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EGZ. BEZPŁATNY
NAKŁAD 3500 SZT.MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO

WÓJT GMINY WEJHEROWO 
ZAPRASZA NA

Wakacje z
koszykówką

TERMINY TURNIEJÓW:
/12.08.2021/19.08.2021/26.08.2021/

GODZINA: 16:00
GRAMY ZGODNIE Z ZASADAMI STREETBALLA

DRUŻYNY 3-OSOBOWE+REZERWOWY
KONTAKT:501-642-855

 

BOISKO DO KOSZYKÓWKI PRZY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ
W BOLSZEWIE, UL. LEŚNA 35

Gmina Wejherowo z nowym Wójtem, 
Przemysławem Kiedrowskim na czele. 

Szczegóły na stronie 4. 



URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 01, fax 58 677 97 00
e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl
www.facebook.com/ugwejherowo

WYKAZ TELEFONÓW

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel. 58 677 64 30, 58 677 64 35, 58 677 64 36, www.gops-wejherowo.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek: 7.30 – 16.30, Wtorek-Czwartek: 7.30 – 15.30

•  Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino, tel. 58 736 47 85, 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042,  
e-mail: centrumkultury@bckgw.pl, www.bckgw.pl, www.facebook.com/BCKGW

•  Biblioteka w Gościcinie: ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino, tel. 58 736 47 79, e-mail: wyp.gos@bckgw.pl 
Godziny urzędowania: Poniedziałek, Środa: 10.00 – 18.00, Wtorek, Czwartek-Piątek: 8.00 – 16.00

•  Biblioteka w Nowym Dworze Wejherowskim: ul. Szkolna 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, tel. 58 606 158 811, e-mail: filia.ndw@bckgw.pl 
Godziny urzędowania: Poniedziałek: 13.00 - 17.00, Wtorek-Czwartek: 12.00-16.00, Piątek: 11.00-15.00

•  Biblioteka w Bolszewie: ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo, tel. 58 738 66 50, e-mail: biblioteka@bckgw.pl 
Godziny urzędowania: Poniedziałek: 8.00 - 19.00, Wtorek-Czwartek: 8.00 - 18.00, Piątek: 8.00 - 16.00

•  Biblioteka w Bieszkowicach: ul. Szkolna 4, 84-206 Bieszkowice, tel. 606 158 811, e-mail: filia3@bckgw.pl 
Godziny urzędowania: Poniedziałek, Środa: 10.30 - 18.30, Wtorek: 8.00 - 12.30, Czwartek 19.15 - 20.45, Piątek 8.00 - 16.00 
Soboty – w zależności od imprez i warsztatów okolicznościowych

•  Szkoła Podstawowa w Gościcinie: ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino, tel. 58 672 81 23, email: sekretariat@sspgoscicino.pl, www.spgoscicino.edu.pl

•  Szkoła Podstawowa w Bolszewie: ul. Szkolna 13, 84-239 Bolszewo, tel. 58 738 63 71, e-mail: ssp-bolszewo@wp.pl, www.spbolszewo.szkolna.net

•  Szkoła Podstawowa w Orlu: ul. Nadrzeczna 19, Orle, 84-252 Zamostne, tel. 58 572 02 89, e-mail: ssporle@post.pl, www.ssporle.pl

•  Szkoła Podstawowa w Górze: ul. Szkolna 4, Góra, 84-252 Zamostne, tel. 58 676 63 93, e-mail: sekretariat@spgora.edu.pl, www.spgora.edu.pl

•  Szkoła Podstawowa w Gowinie: ul. Wejherowska 60, 84-215 Gowino, tel. 58 572 06 29, e-mail: ssp-gowino@wp.pl, www.ssp-gowino.szkolnastrona.pl

•  Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejh.: ul. Szkolna 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, tel. 58 672 82 06, e-mail: sspnd@wp.pl, www.sspndw.pl

•  Przedszkole Gminne: ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo, tel. 672 81 95, 58 738 22 94, e-mail: przedszkole.goscicino@onet.pl, www.goscicino.dlaprzedszkoli.eu

Sekretariat 58 677 97 01
Sekretarz 58 677 97 11
Skarbnik 58 677 97 04
Radca prawny 58 677 97 32
Audytor Wewnętrzny 58 677 97 04
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58 677 97 39
Biuro Rady 58 677 37 26
Sprawy drogowe i budownictwo 58 677 97 13, 58 677 97 17
Sprawy elektroenergetyczne 58 677 97 33
Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne 58 677 97 44, 58 677 97 47
Gospodarka odpadami 58 677 97 06
Zgłaszanie stanu licznika wody 58 677 97 44, woda@ugwejherowo.pl
Zamówienia Publiczne 58 677 97 30, 58 677 97 40
Fundusze zewnętrzne 58 677 97 45
Geodeta 58 677 97 46
Opłaty z zakresu gospodarki nieruchomościami 58 677 97 14
Gospodarowanie nieruchomościami 58 738 67 51
Ochrona środowiska 58 677 97 31
Ewidencja ludności 58 677 97 12
Dowody osobiste 58 677 97 29
Planowanie przestrzenne 58 677 97 14
Podatki 58 677 97 23
Ewidencja działalności gospodarczej 58 677 97 21
Kasa i księgowość 58 677 97 22
Sprawy oświatowe 58 738 67 85, 58 738 67 84
Sport, organizacje pozarządowe/stowarzyszenia 58 677 96 09
Promocja, redakcja „Naszej Gminy” 58 738 67 55, redakcja_ng@ugwejherowo.pl
REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  58 677 97 24

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek - Piątek: 7:30 – 15:30 

ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY: 
PONIEDZIAŁEK: 8:30 – 11:30
WTOREK-CZWARTEK: 11:00 – 14:00
PIĄTEK: 10:30 – 13:30
Pisma skierowane do urzędu Gminy Wejherowo należy 
składać do skrzynki podawczej, umieszczonej w holu obok 
drzwi wejściowych. W sprawach wymagających konsultacji 
z pracownikami poszczególnych referatów, prosimy 
o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie.

2  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



PODZIĘKOWANIE

WÓJT GMINY 
WEJHEROWO
PRZEMYSŁAW 
KIEDROWSKI

Szanowni Państwo,
Objęcie urzędu Wójta Gminy Wejherowo to dla mnie 
ogromny zaszczyt, ale również zobowiązanie. W tym miej-
scu chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali swój 
głos na mnie w wyborach uzupełniających. Zdaję sobie 
sprawę jak wielkim zaufaniem społecznym zostałem ob-
darzony przez mieszkańców gminy 13 czerwca. Ze swojej 
strony mogę obiecać, że z pewnością dołożę wszelkich sta-
rań, aby godnie reprezentować naszą gminę. Od początku 
powoływałem się na przejrzystość działania oraz współ-
pracę, do której pragnę zaprosić wszystkich radnych, tym 
samym podtrzymuję swoje stanowisko w tej kwestii.

Chcę podkreślić, że jako wójt jestem otwarty na rozmowy 
oraz współpracę z Państwem jako mieszkańcami naszej 
Gminy jak również z sołtysami i radami sołeckimi oraz 
organizacjami pozarządowymi. 
Szanowni mieszkańcy, pamiętajmy, że jest to kadencja 
niezwykle krótka ,podczas której będę kończył rozpoczęte 
i zaplanowane już inwestycje. Dwa lata to również czas na 
zainicjowanie nowych planów. Będzie to dla nas niewątpli-
wie czas intensywnej pracy, której celem jest stworzenie 
przyjaznej gminy oraz równych szans dla rozwoju wszyst-
kich sołectw.
Postaram się być Wójtem dla wszystkich.

Mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę!
 Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  3

CZERWIEC 2021 | NR 06 (288)



Dnia 21 czerwca 2021r. 
odbyła się nadzwyczajna 
Sesja Rady Gminy, której 
celem było zaprzysięże-
nie nowego Wójta Gminy 
Wejherowo, Przemysła-
wa Kiedrowskiego. 

Sesja rozpoczęła się prze-
mówieniem dotychczas 
Pełniącego Obowiązki Wójta 
Gminy Wejherowo Mikołaja 
Ochmana, który pożegnał 
się z naszą gminą, dzięku-
jąc za udaną współpracę. 
Mikołaj Ochman pogra-
tulował wygranej w wy-
borach oraz życzył wszel-
kich sukcesów nowemu 
Wójtowi, Przemysławowi 
Kiedrowskiemu. Następnie 
wystąpił Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej 
z informacją o wynikach wy-
borów przedterminowych 
Wójta Gminy Wejherowo 
przeprowadzonych w dniu 
13 czerwca 2021 r. tym 
samym wręczył nowemu 
Wójtowi zaświadczenia 
o wyborze. Pan Przemysław 
Kiedrowski, złożył ślubowa-
nie. Na zakończenie nowy 
Wójt przyjął gratulacje od 
radnych, dyrektorów gmin-
nych szkół podstawowych 
oraz kierowników Urzędu 
Gminy Wejherowo. Krótka 
Sesja Rady Gminy zakończy-
ła się wspólnym zdjęciem 
do której stanęli wszyscy 
obecni radni, pokazując tym 
samym jedność w działaniu 
na rzecz naszej gminy.

23 czerwca 2021 r. w Bolszewie 
odbyły się XXVIII oraz XXIX Sesja 
Rady Gminy Wejherowo. W porząd-
ku obrad znalazły się informacje z 
działalności międzysesyjnej oraz 
13 przedmiotowych uchwał, które 
poddano pod głosowanie. Radni 
podjęli następujące uchwały: 

•  w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Gniewowo, Ustarbo-
wo, Bieszkowice, Sopieszyno.

•  w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla południowego fragmentu wsi Go-
ścicino, na obszarze pomiędzy linią 
kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie 
Wejherowo

•  w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miejscowości Gowino

•  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 
2021 rok

•  rozpatrzenie raportu o stanie gminy 

za 2020 r. – debata nad przedstawio-
nym raportem

•  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Wejherowo wotum zaufania

•  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Wejherowo za 2020 rok

•  w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 
2020

•  przyjęcie sprawozdań z działalności 
Komisji Rady Gminy Wejherowo za 
2020 rok: Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji; Komisji Rewizyjnej; Komisji 
Spraw Społecznych; Komisji Gospo-
darki; Komisji Budżetu i Finansów; 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska 

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gmi-
ny Wejherowo 
•  Otwarcie sesji Rady Gminy Wejherowo.
•  Stwierdzenie prawomocności obrad 

sesji.

•  Podjęcie uchwały w sprawie ustale-
nia wynagrodzenia Wójta Gminy 

•  Wolne wnioski i informacje. 

Z pełną treścią uchwał oraz z wynika-
mi głosowania można zapoznać się na 
stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl

Gmina Wejherowo z nowym wójtem, 
Przemysławem Kiedrowskim

Z prac Rady Gminy Wejherowo
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Szkoła Podstawowa Im. Por. Jana Penconka 
w Gowinie otrzymała ogólnopolski tytuł 
„EKO-SZKOŁA 2021”
Szkoła Podstawowa w Gowinie 
spełniła wszystkie wymagania 
formalne, angażując się w zaplano-
wane przez organizatora projektu 
ekologiczne działania. W związku 
z tym uzyskała ogólnopolski tytuł 
„EKO-SZKOŁA 2021”, a nauczyciele 
zaangażowani w projekt, w tym 
szkolny koordynator wszystkich 
działań otrzymał tytuł „PROMO-
TOR EKOLOGII 2021”.

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” 
to m. in.: 
•  Nadanie problemowi degradacji 

środowiska właściwej rangi w od-
biorze społecznym oraz wywołanie 
dyskusji na temat jej skutków dla 
przyszłych pokoleń;

•  Uświadomienie każdej osobie, że 
jej mądre decyzje i działania w ży-
ciu codziennym, mają wpływ na 
stan środowiska przyrodniczego; 

•  Kształtowanie u uczniów postawy 
ekologicznego Polaka, Europejczy-
ka i obywatela świata, aby poprzez 
zmiany własnych nawyków, prze-
ciwdziałać degradacji środowiska 
w środowisku lokalnym, kraju, 
a także i na świecie.

Idea projektu opiera się na promowa-
niu postaw proekologicznych, dlatego 
też zadania projektowe polegały na 
zorganizowaniu przez nauczyciela 
i jego uczniowską klasę projektową, 
kilkunastu przedsięwzięć ekologicz-
nych na terenie szkoły, skierowanych 

dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Do 
10 czerwca 2021r. szkolny koordynator 
projektu zobowiązany był przesłać 
„Raport końcowy” zawierający opis 
i podsumowanie zrealizowanych eko-
logicznych przedsięwzięć na terenie 
swojej szkoły. Placówki, które spełniły 
wszystkie wymagania formalne, anga-
żując się bardzo we wszystkie zaplano-
wane ekologiczne działania uzyskały 
wyżej wspomniany ogólnopolski tytuł 
„EKO-SZKOŁA 2021”.

Szkolny koordynator projektu: 
Joanna Kaszubowska 

Nauczyciel zaangażowany w projekt: 
Dominika Tomkowicz

Rozbudowa szkoły w Gowinie
10 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gmi-
ny Wejherowo, Sekretarz Gminy 
Wejherowo Maria Waszkiewicz 
podpisała umowę wraz z wyko-
nawcą - firmą WOJ-MAR Mariusz 
Gustowski z Sopieszyna, na rozbu-
dowę szkoły Podstawowej im. por. 
Jana Penconka w Gowinie. 

Przy podpisaniu umowy obecni byli 
również Skarbnik Urzędu Gminy, Za-
stępca Kierownika Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej oraz Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. por. Jana 
Penconka w Gowinie.
Zakres zadania obejmuje rozbudo-
wę budynku szkoły (II ETAP) z salami 
lekcyjnymi – 8 sal normatywnych dla 
około 25 uczniów w każdej sali, z wej-
ściem z terenu sąsiadujących boisk 
sportowych od strony północnej , 
oraz dostępem z istniejącego budyn-
ku szkoły poprzez drzwi wewnętrzne 
na poziomie parteru oraz I piętra.
W zakres zadania wchodzi również 
zmiana sposobu użytkowania dwóch 
sal lekcyjnych na przedszkole w istnie-
jącym budynku wraz z zapleczem i to-

aletami dla nauczania początkowego.
Zakres zadania obejmuje wykonanie 
instalacji:
- instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
-  instalacji kanalizacji deszczowej,
-  instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
-  instalacji wentylacji mechanicznej 

wyciągowej i wentylacji grawitacyjnej 
oraz przyłączy wewnętrznych,

- instalacji monitoringu,
- instalacji alarmu oraz monitoringu,
-  zagospodarowanie terenu wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą przy 
budynkach, a w tym:

•  wykonanie miejsc parkingowych - 24 
miejsca postojowe,

•  kompleksowe wyposażenie wszyst-
kich pomieszczeń oraz obiektów 
zgodnie z dokumentacją.
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Uczniowie SP w Gowinie zdobyli główną nagrodę 
w wojewódzkim konkursie „Matematyczne Wyzwanie 
w Przedsiębiorczej Klasie”
Do konkursu „Matematyczne wy-
zwanie w przedsiębiorczej klasie” 
zorganizowanego przez Centrum 
Nauki Experyment w Gdyni we 
współpracy z Fundacją mBanku 
zgłosiło się ponad 70 klas z woje-
wództwa pomorskiego.

Od marca do połowy maja prawie 1400 
uczniów z wychowawcami skrupulatnie 
realizowało zadania konkursowe. Na 
początku czerwca wyłonieni zostali 
zwycięzcy, a w wśród nich nagrodę 
główną otrzymała klasa IIIc. 
„Naszą przygodę z projektem rozpoczę-

liśmy od lekcji, na których poznaliśmy 
tajniki matematyki i przedsiębiorczości. 
Poruszyliśmy tematykę związaną m.in. 
z historią handlu, systemem monetar-
nym, prowadzeniem budżetu domo-
wego oraz funkcjonowaniem rynku. 
W drugim etapie konkursu naszym 

Aktywne sołectwo

28 czerwca 2021 r. w Restauracji 
Hotelu Mistral Sport w Gniewinie 
wręczono nagrody Laureatom VI 
edycji ogłoszonego przez stowa-
rzyszenie „BURSZTYNOWY PASAŻ” 
konkursu pn. „Aktywne Sołectwo 
w koncepcji inteligentnych wio-
sek”. 

Nagrody Laureatom konkursu 
wręczyli: Michał Słowik i Aleksandra 
Dobrzańska - Prezes i Wiceprezes Sto-
warzyszenia „BURSZTYNOWY PASAŻ”. 
Każdy z nagrodzonych uczestników 
otrzymał karty podarunkowe o war-
tości 2 000 zł brutto, do wykorzysta-
nia w punkcie handlowym COMES. 
Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 
11 wniosków: 6 z terenu Gminy Wej-
herowo i 5 z terenu Gminy Gniewino. 
Oceniała je Komisja Konkursowa 
w składzie: Michał Słowik – Prezes 
stowarzyszenia, Aleksandra Dobrzań-
ska – Wiceprezes stowarzyszenia, 
Natasza Sobczak – Dyrektor BCKGW 
w Gościcinie, Elżbieta Malec-Sączawa – 
pracownik CKSTiB w Gniewinie i Emilia 
Waśkowska – Specjalista ds. naboru 
i wniosków stowarzyszenia „Burszty-
nowy Pasaż”. Laureaci konkursu:
GMINA GNIEWINO:
1.  12 Drużyna Harcerska im. Armii 

Krajowej „Baszta” z Kostkowa – 
25,6 pkt.

2. Sołectwo Mierzyno – 21,2 pkt.
3. Sołectwo Rybno – 20,6 pkt.

4. Sołectwo Chynowie – 20,6 pkt.
GMINA WEJHEROWO:
1. Sołectwo Gościcino – 25,8 pkt.
2. Sołectwo Sopieszyno – 25,6 pkt.
3. Stow. Eco-Kąpino – 23,2 pkt.
4. Sołectwo Warszkowo – 18,6 pkt.
5. Sołectwo Gowino – 15,6 pkt.
W tym roku poza podium znalazły 
się: w Gminie Gniewino – Sołectwo 
Mierzynko z 17,8 pkt. oraz w Gminie 
Wejherowo Stowarzyszenie „Orle to 
My” z 14,6 pkt.
W rozstrzygniętym konkursie dla part-
nerów KSOW na wybór operacji, które 
będą realizowane w dwuletnim Planie 
Operacyjnym na lata 2020-2021 woje-
wództwa pomorskiego, Stowarzyszenie 
Bursztynowy Pasaż otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 18.000 zł przezna-
czone na realizację Konkursu Aktywne 
Sołectwo w koncepcji inteligentnych 
wiosek. Operacja została współfina-
sowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. Instytu-
cja Zarządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
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TURNIEJ WEJHER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY 
WEJHEROWO
W sobotę na boisku w Kąpinie 
odbył się turniej Wejher Cup o Pu-
char Wójta Gminy Wejherowo dla 
drużyn rocznika 2013. 

W ten upalny sobotni dzień w Kąpinie 
wzięły udział drużyny Błękitni Wej-
herowo jako gospodarz oraz Jaguar 
Gdańsk, AP Jedynka Reda, GKS Przod-
kowo, GAP Dąbrowa i Arka Gdynia. 
Mimo upału wszyscy zawodnicy spisali 
się rewelacyjnie. Dużo emocji, wiele 

pięknych bramek i fantastycznych 
akcji powodowały wielką radość u za-
wodników. Nasza drużyna Błękitnych 
nie okazała się zbyt gościnna. W tur-
nieju odniosła 7 zwycięstw i jeden 
mecz zremisowała co ostatecznie 
dało jej pewne zwycięstwo w turnieju. 
Kolejne miejsca na podium zajęły dru-
żyny Jaguara Gdańsk oraz Arki Gdynia. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
udział w turnieju, dziękujemy wszyst-
kim rodzicom za wzorowy doping.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
medalami, a najlepsze drużyny pucha-
rami, które w imieniu Wójta wręczał 
Wojciech Kuziel Radny Gminy Wejhe-
rowo i Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych.
Po turnieju na wszystkich czekał drobny 
poczęstunek w postaci pieczonych 
kiełbasek oraz słodkości .Dziękujemy 
Wójtowi i Radzie Gminy Wejherowo za 
pomoc w organizacji tego turnieju i za 
wsparcie finansowe naszych turniejów.

zadaniem było założenie własnej firmy 
i wykorzystanie w praktyce zdobytej 
wcześniej wiedzy. Postanowiliśmy zmie-
rzyć się z branżą gastronomiczną. 
Ten projekt był doskonałym dowodem 
na to, że do nauki możemy wykorzy-
stywać zabawę. Dzięki temu rzeczy, 

które na pierwszy rzut oka wydawały 
się trudne i skomplikowane stały się 
zrozumiałe i ciekawe. Bardzo cieszymy 
się, że nasze sprawozdanie z przebiegu 
projektu zostało tak wysoko ocenione 
przez komisję konkursową.” – Joanna 
Kaszubowska, wychowawca klasy. 
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Główny Urząd Statystyczny

„CZYSTE POWIETRZE” 
– zmiany w Programie od 1 lipca 2021 r.

Więcej 
szczegółów:

Od 23 czerwca br. rachmi-
strzowie spisowi rozpoczy-
nają realizację wywiadów 
bezpośrednich w terenie. 
Rachmistrzowie skontaktu-
ją się z osobami, które nie 
spisały się przez Internet, 
nie spisały się na infolinii 
(22 279 99 99) ani nie za-
dzwonił do nich rachmistrz 
spisowy.
 
Przypominamy, że zgodnie z 
art. 17a ust. 1-3 ustawy o na-

rodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań 
w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775), nie można odmówić 
przekazania danych rachmi-
strzowi kontaktującemu się 
z osobami fizycznymi objęty-
mi spisem.

Obowiązek udziału w spisie 
powszechnym zapisano w art. 
6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy 
o statystyce publicznej (Dz. U 
z 2021 r. poz. 955). 

* Ze względu na sytuację 
epidemiczną, jeżeli respon-
dent jest objęty kwarantanną 
lub izolacją domową, wywiad 
może odbyć się telefonicznie, 
pod warunkiem przekazania 
rachmistrzowi numeru telefo-
nu kontaktowego.
* Wywiady bezpośrednie 
prowadzone będą przez rach-
mistrzów spisowych z zacho-
waniem wszelkich procedur 
sanitarnych i dystansu 
społecznego. 

Przypominamy mieszkańcom 
Gminy Wejherowo, że program 
„Czyste Powietrze” jest programem 
rządowym realizowanym przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku (WFOŚiGW)
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
Tel. 58 743 18 21 - infolinia czyn-

na we wtorek, środę i czwartek 
w godz. 10:00–15:00
czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
Zachęcamy przede wszystkim do 
korzystania ze strony internetowej, 
na której zamieszczone zostały 
wszelkie informacje związane 
z realizacją programu Czyste 
Powietrze: https://wfos.gdansk.pl/
czyste_powietrze_icon

Złożenie wniosku o dofinanso-
wanie w programie możliwe jest 
przez internet za pośrednictwem 
rządowej strony gov.pl lub poprzez 
wypełnienie/pobranie wniosku 
poprzez Portal Beneficjenta znaj-
dujący się na stronie internetowej 
WFOŚiGW.

„CZYSTE POWIETRZE” – zmiany w Programie od 1 lipca 2021 r. 

 

 
 

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej: 

https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/uwaga-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-0 

 

Przypominamy mieszkańcom Gminy Wejherowo, że program „Czyste Powietrze” jest programem 

rządowym realizowanym przez: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) 

ul. Rybaki Górne 8 

80-861 Gdańsk 
Tel. 58 743 18 21 - infolinia czynna we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00 – 15:00 

e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl 

Zachęcamy przede wszystkim do korzystania ze strony internetowej, na której zamieszczone zostały 

wszelkie informacje związane z realizacją programu Czyste Powietrze: 

https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie możliwe jest przez internet za pośrednictwem 

rządowej strony ‘gov.pl’ lub poprzez wypełnienie/pobranie wniosku poprzez Portal Beneficjenta 

znajdujący się na stronie internetowej WFOŚiGW. 
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Festyn Sobótkowy w Bolszewie, Orlu i Gościcinie 

Dzień dziecka w Kąpinie

21 czerwca Stowarzyszenie Nasze 
Bolszewo zorganizowało Festyn 
Sobótkowy. Atrakcją był pokazowy 
mecz siatkówki plażowej Mistrzyń, 
siatkarek z Gminy Wejherowo, nie 
obyło się bez kiełbasek, gier i za-
baw, oraz puszczania wianków. 
 
W Gościcinie oraz Orlu sobótkowy 
wieczór obchodzono w piątek 25 go 
czerwca, podziękowania za pomoc i ca-
łokształt w stronę: Iskierki Miłości, rady 
Sołeckiej, OSP Gościcino, Grillowanie 
Maciej Wartacz i każdemu kto w jaki-

kolwiek sposób pomógł - składa Sołtys 
Gościcina Marek Miotk. Dziękujemy za 
wizytę księdzu proboszczowi Stanisła-
wowi, który udzielił dyspensy, Wójtowi 
Gminy Wejherowo Przemysławowi Kie-
drowskiemu, Radnym Gminy Wejhero-
wo, Radnym Powiatowym, transmisję z 
wydarzenia prowadziła Twoja Telewizja 
Morska. Podziękowania płynął rów-
nież do sponsorów, dzięki Wam udało 
się niewielkim nakładem finansowym 
zorganizować Sobótkowe Granie. 
Zabawom nie było końca, atrakcje dla 
dzieci oraz możliwość wspólnego „bycia 

razem” przyciągnęły całe rodziny, 
wata cukrowa, zjeżdżalnie, upominki i 
konkursy czekały na naszych najmłod-
szych. Główna atrakcja to oczywiście 
ognisko i kiełbaski. Podczas wieczoru 
sobótkowego w Gościcinie nie zabrakło 
akcentu charytatywnego, skierowane-
go dla Kai Szlas. Orle ugościło przyby-
łych przy dawnej remizie. Głównym 
organizatorem Sobótek w Orlu było 
Koło Gospodyń Wiejskich z Orla, które 
zadbały o „smaczny” i atrakcyjny wie-
czór skierowany do dzieci i dorosłych.

W czerwcu świętują nasi 
najmłodsi. Dzień dziecka 
obchodzony jest na całym 
świecie, oczywiście nie mogło 
zabraknąć tego święta u nas 
w gminie, w Kąpinie został 
zorganizowany przez sołtysa 
i radę sołecką oraz stowa-
rzyszenie ecokąpino. Było 

dużo atrakcji dla dzieci: gry, 
zabawy, malowanie buzi, 
konkurencje z nagrodami, 
słodki poczęstunek, popcorn, 
kiełbaski z grilla. Atrakcją były 
wielkie bańki mydlane oraz 
przeciąganie liny. To wszystko 
przy pięknej pogodzie i w mi-
łym towarzystwie ! 
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Kino plenerowe pod chmurką

Podpisanie umowy na utwardzenie 
odcinków dróg płytami iomb

Urząd Gminy Wejherowo serdecz-
nie zaprasza wszystkich do wspól-
nego oglądania filmów.

Seanse odbędą się w dniach:
15 08 2021 Bolszewo (ArtPark), tytuł 
filmu: „Niezwykła podróż fakira, który 
utknął w szafie”
21 08 2021 Gościcino ( strefa sporto-
wo-rekreacyjna ul. Południowa), tytuł 
filmu: „Był sobie pies”

22 08 2021 Nowy Dwór Wejherow-
ski (boisko szkolne), tytuł filmu:  
„Sokół z masłem orzechowym”
28 08 2021 Łężyce (plac za świetlicą)
Tytuł filmu: „ Green Book”

Godzina seansów: 21:00
WSTĘP WOLNY

Dla własnej wygody można zabrać koc 
lub krzesełka.

7 lipca 2021, Wójt Gminy Wejhero-
wo Przemysław Kiedrowski, pod-
pisał umowę z wykonawcą: Usługi 
Ogólno-Sprzętowo-Transportowe 
Roboty Drogowe Teresa Groth, 
z siedzibą ul. Leśna 4,  
84-239 Bolszewo po rozstrzygnię-
tym postępowaniu prowadzo-
nym w trybie podstawowym pod 
nazwą: Utwardzenie płytami IOMB 
dróg gminnych na terenie Gminy 
Wejherowo

Część 1 - na kwotę: 281 452,50 zł 
utwardzenie ul. Kwiatowej w Nowym 
Dworze Wejherowskim, ul. Brzozo-
wej w Bieszkowicach, ul. Akacjowej 
(odnogi) w Łężycach, ul. Fiołkowej 
w Łężycach, ul. Brzozowej w Łężycach, 
ul. Różanej w Zbychowie, ul. Źródlanej 
w Zbychowie.
Część 2 - na kwotę: 269 500,00 zł 
utwardzenie ul. Bukowej w Kniewie, 
ul. Szerokiej w Kniewie, ul. Kwiatowej 
w Orlu, ul. Makowej w Orlu, ul. Wiejskiej 
w Kąpinie, ul. Kalinowej w Warszkowie

Część 3 - na kwotę: 270 442,50 zł 
utwardzenie ul. Poprzecznej w Gości-
cinie, ul. Polnej w Gościcinie, ul. Św. 
Huberta w Bolszewie, ul. Czereśniowej 
w Bolszewie, ul. Wierzbowej w Bol-
szewie, ul. Wrzosowej w Bolszewie, 
ul. Ogrodniczej w Bolszewie, ul. Krętej 
w Bolszewie,

Termin wykonania do 07.12.2021 r.
Ulice i odcinki utwardzane zostały wy-
typowane na zebraniach sołeckich.
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Mistrzostwa Polski Juniorek w Boksie

W dniach 17-20 czerwca 
w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Bolszewie 
odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorek w Boksie. 
Organizatorem głównym 
imprezy był Wejherow-
ski Klub Bokserski z 
prezesem P. Wojciechem 
Wasiakowskim na czele. 

Gmina Wejherowo była 
współorganizatorem impre-
zy. Do Bolszewa przyjechało 

ponad 90 zawodniczek 
z różnych klubów, z całego 
kraju.
Ukoronowaniem imprezy 
była gala finałowa, podczas 
której wystąpiło 20 najlep-
szych zawodniczek, walcząc 
o tytuł Mistrzyni Polski. 
Mimo panujących przez kil-
ka dni upałów, zawodniczki 
pokazały dobry boks i bar-
dzo dobre przygotowanie 
do tak poważnej imprezy. 
Wiele pojedynków było bar-

dzo emocjonujących i tak 
wyrównanych, że nawet sę-
dziowie w wielu wypadkach 
nie byli jednomyślni. Na 
imprezie byli obecni: Prezes 
Polskiego Związku Bokser-
skiego Grzegorz Nowaczyk, 
v-ce prezes Maciej Demel 
oraz szef wyszkolenia Paweł 
Pasiak.
Wszyscy potwierdzili bardzo 
dobre przygotowanie im-
prezy pod każdym wzglę-
dem.

Jednym z organizatorów za-
wodów był radny Wojciech 
Kuziel, który stwierdził, po 
wielu przeprowadzonych 
rozmowach z zawodnicz-
kami, trenerami, sędziami 
i działaczami PZB, że boks 
zagości na stałe w Gminie 
Wejherowo. Jest duża szan-
sa na organizację kolejnych 
Mistrzostw Polski w Boksie 
w Bolszewie w przyszłym 
roku. 
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Zmiana klimatu to jedno 
z największych zagrożeń, 
jakie czekają ludzi. Mamy 
dwa kierunki działań, 
jakie musimy podjąć.

Pierwszy to ograniczanie 
skali i tempa zmian poprzez 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. Możemy ją 
ograniczyć, m.in. przez stoso-
wanie odnawialnych źródeł 
energii (OZE) czy przyłączenie 
gospodarstwa domowego 
do miejskiej sieci ciepłow-
niczej i rezygnacji z pieca 
węglowego. Uczmy się także 
oszczędzać energię, a gdy 
tylko możliwe korzystajmy 
z transportu publicznego lub 
jazdy rowerem.

Drugim działaniem jest 
adaptacja do zmian klimatu, 
w tym właściwe zagospoda-
rowanie wód opadowych. 
Obecnie wyznaczona jest 
jasna hierarchia postępowa-
nia z wodami opadowymi. 
Jak najwięcej powinniśmy jej 
zatrzymać w miejscu, gdzie 
faktycznie pada, a nadmiar 
odprowadzać. Retencja – czyli 
magazynowanie wody – staje 
się o tyle ważna, że w najbliż-
szych latach przewiduje się 
coraz częstsze okresy suszy 
na terenie naszego kraju.

Wody opadowe nie mogą 
spływać do ścieków
Od 2018 wody opadowe 
i roztopowe utraciły status 
ścieków, a odprowadzanie 
deszczówki do kanalizacji 
bytowej, z której ścieki kiero-
wane są do oczyszczalni jest 
niedozwolone! Niezgodne 
z prawem jest też odprowa-
dzanie deszczówki na działkę 
sąsiada lub kształtowanie 
spadku terenu w taki sposób, 
aby woda spływała w stronę 
jego posesji bądź na ulicę. 

Zagospodarowanie deszczów-
ki to również jednak okazja 
do oszczędności, jak i zadba-
nia o środowisko naturalne. 

Magazynuj deszczówkę  
– to się opłaca!
W przypadku budynków 
niskich lub takich, dla których 
nie ma możliwości przyłącze-
nia do sieci kanalizacji desz-
czowej, dopuszcza się odpro-
wadzenie wód opadowych na 
własny teren nieutwardzony, 
do studni chłonnych lub 
zbiorników retencyjnych. Aby 
korzystać z deszczówki, wy-
starczy ustawić zbiornik przy 
rurze spustowej i połączyć go 
np. ze zbiornikiem na wodę. 
Darmową wodą deszczową 
można z powodzeniem zastą-
pić ponad 45% wody wodo-
ciągowej zużywanej w domu, 
za którą musimy płacić.
Ogrody deszczowe to kolejna 
forma małej retencji. Przy-
pominają zwyczajny ogród, 
składają się jednak w więk-
szości z wyselekcjonowa-
nych gatunków roślin, które 
oczyszczają wodę opadową 
oraz znoszą okresy suszy i za-
lewania. A dodatkowo zdobią 
naszą posesję.

Co jeszcze możemy zrobić? 
Ograniczajmy powierzch-
nie utwardzane na swojej 
nieruchomości lub stosujmy 
powierzchnie przepuszczal-
ne dla wody, inwestujmy 
w zieleń wszędzie gdzie tylko 
możesz: skwery, parki, domo-
we ogródki, balkony, zielone 
dachy i ściany. Więcej pomy-
słów w załączonej infografice.

Wszystko jest ze sobą powią-
zane i każda, nawet najmniej-
sza decyzja, ma znaczenie 
w globalnym świecie. 

OSZCZĘDZAJMY WODĘ, 
NATURĘ I… PIENIĄDZE
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Bezpieczna eksploatacja sieci kanalizacyjnej 

Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została przepisami ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Przepisy te ZABRANIAJĄ wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet jeżeli 
znajdują się w stanie rozdrobnionym. 

DLACZEGO NIE WOLNO? 
Średnica domowej instalacji kanalizacyjnej i przyłączy wynosi od 11 do 16 cm, więc drobne 
przedmioty mogą skutecznie zatkać wewnętrzną instalację budynku. Może to doprowadzić do 
cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, ogrodu, piwnicy czy ulicy. Takie zjawisko powoduje duże 
straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska. Dodatkowo, resztki 
jedzenia przyczyniają się do wzrostu populacji gryzoni w kanalizacji. 

CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO TOALETY? 
 pieluch jednorazowych, podpasek, tamponów 
 chusteczek nawilżanych, ręczników papierowych  
 żwirku z kocich kuwet 
 tekstyliów 
 patyczków i płatków kosmetycznych 
 waty, ligniny, środków opatrunkowych 
 opakowań foliowych 
 włosów 
 leków, igieł, strzykawek 
 środków ochrony roślin, farb, lakierów, rozpuszczalników 

 
Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% przypadków)  

są spowodowane niewłaściwym wprowadzaniem 
 do instalacji sanitarnych odpadów stałych. 

 
Usuwanie awarii spowodowanych zatorami zwiększa koszty użytkowania systemu,  

a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą... 
sami mieszkańcy! 

PAMIĘTAJMY!  
Odpady segregujemy i wrzucamy do kosza lub przekazujemy do odpowiednich 
punktów zbiórki. Informacje nt. prawidłowych zasad postępowania z odpadami 
znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu gminy lub na stronie www kzg.pl 
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Polub nas na 
Facebooku
/Gmina Wejherowo

Zapraszamy: 
Bolszewo 

ul. Strażacka 1 
 58 736 44 34

LEKKA KONSOLIDACJA
Z PODUSZKĄ

BEZPIECZEŃSTWA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty promocyjnej 
„Bezpieczna konsolidacja II” wynosi 8,95%; całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów): 74 485 zł; całkowita kwota do zapłaty: 
106 296,68 zł; oprocentowanie zmienne: 6,2%; całkowity koszt 
kredytu: 31 811,68 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), składka na ubezpieczenie 
od utraty pracy i NNW: 7383,60 zł, odsetki: 24 428,08 zł; 105 
miesięcznych rat, w tym 104 równe raty w wysokości 1012,36 zł, 
ostatnia rata: 1011,24 zł. Kalkulacja została dokonana na 15.04.2021 r. 
na reprezentatywnym przykładzie.
Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 zł. Oferta promocyjna uwzględnia zawarcie 
umowy ubezpieczenia na życie dla kwot kredytu od 30 000 zł do 70 000 zł lub umowy 
ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW dla kwot kredytu powyżej 70 000 zł. 
Zawarcie umowy ubezpieczenia w Alior Banku jest dobrowolne. Składka jest 
kredytowana i opłacana jednorazowo. Dla kwot kredytu powyżej 70 000 zł Alior 
Bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie cesji z umowy ubezpieczenia na 
wypadek utraty pracy i NNW. W ramach promocji można konsolidować zobowiązania 
tylko spoza Alior Banku, w tym min. jedną pożyczkę lub kredyt. Ostateczne warunki 
kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty 
kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Ubezpieczenie na życie z PZU Życie SA – 
ochrona trwa 24 albo 36 miesięcy, także po przedterminowej całkowitej spłacie 
kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Ubezpieczenie na 
wypadek utraty pracy i NNW z PZU SA – ochrona trwa w okresie obowiązywania 
umowy kredytu, ale nie dłużej niż  60 miesięcy, a miesięczne świadczenie z tytułu 
utraty pracy przysługuje, o ile utrata pracy nastąpiła nie wcześniej niż 61. dnia od daty 
zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona trwa także po przedterminowej całkowitej 
spłacie kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Bank jest 
agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz 
wielu ubezpieczycieli. Regulamin promocji „Bezpieczna konsolidacja II”, Taryfa opłat i 
prowizji, ogólne warunki obu ubezpieczeń dla kredytobiorców, pełnomocnictwo 
agenta, karty produktu oraz dokumenty zawierające informacje o  produktach 
ubezpieczeniowych są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl.

RRSO 8,95%
PROMOCJA
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Usługi Szklarskie

Adam Trocki

5 0 8 - 4 8 1 - 1 0 0

j e r z y . t r o c k i 9 @ g m a i l . c o m

B o l s z e w o ,  u l .  W e j h e r o w s k a  8  A

USŁUGI KUCHARSKIE
Maria Trocka

Góra, ul. Tulipanowa 8 • tel. 502 652 071

PRZYJĘCIA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

LADEMANN

BIURO:  84-200 Wejherowo, ul. Chopina 7

www.lademann-pogrzeby.pl  •  biuro@lademann-pogrzeby.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Telefon całodobowy:   509 255 665

Pon - Pt:   8 00 - 16 00        Sobota:   8 00 - 13 00

Jesteśmy doceniani za profesjonalizm, rzetelność i przystępne ceny

Ad finem
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płyta tarasowa
ogrodzenia
kamienie ozdobne
kostka brukowa
kostka granitowa
odwodnienia liniowe
elementy małej architektury

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ O
OFERTĘ MIESIĄCA!

www.kunik.com.pl
Tartaczna 9

WEJHEROWO

 58 572 18 57
506 670 444
biuro@kunik.com.pl

W naszej ofercie:
POLUB NAS NA FACEBOOKU

 

PLANUJESZ BUDOWĘ PODJAZDU, 
TARASU, OGRODZENIA?  

NASZA GMINA – MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Wydawca: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. 58 738 67 55, e-mail: redakcja_ng@ugwejherowo.pl

Skład i druk: DRUKARNIA CARO, 84-230 Rumia, Chełmońskiego 15, tel. 605 040 034, e-mail: biuro@carodg.pl Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam

Redakcja: Joanna Wnuk


