
Nr 09 (291) • Rok XXVI • październik 2021 ISSN 14-26-1472

BIESZKOWICE • BOLSZEWO • GNIEWOWO • GOWINO • GOŚCICINO • GÓRA • KĄPINO • KNIEWO • ŁĘŻYCE • NOWY DWÓR WEJHEROWSKI • ORLE • RESZKI • SOPIESZYNO • USTARBOWO • WARSZKOWO • ZBYCHOWO

EGZ. BEZPŁATNY
NAKŁAD 3500 SZT.MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO



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 05
Skarbnik 58 677 97 16
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

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU 
GMINY WEJHEROWO:
Kasa czynna w godzinach 
PONIEDZIAŁEK: 10:00 – 14:00
WTOREK - PIĄTEK: 9:00 – 13:00
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UROCZYSTOŚCI KU CZCI POMORDOWANYCH 
W LASACH PIAŚNICKICH

Piaśnica stanowi jedno z najwięk-
szych miejsc kaźni ludności polskiej 
na Pomorzu. W latach 1939-1940 w 
miejscu tym zamordowanych przez 
nazistowskiego najeźdźcę zostało 
około 14 tysięcy ludzi. Tradycyjnie, 
w pierwszą niedzielę października 
obywają się uroczystości ku czci 
osób pomordowanych w Lasach Pia-
śnickich.

W�tym�roku,�3.�października,�na�zapro-
szenie�Wójta� Gminy�Wejherowo-� Prze-
mysława� Kiedrowskiego� oraz� probosz-
cza�Parafii�pw.�Chrystusa�Króla�i�bł.�Alicji�
Kotowskiej� w� Wejherowie� księdza� in-
fułata�Daniela�Nowaka,� zgromadzili� się�
przedstawiciele� władz� państwowych,�
samorządowcy,�przedstawiciele�ducho-
wieństwa,�służb�mundurowych,�instytu-
cji�państwowych�oraz�rodziny�ofiar,�aby�
oddać�hołd�pomordowanym.
Uroczystość� rozpoczęła� się� Nabożeń-
stwem�Oczekiwania,�po�czym�nastąpiło�
podniesienie� flagi� na� maszt� oraz� ode-
granie� hymnu� państwowego.� Następ-
nie�głos�zabrał�Wójt�Gminy�Wejherowo,�
który� przywitał�wszystkich� przybyłych.�
Wójt� Przemysław� Kiedrowski� w� swoim�
wystąpieniu� zwrócił� uwagę� na� pamięć�
o  ofiarach,� którą� musimy� kultywować,�
„o�tych,�którym�przyszło�zapłacić�tak�wy-
soką�cenę�za�wyznawane�wartości�i�idee,�
za�miłość�ojczyzny�oraz�wiarę�w dobro,�
sprawiedliwość�i�prawdę”.

Następnym� punktem� obchodów� była�
uroczysta�msza�święta,�której�przewod-
niczył� ksiądz� Arcybiskup� Metropolita�
Gdański,� Tadeusz�Wojda.�W� swojej� ho-
milii� także� podkreślił:� „Nienawiść osią-
gnęła w tym miejscu swój zenit. […] Te krzy-

że przypominają nam, że człowiek nie jest 
stworzony do nienawiści lecz do miłości.”.

Na� zakończenie� uroczystości� przed� oł-
tarzem�kaplicy�oraz�przy�grobach�ofiar,�
delegacje�złożyły�kwiaty.
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W� pierwszym� tygodniu� października�
dokonano� odbioru� robót� związanych�
z  utwardzaniem� płytami� IOMB� kolej-
nych�ulic�na�terenie�naszej�Gminy:
1.��ul.�Kręta�w�Bolszewie�na�długości�100�
m�i�szer.�5.

2.��ul.�Ogrodnicza�w�Bolszewie� na� dłu-
gości�118�m�i�szer.�3,75�m

3.��ul.�Wrzosowa�w�Bolszewie�na�długo-
ści�45�m�i�szer.�4�m

4.��ul.�Wierzbowa�w�Bolszewie�na�długo-
ści�60�m�i�szer.�5�m

5.��ul.�Czereśniowa�w�Bolszewie�na�dłu-
gości�110�m�i�szer.�3�m

6.��ul.�Św.�Huberta�w�Bolszewie�na�dłu-
gości�50�m�i�szer.�5�m

7.��ul.� Polna� w� Gościcinie� na� długości�
50 m�i�szer.�4,5m

8.��ul.�Poprzeczna�w�Gościcinie�na�dłu-
gości�91�m�i�szer.�4,5�m

W� odbiorze� uczestniczyli� przedstawi-
cielu� Urzędu� Gminy,� wykonawcy� oraz�
sołtys� sołectwa� Bolszewo� Edmund�
Bianga.�Łączna�wartość�przeprowadzo-
nych�inwestycji�wyniosła�289�032,50�zł�
brutto.

Wykonawca� –� Usługi� Ogólno-Sprzęto-
wo-Transportowe�Roboty�Drogowe�Te-
resa�Groth�z�Bolszewa.

ODBIÓR ULICY WIEJSKIEJ W GOŚCICINIE

UTWARDZENIE KOLEJNYCH ULIC W BOLSZEWIE I GOŚCICINIE

Bolszewo, ul. Czereśniowa

Bolszewo, ul. Wierzbowa Bolszewo, ul. Wrzosowa Bolszewo, ul. Polna Bolszewo, ul. Poprzeczna

Bolszewo, ul. Kręta Bolszewo, ul. Ogrodnicza Bolszewo, ul. Św. Huberta

12. października odbył się odbiór 
prac związanych z modernizacją ulicy 
Wiejskiej w Gościcinie. 

Droga� została� utwardzona� płytami�
IOMB�na�odcinku�610�m.�Całkowity�koszt�
inwestycji�wyniósł�281�086,62�zł,�z�czego�
106�965,00�zł�to�środki�pozyskane�z bu-
dżetu� Województwa� Pomorskiego� na�
2021� rok.� Roboty�drogowe� zostały�wy-
konane� przed� upływem� terminu� okre-
ślonego�w�umowie.
Wykonawcą�przedsięwzięcia�była�firma�
ABRUKO�Sp.�z�o.o.�z�Władysławowa.
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29 września Wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski podpisał umo-
wę partnerską na rzecz realizacji pro-
jektu pn. “Pomorskie Żagle Wiedzy – 
Partnerstwo Gminy Kosakowo”.

W�ramach�projektu�przewiduje�się� realiza-
cję� m.in.� praktycznych� zajęć� żeglarskich,�
jednodniowych� wyjazdów� edukacyjnych�
do� instytucji� związanych� z� edukacją� mor-
ską� i żeglarską�oraz�pikników�naukowo-że-
glarskich.�Z�terenu�naszej�gminy�do�udziału�
w projekcie�zgłosiła�się�Szkoła�Podstawowa�
w� Gościcinie.� Wartość� zadania� opiewa� na�
kwotę�47 500,00�zł��w�tym�dofinansowanie�
z  Regionalnego� Programu� Operacyjnego�
Województwa� Pomorskiego� na� lata� 2014-
2020�wynosi�47�300,00�zł.

“POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY  
– PARTNERSTWO GMINY KOSAKOWO”

RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY WEJHEROWO 
NA LATA 2022-2030
Mieszkańcy Gminy Wejherowo – od 
dziś ruszają konsultacje społeczne, 
dotyczące projektu „Strategii Roz-
woju Gminy Wejherowo na lata 2022-
2030”

Zgodnie�z�art.�6�ust.�3�ustawy�z�dnia�6�
grudnia� 2006� r.� o� zasadach� prowadze-
nia�polityki�rozwoju�(Dz.U.�z�2021�r.�poz.�
1057),�uchwałą�Nr�IX/97/2011�Rady�Gmi-
ny�Wejherowo� z� dnia� 29� czerwca� 2011�
r.� w� sprawie� określenia� zasad� i� trybu�
przeprowadzania� konsultacji� społecz-
nych�z mieszkańcami�Gminy�Wejherowo�
oraz� uchwałą� Nr� XXVI/344/2021� Rady�
Gminy�Wejherowo�z�dnia�26�maja�2021 r.�
w  sprawie� określenia� szczegółowego�
trybu� i  harmonogramu� opracowania�
projektu�„Strategii�Rozwoju�Gminy�Wej-
herowo�na�lata�2022-2030”.

Zapraszamy�sąsiednie�gminy�i�ich�związ-
ki,� lokalnych� partnerów� społecznych�
i  gospodarczych,� mieszkańców� Gminy�
Wejherowo�oraz�Dyrektora�Regionalne-
go�Zarządu�Gospodarki�Wodnej�w�Gdań-
sku�do�zapoznania�się�z�projektem�„Stra-

tegii�Rozwoju�Gminy�Wejherowo�na�lata�
2022-2030”.

Ewentualne� opinie,� uwagi,� propozycje�
zmian� zapisów� wraz� z� uzasadnieniem�
można� zgłaszać� na� załączonym� For-
mularzu� w� terminie� od� 6� października�
2021 r.�do�10�listopada�2021�r.�(o�docho-
waniu� terminu� decyduje� data� wpływu�
Formularza�do�Urzędu).�

Formularz� zgłoszenia� opinii� /� uwagi� /�
propozycji�należy�dostarczyć:
• �drogą�elektroniczną�na�adres:��

strategia@ugwejherowo.pl (skan�pod-
pisanego�formularza),

• �osobiście,� składając�w� Biurze� Podaw-
czym�Urzędu�Gminy�Wejherowo�przy�
ul.�Transportowej�1�w�Wejherowie,

• �drogą� korespondencyjną� na� adres:�
Urząd�Gminy�Wejherowo,�ul.�Transpor-
towa�1,�84-200�Wejherowo.

Pełna� treść�projektu� „Strategii�Rozwoju�
Gminy� Wejherowo� na� lata� 2022-2030”�
oraz� wzór� formularza� konsultacyjnego�
dostępne�będą�od�dnia�rozpoczęcia�kon-

sultacji,�tj.�od�6�października�2021�roku:
• �na�portalu�internetowym�

ugwejherowo.pl
• �w�Biuletynie�Informacji�Publicznej�
Urzędu�Gminy�Wejherowo��
bip.ugwejherowo.pl

• �w� Biurze� Podawczym� Urzędu� Gminy�
Wejherowo� przy� ul.� Transportowej� 1�
w Wejherowie.

Uwagi� i� opinie� zgłoszone� po� terminie,�
czyli� z� datą� wpływu� do� Urzędu� Gminy�
Wejherowo� po� dniu� 10� listopada� b.r.,�
niepodpisane� czytelnie� imieniem� i� na-
zwiskiem�oraz�przesłane�w�formie�innej�
niż� na� formularzu� konsultacyjnym,� NIE�
BĘDĄ�ROZPATRYWANE.
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Zapraszamy seniorów do zapisów 
na darmowe kursy organizowane 
przez Uniwersytet Warszawski. Od 
uczestników wymagany będzie je-
dynie dostęp do komputera i Inter-
netu. Szkolenie zwieńczone będzie 
uzyskaniem imiennego certyfikatu.

DARMOWE KURSY DLA SENIORÓW - REKRUTACJA
Obecnie�prowadzony�jest�nabór�na�dwa�
szkolenia:
•��„Komunikatywny�senior”–�ma�na�celu�
aktywizację� seniorów� z� całej� Polski�
(w� wieku� 60+)� za� pomocą� specjalnie�
opracowanego� programu� kształcenia�
językowego� (język� angielski� –� poziom�

podstawowy).�Udział�w�zajęciach�tego�
rodzaju� będzie� działał� zachowawczo�
na�zdolności�poznawcze�seniorów,�re-
dukował�nabytą�z�wiekiem�sztywność�
kognitywną,� rozbudzał� ciekawość�
świata� i� działał� dobroczynnie� na� do-
brostan�umysłowy.

•��„Kursy�dla�seniorów”�ma�na�celu�akty-
wizację�seniorów�z�całej�Polski�(w�wieku�
50+)�z�wykorzystaniem�opracowanego�
programu�kształcenia�w�zakresie�nauk�
ekonomicznych� i� przedsiębiorczości.�
Organizowane�zajęcia�będą�miały�cha-
rakter�spotkań�tematycznych,�poświę-
conych� różnym� zagadnieniom� ekono-
micznym�i�psychologicznym.

Szczegółowe�informacje�mozna�uzyskać�
na�stronie�projektu:�
www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo

UCZNIOWIE SP W GOWINIE NA UROCZYSTOŚCIACH 
POŚWIĘCONYCH OBRONIE WYBRZEŻA W 1939 ROKU
28 września 2021 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. por. Jana Penconka w Go-
winie wzięli udział w uroczystościach zor-
ganizowanych przez IPN Gdańsk. 

W�Gdyni�na�Skwerze�Kościuszki�otwarto�wysta-
wę� poświęconą� obronie� polskiego� Wybrzeża�
we�wrześniu�1939�roku.�Wystawa�IPN�Gdańsk�
„Zasłużyć�na�krzyż:�albo�Virtuti,�albo�drewnia-
ny.� Obrona� Wybrzeża� 1939”� to� swoisty� hołd�
wobec�polskiego�bohaterstwa�podczas�pierw-
szej� fazy� II�wojny�światowej.�Na�uczestniczącą�
w� otwarciu� wystawy� młodzież� czekały� liczne�
atrakcje�–�mobilne�muzeum�poświęcone�Obro-
nie� Wybrzeża� „Wybrzeże1939.pl”,� darmowe�
zwiedzanie�Muzeum�Marynarki�Wojennej�oraz�
quiz�przygotowany�w�aplikacji�Kahoot.�

Tekst i fotografie: 
Katarzyna Borchmann-Dejk
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PRACOWNICY OŚWIATY ŚWIĘTOWALI 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

NAUCZYCIELKA Z SP W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM ODZNACZONA 

Tradycyjnie, z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, Wójt Gminy Wejhero-
wo zaprosił nauczycieli i pracow-
ników gminnych placówek oświa-
towych na wspólne obchody tego 
święta. Uroczystość odbyła się 14. 
października w “Rajskiej Górze”. 
W obchodach uczestniczyli także 
przedstawiciele Rady Gminy.

Na� wstępnie� Wójt� Przemysław� Kie-
drowski� gorąco� podziękował� wszyst-
kim� przybyłym� za� trud� włożony�
w przekazywanie�wiedzy�i�kształtowa-
nie�młodych� ludzi.� Jak� podkreślił,� jest�
to� niezwykle� odpowiedzialna� misja�
wychowania� nowego� pokolenia,� od�
której�zależy�jak�będzie�wyglądała�na-
sza�ojczyzna�w�przyszłości.�Wójt�złożył�
życzenia�zdrowia,�cierpliwości�oraz�aby�
wysiłek�włożony�w�przekazywanie�wie-
dzy�i�wartości�spotkał�się�z�szacunkiem�
i�wdzięcznością�uczniów�i rodziców.

Mamy przyjemność poinformować, iż Justyna Hennig-Królak, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Dworze Wejherowskim, została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Uroczyste�wręczenie�medali�przez�Pomorską�Kurator�–�Panią�Małgorzatę�Bielang,�odbyło�się�w�dniu�13.�października�w Mu-
zeum�II�Wojny�Światowej�w Gdańsku.�Serdecznie�gratulujemy!

Następnie� jedenaścioro� pracowników�
odebrało�z�rąk�Przemysława�Kiedrow-
skiego� i� sekretarz� Gminy� Wejherowo�
Małgorzaty� Niemirskiej-Thiel� nagrody�
Wójta�Gminy�Wejherowo�z okazji�Dnia�
Edukacji�Narodowej.�Nagrodą�uhono-
rowani� zostali:�Marta Kłosowska (SP�
Bolszewo),� Joanna Jagnow-Merchel 
(SP� Bolszewo),� Anita Sowa-Bednar-

ska (SP� Bolszewo),� Arleta Formela�
(SP�Gościcino),�Agnieszka Wojtas� (SP�
Gowino),�Krzysztof Grzenia�(SP�Orle),�
Hanna Ogórkiewicz� (SP  Orle),�Kata-
rzyna Bury-Stolzenburg� (SP� Nowy�
Dwór�Wejherowski),�Lucyna Komosa�
(SP�Góra),�Lucyna Wenta� (Przedszko-
le� Bolszewo),� Renata Gongerowska�
(Przedszkole�Bolszewo).

INAUGURACJA WYSTAWY PRAC MALARSKICH CZŁONKÓW 
KASZUBSKIEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW

29 września w siedzi-
bie Biblioteki i Centrum 
Kultury w Bolszewie 
miała miejsce inau-
guracja wystawy prac 
malarskich członków 
Kaszubskiego Stowa-
rzyszenia Artystów. 
W tym roku obchodzi 
10-lecie istnienia. 

Prezes�Stowarzyszenia�Ali-
na� Żywicka� przypomniała�
historię� jego� powstania�
oraz� dotychczasową� dzia-
łalność.� Artystom� wrę-
czono� okolicznościowe�
statuetki� i�podziękowania,�

natomiast� uroczystość�
ubarwił� występ� Kapeli�
Kaszubskiej� “Zbierańce”�
W� imieniu� Wójta� Gminy�
Wejherowo� Przemysława�
Kiedrowskiego� życzenia�
przekazała�Sekretarz�Gmi-
ny�Małgorzata� Niemirska-
-Thiel,�a�w�imieniu�Starosty�
Wejherowskiego�Naczelnik�
Wydziału�Kultury�Piotr�Sy-
rocki.� Wszystkim� działa-
czom�dziękując�za�dotych-
czasową� pracę� składamy�
życzenia� wielu� twórczych�
inspiracji,� satysfakcji�
z  tworzonych� dzieł� oraz�
sukcesów�artystycznych.
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JUBILACI ŚWIĘTOWALI ZŁOTE GODY

Liczne grono jubilatów zgro-
madziło się 8 października 
w „Rajskiej Górze”, aby świę-
tować 50 rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego.

Na� zaproszenie� Wójta� Gminy�
Wejherowo� Przemysława� Kie-
drowskiego� przybyły� 22� pary,�
które� w� ubiegłym� roku� obcho-
dziły� ten� wspaniały� jubileusz.�
W uroczystości�wzięli�udział�tak-
że�Radni�Gminy�Wejherowo�oraz�
Sekretarz� Gminy� Wejherowo�
Małgorzata�Niemirska-�Thiel.
Wójt�przywitał�i�złożył�gratulacje�
oraz� serdeczne� życzenia� zdro-
wia,�sił� i�cierpliwości,�bo�to�ona,�
jak� podkreślił�Wójt,� pozwala� na�
osiągnięcie�długoletniego�stażu.�
Kulminacyjnym�momentem�było�
wręczenie�medali�Prezydenta�RP�
za� długoletnie� pożycie� małżeń-
skie.�Każda�z par�otrzymała�z�rąk�
Wójta�kwiaty,�upominek�oraz�list�
gratulacyjny.
Po�części�oficjalnej,�zgromadzeni�
uczestnicy�udali�się�na�poczęstu-
nek,�a�następnie�mogli�bawić�się�
przy�akompaniamencie� zespołu�
muzycznego.
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WYCIECZKA SENIORÓW Z GMINY WEJHEROWO

HARCERSKA AKCJA LETNIA 
NA MIERZEI WIŚLANEJ 

W sobotę 11 września 2021 roku 
Klub Seniora z Bieszkowic oraz se-
niorzy z gminy Wejherowo pojechali 
na wycieczkę do Huty szkła w Puc-
ku. 

Wszyscy�uczestnicy�wzięli� udział�w�po-
kazie,� podczas� którego� rzemieślnicy�
tworzyli� własne� wyroby� z� barwionego�
szkła.� Po� trwającym� ponad� dobę� wy-
studzeniu� szklanych� arcydzieł� można�
je�zakupić.�W�galerii�mieszczącej�się�na�
terenie�huty�można�podziwiać,�ale�także�
kupić� wazony,� żyrandole,� kieliszki� oraz�
ozdoby�stworzone�ze�szkła� lub�w�połą-
czeniu� szkła� ze� stalą� lub� drewnem.� Po�
obejrzeniu� pokazu� wszyscy� uczestnicy�
wzięli� udział� w� warsztatach� tworzenia�
własnych�prac�różnymi�technikami.�Spa-
cerując�przez�rynek�oraz�malowniczymi�
uliczkami�miasta�zwiedzający�poznali�hi-
storię�herbu�miasta�Puck�oraz�nieco�od-
poczęli�i�nabrali�sił�w�stylowej�restauracji�
„Pod�Złotym�Lwem”.

Kiedy kończy się rok szkolny harcerze jadą na 
zaplanowany obóz. Tym razem miejscem wypo-
czynku była Baza Obozowa ZHR w Piaskach na 
Mierzei Wiślanej. 

Tradycyjny�obóz�harcerski�w� lesie�pod�namiotami�po-
zwolił�na�realizację�programów�przygotowanych�przez�
drużyny.�Harcerze� z�Wejherowskiego�Hufca�Harcerzy,�
w�tym�z�81�Kaszubskiej�Drużyny�Harcerzy�KASZEBA,�25�
Wejherowskiej� Drużyny� Harcerzy� SPARTANIE� oraz� 25�
Wejherowskiej�Drużyny�Wędrowników�BEDUINI�zapro-
sili�do�wspólnego�obozowania�harcerki�z�Gdyni,�Kiełpi-
na� i�Gorzowa.�Zgrupowanie�obozów�liczyło� łącznie�90�
uczestników�i�11�osób�kadry�–�wolontariuszy.�Wspólne�
obozowanie� pozwoliło� na� zbratanie� się� harcerzy� po-
przez�wspólne�działanie,� nawiązano�nowe�przyjaźnie.�
Każda�z�drużyn�miała�okazję�poznać�tradycje�i�zwyczaje�
harcerskie�panujące�w�innych�jednostkach.�Jak�co�roku�
we�wrześniu�i�październiku�prowadzony�jest�nabór�do�
KASZEBY� –� wszyscy� chętni� chłopcy� powyżej� 10� roku�
mogą� wstąpić� do� naszej� drużyny.� Zbiórki� odbywają�
się�w�każdą�sobotę�o�godz.�15�przed�budynkiem�Szko-
ły�Podstawowej� (dawnym�Gimnazjum)�przy�ul.� Leśnej�
w Bolszewie.

Phm. Ryszard Jeske HR
Drużynowy 81 Kaszubskiej Drużyny Harcerzy KASZEBA im. 

Gen. Józefa Hallera
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RUSZA PLEBISCYT MISTRZOWIE AGRO 2021

INTEGRACJA SENIORÓW W KNIEWIE

Już po raz trzeci zostaną przyznane 
prestiżowe nagrody w wielkim kon-
kursie MISTRZOWIE AGRO. 

To� największy� ogólnopolski� plebiscyt�
wiejski� i�rolniczy,�który�w�naszym�woje-
wództwie�jest�prowadzony�przez�Dzien-
nik�Bałtycki� i�GP24.pl.�Głosy�można�od-
dawać�w�6�kategoriach:
•�SOŁTYS�ROKU
•�ROLNIK�ROKU

•�GOSPODYNI�ROKU
•�KOŁO�GOSPODYŃ�WIEJSKICH
•�SOŁECTWO�ROKU
•�GOSPODARSTWO�AGROTURYSTYCZNE
W�dwóch�z�nich�–�Sołtys�Roku�i�Koło�Go-
spodyń�Wiejskich�Roku�–�laureaci�zosta-
ną�wybrani�najpierw�osobno�w�każdym�
powiecie,� a� następnie� awansują� oni� do�
wojewódzkiego� finału.� W� kategoriach�
Rolnik�Roku,�Gospodyni�Roku,�Sołectwo�
Roku�oraz�Gospodarstwo�Agroturystycz-

ne�Roku�głosowanie�będzie�prowadzone�
w� skali� całego� województwa.� Przypo-
minamy,� że�w� ubiegłej� edycji� Sołtysem�
Roku�Województwa�Pomorskiego�został�
sołtys�Bolszewa-�Pan�Edmund�Bianga.�
W�plebiscycie�nominowani�zostali�także�
reprezentanci�naszej�Gminy.�Etap�powia-
towy�potrwa�do�4�listopada.�Zachęcamy�
do�udziału�w�głosowaniu.� Szczegóły�na�
stronie�organizatora.

Na zaproszenie Pani 
Sołtys Krystyny Kla-
wikowskiej i  Rady so-
łeckiej w dniu 27. lipca 
w świetlicy wiejskiej 
w  Kniewie odbyła się 
zabawa integracyjna 
dla seniorów z sołec-
twa.

W�spotkaniu�uczestniczyli�
także� zaproszeni� przed-
stawiciele� Stowarzysze-
nia�Emerytów�i Rencistów�
Gminy� Wejherowo.� Dla�
uczestników� przygotowa-

ny� został� poczęstunek,� a�
całe�wydarzenie�było�oka-
zją�do�integracji�i�wspólnej�
zabawy.

Pani�Sołtys�składa�podzię-
kowania� dla� osób,� które�
wsparły� finansowo� orga-
nizację� spotkania:� Pana�
radnego� Józefa� Pranga,�
Pani� Longiny� Ruszewskiej�
oraz�paniom�z� rady�świe-
tlicy,�które�wsparły�–�Pani�
Danucie� Ziemann� i� Pani�
Janinie�Kuhn.

EKOLOGICZNE BAJKI Z KZG “DOLINA REDY I CHYLONKI”
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z my-
ślą o najmłodszych mieszkańcach gmin opracowuje EKO-
LOGICZNE BAJKI, które uczą szacunku do przyrody oraz 
odpowiedzialności za środowisko.

W� ramach� cyklu� „Wielka� podróż� Sebka� i� Zuzi”� pojawiła� się�
przygoda�trzecia�pt.�„RYCERSKI�POJEDYNEK”.�Jeśli�chcemy�do-
wiedzieć�się,�kto�stoczył�pojedynek�i�jak�można�dbać�o�czyste�
powietrze,�koniecznie�poznajmy�historię�opisaną�w�bajce.�Wy-
dawnictwo�oraz�słuchowisko�w�wersji�cyfrowej�(PDF,�MP3)�do-
stępne�są�w�dziale�MULTIMEDIA�NA�STRONIE�www.kzg.pl 
Z�najnowszym�wydawnictwem�pt.�„Rycerski�pojedynek”�zwią-
zany� jest� także�KONKURS�PLASTYCZNY�pn.� „Małe�dzieci�nie�
chcą�śmieci”.�Wspólnie�ze�smokiem�Sebkiem�oraz�jego�siostrą�
Zuzią�przedszkolaki�i�uczniowie�klas�I-III�szkół�podstawowych�
będą�szukać�sposobów�na�czyste�powietrze.

Regulamin�konkursu�oraz�formularz�zgłoszenia�on-line�znajdują�się�w�zakładce�EDUKACJA�na�stronie:�
https://kzg.pl/edukacja/formularze
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XX POWIATOWE MISTRZOSTWA W PIŁCE 
SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PSY PASTERSKIE RYWALIZOWAŁY W ŁĘŻYCACH

POTRZEBNA PILNA POMOC UCHODŹCOM 
W MICHAŁOWIE! 
Samorządy z całej Polski solidar-
nie wspierają włodarzy z przygra-
nicznych wschodnich miejscowo-
ści. To tam w trudnych warunkach 
przebywają uchodźcy i  ich dzieci, 
zmuszeni do nocowania pod gołym 
niebem. Jest coraz zimniej. Uchodź-
cy są skazani na wyziębienie, cho-
roby, a nawet utratę życia.

Zachęcamy�do�wzięcia�udziału�w�akcji�
pomocy�dla�gminy�Michałowo�oraz�są-
siednich� gmin� Gródek� i� Krynki,� które�

udzielają�pomocy�uchodźcom�przekra-
czającym� granicę� polsko-białoruską.�
Najlepszą� formą�pomocy� jest�obecnie�
przyłączenie� się� do� zbiórki� zorganizo-
wanej�przez�OSP�w�Michałowie.�Pienią-
dze� zostaną� spożytkowane� na� zakup�
najpilniejszych� środków:� żywności� dla�
dzieci,�środków�higienicznych,�odzieży,�
kocy,�ręczników�itp.

Link�do�zbiórki:�
www.pomagam.pl/michalowopomaga

Po raz XX w Choczewie odbyły się 
Powiatowe Mistrzostwa w Piłce 
Siatkowej Pracowników Samorzą-
dowych.

W�turnieju�udział�wzięło�6�drużyn:�Mia-
sto� Wejherowo,� Gmina� Wejherowo,�
Starostwo�Powiatowe,�Luzino�oraz�2�ze-
społy�z�Choczewa.�Drużyna�reprezentu-
jąca�naszą�Gminę�została�uhonorowana�
tytułem� najsympatyczniejszej� w� całym�
turnieju.� Opiekunem� drużyny� był� Pan�
Janusz�Daniszewski.

W weekend 9-10 październi-
ka w Łężycach odbył się Trial 
kaszubski - I Kwalifikacje na 
Continental 2022. Zawody 
polegały na rywalizacji dru-
żyn złożonych z przewodni-
ka i psa. 

Zawody�polegały�na�wykonywa-
niu�komend�wydawanych�przez�
przewodnika�i�prowadzeniu�sta-
da� owiec� w� odpowiednim� kie-
runku,�równocześnie�pokonując�
przeszkody.�Zadania�te�symulo-
wały� działania� jakie� wykonuje�
pies� pasterski� w� trakcie� swojej�
pracy.� Spośród� 15� uczestników�

na� podium� uplasowały� się� psy�
rasy�border�collie�p.�Tomasz�No-
wakowski:
1.� miejsce�–�pies�Mo�
2.� miejsce�–�pies�Peter�
3.� miejsce�–�pies�Skye�
Każdy�uczestnik,�zarówno�prze-
wodnik� jak� i� pies,� otrzymali�
atrakcyjne�nagrody.�Organizato-
rzy� zaprosili� także� uczestników�
na�poczęstunek.�Nagrody�ufun-
dowali:�Evap�Dry,�KGW�Łężyckie�
Białki,�KETTU,�Mank,�Game�Dog�
oraz� Marszałek� Województwa�
Pomorskiego�Mieczysław�Struk,�
Powiat�Wejherowski�oraz�Gmina�
Wejherowo.
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1 października na obiek-
tach sportowych przy 
Szkole Podstawowej w 
Bolszewie, przy ul. Leśnej 
odbyły się Gminne Igrzy-
ska Dzieci (rocznik 2009 
i młodsi) oraz Gminne 
Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej (rocznik 2007/2008) 
w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych i Szachach 
Drużynowych. 

Najlepsi� uczniowie� otrzymali�
medale�i puchary�ufundowa-
ne�przez�Wójta�Gminy�Wejhe-
rowo� Przemysława� Kiedrow-
skiego.�Zawody�te�odbyły�się�
w  ramach� kalendarza� szkol-
nych� imprez� sportowych�
Wojewódzkiego� Szkolnego�
Związku�Sportowego�w�Gdań-
sku�na�rok�szkolny�2021/2022.�
Organizatorami� zawodów�
byli� nauczyciele� wychowania�

fizycznego� ze� Szkoły� Pod-
stawowej� w� Bolszewie� przy�
partnerstwie� Urzędu� Gminy�
Wejherowo.�Najlepsze�szkoły�
będą� reprezentować� naszą�
gminę�na�mistrzostwach�po-
wiatu� w� Redzie.� Wszystkim�
nauczycielom� oraz� uczniom�
serdecznie� gratulujemy� osią-
gniętych� wyników� sporto-
wych� i� życzymy� powodzenia�
na� dalszych� etapach� rywali-
zacji.� Wyniki� końcowe� szkol-
nych�zawodów�sportowych:
•�Sztafetowe�Biegi�Przełajowe�
Chłopców�Igrzyska�Młodzieży�
Szkolnej:
1�miejsce�–�SP�Gościcino
2�miejsce�–�SP�Bolszewo
3�miejsce�–�SP�Orle
4�miejsce�–�SP�Gowino
•�Sztafetowe�Biegi�Przełajowe�
Dziewcząt�Igrzyska�Młodzieży�
Szkolnej:
1�miejsce�–�SP�Gowino

2�miejsce�–�SP�Bolszewo
3�miejsce�–�SP�Gościcino
4�miejsce�–�SP�Orle
•�Sztafetowe�Biegi�Przełajowe�
Chłopców�Igrzyska�Dzieci:
1�miejsce�–�SP�Bolszewo
2�miejsce�–�SP�Gościcino
3�miejsce�–�SP�Gowino
4�miejsce�–�SP�Orle
•�Sztafetowe�Biegi�Przełajowe�
Dziewcząt�Igrzyska�Dzieci:
1�miejsce�–�SP�Bolszewo
2�miejsce�–�SP�Orle
3�miejsce�–�SP�Gościcino
4�miejsce�–�SP�Gowino
•� Szachy� Drużynowe� Dziew-
cząt�i�Chłopców�Igrzyska�Mło-
dzieży�Szkolnej:
1�miejsce�–�SP�Orle
2�miejsce�–�SP�Bolszewo
•� Szachy� Drużynowe� Dziew-
cząt� i� Chłopców� Igrzyska�
Dzieci:
1�miejsce�–�SP�Bolszewo
2�miejsce�–�SP�Orle

GMINNE IGRZYSKA W SZTAFETOWYCH BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH I SZACHACH DRUŻYNOWYCH
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3300--lleecciiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii  KKoommuunnaallnneeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  GGmmiinn  „„DDoolliinnaa  RReeddyy  ii  CChhyylloonnkkii  ””  

  
Rok 2021 dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem 
30-lecie swojej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych mieszkańców.  

W odpowiedzi na zmianę ustroju kraju, powstanie samorządów gminnych 
i przejęcie przez nie kompetencji i obowiązków na mocy ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym powołano związek międzygminny mający na 
celu wspólną i skuteczną realizację zadań komunalnych. 22 listopada 1991 r. 
zarejestrowano Komunalny Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w rejestrze 
związków.  
Nazwa "Dolina Redy i Chylonki" ma symboliczne znaczenie i związana jest 
z położeniem geograficznym wszystkich gmin członkowskich – rzeka Reda 
przepływa przez miasta związku (Wejherowo, Rumię i Redę) oraz Gminę 
Wejherowo, a rzeka Chylonka przez Gdynię. Jest w tej nazwie głębszy sens, gdyż 
jednocześnie obie rzeki wyznaczają lokalizację Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 110 – będącego jednym z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce i zasilającym w 
wodę pitną gminy Związku. Zbiornik ten jest objęty naszą szczególną ochroną.  
Przedstawicielami gmin w najwyższym organie tj. Zgromadzeniu są Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie 
poszczególnych gmin, jak również dodatkowi przedstawiciele delegowani przez rady miast i gmin. W ciągu 30 lat 
Zgromadzenie Związku tworzyli ludzie zaangażowani w kreowanie spójnej i jednolitej polityki regionu. Potrzeba 
współpracy Gdyni z sąsiednimi gminami jest niezwykle ważna w celu wspólnego rozwoju.  
„Dolina Redy i Chylonki” jest obecnie dobrze znaną instytucją samorządową w Polsce. Głównym jej celem była i jest 
realizacja zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska naturalnego. Począwszy od 
1991 roku Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania związane m.in. z: 
✓ ujmowaniem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe,  
✓ odbiorem i oczyszczaniem ścieków,  
✓ dystrybucją ciepła zasilanego centralnie, 
✓ zagospodarowaniem odpadów, 
✓ edukacją ekologiczną. 
Dziś Związek wspólnie z gminami jest właścicielem trzech firm: PEWIK GDYNIA sp. z o.o. w Gdyni, która działa 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, OPEC sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym 
centralnie oraz „EKO DOLINA” sp. z o.o, która zajmuje się gospodarką odpadami.  
Poprzez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne dbamy o świadczenie usług dla mieszkańców o najwyższej jakości 
i bezpieczeństwie. Robimy to zgodnie z najlepszymi wzorcami spełniając najwyższe polskie i unijne wymogi prawne. 
Realizowane przez Związek działania są kompleksowe, służą ochronie i poprawie środowiska w regionie oraz w skali 
ponadregionalnej.  
Od 30 lat Związek jest miejscem tworzenia projektów i strategii, forum dyskusji i 
ścierania się poglądów, platformą porozumień. 
Ponadto, wspólnie od 23 lat prowadzimy działania edukacyjne dla naszych 
mieszkańców. Naszym celem cały czas jest rozwijanie świadomości 
proekologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziękujemy za wieloletnią 
współpracę, wspólnie zdobywane doświadczenia oraz zaufanie jakim corocznie 
obdarzają nas Państwo przystępując do prowadzonych przez nas działań. 
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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

To jest miejsce 
na Twoją reklamę
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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
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