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Drodzy Mieszkańcy, 
Przyjaciele naszej Gminy, Partnerzy…

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla 
Państwa czasem miłych spotkań z bliskimi 

i dzielenia się z nimi bożonarodzeniową radością. 
Oby ciepło wigilijnego wieczoru i świąteczna atmosfera 
serdeczności pozostały z Państwem przez cały 2022 rok. 

Zdrowia potrzebnego do realizacji planów i wytrwałości 
w postanowieniach życzą
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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 – 13:30
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DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ
– GMINA WEJHEROWO ŚWIĘTOWAŁA!

Mimo pochmurnej pogody, miesz-
kańcy gminy Wejherowo, bardzo 
licznie zebrali się, aby wspólnie 
świętować Dzień dla Niepodległej- 
Narodowe Święto Niepodległości- 
11. listopada.

Obchody� rozpoczęły� się� od� złożenia�
kwiatów� i� zapalenia� zniczy� na� grobie�
majora� Edwarda� Łakomego-� pierwsze-
go� wójta� gminy� Wejherowo� w� latach�
1935-1939,�który�został�zamordowany�w�
Piaśnicy�11.�listopada�1939�roku.�Gminę�
Wejherowo� reprezentowali-� wójt� Prze-
mysław� Kiedrowski,� sekretarz� Małgo-
rzata� Niemirska-Thiel,� wiceprzewodni-
czący�Rady�Gminy-�Edmund�Bianga�oraz�
radni-�Marek�Albecki�i�Marek�Klas.�Hołd�
zamordowanemu� oddali� także� przed-
stawiciele�Kurkowego�Bractwa�Strzelec-
kiego�w�Wejherowie.
Kolejnym� punktem� obchodów� była�
uroczysta� msza� święta� odprawiona�
w intencji�ojczyzny�w�kościele�pw.�Wnie-
bowzięcia� Najświętszej� Maryi� Panny�
w� Bolszewie.� Koncelebrowanej� mszy�
świętej� przewodniczył� miejscowy� pro-
boszcz-�ojciec�Łukasz�Porąbka,�w�asyście�
kapłanów� z� dekanatu� wejherowskiego�
i� luzińskiego.� W� nabożeństwie� udział�
wzięli� przedstawiciele� władz� samorzą-
dowych� szczebla� powiatowego� i� gmin-
nego,� poczty� sztandarowe� jednostek�
Ochotniczych� Straży� Pożarnych,� szkół�
podstawowych,� Kurkowego� Bractwa�

Strzeleckiego� oraz� harcerzy.� Oprawę�
liturgii� swym� śpiewem� uświetnił� także�
chór�Gaudeamus.� Po� zakończeniu�mo-
dlitwy,�głos�zabrał�wójt�Przemysław�Kie-
drowski,�który�na�wstępie�podziękował�
wszystkim� za�przybycie� i�włączenie� się�

we�wspólne�świętowanie�tego�wyjątko-
wego�dnia.
W�swojej�wypowiedzi�wójt�podkreślił,�że�
“to�co�nas�wyróżnia�może�równocześnie�
jednoczyć,� będąc� dla� wszystkich� Pola-
ków�fundamentem�tożsamości�narodo-
wej.� Poczucie� jedności� narodowej� jest�
przecież� niezbędnym� warunkiem� two-
rzenia�fundamentów�silnej�państwowo-
ści,�która�jest�gwarantem�suwerenności�
kraju.”
Następnie� wszyscy� zebrani� przeszli�
barwnym� korowodem� do� ArtParku,�
w  rytm� marszy� intonowanych� przez�
Orkiestrę� Dętą� Gminy� Wejherowo.�
W  pochodzie,� oprócz� wielu� mieszkań-
ców� zaopatrzonych� w� biało-czerwone�
atrybuty-�kotyliony,�flagi�i�balony,�udział�
wzięły� także� zabytkowe� motocykle�
z  grupy� “Iskierka�miłości”,� stare� samo-
chody�oraz�pojazdy�jednostek�straży�po-
żarnej.�Po�przybyciu�na�miejsce,� został�
odśpiewany� hymn� państwowy,� a  na-
stępnie� odbyło� się� wspólne� śpiewanie�
pieśni�patriotycznych,�przy�akompania-
mencie� orkiestry� oraz� wsparciu� chóru�
i scholi.

W� trakcie� pikniku� można� było� także�
skosztować� grochówki� oraz� specjałów�
przygotowanych� przez� Koła� Gospodyń�
Wiejskich�z�Bolszewa�i�Orla.�Dodatkową�
atrakcją,� zwłaszcza� dla� najmłodszych,�
była� możliwość� zwiedzenia� pojazdów�
wojskowych�oraz�strażackich.
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ODBIÓR ULICY POLNEJ I ULICY OGRODOWEJ W BOLSZEWIE

ULICA KOCHANOWSKA W GOŚCICINIE ODDANA DO UŻYTKU

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zakończyła się realizacja inwestycji 
pn. “Budowa ciągu dróg gminnych: 
Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolsze-
wie”, dofinansowanej w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Przedsięwzięcie� obejmowało� budowę�
ulicy�Ogrodowej�i�ostatniego�etapu�ulicy�
Polnej�w�Bolszewie.�Roboty�budowlane�
na� ulicy� Ogrodowej� obejmowały� m.in.�
wykonanie� nowej� nawierzchni� jezdni,�
budowę� chodników,� wykonanie� nowe-
go�system�odprowadzania�wód�opado-
wych,�Zaś�w�ciągu�ulicy�Polnej�wykonano�
nową� nawierzchnię� jezdni,� wybudowa-
no� chodniki,�wyniesione� skrzyżowanie,�
nowe�punkty�świetlne.
W� zakres� zadania� wchodziła� również�
przebudowa� kolidującego� wodociągu�
przy�wsparciu�finansowym�i�pod�nadzo-
rem�Spółki� PEWIK�Gdynia.� Koszt� inwe-
stycji�wyniósł�1.793.283,42�zł,�przy�czym�
dofinansowanie� opiewało� na� kwotę�
896.641,00�zł.

W ubiegłym tygodniu do użytku zo-
stała oddana kolejna inwestycja 
drogowa na terenie naszej gminy. 
Przebudowany został odcinek 2,5 km 
drogi powiatowej od skrzyżowania 
z drogą krajową nr 6 do miejscowości 
Kochanowo. 

W� ramach� zadania� powstał� chodnik,�
zatoki� autobusowe,� wylano� nową� na-
wierzchnię� asfaltową� oraz� poszerzono�
i  wzmocniono� jezdnię� do� szerokości�
6,5 m.� Ponadto� przebudowano� zjazdy,�
zadbano�o�odwodnienia�oraz�wykonano�
rowy�przydrożne.�W�Gościcinie�wybudo-
wana�została�także�kanalizacja�sanitarna�
przy�współpracy� PEWIK�Gdynia.�Dzięki�
gruntownej� modernizacji� drogi� oprócz�
komfortu� życia� mieszkańców� znacznej�
poprawie�ulegnie�bezpieczeństwo.
Cała� inwestycja� przebudowy� odcinka�
wyniosła�4�mln�zł�–�1,6�mln�to�udział�wła-
sny� powiatu� wejherowskiego,� 1,5� mln�
dofinansowania� powiat� wejherowski�
otrzymał� z� Rządowego� Funduszy� Roz-
woju� Dróg.� W� inwestycję� wkład� miały�
także� gminy:� Gmina� Wejherowo� 700�
tysięcy� złotych�oraz�Gmina� Luzino�200�
tysięcy�złotych.
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16 listopada 2021 roku została pod-
pisana umowa pomiędzy Wojewodą 
Pomorskim Panem Dariuszem Dre-
lichem, a Wójtem Gminy Wejhero-
wo Przemysławem Kiedrowskim o 
udzielenie dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
realizację zadania pn. “Przebudowa 
przejścia dla pieszych na drodze 
gminnej nr 129011G (ul. Leśna) w Bol-
szewie” oraz “Przebudowa przejścia 

O 325 000 euro zwiększył się budżet 
środków Lokalnej Strategii Rozwoju 
dla gmin Wejherowo i Gniewino na 
projekty z zakresu rozwoju przedsię-
biorczości oraz aktywizacji społecz-
ności lokalnej. 

W� dniu� 27� października� 2021� r.� człon-
kowie� Zarządu� Stowarzyszenia� „Bursz-
tynowy�Pasaż”�Michał�Słowik�i�Aleksan-
dra� Dobrzańska� podpisali� z� Zarządem�
Województwa� Pomorskiego� aneks� do�
umowy� ramowej,� zwiększający� budżet�

Stowarzyszenia.� Po� 137� 500� euro� się-
gnąć�będą�mogli�przedsiębiorcy�chcący�
rozwinąć� działalność� istniejącą� (max.�
100� 000,00  zł� na� projekt)� oraz� chcący�
swoją�działalność�dopiero�otworzyć�(po�
50�000,00�zł�na�projekt).�50�000�euro�tra-
fi�do�NGO�na�projekty�przyczyniające�się�
do� wzmocnienia� aktywności� i� kapitału�
społecznego.�
Planowane� nabory� wniosków� od� 30  li-
stopada�do�14�grudnia�br.

UMOWY NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZEJŚĆ 
DLA PIESZYCH PODPISANE

DODATKOWE ŚRODKI Z PROW DLA GMIN WEJHEROWO I GNIEWINO

dla pieszych na drodze gminnej nr 
129020G (ul. Szkolna) w Bolszewie”.

Inwestycje� zakładają� poprawę� bezpie-
czeństwa� ruchu� drogowego� na� przej-
ściach�dla�pieszych�poprzez�wyniesienie�
skrzyżowań,�doświetlenie,�przebudowę�
chodników�i oznakowanie.
Planowana� wartość� inwestycji� na� ulicy�
Leśnej�opiewa�na�kwotę�481 292,00 zł,�
w tym�dofinansowanie�ze�środków�Rzą-

dowego�Funduszu�Rozwoju�Dróg�w�wy-
sokości�200 000,00�zł,�zaś�dla�ulicy�Szkol-
nej�planowana�wartość� całego�zadania�
opiewa�na�kwotę�278�776,00�zł,�z czego�
dofinansowanie� ze� środków� Rządo-
wego� Funduszu� Rozwoju� Dróg� wynosi�
200 000,00�zł.

UZYSKANO DOFINANSOWANIE 
NA BUDOWĘ TRZECH NOWYCH BOISK!
W ramach pierwszego naboru Rządo-
wego Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych Gmina 
Wejherowo otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 3.150.000,00 na reali-
zację projektu pn. „BUDOWA WIELO-
FUNKCYJNEGO BOISKA PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W ORLU ORAZ BUDO-
WA INFRASTRUKTURY SPORTOWO- 
REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH 
ZBYCHOWO I GÓRA”.

W�ramach�zadania�przy�Szkole�Podsta-
wowej� w� Orlu� zostanie� wybudowane�
wielofunkcyjne� boisko� o� nawierzchni�
poliuretanowej�o�wym.�43x22,4 m�wraz�
z� infrastrukturą�towarzyszącą,�w sołec-
twie�Góra�przy�ulicy�Szerokiej�powstanie�
wielofunkcyjne�boisko�o�wym.�16,6x30m�
wraz�z�montażem�urządzeń�sportowych�

i� oświetleniem� wokół� boiska,� nato-
miast�w�sołectwie�Zbychowo�przy�ulicy�
Kaszubskiej� powstanie� boisko� wielo-
funkcyjne�o�wym.�28x15�m�oraz�boisko�

piłkarskie�o�wym.�64x40�m�wraz�z infra-
strukturą�towarzyszącą.
Łączna� kwota� dofinansowania� stanowi�
90%�kosztów�inwestycji.
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ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Urząd Gminy Wejherowo informuje, że zakończyły się 
konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium 
Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowani Prze-
strzennego Gminy Wejherowo. 

Dziękujemy�wszystkim�uczestnikom�za�aktywny�udział�w kon-
sultacjach�oraz�wszelkie�złożone�wnioski�i�uwagi.�Raport�z za-
kończonych�konsultacji�wraz�z� informacją�o�sposobie� rozpa-
trzenia� uwag� jest� dostępny� na� stronie� internetowej� Urzędu�
Gminy�Wejherowo�w�zakładce�„Konsultacje�społeczne”�(ugwej-
herowo.pl/konsultacje-spoleczne/).�Informujemy,�że�kolejnym�
etapem� procedury� planistycznej� jest� przekazanie� projektu�
studium�do�zaopiniowania�i�uzgodnienia�przez�właściwe�insty-
tucje.�Po�dokonaniu�zmian�wynikających�z�uzyskanych�opinii�
i�dokonanych�uzgodnień�projekt�studium�zostanie�wyłożony�
do�publicznego�wglądu.�O�szczegółowych�terminach�będzie-
my�Państwa�informować�na�stronie�urzędu�gminy�Wejherowo.�
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INAUGURACJA TRASY PIERWSZYCH 
MOBILNYCH PŁUC NA POMORZU
Dzięki współpracy członków Sto-
warzyszenia Wejherowski Alarm 
Smogowy Organizacja Ekologicz-
na, społeczności Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 
oraz partnerów akcji „Zobacz, 
czym oddychasz!”, 5. listopada 
pierwsze mobilne płuca na Pomo-
rzu zostały ustawione na wejhe-
rowskim Placu Wejhera.

To�pierwsza� taka� nowatorska� instala-
cja� na� Pomorzu.� Przedstawia� model�
ludzkich� płuc� „oddychających”� prze-
puszczanym� przez� nie� powietrzem�
i  filtrującym� zawieszone� w� nim� za-
nieczyszczenia,� które� osadzają� się� na�
białej�przepuszczalnej�tkaninie.�Dzięki�
temu� mieszkańcy� miejscowości� będą�
mogli�przekonać�się�naocznie,�jakiej�ja-
kości�powietrze�wnika�do�ich�płuc.�Zo-
stała�wykonana�przez�uczniów�PZS�nr�
4�w�Wejherowie�przy�wsparciu�Staro-
stwa�Powiatowego�w�Wejherowie�oraz�
Polskiego�Alarmu�Smogowego.

Oprócz� organizatorów,� w� inauguracji�
uczestniczyli� także� zaproszeni� gości:�
ksiądz� prałat� Tadeusz� Reszka� oraz�
przedstawiciele� lokalnych� samorzą-
dów.� Gminę� Wejherowo� reprezento-
wali�wójt�Przemysław�Kiedrowski�oraz�
wiceprzewodniczący� Rady�Gminy,� Ed-
mund�Bianga.�Wszyscy�zgodnie�stwier-
dzili,� że� walka� ze� smogiem� musi� być�
dla� każdego� samorządowca� jednym�

z priorytetów,�gdyż�gra�toczy�się�o�ży-
cie�kolejnych�pokoleń.�Kluczowa�w�tym�
względzie�jest�edukacja�i�uświadomie-
nie�mieszkańcom,�że�zanieczyszczając�
powietrze�szkodzimy�nie� tylko� innym,�
ale�także�sobie.�
W�kolejnych� tygodniach� instalacja� zo-
stanie� ustawiona� na� terenie� naszej�
gminy�m.in.�w�Bolszewie�i�w�Gościcinie.

KGW BOLSZEWO MA 10 LAT!

W piątek, 19. listopada, Koło Go-
spodyń Wiejskich Bolszewo obcho-
dziło jubileusz 10-lecia istnienia. 
Jest to najdłużej nieprzerwanie 
działające koło w Gminie Wejhe-
rowo. Z tej okazji w kościele w Bol-
szewie została odprawiona msza 
święta.

Następnie� obchody� przeniosły� się� do�
sali� Ambasador� w� Bolszewie.� Wśród�
gości� uczestniczących� w� uroczystości�

byli� starosta�Powiatu�wejherowskiego�
–� Gabriela� Lisius,� wicestarosta� Jacek�
Thiel,�wójt�Gminy�Wejherowo�Przemy-
sław�Kiedrowski,�ojciec�Łukasz�Porąbka�
–�proboszcz�miejscowej�parafii,�przed-
stawiciele� Agencji� Restrukturyzacji�
i  Modernizacji� Rolnictwa,� lokalnych�
stowarzyszeń� i� ochotniczej� straży� po-
żarnej.�

Serdecznie� gratulujemy� i  życzymy� sa-
mych�sukcesów�w�kolejnych�latach!�
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

PONOWNE WYŁOŻENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI KĄPINO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalne-
go wójt Przemysław Kiedrowski, 
w piątek, odwiedził pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie, aby podzię-
kować za trud włożony w niesienie 
pomocy osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji, szczególnie w 
niełatwym dla wszystkich czasie 
pandemii. 

Wójt�życzył�także�satysfakcji,�szacunku�
i�uznania�lokalnej�społeczności.�

Pragniemy podziękować państwu Za co-
dzienną pracę na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących, Za serce okazywane 
drugiemu człowiekowi oraz za zaanga-
żowanie. Jednocześnie pragniemy życzyć 
zadowolenia z pracy, aby uśmiech nigdy 
nie znikał z waszych twarzy. 

Informujemy o ponownym wy-
łożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla wsi Kąpino w gminie Wejhe-
rowo w dniach od 06.12.2021 r. do 
07.01.2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Wejherowo. 

Z�projektem�planu�miejscowego�moż-
na� będzie� się� zapoznać� również� na�
Biuletynie� Informacji� Publicznej� Gmi-
ny� Wejherowo.� Dyskusja� publiczna�
nad� przyjętymi� w� projekcie� planu�
miejscowego� rozwiązaniami� odbę-
dzie� się� w  dniu� 16.12.2021� r.� o� godz.�
17:00� w� świetlicy� wiejskiej� w� Kąpinie,�
przy�ul.�Królowej� Jadwigi�1,�natomiast�
uwagi�można� będzie� składać� do� dnia�
21.01.2022�r.
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UROCZYSTE ŚPIEWANIE HYMNU 
NARODOWEGO W BĘDOMINIE

SPOTKANIA INTEGRACYJNE SENIORÓW W GÓRZE I ORLU

EMERYCI I RENCIŚCI BAWILI SIĘ W BOLSZEWIE

Na zaproszenie Pomorskiej Ku-
rator Oświaty Małgorzaty Bie-
lang Gmina Wejherowo w ramach 
obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości wzięła udział 
w  uroczystym śpiewaniu Hymnu 
Narodowego w Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie.
Wśród� zaproszonych� gości� znaleź-

li� się� przedstawiciele� prezydenta� RP,�
Wojewody� Pomorskiego,� Marszałka�
Województwa� Pomorskiego� oraz� po-
morskich� samorządów.� W� programie�
uroczystości�znalazły�się�również�kon-
cert� pieśni� patriotycznych,� prelekcje�
i� zwiedzanie� wystaw.� Wójta� Gminy�
Wejherowo� reprezentowała� Sekretarz�
Gminy�Małgorzata�Niemirska-Thiel.

W ostatnich tygodniach w sołec-
twach Góra i Orle odbyły się tra-
dycyjne spotkania dla seniorów 
organizowane przez sołtysów Ge-
nowefę Dampc (Góra) i Jacka Ma-
choll (Orle) oraz Rady sołeckie. 
Najstarsi mieszkańcy wymienio-
nych sołectw mieli okazję do spo-
tkania i miłego spędzenia czasu 
przy smacznym poczęstunku oraz 
dźwiękach muzyki. 

Dni� Seniora� w� obu� miejscowościach�
cieszyły� się� dużym� zainteresowaniem�
mieszkańców,� o� czym� świadczy�więk-
sza�frekwencja�niż�w�latach�ubiegłych.

W�obu�wydarzeniach�wziął�udział�Wójt�
Przemysław� Kiedrowski,� który� wrę-
czył� najstarszym� seniorom� upomin-
ki� i� życzył� wszystkim� wielu� kolejnych�
lat� w  zdrowiu� i� ciągłej� radości� życia.�
W uroczystości�w Orlu�udział�wziął�tak-
że�radny�Roman�Stanisławczyk.

Jak zwykle, bardzo licznie 
zebrali się członkowie Sto-
warzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Gminy Wejherowo, 
aby wspólnie spędzić sobotni 
wieczór 23. października.

Wójt� zwrócił� się� do� wszystkich�
uczestników�spotkania�z�podzię-
kowaniem� za� dotychczasową�
działalność.� Szczególne� słowa�
uznania� skierowane� zostały� do�
prezesa� Stowarzyszenia-� Ed-
munda� Biangi.� Najstarszym�

przybyłym� członkom� Stowarzy-
szenia� Przemysław� Kiedrowski�
wręczył�także�upominki� i bukiet�
kwiatów.

Po�zakończeniu�części�oficjalnej,�
na� uczestników� czekał� poczę-
stunek�a�także�tort�ufundowany�
przez� Pana� Kazimierza� Plocke,�
posła� na� sejm� RP.� Następnie�
wszyscy� uczestnicy� oddali� się�
zabawie� na� parkiecie� w� rytm�
muzyki.� Zabaw� trwała� do� póź-
nych�godzin�wieczornych.
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AKCJA „CZYTANIE NA PRZERWIE” W SP GOŚCICINO

KAPLICZKA W KNIEWIE ODNOWIONA

SUKCES UCZENNICY Z GÓRY

27 października Szkoła Podstawowa 
w Gościcinie przystąpiła do II Mię-
dzynarodowej Edycji VI Ogólnopol-
skiej Akcji Bicia Rekordu w  Czytaniu 
na Przerwie. Dla wszystkich uczniów 
klas I –VIII w sali „Wesoła Szkoła” zo-
stały zorganizowane przytulne kąciki 
do czytania, przygotowano różne po-
zycje książkowe dla dzieci i młodzie-
ży, czasopisma, atlasy przyrodnicze, 
poradniki, zbiory sentencji. 

Dzieci� przynosiły� również� książki� z� wła-
snych� księgozbiorów.� Jedna� z� uczennic�
pochwaliła�się� również�książką�przez�sie-
bie� napisaną.� Uczniowie�mogli� rozwiązy-
wać�również�krzyżówki�,�rebusy�dotyczące�
wiedzy�czytelniczej,�mogły�też�wykonywać�
prace�plastyczne.�Istniała�także�możliwość�
słuchania�wierszy�i�opowiadań�czytanych�
przez�uczniów�klas�starszych.

Staraniem pani sołtys Krystyny 
Klawikowskiej, Rady sołeckiej 
oraz mieszkańców odnowiona zo-
stała zabytkowa kapliczka znajdu-
jąca w Kniewie wraz z otoczeniem. 

Po� zakończeniu� prac,� w� kapliczce� od-
prawiona� została� msza� święta� w� in-
tencji� darczyńców� oraz� mieszkańców�
sołectwa,� przez� księży� Marka� Barań-
skiego� i� Mariusza� Kotłowskiego.� Po�
uroczystości� zorganizowany� został�
słodki� poczęstunek� w� świetlicy,� przy-

gotowany�przez�panie�z�rady�świetlicy�
oraz�Panią�Teresę�Kotlewską�z�Róży�Ró-
żańcowej.
Pani� sołtys� Krystyna� Klawikowska�
składa� serdeczne� podziękowania� dla�
darczyńców,� którzy� przyczynili� się� do�
wykonania:� Państwa� Kazimierza� i� Ka-
zimiery� Szmidtka,� Państwa� Grażyny�
i Franciszka�Białk�oraz�Państwa�Krysty-
ny� i� Jacka� Kaczocha.� Osobne� podzię-
kowania� Pani� sołtys� kieruje� do�wielo-
letniej�opiekunki� kapliczki� –�Pani�Alicji�
Olszewskiej.

Na początku listopada 60 finali-
stów spośród ponad 700 uczest-
ników, spotkało się w Szczecinie, 
aby wyłonić zwycięzcę jubileuszo-
wego XX dyktanda kaszubskiego. 

W� Dyktandzie� brały� udział� różne� ka-
tegorie� wiekowe:� dzieci,� młodzież,�
dorośli,� ale� też� profesjonaliści.� W�
zmaganiach� finałowych� brała� udział�
uczennica� Szkoły� Podstawowej� w�
Górze� -Kornelia� Garstka� jako� jedyna�
przedstawicielka� Gminy� Wejherowo.�

Uczennica� wywalczyła� wyróżnienie�
w�kategorii�klas�VII-�VIII.�To�nie� jedyny�
sukces�uczennicy�SP�w�Górze,�która�już�
w�poprzednich�latach�zdobywała�tytuł�
„Môłi�Mésterk�Kaszëbsczégò�Pisenkù”.�
Kornelia� sukcesy� odniosła� również�
w� Konkursie� Recytatorskim� „Rodnô�
Mòwa”� zajmując� w� roku� 2020� i� 2021�
trzecie�miejsce�w�kategorii�klas�VII-�VIII.�
Swoje�zamiłowanie�do�kaszubszczyzny�
Kornelia� rozwija� w� Kapeli� Kaszubskiej�
„Zbierańce”
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POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ POMORSKIEJ 
IZBY ROLNICZEJ POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Przedstawiciele samorządu rol-
niczego spotkali się 23 listopada 
2021 r. w  Bibliotece Publicznej 
w Bolszewie. 

Posiedzenie�odbyło�się�z�udziałem�go-
ści:�Pana�Przemysława�Kiedrowskiego�
–�Wójta�Gminy�Wejherowo�oraz� Pana�
Piotra�Skurzyńskiego�–�Kierownika�Biu-
ra�Powiatowego�ARiMR�w�Wejherowie,�
Zarząd� Pomorskiej� Izby� Rolniczej� re-
prezentował� Pan�Ryszard�Kleinszmidt�
–� Wiceprezes� Zarządu� PIR.� Obrady�
poprowadził�Przewodniczący�Rady�Po-
wiatowej� PIR� Powiatu� Wejherowskie-
go,�Pan�Piotr�Jasiński.
Kierownik� Biura� Powiatowego� ARiMR�
omówił� wykonanie� bieżących� płatno-
ści� oraz� omówił� pozostałe� działania�
realizowane�przez�ARiMR.�Wiceprezes�
PIR� omówił� wymogi,� którymi� zosta-
ną� objęci� producenci� rolni� w� nowej�
perspektywie� Wspólnej� Polityki� Rol-
nej� 2023-27.�Uczestnicy� spotkania� za-
poznali� się� również� z  projektowany-

mi� stawkami� dopłat.� Przewidywana�
w Planie�Strategicznym�do�WPR�2023-
27�płatność�podstawowa�wyniesie�ok.�
118�EUR/ha,�dodatkowe�środki�będzie�
można� uzyskać� za� zrealizowanie� po-
szczególnych�Ekoschematów.�

Wiceprezes� PIR� udzielił� informacji� na�
temat�aktualnych�działań�Zarządu�PIR.
Kończąc� posiedzenie,� Rada� ustaliła�
szczegóły� kolejnego� spotkania,� które�
ma�odbyć�się�na�przełomie�2021/2022.

więcej�na�https://www.gov.pl/
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ŚWIĘTOWANIE NA SPORTOWO

30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Listopadowy weekend 13-14 upły-
nął pod znakiem świętowania Na-
rodowego Dnia Niepodległości na 
sportowo. Wydarzenia te stanowiły 
element oficjalnych, gminnych ob-
chodów.

Najpierw,�miał�miejsce�marsz�nordic�wal-
king�oraz�bieg�pod�hasłem�“Bolszewo�dla�
Niepodległej”�na�dystansie�5�kilometrów.�
Wydarzenie�cieszyło�się�dużym�zaintere-
sowaniem-�na�starcie�stawiło�się�ponad�
120�zawodniczek�i�zawodników.�W biegu,�
w�kategorii�kobiet�najlepsza�okazała�się�
Ewa�Kepka�z�Luzina,�zaś�wśród�mężczyzn�
zwyciężył�Kamil�Jeremicz�ze�Środy�Wiel-
kopolskie.� Zwycięzcami� w� rywalizacji�
nordic� walking� zostali:� Justyna� Płotka-
-Wasylka� z� Luzina� (� kobiety)� oraz� Piotr�
Brzozowski�ze�Sławna�(�mężczyźni).�Naj-
lepszymi�reprezentantami�naszej�gminy�
byli�Pani�Bożena�Adrianowicz�z Bolszewa�
w� kategorii� kobiet� oraz� Pan� Artur� Ro-
gocki�z�Orla�w�kategorii�mężczyzn.�Każ-
dy�z�uczestników�otrzymał�pamiątkowy�
medal,� a� na� najlepszych� zawodników�
w  poszczególnych� kategoriach� czekały�
puchary,�które�wręczył�wójt�Przemysław�
Kiedrowski� oraz� radny�Wojciech�Kuziel.�
Przy� okazji� wydarzenia� odbył� się� także�

charytatywny�kiermasz�ciast,� z�którego�
dochód� przeznaczony� był� na� leczenie�
trzynastoletniej�Amelii�z�Rumi.
Kolejnym�punktem� sportowych� obcho-
dów� był� turniej� piłki� ręcznej� o� puchar�
wójta� Gminy� Wejherowo,� odbywają-
cy� się� na� hali� widowiskowo-sportowej�
w  Bolszewie.� Rolę� gospodarza� turnieju�
pełniły� drużyny� Tytanów� Wejherowo,�
które� –� zarówno� wśród� dziewcząt� jak�
i chłopców�–�w�dużej�części�składają�się�
z� zawodników�mieszających� na� terenie�
naszej� gminy.� W� zawodach� chłopców�
najlepsza�okazała�się�ekipa�z�Przywidza,�
zaś�wśród�dziewcząt�zwyciężyły�gospo-
dynie�-�drużyna�Tytanów�Wejherowo.

Jubileuszowy 30. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy zagra 
30 stycznia 2022 roku pod hasłem: 
„Dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci”. Z tej okazji Sztab 
w Bolszewie we współpracy z Bi-
blioteką i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo szykuje cały szereg 
działań.

Już�po�raz�czwarty�w�Gminie�Wejhero-
wo�zagra�Wielka�Orkiestra�Świątecznej�
Pomocy.�Chociaż�do�imprezy�finałowej�
zostało�jeszcze�parę�miesięcy,�członko-
wie�Sztabu�w�Bolszewie� już� rozpoczęli�
przygotowania.
– Pierwsze spotkania z dyrekcją Biblioteki 
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz 
Wójtem i Sekretarz Gminy Wejherowo za 
nami. Ustaliliśmy zakres działań na dzień 
Finału WOŚP na terenie gminy i musimy 

przyznać, że jesteśmy bardzo podekscyto-
wani! –�mówią�członkowie�Sztabu.
30.� Finał� to� szczególna� okazja,� która�
zasługuje� na� wyjątkową� oprawę.� We�
współpracy� z� BCKGW,� Wójtem,� OSP�
Bolszewo� oraz� lokalnymi� organizacja-
mi� (również�charytatywnymi),�Sztab�w�
Bolszewie� planuje� organizację� biegu,�
bazarki,� przejazd� zabytkowych� samo-
chodów� –� w� tym� autobusów,� którymi�
będzie�można�się�przejechać!�–�a�także�
powrót�do�stacjonarnego�Finału�ze�sce-
ną,� koncertami� i� oczywiście� zabawa-
mi�w� licytacje,�które�zawsze�cieszą�się�
ogromną�popularnością.
– Wszystko uzależnione jest od tego, jakie 
zastaną nas obostrzenia i sytuacja epi-
demiczna na dzień Finału. Mamy wielkie 
plany, które chcielibyśmy zrealizować 
w 100%, ale czas pokaże, na ile będzie to 
możliwe –�zaznacza�Sztab.
Wszystkich�chętnych�do�pomocy�w�or-

ganizacji�30.�Finału�WOŚP,�namawiamy�
do�kontaktu�ze�Sztabem�bądź�BCK�Gmi-
ny�Wejherowo.�Przydadzą�się�wolonta-
riusze�do�obsługi�Finału,�artyści,� ręko-
dzielnicy,� a� także� gadżety� na� bazarki�
i licytacje�czy�smakołyki�na�stoiska!
• ��Kontakt� do� Sztabu:� sztabbolszewo@

gmail.com� lub� facebook� „30.� finał�
WOŚP�–�SZTAB�Bolszewo”

• �Kontakt� do� BCK:� centrumkultury@
bckgw.pl lub�tel.�58�736�47�85
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Uwaga. Zmiana klimatu! 
Odc. 1. Retencja wody

Długotrwały brak opadów, ale też opady gwałtowne stanowią 
zagrożenie dla terenów rolnych i obszarów zurbanizowanych. 
Dlatego tak istotne jest zatrzymywanie wody w miejscu gdzie 
ona spada. Można to osiągnąć między innymi przez tworzenie 
zbiorników, oczek wodnych, stawów, ale również przez 
pozostawienie jak największych obszarów pokrytych 
roślinnością. 

Kompleksowe podejście do retencjonowania wody to szukanie 
rozwiązań w każdym możliwym miejscu. W ramach pojęcia 
małej retencji mieszczą się również zabiegi melioracyjne tj. 
budowa sztucznych kanałów, rowów wraz z systemem 
magazynowania wody w postaci jazów i zastawek. Dzięki nim, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, łatwiej jest kontrolować 
stosunki wodne. Wpływ na gospodarkę wodną na terenach 
rolniczych mają również zadrzewienia i zalesienia. Gleby słabej 
klasy - piątej, szóstej - w momencie gdy spada ulewny deszcz nie 
wchłaniają wody. Odwrotnie jest w przypadku zalesienia. Ściółka 
leśna dobrze wchłania wodę, a potem powoli przenika do gleby. 

W ciągu ostatniej dekady, na obszarze gmin zrzeszonych
w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" 
zrealizowano liczne inwestycje wspierające retencję wód. 
Przykładem może być Spółka Wodna "Kniewo", która zajmuje się 
utrzymaniem w dobrym stanie technicznym systemów 
melioracyjnych wsi Kniewo i Zelewo na terenie gminy 
Wejherowo. Ich działania nie tylko wspierają retencję wody, ale 
również chronią przed powodzią.

Potrzebna jest przemiana naszego sposobu myślenia o wodzie. 
Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo nasze
i przyszłych pokoleń. Każdy złapany litr wody deszczowej 
zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Jej zbieranie 
dodatkowo odciąża kanalizację deszczową oraz obniża koszty jej 
utrzymania. 

Od czego zacząć? 
a) oszczędzajmy wodę w domu i ogrodzie,
b) zbierajmy deszczówkę,
c) zakładajmy oczka wodne, stawy lub ogrody deszczowe,
d) minimalizujmy powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody,
e) zastępujmy trawniki łąkami kwietnymi,
f) jeżeli mamy trawnik – ograniczajmy częstotliwość koszenia,
g) chrońmy obszary naturalnej retencji jak mokradła czy 
torfowiska,
h) zakładajmy pasaże roślinne (drzewa i krzewy), które mogą 
stanowić zwarty pas ochronny na obrzeżach działki, przy drogach, 
na miedzach,
i) jeśli to możliwe zalesiajmy nieużytki.

Planując różnorodne przedsięwzięcia, warto zapoznać się
z możliwością dofinansowania z funduszy rządowych lub 
samorządowych. Bądźmy aktywni!

Te i wiele innych przykładów działań można 
zobaczyć w filmie pt. „Uwaga: zmiana  
klimatu! Odc. 1. Retencja wody”.  
Zachęcamy do obejrzenia filmu, który 
dostępny jest po zeskanowaniu kodu QR. 

Rozwiązania na poziomie krajowym i lokalnym warto wdrażać 
we własnym gospodarstwie domowym. Przeciętnie przyjmuje 
się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego 
20 minut można zebrać ok. 360 litrów wody. Warto
ją wykorzystać i tym samym oszczędzać wodę dostarczaną
z wodociągu.

Rys. Porównanie ilości wsiąkania wody na terenach zalesionych 
oraz zabudowanych.

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia!
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Polub nas na 
Facebooku

/Gmina Wejherowo
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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

 

PLANUJESZ BUDOWĘ PODJAZDU, 
TARASU, OGRODZENIA?  
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