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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 / Środa:  7:30-15:30
Czwartek: 7:30-17:00
Piątek:  7:30-14:00

GODZINY OTWARCIA KASY 
URZĘDU GMINY WEJHEROWO:
Poniedziałek: 10:00-14:00
Wtorek / Środa:  9:00-13:30
Czwartek:  9:00-15:30
Piątek:  9:00-12:30
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POWSTANIE STREFA REKREACYJNO-TURYSTYCZNA 
W BIESZKOWICACH

TRWAJĄ PRACE PRZY CIĄGU PIESZO-ROWEROWYM 
MIĘDZY ORLEM A BOLSZEWEM

Dnia 11 stycznia b.r. Dyrektor BCK 
Gminy Wejherowo oraz Wójt Gminy 
Wejherowo podpisali umowę z wy-
konawcą firmą Włodek Ogrody Wło-
dzimierz Czerwionka na realizację 
zadania pn. “Budowa ogólnodostęp-
nej strefy rekreacyjno- turystycznej 
w miejscowości Bieszkowice”.

Przedsięwzięcie�obejmuje:
• �budowę� amfiteatru,� w� skład� którego�
wchodzą:�scena�oraz�siedziska,

• �budowę�schodów,
• �wyposażenie�obiektu�w�małą�architek-
turę�tj.�kosze�na�śmieci,�regulamin,

• �roboty�ziemne.
Środki�finansowe�pochodzą�z�Programu�
Rozwoju� Obszarów� Wiejskich� na� lata�
2014-�2020�w�ramach�Lokalnej�Strategii�
Rozwoju� Stowarzyszenia� “Bursztynowy�
Pasaż”.�
Wartość� zadania�wynosi� 145.000,00� zł,�
przy� czym�79.602,00� zł� to� kwota�pozy-
skana�w�ramach�dofinansowania,�nato-
miast� reszta� zostanie� sfinansowana� ze�
środków�własnych�Biblioteki� i�Centrum�
Kultury�Gminy�Wejherowo.

W grudniu został wyłoniony wyko-
nawca i podpisana została umowa 
na budowę ciągu pieszo-rowerowe-
go między Orlem a Bolszewem w ra-
mach zadania pn. „Budowa dróg 
gminnych: ul. Długiej w Bolszewie 
i ul. Wejhera w Orlu”. 

PW�ramach� inwestycji�powstanie�ciąg�
pieszo-rowerowy� o� długości� ponad�
660  m� a� także� odcinki� chodników�
o  łącznej� długości� ponad� 190�m.� Na-
wierzchnia� chodników� wykonana� zo-
stanie� z� kostki� betonowej,� zaś� ciągu�
pieszo-rowerowego� i� ścieżki� rowero-
wej�z�masy�bitumicznej.�
– Jest to inwestycja, o którą zabiegali miesz-
kańcy od wielu lat. Dzięki temu znacznie 
poprawi się bezpieczeństwo zarówno 
pieszych jak i rowerzystów pokonujących 

ten leśny odcinek łączący dwa duże sołec-
twa –�zaznaczył�wójt�Gminy�Wejherowo�
Przemysław�Kiedrowski.�– Chcemy stale 
zwiększać i poprawiać jakość infrastruk-
tury dla rowerzystów, tam gdzie jest to 
możliwe. Jest to element, który był mocno 
akcentowany przez mieszkańców podczas 
prac nad niedawno uchwaloną strategią 
rozwoju naszej gminy i w tym kierunku 
chcemy podążać –�dodał�wójt.
Mimo,� iż� umowny� termin� zakończenia�
budowy� to� koniec� października� 2022�
roku,� to�prace�są�bardzo�zaawansowa-
ne�i�prawdopodobnie�długo�oczekiwana�
inwestycja� zostanie� oddana� do� użytku�
mieszkańców�dużo�szybciej.� Inwestycja�
realizowana� jest� z� dofinansowaniem�
ze� środków� Państwowego� Funduszu�
Celowego� Rządowy� Fundusz� Rozwoju�
Dróg.�Całkowita�wartość� kosztów�kwa-

lifikowanych� to� 842� 091,33� zł,� zaś� wy-
sokość� przyznanego� dofinansowania:�
421 045,00�zł.
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30. FINAŁ WOŚP W BOLSZEWIE 
ZAKOŃCZONY SUKCESEM 

30 stycznia 2022 roku, pomimo fatal-
nych warunków pogodowych, wo-
lontariusze Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy wyszli na ulice gminy 
i pojawili się w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w  Bolszewie, by kwesto-
wać do kolorowych puszek. Sztab w 
Bolszewie nie ma jeszcze ostateczne-
go rozliczenia, jednak już teraz wiado-
mo, że został pobity rekord!

Wolontariusze WOŚP na ulicach gminy
Chociaż�pogoda�nie� sprzyjała,�wolonta-
riusze�kwestowali�w�Bolszewie,�Gościci-
nie,�Orlu,�Łężycach�oraz�podczas�przejaz-
dów�floty�zabytkowych�autobusów�pod�
dowództwem�pana�Krzysztofa�Kułakow-
skiego.� Swoją� małą� imprezę� poprowa-
dziło� również� Stowarzyszenie� „Szansa�
Dla� Nas”� wespół� z� Kołem� Gospodyń�
Wiejskich� „Łężyckie� Białki”� w� Łężycach.�
Do� akcji� kwestowania,� jak� od� samego�
początku� istnienia� Sztabu�w�Bolszewie,�
włączyły�się�również�grupy�w�Kębłowie.�

Sztab� zajechał� wozami� z� przyjacielską�
wizytą�do�wejherowskiego� Sztabu�przy�
WCK� Filharmonii� Kaszubskiej.� Rodzinna�
Orkiestra�Dęta,�która�grała�na�pokładzie�
jednego�z�autobusów,�zagrała�krótki�kon-
cert�we�foyer�–�w�repertuarze�nie�mogło�
oczywiście�zabraknąć�„Hymnu�WOŚP”.�

Niedzielne atrakcje przy Sztabie
Dzień�30.�Finału�WOŚP�rozpoczął�się�se-
rią�biegów�zorganizowanych�przez�grupę�
„Pomaganie�jest�TAKIE�proste”.�Pierwot-
nie�miały�się�one�odbyć�w� lesie,� jednak�
ze� względu� na� bezpieczeństwo� biega-
czy,�trasa�została�przeniesiona�na�teren�
Hali�Widowiskowo-Sportowej.� Tradycyj-
nie� część� artystyczną� otworzył� występ�
Gminnej�Orkiestry�Dętej,�jednak�na�sce-
nie� pojawiło� się� wiele� innych� talentów�
muzycznych� i� tanecznych.� Gwiazdami�
wieczoru�były�zespoły�G.A.S.P.�oraz�Wre-
drock,�które�rozgrzały�publiczność�w�ten�
zimny�dzień.�Pomiędzy�poszczególnymi�
występami� artystów� odbywały� się� licy-

tacje� różnych� przedmiotów� przekaza-
nych�sztabowi�przez�mieszkańców�m.in.�
przejazd�zabytkowym�motocyklem,�rejs�
łodzią� motorową� czy� rodzinny� spływ�
kajakowy� z� wójtem� Gminy�Wejherowo.�
Jednym�z�najważniejszych�punktów�pro-
gramu�było�bicie�rekordu�Gminy�Wejhe-
rowie�w�grze�i�śpiewie�„Kaszubskich�Nut”�
poprowadzonej�przez�Kapelę�Kaszubską�
„Zbierańce”.
– To było dla nas zaskoczenie. Przygotowali-
śmy się na bardzo optymistyczny scenariusz 
i wydrukowaliśmy 200 kart z „Nutami”, które 
miały nam jednocześnie posłużyć do liczenia 
śpiewaków. Karty się skończyły, a my naliczy-
liśmy 223 osoby!�–�mówi�Szefowa�Sztabu,�
Małgorzata�Kryszewska.
Z�kaszubskich�akcentów,�ogromnym�za-
interesowaniem� cieszyły� się� pierwsze�
w historii�WOŚP�oficjalne�kaszubskie�ser-
duszka�oraz� kaszubskie� koszulki�WOŚP.�
Jak�mówią�przedstawiciele�Sztabu,�spo-
tkały�się�one�z�bardzo�ciepłym�i�entuzja-
stycznym�przyjęciem.
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Dużym�powodzeniem�cieszyły�się�dmu-
chana� zjeżdżalnia,� labirynt� w� kształcie�
oka�zbudowany�z�kartonów,�a�także�wy-
pożyczone�specjalnie�na� ten�dzień�koło�
fortuny.�Nie�można�jednak�pominąć�sze-
rokiej�gamy�smakołyków,�którymi�moż-
na� było� się� częstować� do�woli,� a� które�
przygotowały�Koła�Gospodyń�Wiejskich�
z�Bolszewa�i�Orla,�stowarzyszenia�i�pry-
watni�darczyńcy.

Jest kolejny rekord!
Oprócz� rekordu� w� grze� i� śpiewie� „Ka-
szubskich�Nut”,�Sztab�mówi�już�o�pobiciu�
kolejnego�rekordu�zbiórki.�Wedle�ostat-
nich� informacji,� ze� sztabowych� puszek�
stacjonarnych� rozstawionych� w� skle-
pach�i�zakładach�usługowych�na�terenie�
gminy,�puszek�kwestarskich�wolontariu-
szy�oraz�transakcji�dokonywanych�w�cza-
sie�licytacji�za�pomocą�terminalu�płatni-

czego,�zebrano�61�043,57�zł!�Do�wyniku�
doliczone�zostaną�jeszcze�środki�z�aukcji�
na�Allegro�oraz�eSkarbonki.�
– Jesteśmy przeszczęśliwi, że wysiłek nasz, 
naszych wolontariuszy oraz darczyńców 
przyniósł tak rewelacyjny efekt. Bardzo, ale 
to bardzo wszystkim dziękujemy!� –�mówi�
Sztab

Fot. Natalia Stenka
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XXXVII SESJA RADY GMINY WEJHEROWO

NOWY KLUB RADNYCH W RADZIE GMINY

KGW BOLSZEWO ZAJĘŁO III MIEJSCE 
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

Dnia 26. Stycznia odbyła się pierwsza 
w tym roku sesja Rady Gminy Wej-
herowo. Najważniejszymi tematami 
podejmowanymi podczas obrad było 
nieodpłatne przejęcie nieruchomo-
ści w Reszkach oraz przystąpienie do 
lokalnych grup działania. 

Przejęcie� nieruchomości� w� Reszkach�
było� konieczne,� aby� umożliwić� przy-
gotowanie� dokumentacji� projektowej�
modernizacji� drogi.� Z� tematem� tym�
związana� była� także� uchwała� zmienia-
jąca� budżet� gminy� na� 2022� rok.� Część�
środków� przesuniętych� zostało� na�wy-
konanie� projektu� drogi,� co� umożliwi� w�
przyszłości�wnioskowanie�o�pozyskanie�

W styczniu utworzony został nowy 
klub radnych w Radzie Gminy Wejhe-
rowo – „Inicjatywa”. Członkami zosta-
li radni będący dotychczas w klubie 
„Gospodarna Gmina”: Grażyna Baran, 
Przemysław Bujak, Zenon Pieper i Ma-
ciej Szczygieł.

Przewodniczącym� klubu� został� Maciej�
Szczygieł.� Obecnie� przynależność� klubo-

wa�radnych�przedstawia�się�następująco:
Klub Radnych „Gospodarna Gmina”�
–�8�radnych:�Edmund�Bianga,�Stanisław�
Bieszk,� Natalia� Dampc,� Janusz� Gafka,�
Kazimierz� Kendziora,� Wojciech� Kuziel,�
Roman� Stanisławczyk� (przewodniczący�
klubu),�Hubert�Toma.
Klub Radnych „Wspólny Powiat Ga-
rieli Lisius” –�6�radnych:�Marek�Albecki,�
Tadeusz�Danilczyk�(przewodniczący�klu-

bu),�Elżbieta�Dettlaff,�Marek�Miotk,�Piotr�
Syrocki,�Artur�Wensierski.
Klub Radnych „Inicjatywa” –� 4� rad-
nych:�Grażyna�Baran,�Przemysław�Bujak,�
Zenon� Pieper,� Maciej� Szczygieł� (prze-
wodniczący�klubu).
Klub Radnych Niezależnych –� 3� rad-
nych:� Marek� Klas� (przewodniczący� klu-
bu),�Beata�Nowicka,�Józef�Pranga.

Z wielką satysfakcją pragniemy po-
informować że, Koło Gospodyń Wiej-
skich Bolszewo zajęło III miejsce w 
ogólnokrajowym konkursie „ KGW na 
medal”, zorganizowanym przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa.

Tematem�konkursu�był�program�popula-
ryzacji�szczepień�przeciw�COVID-19,�w�ra-
mach�którego�Koło�zorganizowało�w�dniu�
15� sierpnia� festyn�w� trakcie� którego� za-
szczepiło�się�114�osób,�w�tym�16�osób�po-
wyżej�60�roku�życia�i�byli�oni�punktowani�
podwójnie,�co�w�sumie�dało�130�punktów.
Zajęcie�tak�wysokiego�miejsca�jest�szcze-
gólnie�godne�podziwu,�mając�na�uwadze�
fakt,� iż� w� programie� tym� uczestniczyło�
ponad�3.000�kół�z�całej�Polski.�Za�zajęcie�
trzeciego�miejsca�KGW�otrzymało�nagro-

dofinansowania�zewnętrznego�na�reali-
zację�tej�inwestycji.
Przyjęto�także�uchwały�o�przystąpieniu�
do�lokalnych�grup�działania.�Dotychczas�
gmina� była� członkiem� Lokalnej� Grupy�

Działania� „Bursztynowy� Pasaż”� i� chęć�
dalszego�uczestnictwa�została�podtrzy-
mana�jednogłośnie�przez�Radę.�Podjęto�
także�uchwałę�o�przystąpieniu�do�nowej�
grupy:�Lokalnej�Grupy�Działania�„Dorze-
cze�Łeby”.�Uczestnictwo�we�wspomnia-
nych� grupach� umożliwi� pozyskiwanie�
większej� ilości� środków� zewnętrznych�
dla�naszego�samorządu.
Poza�tym�podjęto�także�uchwały�w spra-
wie�nadania�nazw�ulic�w�Gościcinie�i Bol-
szewie,�ustanowienia�służebności�prze-
syłu�na�rzecz�Pewik�Gdynia�Sp.�z o.o.�oraz�
zmiany�studium�uwarunkowań�i�kierun-
ków�zagospodarowania�przestrzennego�
Gminy�Wejherowo�dla� fragmentów�wsi�
Gościcino�i�Góra-Paradyż.

dę� finansową� w� kwocie� 50.000� złotych�
oraz�specjalny�list�z�podziękowaniami�od�
Prezesa�Rady�Ministrów-�Pana�Mateusza�
Morawieckiego.� Gratulacje� wszystkim�
członkom�KGW�przekazał�także�wójt�Gmi-
ny�Wejherowo-�Przemysław�Kiedrowski.
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GALERIA 
JUBILATÓW

Wszystkim Jubilatom życzymy 
zdrowia, pogody ducha wielu 
szczęśliwych chwil w gronie 

przyjaciół i najbliższej Rodziny. 

Czesława Guzowska z Kąpina, 90 lat

Wanda Rohde z Gościcina, 91 lat Wanda Rużycka-Nitka z Sopieszyna, 95 lat

Sylwester Nowicki z Orla, 90 lat

SP W BOLSZEWIE WEŹMIE UDZIAŁ W PROJEKCIE 
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

DZIEŃ SENIORA W KNIEWIE

10. stycznia ruszył nowy projekt DIA-
GNOZA-INTERWENCJA-NADCIŚNIE-
NIE-OTYŁOŚĆ (DINO-PL). W projekcie 
weźmie udział jedna szkoła z terenu 
naszej gminy- Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Bolszewie.

DINO-PL�realizowany�jest�przez�specjali-
stów�Zakładu�Zdrowia�Dzieci�i�Młodzieży�
IMiD�pod�kierunkiem�dr�Anny�Dzielskiej,�
w�ścisłej�współpracy�z�Zakładem�Żywie-
nia,�a�przede�wszystkim�pielęgniarkami�
szkolnymi� z� całej� Polski.� Mocną� stroną�
projektu� jest� pięć� etapów,� zróżnicowa-
nych� pod� względem� założeń,� celów,�

metod� i� narzędzi� badawczych� oraz�
kompleksowych� działań,� realizowanych�
w ciągu�pięciu�kolejnych�lat.
W� 2021� roku� celem� działań� jest� ocena�
wpływu�pandemii� COVID-19�na� zmianę�
stanu� odżywienia� i� zachowań� zdrowot-
nych� wśród� 8-latków,� sformułowanie�
rekomendacji� do� działań� profilaktycz-
nych�dla�rodziców�i�ich�dzieci�oraz�kadry�
pedagogicznej� i� pielęgniarek� szkolnych,�
a�także�przeprowadzenie�kampanii�edu-
kacyjnej� skierowanej�do�dzieci�w�wieku�
wczesnoszkolnym� i� ich� rodziców.�Bada-
nie� przekrojowe� zostanie� przeprowa-
dzone�na�reprezentatywnej�próbie�oko-

ło�2500�dzieci�w�wieku�8�lat�z�ponad�100�
szkół�w�całej�Polsce.�W�kolejnych�latach�
planuje�się�dalsze�badania�monitorujące�
nadwagę/otyłość�oraz�podwyższone�ci-
śnienie�tętnicze�krwi�w�badaniach�prze-
krojowych�i�kohortowych.�Na�podstawie�
serii� badań,� w� 2023� roku� opracowany�
będzie� program� profilaktyki� nadwagi�
i  otyłości� oraz� podwyższonego� ciśnie-
nia� tętniczego� krwi� dla� dzieci� w� wieku�
wczesnoszkolnym.�Zadanie�realizowane�
jest�ze�środków�Narodowego�Programu�
Zdrowia�na�lata�2021-2025,�finansowane�
przez�Ministra�Zdrowia.�
Więcej�informacji�na:�dino.imid.med.pl

Tradycyjnie sołtys Kniewa, rada sołecka 
oraz rada świetlicy zorganizowali w grudniu 
dzień seniora dla mieszkańców sołectwa. 

W� spotkaniu� uczestniczyli� zaproszeni� goście:�
wójt� Przemysław� Kiedrowski� oraz� radny� Piotr�
Syrocki.� Organizatorzy� zapewnili,� jak� zawsze,�
smaczny�poczęstunek,�zaś�wójt�obdarował�naj-
starszych�uczestników�upominkami�i kwiatami.�
Przybyli�mieszkańcy�mogli�także�oddać�się�za-
bawie�na�parkiecie.�W�tym�miejscu�organizato-
rzy�chcieliby�podziękować�Państwu�Gertrudzie�
i� Kazimierzowi� Rzepa� za� zapewnienie� oprawy�
muzycznej�uroczystości.�
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PLASTIK NIE DO PIECA, PIEC NIE DO PLASTIKÓW

NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Nie spalaj plastików – powstające 
w dymie pyły i szkodliwe substancje 
to zagrożenie dla ludzi i środowiska. 
Zbieraj plastikowe odpady selektyw-
nie – to cenny surowiec do recyklingu.

To� komunikaty� ze� spotu,� który� w� tym�
tygodniu�pojawił�się�w�środkach�komu-
nikacji�publicznej�wielu�miast�Polski�od�
Szczecina�po�Śląsk.�Dlaczego?�Ponieważ�
spalanie� odpadów� w� domowych� pie-
cach�stanowi�jedną�z�głównych�przyczyn�
złego�stanu�powietrza�w�naszym�kraju.�
Plastics�Europe�Polska�już�po�raz�kolejny�
podejmuje�ten�ważny�temat�w�kampanii�
informacyjnej.
– Europejskie statystyki po raz kolejny po-
kazały, że Polacy oddychają powietrzem 
bardzo złej jakości, zwłaszcza w  sezonie 
grzewczym. Poprzez naszą kampanię przy-
pominamy mieszkańcom, że odpady two-
rzyw są zbyt cenne, by je marnować. To 
wartościowy surowiec do recyklingu. Tym-
czasem przez brak efektywnej segregacji 
śmieci „plastiki” wciąż trafiają na wysypi-

Od 1 lutego 2022 r. ruszył nabór wnio-
sków o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego  na nowy okres 
świadczeniowy, który będzie trwał 
od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Według� nowych,� obowiązujących� od�
1 stycznia�2022�r.�zasad,�wnioski�o�świad-
czenie� wychowawcze� na� nowy� okres��
przyjmuje� i� rozpatruje� Zakład�Ubezpie-

czeń�Społecznych,�który�przejął�zadania�
związane�z�obsługą�programu�„Rodzina�
500+”.
Wnioski�do�ZUS�można�złożyć�tylko�dro-
gą� elektroniczną� przez� Internet,� a� wy-
płata� przyznanego� świadczenia� będzie�
odbywać� się� wyłącznie� w� formie� bez-
gotówkowej,� na� wskazane� we� wniosku�
konto�bankowe.�Aby�uzyskać�prawo�do�
świadczenia� wychowawczego� na� nowy�

okres� rozpoczynający� się� 1� czerwca�
2022  r.,�wnioski�można�składać�do�ZUS�
już� od 1  lutego 2022 r. wyłącznie 
przez Internet�za�pośrednictwem�jed-
nego�z trzech�kanałów�wnioskowania:
•� �portalu�PUE�ZUS
•� �portalu�Ministerstwa�Rodziny��

Emp@tia 
•� bankowości�elektronicznej�

ska, czy do domowych palenisk. Spalane 
tam w niekontrolowany sposób, a więc 
na przykład w zbyt niskiej temperaturze, 
przyczyniają się do powstawania smogu. 
Nagłaśniamy te przekazy już od kilku lat, 
ponieważ mamy świadomość, jak ważna 
dla zmiany nawyków jest długoterminowa 
edukacja.� –�mówi� dr� inż.� Anna� Kozera-
-Szałkowska,�dyrektor�zarządzająca�Pla-
stics�Europe�Polska.
W�ramach�kampanii�„Plastik�nie�do�pie-
ca,�piec�nie�do�plastików”�przygotowano�
animowany�spot,�który�wyświetlany�jest�
w� autobusach,� tramwajach� i� w� pocią-
gach� m.in.� w� Warszawie� i� aglomeracji�
warszawskiej,� aglomeracji� poznańskiej,�
na� Śląsku� i� na� Dolnym� Śląsku,� w  wo-

jewództwie� łódzkim,� czy� Szczecinie.�
Równolegle�prowadzona�jest�kampania�
w internecie.�Opracowane�przez�Plastics�
Europe� Polska� materiały� edukacyjne,�
w tym�gotowe�do�druku�plakaty,�przygo-
towano�specjalnie�z�myślą�o�wszystkich�
gminach,�których�dotyczy�problem.�
W� tym� roku� kampania� Plastics� Europe�
Polska�zbiega�się�w�czasie�z�„Tygodniem�
3R”,� podczas� którego� w� całej� Polsce�
promowana� jest� zasada�Reduce - Reuse 
- Recycle,�czyli�Używaj mniej - Wykorzystaj 
ponownie - Oddaj do recyklingu.�Apelując�
o niespalanie�plastików,�kampania�zwra-
ca�uwagę�na�wartość�tych�odpadów�i�ko-
nieczność�ich�selektywnej�zbiórki�w�celu�
poddania�recyklingowi.�
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NOWA CZĘŚĆ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 
– WSPARCIE NAWET DO 69 000 ZŁ
Trzecia część programu Czyste Po-
wietrze z najwyższym dofinanso-
waniem do 69 000 zł, a także zmiany 
dotychczasowego programu, żeby 
jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – 
to kolejne kroki milowe w walce ze 
smogiem. nowe zasady w Czystym 
Powietrzu zaczęły obowiązywać od 
25 stycznia 2022.

– Nie przestajemy pracować nad nowymi 
rozwiązaniami w programie Czyste Powie-
trze. Zgodnie z obietnicami, z początkiem 
roku startujemy z nową częścią Czystego 
Powietrza dla najmniej zamożnych. Ale 
przed nami stoją też kolejne wyzwania: 
dostosowanie programu do korzystania 
ze środków unijnych, przegląd kosztów 
kwalifikowanych, choćby pod kątem poło-
żenia większego nacisku na termomoder-
nizację, która skutecznie przekłada się na 
oszczędności w zakresie efektywności ener-
getycznej. Niebawem szansę na wymianę 
„kopciucha” z dotacją będą mieli również 
mieszkańcy budynków wielorodzinnych, 
dla których przygotowujemy nowy pro-
gram o zasięgu ogólnopolskim –� powie-
działa� Anna� Moskwa,� Minister� Klimatu�
i Środowiska.
– Staramy się modyfikować ofertę pro-
gramu Czyste Powietrze: tak, by był on 
dostępny dla jak największej grupy osób. 
Wychodzimy naprzeciw najuboższym oby-
watelom, zdając sobie sprawę, że bardzo 
często to właśnie ich domostwa wymaga-
ją najpilniejszego wsparcia – zarówno pod 
względem źródła ciepła, jak i np. termo-
modernizacji –� stwierdził� pełnomocnik�
Prezesa� Rady� Ministrów� ds.� programu�
Czyste�Powietrze�Bartłomiej�Orzeł.

Pierwszy etap od 25 stycznia
Dotychczas�w� Czystym� Powietrzu� obo-
wiązywały�dwie�części�programu.�Pierw-
sza� –� czyli� podstawowy� poziom� dofi-
nansowania� do� 30� 000� zł� –� dla� osób� z�
rocznym�dochodem�do�100�000�zł,�oraz�
druga� –� podwyższony� poziom�dofinan-
sowania�do�37�000�zł�–�licząc�przeciętny�
miesięczny�dochód�na�osobę�do�1�564�zł�
w� gospodarstwie� wieloosobowym� i� do�
2� 189� zł� w� gospodarstwie� jednoosobo-
wym.
Wprowadzenie� nowej� (trzeciej)� części�
programu�Czyste� Powietrze�dla� benefi-

cjentów�uprawnionych�do�najwyższego�
poziomu�dofinansowania�podzielono�na�
dwa�etapy.
W�pierwszej�kolejności�–�już�25�stycznia�
2022�–�rozpoczął�się�nabór�wniosków�do�
trzeciej� części� programu,� gdzie� przewi-
dziano�nawet�69�000�zł�maksymalnej�do-
tacji�przy�90%�kosztów�kwalifikowanych.�
Przeciętny� dochód� na� jednego� członka�
gospodarstwa� domowego�w� tym� przy-
padku�wyniesie�do�900�zł�(gospodarstwa�
wieloosobowe)� lub� do� 1260� zł� (gospo-
darstwa� jednoosobowe).� Ale� alternaty-
wą� do� dochodowego� kryterium� kwali-
fikowalności�będzie�też�ustalone�prawo�
do� otrzymywania� przez� wnioskodawcę�
zasiłku�stałego,�zasiłku�okresowego,�za-
siłku�rodzinnego�lub�specjalnego�zasiłku�
opiekuńczego.� Liczbę� transz� rozliczeń�
i wypłat�dotacji�dla�najwyższego�pozio-
mu�dofinasowania�zwiększono�do�pięciu�
(z trzech�obowiązujących�w�pozostałych�
częściach).� Najwyższy� poziom� dofinan-
sowania�nie�będzie�dostępny�w�ścieżce�
bankowej,� czyli� Kredycie� Czyste� Powie-
trze�dostępnym�w�przypadku�pierwszej�
i�drugiej�części�programu.
Przy�naborze�dla� trzeciej�części�progra-
mu�obowiązywać�będzie�nowy�załącznik�
(nr�2b�„Koszty�kwalifikowane�oraz�mak-
symalny� poziom� dofinansowania� dla�
Części� 3� Programu� dla� Beneficjentów�
uprawnionych�do�najwyższego�poziomu�
dofinansowania”).� Dokument� ten� oraz�
zmieniony� program� są� dostępne� tutaj�
(ścieżka� przez� bank)� oraz� tutaj� (ścieżka�
przez�WFOŚ).�
Rozwiązania�dla�osób�o�najniższych�do-

chodach� przewidziane� na� 2022� r.� mają�
być� rozszerzane.� – Przymierzamy się do 
drugiego etapu prac, obejmującego między 
innymi prefinansowanie wydatków oraz 
pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, 
realizacji i rozliczeniu inwestycji – zapowia-
da� wiceprezes� Narodowego� Funduszu�
Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wod-
nej�Paweł�Mirowski.
– Wsłuchując się w postulaty zgłaszane 
przez wojewódzkie fundusze ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej, organizacje 
branżowe i pozarządowe, zmodyfikowali-
śmy również niektóre zapisy we wszystkich 
częściach programu Czyste Powietrze i jego 
załącznikach –�wyjaśnia�wiceprezes�NFO-
ŚiGW�Paweł�Mirowski.
Najważniejsze� ze� zmian,� które� już� obo-
wiązują�–�tak�jak�trzecia�część�programu�
–�25�stycznia�2022�r.,�to�m.in.�uwzględnie-
nie�możliwości�finansowania�z�Czystego�
Powietrza,�gdy�dofinansowanie�łączy�się�
z�gminnymi�programami�parasolowymi,�
w� których� wnioskodawca� nie� staje� się�
właścicielem�kotła�do�zakończenia�okre-
su�trwałości,�a�także�umożliwianie�dłuż-
szej� realizacji� projektu,� gdy� opóźnienie�
rozliczenia�wynika�z�przesunięcia�termi-
nu�przyłączenia�gazu�przez�operatora.
Dodatkowo�wśród�istotnych�zmian�zna-
lazły� się:� dopuszczenie� kotłów�dwupali-
wowych� zgazowujących� drewno� i  spa-
lających� pellet� drzewny,� jako� zgodnych�
z  celami� programu� Czyste� Powietrze�
oraz� doprecyzowanie� wymagań� dla�
przewodów� kominowych� w� przypadku�
kotłów�na�paliwo�stałe,�ze�względów�bez-
pieczeństwa.
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NOWA DYREKTOR GMINNEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA LOKALNYCH 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Od 1. lutego funkcję dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie objęła Karolina Dęb-
kowska – wieloletni pracownik GOPS. 
Pracę rozpoczęła w 2008 roku na sta-
nowisku aspiranta pracy socjalnej, 
następnie wraz ze zdobywanym do-
świadczeniem, obejmowała stanowi-
ska: starszego referenta, inspektora, 
aż w 2015 roku została kierownikiem 
działu świadczeń dla rodzin. 

Pani�Dębkowska�posiada�wykształcenie�
wyższe� magisterskie� na� kierunku:� Za-
rządzanie�i�marketing�o�specjalności�za-
rządzanie�finansami.�Ukończyła�również�
studia� podyplomowe� na� kierunku� Roz-
wój� regionalny� i� fundusze� strukturalne�
UE�–�kierowanie�projektami,�a�także�spe-
cjalizację� z� zakresu� organizacji� pomocy�
społecznej.�
Poniżej� prezentujemy,� krótki� wywiad�
z nowo�wybraną�dyrektor�GOPS.
Gratulujemy objęcia tak odpowiedzial-
nej funkcji. Jak zaczęła się Pani praca 
w pomocy społecznej?
– Pracę rozpoczęłam w zespole zajmują-
cym się realizacją ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimen-
tacyjnej. Z biegiem czasu oraz wprowadza-
niem nowych ustaw zajmowałam się Kartą 
Dużej Rodziny, świadczeniami z funduszu 
alimentacyjnego, świadczeniami „Dobry 
start”, świadczeniami wychowawczymi 
oraz realizacją ustawy „Za życiem”, czyli 
świadczeniami na rzecz rodziny.
Dlaczego zdecydowała się Pani wystar-
tować w konkursie na dyrektora GOSP?
– Jestem osobą odważną, energiczną i życz-
liwą dla ludzi. Zależy mi na budowaniu 
pozytywnego wizerunku Ośrodka, poprzez 
działania pomocowe dla dobra i  potrzeb 
mieszkańców. Chciałbym służyć poprawie 
jakości ich życia, w szczególności osób star-
szych, z niepełnosprawnościami oraz znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Na jakie działania GOPS-u chciałby Pani 
zwrócić największą uwagę?
– Chciałabym przede wszystkim zapewnić 
długofalowe zmiany w kierunku rozsze-
rzania pakietu usług, w tym usługi pracy 
socjalnej celem ograniczenia świadczeń 
pieniężnych na rzecz usamodzielnienia 
klientów od systemu pomocy społecznej 
czy też stworzenie pakietu usług dla osób 
wymagających aktywizacji zawodowej 

m.in. doradztwo zawodowe. Ważnym 
aspektem jest dla mnie również utrzyma-
nie i rozszerzenie działalności placówek 
wsparcia dziennego i Klubów Gier dla dzie-
ci i młodzieży oraz utrzymanie pomocy 
żywnościowej w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa (w 2021 
roku beneficjentami było 500 osób, tj. 150 
rodzin). Rozpoczęliśmy również działania 
związane z realizacją Programów Asystent 
Osoby Niepełnosprawnej i Opieki Wy-
tchnieniowej.
I na koniec. Wiemy, że praca w pomocy 
społecznej jest wyczerpująca zarówno 
fizycznie jak i psychicznie. Jak odpoczy-
wa Pani po pracy?
– W czasie wolnym lubię czytać książki 
i spędzać czas z rodziną. Wspólne spacery, 
wycieczki, wyjścia do kina czy też granie 
w planszówki są moim sposobem na odpo-
czynek i relaks.
Dziękuję za poświęcony czas i życzę wie-
lu sukcesów na nowym stanowisku.
– Dziękuję i zapewniam, że dołożę wszel-
kich starań, aby nie zawieść zaufania władz 
gminy, a przede wszystkim mieszkańców.

Urząd Gminy Wejherowo przystą-
pił do projektu „Wspieraj lokalnie”, 
mającego umożliwić organizacjom 
pożytku publicznego bardziej efek-
tywne pozyskiwanie funduszy z 1% 
podatku dochodowego.�

W� ramach� programu� powstała� spe-
cjalna� aplikacja� umożliwiająca� rozli-
czenie�roczne�podatku�dochodowego�
od�osób�fizycznych.�Aplikacja�posiada�
intuicyjny�interfejs�pozwalający�na�zło-
żenie� deklaracji� oraz� automatycznie�
podpowiada�organizacje�działające�na�
terenie� naszego� samorządu,� którym�
można�przekazać�1%�podatku�docho-
dowego.�Dostęp�do�aplikacji� jest� cał-

kowicie�darmowy.�Projekt�realizowany�
przez� Instytut� Wsparcia� Organizacji�
Pozarządowych�przy�współpracy�z�PI-
Tax.pl�Łatwe�Podatki�PIT�Online.

Aplikacja�znajduje�się�pod�adresem:�
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-
-gminy-wejherowo/ 
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MŁODZI PIŁKARZE AP CASSUBIAN NA TURNIEJU W POZNANIU

GMINNY PROJEKT NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA – 
“UMIEM PŁYWAĆ” DOBIEGŁ KOŃCA

Z mocnym przytupem rocznik 2014 
Akademi Piłkarskiej Cassubian 
wszedł w nowy rok 2022. 8 i 9 stycz-
nia zawodnicy wraz z trenerem udali 
się do Poznania na ogólnopolski tur-
niej piłkarski Bielik Cup. Do stolicy 
wielkopolski przyjechały drużyny 
z  różnych części kraju, rywalizu-
jąc o  awans do turnieju głównego 
w Krakowie.

Po�Zabrzu�oraz�Licheniu�był�to�już�trze-
ci� ogólnopolski� turniej� tego� rocznika�
w swojej�krótkiej�przygodzie�z�piłką.
-Rywalizacja�z�takimi�dużymi�akademia-
mi� jak� Lech�Poznań,�Górnik� Zabrze� czy�
Wisła� Kraków� pozwala� zebrać� bezcen-
ne� doświadczenie� młodym� adeptom�
futbolu,� które� mogą� z� powodzeniem�

pokazywać� w� lokalnych� rozgrywkach�
i  turniejach-�mówi� trener�Krystian,�któ-
ry�trenuje�zawodników�AP�Cassubian�od�
ponad�dwóch�lat.�Dodając:�Chcemy,�aby�
nasi� zawodnicy� rozwijali� się� piłkarsko�
i nabierali�pewności�siebie�po�przez�takie�
turnieje,�Takie�wyjazdy�uczą�ich�zarówno�
samodzielności�jak�i�pracy�w�zespole�co�z�
pewnością�przyniesie�efekty�nie�tylko�na�
boisku�ale�w�ich�dorosłym�życiu.�
Mimo�młodego�wieku�zawodnicy�z rocz-
nika� 2014� AP� Cassubian� mają� kilka�
sukcesów� na� swoim� koncie� jak� choćby�
awans�do�finału�na�szczeblu�wojewódz-
kim�w� turnieju�Z�Podwórka�Na�Stadion�
organizowanym�przez�PZPN,�czy�miejsca�
na�podium�w�wielu�lokalnych�turniejach.�
Choć�jak�podkreśla�trener�Krystian:�Naj-
ważniejszy�jest�rozwój�indywidulany�każ-

dego�z�zawodników�a�na�sukcesy�przyj-
dzie� czas� w� przyszłości,� jeśli� zostanie�
poparty�ciężką�pracą�i�konsekwencją�do�
jego�dążenia.
Mamy� nadzieje,� że� w� przyszłości� usły-
szymy�jeszcze�wiele�ciepłych�słów�o�dru-
żynie�AP�Cassubian,�do�której�cały�czas�
można� dołączyć� i� rozpocząć� piłkarska�
przygodę�swojej�pociechy.

Od września do grudnia 
2021 roku zrealizowany zo-
stał kolejny etap projektu 
„Umiem pływać” organi-
zowany dla 32 uczniów SP 
w Bolszewie. 

Chętne�dzieci�z�klas�IV-VIII�pod�
fachową� opieką� wykwalifiko-
wanych� instruktorów� pływa-
nia�objęte�zostały�programem�
nauki� i� doskonalenia� pływa-
nia.� Zajęcia� były� całkowicie�
bezpłatne� i�prowadzono�je�na�
krytej�pływalni�w�Wejherowie.�
Uczestników� projektu� podzie-
lono�na�dwie�grupy�–�początku-
jąca� i� zaawansowaną.� Zajęcia�
odbywały� się� według� ustalo-
nego�harmonogramu�we�wtor-
ki� o� godz.� 15:00-15:50� i� piątki�

o godz.�16:00�–�16:50.�Program�
powszechnej� nauki� pływania�
był� propozycją� uczestnictwa�
w  dodatkowych� zajęciach�
sportowych� dla� uczniów,� któ-
rzy� chcą� podejmować� aktyw-
ność�fizyczną�poza�obowiązko-
wymi� zajęciami� wychowania�
fizycznego.�W  czasie� zajęć� na�
basenie� uczniowie� uczyli� się�
bezpiecznego� zachowania� się�
na� wodzie,� rozwijali� spraw-
ność� fizyczną,� przeciwdziałali�
i� korygowali� wady� postawy,�
nabywali� podstawowe� umie-
jętności� pływania,� a� przede�
wszystkim�uczyli�się�aktywnie�
spędzać�wolny�czas.�
Zajęcia� w  całości� sfinansowa-
ne� zostały� przez� Gminę� Wej-
herowo.
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USŁUGI KUCHARSKIE

Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/Gmina Wejherowo
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płyta tarasowa
ogrodzenia
kamienie ozdobne
kostka brukowa
kostka granitowa
odwodnienia liniowe
elementy małej architektury
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