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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
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
Opłata za gospodarowanie odpadami 58 677 97 36
Wywóz odpadów komunalnych 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
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
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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UMOWA NA NOWE BOISKA 
PODPISANA

8,8 MILIONA ZŁOTYCH 
NA OŚWIETLENIE W GMINIE

W Urzędzie Gminy Wejherowo odby-
ło się podpisanie umowy z wykonaw-
cą- firmą Elsik Sp. z o.o. na zadanie, 
w ramach którego powstaną 3 nowe 
obiekty sportowe w 3 miejscowo-
ściach:

•  w Orlu�–�przyszkolne,�wielofunkcyjne�
boisko� o� nawierzchni� poliuretanowej�
o�wym.�43x22,4�m.�wraz�z�montażem�
urządzeń� sportowych,� budowa� ciągu�
pieszego,� oświetlenia� zewnętrznego�
oraz�elementy�małej�architektury,

•  w Górze� –� wielofunkcyjne� boisko� o�
wym.� 16,6x30m.� wraz� z� montażem�
urządzeń� sportowych,� budowa� ciągu�
pieszego,�parkingu,�oświetlenia�wokół�
boiska�oraz�elementy�małej�architek-
tury,

• �w Zbychowie�–�boisko�wielofunkcyjne�
o�wym.�28x15m.,�piłkarskiego�o�wym.�
64x40m,�parkingu,�ciągu�pieszo-�jezd-
nego,�oświetlenia�oraz�elementy�małej�
architektury.

W ramach drugiego naboru Rządowe-
go Funduszu Polski Ład - Program In-
westycji Strategicznych Gmina Wej-
herowo otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 8.820.000,00 na realiza-
cję projektu pn. „Rozbudowa oświe-
tlenia w Gminie Wejherowo”. Ogólna 
szacunkowa wartość zadania wynosi 
9.800.000,00 zł.

– Jest to jeden z największych projektów 
infrastrukturalnych od wielu lat, nie tylko 
pod względem kwotowym, ale także te-
rytorialnym. Nowe punkty oświetleniowe 
powstaną niemal we wszystkich sołec-
twach. Realizacja tego zadania niewąt-
pliwie przyczyni się do znacznej poprawy 
bezpieczeństwa w wielu miejscach naszej 
gminy i  odczuje to duża część mieszkań-
ców – podkreślił�wójt�Gminy�Wejherowo�
Przemysław�Kiedrowski.

Wartość� projektu� to� 2  950  770,00  zł,�
z czego�2 655 693,00 zł�to�dofinansowa-
ne� z� Rządowego� Funduszu� Polski� Ład:�

Program� Inwestycji� Strategicznych.� Za-
kończenie�inwestycji�planowane�jest�na�
I�kwartał�2023�roku.

Wybudowanych� zostanie� 1014� sztuk�
nowych�punktów�oświetlenia�ulicznego�
na� terenie� Gminy�Wejherowo,� w� opar-
ciu� o� projekty� posiadające� pozwolenie�
na� budowę� bądź� zgłoszenia� budowy.�
Celem�realizacji�niniejszego�zadania�jest�
poprawa� bezpieczeństwa� i� warunków�
życia� mieszkańców� większości� sołectw�
Gminy�Wejherowo.�Nowe�punkty�zosta-
ną�wybudowane�w�następujących�miej-
scowościach:�
•� Gowino�-�223�lampy,�
•� Łężyce�-�47�lamp,�
•� Sopieszyno�-�68�lamp,�
•� Ustarbowo�-�13�lamp,�
•� Bieszkowice�-�33�lampy,
•� Bolszewo�-�161�lamp,�
•� Gniewowo�-�13�lamp,�
•� Gościcino�-�145�lamp,�
•� Góra�-�94�lampy,�

•� Kąpino�-�117�lamp,�
•� Nowy�Dwór�Wejherowski�-�9�lamp,�
•� Orle�-�18�lamp,
•� Zbychowo�-�73�lampy.�
Przedsięwzięcie�wpisuje�się�w�założenia�
i� cele� „Strategii�Rozwoju�Gminy�Wejhe-
rowo� na� lata� 2022-2030”,� poprzez� po-
prawę� jakości� infrastruktury� oświetle-
niowej� oraz� poprawę� bezpieczeństwa�
mieszkańców.

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  3

MAJ 2022 | NR 5 (298)



TRWA ROZBUDOWA 
SZKOŁY W GOWINIE

NOWE MIEJSCE REKREACJI W WARSZKOWIE

Już od roku trwają intensywne prace przy rozbudowie szko-
ły podstawowej im. im. por. Jana Penconka w Gowinie. Dzię-
ki inwestycji znacznie poprawi się komfort nauki uczniów. 
Do użytku oddanych zostanie 8 nowych sal lekcyjnych dla 
około 25 uczniów. 

Obecnie�w� budynku� zostały� wykonane� instalacje,� tynki� we-
wnętrzne,� posadzki.� Obecnie� trwają� prace� zewnętrzne� przy�
dociepleniu�budynku�i�wykonaniu�elewacji.�W�najbliższym�cza-
sie�wykonawca�przystąpi�do�prac�wykończeniowych�wewnątrz�
budynku�i�zagospodarowania�terenu�wokół�powstającej�inwe-
stycji.�Wszystkie�prace�postępują�zgodnie�z harmonogramem,�
dzięki�czemu�założony�termin�oddania�inwestycji�do�użytku�(5.�
sierpnia)�jest�niezagrożony.�Łączny�koszt�inwestycji�wynosi�3,1�
miliona�złotych�i�w�całości�pochodzi�z�budżetu�Gminy�Wejhe-
rowo.

24 maja b.r. Przemysław Kiedrow-
ski Wójt Gminy Wejherowo podpisał 
umowę na dofinansowanie projektu 
ze środków Województwa Pomor-
skiego w ramach pomocy finansowej 
pod nazwą „Aktywne Sołectwo Po-
morskie 2022”. 

W� podpianiu� umowy� uczestniczył� Jó-
zef�Sarnowski�–�Członek�Zarządu�Wo-
jewództwa� Pomorskiego,� Krystyna�
Kohnke� –� skarbnik�Gminy�Wejherowo�
oraz� Dorota� Formela� –� sołtys� Warsz-
kowa.�To�właśnie�sołectwo�Warszkowo�
będzie� bezpośrednim� beneficjentem�

otrzymanych� środków� finansowych.�
W� ramach� przedsięwzięcia� zakupione�
i�zamontowane�zostaną�dwa�urządze-
nia�do�ćwiczeń�tj.�stepper-�surfer�oraz�
biegacz-�orbitrek.�Całość�dopełnią�na-
sadzenia.�Planowana�do�realizacji�stre-
fa� fitness� wzbogaci� istniejącą� strefę�
zabaw�oraz� strefę�wypoczynkowo-tu-
rystyczną.� Powstanie� nowego,� ogól-
nodostępnego� elementu� sportowego�
w�samym�centrum�sołectwa�przyczyni�
się�do�propagowania� zdrowego� trybu�
życia.� Inwestycja� zostanie� oddana� do�
użytku�w�tym�roku.

Przedsięwzięcie�oszacowano�na�kwotę�
14.500,00�zł,�przy�czym�10.000,00�zł�to�
kwota� pozyskana� z� dofinansowania,�
natomiast� reszta� zostanie� sfinanso-
wana�z�środków�własnych�Gminy�oraz�
nieodpłatnej� pracy� mieszkańców� so-
łectwa.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Piękna pogoda, dobry humor i dużo 
atrakcji – to sprawdzona recepta na 
udaną imprezę plenerową. Wszystkie 
te warunki spełnione zostały w  mi-
niony weekend w Bolszewie, Gościci-
nie i Bieszkowicach. 

Imprezy�organizowane�przez�Bibliotekę�
i� Centrum� Kultury� Gminy� Wejherowo�
cieszyły�się�ogromnym�powodzeniem.�
Na�dzieci� czekały� liczne� atrakcje� takie�
jak� dmuchańce,� zabawy� i� konkursy.�
Rodzice� mogli� skosztować� wypieków�
przygotowanych�przez�Koła�Gospodyń�
Wiejskich�z�Bolszewa�i�Bieszkowic.�Były�
także� atrakcje� przygotowane� przez�
strażaków�z�Ochotniczej�Straży�Pożar-
nej�w�Gościcinie.�
Przy� okazji� imprezy� w� Bieszkowicach�
uroczyście� otwarta� została� strefa� re-
kreacyjno-turystyczna� przy� filii� bi-
blioteki.� Przecięcia� wstęgi� dokonali�

Przemysław� Kiedrowski-� wójt� Gminy�
Wejherowo,� Natasza� Sobczak-� dyrek-
tor�Biblioteki�i�Centrum�Kultury�Gminy�
Wejherowo,� Stanisław� Bieszk-� radny�
Gminy� oraz�Włodzimierz� Czerwionka-�
wykonawca.�Do�użytku�oddany�został�
amfiteatr,� w� skład� którego� wchodzą:�
scena�oraz�siedziska,�zbudowano�scho-
dy�oraz�wyposażono�obiekt�w�małą�ar-
chitekturę�tj.�kosze�na�śmieci.

Środki� finansowe� zostały� pozyskane�
z� Programu� Rozwoju� Obszarów� Wiej-
skich�na� lata�2014-2020�w�ramach�Lo-
kalnej� Strategii� Rozwoju� Stowarzysze-
nia� “Bursztynowy� Pasaż”.� Całkowita�
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.
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FESTYN RODZINNY W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM

ROWEROWY MAJ 
W SP BOLSZEWO

W sobotę 28.05.2022 r. na boisku 
szkolnym w Nowym Dworze Wej-
herowskim odbył się festyn ro-
dzinny. 

W� festynie� uczestniczyli� wójt� gminy�
Przemysław� Kiedrowski,� radni� gminy�
Stanisław�Bieszk�i�Artur�Wensierski,�soł-
tysi:Robert� Szreder,�Bożena�Holka,� Jan�
Kandziora,�Marek�Nadolski.�Rada�rodzi-
ców�wraz� z� sołtysami� Bieszkowic,� No-
wego� Dworu� Wejherowskiego,� Reszek�
i� Zbychowa,� nauczycielami� zorganizo-
wała� liczne� konkursy,� licytację,� loterie�
fantową,�przekąski�i�inne�niespodzianki.�
Pomimo� deszczu� frekwencja� dopisała,�
wszyscy� przybyli� bawili� się� rewelacyj-
nie.

Zakończyła się akcja Ro-
werowy Maj. Nawet nie-
pogoda nie odstraszała 
uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Bolszewie od 
przyjazdu na lekcje rowe-
rem. 

ZW� akcji� przez� cały� miesiąc�
uczestniczyło� 225� uczestni-
ków� z� 22� klas,� którzy�wyko-
nali� 3880� przejazdów.� Mło-
dych� cyklistów� odwiedził�
wójt�Przemysław�Kiedrowski,�
wręczając� upominki� i� gratu-
lując�wytrwałości.
W�bieżącym�roku�szkoła�po-
nownie�bierze�udział�w�akcji�

Rowerowy� Maj.� to� najwięk-
sza�kampania�w�Polsce�pro-
mująca� zdrowy� tryb� życia�
i  zrównoważoną� mobilność�
wśród� dzieci� przedszkol-
nych,� uczniów� szkół� pod-
stawowych,� grona� nauczy-
cielskiego� oraz� rodziców�
i opiekunów.�Rowerowy�Maj,�
poprzez� zabawę� połączoną�
z� elementami� rywalizacji,�
popularyzuje� rower� jako�
środek� transportu� do� szko-
ły,� uczy�dobrych� i� zdrowych�
nawyków,� które� utrzymują�
się� również� po� zakończeniu�
kampanii.

URZĄD GMINY WEJHEROWO PROSI 
O NIEPOBIERANIE WODY Z WODOCIĄGU 

GMINNEGO W CELU PODLEWANIA 
OGRODÓW W OKRESACH SUSZY.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
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GALERIA JUBILATÓW

Joanna Szymerowska z Gowina, 
92 lata

Maria Melcer z Gniewowa, 
95 lat

Wszystkim 
jubilatom 
życzymy 

dużo zdrowia, 
optymizmu 
i pociechy 
z wnuków 

i prawnuków!

OSP GOWINO MA 100-LAT!
W sobotę 14 maja Gowino żyło 
obchodami 100-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Uroczystość� rozpoczęła� się� mszą� św.�
w� intencji� strażaków� koncelebrowaną�
przez�ks.�biskupa�Wiesława�Szlachetkę�
z� udziałem� pocztów� sztandarowych�
OSP� Gminy� Wejherowo� i� innych� za-
przyjaźnionych� jednostek.� Następnie,�
w  uroczystym� przemarszu� udano� się�
na�plac�przez�remizą�OSP�Gowino,�gdzie�
poświęcono� i� odsłonięto� tablicę� pa-
miątkową� oraz� wręczono� zasłużonym�
druhom� medale� i� odznaki� Prezydium�
Zarządu� Oddziału� Wojewódzkiego�
ZOSP�RP�woj.�pomorskiego.�Wójt�Gmi-
ny�Wejherowo�Przemysław�Kiedrowski�
z  okazji� okrągłego� jubileuszu� ufundo-
wał� jednostce� sprzęt� ratujący� życie,�
który� wręczył� na� ręce� Prezes� Eweliny�
Paszki.� Przyznał� również� wyróżniają-
cym�się�druhom�nagrody�pieniężne�za�
wkład�pracy� i�osobiste�zaangażowanie�
w�działalność�społeczną�na�rzecz�pod-
noszenia� bezpieczeństwa� mieszkań-
ców� Gminy� Wejherowo.� W� uroczysto-
ści� ze�strony�Gminy�Wejherowo�udział�
wzięli� również:� Wiceprzewodniczący�
Rady�Gminy�Edmund�Bianga,�radni:�Elż-
bieta�Dettlaff,�Maciej�Szczygieł,�Roman�
Stanisławczyk,� Marek� Albecki,� Marek�
Miotk,� Przemysław� Bujak,� Artur� We-
nsierski,�Beata�Nowicka,�sołtys�Gowina�
Kazimierz�Kendziora,�sołtys�Ustarbowa�
Natalia�Dampc,�sołtys�Sopieszyna�Joan-
na�Klawikowska,�Sekretarz�Gminy�Mał-
gorzata�Niemirska-Thiel�oraz�pracowni-

cy�Urzędu�Gminy:�Zbigniew�Kowalewski�
oraz�Ireneusz�Foltyn.
Pani�Prezes�i�wszystkim�druhom�jeszcze�
raz� serdecznie� gratulujemy� i� życzymy�
tylu�samych�powrotów�z�akcji,�co�wyjaz-

dów.�Wszystkim�mieszkańcom�Gowina�
składamy�serdeczne�podziękowania�za�
zaangażowanie� w� przygotowanie� ob-
chodów.
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie, w związku 
z  ogłoszonym przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Programem pn. „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 
przystąpił do realizacji Progra-
mu i pozyskał środki na zakup 20 
opasek oraz obsługę systemu te-
leopieki dla osób starszych, nie-
pełnosprawnych w wieku 65 lat 
i więcej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie realizuje Pro-
gram „Opieka Wytchnieniowa” - 
edycja 2022, który skierowany jest 
do członków rodzin lub opieku-
nów, sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, a także nad 
osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. 

Usługi�opieki�wytchnieniowej�mają�na�
celu� odciążenie� bezpośrednich� opie-
kunów� osób� z� niepełnosprawnością�
poprzez� wsparcie� ich� w� codziennych�
obowiązkach� lub� zapewnienie� czaso-
wego� zastępstwa.�Dzięki� temu�wspar-
ciu� osoby� zaangażowane� na� co� dzień�
w� sprawowanie� opieki� dysponować�
będą� czasem� dla� siebie,� który� będą�
mogły� przeznaczyć� na� odpoczynek� i�
regenerację,� jak� również� na� załatwie-

nie�niezbędnych�spraw.�Program�Opie-
ki� Wytchnieniowej� jest� realizowany� w�
ramach� pobytu� dziennego� w� miejscu�
zamieszkania.�Uczestnik�Programu�nie�
ponosi� odpłatności� za� usługi.� Realiza-
cja�Programu�została�zaplanowana�do�
grudnia�2022�r.
Na�realizację�programu�Gmina�Wejhe-
rowo�otrzymała�z�Ministerstwa�Rodzi-
ny� i� Polityki� Społecznej� dofinansowa-
nie�w�wysokości�78.336,00�zł.�

3 czerwca, otwarty został sklep 
społeczny “Za stołem” – pierwsze 
w Polsce takie miejsce utworzone 
w gminie wiejskiej. Jest to wspól-
na inicjatywa Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejherowie 
i Banku Żywności w Trójmieście.

Uroczystego�przecięcia�wstęgi�dokona-
li:�dyrektor�GOPS�–�Karolina�Dębkowska,�
wójt� gminy� Wejherowo� –� Przemysław�
Kiedrowski,� prezes� Banku� Żywności�
w Trójmieście�–�Michał�Chabel.
Klienci�będą�mogli�wybrać�między�arty-
kułami�spożywczymi�takimi�jak:�pieczy-
wo,� nabiał,� wędliny,� produkty� suche,�
dania�gotowe,�mrożonki�ale� także� sło-
dycze.� Osoby� w� trudnej� sytuacji� eko-
nomicznej�będą�mogły�bezpłatnie�ode-
brać� artykuły� spożywcze.� Produkty� te�

będą�z�krótkim�terminem�przydatności,�
pozyskane� z� marketów� i� innych� skle-
pów�spożywczych.�Dzięki�temu�zostaną�
uratowane�one�przed�zmarnowaniem.�
Jednak� nie� każdy� będzie� mógł� zrobić�
tam� zakupy.� Sklep� socjalny� skierowa-
ny�jest�do�osób�w�trudnych�sytuacjach�
życiowych.� Zakupy� będą� mogli� robić�
mieszkańcy� gminy� Wejherowo,� którzy�
uzyskają�z�Gminnego�Ośrodka�Pomocy�
Społecznej�w�Wejherowie�skierowanie.�
Ten�dokument�upoważni�ich�do�wejścia�
na� teren� sklepu.� W  ostatniej� godzinie�
otwarcia� po� odbiór� żywności� mogą�
zgłaszać�się�osoby�nieposiadające�skie-
rowań.� Muszą� one� podpisać� deklara-
cję,� że� są� osobami� potrzebującymi,�
a następnie�mogą�trzykrotnie�odebrać�
żywność�–�po�tym�czasie�odbiory�będą�
możliwe� po� kontakcie� z� GOPS� Wejhe-

rowo.� Sklep� jest� zlokalizowany� w� Bol-
szewie� przy� ul.� Szkolnej� 52� (siedziba�
Powiatowo-Gminnej�Spółdzielni�Socjal-
nej�“Kaszubia”).�Będzie�czynny�w każdy�
piątek�od�13:30�do�16:30.�Osoby�chętne�
do� skorzystania� z  usług� sklepu� zapra-
szamy�do�Gminnego�Ośrodka�Pomocy�
Społecznej� w� Wejherowie,� ul.� Osiedle�
Przyjaźni�6,�w�celu�wstępnej�weryfikacji�
i�wydania�skierowania.

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 
AKTYWNIE POMAGA OSOBOM STARSZYM

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

PIERWSZY W POLSCE SKLEP SPOŁECZNY W GMINIE 
WIEJSKIEJ OTWARTY W BOLSZEWIE

Celem� Programu� jest� poprawa� bez-
pieczeństwa� oraz� możliwość� samo-
dzielnego� funkcjonowania� w� miejscu�
zamieszkania� osób� starszych� prowa-
dzących� samodzielne� gospodarstwa�
domowe�lub�mieszkających�z�osobami�
bliskimi,�które�nie�są�w�stanie�zapew-
nić�im�wystarczającego�wsparcia.
Dostęp� do� tzw.� „opieki� na� odległość”�
zapewniają� opaski� bezpieczeństwa�
wraz�z�systemem�obsługi.�Każda�opa-
ska� jest� wyposażona�w� przycisk� SOS,�

po�którego�naciśnięciu�Senior�łączy�się�
z� ratownikiem� medycznym.� Ponadto�
opaski�posiadają�detektor�upadku,�lo-
kalizator�GPS� i�monitorują�podstawo-
we�funkcje�życiowe�Seniorów.�Seniorzy�
będą� otrzymywać� opaski� bezpłatnie�
na�podstawie�umowy�użyczenia.
Program� będzie� realizowany� do�
31 grudnia�2022�r.
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W sobotę, 4. czerwca, w hali wido-
wiskowo-sportowej w Bolszewie 
spotkali się amatorzy gry w baśkę 
kaszubską, aby rywalizować w mi-
strzostwach Kaszub o puchar wój-
ta Gminy Wejherowo. 

Rozegrano� 5� rund� po� 32� rozdania.�
Najlepszym� zawodnikiem� w� klasyfi-
kacji� open� okazał� się� Stanisław� Roda�
(Orły� Karczenki).� Wśród� kobiet� bez-
konkurencyjna� okazała� się� Elżbieta�
Kruk� (Szpica� Szemud).�Najlepszą�dru-
żyną�została�Szpica�Szemud.�Nagrody�
w imieniu�wójta�wręczył�radny�Gminy�
Wejherowo�Marek�Klas.

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA W BAŚKĘ KASZUBSKĄ

ZWYCIĘŻCY:
KATEGORIA OPEN

Stanisław Roda (Orły Karczenki)

KATEGORIA PAŃ
Elżbieta Kruk (Szpica Szemud)

KATEGORIA DRUŻYNOWA
Szpica Szemud

W sobotnie popołudnie 21 maja 
na strzelnicy Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Wejherowie od-
był się turniej strzelecki o „Miecz 
Jakuba Wejhera” nad którym ho-
norowy patronat objął m.in. Wójt 
Gminy Wejherowo. 

Sportowe� zmagania� zorganizowano�
w  ramach� obchodów� 100-lecia� po-
wstania� Zjednoczenia� Kurkowych�
Bractw�Strzeleckich�RP,�a�udział�w�nich�
wzięły� również�bractwa� z�okolicznych�
powiatów.�Uroczystość�rozpoczęła�się�
od� odśpiewania� hymnu� stowarzysze-
nia� oraz� intronizacji� Króla� KBS� Wej-
herowo�Anno�Domini�2022�–�Ludmiły�
Gołąbek.� Następnie� przystąpiono� do�
rywalizacji� w� kategoriach� karabinek�
pneumatyczny� oraz� łuk� sportowy.�
W  trakcie� zawodów� poczęstunek� dla�
pokrzepienia� ciała� przygotowały� pa-
nie�z�Koła�Gospodyń�Wiejskich�w�Orlu.�
Wójta�Przemysława�Kiedrowskiego�na�
obchodach� reprezentowała� Sekretarz�
Gminy�Małgorzata�Niemirska-Thiel.
Bractwo� kurkowe� to� pochodząca� ze�
średniowiecznej� Europy� Zachodniej�
organizacja,� ucząca�mieszczan� posłu-
giwania� się� bronią� na� wypadek� ko-
nieczności� obrony� murów� miejskich.�
Pierwsze� bractwa� kurkowe� na� zie-
miach�polskich�powstawały�na�przeło-
mie�XIII�i�XIV�wieku.�Kurkowe�Bractwo�
Strzeleckie� w� Wejherowie� założono�
w 1836�r.�Skupiało�w�swoich�szeregach�

TURNIEJ STRZELECKI O MIECZ JAKUBA WEJHERA
przedstawicieli�kupiectwa,�rzemiosła�i�
przemysłu.�Działalność�prowadziło�we�
wspaniałym�obiekcie�jakim�była�strzel-
nica�wraz�z�okazałym�budynkiem,�któ-
ry� był� ośrodkiem� życia� kulturalnego�
i� towarzyskiego� Wejherowa� i� okolic.�
Celem� nadrzędnym� współczesnych�

członków� bractwa� jest� odbudowanie�
dawnego�obiektu� strzelnicy�w�Wejhe-
rowie� przy� ul.� Strzeleckiej.� Stowarzy-
szenie�uczestniczy�także�w�imprezach�
brackich� w� kraju� i� zagranicą� sławiąc�
dobre� imię�organizacji� i� grodu� Jakuba�
Wejhera.
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ZGŁOŚ CZYM OGRZEWASZ DOM.
MASZ CZAS TYLKO DO 30 CZERWCA 2022!

Wejdź na stronę internetową www.ceeb.gov.pl i złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wystarczy, że posiadasz Profil Zaufany (logowanie po-

przez bankowość elektroniczną) lub e-dowód.
Możesz też przyjść do Urzędu Gminy Wejherowo i złożyć deklarację w wersji papierowej.

Masz pytania: tel. 586779706

Informujemy, że realizując ustawę 
z  dnia 29 października 2021 r. o uła-
twieniach w prowadzeniu handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na terenie Gminy Wej-
herowo - w Bolszewie przy ul. Zamost-
nej (za budynkiem OSP) wyznaczono 
miejsce do prowadzenia handlu.

Użyte� w� ustawie� określenie� „rolnik”�
oznacza� rolnika� w� rozumieniu� art.� 6�
pkt�1.�ustawy�z�dnia�20�grudnia�1990 r.�
o  ubezpieczeniu� społecznym,� nato-
miast� określenie� „domownik”� oznacza�
osobę�bliską�rolnikowi,�która:
a)�ukończyła�15�lat,�
b)��pozostaje�z�rolnikiem�we�wspólnym�go-
spodarstwie� domowym� lub� zamiesz-
kuje�na�terenie�jego�gospodarstwa�rol-

nego�albo�w�bliskim�sąsiedztwie,�
c)��stale� pracuje� w� tym� gospodarstwie�
rolnym�i�nie�jest�związana�z�rolnikiem�
stosunkiem�pracy.

Przedmiotem�handlu�na�wyznaczonym�
miejscu�mogą�być�tylko�produkty�rolne�
lub�spożywcze�oraz�wyroby�rękodzieła�
wytworzone�w�gospodarstwie�rolnym.�
Rolników�i�ich�domowników�prowadzą-
cych�w� piątki� i� soboty� handel� zwalnia�
się� z� opłaty� targowej.� Celem� obowią-
zującej�ustawy�jest�zwiększenie�docho-
dów�w  gospodarstwach� rolnych,� upo-
wszechnianie� produktów� lokalnych,�
skracanie� i� dywersyfikacja� kanałów�
dystrybucji� poprzez� tworzenie� miejsc�
bezpośredniej� sprzedaży� dla� spożyw-
czych�produktów�lokalnych.�Osoby�za-
interesowane�handlem�w� tym�miejscu�

zobowiązani� są� zapoznać� się� z� Regu-
laminem� handlu� (uchwała� Rady� Gmi-
ny�Wejherowo� nr� XLI/497/2022� z  dnia�
11.05.2022� r.� bip.ugwejherowo.pl/rada 
gminy/uchwały rady gminy)�oraz�zgłosić�
chęć� prowadzenia� handlu� do� Powia-
towo-Gminnej� Spółdzielni� „Kaszubia”�
ul.  Szkolna� 52,� 84-239� Bolszewo,� tel.�
58 736�37�80,�biuro@pgsskaszubia.pl.

Informujemy� o� IV� wyłożeniu� do� publicznego� wglądu� projektu� miejscowego�
planu� zagospodarowania�przestrzennego�dla� fragmentu�wsi� Kąpino�w�Gmi-
nie�Wejherowo�w�dniach�od�02.06.2022�r.�do�23.06.2022�r.,�w�siedzibie�Urzędu�
Gminy�Wejherowo.�Z�projektem�planu�miejscowego�będzie�można�zapoznać�
się� również� w� Biuletynie� Informacji� Publicznej� Gminy�Wejherowo.� Dyskusja�
publiczna�nad�przyjętymi�w�projekcie�planu�miejscowego�rozwiązaniami�od-
będzie�się�w�dniu�23�czerwca�2022�r.�o�godz.�16:00�w�sali�nr�11�Urzędu�Gminy�
Wejherowo,� ul.� Transportowa� 1,� natomiast� uwagi�można� będzie� składać� do�
dnia�07.07.2022�r.

MIEJSCE DO HANDLU DLA ROLNIKÓW 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO
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Szkoły i przedszkola z Gminy Wejherowo są EKO!

 Ochrona środowiska jest dla nas ważna. Potwierdzają to szkoły i przedszkola z terenu Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, które w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyły w naszych działaniach edukacyjnych. Dzieci,  
młodzież i nauczyciele mogli brać udział w warsztatach terenowych na obiektach spółek komunalnych EKO DOLINA i OPEC, 
konkursach i projektach ekologicznych. 
 Wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich Związku prawie 24 tony 
elektroodpadów ok. 9 ton baterii ponad 8 ton plastikowych nakrętek 221 prac plastycznych,  oraz . Otrzymaliśmy  
wykonanych przez dzieci nt. ochrony powietrza oraz  w ramach konkursu fotograficznego pt. „Razem chronimy 38 fotografii
środowisko”. Ważnym działaniem był projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii pod hasłem „Im mniej, tym lepiej”, w którym 
dzieci i uczniowie wraz z lokalnymi społecznościami  poznawali zasady ograniczenia powstawania odpadów.
 Szkoły i przedszkola z gminy Wejherowo  aktywnie włączają się w działania związane z ochroną środowiska, czego 
efektem – poza wzrostem świadomości ekologicznej - są nagrody za udział w działaniach ekologicznych organizowanych przez 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.  Są to m.in.:
- w konkursie „Małe dzieci nie chcą śmieci”  z Przedszkola w Bolszewie (wyróżnienie w kat. przedszkole), Oliwier Brzostek
Maja Cemka (II miejsce w kat. szkoła podstawowa kl. III) ze Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Gościcinie oraz 
Tomasz Małecki (III miejsce w kat. szkoła podstawowa kl. III) z Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze,
- w konkursie „Mała nakrętka, duży problem” (wyróżnienie w kat. przedszkola) oraz Przedszkole w Bolszewie Szkoła 
Podstawowa w Gościcinie (III miejsce w kat. szkoła),
- w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”  (III miejsce kat. szkoła)Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera
oraz  (wyróżnienie w kat. przedszkole)Przedszkole w Bolszewie
- tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2021/2022" . Przedszkole w Bolszewie

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!
MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”  
UL. KONWALIOWA 1, 81-651 GDYNIA    WWW.KZG.PL   SEKRETARIAT@KZG.PL    TEL.: 58 624 66 11  

NASI
PARTNERZY

Dziękujemy także partnerom: 
Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu  oraz spółkom komunalnym:

Eko Dolina, OPEC, PEWIK GDYNIA za wspieranie naszych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.

Wyniki dostępne są także na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.

 Wręczanie nagród odbędzie się 21 czerwca br. w Fabryce Kultury w Redzie. 
Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy szkołom i przedszkolom za aktywność i współpracę w bieżącym roku 

szkolnym. 
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Po sukcesie odniesionym w zawodach wojewódzkich, 
zawodniczki reprezentujące szkołę podstawową 
z Bolszewa, wystąpiły na Ogólnopolskim Finale Dru-
żynowych Biegów Przełajowych w Aleksandrowie 
Łódzkim. 

Po�zaciętej�walce� z�przeciwniczkami� i�upalną�pogodą,�bie-
gaczki� reprezentujące� naszą� gminę� zajęły� rewelacyjne� VI�
miejsce.�W�skład�drużyny:�Martyna�Budnik,�Natalia�Kobiela,�
Anna� Kożyczkowska,� Hanna� Śpiewak,� Zuzanna� Ustarbow-
ska,�Nikola�Weichbrodt�i�Julka�Kielińska.�Opiekunami�druży-
ny�były�Krystyna�Gelo� i� Joanna�Syska.�Serdecznie�gratulu-
jemy!

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, w niedzielę, 5. 
czerwca na boisku w Kąpinie odbyła się kolejna edy-
cja Błekitni CUP o puchar Wójta Gminy Wejherowo. 

W� turnieju�wzięło� udział� łącznie� 15� drużyn� z� 11� zespołów�
z� całego�województwa.� Zawodnicy� zaprezentowali� bardzo�
wysokie�umiejętności�i�ogromną�wolę�waliki.�Podkreślić�na-
leży,� że� rywalizacja�odbywała� się� z�poszanowaniem�zasad�
fair�play,�a�wyniki�nie�były�sprawą�najważniejszą.�Po�zacię-
tej�rywalizacji�zwyciężyły�drużyny�Sztorm�Kosakowo�i�Arka�
Gdynia.�W�imieniu�wójta�pamiątkowe�medale�i�puchary�dla�
zwycięzców�wręczyły�Małgorzata�Niemirska-Thiel� –� sekre-
tarz�Gminy�Wejherowo�oraz�Grażyna�Baran-�sołtys�Kąpina�
i�radna�Gminy.

W dniach 26-29 maja, po raz drugi 
z rzędu , w Bolszewie odbyły się 
mistrzostwa Polski juniorek (17-18 
lat) w boksie. Organizatorem im-
prezy był Wejherowski Klub Bok-
serski Gryf przy wsparciu Gminy 
Wejherowo. 

Do�Bolszewa�przyjechało�ponad�80�za-
wodniczek�z� różnych�klubów,�z�całego�
kraju� chcąc� zdobyć� tytuł�mistrzowski.�
Zawodniczki� rywalizowały� w� 12� kate-
goriach�wagowych.�Na�imprezie�gościł�
m.in.� Roman� Ślagowski,� prezes� Po-
morskiego� Okręgowego� Związku� Bok-

serskiego.� W� zawodach� udział� wzięły�
także�zawodniczki�z�lokalnych�klubów.�
Dwie�z�nich�zakończyły�rywalizację�na�
podium.�Brązowy�medal�zdobyła�Agata�
Hanszke,�natomiast�Julia�Wasiakowska�
została�wicemistrzynią�Polski.

ZAWODNICZKI Z BOLSZEWA 
Z VI MIEJSCEM W POLSCE!

BŁĘKITNI CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WEJHEROWO

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK PO RAZ DRUGI W BOLSZEWIE
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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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