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EGZ. BEZPŁATNY
NAKŁAD 3500 SZT.MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO

16.07.2022 r.  godz. 21:00 
 boisko przy szkoleGowino,

23.07.2022 r. godz. 21:00  
 boisko przy szkoleGóra,

06.08.2022 r.  godz. 21:00
boiskoSopieszyno, 

20.08.2022 r.  godz. 21:00 
 boisko trawiasteKąpino,



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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W BOLSZEWIE POWSTANĄ KORTY TENISOWE
W dniu 28. czerwca odbyło się pod-
pisanie umowy dzierżawy nierucho-
mości z Morskim Towarzystwem Te-
nisowym. 

Umowa� obejmuje� część� terenów� nie-
użytków� sąsiadujących� z� ArtParkiem�
w Bolszewie.�Na�terenie�tym�dzierżawca�
wybuduje�nowy�kompleks�pięciu�kortów�
tenisowych�z�trybunami,�halą�tenisową,�
budynek� klubowy� oraz� ściankę� trenin-
gową.�Zagospodarowane�zostanie�także�
otoczenie� obiektu.� Całość� kosztów� po-
wstania�obiektu�pokryta�zostanie�przez�
Morskie�Towarzystwo�Tenisowe.�Odda-
nie�do�użytku�kortów�otwartych�plano-
wane�jest�na�wiosnę�2023�roku.
Na� mocy� porozumienia,� w� wyznaczo-
nych� godzinach� obiekt� będzie� także�
bezpłatnie�udostępniany�mieszkańcom,�
a� także� organizowane� będą� darmowe�
zajęcia�dla�dzieci�w�okresie�wakacyjnym.�

KOLONIE DLA DZIECI Z GMINY WEJHEROWO
4. lipca pięćdziesięcioro dzieci 
z  terenu gminy Wejherowo wraz 
z opiekunami wyjechało na kolonie 
górskie dofinansowane z budżetu 
gminy.

Uczestnikami� wyjazdu� są� uczniowie�
klas� 6-8� wyróżniający� się� pod� wzglę-
dem�wyników�w�nauce,�zakwalifikowa-
ni� przez� dyrektorów� poszczególnych�
szkół.� Kolonie� odbywają� się� w� dniach�
od� 4-15� lipca� 2022� r.� w� miejscowości�
Murzasichle.�W�programie�zapewniono�
liczne� atrakcje�wśród� których� są�m.in.�
wędrówki�po�Tatrach,�wizyta�na�base-
nach�termalnych�
Wyjeżdżających�pożegnał�wójt�Przemy-
sław�Kiedrowski,�życząc�dobrej�zabawy,�
odpoczynku� i� bezpiecznego� powrotu�
do�domu.�
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STRZEŻONE MIEJSCE DO 
KĄPIELI NAD JEZIOREM ZAWIAT 

W BIESZKOWICACH
W okresie wakacyjnym nad jeziorem 
Zawiat można spotkać tłumy ludzi 
chcących zażyć ochłody w upalne dni. 

Aby�zapewnić�bezpieczne�warunki�wy-
poczynku,� po� 3� latach� przerwy,�miej-
sce� okazjonalnie� wykorzystywane� do�
kąpieli�nad�jeziorem�Zawiat�w�Bieszko-
wicach�wznawia�działalność.�
Zabezpieczeniem� ratowniczym� zajmie�
się� Ratownictwo� Wodne� Szemud,� co�
zostało�zatwierdzone�umową�podpisa-
ną�przez�wójta�Przemysława�Kiedrow-
skiego� w� dniu� 7.� lipca.� Z� kąpieli� pod�
okiem� wykwalifikowanych� ratowni-
ków�będzie�można�skorzystać�od�dnia�
16 lipca do 14 sierpnia 2022 r. Miej-
sce� funkcjonować� będzie� przez� 7� dni�
w tygodniu�od�10:00�do�18:00.�

W dniu 15. czerwca odbyła się sesja 
XLII Rady Gminy Wejherowo. W po-
rządku obrad były między uchwały 
bieżące w sprawie przejęcia nieru-
chomości i zmian w budżecie. Jednak 
najważniejszym punktem była deba-
ta i głosowanie nad wotum zaufania 
oraz absolutorium dla wójta.

RADA UDZIELIŁA JEDNOGŁOŚNIE WOTUM 
ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM WÓJTOWI

W�trakcie�sesji�wójt�zaprezentował�naj-
ważniejsze�elementy�raportu�o stanie�
gminy� za� rok� 2021.�W� trakcie� prezen-
tacji� przedstawione� zostały� najważ-
niejsze� zmiany,� które� zaszły�w  trakcie�
ostatniego�roku,�a�także�ogólne�wskaź-
niki� pokazujące� dynamikę� zmian.�
Pokazane� zostały� ogólne� kwoty� wy-

konania�budżetu.�W�2021� roku�zreali-
zowane�dochody�wyniosły�ponad�187�
milionów� złotych.� Ogółem� wydatki�
wyniosły�ponad�161�milionów�złotych.�
Z� czego� wynika,� że� rok� zakończył� się�
nadwyżką�w� wysokości�niemal�26�mi-
lionów�złotych.�Zadłużenie�samorządu�
na�koniec�roku�wyniosło�ponad�36�mi-
lionów�złotych.
Wójt� podziękował� także� radnym� za�
wspólną�pracę�na�rzecz�mieszkańców,�
a� także� urzędnikom,� bez� których� za-
angażowania�nie�byłoby�możliwe�osią-
gnięcie�wielu�z�założonych�planów.
W� przeprowadzonych� głosowaniach�
wszyscy� radni,� jednogłośnie� opowie-
dzieli�się�za�udzieleniem�wotum�zaufa-
nia�oraz�absolutorium�wójtowi.
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GMINNE PRZEDSZKOLE Z NOWĄ NAZWĄ

Przedszkole w Bolszewie, które od 
2019 roku ma siedzibę przy ulicy Le-
śnej, oficjalnie zyskało nową nazwę- 
Przedszkole Leśne. 

Dotychczas�funkcjonowało�bez�nazwy,�
jednakże� odpowiednia� uchwała� Rady�
Gminy� została� przyjęta� już� w� maju�
2022�roku.�Nowa�nazwa�nawiązuje�nie�
tylko� do� lokalizacji,� ale� także� do� pro-
gramu�realizowanego�w�placówce,�któ-
ra� angażuje� się� i� organizuje� liczne� ak-

cje�ekologiczne� i� związane�z�edukacją�
przyrodniczą.
Uroczyste�nadanie� imienia�odbyło�się�
w� dniu� 15.� czerwca.� W� uroczystości�
uczestniczyli� wójt� Przemysław� Kie-
drowski,� wiceprzewodniczący� Rady�
Gminy� Wejherowo-� Edmund� Bianga,�
członkowie� komisji� oświaty,� zdrowia�
i spraw�społecznych�Rady�Gminy�Wej-
herowo-�Roman�Stanisławczyk,�Graży-
na� Baran,� Maciej� Szczygieł,� probosz-
czowie� okolicznych� parafii-� Stanisław�
Bach� i� Łukasz� Porąbka,� dyrektorzy�
szkół�oraz�przedstawiciele�rady�rodzi-
ców�i�grona�pedagogicznego.�
Po�przywitaniu�gości�przez�panią�dyrek-
tor� Lucynę� Wentę,� nastąpiło� odczyta-
nie� przez� wiceprzewodniczącego� rady�

Gminy�uchwały�nadającej� imię�placów-
ce.� Dokonano� także� odsłonięcia� tabli-
cy� z  nową� nazwą:� „Przedszkole� Leśne�
w Bolszewie”.�Głos�zabrali�wójt�Przemy-
sław� Kiedrowski� oraz� przewodniczący�
komisji� oświaty,� zdrowia� i  spraw� spo-
łecznych-�Roman�Stanisławczyk,�którzy�
podkreślali�szczególną�rolę�przedszkola�
w  kształtowaniu� postaw� dzieci� i  przy-
gotowania�do�edukacji�na�dalszych�eta-
pach.�Zgodnie�stwierdzili,� że�zaangażo-
wanie� całego� personelu� przedszkola�
zasługuje� na� najwyższe� uznanie,� za� co�
dziękowali�i złożyli�gratulacje�na�ręce�dy-
rektor.
Na�koniec�odbyła�się�część�artystyczna�
przygotowana� przez� dzieci� ze� wszyst-
kich�grup�przedszkolnych.

NAGRODA ZA SPIS POWSZECHNY DLA GMINY WEJHEROWO
Jak informowaliśmy wcześniej, Gmi-
na Wejherowo zajęła 4 miejsce w wo-
jewództwie pomorskim w konkursie 
Prezesa GUS na najbardziej cyfrową 
gminę Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021. 

Z�tej�okazji,�w�Urzędzie�Gminy�odbyło�się�
spotkanie� wójta� z� dyrektorem� Urzędu�
Statystycznego�w�Gdańsku�–�Jerzym Au-
ksztolem oraz�Aleksandrą Sarnowską 
–� konsultantem� Pomorskiego� Ośrod-
ka� Badań� Regionalnych� przy� Urzędzie�
Statystycznym� w� Gdańsku.� W� trakcie�
spotkania�przekazano�siedem�laptopów�
wraz� z� akcesoriami,� które� stanowiły�
nagrodę� dla� samorządu� z�   największą�
liczbą� osób� fizycznych,� które� dokonały�
samospisu� internetowego.� Wójt� złożył�
także�podziękowania�dla�całego�zespołu�

spisowego,� który� pracował� przy� Naro-
dowym� Spisie� Powszechnym� Ludności�
i Mieszkań�2021.
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GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Gminne uroczystości zakończenia 
roku szkolnego 2021/2022 odbyły się 
w szkole podstawowej w Bolszewie 
przy ulicy Leśnej. Był to ostatni rok 
szkolny, w którym funkcjonowała 
jedna szkoła w Bolszewie. Od 1. wrze-
śnia działać będą dwie placówki.

Uroczystość�była�okazją�do�wręczenia�
wyróżnień� dla� uczniów� z� najlepszymi�
wynikami�w�nauce,�a�także�z�osiągnię-
ciami� w� dziedzinie� sportu.� Dyrekcja�
szkoły� wręczyła� również� stypendia�
dla� wyróżniających� się� uczniów.� Mia-
ły� miejsce� także� występy� muzyczne�
uczniów� uczęszczających� do� tutejszej�
szkoły.

Oprócz� nagród� z�wyniki�w� nauce,� zo-
stała�podsumowana�akcja�“Rowerowy�

Maj”,�w�której�uczestniczyli�uczniowie�
bolszewskiej� szkoły.�Wójt� wraz� z� rad-
nym� Wojciechem� Kuzielem� wręczyli�
najaktywniejszej� uczestniczce� akcji�
specjalną� nagrodę-� rower.� Na� pozo-
stałych�uczestników�czekały�upominki�
ufundowane�przez�Urząd�Gminy�Wej-
herowo�i�sponsorów.

Z� okazji� zakończenia� roku� szkolnego�
wszystkim�dyrektorom,�nauczycielom,�
pracownikom� oraz� rodzicom� składa-
my� najserdeczniejsze� podziękowania�
za� całoroczną� współpracę� i� życzymy�
by� okres� wakacyjny� był� czasem� od-
poczynku�i�radości.�Uczniom�życzymy�
bezpiecznych� i� słonecznych� wakacji,�
niezapomnianych�przygód�oraz�szczę-
śliwego� powrotu� do� szkoły� we� wrze-
śniu.

Informujemy�o�rozpoczęciu�naboru�wniosków�stypendialnych�w�ramach�Programu�wspierania�edukacji�uzdolnio-
nych�dzieci� i�młodzieży�pobierających�naukę�na� terenie�województwa�pomorskiego.�Wszystkie� informacje�oraz�
generatory�są�dostępne�na�stronach�Urzędu�Marszałkowskiego:
1. �Stypendia�Marszałka�Województwa�Pomorskiego�finansowane�z�budżetu�województwa�pomorskiego�(stypen-

dia�„budżetowe�w�zakresie�edukacji�ogólnej)�
2. �Stypendia�Marszałka�Województwa�Pomorskiego�w�ramach�projektu�„Pomorski�program�pomocy�stypendial-

nej�–�III�edycja”�(stypendia�„unijne”�w�zakresie�edukacji�ogólnej)�

Nabór wniosków stypendialnych będzie trwał do 1 sierpnia 2022 r.

STYPENDIUM MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
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Pierwszy weekend wakacji obfito-
wał w imprezy organizowane w so-
łectwach. Piękna pogoda sprzyja-
ła spotkaniom mieszkańców pod 
gołym niebem.

W�piątek,�24.�czerwca�odbyła�się�trady-
cyjna� Kąpinówka� w� Kąpinie� organizo-
wana�przez�panią�sołtys,�Radę�sołecką�
oraz�Stowarzyszenie�„Eco-Kąpino”.�
W�sobotni�wieczór�w�Bolszewie,�Gości-
cinie�i�Orlu�odbyły�się�imprezy�sobótko-
we�współorganizowane�przez�sołtysów�
i�rady�sołeckie�oraz�miejscowe�organi-
zacje�działające�na�rzecz�mieszkańców�
(„Nasze� Bolszewo”,� Stowarzyszenie�
„Iskierka�Miłosci”�z�Gościcina�oraz�Koło�
Gospodyń�Wiejskich�Orle).�
W� niedzielne� popołudnie� zaś� wielu�
mieszkańców�Gościcina�spędziło�na�co-
rocznym� Festynie� Kultury� Kaszubskiej�
i Religijnej.

IMPREZY SOBÓTKOWE W SOŁECTWACH
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Mimo porannych opadów, impreza 
z okazji otwarcia przystani kajako-
wych zakończyła się wielkim suk-
cesem. W dniu 21. czerwca odbyło 
się uroczyste otwarcie przystani 
kajakowych. Budowa przystani 
kajakowych i infrastruktury tu-
rystycznej została zrealizowana 
w  ramach projektu pn. „Pomor-
skie Szlaki Kajakowe – Meandry 
Północy, Rzeka Reda – Gmina Wej-
herowo”. 

Do� użytku� mieszkańców� zostały� od-
dane� trzy� przystanie� kajakowe-� przy-
stań� nad� jeziorem� Orle,� przystań�
kajakowa� i  flisaka� w� Bolszewie.� Pro-
jekt� dofinansowany� jest� w� ramach�
Regionalnego� Programu� Operacyj-
nego� dla� Województwa� Pomorskiego�
na� lata� 2014-2020.� Całość� inwestycji�
wynosi� 682  280 zł� a� dofinansowanie�
579 938 zł.
Uroczystego� przecięcia� wstęgi� do-
konali� wójt� Przemysław� Kiedrowski,�
sołtys� Góry� –� Genowefa� Dampc� oraz�
Janusz� Frąckowiak� –� znany� popula-
ryzator� żeglarstwa� i� edukacji� wodnej�
z Rewy.� Impreza�była�okazją� także�do�
zainaugurowania�sezonu�turystyczne-
go�w gminie�Wejherowo.
– Bardzo się cieszę, że ofertą turystyczna 
naszej gminy systematycznie się powięk-
sza i powstają kolejne obiekty. Jestem 
przekonany, że przystań na jeziorze Orle 
jak i przystanie na kanale Redy, które 
dziś oddaliśmy do użytku będą cieszyły 
się dużą popularnością. Dotychczas je-
zioro Orle było wykorzystywane niemal 
wyłącznie przez wędkarzy i był to akwen 
trochę zapomniany i niedoceniany. –�za-
znaczył�wójt.

PRZYSTANIE KAJAKOWE ODDANE DO UŻYTKU!
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Do� dyspozycji� wszystkich� przybyłych�
zostały� oddane� kajaki� i� rowerki� wod-
ne.�Mimo�wiejącego�dość�silnego�wia-
tru,� chętnych� nie� brakowało� i� na� tafli�
jeziora�Orle�zaroiło�się�od�kolorowych�
łódek.�Śmiałkowie�mogli�także�skorzy-
stać� z� przejażdżki� oferowanej� łodzią�
motorową�przez�ratowników�z�Ratow-
nictwa�Wodnego�Szemud.
Poza�tym�każdy�mógł�skosztować�bigo-
su,� kiełbaski� z� grilla,� a� także� słodkich�
smakołyków� przygotowanych� przez�
panie�z�Koła�Gospodyń�Wiejskich�z�Bol-
szewa.�Można�było�wziąć�udział�także�
w� warsztatach� kreatywnych� przygo-
towanych� przez� Bibliotekę� i� Centrum�
Kultury�Gminy�Wejherowo.�Powiatowa�
Komenda�Policji�przeprowadziła�krótki�
wykład� na� temat� bezpieczeństwa� na�
wodzie,� a� także� jak� zachować�bezpie-
czeństwo� w� okresie� wakacyjnym.� Na�
imprezie� z� okazji� otwarcia� przystani�
przybyli�uczniowie�ze�wszystkich�szkół�
z�terenu�gminy�Wejherowo,�zaproszeni�
goście�i�mieszkańcy�gminy.

Składamy� serdeczne� podziękowania�
wszystkim,� którzy� przyczynili� się� do�
organizacji� tego�wydarzenia,�w� szcze-
gólności:�
Wypożyczalni Kajaków MJGessler, 
Wypożyczalni Kajaków Wiosło, Bi-
bliotece i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo, OSP Orle, OSP Gościci-
no, OSP Kniewo, PSK Gdynia, kapeli 
kaszubskiej Zbierańce, Ratownic-
twu Wodnemu z Szemuda, Komen-
dzie Powiatowej Policji w Wejhero-
wie, Wytwórni Wędlin Sobolski, Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Bolszewa.
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KOMUNIKAT PEWIK GDYNIA SP. Z O.O.
Przyłączyłeś się bezumownie do sieci lub odprowadzasz ścieki do sieci PEWIK, 

zgłoś to do 1 września - unikniesz kary. 
Informujemy,�że�osoby,�których�nieruchomości�są�obecnie�przyłączone�do�sieci�wodociągowej�i/lub�do�sieci�kana-
lizacji�sanitarnej�tut.�Przedsiębiorstwa�i�które�dotychczas�pobierają�wodę�i/lub�odprowadzają�ścieki�bezumownie,�
mogą�w�terminie�do�1�września�2022�roku�zgłosić�się�do�Spółki�w�celu�zawarcia�umowy�o�zaopatrzenie�wody�i/lub�
odbiór�ścieków.�W�stosunku�do�osób�zgłaszających�przyłączenie�nieru-
chomości�do�sieci,�Spółka�rezygnuje�z�dochodzenia� jakichkolwiek�rosz-
czeń�finansowych�z�tytułu�przyłączenia�się�do� jej�sieci� i bezumownego�
pobierania�wody�i/lub�odprowadzania�ścieków.�Niezgłoszenie�faktu�bez-
umownego� poboru�wody� i/lub� odprowadzania� ścieków�w� powyższym�
terminie�skutkuje�m.�in.�obciążeniem�klienta�kosztami�świadczenia�tych�
usług�za�36�miesięcy�wstecz.�W�przypadku�braku�przyrządów�pomiaro-
wych,�warunkiem�zawarcia�umowy�zaopatrzenia�w�wodę�jest�przygoto-
wanie�instalacji�wodociągowej�i�pomieszczenia�do�montażu�wodomierza.

 Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Informujemy�o�ponownym�wyłożeniu�do�publicznego�wglądu�projektu�miejscowe-
go�planu�zagospodarowania�przestrzennego�dla�fragmentu�miejscowości�Gowino�
w�dniach�od�07.07.2022 r.�do�28.07.2022�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�
odbędzie�się�w�dniu�28�lipca�2022�r.�o�godz.�16:00�w�sali�nr�11�Urzędu�Gminy�Wejhe-
rowo,�natomiast�uwagi�można�będzie�składać�do�dnia�11.08.2022�r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO – PONOWNE 
WYŁOŻENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI GOWINO 

WSPÓLNIE SPRZĄTANIE W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM
Mieszkańcy Nowego Dworu 
Wejherowskiego wspólnymi 
siłami posprzątali teren so-
łectwa. 

Z�inicjatywy�sołtys�Bożeny�Hol-
ki� oraz� rady� sołeckiej� zorga-
nizowano� piknik� ekologiczny,�
w  ramach� którego� zebrano� za-
legające�śmieci.�
Na�zakończenie,�przybyli�miesz-
kańcy�mieli�możliwość�upiecze-
nia�kiełbasek�na�ognisku�zosta-
ło�wspólne�ognisko.�
Każdy�uczestnik�otrzymał�także�
drobny�podarunek.�
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ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI PROJEKTU 
STATUTU GMINY WEJHEROWO

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW ŁĘŻYC – KOREKTA NAZW – 
ŁĘŻYCE-GACYNY, ŁĘŻYCE-GŁODÓWKO I ŁĘŻYCE-ROGULEWO

W dniach 08.07.2022 – 08.08.2022 r. 
trwają konsultacje projektu Statu-
tu Gminy Wejherowo. Statut gminy 
jest aktem prawa miejscowego za-
wierającym przepisy ustrojowo-or-
ganizacyjne obowiązujące w  gmi-
nie. 

Przepisy� statutu� regulują� organiza-
cję,� zakres� i� sposób� działania� gminy.�
Uchwalenie� statutu�należy�do�wyłącz-
nej�właściwości� rady�gminy,�która� jest�
w� tym� zakresie� związana� przepisami�
ustawy�o�samorządzie�gminnym�i�usta-
wami,�które�przesądzają�o�ustroju�gmi-
ny.�Statut�zawiera�regulacje�dotyczące�
organizacji� wewnętrznej� rady� gminy,�
funkcjonowania�jej�komisji,�zasad�dzia-
łania� komisji� rewizyjnej� oraz� zasad�
tworzenia,�łączenia,�podziału�oraz�zno-
szenia� jednostek� pomocniczych.� Po-
nadto�reguluje�zasady�tworzenia�i dzia-

łania�klubów�radnych�gminy.�Powołana�
przez�Radę�Gminy�Wejherowo�doraźna�
Komisja� Statutowa� zakończyła� pracę�
nad� przygotowaniem� nowego� statu-
tu� naszej� gminy.� Dotychczas� obowią-
zujący� statut�w�wyniku� zmian� ustawy�
z�dnia�8�marca�1990� r.�o� samorządzie�
gminnym�nie�zawierał�obligatoryjnych�
zapisów,�albo�zawierał�zapisy�sprzecz-
ne� z� aktualnym� brzmieniem� ustawy.�
Projekt�nowego�statutu�gminy�dostęp-
ny� jest�na�stronie�https://bip.ugwejhe-
rowo.pl/artykul/konsultacje-projektu-
nowego-statutu-gminy-wejherowo-1 
oraz�www.ugwejherowo.pl�Uchwalenie�
statutu� poprzedzone� jest� konsulta-
cjami� społecznymi.� Celem� konsultacji�
jest� zebranie� opinii,� propozycji,� uwag�
mieszkańców� na� temat� zapisów� pro-
jektu� statutu� Gminy� Wejherowo.� Do�
udziału� w� konsultacjach� uprawnieni�
są�wszyscy,�którzy�w�dniu�ich�przepro-

wadzenia� stale� zamieszkują� na� trenie�
gminy� Wejherowo.� Wyniki� konsultacji�
mają� charakter� opiniodawczy,� nie� są�
wiążące� dla� organów� gminy.� Konsul-
tacje�mają� formę� ankiety� skierowanej�
do�mieszkańców.�Druk�ankiety�konsul-
tacyjnej� dostępny:� 1)� w  tym� numerze�
Naszej� Gminy,� 2)� na� parterze� Urzędu�
Gminy� w� Biurze� Obsługi� Interesanta,�
3)� na� stronie� ugwejherowo.pl� 4)� oraz�
na�stronie�https://bip.ugwejherowo.pl/
artykul/konsultacje-projektu-nowego-
statutu-gminy-wejherowo-1� należy�do-
starczyć�do�dnia�08.08.2022 r.�do�godz.�
15:30� poprzez:� złożenie� w  Urzędzie�
Gminy� Wejherowo� w� Biurze� Obsłu-
gi� Interesanta� (parter)� lub� przesłanie�
drogą� listową�na�adres�urzędu:�Urząd�
Gminy� Wejherowo,� ul.  Transporto-
wa 1,�84-200 Wejherowo�lub�przesłanie�
skanu� drogą� elektroniczną� na� adres:��
sekretarz@ugwejherowo.pl

Mieszkańcy Łężyc w ostatnich 
dniach otrzymali drogą pocztową 
pisma wraz z zaświadczeniami o za-
meldowaniu w miejscowości Łęży-
ce, zamiast dotychczas figurującej 
nazwy Łężyce-Gacyny, Łężyce-Gło-
dówko oraz Łężyce-Rogulewo. 

Powyższe� podyktowane� zostało� nało-
żonym�na�gminy�obowiązkiem�dokona-
nia�korekt�zapisów�nazw�miejscowości�
i� ulic� oraz� uzupełnienia� brakujących�
kodów� terytorialnych� ulic� w� poszcze-
gólnych� miejscowościach� gminy,�
w  związku� z� pracami� nad� centralnym�
i  ogólnokrajowym� rejestrem� wybor-
ców� opartym�na� bazie� danych� PESEL.�
Zgodnie� z� Rozporządzeniem� Ministra�
Administracji� i� Cyfryzacji� z� dnia� 13�
grudnia�2012�r.�w�sprawie�wykazu�urzę-
dowych�nazw�miejscowości�i�ich�części�
(t.j.�Dz.U.2013�poz.�200)�miejscowością�
są�Łężyce,�natomiast�Głodówko�i�Rogu-
lewo� stanowią� części�wsi� Łężyce,� jako�
miejscowości� podstawowej.� Nazwa�

Gacyny�w�ogóle�nie�figuruje�w�urzędo-
wym�wykazie�miejscowości.�
W� poprzednich� latach,� na� podstawie�
uprzednio� wydanych� zawiadomień�
o� nadaniu� numeru� porządkowego�
nieruchomości� mieszkańcy� byli� mel-
dowani� zgodnie� z� treścią� danego� za-
wiadomienia� (np.� Łężyce-Gacyny,�
Łężyce-Głodówko� oraz� Łężyce-Rogu-
lewo).�Niestety�nie�była�to�prawidłowa�
praktyka.�W� celu� naprawy� tego� stanu�
rzeczy�Rada�Gminy�Wejherowo�w dniu�
11� maja� 2022  r.� podjęła� uchwałę� nr�
XLI/495/2022� zmieniającą� uchwałę�
z 2006�r.�w�sprawie�nadania�nazw�ulic�
we�wsi�Łężyce,�gdzie�w�załączniku�błęd-
nie�wpisano�nazwę�miejscowości�Łęży-
ce-Gacyny,�Łężyce-Głodówko�i�Łężyce-�
Rogulewo.� Do� mieszkańców� zostały�
wysłane� pisma� zawiadamiające� o� do-
konanej� zmianie� wraz� ze� wskazaniem�
podstawy� prawnej.� W� celu� uniknię-
cia� dodatkowych� wizyt� mieszkańców�
w  siedzibie� urzędu,� do� pism� zawiada-
miających� o� zmianie� zostały� dodat-

kowo� załączone� nowe� zaświadczenia�
o zameldowaniu,�zawierające�zmienio-
ną�nazwę�miejscowości.�Wprowadzona�
zmiana�była�konsekwencją�nałożonego�
na�gminę�obowiązku�uporządkowania�
oznaczenia�miejscowości�Łężyce�w�re-
jestrze�PESEL�oraz�rejestrze�mieszkań-
ców�zgodnie� z�obowiązującymi�w� tym�
zakresie�przepisami.�Zmiany�powyższe�
nie�spowodują�po�stronie�mieszkańców�
Łężyc�dodatkowych�kosztów�–�nie�ma�
konieczności� zmiany� dowodów� osobi-
stych�(zmiany�w�adresie�zameldowania�
nie� stanowią� podstawy� do� wymiany�
dowodu).� Jedyne� konieczne� działanie�
dotyczy�właścicieli�aut�–� to�dokonanie�
w�Wydziale�Komunikacji�Starostwa�Po-
wiatowego�w�Wejherowie�wpisu�w do-
wodzie� rejestracyjnym� dotyczącego�
wykreślenia� części� nazwy� miejscowo-
ści.�Usługa�ta�jest�bezpłatna.�Można�to�
zrobić�w�dogodnym�czasie,�przy�okazji�
załatwiania� innych�spraw�urzędowych�
w�Starostwie.�

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  11

CZERWIEC 2022 | NR 6 (299)



AKCJA LETNIA W GOŚCICINIE

Wakacje to wspaniały okres, 
zwłaszcza dla dzieci. Był to dobry 
czas na rozwinięcie swoich zaintere-
sowań, zawarcie nowych znajomo-
ści, przyjaźni oraz przede wszyst-
kim na zabawę. 

W�duchu�tej�myśli�Biblioteka�i�Centrum�
Kultury� Gminy� Wejherowo� zorgani-
zowała� jak� co� roku� tygodniowe� letnie�
zajęcia� dla� dzieci� w� Bolszewie� oraz� w�
Gościcinie.� Podczas� zajęć� tworzyliśmy�

koszulki� i� chusty� z� własnym� nadru-
kiem,� zorganizowaliśmy� wyprawę� do�
lasu� oraz� do� ZOO,� przeprowadzono�
również� dla� dzieci� zajęcia� z� ceramiki,�
programowania�oraz�robotyki.�A�całość�
zakończyliśmy�wspólnym�ogniskiem.�

Na�następny�bogaty�w�wydarzenia�blok�
zajęciowy� zapraszamy� dzieci� z� terenu�
gminy�Wejherowa�do�Kąpina� (obowią-
zują�wcześniejsze�zapisy�–�więcej�infor-
macji�na�www.bckgw.pl)
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W zakończonych w czerw-
cu rozgrywkach grupy 
1 gdańskiej klasy B Po-
morskiego Związku Piłki 
Nożnej po raz pierwszy 
uczestniczyły dwa zespo-
ły z gminy Wejherowo. 

W� swoim� debiutanckim� se-
zonie� drużyna� Gminnego�
Klubu� Piłkarskiego� Barca�
WWGlass�Bolszewo�uzyska-
ła� awans� do� wyższej� klasy�
rozgrywkowej.� Dzięki� zdo-

byciu� 54� punktów,� drużyna�
zajęła�2.�miejsce�w�tabeli�i w�
kolejnym� sezonie� grać� bę-
dzie�w�klasie�A.
Również� debiutujący�w� roz-
grywkach,� zespół� Akademii�
Piłkarskiej� Cassubian� zgro-
madził� na� swoim� koncie� 31�
punktów,� co� pozwoliło� na�
zajęcie�9.�Lokaty.
Obu� drużynom� serdecznie�
gratulujemy� i� życzymy� suk-
cesów� w� kolejnych� sezo-
nach!

Na stadionie sportowym w Go-
ścicinie dnia 11 czerwca 2022 r. 
odbyły się gminne zawody spor-
towo-pożarnicze jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Wejherowo.

W� zawodach� brało� udział� 18� drużyn�
OSP,�w�tym:�6�drużyn�MDP,�3�drużyny�
żeńskie� OSP� oraz� 9� drużyn� męskich�
OSP�–�ponad�150�zawodników,� repre-
zentując�jednostki:�OSP�Gościcino,�OSP�
Gowino,� OSP� Kniewo,� OSP� Orle,� OSP�
Nowy� Dwór� Wejherowski� oraz� OSP�
Bolszewo.� Gościnnie� wystąpiła� jed-
nostka�OSP�Wejherowo.
Zawody� przeprowadzone� zostały�
w  dwóch� konkurencjach,� „sztafeta�
pożarnicza”� oraz� „ćwiczenie� bojowe”.�
Komisję� sędziowską� obsługującą� za-
wody�powołał�Komendant�Powiatowy�
PSP�w Wejherowie�Pan�st.�bryg.� Jacek�
Niewęgłowski� zaś� przewodniczącym�
komisji� sędziowskiej� został� Pan� bryg.�
Tomasz�Kołakowski.
Otwarcia� zawodów� dokonał� Prezes�
Zarządu�Oddziału�Gminnego�ZOSP�RP�
Gminy�Wejherowo�dh�Jerzy�Sawoniuk.�
Kolejność�czołowych�miejsc�przedsta-
wia�się�następująco:
• �w�kategorii�MDP�–�chłopcy�oraz�dru-
żyny�mieszne� (startowało�5�drużyn)�
–� I� miejsce� –� OSP� Nowy� Dwór�Wej-
herowski,� II� miejsce� –� OSP� Gowino,�
III miejsce�–�OSP�Kniewo

• �w�kategorii�MDP�–�dziewczęta� (star-

GKP BARCA Z AWANSEM

GMINNE ZAWODY JEDNOSTEK OSP
towała� jedna�drużyna)� –� I�miejsce� –�
OSP�Nowy�Dwór�Wejherowski

• �w�kategorii�żeńskie�drużyny�pożarni-
cze�OSP�–�grupa�„C”�(startowały�trzy�
drużyny)�–�I�miejsce�–�OSP�Wejhero-
wo.�II�miejsce�–�OSP�Orle,�III�miejsce�
–�OSP�Nowy�Dwór�Wejherowski

• �w�kategorii�męskie�drużyny�pożarni-
cze�OSP�–�grupa�„A”�(startowało�dzie-
więć�drużyn)�–�I�miejsce�–�OSP�Wejhe-
rowo,� II�miejsce�–�OSP�OSP�Gowino,�
III�miejsce�–�OSP�OSP�Orle�II

Zawody�odbywały�się�w�duchu�rywali-
zacji�„fair-play”�stojąc�na�wysokim�po-
ziomie�sportowym�i�pełnym�profesjo-
nalizmie�strażackim.

Uroczystego�wręczenia�nagród�dokonał�
Wójt� Gminy� Wejherowo� Pan� Przemy-
sław� Kiedrowski.� Nagrody� ufundowali:�
Urząd� Gminy� Wejherowo� oraz� Staro-
stwo�Powiatowe�w�Wejherowie.�
Zarząd� oddziału� gminnego� ZOSP� RP�
Gminy�Wejherowo�składa�serdeczne�po-
dziękowania� Przemysławowi� Kiedrow-
skiemu� –� Wójtowi� Gminy� Wejherowo,�
pracownikom� referatu� BiZK� –� Zbignie-
wowi�Kowalewskiemu�i Ireneuszowi�Fol-
tynowi�za�pomoc�w organizacji�zawodów�
oraz�Panu� st.bryg.� Jackowi�Niewęgłow-
skiemu�–�Komendantowi�Powiatowemu�
PSP�w Wejherowie�za�powołanie�komisji�
sędziowskiej�obsługującej�zawody.
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płyta tarasowa
ogrodzenia
kamienie ozdobne
kostka brukowa
kostka granitowa
odwodnienia liniowe
elementy małej architektury
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