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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.�58�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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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOWINIE ZAKOŃCZONA

SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO
 PODPISANO UMOWĘ Z PROJEKTANTEM

Ze względu na bardzo dynamiczny 
rozwój miejscowości i stały przyrost 
liczby uczniów, dotychczasowy budy-
nek był już na skraju przepełnienia. 

Mimo,� iż� szkoła� stosunkowo� niedawno�
była�rozbudowana�(I�etap�rozbudowy�za-
kończono�w�2018�roku),�konieczne�było�
dalsze� powiększenie� placówki.� Dzięki�
realizacji� inwestycji� od� września� dzieci�
z�Gowina� rozpoczną�naukę�w  znacznie�
lepszych� warunkach.� W� nowopowsta-
łym� skrzydle� budynku� o� łącznej� po-
wierzchni� ponad� 684�metrów� kwadra-
towych�znalazło�się�8�przestronnych�sal�
lekcyjnych�na�26�uczniów�każda,� z�peł-
nym� wyposażeniem.� W� ramach� robót�
przebudowano�także�dwie�sale�lekcyjne�
i�magazynek�w�istniejącej�części�budyn-
ku.�Dzięki�temu�powstały�sale�oraz�wę-
zeł�sanitarny�przystosowany�do�potrzeb�
najmłodszych,� w� których� będą� prowa-
dzone�zajęcia�dla�grup�przedszkolnych.�
Inwestycja�obejmowała�także�zagospo-
darowanie� otoczenia� budynku� i� stwo-
rzenie�24�nowych�miejsc�parkingowych.
Łączny� koszt� inwestycji� wyniósł� 3,117�
miliona� złotych� z� czego� 1,727� miliona�
złotych� pochodziło� z� Rządowego� Fun-
duszu�Inwestycji�Lokalnych�przy�współ-
udziale�środków�Funduszu�Przeciwdzia-
łania�COVID-19.

W dniu 4. sierpnia podpisa-
no umowę z wykonawcą 
dokumentacji technicz-
nej w ramach projektu pn. 
„Słoneczne dachy w Gminie 
Wejherowo” (firmą Elcado 
Krzysztof Dąbrowski). 

W�ramach�projektu�wykonane�
zostaną�instalacje�fotowoltaicz-
ne�na�66.�domach�zakwalifiko-
wanych� mieszkańców� Gminy,�
a� także�na�14�budynkach�uży-
teczności�publicznej.
Celem� przedsięwzięcia� jest�
zwiększenie� poziomu� ochrony�
środowiska� poprzez� zwięk-

szenie� wykorzystania� energii�
odnawialnej.� Wykonanie� in-
stalacji�pozwoli� także�znacznie�
zmniejszyć� koszty� zużywanej�
energii�elektrycznej.�W�III�kwar-
tale�tego�roku�projektanci�będą�
kontaktowali� się� z� mieszkań-
cami� zakwalifikowanymi� do�
udziału�w�projekcie,�w�celu�wy-
konania�dokumentacji.�W�razie�
wątpliwości,�prosimy�o�kontakt�
telefoniczny�z�Urzędem�Gminy�
Wejherowo.

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  3

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022 | NR 7 (300)



PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ 
PĘTLI AUTOBUSOWEJ W KĄPINIE

BEZPIECZNIEJ W GMINIE WEJHEROWO

Dnia 11. sierpnia w świetlicy wiejskiej 
w Kąpinie, w obecności pani sołtys 
Kąpina – Grażyny Baran, odbyło się 
podpisanie umowy na budowę pę-
tli autobusowej przy ulicy Parkowej 
w Kąpinie. 

W�ramach� inwestycji�powstanie�nowy�
zjazd� z� ulicy� Parkowej,� pętla� z� płyt�
IOMB� oraz� chodnikiem� z� kostki� beto-
nowej.� Wykonawcą� inwestycji� będzie�
firma�G.M.M�Mirosław�Gaffka.� Łączny�
koszt� (I� etap)�wyniesie� niemal� 172� ty-
siące� złotych.� Roboty� rozpoczną� się�
jeszcze�w�sierpniu.
– Temat wybudowania pętli autobusowej 
w Kąpinie ciągnął się od dłuższego cza-
su. Brak miejsca do zawracania dla au-
tobusów uniemożliwiał objęcie tej części 
sołectwa komunikacją publiczną. O  roz-
wiązanie problemu bardzo aktywnie 
zabiegała pani sołtys, a także temat był 
podnoszony podczas zebrań wiejskich. 
Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym 
oczekiwaniom i przeznaczyliśmy środki 
budżetowe, najpierw na wykonanie pro-
jektu a teraz na wykonanie tej ważnej 

W dniu 10. sierpnia odbył się odbiór 
przebudowanego przejścia dla pie-
szych na ulicy Leśnej w Bolszewie. 
Inwestycja “Przebudowa przejścia 
dla pieszych na drodze gminnej nr 
129011G (ul. Leśna) w Bolszewie”. 

Inwestycja� powstała� w� celu� popra-
wy� bezpieczeństwa� ruchu� drogowe-
go,� a w szczególności� ruchu�pieszych,�
w  obszarze� oddziaływania� przejścia�
dla� pieszych,� a� tym� samym� poprawa�
jakości� życia�mieszkańców.�W� ramach�
przebudowy� wykonano� wyniesione�
skrzyżowanie,� oświetlenie� przejścia,�
chodniki� stanowiące�dojście�do�przej-
ścia�dla�pieszych,�a�także�przebudowa-
no�system�odwodnienia.
W� odbiorze� uczestniczyli� wójt� Prze-
mysław� Kiedrowski,� sołtys� Bolszewa�
–�Edmund�Bianga,�przedstawiciele�wy-
konawcy�oraz�referatu�Inwestycji�i Go-

inwestycji dla lokalnej społeczności –�za-
znaczył�wójt�Przemysław�Kiedrowski.
Dzięki� realizacji� tej�długo�oczekiwanej�
przez� mieszkańców� inwestycji� możli-
we�będzie�wydłużenie� trasy�kursowa-
nia� autobusów� komunikacji� miejskiej�
i zwiększenie�ich�częstotliwości.

spodarki� Komunalnej� Urzędu� Gminy�
Wejherowo.
Łączny� koszt� inwestycji� wyniósł�
492 000� złotych� z� czego�200�000� zło-
tych�pochodziło� z�Rządowego�Fundu-
szu�Rozwoju�Dróg.�Jest�to�jedno�z�czte-
rech� przejść� dla� pieszych� położonych�
w� newralgicznych� punktach� gminy,�
które�zostaną�przebudowane�w�bieżą-
cym�roku.�

Trwają� już� intensywne� prace� przy�
przebudowie� przejść� w� Bolszewie� na�
ulicy�Szkolnej�i�ulicy�Długiej�oraz�w Go-
ścicinie�na�ulicy�Słonecznej.�
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BUDOWA BOISKA W ORLU ROZPOCZĘTA
Rozpoczęła się budowa boiska przy szkole podstawowej 
w Orlu, dzięki czemu znacznie poprawią się warunki dla 
dzieci uczęszczające do tutejszej szkoły. 

Projekt� obejmuje� wybudowanie� wielofunkcyjnego� boiska�
o nawierzchni�poliuretanowej�o�wym.�43x22,4�m.�wraz�z�mon-
tażem�urządzeń�sportowych,�budowa�ciągu�pieszego,�oświe-
tlenia�zewnętrznego�oraz�elementy�małej�architektury.�W�ra-
mach�prac�przeniesiony�zostanie�także�istniejący�plac�zabaw.�
Obecnie�trwają�prace�ziemne�i�związane�z�demontażem�istnie-
jącego�zagospodarowania�terenu.�
Inwestycja�stanowi� jeden�z� trzech�nowych�obiektów�sporto-
wych,� które� powstaną� w� najbliższym� czasie� w� gminie� Wej-
herowo�(pozostałe�w�Górze�i�Zbychowie).�Budowa�boisk� jest�
dofinansowana�z�Rządowego�Funduszu�Polski�Ład:�Program�
Inwestycji�Strategicznych.�Planowany�termin�oddania�wszyst-
kich�trzech�obiektów�to�1�połowa�2023�roku.�

W bieżącym roku, po trzech latach przerwy powróciła 
możliwość kąpieli pod okiem ratowników w jeziorze Za-
wiat w Bieszkowicach. 

Miejsce�to�od�wielu�lat�cieszy�się�ogromną�popularnością,�nie�
tylko�mieszkańców�Gminy�Wejherowo,�ale�także�sąsiednich�sa-
morządów.�W�słoneczne�dni� frekwencja�przypominała�plażę�
z� nadmorskich� kurortów,� co� potwierdza� potrzebę� organizo-
wana�takich�miejsc.�Nad�bezpieczeństwem�kąpiących�czuwali�
ratownicy�z�Ratownictwa�Wodnego�Szemud.�Pod�stałym�nad-
zorem�jest�także�jakość�wody.�Zorganizowane�miejsce�wyko-
rzystywane�do�kąpieli�otwarte�zostało�16.�lipca�i�czynne�było�
do�14.�sierpnia�w�godzinach�od�10:00�do�18:00.

Na zaproszenie władz partnerskiej 
Gminy Inowrocław, delegacja Gmi-
ny Wejherowo oraz przedstawiciele 
wejherowskiego oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego wzięli 
udział w gminnych dożynkach w Pła-
winie. 

Oprócz�udziału�w�święcie�plonów,�była�
także�okazja�do�objerzenia�najnowszych�
inwestycji� gminy� oraz� zwiedzenia� Cen-
trum�Dziedzictwa�Kujaw�Zachodnich.
W� skład� delegacji� naszego� samorządu�
wchodzili:�wójt�Przemysław�Kiedrowski,�
sekretarz�Gminy�Małgorzata�Niemirska-�
Thiel�oraz�radny�Wojciech�Kuziel.

TŁUMY NAD JEZIOREM ZAWIAT W BIESZKOWICACH

DELEGACJA Z WIZYTĄ W GMINIE INOWROCŁAW
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X DNI GMINY WEJHEROWO
W dniach od 8 do 11 lipca odbywały 
się coroczne obchody Dni Gminy Wej-
herowo. W tym roku były to obchody 
szczególne, gdyż obchodzony były po 
raz dziesiąty. 

Jak�zwykle�organizatorzy�czyli�Bibliote-
ka�i�Centrum�Kultury�przy�współpracy�
z� Urzędem�Gminy� przygotowali� wiele�
atrakcji� dla� mieszkańców.� Pierwszy�
dzień�upłynął�pod�znakiem�doznań�mu-

zycznych.�Na�scenie�w�ArtParku�w Bol-
szewie� przed� tłumnie� zgromadzoną�
publicznością�zaprezentowali�się�mło-
dzi� artyści� w� ramach� otwartej� sceny,�
których�występ�spotkał�się�z�niezwykle�
pozytywnym�odbiorem.�Następnie�pu-
blikę�rozgrzał�zespół�G.A.S.P.,�który�za-
prezentował�szereg�szlagierów�muzyki�
popularnej.� Jednak� główną� gwiazdą�
wieczoru�była�Cleo.�Wokalistka�wraz�ze�
swym� zespołem� zaprezentowała� wy-

jątkowe� show,� które� na� długo� zapad-
nie�w�pamięci�wszystkich�przybyłych.�
Nie�zabrakło�takich�przebojów�jak�„Za�
krokiem�krok”,�„My�Słowianie”,�„Dom”�
czy� „Zabiorę� nas”.� Po� zakończonym�
koncercie� Cleo� wyszła� do� fanów,� aby�
cierpliwie� rozdawać�autografy� i� pozo-
wać�do�zdjęć.
W� sobotę� po� raz� pierwszy� odbyły� się�
biegi�dla�dzieci�i�młodzieży�z�Centrum�
Kultury� Gminy� Wejherowo� na� boisku�
sportowym� w� Gościcinie.� Młodzi� za-
wodnicy�rywalizowali�w�siedmiu�kate-
goriach.�Każdy�z�uczestników�otrzymał�
pamiątkowy�medal,�a�zwycięzcy�nagro-
dzeni�zostali�pucharami.�Oprócz�emo-
cji�sportowych�można�było�skorzystać�
z�bezpłatnych�dmuchanych�zjeżdżalni,�
malowania� twarzy� i� licznych� straga-
nów.�Dużą� popularnością� cieszyła� się�
wata� cukrowa,� którą� osobiście� przy-
gotowywał�dla�dzieci�wójt�Przemysław�
Kiedrowski.
Na� niedzielę� przewidziano� główne�
obchody� jubileuszu� dziesięciolecia�
istnienia� Domu� Kultury� w� Gościcinie,�
który�funkcjonuje�w�Dworku�Drzewia-
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rza.� W  uroczystościach� uczestniczyli�
przedstawiciele� lokalnych� samorzą-
dów,�a�także�delegację�reprezentującą�
partnerską� gminę� Inowrocław.� Jubile-
usz�był�także�okazją�do�podziękowania�
wieloletnim�współpracownikom�insty-
tucji,�jak�i�pracownikom,�którzy�od�wie-
lu� lat� tworzą� zgrany� zespół� Centrum�
Kultury.
Organizatorzy�przygotowali�także�wie-
le� atrakcji� dla� uczestników,� od� dmu-
chanych� placów� zabaw� dla� najmłod-
szych,�poprzez�pokazy�kulinarne,�aż�po�
występ� chóru� Gaudeamus.� Ostatnim�
punktem� programu� była� potańcówka�
w�stylu�lat�siedemdziesiątych�i osiem-
dziesiątych,� która� zgromadziła� liczne�
grono�amatorów�tańca.�Nawet�chwilo-
we� załamanie� pogody�nie� zniechęciło�
przybyłych�do�dalszej�zabawy�na�par-
kiecie.
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Na wniosek Wójta Przemysława 
Kiedrowskiego Stowarzyszenie 
„Iskierka Miłości” z Gościcina 
otrzymało wyróżnienie w kon-
kursie o nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego „Pomorskie 
dla Seniorów” w kategorii Przyja-
ciel Seniorów. 

Stowarzyszenie� istnieje� od� 2014� r.,�
a jednym�z�jego�zadań�statutowych�jest�
działalność� na� rzecz� osób� starszych,�
samotnych�i�niepełnosprawnych.�Orga-
nizacja�skupia�ponad�50�wolontariuszy�
w�wieku�6-60�lat,�którzy�realizują�swoje�
działania�nie�ograniczając�się�do�terenu�
Gminy�Wejherowo,�ale�obejmują�swoim�
zasięgiem� dwa� powiaty:� wejherowski�

oraz�pucki.�W�swoją�działalność�organi-
zacja�angażuje�również�inne�podmioty:�
pobliskie�sklepy,�apteki,�hurtownie�oraz�
szkoły�podstawowe�i�szkołę�muzyczną�
uwrażliwiając� młodzież� na� potrzeby�
osób�starszych�i oswajając�z�procesem�
starzenia,�który�dotyczy�każdego�czło-
wieka.�
Swoją� działalność� stowarzyszenie� re-
alizuje� z� powodzeniem� i� zasłużonym�
uznaniem� naszych� mieszkańców� po-
przez:
•��wizyty� w� domach� seniora,� podczas�
których�wolontariusze� spędzają� czas�
z�podopiecznymi,�

•��organizację� zbiórek� żywnościowych�
i produktów�chemicznych�–�akcja�„Pacz-
ka�dla�bliźniego�z�Iskierką�Miłości”�

•��akcje� charytatywne� ze� zbiórką� pie-
niężną� na� sprzęt� dla� osób� chorych�
i  niepełnosprawnych,� np.� na� protezę�
nogi,�operację,

•��wizyty�w�szpitalach�i�hospicjach,
•��paczki�świąteczne�-�akcja�„Mikołaje�na�
motocyklach”,

•��obchody� Dnia� Babci� i� Dnia� Dziadka�
w szpitalu�i�domach�opieki,�

•��organizacja� koncertów� muzycznych�
młodzieży�dla�seniorów,�

•��organizacja�wieczorków�tanecznych,
•�festyny�rodzinne�w�domach�opieki.

Pani� Prezes� Ewie� Miotk� i� wszystkim�
członkom� stowarzyszenia� jeszcze� raz�
serdecznie�gratulujemy!�

W dniach 10-11 lipca go-
ściliśmy delegację z na-
szej gminy partnerskiej 
Inowrocław z wójtem Ta-
deuszem Kacprzakiem na 
czele.

Goście� wzięli� udział� w� ob-
chodach�10-lecia�Domu�Kul-
tury�w�Gościcinie,�w�ramach�
obchodów� X� Dni� Gminy�
Wejherowo.� Delegacja� za-
przyjaźnionej� gminy� odwie-
dziła� także� Piaśnicę,� gdzie�
wspólnie� z� przedstawiciela-
mi� naszego� samorządu� od-
dali� hołd� pomordowanym�

składając�kwiaty�na�grobach�
pomordowanych.� W� Urzę-
dzie� Gminy� zorganizowa-
ne� zostało� także� spotkanie�
z  kierownictwem� Urzędu�
oraz� radnymi� gminy.� Dele-
gacja� miała� okazję� również�
zobaczyć� ostatnie� gminne�
inwestycje.
Podczas� spotkania� oma-
wiano� możliwości� rozwoju�
wzajemnej� współpracy,� za-
początkowanej�w�2019�r.�Do-
tychczas� współpraca� w  za-
kresie�spraw�kultury�odbywa�
się� pomiędzy� Centrami� Kul-
tury�w�obu�gminach.�

„ISKIERKA MIŁOŚCI” Z NAGRODĄ MARSZAŁKA 

GOŚCIE Z PARTNERSKIEJ GMINY INOWROCŁAW 
NA X DNIACH GMINY
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PROMOCJA GMINY WEJHEROWO W SOPOCIE
W niedzielę 17 lipca w ramach akcji Pomorska Gmina, na 
Placu Zdrojowym przy molo w Sopocie Gmina Wejherowo 
promowała swoje walory oraz atrakcje turystyczne i kul-
turowe. 

Na� kulinarnych� stoiskach� turyści� mogli� skosztować� kaszub-
skich� specjałów�przygotowanych�przez�KGW�Orle�oraz�KGW�
Bolszewo,�a�w�muszli�koncertowej�wysłuchać�występu�Chóru�
Gaudeamus�a�także�koncertu�Orkiestry�Dętej�Gminy�Wejhe-
rowo.� Biblioteka� i� Centrum�Kultury� udostępniła� również� za-
interesowanym�wydawnictwa�związane�z�gminą�i�promujące�
rodzimych�artystów.�Szczególnym�zainteresowaniem�cieszyły�
się�wyroby�oraz�stroje�kaszubskie�pań�z�KGW,�które�wielokrot-
nie�pozowały�do�zdjęć�z�turystami.�Partnerem�medialnym�im-
prezy�było�Radio�Gdańsk�oraz�portal�Trójmiasto.pl.�

Na początku sierpnia panie 
z KGW Łężyckie Białki od-
wiedziły naszą gminę part-
nerską - Ochotnica Dolna. 

Była� to� okazja� do� integracji�
i wymiany�doświadczeń�z  lo-
kalnymi�organizacjami�a  tak-
że�do�nauki�nowego�typu�rę-
kodzieła�–�wikliny�papierowej.�
Nasze� reprezentantki� poma-
gały�także�w�trakcie�Gorce�Ul-
tra-Trail� 2022� przy� punktach�
żywieniowych� na� przełęczy�

Knurowskiej� oraz� w  Jaszcze.�
Wszyscy� uczestnicy� zawo-
dów,� którzy� kosztowali� spe-
cjałów�przygotowanych�przez�
Łężyckie�białki,�byli�nie�mogli�
się� nachwalić� kunsztu� na-
szych�gospodyń.�

W�bogatym�programie�wyjaz-
du� nie� zabrakło� zwiedzania�
m.� in.�urokliwych�okolic�Gor-
ców,� Suchej� Beskidzkiej� oraz�
Wadowic.

Na zaproszenie zarządu KGW Baligród, członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich Bolszewo uczestniczyli w Karpackim 
Jarmarku w Baligrodzie. 

Podróż� trwała� długo,� bo� aż� 14� godzin� (840� km),� natomiast�
cały�ten�trud�zrekompensowało�nam�serdeczne�przywitanie�

BIESZCZADZKIE SPOTKANIA KGW BOLSZEWO 

ŁĘŻYCKIE BIAŁKI Z WIZYTĄ W OCHOTNICY DOLNEJ

i wspaniała�atmosfera�ze�strony�Kół�Gospodyń�Wiejskich�Gmi-
ny�Baligród.�Mieliśmy�okazję�zaprezentowania�swoich�możli-
wości�wokalnych�(oczywiście�w�języku�kaszubskim)�na�scenie�
oraz�kunsztu�kulinarnego�i�rękodzielniczego.
Wszystko�to�było�przyjmowane�z�wielkim�zainteresowaniem�
i zaciekawieniem.
Takie�spotkanie�było�również�bardzo�dobrą�okazją�do�wymia-
ny�swoich�doświadczeń�i�spostrzeżeń�w�zakresie�działalności�
KGW.�Nasi�przyjaciele�z�KGW�Baligród�i�KGW�Nowosiółki,�przy-
gotowali� dla� nas� specjalne� spotkania� integracyjne,� za� które�
bardzo�serdecznie�dziękujemy.
Wizyta�w�Bieszczadach� była� również� dobrą� okazją� do� zwie-
dzenia�ciekawych�miejsc�tego�regionu�Polski.�Byliśmy�między�
innymi�na�zaporze�solińskiej,�pływaliśmy�statkiem�po�jeziorze�
Solińskim,�jechaliśmy�kolejką�wąskotorową�z�Majdanu�do�Bal-
nicy.�Mogliśmy�także�delektować�się�niezwykłymi�krajobraza-
mi�Bieszczadzkiego�Parku�Narodowego.�Wyjazd�był�dofinan-
sowany�ze�środków�budżetu�Gminy�Wejherowo.

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  9

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022 | NR 7 (300)



Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej prowadzi następujące kam-
panie społeczne skierowane do 
mieszkańców Gminy Wejherowo:
•  „Formy wsparcia osób starszych, 

niepełnosprawnych i ich rodzin”
•  „Rodzina to siła”
•  „Rodzina rozchodzi się” 

Celem� pierwszej� kampanii� „Formy�
wsparcia� osób� starszych,� niepełno-
sprawnych�i�ich�rodzin”
jest�uświadomienie�mieszkańców�o�co�
osoba�posiadająca�orzeczenie�o�niepeł-
nosprawności�bądź�osoba�starsza,�nie-
dołężna,� potrzebująca� pomocy� (albo�
członkowie�rodziny�takiej�osoby)�może�
ubiegać� się� w� Gminnym� Ośrodku� Po-

mocy�Społecznej�w�Wejherowie.�
Kampania� „Rodzina� to� siła”� dotyczy�
podstawowej� komórki� społecznej� jaką�
jest�rodziną.�Celem�powyższej�kampa-
nii�jest�przedstawienie�zakresu�pojęcia�
rodziny,� wskazanie� funkcji� jakie� po-
winna� wypełniać,� a� co� najistotniejsze�
dotarcie�z�przekazem�edukacyjnym�do�
mieszkańców�Gminy�Wejherowo.
Celem� kampanii� „Rodzina� rozchodzi�
się”� jest� uświadomienie� mieszkańców�
gminy� Wejherowo� o� skutkach� konflik-
tu� małżeńskiego,� w� który� wciągany�
są� dzieci� oraz� zwrócenie� uwagi� roz-
stających� się� małżeństw,� rodzin� czy�
związków�na�sytuację�dzieci�w�procesie�
rozwodowym,� a� także� konsekwencji�
jakie�ponosi�dziecko�wskutek�rozwodu�

prawnego,� a� niekiedy� emocjonalnego�
rodziców.� Kampania�w�wymiarze� edu-
kacyjnym� skupiać� się� będzie� na� prak-
tykach� osób� rozstających� się,� które�
często� mają� negatywne� skutki� w� roz-
woju� dziecka,� a� także� prawidłowych�
sposobach�radzenia�sobie�osób�rozwo-
dzących�się� i� ich�dzieci�wobec�sytuacji�
rozwodu.�Wskazana� zostanie� ponadto�
oferta� pomocowa� Gminnego� Ośrodka�
Pomocy�Społecznej�w�Wejherowie.�
Zapraszamy�do�współpracy!�

Szczegółowe informacje: 
Gminny� Ośrodek� Pomocy� Społecznej,�
Os.�Przyjaźni�6�
tel.�58�677�64�50,�58�677�64�60
www.gops-wejherowo.pl

KAMPANIE SPOŁECZNE GOPS

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH 
W GMINIE WEJHEROWO

w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2023 r.

Lp. MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE SPOTKAŃ TERMIN

1 Reszki świetlica 05.09.�godz.�17:00

2 Zbychowo świetlica 20.09�godz.�18:00�

3 Bieszkowice BiCK 07.09�godz.�17:00�

4 Nowy�Dwór�Wejherowski szkoła�podstawowa 07.09�godz.�18:30

5 Ustarbowo świetlica 09.09�godz.�18:30

6 Sopieszyno boisko�(ul.�Wejherowska)� 09.09�godz.�17:00

7 Warszkowo świetlica 12.09�godz.�17:00

8 Kniewo świetlica 12.09�godz.�18:30

9 Orle szkoła�podstawowa� 28.09�godz.�18:30�

10 Góra świetlica 28.09�godz.�17:00

11 Gniewowo świetlica 13.09�godz.�18:00

12 Kąpino świetlica 19.09�godz.�18:00�

13 Gowino szkoła�podstawowa 05.09�godz.�18:30�

14 Łężyce świetlica 14.09�godz.�18:00�

15 Gościcino szkoła�podstawowa 15.09�godz.�18:00�

16� Bolszewo szkoła�podstawowa�(ul.�Leśna�35) 21.09�godz.�18:00�
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Wójt gminy Wejherowo podpisał 
kolejne umowy na realizację zadań 
publicznych w gminie Wejherowo na 
2022 rok. Łącznie zawarto 31 umów 
z  przedstawicielami organizacji po-
zarządowych, a wartość przekaza-
nych środków finansowych wynio-
sła ogółem 70 350,00 zł.

I. Lista zadań publicznych objętych do-
finansowaniem w zakresie wypoczyn-
ku letniego dzieci i młodzieży:
• �Wejherowska� Akademia� Piłki� Nożnej�
Błękitni�Wejherowo�–�zadanie�publicz-
ne� pt.� „Wakacyjna� szkółka� sportowa�
2022�w�Kąpinie”

• ��Kolegium�Zakonu�Pijarów�Bolszewo�–�
zadanie�publiczne�pt.�„�Letni�wypoczy-
nek�dzieci� i�młodzieży�z� terenu�gminy�
Wejherowo”

• �Fundacja�Pomocy�Tleniak�–�zadanie�pu-
bliczne�pt.�„Wypoczynek�letni�dla�dzieci�
z�gminy�Wejherowo”

• �Katolicki�Klub�Sportowy�Orle�–�zadanie�
publiczne�pt.�„Rowerem�ku�przygodzie�
-� cykl� rajdów� rowerowych� dla� dzieci� i�
młodzieży”

• �Katolicki�Klub�Sportowy�Orle�–�zadanie�
publiczne� pt.� „Futbolowe� lato� 2022� -�
aktywny�wypoczynek�dzieci�z�sołectwa�
Orle”

• �Gminny�Klub�Piłkarski�Barca�WWGlass�
Bolszewo� –� zadanie� publiczne� pt.�
„Wsparcie�działań�z�zakresu�wypoczyn-
ku�dzieci�i�młodzieży�z�gminy�Wejhero-
wo�-�Gminnego�Klubu�Piłkarskiego�Bar-
ca�WWGlass�Bolszewo”

• �Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Gościcinie�
–� zadanie� publiczne� pt.� „Obóz� wypo-
czynkowo� -� szkoleniowy� dzieci� i� mło-
dzieży�Młodzieżowych�Drużyn�Pożarni-
czych�Ochotniczych�Straży�Pożarnych”

II. Lista zadań publicznych objętych 
dofinansowaniem w zakresie wspie-

rania i upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu:
• �Fanbala� Gowino-� zadanie� publiczne�
pt.� „Prowadzenie� zajęć�piłkarskich�dla�
dzieci”.

• �Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Gościcinie�
–�zadanie�publiczne�pt.�„Zawody�spor-
towo�–�pożarnicze�młodzieżowych�oraz�
żeńskich� drużyn� pożarniczych� jedno-
stek�OSP�gminy�Wejherowo”

• �Morskie�Towarzystwo�Tenisowe�-�zada-
nie�publiczne�pt.�„Wakacje�z�rakietą”

• �OSP�Gościcino� -� zadanie�publiczne�pt.�
„Zawody� sportowe� wiejskich� drużyn�
młodzieżowych�w�piłkę�nożną”

• �OSP�Gościcino� -� zadanie�publiczne�pt.�
„Turniej�Halowej�Piłki�Nożnej�Młodzie-
żowych�Drużyn�Pożarniczych�OSP�Gmi-
ny�Wejherowo”�

• �Eco-Kąpin� -� zadanie� publiczne� pt.�
„Spływ�kajakowy�–�pokochaj�Kaszuby”

• �AP�Cassubian�Bolszewo� -� zadanie�pu-
bliczne�pt.� „Szkolenie�piłkarskie� dzieci�
i młodzieży�w�Gowinie”

• �AP�Cassubian�Bolszewo� -� zadanie�pu-
bliczne� pt.� „Wsparcie� udziału� drużyny�
seniorów�w�rozgrywkach�B-klasy�w run-
dzie�wiosennej�sezonu�2021/2022”

• �AP� Cassubian� Bolszewo-� zadanie� pu-
bliczne�pt.�„„Wsparcie�szkolenia�piłkar-
skiego�dzieci”

• �AP�Cassubian�Bolszewo� -� zadanie�pu-
bliczne�pt.�„Aktywne�wakacje�z�AP�Cas-
subian”

• �AP�Cassubian�Bolszewo� -� zadanie�pu-
bliczne� pt.� „Wsparcie� szkolenia� mło-
dzieży�oraz�udział�drużyn�młodzików�w�
rozgrywkach�Pomorskiego�ZPN”

• �Barca�Bolszewo�-�zadanie�publiczne�pt.�
„Wsparcie�działań�z�zakresu�wspierania�
i� upowszechniania� kultury� fizycznej�
i sportu,�udział�w�turniejach�ogólnopol-
skich�i�międzynarodowych�dzieci�i�mło-
dzieży�z�Gminy�Wejherowo”

• �Barca� Bolszewo� -� zadanie� publiczne� pt.�

„Wsparcie� działań� z� zakresu� organizacji�
turniejów� piłkarskich� letnich� oraz� zimo-
wych�o�puchar�Wójta�Gminy�Wejherowo”

• �Nasze�Bolszewo�-�zadanie�publiczne�pt.�
„Kajakiem�przez�wsie”

III. Lista zadań publicznych objętych 
dofinansowaniem w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego:
• �Stowarzyszenie�Emerytów�i�Rencistów�
Gminy�Wejherowo�–zadanie�publiczne�
pt.�„Poznawanie�kultury,�historii,�sztuki,�
zabytków,� religii� Beskidu� Sądeckiego.�
Różnice�i�cechy�wspólne�regionu�Mało-
polski�i�Kaszub”

• �Koło�Gospodyń�Wiejskich�w� Łężycach�
–�zadanie�publiczne�pt.�„Poznaj�kulturę�
innej�gminy”

• �Koło�Gospodyń�Wiejskich�Orle�-�zada-
nie�publiczne�pt.�„Ścinanie�kani�–�trady-
cyjne�kaszubskie�widowisko”

• �KGW�Orle�-�zadanie�publiczne�pt.�„Ka-
szubska�sobótka�w�Orlu”

• �Iskierka�Miłości�-�zadanie�publiczne�pt.�
„Noc�Świętojańska�z�Iskierką”

• �OSP�Gościcino� -� zadanie�publiczne�pt.�
„Dożynki�sołeckie�wsi�Gościcino”

• �AP�Cassubian�Bolszewo� -� zadanie�pu-
bliczne�pt.�„Poznajemy�Kaszuby�w�kul-
turze,� historii,� tradycji� –�wyjazd�week-
endowy�dzieci�do�Chmielna”

• �Orle� To� My� -� zadanie� publiczne� pt.�
„Dziecięca� podróż� do� czasów� rycer-
skich�–�zdobywanie�zamku�krzyżackie-
go�w�Malborku”

• �Polski� Związek� Niewidomych� –� Koło�
Powiatowe�w�Wejherowie�-�zadanie�pu-
bliczne�gminy�Wejherowo�pt.�„Niewido-
mi�szlakiem�Orlich�Gniazd”

• �Stowarzyszenie� Misternicy� Kaszubscy�
-�zadanie�publiczne�gminy�Wejherowo�
pt.� „Organizacja� Jubileuszowego� kon-
certu� z� okazji� dwudziestolecia� Miste-
rium�pt.�Pokój�Wam”

GMINA WEJHEROWO WSPIERA 
FINANSOWO STOWARZYSZENIA

WIELKI TEST WIEDZY O METROPOLII W TRZECIEJ ODSŁONIE
Weź udział, sprawdź swoją wiedzę i zawalcz o atrakcyjne 
nagrody. Troje najlepszych uczestników otrzyma bonus fi-
nansowy w łącznej wysokości 9 tysięcy zł. Wydarzenie od-
będzie się w sobotę 10 września na 34. piętrze Olivia Star. 

Wypełnij�ELEKTRONICZNY�FORMULARZ�(www.trojmiasto.wybor-
cza.pl/wielkitest).� Liczba�miejsc� jest� ograniczona.� Zapisy� trwają�
do�9�września�lub�do�wyczerpania�liczby�wolnych�miejsc.�Regula-
min�konkursu�również�można�znaleźć�na�ww.�stronie�www.
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Z okazji  Światowego  Dnia  Zwierząt  przypadającego  4  października  ogłaszamy  zbiórkę 

karmy  dla  kotów  wolnożyjących  stanowiących  stały  element   ekosystemu.

Koci pokarm można przynosić do  wszystkich gminnych szkół, Biblioteki i Centrum 

Kultury  w  Bolszewie,  Gościcinie  i  Bieszkowicach  oraz   Urzędu   Gminy   w  Wejherowie.

GMINA WEJHEROWO
Twoje miejsce na Ziemi

12  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



Staraniem sołtys Sopieszyna – Jo-
anny Klawikowskiej i rady sołec-
kiej 20. Sierpnia odbył się Rodzinny 
Dzień Zabawy z kwestą charyta-
tywną dla Maksa. 

Organizatorzy� przygotowali� mnóstwo�
atrakcji.�Dzieci�mogły�skorzystać�z�zjeż-
dżalni�dmuchanych�oraz�pobawić�się�w�
pianie�dzięki�uprzejmości�OSP�Gowino.�
Amatorzy�mocnych� wrażeń�mogli� wy-
brać�się�na�przejażdżkę�off-roadowymi�

samochodami.� Były� także� konkursy�
z nagrodami�i�smaczne,�swojskie�jadło.�

W� imprezie�udział�wziął�wiceprzewod-
niczący�Rady�Gminy�Wejherowo�–�rad-
ny�Edmund�Bianga.

Warsztaty letnie minęły 
bardzo szybko. Było gwar-
nie, zabawnie, śmiesznie. 
Były wspólne tańce, zaba-
wy i wycieczka. 

Na�zakończenie�odbył�się�pik-
nik� rodzinny� oraz� odwiedzili�
nas� zaprzyjaźnienie� ochotni-
cy�z�OSP�Orle.�Bardzo�dzięku-
jemy� Gminnemu� Ośrodkowi�
Pomocy� Społecznej�w�Wejhe-
rowie� za� zorganizowanie� dla�
naszych�milusińskich�tych�cie-
kawych�warsztatów.�
W� lipcu�również�odbył� się�co-
roczny� festyn� rodzinny,� który�
miał�na�celu�integrować�miesz-

kańców�i�zachęcić�do�wspólne-
go� spędzenia� czasu.� Dziękuję�
sponsorom,�którzy�finansowo�
lub�rzeczowo�wsparli�nas,�a�są�
to�Pan�Michał�Sobolski,�Piekar-
nia� Jaś,� OSP� Orle,� Pani� Alek-
sandra�Karsznia�–�animatorka�
GOKiS� gminy� Puck� oraz� Pan�
Dariusz�Wrese�–�sołtys�Osłoni-
na.�Szczególne�podziękowania�
kierujemy� do� Pana� Romana�
Stanisławczyk� –� za� poświęco-
ny� czas,� zaangażowanie� oraz�
prowadzenie�festynu.�

Dorota Formela 
sołtys Warszkowa

CHARYTATYWNIE W SOPIESZYNIE

LATO W WARSZKOWIE
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Weszła w życie ustawa z dnia 5 
sierpnia 2022 r. o dodatku węglo-
wym. Dodatek węglowy zakłada 
wypłatę 3000 zł każdemu gospo-
darstwu domowemu, w którym 
głównym źródłem ogrzewania jest 
węgiel.

• �Dodatek� węglowy� przysługuje� tym,�
którzy� węgiel� spalają� w� kotle,� ko-
minku,�kozie,�ogrzewaczu�powietrza,�
trzonie� kuchennym,� piecokuchni,�
kuchni�węglowej�lub�piecu�kaflowym.�
Urządzenia� te� muszą� być� zasilane�

węglem� kamiennym,� brykietem� lub�
pelletem� zawierającymi� co� najmniej�
85%�węgla�kamiennego.

• �Nie�ma�kryterium�dochodowego.
• �Dodatek� węglowy� powiązany� jest�
z  gospodarstwem� domowym.�
W przypadku�złożenia�wniosku�przez�
więcej�niż�jednego�członka�gospodar-
stwa,�przyznawany�będzie�pierwsze-
mu�z wnioskodawców.

Wnioski�o�dodatek�węglowy�–�podobnie�
jak�w�przypadku�dodatku�osłonowego,�
można� składać� w� Gminnym� Ośrod-
ku� Pomocy� Społecznej� w�Wejherowie�

(Osiedle�Przyjaźni�6).� Jego�wzór�został�
opublikowany� w� rozporządzeniu� oraz�
dostępny� jest� do� pobrania� na� stronie�
internetowej�GOPS.�

Szczegółowe�informacje�pod�numerem�
telefonu�58�677�64�30�(47).�

Sprawdź czy jesteś zagrożony cukrzycą typu 2. Jeżeli 
wstępne badania okażą się niepokojące - zupełnie za 
darmo weźmiesz udział w rocznym programie eduka-
cyjnym. 

Dzięki�niemu�zmienisz�swój�styl�życia�i�nie�dopuścisz�do�roz-
winięcia� cukrzycy.� Będą� cię�w� tym�wspierać� fizjoterapeuci�
i dietetycy.�Zapraszamy�do�udziału�w�Metropolitalnym�Pro-
gramie� Profilaktyki� Cukrzycy� #WolniOdCukrzycy.� Dzięki�
środkom�unijnym�wsparcie�obejmie�20�tys.�osób�z�Pomorza.�
Z�bezpłatnych�badań� skorzystać�mogą�osoby�w�wieku�18-
64,�aktywne�zawodowo,�będące�w�grupie�podwyższonego�
ryzyka,�czyli�z�nadwagą,�chorobami�serca� i�nadciśnieniem.�
Cukrzyca� typu� 2� jest� jedną� z� tzw.� chorób� cywilizacyjnych,�
której�przyczynami�są�m.in.�otyłość,�siedzący�tryb�życia�czy�
zła�dieta.�Szacuje�się,�że�w�Polsce�cukrzycą�dotkniętych�jest�
9,5�proc.�populacji,�czyli�ponad�3,5�miliona�osób,�z�których�
co�czwarta�nie�ma�świadomości�choroby.�Nie�ryzykuj�zdro-
wia,�przebadaj�się�za�darmo.�

Więcej�na�stronie:�www.niecukrzymy.pl

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskutecz-
niejszych programów społecznych w Polsce. Dzięki po-
łączeniu wrażliwości ochotników oraz systemowym, 
wdrażanym od lat rozwiązaniom mądrej pomocy. 

Obecnie�szukamy�osób�z�Wejherowa,�Gminy�wejherowo�i oko-
lic,�które�chciałyby�zaangażować�się�w�działania�Paczki�w�roli�
Liderki / Lidera,� a� także�Wolontariuszy.�Dzięki�Wolontariu-
szom�darczyńcy�mogą�przygotować�konkretną�i�dedykowaną�
pomoc,�a�rodziny�–�odzyskać�nadzieję�na�zmianę.�
Liderzy�to�również�wolontariusze,�ale�zajmują�się�koordynacją�
pracy�w�danym�rejonie.�Dzięki�swojemu�zaangażowaniu�liderzy�
stwarzają�szansę�na�zmianę�historii�życia�najbardziej�potrzebu-
jących�ze�swojej�okolicy.�Są�pierwszym�impulsem�do�zmiany.�To�
oni�organizują�strukturę�pomocy�w�ponad�600�rejonach�Paczki,�
dlatego�poszukiwani�są�w�pierwszej�kolejności.�
Wejdź�na�www.superw.pl�i�wyślij�zgłoszenie!�

DODATEK WĘGLOWY

SŁODKI PROBLEM - SPRAWDŹ, CZY DOTYCZY RÓWNIEŻ CIEBIE 

SZLACHETNA PACZKA POSZUKUJE LIDERKI / LIDERA!
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 Zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” do współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. Bogate, bo ponad 30 - letnie doświadczenie 
mobilizuje do działania na rzecz poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy i które warunkuje nasze 
samopoczucie oraz zdrowie. Działalność człowieka wpływa na zmiany w każdym elemencie naszego 
środowiska. Nadmierne eksploatowanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie gleby, wód i powietrza 
niszczą przyrodę doprowadzając do zmiany klimatu, a także utraty bioróżnorodności.

Edukacja ekologiczna 
w nowym roku szkolnym 2022/2023

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

 Głównym tematem tegorocznej oferty edukacyjnej jest  Okazją do działań jest  ochrona powietrza.
projekt  w którym dzieci/uczniowie będą mieli za zadanie pokazać dobre praktyki „Lider Lokalnej Ekologii”,
dbania o powietrze. Skupimy się także na temacie oszczędzania wody w  orazkonkursie plastycznym
w zapobiegania powstawania odpadów w  Oczywiście nie zabraknie także konkursie fotograficznym.
konkursu zbierania nakrętek, baterii czy elektroodpadów. Zachęcamy także szkoły do brania udziału
w terenowych  na obiektach komunalnych dot. gospodarki odpadami, warsztatach ekologicznych
ciepłownictwa miejskiego czy produkcji wody. 
 Wszystkie informacje dla szkół i przedszkoli znajdują się na stronie  w zakładce www.kzg.pl
EDUKACJA.
 Wierzymy, że realizując działania ekologiczne z tegorocznej oferty edukacyjnej razem będziemy 
poprawiać stan środowiska i wspólnie zadbamy o przyszłość naszej planety!

 
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, 

na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, 
zależy od każdego z nas”.

Te słowa wypowiedział słynny polski geograf Florian Pit. Powinny one skłonić nas 
do zastanowienia się, co możemy robić, aby bardziej pomóc naszej planecie. 

W razie pytań związanych z ofertą edukacji ekologicznej zapraszamy do kontaktu 
z Działem Ochrony Środowiska – dos@kzg.pl, 58 624 45 99 wew. 39, natomiast
w sprawach dotyczących zbiórki baterii z Działem Gospodarki Odpadami – 
dgo@kzg.pl, 58 624 45 99 wew. 37.

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  15

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022 | NR 7 (300)



16  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  17

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022 | NR 7 (300)



W dniu 13. sierpnia przez teren 
gminy przebiegała trasa Porta Sto-
neMan Triathlon Wejherowo 2022. 
Gmina Wejherowo była jednym 
z partnerów wspierających zawody. 

To� trzecia� i� ostatnia� impreza� z� cyklu�
StoneMan� Triathlon� organizowana� na�
terenie� północnych� Kaszub.� Rywaliza-
cja�odbywała� się�na� trzech�dystansach�
MINI,�SPRINT�i�MEGA.�Zawody�rozpoczy-
nały�się�od�pływania�w� jeziorze�Zawiat�
w  Bieszkowicach,� następnie� uczestnicy�
przesiedli�się�na�rowery.�Trasa�kolarska�
wiodła�do�Wejherowa�przez�Nowy�Dwór�
Wejherowski.� Na� najdłuższych� dystan-
sach�uczestnicy�musieli�przejechać�pętlę�
do� Sopieszyna.� Konkurencja� biegowa�
i meta� zawodów� znalazła� się�w�wejhe-
rowskim� parku.� Zorganizowany� został�
także�osobny�bieg�dla�dzieci.
Na�starcie�zawodów�stanęło�ponad�150�
zawodników�we�wszystkich�kategoriach.�
Po�zakończeniu�zmagań�odbyła�się�uro-
czysta�dekoracja�zwycięzców�w�poszcze-
gólnych�kategoriach,�a�także�za�cały�cykl�
zawodów�StoneMan�Triathlon.

PORTA STONEMAN 
TRIATHLON WEJHEROWO 2022

Źródło: www.stoneman.pl

Źródło: www.stoneman.pl

Źródło: www.stoneman.pl

Źródło: www.stoneman.pl

18  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



PUNKT SZCZEPIEŃ W GOŚCICINIE
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Wejherowo w zakresie szczepień czwartą dawką dla 
pacjentów 60+, a od września 18+, uruchomiony zostanie punkt szczepień w remizie OSP Gościcino.
Od 20. sierpnia, cyklicznie co sobotę w godzinach od 12:00 do 18:00 prowadzone będą szczepienia. 

Dawki wcześniejsze (pierwsza, druga, pierwsza przypominająca) realizowane będą dla osób od 12 roku 
życia szczepionkami Pfizer, Moderna i JANSSEN.

Zainteresowanych zachęcamy do rejestracji pod numerem telefonu 881 268 439. Po zakończeniu 
szczepień stacjonarnych jest możliwość udania się do pacjentów leżących wskazanych przez POZ.
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Meble ogrodowe
Grille

Donice
Systemy nawadniania

Narzędzia
Odwodnienia

Kostka brukowa
Kostka granitowa
Płyty tarasowe
Kamienie ozdobne
Bloczki ogrodzeniowe

Tel.: 535 743 437

www.kunik.com.pl

www.kunik-co.pl

Zapytaj sprzedawcę o aktualne promocje!

Tel.: 509 225 730
Tel.: 506 607 444
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