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Galeria Jubilatów

Stefania Pionk, 94 lata, Kąpino Zygmunt Domański, 90 lat, Gościcino,

Absolutorium dla Wójta jednogłośnie
Podczas XLII Sesji Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się 30 maja 

w filii Biblioteki Publicznej w Bolszewie Wójt Henryk Skwarło uzy-
skał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Rad-
ni jednogłośnie przyjęli wszystkie projekty uchwał, które znalazły się 
w porządku obrad. Dotyczyły one między innymi: gospodarki nierucho-
mościami, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu Gowina, zmiany budżetu Gminy na 2018 r., poboru 
podatków i opłat w drodze inkasa, wyrażenia opinii o dokonaniu po-
działu Powiatu Wejherowskiego na okręgi wyborcze, wyrażenia zgody 
na zbycie udziałów i określenie trybu zbycia, w tym procedury wyłonie-
nia nabywcy udziałów Gminy Wejherowo w spółce Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. Ponadto radni podjęli 
uchwałę w sprawie powierzenia „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach za-
dań własnych Gminy Wejherowo. Tym samym od 2020 roku gmina bę-
dzie powierzać spółce utylizację i zagospodarowanie odpadów. Kolejna 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonal-
nie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy. Projekt ten powstał 
w związku z zapisami nowej ustawy „Prawo wodne”, która zobowiązała 
samorząd do ustalenia miejsca i okresu korzystania z kąpielisk. Poza 
wyznaczonymi, w podjętej uchwale, dniami zapewnione będą patrole 
ratownicze. W praktyce dla mieszkańców i turystów nic się nie zmie-
nia, kąpielsko przy Jeziorze Zawiat w Bieszkowicach będzie dostępne 
dla wszystkich, podobnie jak w minionych latach. Podczas obrad pod-

jęto także uchwałę w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego 
za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo. Najwyższe wyróżnienie 
w gminie przyznano ks. Henrykowi Hildebrandtowi, proboszczowi pa-
rafii pw. św. Piotra i Pawła w Orlu. Ksiądz proboszcz od początku swojej 
działalności w Orlu integruje społeczność lokalną aktywnie uczestni-
cząc w życiu mieszkańców, nie tylko poprzez pracę duszpasterską ale 
także społeczną. Tak długotrwałą, systematyczną i godną naśladowa-
nia współpracę z mieszkańcami i samorządem radni postanowili nagro-
dzić. Podczas sesji pochylono się nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Wejherowo za 2017 rok i udzieleniem z tego tytułu absoluto-
rium gospodarzowi samorządu. Zanim jednak poddano przedmiotowe 
uchwały pod głosowanie, Wójt Henryk Skwarło tradycyjnie przedstawił 
obszerny i szczegółowy raport za ubiegły rok, w którym podsumował 
najważniejsze inwestycje. W swoim wystąpieniu poinformował, że bu-
dżet Gminy Wejherowo za 2017 zamknął się po stronie dochodów kwo-
tą nieco ponad 122 mln zł. Wydatki wyniosły natomiast nieco ponad 
132 mln zł. Planowane dochody za 2017 rok wykonano w 97,67%, co 
stanowi kwotę ponad 119 mln zł. Planowane wydatki za 2017 r. wy-
konano w 90,61%, co stanowi kwotę ponad 199 mln zł. Największy 
udział w wydatkach mają zadania związane z oświatą i wychowaniem. 
Stanowią one 34% całości wydatków gminy. Po zapoznaniu się z mery-
torycznym sprawozdaniem wójta, pozytywnymi opiniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo radni 
nie mieli zarówno pytań, jak i wątpliwości co do udzielenia włodarzowi 
gminy absolutorium za ubiegły rok i dokonali tego jednogłośnie. Radni 
podziękowali za sprawną pracę urzędu oraz za zaangażowanie w po-
zyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym gmina podejmuje 
inwestycje, w wielu obszarach, na terenie całej gminy i na rzecz lepszej 
jakości życia mieszkanców. Wójt Henryk Skwarło ocenił 2017 jako rok 
będący efektem konsekwentnej realizacji programu Gospodarnej Gmi-
ny, którego głównym celem jest zrównoważony rozwój. Jak podkreślił: 
„program przynosi pozytywne efekty, chociaż wiele potrzeb mieszkań-
ców wymaga jeszcze zaspokojenia”. Dziękując wszystkim radnym za 
sprawną i merytoryczną dyskusję wójt skierował także słowa podzię-
kowań i życzeń do pracowników urzędu i jednostek, sołtysów i rad so-
łeckich, liderów i członków stowarzyszeń, zespołów sportowych, osób 
indywidualnych zaangażowanych w działalność gminy, gminnego chóru 
i orkiestry, proboszczów i księży. Pełna treść wszystkich uchwał dostęp-
na jest pod adresem www.bip.ug.wejherowo.pl.
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Najważniejsze inwestycje w Gminie Wejherowo

Fot. Ulica K. Grubby

Remiza OSP w Gościcinie 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gowinie

Zarówno miniony, jak i obecny rok można zaliczyć do udanych pod 
względem nowych inwestycji i pozyskanych środków unijnych na ich 

relizację. Do najważniejszych ubiegłorocznych zadań drogowych nale-
żały oddane do użytku ul. Heyki i ul. K. Grubby. Wartość całkowita bu-
dowy ul. Heyki w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z przebudową 
sieci wodociągowej wyniosła ponad 700 tys. zł. Na to zadanie uzyskano 
wsparcie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z 
wyłączniem z produkcji gruntów rolnych. W minionym roku oddano do 
użytku wyczekiwaną przez mieszkańców ul. K. Grubby (koszt inwestycji 
ponad 3,5 mln zł, z czego ponad 1,5 mln pochodziło z dotacji) z party-
cypacją finansową Powiatu Wejherowskiego i Nadleśnictwa Gdańsk. 
Nowa droga gminna znacznie usprawniła komunikację drogową miesz-
kańcom Sopieszyna, Ustarbowa, Gowina i Gościcina. W minionym roku 
zmodernizowano także odcinek drogi powiatowej na trasie Zamostne-
-Zelewo i przekazano do użytku ul. Orzechową w Bolszewie. W bieżącym 
roku kluczowa jest natomiast budowa węzła integracyjnego w Gościci-
nie wraz z trasami dojazdowymi. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 
2 mln zł, z czego ponad 1 mln zł pozyskano ze środków europejskich. 
Z kolei ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
miała modernizacja, odanego ostatnio do użytku, budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gościcinie. Wartość tego zadania wyniosła ponad 2 
mln zł. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie także pozyskane dofinan-
sowanie na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP za kwotę 
ponad 531 tys. zł. Projekt jest realizowany wspólnie z innymi samorzą-
dami z terenu Powiatu Wejherowskiego. Ponadto w gminie trwa dalsza 
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nowe kilometry wodo-
ciągów powstały w Sopieszynie, Warszkowie, Gowinie, Pętkowicach i 
w Gościcinie. Jako efekt wieloletnich starań i ugruntowanej współpra-
cy, PEWIK Gdynia wykonał w 2017 roku dla Gminy Wejherowo ponad 
7 km sieci kanalizacyjnej w Bolszewie, blisko 2 km sieci w Gościcinie-
-Zibertowie, ponad 8 km sieci w Kąpinie i prawie 2 km sieci kanalizacji 
sanitarnej w Łężycach. W Kąpinie trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody. Koszt tej inwestycji wy-
nosi blisko 4 mln zł, z czego blisko 2 mln zł pochodzi z dotacji. Kolejne 
kilometry sieci kanalizacyjnej o wartości blisko 22 mln zł powstaną w 
Orlu, Bolszewie, Gościcinie i Łężycach. Zadania te znajdują się planach 
spółki PEWIK na najbliższe trzy lata. Oprócz tego zaplanowano rozbu-
dowę sieci wodociągowej w ul. Krętej w Bolszewie oraz budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej w Gościcinie. Ra-
zem z budową wodociągu w ulicy Szerokiej w Kniewie oraz rozbudową 
wodociągu magistralnego w Bolszewie tegoroczne inwestycje PEWIK w 
gminie przekroczą kwotę 1,5 mln zł. Jedną ze sztandarowych inwestycji 
jest także trwająca rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gowinie wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Koszt tej in-
westycji przekracza 5 mln zł. Jeszcze w tym roku mieszkańcy skorzystają 
z kolejnych dwóch stref rekreacyjno-sportowych, w których będą mogli 
potrenować, wypocząć, a przede wszystkim spotkać się ze sobą. Nowe 
strefy powstaną w Reszkach (za ponad 185 tys. zł, w tym ponad 91 tys. 
zł dotacji) i w Górze-Paradyżu (za ponad 200 tys. zł, w tym blisko 100 tys. 
zł dotacji). Z kolei mieszkańców Kąpina ucieszy nowa świetlica wiejska. 
Koszt tej inwestycji wynosi 980 tys. zł, w tym ponad 444 tys. zł pochodzi 
z dotacji. Zaś w Bieszkowicach powstanie centrum integracji i kultury 
WODNIK. Zadanie jest realizowane za ponad 1 mln zł, z czego 825 tys. zł 
pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Ponadto na terenie gminy Wejherowo trwają prace związane 
z modernizacją oświetlenia przestrzeni publicznej i termomodernizacją 
czterech budynków użyteczności publicznej. Realizacja obu zadań wpły-
nie na poprawę efektywności energetycznej. Łącznie na realizację zadań 
inwestycyjnych pozyskano dotacje ze środków zewnętrznych na łączną 
kwotę ponad 11 mln zł.

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  3

nr 06 (257)



Ruszyła modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Gościcinie

Komunikat
Do 30 lipca 2018 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne 
osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych. 
Poprawnie wypełnione wnioski składać można w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wejherowo (Osiedle 
Przyjaźni 6 w Wejherowie) oraz w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych (przy ulicy Leśnej 35 w Bolszewie). 
Regulamin i wniosek dostępne są na stronie: www.bip.ug.wejherowo.pl

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczął kom-
pleksową modernizację stacji uzdatniania 

wody ,,Brzozowa’’ w Gościcinie. Celem inwe-
stycji jest zapewnienie mieszkańcom gminy 
Wejherowo, zaopatrywanym w wodę z tego 
obiektu, produktu spełniającego najwyższe 
wymagania jakościowe zgodnie ze standar-
dami obowiązującymi w Spółce. Rozpoczęte 
prace polegają na kompleksowej rozbudowie 
i przebudowie stacji. Całkowicie nowa będzie 
sama stacja uzdatniania, gdyż z powodów 
technologicznych i technicznych część istnie-
jących obiektów kubaturowych trzeba było 
wyburzyć, a obiekty pozostawiane do dalszej 
eksploatacji będą zmodernizowane. Nowy 
budynek technologiczny został zaprojekto-
wany w formie dwóch połączonych ze sobą 
brył. W większej z nich zlokalizowany zostanie 
dwukomorowy zbiornik reakcji, w którym pro-
wadzony będzie proces napowietrzania wody 
surowej. W drugiej zaś powstanie nowy, wy-
sokoefektywny i w pełni zautomatyzowany 
układ technologiczny uzdatniania wody wraz 
z pompowniami - międzyobiektową i sieciową. 

Zastosowana technologia uzdatniania wody, 
potwierdziła swoją wysoką efektywność i nie-
zawodność na innych, wcześniej budowanych 
lub modernizowanych, obiektach PEWIK GDY-
NIA. Nowa technologia i zastosowana automa-
tyka umożliwi pracę stacji bez stałej obsługi, 
a podstawowe parametry techniczne i tech-

nologiczne pracy obiektu monitorowane będą 
całodobowo przez służbę dyspozytorską Spół-
ki. Ten nowy obiekt zapewni mieszkańcom Go-
ścicina, Orla i Bolszewa wodę o najwyższych 
parametrach jakościowych – zgodnych nie 
tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), popra-
wiając komfort warunków życia. Inwestycja 
przyczyni się również do poprawy funkcjono-
wania systemu wodociągowego, a w szczegól-
ności do stabilizacji parametrów jakościowych 
i ilościowych wody wodociągowej. Parametry 
nowej stacji uzdatniania dostosowane są także 
do wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną 
prognozowanego w perspektywie roku 2030. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11 
mln zł. Zadanie to finansowane jest wyłącznie 
ze środków własnych PEWIK GDYNIA i jest re-
alizowane w ramach zatwierdzonego uchwałą 
Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki”. 
Termin zakończenia inwestycji planowany jest 
na wiosnę przyszłego roku. Wykonawcą inwe-
stycji i dostawcą technologii jest konsorcjum 
firm MEGA S.A. z Gdyni. 

Tekst i fot.: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
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OSP Gościcino z nową strażnicą

Zawiadomienie
Wójt Gminy Henryk Skwarło zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

Uproszczonych Planów Urzadzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, należących do osób fizycznych, dla obrębów ewidencyjnych Gminy Wejherowo 

od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 8 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Wejherowo w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w pokoju 41C na 
I piętrze, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 16.30, a od wtorku do 
piątku od 7.30 do 15.30 (z wyłączeniem czwartków). Projekty planów są dostępne na 

stronie internetowej urzędu: www.bip.ug.wejherowo.pl

Tegoroczne obchody „Dnia Strażaka” w Gminie Wejherowo miały 
charakter historyczny i wyjątkowy. 19 maja podczas gminnych ob-

chodów święta lokalnych bohaterów przekazano do użytku rozbudowa-
ny i zmodernizowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie. 
Inwestycja trwała przeszło dwa lata, a jej wartość wyniosła ponad 2 mln 
zł. Modernizacja objęła przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budyn-
ku straży wraz z instalacjami wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania, elektryczną i kanalizacji deszczowej oraz budową otwarte-
go szczelnego zbiornika na wody opadowe. Remiza wzbogaciła się o 4 
nowoczesne boksy garażowe, 2 sale wykładowe i sanitariaty dla stra-
żaków. Na uroczyste obchody „Dnia Strażaka” i przekazanie do użytku 

nowej strażnicy przybyli włodarze i wielu znakomitych gości. Wśród nich 
znaleźli się: poseł na sejm RP Kazimierz Plocke, Przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki, Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło, Zastępca Wójta Maciej Milewski, radni i sołtysi Gminy 
Wejherowo, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. 
Jacek Niewęgłowski, przedstawiciele służb mundurowych, księża, pocz-
ty sztandarowe, mieszkańcy i zaproszeni goście. Uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Gościcinie, a po niej pluton honorowy, pododdziały, orkiestra i goście 
w uroczystym pochodzie wyruszyli na plac przed remizą na dalszą część 
obchodów. Wszystkich przybyłych powitał Prezes OSP Gościcino dh Je-
rzy Sawoniuk. W programie nie zabrakło wręczenia pamiątkowych me-
dali strażakom ochotnikom oraz osobom i instytucjom zaangażowanym 
w rozwój jednostek OSP. Wyróżnienia strażakom wręczył także Wójt 
Henryk Skwarło, który w podziękowaniu za zaangażowanie i osiągnięcia 
ufundował dla nich nagrody pieniężne. Po wystąpieniach zaproszonych 
gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przy dźwiękach syreny i sym-
boliczne przekazanie klucza do strażnicy przez wójta. Następnie ks. pro-
boszcz Stanisław Bach poświęcił nową remizę, pomieszczenia i sprzęt. 
Na zakończenie strażacy i przybyli goście mogli skosztować specjałów 
przygotowanych specjalnie na tą uroczystość. Należy dodać, że OSP Go-
ścicino jest jedną z najprężniej rozwijających się jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w powiecie wejherowskim. Jednostka powstała 87 lat 
temu. Nowa strażnica znacznie usprawni pracę strażaków ochotników, 
a mieszkańcom zapewni bezpieczeństwo. Wydarzenie to na długo pozo-
stanie w pamięci lokalnej społeczności.
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Gmina zakupi specjalistyczny sprzęt 
dla jednostek ratowniczych

Strażacy rywalizowali 
w gminnych zawodach pożarniczych

Gmina Wejherowo w partnerstwie z gminami: Choczewo, Gnie-
wino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Miejską Reda i Miejską 

Wejherowo realizuje projekt pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjali-
stycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jed-
nostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”. Przedsięwzięcie fi-
nansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizowany w latach 
2017-2018 projekt zakłada zakup 609 sztuk specjalistycznego sprzętu 
ratownictwa dla 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obsza-
ru 9 gmin powiatu wejherowskiego zamieszkałego przez ponad 200 

Za nami gminne zawody sportowo-pożarnicze, które stanowią nie-
zbędny element przygotowania do działań ratowniczych. 9 czerw-

ca w Gościcinie na zawodników czekały liczne zadania sprawnościowe. 
Strażacy musieli między innymi zmierzyć się z ćwiczeniami bojowymi, 
zbudować linię gaśniczą w określonym czasie, wziąć udział w musztrze. 
W zawodach wzięło udział 30 drużyn (12 męskich kat. A, 6 kobiecych 
kat. C, 9 MDP chłopcy, 2 MDP dziewczęta i 1 old boy). Pierwsze miejsce 
wśród mężczyzn zajęła OSP Orle 1, II miejsce OSP Gościcino, III miejsce 
należało do OSP Nowy Dwór Wejherowski. Zaś najlepszą bojówką zosta-
ła OSP Orle 1 (42 pkt). Pierwsze miejsce wśród drużyn kobiecych zajęła 
OSP Gościcino 1, II miejsce OSP Gościcino 2 i trzecie miejsce OSP Góra, 
a najlepszą bojówką została OSP Góra (58 pkt). Wśród Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych najlepsze były dziewczęta z OSP Zbychowo, na dru-
gim miejscu znalazła się OSP Góra, a bojówka OSP Zbychowo zdobyła 45 
pkt. Z kolei wśród chłopców najlepsi okazali się młodzi strażacy z OSP 
Kniewo, drugie miejsce zajęła OSP Orle, a trzecie OSP Nowy Dwór Wej-
herowski, a bojówka OSP Kniewo zdobyła 35 pkt. Najlepszą w kategorii 
OLD BOY okazała się jednostka OSP Góra. Zawodnicy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Gminę Wejherowo, które strażakom wręczali Zastęp-
ca Wójta Maciej Milewski i Wice Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 

tysięcy osób. W gminie Wejherowo doposażone zostaną jednostki 
OSP Bolszewo i OSP Gościcino. Doposażenie jednostek ratownictwa 
w nowoczesny sprzęt wpłynie na wzmocnienie odporności powiatu 
wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze 
i powodzie. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu m.in.:
•  sprawniejszego funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa 

działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
•  zwiększeniu możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej 

specjalistycznego sprzętu,
•  poprawie bezpieczeństwa powodziowego,
•  poprawie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podto-

pieniami i powodziami.
Sprzęt ratownictwa, którymi dysponują poszczególne jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej rozproszone na terenie powiatu, będzie 
uzupełniony o nowoczesne specjalistyczne urządzenia ratownictwa. 
W związku z występującym ryzykiem podtopień – wyposażenie w 
specjalistyczne, przenośne i wysoce wydajne pompy oraz agregaty 
prądotwórcze na wypadek konieczności odcięcia zasilania sieciowe-
go, a także inne urządzenia ratownictwa stanowić będą ważny ele-
ment systemu likwidowania skutków zagrożeń. Realizacja projektu 
przewidziana jest do końca III kwartału 2018 roku. Wartość ogólna 
projektu to ponad 3 mln zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii 
Europejskiej wynosi ponad 2,6 mln zł. 

Seroczyński. Najlepsze drużyny kobiet i mężczyzn będą reprezentowały 
gminę na zawodach powiatowych. Fot. J. Sawoniuk
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Kaszubskie Zielone Świątki tradycyjnie w Zbychowie

Przedszkolaki 
świętowały 
z rodzicami

Zielone Świątki, obchodzone w niedzielę Zesłania Ducha Święte-
go, wpisały się na stałe w kalendarz uroczystości gminy Wejhe-

rowo. Tym razem przypadły one na 20 czerwca i tradycyjnie odbyły 
się w Zbychowie. Na wspólne świętowanie przybyli poseł na Sejm 
RP Kazimierza Plocke, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Prze-
wodniczący Rady Miasta Redy Kazimierz Okrój oraz radni i sołtysi 
z terenu gminy Wejherowo. Kaszubskie Zielone Świątki rozpoczęły 
się uroczystą mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii z No-
wego Dworu Wejherowskiego, ks. Jana Czarneckiego. Przybyłych 
gości i mieszkańców powitali główny organizator uroczystości, radny 
Alojzy Formella oraz Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Głos 
zabrali także szacowni goście, którze podkreślali istotę kultywowania 
kaszubskich tradycji życząc wszystkim rolnikom obfitych zbiorów. Po 
wspólnej modlitwie przyszedł czas na biesiadowanie przy dźwiękach 
muzyki Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Niedzielne uroczystości 
wzbogaciły także występy zespołu „Nadolanie” i kaszubskich gawę-
dziarzy, w tym między innymi Adama Hebla - prowadzącego imprezę. 
Słoneczna aura zachęciła mieszkańców i przybyłych gości do wspól-
nej zabawy. Podczas festynu można było skorzystać między innymi 
z dmuchanych zamków i przygotowanych pyszności. Masa atrakcji na 
scenie i poza nią zmobilizowała do wzięcia udziału w tym wydarzeniu 
zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców naszej gminy. Zgod-
nie z kaszubskim zwyczajem centralnym punktem festynu było spa-
lenie słomianej kukły „Sztrumana”. Obrzęd ten kultywowany w Zby-
chowie symbolizuje zapewnienie urodzaju na polach i czas obfitych 
zbiorów. Fot. P. Januszewski

Przedszkolaki z gminnego przedszkola w Gościcinie zaprosiły swoich 
rodziców na przedstawienia przygotowane specjalnie z okazji Dnia 

Mamy i Taty. Każda grupa wiekowa zaprezentowała swoje umiejętno-
ści wokalne, recytatorskie i taneczne w wyjątkowych wystąpieniach. 
Wszystkich przybyłych gości witała dyrektor placówki Lucyna Wen-
ta. Dzieci dostarczyły swoim widzom niezapomnianych wrażeń, wie-
lu wzruszeń i powodów do uśmiechu. Rodzice odwdzięczyli się swoim 
pociechom śpiewając wraz z nimi znane polskie przeboje. Nie zabrakło 
także tradycyjnego „Sto lat”. Ogromne zaangażowanie dzieci publiczność 
nagrodziła oklaskami. Na zakończenie przedszkolaki rozdały swoim go-
ściom drobne upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. 

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  7

nr 06 (257)



Dzień Dziecka w Gminie Wejherowo
Czerwiec upłynął pod znakiem festynów i wspólnych spotkań. Wszystko za sprawą święta Dnia 
Dziecka, które zintegrowało mieszkańców gminy Wejherowo.

Bolszewo
Obchody zainaugurował Gminny Dzień Dziecka, który odbył się w Bol-
szewie. Tegoroczne spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. Bogaty program przygotowany specjalnie dla dzieci, a tak-
że słoneczna pogoda przyciągnęły do Bolszewa rekordową liczbę rodzin. 
2 czerwca w ArtParku na najmłodszych mieszkańców czekało mnóstwo 
atrakcji. Działo się bardzo dużo zarówno na scenie, jak i całym terenie 
parku. W ramach wydarzenia przygotowano mnóstwo konkursów, ani-
macji i zabaw przy udziale profesjonalnych animatorów. Można było 
obejrzeć muzyczną bajkę „Czerwony Kapturek”, spektakl „Ważne nu-
mery”. Były mega bańki mydlane, balonowe zoo, czy malowanie twarzy. 
Największym powodzeniem cieszyły się dmuchane place zabaw, z któ-
rych skorzystać mogły zarówno maluszki, jak i starsze dzieci. Długie ko-
lejki ustawiały się po kolorowe warkoczyki, które z wielkim zaangażowa-
niem plotła jedna z animatorek. Na wszystkich czytelników czekał autor 
książeczki dla dzieci pt. „Zebra, kobra i inne zwierzaki” Krzysztof Sapieha. 
Przyszłym strażakom wielką frajdę sprawiła możliwość obejrzenia i wy-
próbowania sprzętu strażackiego pod czujnym okiem profesjonalistów. 
Z kolei młodym artystom zorganizowano stanowisko plastyczne, gdzie 
powstały piękne prace, za które rozdawano nagrody. Nie zabrakło ani-
macji w plenerze i zajęć sportowych. Ponadto rozegrano drugi mecz siat-
kówki plażowej. Dodatkowo dzieci mogły skorzystać z różnego rodzaju 
stoisk, których w tym roku było bardzo dużo. Na każdego czekały darmo-
we słodycze i wata cukrowa. Najlepszym dowodem udanej zabawy były 
radosne, roześmiane twarze dzieci. Liczne atrakcje i wymarzona pogoda 
sprawiły, że ten dzień był wyjątkowy szczególnie dla młodszych gości fe-
stynu. Na wspólną zabawę zaprosili Wójt Gminy Wejherowo, Biblioteka 
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Strażacy OSP Bolszewo. 

Gowino, Ustarbowo, Sopieszyno
8 czerwca moc atrakcji czekała na dzieci z trzech sołectw: Gowina, 
Ustarbowa i Sopieszyna, które na wspólną zabawę zaprosili sołtysi tych 
miejscowości: Kazimierz Kendziora, Natalia Dampc i Marcin Liszewski. 
O doskonałą zabawę zadbali wspaniali animatorzy, którzy poprowadzili 
imprezę. Moc atrakcji zapewniono uczniom, którzy w przerwach między-
lekcyjnych wzięli udział w przygotowanym programie artystycznym. Były 
między innymi pokazy, konkursy, zabawy z chustą animacyjną, wspólne 
tańce, balonowe zoo i malowanie twarzy. Dzieci klas 0-3 miały doskonałą 
okazję, by się zintegrować, zaś młodzież klas starszych otrzymała słodkie 
upominki. O masę słodkości i napoje zadbali sołtysi, którzy osobiście czę-
stowali dzieci. Organizatorzy dziękują za wsparcie i pomoc dyrektorowi 
szkoły Panu Leszkowi Grabarczykowi, w której odbyły się obchody Dnia 
Dziecka. 

Bolszewo

Bolszewo

Bolszewo

Gowino

Gowino
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Nowy Dwór Wejherowski, Gniewowo, Bieszkowice, 
Zbychowo, Reszki
9 czerwca spotkali się mieszkańcy aż pięciu miejscowości, by wspólnie 
bawić się podczas rodzinnego festynu. Piękna pogoda i moc atrakcji 
przyciągnęły na boisko przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wej-
herowskim tłumy. Dla dzieci przewidziano konkursy z nagrodami, prze-
jażdżki na kucyku, ściankę wspinaczkową, dmuchane zamki, malowanie 

Kąpino
Coroczny rodzinny festyn w Kąpinie wpisał się już na stałe w kalendarz 
gminny. Zabawa w rodzinnej atmosferze i w coraz szerszym gronie tak 
można podsumować to, co działo się podczas tegorocznej Kąpinówki. 10 
czerwca mieszkańcy wsi postanowili wspólnie uczcić Dzień Dziecka. Po-
dobnie jak w minionych latach zaplanowano liczne atrakcje zarówno dla 
starszych, jak i młodszych uczestników zabawy. Na festyn zaprosili sołtys 
Grażyna Baran wraz z radą sołecką i stowarzyszenie Eco-Kąpino. Aktyw-
nie w organizację spotkania włączyły się także panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Tegoroczna Kąpinówka cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców sołectwa i nie tylko. Niewątpliwie wpływa na to atrakcyjny 
pod względem występów i zabaw program imprezy. Wspaniała pogoda 
sprawiła, że dzieci chętnie tańczyły, śpiewały i brały udział w licznych 
konkursach z nagrodami. Nie zabrakło rozgrywek sportowych i poczę-
stunku. 

Wszystkim dzieciom życzymy jeszcze raz 
wszystkiego najlepszego.

buziek. Wszyscy mogli podziwiać pokazy karate, pokazy tańca, talenty 
szkolne, czy zlot „maluchów”. W trakcie festynu odbyły się także roz-
grywki sportowe dla całych rodzin oraz rozgrywki piłki nożnej i siatkowej 
dla dzieci z rodzicami. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria 
fantowa a także licytacja budek lęgowych. Każdy mógł poczęstować się 
kiełbaską z grilla, grochówką, bigosem, czy chlebem ze smalcem. Poza 
tym grono komisyjne oceniało pyszne ciasta przygotowane przez gospo-
dynie z każdego sołectwa. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęło sołectwo 
Bieszkowice. Wypieków można było spróbować w kawierence. Owoce, 
lody a także popcorn i wata cukrowa każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Wspólna zabawa i liczne atrakcje zapewniły sukces i spełniły oczekwiania 
wszystkich przybyłych. Na wspólną zabawę pod hasłem „Radość i ruch 
to zdrowia duch” zaprosiły sołectwa Gniewowo, Bieszkowice, Zbychowo, 
Reszki, Nowy Dwór Wejherowski oraz Biblioteka i Centrum Kultury Gmi-
ny Wejherowo i Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim 
wraz z Radą Rodziców.

Nowy Dwór Wejherowski

Nowy Dwór Wejherowski

Nowy Dwór Wejherowski

Nowy Dwór Wejherowski

Kąpinówka
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Piknik Ekologiczny w Orlu

Przedszkolny festyn w rodzinnej atmosferze

Rodzinne świętowanie w Gowinie

9 czerwca w Orlu odbyła się III edycja akcji pt. „Jestem z Orla, jestem 
EKO”. Po raz kolejny mieszkańcy postawili na edukację połączoną 

z dobrą zabawą. W wydarzeniu wzięło udział około 40 osób, z czego po-
łowę stanowiły dzieci. Wszyscy zaangażowali się w budowanie pozytyw-
nego wizerunku sołectwa. Jak mówi radny Artur Czaja: „w naszej akcji 
nie chodzi o zbieranie ton śmieci, ale bardziej o promowanie dbania o 
środowisko. Co roku zapraszamy rodziców z dziećmi aby swoim przy-
kładem pokazać, że dbanie o najbliższą okolicę to nie żaden wstyd ale 
normalny odruch”. Oprócz mieszkańców w akcję sprzątania sołectwa 
zaangażowali się również harcerze z 81 kaszubskiej drużyny harcerskiej 
„Kaszeba”. Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę harcerze dokonali uroczystego posadzenia 
„Dębu Niepodległości”. Następnie na placu przy Remizie OSP  odbyło 
się uroczyste przyznanie tytułu EKO RODZINA 2018. W tym roku dyplom 
oraz nagrodę za wieloletnie działania na rzecz upiększania Orla otrzyma-
li Państwo Jolanta i Franciszek Laddach. Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał drzewko, a dzieci drobne upominki przekazane przez Nadle-
śnictwo Wejherowo i Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylon-
ki”. Jak na piknik przystało była także okazja do wspólnego darmowego 

Samorządowe Przedszkole w Gościcinie po raz kolejny zorganizowa-
ło Festyn Rodzinny dla swoich milusińskich i ich rodziców. Wzorem 

lat ubiegłych przygotowano mnóstwo atrakcji i niespodzianek uwiel-
bianych przez dzieci. Było malowanie buziek, gry i zabawy prowadzone 
przez animatora z teatru „Qfer” z Gdańska, przeciąganie liny, wspólne 
tańce – wszystko to złożyło się na wyjątkowy i niezapomniany czas. 
Organizatorzy zapewnili dla wszystkich poczęstunek, a dzieciom szcze-
gólnie przypadły do gustu wata cukrowa i popcorn. Na wspólne świę-
towanie przybyli zaproszeni goście, wśród nich znaleźli się radni Gminy 
Wejherowo: Janusz Gafka, Tadeusz Danilczyk, Krzysztof Seroczyński, Ro-
muald Głuszko oraz ks. kanonik Stanisław Bach proboszcz parafii w Go-
ścicinie i Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych - Krzysztof 
Sapieha. Wszystkich serdecznie witała i na wspólną zabawę zaprosiła 
dyrektor placówki Lucyna Wenta. 

Po raz pierwszy mieszkańcy Gowina spotkali 
się na rodzinnym festynie. Słoneczna aura 

sprawiła, że zarówno starsi, jak i młodsi licznie 
przybyli, by wspólnie spędzić czas. Wspaniałą 
zabawę zapewnili animatorzy, którzy zadbali 
o moc atrakcji i konkursów. Nie zabrakło prze-
jażdżek bryczką, kucykiem. Różne konkuren-
cje przeprowadzili także harcerze z drużyny 
KASZEBA. Na to niezwykłe spotkanie przybyli 
Zastępca Wójta Maciej Milewski, radny Janusz 
Daniszewski, sołtys i rada sołecka Gowina. 
Nad przebiegiem festynu czuwał proboszcz 
parafii pw. św. Izydora ks. Jarosław Hinc. Kil-
kugodzinną zabawę zwieńczyła wspólna mo-
dlitwa podczas majowego nabożeństwa i po-
święcenie krzyża przy ul. Różanej. Frekwencja 
dopisała do samego końca. Fot. J. Daniszewski.

poczęstunku. Do akcji zaprosili: radny Artur Czaja i sołtys wsi Orle Fran-
ciszek Laddach wraz z członkami rady sołeckiej. Organizatorzy w sposób 
szczególny dziękują sponsorom wydarzenia: Gminie Wejherowo, Spółce 
PEWIK Gdynia, Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych FLORA z Bolszewa, 
Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i Nadleśnictwu 
Wejherowo. Fot. A. Czaja.
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Mistrz satyry - czyli spotkanie 
z Krzysztofem Daukszewiczem

Niecodzienne spotkanie w bibliotece

Rowerowy wypad do Leśniczówki Muza

W środowy wieczór 6 czerwca w filii nr 1 Biblioteki Gminy Wejhe-
rowo w Bolszewie odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem 

Daukszewiczem - satyrykiem, bardem, poetą, felietonistą. Barwne 
opowieści o „menelikach”, historie wierszem i piosenką pisane, dialog 
z publicznością oraz wspólne śpiewy wypełniły dwugodzinne spotka-
nie z artystą. O zainteresowaniu  twórczością Krzysztofa Daukszewi-
cza, świadczy nie tylko duża liczba gości, ale również zainteresowanie 
książkami i płytami artysty, które uczestnicy spotkania mogli nabyć 
w promocyjnych cenach.  Długa kolejka po autografy i pamiątkowe 
zdjęcia nie miała końca. Po zakończeniu spotkania przy symbolicznej 
filiżance kawy i słodkościach dyskutowano o twórczości artysty i jego 
planach na przyszłość. 

Tekst i fot.: B. Wiszowaty

„Noc w Bibliotece” zgromadziła czytelników, którzy 8 czerwca 
spotkali się w filii nr 1 w Bolszewie. Od godziny 18 najmłod-

si uczestnicy wieczoru mogli zmierzyć się w Bibliotecznej Olimpiadzie 
Sprawności. Wśród wielu dyscyplin sportowych znalazły się między in-
nymi: przeciąganie liny, bieg na trzy nogi, rzut workiem do celu, poszu-
kiwanie złotych monet czy bieg z przeszkodami. Na zakończenie wszy-
scy mogli rozbić piniatę i zabrać nagrody, które się z niej wysypały. 
„Noc Bibliotek” to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja, która w nie-
konwencjonalny sposób promuje czytanie i biblioteki jako instytucje 
kultury najbardziej otwarte i posiadające ofertę skierowaną do osób w 
każdym wieku. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na 
czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literatu-
rą i jej gwiazdami. Hasłem tegorocznej edycji było „RzeczpospoCzyta”. 

Tekst i fot.: B. Wiszowaty

Jak co roku, już po raz szósty, Bolszewski Klub Rowe-
rowy „Cyklista” zorganizował Rajd Rodzinny z okazji 

Dnia Dziecka. Tym razem 10 km trasa, w pełnym słońcu, 
wiodła do Ośrodka Leśno-Edukacyjnego Muza, gdzie 
na wszystkich czekał leśnik z Nadleśnictwa Wejhero-
wo, który z prawdziwą pasją wprowadził liczną grupę 
dzieci w tajniki świata fauny i flory w lesie. Kolejnym, 
równie wyczekiwanym punktem programu było oczywi-
ście wspólne pieczenie kiełbasek! Dzieci mogły również 
wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych przez 
członków BKR, natomiast po wspólnej zabawie wszyscy 
zostali obdarowani słodyczami i drobnymi upominkami. 
Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista” dziękuje wszyst-
kim uczestnikom za wspólna zabawę a Nadleśnictwu 
Wejherowo za miłe przyjęcie. Fot. W. Kuziel
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Świętowaliśmy już siódmy raz!

Wspaniała, letnia aura oraz cała moc atrakcji przycią-
gnęła na VII już święto gminy Wejherowo prawdzi-

we tłumy. Zarówno pierwszego dnia w Bolszewie, jak i dru-
giego na turnieju sołeckim w Zbychowie nie zabrakło dobrej 
muzyki, świetnej zabawy i pysznych przekąsek. Wszystko to zło-
żyło się na frekwencyjny sukces i całą masę pozytywnej energii. 
Wspólne świętowanie zaczęło się tradycyjnie w ArtParku w Bolsze-
wie, gdzie prawdziwą gratką był, niezwykle popularny w ostatnim 
czasie, festiwal kolorów. Jego założeniem jest wzajemne obsypywa-
nie się kolorowymi proszkami. Zabawa ta swoje korzenie ma w hindu-
skim święcie Holi, zakładającym właśnie obsypywanie się barwnymi 
proszkami, a dodatkowo w Indiach woreczkami z wodą. W sobotnie 
popołudnie ArtPark wypełnił się chmurami kolorowego pyłu, pokry-
wającego wszystkich i wszystko w promieniu kilkudziesięciu metrów! 
Wspólne zabawa w tęczowym pyle przerywana była koncertami ze-
społów Hawk i znanego, wejherowskiego zespołu White Room. Obie 
kapele przygrywały zarówno zgromadzonej pod sceną publiczności, 
jak i gościom znajdującym się w strefie gastronomicznej. Kilkugodzin-
na zabawa miała swój wielki finał podczas koncertu gwiazdy wieczoru 

– Kasi Wilk z zespołem, która wraz z przybyłymi fanami zaśpiewała 
swoje największe hity. Co ciekawe, jeden z fanów miał okazję śpiewać 
z artystką na scenie. Właśnie ten mocny, muzyczny akcent, zakończył 
gminne świętowanie w Bolszewie, zostawiając wszystkich w doskona-
łych, niemal już wakacyjnych nastrojach! 
17 czerwca, czyli drugi dzień Dni Gminy to sportowa impreza w dru-
giej części Gminy, czyli w Zbychowie. II Turniej Sołectw Gminy Wej-
herowo to nowa tradycja gminnego świętowania, gdzie główną rolę 
odgrywa właśnie sportowa rywalizacja drużyn - reprezentujących 
poszczególne sołectwa naszej gminy. Do tegorocznej edycji zgłosiło 
się 5 drużyn. Organizatorzy przewidzieli dla nich takie konkurencje 
jak: przeciąganie liny, strzała Zeusa, potrójne narty, gladiator, siłowa-
nie na rękę, bieg sześcioosobowy z przywiązanymi nogami czy bieg w 
workach. Po zaciętej rywalizacji w niezwykle palącym tego dnia słoń-
cu, jury ogłosiło zwycięzców, którymi, podobnie jak w roku ubiegłym, 
zostali przedstawiciele Zbychowa. Drugie miejsce zajęło Warszkowo, 
trzecie Gowino, natomiast czwarte ex aequo Gościcino i Reszki. Na-
grody zwycięzcom wręczał współorganizator i główny sędzia zawo-
dów, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Gminy Wejhero-
wo Wojciech Kuziel. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim życzymy 
dobrej zabawy za rok!
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Kolejny sukces 
gminnego chóru
20 maja chórzystyki po raz kolejny udowodniły, 

że nie mają sobie równych. Tego dnia w Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejherowie odbył się II Ogól-
nopolski Festiwal Muzyki Chóralnej 50 +, w którym 
brało udział 9 chórów z całej Polski. Żeński chór 
„Gaudeamus” Gminy Wejherowo został doceniony 
najwyższą nagrodą - Grand Prix Festiwalu w wysoko-
ści 3000 zł oraz „Złotym Dyplomem”. Gratulujemy! 

Fot. N. Kraińska

Koła Gospodyń Wiejskich spotkały się w Gościcinie
„Majówka na Ludowo” pod takim hasłem spotkali się członko-

wie kół gospodyń wiejskich. Na wspólne świętowanie zapro-
siło KGW z Bolszewa. 26 maja do amfiteatru przy Dworku Drzewiarza 
przybyli reprezentanci kół wiejskich z powiatu wejherowskiego (KGW 
Choczewo), puckiego (KGW Leśniewo) i z powiatu starogardzkiego 
(KGW Rokocin). Na majowkę przybyli także Prezes Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Józef Hałuszczak 
oraz sołtys Bolszewa Edmund Bianga. Po raz pierwszy na scenie wraz 
ze swoimi mamami zaśpiewały Dzieci Kalasancjusza, działający przy 
parafii w Bolszewie. Na scenie wystąpili gościnnie członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich Rokocin z Kociewia i kabaret Kuńda. Wspólnym 
śpiewom, tańcom i zabawie nie było końca, a pogodna aura zachęciła 
całe rodziny do przybycia na to niecodzienne spotkanie. Jak zapewni-
ła Przewodnicząca KGW Bolszewo Grażyna Starba, podjęta inicjatywa 
zostanie z pewnością powtórzona w przyszłym roku.

W nocy z 25 na 26 maja gmina Wejherowo włączyła się do kolej-
nej edycji Nocy Muzeów, w ramach której organizowano na 

Pomorzu liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym. W Dworku 
Drzewiarza w Gościcinie przygotowano z tej okazji ofertę dla dzieci. 
Do wspólnej zabawy zaprosili pracownicy Centrum Kultury organizu-
jąc różnego rodzaju warsztaty i zabawy. Organizatorzy poprowadzili 
między innymi zajęcia malarskie na folii, zabawy z balonami napeł-
nionymi wodą, zabawę w zbijaka, czy wykonywanie maskotek ze 
skarpetek. Ponadto uczestnicy z wielkim zapałem tworzyli mydełka 
glicerynowe dla swoich mam i z chęcią układali puzzle XXL. Nie mo-
gło zabraknąć baniek mydlanych. Dla młodszych dzieci przygotowano 
zabawę w poszukiwanie skarbów, a dla starszych popularny Escape 
Room. Dzięki sprzyjającej pogodzie większość zabaw odbyła się na 
zewnątrz, w tym przygotowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po 
godzinie 22 wszyscy wzięli udział w wyjątkowych zajęciach z malowa-
nia światłem, a później dzieci obejrzały film animowany. Spotkanie 
zakończyło się następnego dnia wspólnym śniadaniem. W wydarze-
niu uczestniczyło 30. osób z terenu gminy Wejherowo. 

Fot. BiCKGW

Noc pełna wrażeń i atrakcji
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Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Podsumowanie akcji „Bezpieczne życie”

Uczennica z Bolszewa najlepsza w województwie

16 maja w Szkole Podstawowej w Bolszewie odbył się Gminny 
Konkurs Języka Angielskiego dla klas III. Cele, jakie przyświe-

cały konkursowi, to: motywowanie uczniów do doskonalenia umiejęt-
ności językowych, nauka efektywnej pracy zespołowej, promowanie 
najzdolniejszych uczniów oraz tworzenie możliwości sprawdzenia się 
we współzawodnictwie z innymi uczniami z terenu gminy Wejhero-
wo. Do konkursu przystąpiło 11. uczniów z 6. szkół. Wszystkich przy-
byłych powitała Pani Sabina Zima - wicedyrektor bolszewskiej pod-
stawówki. I miejsce komisja konkursowa przyznała uczniom Filipowi 
Pietroniowi i Andrzejowi Grodziowi ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Dworze Wejherowskim. II miejsce zajęli Olga Górska i Maksymilian 
Pranschke ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie, zaś III miejsce nale-
żało do Bartłomieja Reszki i Dominiki Górskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Gowinie. Organizatorzy konkursu Panie: Malwina Reschke-Budzisz, 
Natalia Kosecka i Ilona Szukieć serdecznie gratulują uczniom wszech-
stronnej wiedzy, a wszystkim przybyłym nauczycielom języka angiel-

5 czerwca w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bol-
szewie dokonano  podsumowania programu „Bezpieczne życie” 

realizowanego w szkołach podstawowych z terenu gminy Wejhe-
rowo. Od kliku już lat szkoły biorą czynny udział w akcji promującej 
bezpieczne życie, wspieranej przez Państwową Straż Pożarną. Zajęcia 
prowadzili nauczyciele szkół zaopatrzeni w materiały dydaktyczne 

Uczennica Szkoły Podstawowej w Bolszewie, 
Olga Górska z klasy IIIc, zajęła II miejsce w fi-

nale wojewódzkim z języka angielskiego. 19 maja 
reprezentowała gminę Wejherowo podczas IV Kon-
kursu Języka Angielskiego Środowisk Pozawielko-
miejskich Województwa Pomorskiego, który odbył 
się w Szkole Podstawowej nr 69 im. gen. Stanisława 
Sosabowskiego w Gdańsku. Do finału zakwalifikowa-
ło się 20 uczniów klas III ze szkół podstawowych z 
terenu województwa pomorskiego. Uczestnicy kon-
kursu zmagali się z zadaniami pisemnymi, na które 
składały się: test leksykalno-gramatyczny, czytanie 
ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu i test wiedzy 
o Wielkiej Brytanii. Laureaci otrzmali tablety, certy-
fikaty uczestnictwa i drobne upominki. Serdecznie 
gratulujemy! 

Tekst i fot.: M. Reschke- Budzisz

skiego składają podziękowania za zaangażowanie i współtworzenie 
tegorocznego konkursu. Nagrody dla laureatów ufundowała Gmina 
Wejherowo. 

Tekst i fot.: M. Reschke-Budzisz

dostarczone przez strażaków. Na lekcjach dzieci poznawały, między 
innymi, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, postępowania 
w przypadku zgubienia się w lasie i numery alarmowe. Podczas uro-
czystego podsumowania akcji, trwającej przez cały rok szkolny, dzie-
ci przedstawiły krótkie scenki, w których zaprezentowały czego się 
nauczyły. Ponadto można były obejrzeć pojazd bojowy straży pożar-
nej, który zaparkował pod szkołą. Na zakończenie wszyscy otrzymali 
drobne upominki w podziękowaniu za aktywną pracę na zajęciach. 
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożar-
nej w Wejherowie z zastępcą komendanta brygadierem Grzegorzem 
Kmiecikiem, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
dyrektor szkoły w Bolszewie Katarzyna Paczoska oraz kierownik Re-
feratu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha i dzieci z klas 
pierwszych szkół z całej gminy. Organizatorem uroczystości była wi-
cedyrektor szkoły podstawowej w Bolszewie Sabina Zima, której bar-
dzo dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie uroczystości.
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Z nauką za pan brat

„Archipelag Skarbów” ponownie w SP w Bolszewie

Przedsiębiorcy z terenu
gminy Wejherowo przeszkoleni

Programowanie, nauka, eksperyment – to kilka wybranych słów-
-kluczy, które określają to, co działo się podczas wyjątkowego pik-

niku. W dniach 24-25 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościci-
nie mieli okazję uczestniczyć w festiwalu naukowym. Dzieci z wielkim 
entuzjazmem, radością i zaangażowaniem korzystały z bogatego pro-
gramu edukacyjnego. W ramach wydarzenia przygotowano 6 różnych 
stanowisk, wielkie bańki mydlane, dmuchane zamki, gry interaktyw-
ne i zabawy edukacyjne. Uczniowie poznali sekrety pracy detektywa, 
właściwości ziół, tajniki programowania i robotyki. Ponadto anima-
torzy przygotowali specjalny pokaz chemiczny, podczas którego po-
przez różne eksperymenty wytłumaczyli, między innymi, skąd się 

W dniach 7-8 czerwca w Szkole Podstawowej w Bolszewie 
uczniowie klas II oddziałów gimnazjalnych, rodzice i rada pe-

dagogiczna uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach pro-
gramu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. W zajęciach 
uczestniczyło 150. dzieci, a program został sfinansowany ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Tematyka zajęć dotyczyła 
ograniczenia wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i pro-
blemów z nimi związanych, ograniczenia picia alkoholu, używania 

W dniu 13 czerwca z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Wejherowie odbyło 

się szkolenie skierowane dla przedsiębiorców z terenu gminy 
Wejherowo pod nazwą: „Jak prawidłowo sporządzić oświadcze-
nie o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, aby 
nie stracić zezwolenia - obowiązki przedsiębiorców w zakresie 
składanych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu, do-
kumentowanie wartości podanych w oświadczeniu oraz sankcje 
za składanie nieprawdziwych oświadczeń”. Szkolenie dotyczyło 

biorą fajerwerki. Dzieci skorzystały także z urządzeń mierzących ich 
kondycję fizyczną. Najwięcej radości sprawiły zabawy na dmuchanych 
zamkach i bańki mydlane. Spore zaciekawienie wzbudziły także robo-
ty i robotyka. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali nagrody. Jak 
podsumowuje dyrektor szkoły Arkadiusz Malinowski: „Nauka przez 
zabawę to najlepszy sposób przekazywania wiedzy”. Piknik naukowy 
zorganizowano w ramach projektu „Nowe Horyzonty - zachęcanie 
dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów 
technicznych”. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego. 

narkotyków i dopalaczy oraz zapobiegania przemocy rówieśniczej 
(fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym). Podczas dwudnio-
wych warsztatów młodzież zamieniła się w poszukiwaczy skarbów: 
głębokiego szczęścia, trwałej miłości i realizacji w życiu własnych pasji 
i marzeń. Przekazaną im wiedzę z zakresu seksualności, budowaniu 
relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy podali konkretne 
wskazówki, jak radzić sobie z emocjami takimi jak zakochanie, złość, 
gniew oraz zapoznali z mechanizmami powodującymi uzależnienie od 
alkoholu i narkotyków. Tekst: GOPS

także aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działal-
ności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczegól-
ności dotyczących realizacji obowiązku sporządzania oświadczeń 
o wartości sprzedaży przez przedsiębiorców posiadających ze-
zwolenia na sprzedaż alkoholu. Uczestnikom szkolenia przeka-
zano materiały edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii 
społecznej  „Masz wpływ” skierowanej do sprzedawców napo-
jów alkoholowych i promującej zakaz sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18 roku życia. Tekst: GOPS
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Rusza „DOBRY START” 300 zł dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, 
że przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń:

1) rodzinnych,
2) wychowawczych (tzw. 500+),
3) „Dobry start” (tzw. wyprawka 300+),
4) „Za życiem”,

realizowane jest wyłącznie w głównej siedzibie w Wejherowie 
przy ul. Transportowej 1.

Uwaga Mieszkańcy Gminy Wejherowo
Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z 
§ 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXVIII/330/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad, trybu 
udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
(Dz. U. Woj. Pom. poz. 1323) co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, 
do której przyłącze zostało włączone. Powyższe wynika z faktu, iż dotacje przyznawane są ze środków na ochronę środowiska, co 
do których wydatkowanie z budżetu powiązane musi być z szybkim osiągnięciem efektu ekologicznego. Wyjątkiem są podłączenia 
wymagające: wybudowania przepompowni przydomowej, sporządzenia projektu, wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej, gdzie 
termin wydłuża się do jednego roku.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 09.08.2018 r.:
Bolszewo

Rejon ul. Bagiennej i Różanej – w zasięgu sieci wybudowanej w 2017 r.
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 16.08.2018 r.:

Rejon ulic: Długiej (od Morelowej do Kaszubskiej), Mickiewicza, Kaszubska, Jana, Krętej, Wiśniowej, Waryńskiego, Władysława, 
Ogrodniczej, Kwiatowej, Żeromskiego (od Prusa do Mickiewicza), dz. 480/17 - od Polnej, Torowej, Rzeźnickiej, Poprzecznej, Północnej, 

Zachodniej, Kanałowej, Cichej, Wesołej, Polnej (od torów kolejowych do Kanałowej) – w zasięgu sieci wybudowanej w 2017 r.
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 10.09.2018 r.:

Kąpino
Rejon ul. Wiejskiej, Kasztanowej, Kalinowej, Jesionowej, Grabowej, Cedrowej, Jaworowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Brzozowej, 

Dębowej, Cisowej, Sosnowej, Jodłowej oraz ul. Lipowa 13 i 15 – w zasięgu sieci wybudowanej w 2017r.
Dodatkowo – rejon ul. Wierzbowej i Lipowej – w zasięgu sieci wybudowanej w 2015 r., która nie była wcześniej uruchomiona.

Uwaga – fragment sieci w ul. Wiejskiej (rejon plebanii) uruchomiony będzie po dalszej rozbudowie kanalizacji przewidywanej w 2018r.

Informujemy, że po upływie ww. terminów nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację 
obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej. 

Przypominamy, że wszelkie formalności związane z przyłączeniem do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, 
ul. Witomińska 21, 81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311.

Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzy-

mają świadczenie bez względu na dochód.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się 
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 
przez nie 24 roku życia. 
UWAGA – 300 ZŁ NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ: 
na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygoto-
wanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu,  
jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu po-
mocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, 
areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szko-
le, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
gdy dziecko uczęszcza do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.
WNIOSEK ONLINE JUŻ OD 1 LIPCA!
Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lip-
ca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektro-
niczną oraz od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (w formie papie-
rowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
DLA KOGO WSPARCIE?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, 
ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które 
przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba pro-

wadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-
-wychowawczej.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek przyjmowany będzie wyłącznie w głównej siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Trans-
portowa 1. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy 
rodzinie.
KIEDY POMOC TRAFI DO RODZINY?
Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świad-
czenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolej-
nych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku. Na świadczenie dobry start nie będą wydawane 
decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku 
odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie po-
branych świadczeń.
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NAJLEPSI SPORTOWCY 
GMINY WEJHEROWO NAGRODZENI

Pełna lista nagrodzonych sportowców przedstawia się następująco:
SZKOŁY PODSTAWOWE 
Dziewczęta 
1. Martyna Deja (SP Gościcino) 146 pkt 
2. Oliwia Czepik (SP Bolszewo) 127 pkt 
3. Agnieszka Kosznik (SP Orle) 72 pkt 
4. Kornelia Kankowska (SP Gowino) 
5. Natalia Konkol (SP Nowy Dwór Wejherowski) 
Chłopcy 
1. Tymoteusz Hirsch (SP Orle) 176 pkt 
2. Konrad Hinz (SP Gościcino) 96 pkt 
3. Krystian Czoska (SP Gowino) 63 pkt 
4. Norbert Szczypior (SP Bolszewo) 
5. Oliwier Przytocki (SP Nowy Dwór Wejherowski) 

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII i ODDZIAŁY GIMNAZJALNE 
Dziewczęta 
1. Ewelina Wojciechowska 214 pkt 
2. Patrycja Gajewska 168 pkt 
3. Wiktoria Kos (oddział gimnazjalny SP Bolszewo) 124 pkt 
4. Małgorzata Roszman 73 pkt (SP Orle) 
5. Daria Materak (SP Gościcino) 
6. Izabela Niemtz (SP Nowy Dwór Wejherowski) 
Chłopcy 
1. Paweł Roszman 94 pkt 
2. Tomasz Kosznik 88 pkt 
3. Damian Dudziński (oddział gimnazjalny SP Bolszewo) 82 pkt 
4. Aleksander Ptach (SP Orle) 77 pkt 
5. Oskar Paschke (SP Gościcino) 65 pkt 
6. Dawid Petke (SP Nowy Dwór Wejherowski)

12 czerwca podczas gali, która odbyła się w Hali Widowisko-
wo-Sportowej przy Szkole Podstawowej w Bolszewie przy-

znano tytuły „Sportowca roku Gminy Wejherowo 2017/2018”. 
Uroczyście wręczono statuetki i dyplomy dla uczniów ze szkół 
naszej gminy, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie. Na galę 
przybyli między innymi radni gminy Wejherowo, dyrektorzy szkół, 
sekretarz gminy Ryszard Stachurski, kierownik Referatu Oświaty 
i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha. Wsród nagrodzonych 
znalazły się dziewczęta, które zajęły 3 miejsce i brązowy medal 
na mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych: 
Karolina Witt, Natalia Mathea, Ewelina Wojciechowska, Marty-

na Szczypior, Aleksandra Skarbek, Oliwia Szargiej, Agata Syska, 
Wiktoria Kos, Maja Puzdrowska i Natalia Klas. Wiele sukcesów 
uczniowie odnieśli także chociażby w piłce ręcznej czy w lekko-
atletyce. Sportowcami roku w kategorii szkół podstawowych zo-
stali Martyna Deja (SP Gościcino) oraz Tymoteusz Hirsch (SP Orle). 
Najlepszymi w kategorii kl. VII i oddziałów gimnazjalnych okazali 
się Ewelina Wojciechowska i Paweł Roszman. Podczas gali nagro-
dzono także, za wybitne sukcesy sportowe osiągane z młodzieżą, 
wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego Jarosława Bo-
rowca. Uroczystości poprzedził występ artystyczny uczennic ze 
Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Fot. SP Bolszewo, J. Syska
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Podsumowanie akcji 
„Rowerowy Maj” w gminie Wejherowo

W Bolszewie odbył się Turniej Formacji Tanecznych

Podczas Gali Sportu podsumowano i uroczyście zakończono akcję 
„Rowerowy Maj” - kampanię promującą zdrowy tryb życia wśród 

dzieci i młodzieży w gminie Wejherowo. Przez cały maj uczniowe 
Szkoły Podstawowej w Bolszewie i oddziałów gimnazjalnych aktyw-
nie włączyli się do akcji przyjeżdzając do szkoły na rowerach, rolkach, 
hulajnogach. Wśród klas szkół podstawowych najwięcej przejazdów 
mieli uczniowie Vc – 918. Na drugim miejscu uplasowała się klasa Vb 
– 742 przejazdy, na trzecim klasa VIb – 484. Łącznie odnotowaliśmy 
3702 przejazdy uczniów do szkoły wspomnianymi wyżej środkami 
transportu. Wśród osób z najwyższą liczbą przejazdów wylosowano 
rower i vouchery do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego. 

XV Powiatowy Konkurs Formacji Tanecznych odbył się 4 czerw-
ca w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej 

w Bolszewie. W konkursie udział wzięło ponad 40 drużyn z całego woje-
wództwa. Występy oceniali zawodowi tancerze: Sebastan Białobrzeski, 
Adam Łukowski i Piotr Białobrzeski. Gminę Wejherowo reprezentowały 
zespoły z Nowego Dworu Wejherowskiego i Gościcina. Dzieci i młodzież 
prezentowała swoje talenty w dwóch kategoriach: inscenizacja tanecz-
na i inne formy taneczne. Zmaganiom młodych zawodników przyglądali 
się starosta wejherowski Gabriela Lisius, etatowy członek zarządu po-
wiatu wejherowskiego Wojciech Rybakowski oraz dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Bolszewie Katarzyna Paczoska. Wszystkich gości powitała 
Pani Mariola Błaszczuk - wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. Wśród nagrodzonych 
zespołów znalazły się Różyczki Mini z Dora Dance w Gościcinie, które 
w kategorii „inscenizacja taneczna” zajęły I miejsce. W kategorii „inne 
formy tańca” wyróżnienia otrzymały zespoły: Eksplozja, Crazy Dance, 
Gwiazdki i  Miks Dance z Dora Dance w Gościcinie. Organizatorem tur-
nieju był Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 
Wejherowie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bolszewie. Na-

Nagrody główne ufundowała Gmina Wejherowo. Z kolei najbardziej 
aktywni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez posła na 
sejm Kazimierza Plocke, Przewodniczącego Rady Gminy Huberta 
Tomę oraz radną z Bolszewa Lucynę Pranschkę i Pana Marcina Bec-
ker. Wszyscy biorący udział w kampanii otrzymali opaski odblaskowe. 
„Rowerowy Maj” w naszej gminie, przy wsparciu Biblioteki i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo, zorganizowali koordynatorzy: Artur Kan-
kowski, Sławomir Toruńczak i radny Wojciech Kuziel przewodniczący 
Komisji Kultury i Sportu. Jak zapowiadają organizatorzy w przyszłym 
roku do akcji zostaną włączone pozostałe szkoły z terenu gminy Wej-
herowo. Fot. SP Bolszewo, J. Syska

grody ufundowali Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Gmina 
Wejherowo. Fot. Powiat Wejherowski 
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Judoczka z Bolszewa najlepsza w Pucharze Polski

Siatkarze rozegrali turnieje 
na rozpoczęcie sezonu 2018

Uczennica Szkoły Podstawowej w Bolszewie zdobyła złoty medal 
w Pucharze Polski w Judo podczas turnieju XVII JUDO BALTIC CUP, 

który odbył się w Gdyni. Gimnazjalistka Agata Syska, bo o niej mowa, 
trenująca w UKS Team Dragon Wejherowo, wywalczyła złoto w kate-
gorii wagowej 48 kg. Po ponad 6 miesięcznej przerwie spowodowanej 
kontuzją powróciła do rywalizacji. Utalentowana judoczka, która na 
początku roku została powołana przez Polski Związek Judo do kadry 
narodowej juniorek młodszych, nie dała szans rywalkom. W jednym 
z największych turniejów w Polsce, Agata pokonała wszystkie swoje 
przeciwniczki przed czasem. Sukces jest tym większy, iż w jej kategorii 
startowało aż pięć medalistek Mistrzostw Polski Młodziczek. Nasza za-
wodniczka pewnie rozstrzygnęła walki i pokonując w dwóch ostatnich 
walkach zawodniczki mające w dorobku tytuły Mistrzyń Polski nabrała 
pewności przed kolejnymi startami. 

Tekst i fot.: J. Syska

20 maja w ArtParku w Bolszewie odbył się turniej siat-
kówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Wejherowo na 

,,Rozpoczęcie Sezonu 2018”. W rozgrywach wzięło udział 5. 
dwuosobowych drużyn z terenu gminy Wejherowo. Zawodnicy 
rywalizowali między sobą grając systemem ,,każdy z każdym”. 
Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło drużynie w składzie: 
Karol Richert i Rafał Grzenkowicz, drugie miejsce zajęli Grze-
gorz Sawicki i Szymon Lezner, zaś trzecie przypadło zespołowi 
Patryk Miotk i Mateusz Jóskowski. Najlepsi zawodnicy otrzymali 
puchar i upominki ufundowane przez gminę Wejherowo. Kolej-
ny turniej siatkówki plażowej rozegrano 2 czerwca w ArtParku, 
w trakcie gminnych obchodów Dnia Dziecka. Prawdziwie letnia 
już aura oraz sportowy duch przyciągnęły tego dnia do ArtPar-
ku w Bolszewie sporą grupę amatorów tej dyscypliny sportu. 
Wszyscy z ogromnym zapałem stanęli do walki. Wśród pięciu 
rywalizujących ze sobą drużyn najlepszy okazał się zespół Karol 
Richert i Rafał Grzenkowicz. Drugie miejsce zajęli Patryk Miotk 
i Grzegorz Sawicki, natomiast na trzecim miejscu podium stanęli 
Oliwia Lilla i Dawid Lasek. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
życzymy powodzenia w kolejnych, równie udanych i emocjonu-
jących rozgrywkach. Turnieje zorganizowali Przewodniczący Ko-
misji Kultury i Sportu radny Wojciech Kuziel i Grzegorz Sawicki. 
Fot. W. Kuziel
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LP. ADRES PUNKTU ŚWIADCZENIA 
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ GODZINY PRZYJĘĆ OBSŁUGA PUNKTU ŚWIADCZENIA 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo

pn. - wt.  8:30 - 12:30
śr. - czw. 11:30 - 15:30

pt. 10:00 - 14:00
Radca prawny

2.
Urząd Miasta Redy

ul. Gdańska 33
84-240 Reda

pn. - śr. 11:30 - 15:30
czw. 13:00 - 17:00
pt. 11:15 - 15:15

Adwokat

3.
Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

pn. 13:00 - 17:00
wt. i pt. 7:30 - 11:30

śr. i czw. 11:30 - 15:30
Adwokat

4.
Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

pn. 9:00 - 13:00
wt. i pt. 11:30 - 15:30
śr. i czw. 7:30 - 11:30

Radca prawny

5.
Bolszewo
ul. Reja 9

84-239 Bolszewo

pn. 15:00 - 19:00
wt. - pt. 8:00 - 12:00

Stowarzyszenie OVUM
ul. Traugutta 2
84-388 Gdynia
(Radca prawny)

6.
Urząd Gminy Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo

pn. 10:00 - 14:00
pt. 10:00 - 14:00 Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI 

REGIONÓW
ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia
(2 Radców prawnych)7.

przy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

ul. Długa 42B 
84-218 Łęczyce

wt. 8:00 - 12:00
śr. 10:00 - 14:00
czw. 8:00 - 12:00

8.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Obrońców Szemuda 2A 
84-217 Szemud

pn. 8:30 - 12:30

Stowarzyszenie OVUM
ul. Traugutta 2
84-388 Gdynia
(Radca prawny)

9.
Urząd Gminy Szemud

ul. Kartuska 13 
84-217 Szemud

czw. 11:30 - 15:30

10.
Urząd Gminy Linia
ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

wt. 11:30 - 15:30
śr. 9:00 - 13:00
pt. 9:00 - 13:00

11.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pomorska 40/1
84-250 Gniewino

śr. 14:00 - 18:00
pt. 14:00 - 18:00

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI 
REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3
81-424 Gdynia

(2 Radców prawnych)12.
Urząd Gminy Luzino

ul. 10 Marca 11
84-242 Luzino

pn. 14:00 - 18:00
wt. 15:00 - 19:00
czw. 8:00 - 12:00

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

HARMONOGRAM NA 2018 ROK

REALIZOWANA PRZEZ POWIAT WEJHEROWSKI
Od 1 stycznia 2016 r. weszła ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie powiatu wejherowskiego 
w każdej z gmin zaczęły działać punkty, w których można uzyskać bezpłatne porady prawne. 
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WESELA,PRZYJĘCIA ORAZ INNE 
IMPREZY OKLICZNOŚCIOWE



LADEMANN

BIURO:  84-200 Wejherowo, ul. Chopina 7

www.lademann-pogrzeby.pl  •  biuro@lademann-pogrzeby.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Telefon całodobowy:   509 255 665

Pon - Pt:   8 00 - 16 00        Sobota:   8 00 - 13 00

Jesteśmy doceniani za profesjonalizm, rzetelność i przystępne ceny

Ad finem
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