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Turniej wiedzy pożarniczej
W Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie 6 marca odbyły się miejsko-gmin
ne eliminacje XXVIII Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla mło
dzieży od lat 10 do 19. W turnieju prze
biegającym pod hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom” uczestniczyło 61
młodych osób z terenu gminy i miasta
Wejherowa. Uczniami ze szkół gminy
Wejherowo opiekowali się nauczyciele:
Bożena Ewald, Małgorzata Białk, Jadwi
ga Sapieha, Katarzyna Mierzyńska, To
masz Stefanowski.
Uczestnicy turnieju otrzymali testy z
40 pytaniami. Czas na rozwiązanie te
stu wynosił 40 minut. Po zdaniu testów
komisja pod przewodnictwem Jana Tetzlaffa dokonała oceny prawidłowości
odpowiedzi. Następnie z każdej grupy 6
najlepszych uczestników wzięło udział
w eliminacjach ustnych.
Po pisemnych i ustnych eliminacjach
wyłoniono zwycięzców.
W grupie dzieci od 10 do 13 lat: I miej
sce zdobyła Dominika Kwiatkowska z
SSP w Gościcinie, II - Tomasz Buszowiecki z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim, III - Marek Hebel z SSP w
Orlu, IV - Sonia Szotrowska z SSP w
Bolszewie, V - Karolina Sawicka z SSP
w Górze, VI - Beata Lesner z SSP w
Górze.
W grupie młodzieży od 14 do 16 lat: I
miejsce zdobył Łukasz Klewer z Samo
rządowego Gimnazjum w Bolszewie, II
- Robert Brilla z Gimnazjum nr 3 w
Wejherowie, III - Łukasz Warkusz z SG
w Bolszewie, IV - Aleksandra Czaj
kowska z Gimnazjum nr 3 w Wejhero
wie, V - Patrycjusz Szczodrowski z SG
w Bolszewie, VI - Łukasz Krych z SG
w Bolszewie.
W grupie młodzieży od 17 do 19 lat: I
miejsce zajął Szymon Borodziuk z OSP
Wejherowo, II - Adam Liss z ZSP nr 2
w Wejherowie, III - Artur Radziak z
ZSP nr 2 w Wejherowie, IV - Mariusz
Szturgulewski z ZSP nr 2 w Wejhero
wie, V - Benedykt HOza z ZSP nr 4 w
Wejherowie, VI - Marek Rompca z ZSP
nr 4 w Wejherowie.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplo
my. Pozostali dyplomy i upominki. Upo
minki otrzymali także opiekunowie
zawodników.
Karol Walkowiak

INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
Sprzedaż działek budowlanych
W Urzędzie Gminy rozstrzygnięte zostały drugie, ustne nieograniczone przetargi
publiczne na sprzedaż nieruchomości w Kąpinie. Sprzedano 9 działek za łączną
kwotę 304.320 zł.

Łatanie dróg asfaltowych
Rozstrzygnięty został przetarg na remont cząstkowy nawierzchni dróg asfalto
wych gminy Wejherowo. Z czterech złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawi
ła firma Nordwik, spółka jawna z Redy. Koszt wbudowania 1 tony masy asfaltowej
wraz z wycięciem krawędzi wyniesie 369 zł + VAT, a bez wycinania krawędzi 320
zł + VAT.
Równanie dróg gruntowych
Rozstrzygnięto przetarg na równanie gminnych dróg gruntowych. W przetargu
uczestniczyło czterech oferentów. Wygrała firma Teresy Groth z Bolszewa. Firma
zaoferowała stawki: za równanie i profilowanie 100 m kw. - 9 zł + VAT, uwałowa
nie 100 m kw. - 7 zł + VAT oraz za wbudowanie 1 m sześciennego kruszywa wraz
z transportem - 18,60 zł + VAT. Harmonogram prac został ustalony podczas spo
tkania z sołtysami.

Umowa w sprawie oświetlenia
Wójt podpisał nową, 3-letniąumowę ze spółką Zakład Oświetlenia „Energa” w
Sopocie na konserwację oświetlenia ulicznego i dostawę energii elektycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego.
Organizacja uroczystości religijno-patriotycznych
Wójt zorganizował w Urzędzie Gminy spotkanie poświęcone organizacj i gmin
nych uroczystości religijno-patriotycznych - 3 kwietnia przed pomnikiem głównym
w Piaśnicy, 8 września przy mogiłach poległych żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzel
ców w Białej oraz 24 października w Lesie Piaśnickim. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Oświatą, środowisk kombatanc
kich, jednostek wojskowych z Wejherowa i Gdyni oraz wejherowskich organizacji
społecznych.
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Spotkanie z dyrektorami szkól
Wójt dwukrotnie spotkał się z dyrektorami szkół. Spotkania poświęcone były
sprawom bieżącego funkcjonowania oświaty w gminie oraz uzgodnieniu wspólne
go stanowiska dotyczącego regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Komputery dla biblioteki gminnej
Wójt otrzymał informację z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochro
ny Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdań
sku o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku do Programu Ikonka. Przyznany gminie
Wejherowo zestaw 3 komputerów zostanie zainstalowany w Bibliotece Publicznej
Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie.
Pracownia komputerowa dla szkoły w Gościcinie
Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku poinformowało wójta, że w ramach
projektu wyposażenia szkół podstawowych w pracownie komputerowe przyznało
wyposażenie dla pracowni komputerowej w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Gościcinie. Wniosek o przyznanie pracowni komputerowej wójt Jerzy Kępka
złożył 9 lutego bieżącego roku.
Zgromadzenie wspólników ZUO w Łężycach
W imieniu wójta zastępca wójta uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólni
ków Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach. Podczas zgromadzenia
między innymi podjęto uchwałę o zabezpieczeniu 12 min zł pożyczki inwestycyjnej
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zwięk
szeniu udziałów spółki przez gminę miasta Reda.
O świadczeniach rodzinnych
Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych Joanna Bakun uczestniczyła w
imieniu wójta w spotkaniu zorganizowanym w Pszczółkach przez Stowarzyszenie
Gmin Wiejskich Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania dyskutowano na
temat nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych, mówiono o Europejskim Funsuszu Społecznym i omawiano sprawy związane z konserwacją i utrzymaniem oświe
tlenia ulicznego.
Z dyrektorem Balex-Metalu
Wójt Jerzy Kępka spotkał się Lechem Baranowskim, dyrektorem Balex-Metalu
w Bolszewie. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości w
gminie.
Prezentacja informatyczna
Wójt uczestniczył w zorganizowanej przez spółkę Oknet prezentacji informa
tycznego programu obiegu i ewidencjonowania dokumentów.
Święto rzemieślników
Na zaproszenie Powiatowego Cechu
Rzemiosł - Małych i Średnich Przedsię
biorstw w Wejherowie wójt wziął udział
uroczystości z okazji Patrona Rzemieśl
ników - św. Józefa.

W szkole w Orlu
Wójt gościł na uroczystym posiedze
niu Rady Pedagogicznej Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Orlu. Podczas
spotkania zaprezentowano raport z mie
rzenia jakości pracy szkoły.
Jubileusze seniorów
Przedstawiciele władz gminy uczest
niczyli w jubileuszu 94 urodzin Anieli Białk
z Gościcina, 93 urodzin Heleny Krutz z
Gościcina i 90 urodzin Klary Wicka z Go
ścicina. sj

Deklamacje po angielsku
25 marca w Samorządowej Szkole
Podstawowej w Bolszewie odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji
Angielskiej dla klas IV-VI. W konkur
sie uczestniczyło 14 recytatorów s sa
morządowych szkół w Bolszewie,
Gościcinie, Orlu, Gowinie, Górze. Re
cytacje oceniały Joanna Jakubowska i
Honorata Krause.
Laureatami konkursu zostali: I - Hu
bert Konkol, II - Natalia Gogół, Damian
Marszała, wszyscy z SSP w Orlu; wy
różnienie - Dominika Formella z SSP w
Gowinie.sj

Turniej halowej piłki nożnej
W sali gimnastycznej Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Gościcinie 7
marca odbył się turniej halowej piłki noż
nej zorganizowany przez klub TKKF
Orły Gośćicino. W turnieju udział wzię
ło sześć zespołów: po dwa z klubów Orły
Gościcino i Bolszewianka Bolszewo oraz
z Wierzchucina i Choczewa. Najlep
szym zawodnikiem turnieju został
Krzysztof Szczygieł, a najlepszym bram
karzem Marek Cirocki. Zdobywcą
pierwszego miejsca i Pucharu Wójta
Gminy Wejherowo został zespół Bolsze
wianka I, drugie miejsce i Puchar Dy
rektora GZZO zdobyła Bolszewianka II,
a trzecie miejsce i Puchar Prezesa
TKKF Orły Gościcino przypadło klubo
wi Orły Gościcino. Sędzią turnieju był
Krzysztof Seroczyński.
Wójt Jerzy Kępka podczas uroczysto
ści wręczenia pucharów podkreślił, że
turniej stał się dobrym początkiem se
zonu sportowego w gminie Wejherowo.
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Za I semestr roku szkolnego 2003/200U

Laureaci Stypendium Naukowego Gminy Wejherowo
23 marca obradowała Komisja ds.
Przyznawania Stypendium Naukowego
Gminy Wejherowo w składzie: radny
Edmund Potrykus - przewodniczący
Komisji Oświaty Rady Gminy, radna
Helena Trawicka - członek Komisji
Oświaty, radny Tomasz Krause - czło
nek Komisji Oświaty, Andrzej Gajew
ski - dyrektor GZZO. Komisja
rozpatrzyła złożone do 15 marca 22 po
dania o przyznanie stypendium nauko
wego.
W kategori szkół podstawowych stypendium przyznano: Magdalenie
Pranczk, uczennicy kl. IV SSP w Bolszewie (średnia ocen 5,40), Łukaszowi
Konkol, uczniowi kl. VI SSP w Bolszewie (5,20), Weronice Roksz, ucznnicy
kl. IV SSP w Bolszewie (5,20); każdy
z laureatów otrzyma 800 zł płatne w pię
ciu miesięcznych ratach.
W kategorii klas gimnazjalnych sty
pendystami zostali: Magda Dublinowska
z Bolszewa, uczennica kl. III Samorzą
dowego Gimnazjum w Bolszewie (5,25),
Natalia Gruba z Gościcina, uczennica DI
kl. SG w Bolszewie (5,25), Magdalena
Kuziel z Bolszewa, uczennica kl. I SG
w Bolszewie (5,17); każdy stypendysta

otrzyma 1050 zł płatne w pięciu ratach
miesięcznych.
W kategorii szkół średnich i zawodo
wych stypendium otrzymali: Marta Po
trykus z Bolszewa, uczennica kl. IV
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Wejherowie (4,91), Magdalenia Mienik z Gościcina, uczennica kl. IV Ze
społu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w
Gdyni (4,75), Katarzyna Bronk z Bol
szewa, uczennica kl. II Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejhero
wie (4,73); każda z laureatek otrzyma
1600 zł płatne w pięciu miesięcznych
ratach.
W kategorii studentów szkół wyższych
laureatami stypendium zostali: Marcin
Duraj z Bolszewa, student V roku Wy
działu Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej (5,25), Magdalena Potrykus
z Bolszewa, studentka II roku Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdań
skiego (5,00), Adelajda Rak z Bolsze
wa, studentka V roku Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdań
skiego (4,86); każdy stypendysta otrzy
ma 1895 zł płatne w pięciu miesięcznych
ratach, sj

Wręczenie świadectw
stypendialnych
W Urzędzie Gminy Wejherowo
30 marca odbyła się uroczystość
wręczenia świadectw stypendial
nych laureatom dziewiątej edycji
Stypendium Naukowego Gminy
Wejherowo. Na uroczystości obec
ni byli stypendyści ze szkół podsta
wowych, gimnazjum, szkół średnich
i wyższych uczelni z rodzinami. W
gronie gości spotkania obecni byli
także dyrektorzy szkół, do których
uczęszczają laureaci oraz członko
wie Komisji Oświaty Rady Gminy
Wejherowo. Wójt Jerzy Kępka
zwracając się do uczestników uro
czystości powiedział: „Stypendia
naukowe służą rozwojowi oświaty
w gminie, podnoszeniu wiedzy
wśród naszej młodzieży. Są także
szczególnym wyrazem promocji
osób pracowitych, systematycz
nych i obowiązkowych w nauce.
Stypendia to jedne z tych inicjatyw,
które mają wspierać uzdolnioną
młodzież, pomócjej w osiąganiu do
brych wyników w nauce. Z tej promocji mają szansę skorzystać
wszyscy młodzi mieszkańcy gmi
ny”. Gratulując laureatom znakomi
tych sukcesów, zachęcił naszą
uzdolnioną młodzież do dalszej pra
cy i nauki.
Wraz z wójtem świadectwa sty
pendialne wręczali przewodniczą
cy Rady Gminy Roman Kotłowski
i przewodniczący Komisji Oświaty
Rady Gminy Edmund Potrykus.
Uroczystość uświetnił koncert w
wykonaniu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Wejherowie. Na zakoń
czenie uroczystości laureatom i ich
rodzicom pogratulowała dyrektor
Samorządowej Szkoły Podstawo
wej w Bolszewie Elżbieta Landow
ska. Z dwunastu stypendystów aż
dziewięciu to uczniowie i absolwen
ci szkoły w Bolszewie. „Jest to suk
ces całej naszej szkoły”, podkreśliła
pani dyrektor.
Uroczystość prowadził dyrektor
gminnej oświaty Andrzej Gajewski.
sj
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XXI Sesja lR.ady ^jminy 'We]herowo

Wokół kontroli przetargów
Ponad osiem godzin trwała sesja Rady
Gminy 11 marca br.
Na wniosek Klubu Radnych Nasza
Gmina z porządku obrad zdjęto przyjęcie
uchwał w sprawach: ustalenia opłat w
Przedszkolu Samorządowym w Gościcinie, ustanowienia Statuetki Gryfa Ka
szubskiego za szczególne osiągnięcia dla
gminy, zasad wynagradzania nauczycie
li, nadania nowego statutu Gminnemu
Zespołowi Zarządzania Oświatą. Na wnio
sek radnego Krzysztofa Seroczyńskiego
z Ligii Polskich Rodzin zdjęto z porządku
obrad projekt uchwały o wyrażeniu zgo
dy na ustanowienie zastawu rejestrowe
go w udziałach gminy w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach. Projekty uchwał zostały zdjęte z
porządku obrad, tłumaczono, ponieważ
przed sesją nie zapoznały się z nimi wła
ściwe komisje Rady Gminy. Jak zapew
nił wójt Jerzy Kępka, projekty uchwał
złożył już 20 lutego br. czyli 20 dni przed
sesją. Pod koniec sesji, w wolnych wnio
skach, na wniosek Klubu Radnych Na
sza Gmina przywrócono do porządku
ostatni z wymienionych projektów
uchwał i przyjęto go głosami: 8 „za”, 5
„przeciw”, przy 2 wstrzymujących się od
głosowania; tym samym wyrażono zgo
dę na ustanowienie zastawu rejestrowe
go na 33% udziałów gminy w spółce ZUO
w Łężycach na zabezpieczenie pożyczki
inwestycyjnej z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Podczas sesji najdłużej trwała debata
nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Wejherowo z przeprowa
dzonych kontroli postępowań przetargo
wych „Odśnieżanie dróg na terenie
Gminy Wejherowo” oraz „Dostawa i
montaż sprzętu komputerowego, multi
medialnego i wyposażenia pozostałego dla
pawilonu B2 Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie i Urzędu Gminy Wejhero
wo”. Z opiniami przewodniczącego Ko
misji Rewizyjnej MieczyławaGafkanie
zgodzili się zarówno wójt Jerzy Kępka,
jak i członkowie komisji radny Tadeusz
Danilczyk i radny Krzysztof Seroczyń
ski. Przewodniczący komisji złożył wnio
ski by przetargi pod względem formalnym
i prawnym zostały zbadane m.in. przez
Regionalną Izbę Obrachunkowąw Gdań
sku i Wojewodę Pomorskiego. Sprawoz
danie Komisji Rewizyjnej przyjęto głosami:

8 „za” przy 7 wstrzymujących się od gło
sowania.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę w spra
wie utworzenia w szkołach podstawo
wych, gimnazjum i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gmi
nę Wejherowo środków specjalnych.
Tworzenie środków specjalnych umożli
wia rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji z 6 listopada
2003 r. Na podstawie tego rozporządze
nia szkoły i placówki oświatowe będą
mogły środki pozyskane ze zbiórek czy
usług przeznaczyć na zakup sprzętu
szkolnego, pomocy dydaktycznych, or
ganizację zajęć rekreacyjnych.
Radni podjęli uchwałę o nadaniu nazw
ulicom we wsi Zbychowo. Nazwę otrzy
mało 40 ulic. Wśród nich sąm.in. nazwy

Europa w szkole
W Samorządowym Gimnazjum w Bol
szewie nastąpiło rozstrzygnięcie I etapu
kuratoryjnego konkursu „Europa w Szko
le” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Sportu pod honorowym
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. W etapie szkolnym wzięli udział
uczniowie klas III. Nad sprawnym prze
biegiem konkursu czuwali Henryk Pranga - dyrektor SG w Bolszewie oraz
nauczyciele informatyki Joanna Jagnow
i Katarzyna Smentoch. Komisja konkur
sowa wyróżniła 4 prace wykonane w pro-

regionalne - Abrahama, Ks. Heyke, Ka
szubska, Remusa, a także nazwy drzew i
kwiatów.
W formie uchwały zaakceptowano po
rozumienie gminy z miastem Wejhero
wem o przekazaniu przez gminę miastu
zadań w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, czyli przewozów MZK.
Ustalono nowe stawki diet sołtysów.
Sołtysi działający w miejscowościach do
1000 mieszkańców będą otrzymywać
miesięcznie 360 zł, a w sołectwach po
wyżej 1000 mieszkańców 540 zł.
Podjęto cztery uchwały o przystąpie
niu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów wsi: Gniewowo, Go wino,
Orle, Gościcino. sj
gramie PowerPoint. I miejsce - Michali
na Block III j, II miejsce - Joanna Kuła
kowska III j, III miejsce Tomasz
Wykowski III h , wyróżnienie - Ariel
Roszmann III e. Do II etapu wojewódz
kiego została zakwalifikowana praca Mi
chaliny Block pt. „Zwiedzamy Europę na
skrzydłach jednej z dziesięciu Muz, którą
wybierasz na przewodnika”. Praca na
szej gimnazjalistki otrzymała wyróżnienie
na szczeblu wojewódzkim. Michalina
została zaproszona wraz z opiekunem p.
Katarzyną Smentoch na uroczyste wrę
czenie nagród do Pałacu Młodzieży w
Gdańsku. Teraz przed nami III etap ogól
nopolski w Warszawie, trzymamy kciu
ki.
Tekst, fot. K.S.

Informacja o autorze

WŁOCHY

Członkowie
Unii Europejskiej
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Zakończ

Nagrodzona praca konkursowa

BELGL4

LUKSEMBURG
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Słownik biograficzny gminy Wejherowo

Walerian Meier
(1876-1957)
Pierwszy powojenny wójt gminy Wej
herowo. Urodził się 9 grudnia 1876 roku
w Skorzewie w powiecie kościerskim.
Ukończył Seminarium Nauczycielskie w
Kościerzynie. Był kierownikiem szkół
powszechnych w Iłownicy pod Koście
rzyną, Wejherowie (1919-1922) i w
Luzinie (1922-193 7), gdzie uczył muzy
ki, religii, prowadził chór szkolny. Nale
żał do luzińskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej, był członkiem Polskiego Stron
nictwa Ludowego.
W 1937 roku przeszedł na nauczyciel
ską emeryturę i zamieszkał w Wejhero
wie. Był żonaty z Anną z domu Elas. Z
ich związku na świat przyszło pięcioro
dzieci, trzy córki i dwóch synów.
Po działaniach wojennych, 16 kwiet
nia 1945 roku, został wybrany wójtem
gminy Wejherowo. W tym czasie gmi
na, zapisywana jako gmina Wejherowowieś, poza obecnym miejscowościami
obejmowała także Redę, Ciechocino,
dzisiejsze dzielnice Wejherowa - Nanice, Śmiechowo, Wejherowo-Zamek
oraz Domatówko na terenie dzisiejsze
go powiatu puckiego.
Walerian Meier funkcję wójta pełnił
do września 1948 roku. Zmarł 18 kwiet
nia 1957 roku w Wejherowie. Spoczy
wa na starym cmentarzu, sj
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XXII Sesja T&ady Cjminy Wejherowo

Budżet na 2004 rok po zmianach
W środę 24 marca odbyła się sesja
budżetowa Rady Gminy Wejherowo.
Projekt budżetu na 2004 rok wójt Je
rzy Kępka złożył przewodniczącemu
Rady Gminy Romanowi Kotłowskiemu
12 grudnia 2003 roku; prace nad pro
jektem rozpoczęły się już we wrześniu
tego samego roku. „Cel jaki mi przy
świecał przy konstruowaniu budżetu był
jeden - mówił wójt - zapewnić realiza
cję bieżących zadań gminnych w stop
niu nie gorszym niż w latach poprzednich
i jednocześnie uwzględnić sytuację, jaka
nastąpi w 2004 roku, zwłaszcza jeżeli
chodzi o nową ustawę o dochodach jed
nostek samorządu terytorialnego oraz
spłatę zobowiązań wymaganych z tytu
łu budowy Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie”. Przewodniczący Komi
sji Budżetu i Finansów Rady Gminy,
Mieczysław Gafka, przedstawiając opi
nię komisji w sprawie projektu budżetu
stwierdził, że „generalnie nie odzwier
ciedla on potrzeb inwestycyjnych spo
łeczności lokalnych, jak również
postulatów zgłaszanych do budżetu
przez poszczególnych radnych”. Komi
sja projekt zaopiniowała negatywnie,
mimo wprowadzenia przez wójta zmian
dotyczących realizacji zadań inwestycyj
nych.
Wójt nie zgodził się z tą opinią uzna
jąc, że skonstruował projekt racjonalny
i optymalny w aktualnej sytuacji finan
sowej gminy; podkreślił, że przede
wszystkim uwzględnił realizację zadań
inwestycyjnych w tych miejscowo
ściach, które zostały pominięte w ubie
głorocznym budżecie.
Radny Mieczysław Gafka przedsta
wił w imieniu Klubu Radnych Nasza
Gmina propozycje zmian w budżecie do
tyczących zmniejszeń wydatków zało
żonych w projekcie Wójta Gminy
Wejherowo. Ogółem w projekcie wójta
zmniejszono wydatki bieżące i majątko
we na kwotę 1.308.000 zł. Sumę tę prze
znaczono na kilkadziesiąt inwestycji, w
tym utwardzenie dróg, budowę chodni
ków, oświetlenie ulic oraz organizację
masowych imprez kulturalnych.
Dokonując zmian pozostawiono ogól
ną sumę dochodów budżetowych na
kwotę 25.641.078 zł i wydatków na
kwotę 25.641.078 zł.

Budżet gminy Wejherowo na 2004 rok
Rada Gminy Przyjęła 13 głosami „za”
przy 2 głosach wstrzymujących się od
głosowania. Cały budżet publikujemy
osobno w bieżącym numerze „Naszej
Gminy”
Uchwalono miejscowy plan zagospo
darowania terenu dla fragmentu wsi Gowino obejmującego 135,36 hektarów.
Rada postanowiła o zawarciu porozu
mienia z powiatem wejherowskim w
sprawie wspólnej realizacji projektu
„Zintegrowany system teleinformatycz
ny wspomagania działań ratowniczych
w powiecie wejherowskim”. Projekt
powiatu, mający na celu poprawę bez
pieczeństwa publicznego, wsparty zo
stanie zarówno przez gminy, jak i ze
środków Europejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego.
Rada w formie uchwały zadecydowa
ła o zawarciu porozumienia z powiatem
wejherowskim w sprawie wspólnej re
alizacji projektu „E - powiat - rozwój
elektronicznych usług publicznych na
terenie powiatu wejherowskiego”. Ce
lem tego programu jest usprawnienie
obsługi mieszkańców u urzędach, umoż
liwienie załatwiania spraw drogą elek
troniczną.
W związku z wejściem w życie usta
wy o pożytku publicznym i wolontaria
cie uchwalono program współpracy
gminy w 2004 roku z organizacjami po
zarządowymi, podmiotami prowadzący
mi działalność pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego.
Ustalono opłaty, które będą obowią
zywać w Przedszkolu Samorządowym
w Gościcinie: 120 zł miesięcznie za
pierwsze dziecko, 80 zł miesięcznie za
drugie i każe kolejne dziecko z danej ro
dziny uczęszczające do przedszkola, 80
zł miesięcznie za każde dziecko osoby
samotnie wychowującej dziecko. Opła
ta za wyżywienie wynosić będzie 3 zł
dziennie za jedno dziecko. Rada Gminy
wyraziła zgodę na partycypowanie w
kosztach utrzymania dzieci z gminy
Wejherowo w innych przedszkolach.
Wysokość dotacji na jedno dziecko wy
niesie 154,50 zł. sj
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BUDŻET GMINY WEJHEROWO
NA 2004 ROK
Uchwała Nr XXII/169/2004
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok
Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U Nr 142
poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami/, art. 109 ust.l i 2,
art. 116, art. 124, art. 128 ust.2, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26
listopada z 1998 roku o finansach publicznych /tekstjednolity
Dz.U z 2003 roku Nr 15 poz.148/ w związku z art.403 ust.l
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środo
wiska /Dz.U Nr 62 poz.627 ze zmianami/,
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2004 w wysoko
ści 25.641.078,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2004 w wysoko
ści 25.641.078,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Określone wysokości wydatków budżetowych obejmują:
a) wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych w wysokości
3.752.444,- zł,
szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącz
nik nr 5.
b) wyodrębnione środki dla sołectw w wysokości 150.000,zł, podział środków na poszczególne sołectwa zawiera za
łącznik nr 6.
§2.
Ustala się dotacje i wydatki oraz dochody związane z realiza
cją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem

§4.
Ustala się rezerwy w wysokości 200.000,-zł, z tego:
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 50.000,-zł
- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań
Rad Sołeckich - 150.000,-zł

§5.
Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 6.
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z
załącznikiem nr 8 do uchwały.
§7.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze
daż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy
wania problemów alkoholowych na kwotę: 194.000,-zł, zgod
nie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
§8 .

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujące
go w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do
łącznej wysokości 300.000,-zł.

nr 3.
§9.
§3.
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień między jednostkami sa
morządu terytorialnego, w wysokości 7.109,-zł zgodnie z za
łącznikiem nr 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor
skiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Wejherowo Nr XXII/169/2004
z dnia 24 marca 2004

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH
ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
DZIAŁ

OKREŚLENIE DZIAŁU
WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY
W ZŁ

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-wpływy za przyłącza wodociągowe

25.000
25.000

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ
30.000
- wpływy za zużycie wody
30.000

700

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
1.440.000
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
58.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek
56.000
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
- wpływy ze sprzedaży składników
i wyrobów majątkowych
1.158.000
- wpływy z usług komunalnych
83.000
- czynsze mieszkaniowe
69.500
- czynsze za lokale użytkowe
15.500

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
8.000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie
porozumienia z organami administracji
rządowej (cmentarze wojenne)
8.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122.809
- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizacje zadań
81.700
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
81.700
- dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania realizowane na podstawie

porozumień
7.109
- wpływy z różnych opłat
31.040
- wpływy z usług
2.000
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz
budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 960

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
2.230
- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
/rej estr wyborców/
2.230
756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
10.248.477
- udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
3.142.048
(podatek od osób fizycznych )
- podatek dochodowy od osób prawnych
350.000
213.222
- podatek rolny
122.701
- podatek leśny
5.317.411
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
383.154
- wpływy z karty podatkowej
70.000
30.000
- podatek od spadków i darowizn
- odsetki od nieterminowych wpłat
100.000
z tytułu podatków
40.000
- opłata skarbowa
- podatek od posiadania psów
1.000
10.941
- wpływy z podatków zniesionych
- podatek od czynności cywilno prawnych
250.000
- wpływy z wydanych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
194.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
24.000
RÓŻNE ROZLICZENIA
- część oświatowa subwencji
ogólnej
- część wyrównawcza subwencji
ogólnej w tym;
- kwota podstawowa
- kwota uzupełniająca

13.212.879
11.689.211
1.463.668
836.594
627.074
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- odsetki od środków na rachunkach
bankowych

60.000

382.930
OPIEKA SPOŁECZNA
- wpływy z odpłatności za pobyt
15.000
w domach pomocy społecznej
- wpływy z odpłatności za usługi
1.000
opiekuńcze
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zadań zleconych gminie
ustawami (ubezpieczenie zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej)
14.280
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)
9.080
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
- bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami (ośrodki pomocy społecznej)
56.300
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki
dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia
społeczne)
287.270
801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
100.000
- wpływy z odpłatności za przedszkole
100.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
68.753
- dotacja celowa przekazana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
(oświetlenie dróg, dla których gmina
nie jest zarządcą)
19.753
- środki otrzymane z Zakładu Unieszko
dliwiania Odpadów Sp. z o.o. na modernizację
oświetlenia we wsi Łężyce
49.000

OGÓŁEM

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Wejherowo Nr XXII/169/2004
z dnia 24 marca 2004

DOCHODY
25.641.078

WYDATKI WG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dział Rozdział

Treść

Wydatki w zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki bieżące
01030 Izby rolnicze
w tym: wydatki bieżące
01095 Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące

77.100
57.000
57.000
5.100
5.100
15.000
15.000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
60004 Lokalny transport zbiorowy
w tym: wydatki bieżące w tym;
- MZK Wejherowo

2.193.983
1.033.341
381.341
652.000
1.160.642
1.160.642
952.685

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
w tym: wydatki bieżące
: wydatki maj ątkowe
70095 Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne

336.711

710

225.000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plan zagospodarowania
przestrzennego
w tym: wydatki bieżące
71014 Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
w tym: wydatki bieżące
71035 Cmentarze
w tym: wydatki bieżące

155.000
20.000
135.000
181.711
181.711
2.011

100.000
100.000
115.000
115.000
10.000
10.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.033.977
75011 Urzędy Wojewódzkie
81.700
w tym: wydatki bieżące, w tym
81.700
- wynagrodzenia i pochodne 81.700
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79.109
75020 Starostwa powiatowe
7.109
w tym: wydatki bieżące, w tym:
7.109
- wynagrodzenia i pochodne
72.000
: wydatki majątkowe
240.000
75022 Rady gmin
240.000
w tym: wydatki bieżące
2.535.668
75023 Urzędy gmin
w tym: wydatki bieżące, w tym: 2.535.668
1.965.058
- wynagrodzenia i pochodne
97.500
75095 Pozostała działalność
97.500
w tym: wydatki bieżące
751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
2.230
75101 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
2.230
w tym: wydatki bieżące
2.230

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
416.962
75412 Ochotnicze straże pożarne
344.000
w tym: wydatki bieżące
255.000
wydatki majątkowe
89.000
75495 Pozostała działalność
72.962
w tym: wydatki bieżące, w tym:
72.962
- wynagrodzenia i pochodne 69.462

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
60.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
60.000
w tym: wydatki bieżące, w tym:
60.000
- wynagrodzenia i pochodne 60.000
758

RÓŻNE ROZLICZENIA
200.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe
200.000
w tym:
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki
50.000
- rezerwa celowa z przeznaczeniem
na zadania Rad Sołeckich
150.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
15.559.158
80101 Szkoły podstawowe
7.767.913
w tym: wydatki bieżące, w tym: 7.742.913
: wynagrodzenia i pochodne
6.212.462
: wydatki majątkowe
25.000

80104 Przedszkola przy szkołach
podstawowych
762.523
w tym: wydatki bieżące, w tym: 762.523
- wynagrodzenia i pochodne
633.382
80110 Gimnazja
5.733.064
w tym: wydatki bieżące, w tym: 3.316.620
- wynagrodzenia i pochodne
2.672.991
: wydatki majątkowe
2.416.444
80113 Dowożenie uczniów do szkól 395.220
w tym: wydatki bieżące, w tym: 395.220
- wynagrodzenia i pochodne
155.400
80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół
814.638
w tym: wydatki bieżące, w tym: 814.638
- wynagrodzenia i pochodne
570.700
80195 Pozostała działalność
38.000
w tym: wydatki bieżące
38.000
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
47.800
w tym: wydatki bieżące
47.800
851

OCHRONA ZDROWIA
194.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
194.000
w tym: wydatki bieżące, w tym: 194.000
- wynagrodzenia i pochodne 40.280
- dotacje
20.000

852

OPIEKA SPOŁECZNA
1.517.530
85202 Domy pomocy społecznej
20.000
w tym: wydatki bieżące
20.000
85213 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
14.280
w tym: wydatki bieżące
14.280
85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
538.670
w tym: wydatki bieżące, w tym: 538.670
- pochodne od zasiłków
86.670
85215 Dodatki mieszkaniowe
264.000
w tym: wydatki bieżące
264.000
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
9.080
w tym: wydatki bieżące
9.080
85219 Ośrodek pomocy społecznej 460.500
w tym: wydatki bieżące, w tym: 450.500
- wynagrodzenia i pochodne
378.000
: wydatki majątkowe
10.000
85228 Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
32.000
w tym: wydatki bieżące, w tym: 32.000
- pochodne od usług opiekuńczych 2.000
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Wójt Gminy Wejherowo
przyjmuje skargi i wnioski
w Urzędzie Gminy na os. Przyjaźni 6 w Wejherowie
w poniedziałki i czwartki
w godz. od 14.30 do 15.30

DNI WOLNE OD PRACY
Wójt Gminy Wejherowo wydał zarządzenie w sprawie
dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Wej
herowo.
W 2004 roku dodatkowymi dniami wolnymi od pracy dla
pracowników urzędu będą: wtorek 4 maja i piątek 24 grud
nia.

DOTYCZY BUDYNKÓW

OBOWIĄZEK PŁACENIA PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI
Skarbnik Gminy Wejherowo przypomina o obowiązku
składania informacji w sprawie podatku od nieruchomo
ści (tzw. IN-I) w przypadku zaistnienia okoliczności ma
jącej wpływ na wysokość opodatkowania.
Taka okoliczność występuje między innymi w następu
jących sytuacjach: dokonanie odbioru budynku, zakończe
nie budowy, a także rozpoczęcie użytkowania budynku
lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem.
Skarbnik informuje ponadto, że w ramach uprawnień
organ podatkowy będzie przeprowadzał kontrole nieru
chomości, mające na celu ustalenie, czy podatnicy wy
wiązują się z obowiązku podatkowego w tym zakresie.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WEJHEBOWO
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie
zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału
w konkursie plastycznym
„Najpiękniejsze miejsce w gminie Wejherowo”
i konkursie fotograficznym
„Przeszłość i dzień dzisiejszy gminy Wejherowo”.
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2004 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo
ul. Leśna 35; 84-239 Bolszewotel. 572-11-80

KOMUNIKAT
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejhero
wo zaprasza swoich członków i sympatyków na spotkanie
(wieczorek), w dniu 27 kwietnia o godz. 17.00 w Remizie
OSP Bolszewo. Chęć wzięcia udziału można zgłaszać dnia
20 kwietnia (wtorek) w Remizie OSP Bolszewo od godz.
17.00 lub pod nr tel. 672-49-28. Wstęp 10 zł od osoby.
Józef Paruzel

UWAGA ROLNICY!
FUNDUSZE Z UNII EUROPEJSKIEJ
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie uruchomił Punkt
Konsultacyjno-Doraczczy
Bank oferuje: • pomoc w wypełnianiu wniosków o wpis do
ewidencji producentów rolnych • pomoc w wypełnianiu wnio
sków o dopłaty powierzchniowe
Centrala banku: ul. Pucka 5,84-200 Wejherowo, tel. 677-2435,677-90-48

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA
Trwają zapisy dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do
Przedszkola Samorządowego w Gościcinie, ul. Fabryczna
5, na rok szkolny 2004/2005. W tym celu należy pobrać
kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie wypełnić i zwrócić do
dyrekcji przedszkola w terminie do 31 maja br. Nasze przed
szkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i ich ro
dziców. Nauczając i wychowując zachęcamy dzieci do
utrzymania pozytywnych relacji wzajemnych i dobrych re
lacji z całą społecznością przedszkola.
Oferujemy dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach
muzyczno-rytmicznych, językowych, plastycznych i logo
pedycznych.
ZAPRASZAMY RODZICÓW
Listy zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na dany
rok szkolny wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w przed
szkolu do 5 czerwca 2004 roku.
Bliższych informacji zasięgnąć można w Przedszkolu Sa
morządowym w Gościcinie. Kontakt telefoniczny:672-8195.

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU
Dyrektor i nauczycielki Przedszkola Samorządowego w
Gościcinie, ul. Fabryczna 5, zapraszają wszystkich rodzi
ców zainteresowanych umieszczeniem swoich dzieci w tej
placówce na dni otwarte, które odbędą się od 19 do 23 kwiet
nia 2004 roku

HARMONOGRAM ZERRAŃ WIEJSKICH
Lp
1.
2.
3.
4.

6.

Sołectwo
Bolszewo
Gościcino
Orle
Gowino
Pętkowice
Kniewo
Zamostne
Zbychowo

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nowy Dwór
Góra
Sopieszyno
Gniewowo
Bieszkowice
Łężyce
Kąpino
Ustarbowo

15.
16.

Warszkowo
Reszki

5.

Miejsce
Data
Gimnazjum 16.04
29.04
Szkoła
Szkoła
28.04
OSPGowino 27.04

Godzina
18.00
18.00
18.00
18.00

OSPKn iewo 06.05

18.00

OSPZbychowo
19.04
Szkoła
21.04
Szkoła
07.05
Szkoła
26.04
Szkoła
23.04
Szkoła
20.04
Szkoła
14.04
Szkoła nr 8 30.04
Szkoła
Sopieszyno 26.04
Świetlica
05.05
OSP Reszki 15.04

17.00
17.00
18.00
18.00
17.00
17.00
17.00
18.00
16.00
17.00
17.00

Wójt Gminy Wejherowo
ogłasza
ustne, nieograniczone przetargi publiczne
na sprzedaż nieruchomości

w

Lp.
I
2
-*>
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr działki
532
535
539
540
543
544
545
546
547
548
554
555

Pow. w m2
1064
1561
1352
1460
1819
1631
1589
1250
1777
2150
1602
1828

K

i)

Cena wyw.
28 900,00 zł
34 965,00 zł
30 770,00 zł
35 025,00 zł
46 530,00 zł
41 200,00 zł
40 645,00 zł
29 990,00 zł
40 375,00 zł
52 265,00 zł
42 520,00 zł
48 515,00 zl

p i ii i e

Lp13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nr działki
576
581
584
589
590
597
599
606
613
642
643
644
645

Pow. w m2
1200
1074
1076
1238
1123
1209
1254
1339
1190
1238
1314
1213
1404

Cena wyw.
31 080.00 zl
26 450,00 zl
25 815,00 zl
33 650,00 zl
32 670,00 zl
31 315,00 zl
33 680,00 zl
32 550,00 zl
28.550,00 zl
32 670,00 zl
36 120,00 zl
33 030,00 zl
35 580,00 zl

działki budowlane :
położone są w obrębie wsi K ą p i n O, od ulicy Parkowej do ściany lasu,

Wymienione

posiadają księgę wieczystą nr 32072 w SR Wejherowo, gdzie wpisana jest własność
Gminy Wejherowo
w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego z wyjątkiem działek nr 642, 643, 644, 645, które są
przeznaczone pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
w zakresie infrastruktury technicznej zawierają wyposażenie w sieć wodociągową,
nieruchomości nie są obciążone.

Przetargi odbędą się
dnia 20 kwietnia 2004 roku o godz. 900
w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni nr 6
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej do dnia 16.03.2004 roku (piątek) w kasie urzędu gminy do godz. 14 00.
Osobie, która przetarg wygrała, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym
oferentom wadium zostanie zwrócone w dniu następnym. Wadium podlega przepadkowi w
przypadku uchylenia się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży udziela
Renata Lisius - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni nr 6, teł. 677-97-14, pokój nr

212.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionych przyczyn.

13

NASZA GMINA

85295 Pozostała działalność
w tym : wydatki bieżące
854

900

179.000
179.000

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZE
492.146
85401 Świetlice szkolne
377.736
w tym: wydatki bieżące, w tym: 377.736
- wynagrodzenia i pochodne
351.100
85412 Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci
76.500
i młodzieży szkolnej
w tym: wydatki bieżące, w tym: 76.500
1.500
- wynagrodzenia i pochodne
85415 Pomoc materialna dla uczniów 36.000
36.000
w tym: wydatki bieżące
85446 Dokształcanie i doskonalenie
1.910
nauczycieli
1.910
w tym: wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: wydatki bieżące
: wydatki majątkowe
90095 Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe

838.753
787.753
464.753
323.000
51.000
36.000
15.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
^ ^ NARODOWEGO
461.528
92105 Pozostałe zadania w zakresie
kultury
110.100
w tym: wydatki bieżące
110.100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
50.400
w tym: wydatki bieżące
35.400
: wydatki majątkowe
15.000
92120 Ochrona i konserwacja
zabytków
55.000
w tym: wydatki bieżące
55.000
92195 Pozostała działalność
67.400
w tym: wydatki bieżące
67.400
92116 Biblioteki
178.628
w tym: dotacja do instytucji
kultury
178.628
926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 32.000
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
32.000
w tym: wydatki bieżące
32.000

WYDATKI

OGÓŁEM
25.641.078

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Wejherowo
Nr XXII/169/2004
z dnia 24 marca 2004

DOTACJE I WYDATKI ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY
Dział Rozdział
Par. Treść
Kwota w zł
750 Administracja publiczna
81.700
75011
2010 Urzędy Wojewódzkie
81.700
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Państwowej Kontroli i Ochrony Praw
oraz Sądownictwa
2.230
75101
2010 Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2.230
852 Opieka Społeczna
366.930
85214
2010 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
287.270
85213
2010 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
14.280
85216
2010 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
9.080
85219
2010 Ośrodki Pomocy Społecznej
56.300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19.753
90015
2010 Oświetlenie ulic, placów i dróg
19.753

DOCHODY OGÓŁEM

470.613

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Wejherowo
Nr XXII/169/2004
z dnia 24 marca 2004

DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ POWIERZONYCH
Dział Roz. Par. Określenie
Dochody Wydatki
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
7.109
7.109
75020 2320 Starostwa powiatowe
7.109
7.109

OGÓŁEM DOCHOD Y, WYDATKI
7.109

7.109
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Wejherowo
Nr XXII/169/2004
Z dnia 24 marca 2004

Środki finansowe dla Rad Sołeckich
na 2004 rok.
Sołectwo

1.

Bolszewo
Bieszkowice
Gniewowo
Gościcino
Gowino
Góra Pomorska
Kniewo
Kąpino
Łężyce
Nowy Dwór
Orle
Reszki
Sopieszyno
Ustarbowo
Warszkowo
Zbychowo

45 300,00
3 000,00
4 000,00
40300,00
10100,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
9 300,00
3 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00

45 300,00
3 000,00
4 000,00
40300,00
10100,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
9 300,00
3 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00

OGÓŁEM

150 000,00

150 000,00

2.
3.
4.
5.
6.
1.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kwota na 2004 rok

Dział 758

Lp.

WYDATKI
Dział Roz. Par. Treść
Kwota w zł
750
Administracja publiczna
81.700
75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
64.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.700
4120 Składki na Fundusz Pracy
1.500
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
oraz Sądownictwa
2.230
75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.030
1.200
4300 Zakup usług pozostałych
Opieka społeczna
366.930
217.000
85214 3110 Świadczenia społeczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70.270
85213 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.280
85216 3110 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
9.080
85219 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
35.400
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.900
4120 Składki na Fundusz Pracy
1.000
4300 Zakup usług pozostałych
10.000
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19.753
90015 4260 Zakup energii
10.620
4300 Zakup usług pozostałych
9.133

WYDATKI OGÓŁEM

470.613

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXII/169/2004 z dnia 24 marca 2004

Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2004
Nazwa

Stan
środków obrotowych
B. O.

Ogółem środki
specjalne
29.800
dział 801
27.400
rozdział 80101
Sz. Podstawowe
dział 801
rozdział 80110

Przychody
ogółem
w tym
dotacje

Ogółem
przychody

Wydatki

270.000
42.000

299.800
69.400

277.300
52.500

22.500
16.900

10.100

5.500

4.600

221.300

219.300

2.000

2.100

8.000

1.300

220.000

-

-

Stan
środków obrotowych
B.Z.

Gimnazja
dział 854
rozdział 85401

Świetlice szkolne

_
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Wejherowo
Nr XXII/169/2004
z dnia 24 marca 2004
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2004 ROK

PRZYCHODY
Dział Roz.
§
Treść
Kwota w zł
900
90011 Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska
Stan na początku roku
778.320
2970 przychody w ciągu roku 780.000
OGÓŁEM PRZYCHODY
1.558.320

WYDATKI
Dział
900

Roz.
§
Treść
Kwota w zł
90011 4110 składka ZUS
2.000
4120 składka na Fundusz Pracy 500
4210 zakup materiałów i wyposażenia
31.000
4300 zakup usług pozostałych 315.200
4410 krajowe podróże służbowe 4.000
6110 wydatki inwestycyjne: porządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej
w obrębie zbiornika GZWP 110
425.000
w tym: - projekt rozbudowy wodociągu
GBO dla Góry - Paradyż, Orla,
Zamostnego, Kniewa,Warszkowa
350.000
- uzupełnienie dokumentacji kanalizacji
sanitarnej pod potrzeby ISPA 50.000
- odwodnienie ul. Głównej w Bolszewie
15.000
- wodociąg ul. Ogrodowa i Polna
wGowinie
10.000
6110 wydatki inwestycyjne (budowa
kanalizacji deszczowej
ul. Długa w Bolszewie)
100.000
Wydatki
877.700
Stan funduszu na koniec roku
680.620
OGÓŁEM WYDATKI
1.558.320

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział Roz.
§
Treść
Dochody w zł
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
19.200
75011
2350
Wpływy z opłat za dowody
osobiste
19.200
750 razem
19.200

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Wejherowo
Nr XXII/169/2004
z dnia 24 marca 2004

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA 2004 ROK
Dział Rozdział
Treść
Kwota w zł
600 60016 Budowa chodnika przy ul. Prusa
w Bolszewie
15.000
60016 Kontynuacja modernizacji ul.Konarskiego
wraz z budową chodnika w Bolszewie
30.000
60016 Kontynuacja modernizacji ul.Łąkowej
w Bolszewie
10.000
60016 Kontynuacja modernizacji ul.Ogrodowej
w Bolszewie
20.000
60016 Modernizacja ul.Kochanowskiego
w Bolszewie
20.000
60016 Budowa chodnika od ul.Granicznej
do Szkoły Podst.w Gościcinie
5.000
60016 Kontynuacja modernizacji placu przy
OSP w Bolszewie
15.000
60016 Modernizacja i odwodnienie ul.Żurawiej
w Bolszewie
60.000
60016 Modernizacja ul.Różanej wraz z chodnikiem
i skrzyżowaniem z ul.Akacjową oraz
modernizacja ul.Olchowej w Gościcinie
200.000
60016 Modernizacja ul.Zamostnej wraz z zatoką
autobusową oraz budowa chodnika przy ul.
Wejhera w Orlu
120.000
60016 Projekt budowy ul.Wiejskiej i Cmentarnej
oraz budowa chodnika w Górze Pomorskiej
15.000
60016 Projekt budowy chodnika /Paradyż/od
skrzyżowania w kierunku Wejherowa
i Zamostnego
3.000
60016 Modernizacja drogi w Warszkowie
18.000
60016 Modernizacja drogi w kierunku cmentarza
w Nowym Dworze
30.000
60016 Projekt i budowa chodnika w Nowym
Dworze
10.000
60016 Budowa chodnika w Reszkach
17.000
60016 Budowa chodnika w Gniewowie
7.000
60016 Budowa chodnika w Zbychowie
12.000
60016 Zakup wiaty autobusowej przy gimnazjum
w Bolszewie
5.000
60016 Budowa sygnalizacji świetlnej przy przystanku
autobusowym ul. Zamostna -Reja
10.000
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60016 Projekt i modernizacja drogi do Kąpina od
skrzyżowania drogi powiatowej do ulicy
Lipowej
30.000
700 70005 Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) 135.000
750 75020 Dofinansowanie zakupu mammografu 20.000
75020 Budowa zintegrowanego systemu teleinforma
tycznego wspomagania działań ratowniczych na
terenie Gminy
12.000
75020 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
(komputerów i oprogramowania) związanych
z realizacją projektu „E- powiat - rozwój elek
tronicznych usług publicznych na terenie
powiatu wejherowskiego”
40.000
754 75412 Zakup samochodu gaśniczego
10.000
75412 Dokończenie budowy remizy OSP
w Bolszewie /wykonanie poddasza wraz
z ociepleniem/
21.000
75412 Dokończenie rozbudowy garażu przy
OSP w Zbychowie
15.000
75412 Zakup samochodu dla OSP Bolszewo 15.000
75412 Zakup samochodu dla OSP Orle
10.000
75412 Zakup sprzętu inwestycyjnego dla
jednostek OSP
18.000
801 80110 Budowa gimnazjum w Bolszewie 2.171.112
80110 Budowa hali widowiskowo - sportowej przy
gimnazjum w Bolszewie
245.332
80101 Zakup pieca olejowego dla Szkoły
Podstaw, w N. Dworze
25.000
852 82319 Zakupy inwestycyjne/GOPS/
10.000
900 90095 Projekt rozbudowy budynku gminnego
(NZOZ Gościcino)
15.000
90015 Budowa punktów oświetlenia w
Bolszewie
110.000
90015 Budowa punktów oświetlenia
wGościcinie
30.000
90015 Budowa punktów oświetlenia ulicznego
w kierunku Warszkowa
14.000
90015 Budowa punktów oświetlenia ulicznego
w Nowym Dworze i Bieszkowicach 60.000
90015 Budowa punktów oświetlenia w Gniewowie
20.000
90015 Budowa punktów w Wyspowie
40.000
90015 Modernizacja oświetlenia we wsi Łężyce
49.000
921 92109 Dokończenie rozbudowy świetlicy
w Górze
15.000

Razem

PLAN 1 WYKONANIE ZADAŃ
RADY SOŁECKIEJ W GOŚCICINIE
ZA 2003 ROK
Lp.

Nazwa zadania

I.
2.

1.500
Remont wiaty autobusowej
1.500
1.000
Remont ul. Łąkowej
1.000
Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Okrężnej
733
700
6.265,86
Naprawa dróg w sołectwie
6.267
Zakup materiałów na ogrodzenie przy OSP
3.500
3.500
2.500
Dowieszenie lamp ul. Gruntowa 2.500
Składki na ubezpiecz, społeczne od umów zleceń
297
296,18
42,10
Składki na Fundusz Pracy
43
Zakup materiałów - porządkowanie wsi
3.835
3.834,81
(wykaszarka spalinowa - 1949 zł)
Zakup usług-porządkowanie wsi 2.720
2.720
Usypywanie skarpy i sadzenie żywopłotu
1.195
1.195
Dofinansowanie Rady Rodziców przy SSP
4.000
4.000
Dofinansowanie zuchów przy SSP
300
299,06
Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
4.110
4.110
Zakup materiałów na dożynki sołeckie
803,94
804
Usługi dotyczące organizacji dożynek
3.346
3.346
Zakup materiałów - boisko sportowe „Orły
2.000
2.000
150
Organizacja wycieczki SSP
150
Zakup komputera dla OSP w Gościcinie
2.000
2.000

o
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

RAZEM

Plan

40.300

Wykonanie

40.262,95

INFORMACJI UDZIELA I ZAMÓWIENIA PRZYJMUJE;

Drukarnio ACTEN
Wejherowo ul. Parkowa 4 tel. 672 48 20
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00

Reklama tej wielkości kosztuje tylko!

3.752.444
+ 22% podatku VAT
Informacji udziela i reklamy przyjmuje:
Drukarnia ACTEN Wejherowo ul. Parkowa 4, tel. 672 48 20
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„ Mój region - moja
mała Ojczyzna"
Pod takim hasłem 17 marca w Sa
morządowym Gimnazjum w Bolszewie odbył się finał II Literackiego
Konkursu o Kaszubach, w którym
udział wzięli gimnazjaliści naszego
powiatu. Niezależne jury w składzie:
p. Grażyna Wirkus, p. Stanisław Jan
kę oraz p. Iwona Rogacka oceniało
prace w trzech kategoriach: wiersz,
legenda, opowiadanie. Komisja wy
różniła następujące prace: w kate
gorii - wiersz: I miejsce zajęła M.
Zawadzka - Gimnazjum nr 1 w Re
dzie, II miejsce zajęła Anna Burzyń
ska - Gimnazjum nr 1 w Redzie, III
miejsce zajęła Żaneta Boik - Gim
nazjum w Bojanie; w kategorii le
genda: I miejsce zajęłaNatalia Małek
- gimnazjum nr 1 w Redzie, II miej
sce zajęła Karolina Jakubowska Gimnazjum w Łęczycach, III miej
sce zajęła Lidia Zdzitowiecka z SG
w Bolszewie; w kategorii opowia
danie: I miejsce zajęła Anna Burzyń
ska, II miejsce zajęła Katarzyna
Osiadacz - Gimnazjum nr 4 w Rumi,
III miejsce zajęła Aleksandra Gra
bowska - Gimnazjum nr 1 w Redzie.
Zaproszonych gości i laureatów
przywitał gospodarz uroczystości
dyr. Henryk Pranga z organizator
kami konkursu: Eugenią Laskowską
i HannąBojke. O wręczenie nagród
(nagrody ufundował dyrektor Mu
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka
szubsko - Pomorskiej w Wejherowie
p. Bogusław Breza) poproszono
dyrektora oświaty p. Andrzeja Ga
jewskiego. Program artystyczny
przygotowali uczniowie działający w
Kole Kaszubskim pod opieką p.
Henryki Albeckiej. Uczestnicy spo
tkania mogli także wysłuchać recy
tacji utworów, które zajęły pierwsze
miejsca. Na zakończenie spotkania,
przy słodkim poczęstunku, wymie
niono poglądy oraz spostrzeżenia
dotyczące konkursu. Wszystkich
zebranych cieszy ilość konkursów
poruszająca tematykę kaszubską,
ponieważ my, Kaszubi, jesteśmy
dumni ze swojej małej Ojczyzny. H
B

11 urodziny Zrzeszeńców z Gościcina
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie obchodził 11lecie istnienia. Z okazji jedenastych
urodzin oddziału w niedzielę 24 marca
w miejscowym kościele parafialnym
odbyła się msza św. z kaszubską litur
gią słowa. Mszę św. odprawił i kazanie
wygłosił ks. kanonik Stanisław Bach. Po
mszy św. parafianie i zaproszeni goście
obejrzeli sztukę Bernarda Sychty
„Dzewcza i miedza”, dramat z 1938 roku
w wykonaniu Regionalnego Teatru Dra
matycznego z Luzina w reżyserii Marii
Kraśnickiej.
Po spektaklu Zrzeszeńcy i zaproszeni
goście spotkali się przy kawie i kuchach
w salce katechetycznej. Maria Kraśnic
ka odpowiadała na pytania zadawane
przez gościcińskich Zrzeszeńców.

„Działaliśmy 20 lat temu z grupą mło
dzieży - mówiła. - Ostatni raz graliśmy
w 1990 roku. W ubiegłym roku zrobili
śmy spotkanie z ks. Markiem i zespo
łem teatralnym. Postanowiliśmy grać
ponownie, bo na nowo odkryliśmy księ
dza Bernarda Sychtę. Sztukę „Dzewcza
i miedza” nagraliśmy w radiu jako słu
chowisko. Graliśmy jąw kilku miejscach:
Luzinie, Baninie, Żukowie, Sierakowi
cach. Naszym konsultantem do spraw
językowych był Tomasz Fopke. Przygotowywujemy następny spektakl
„Hanka”, w którym będą grały trzy po
kolenia. Gramy tego autora, by spełniło
się życzenie ks. Sychty: „Może policzą
mi kiedyś Kaszubi, żem je tak kochał,
tak się dla nich trudził”.
Janina Borchmann
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Młodzi z Orla
w czołówce
W Szkole Podstawowej nr 37 w Gdy
ni odbył się turniej mini siatkówki „dwó
jek” dziewcząt i chłopców z klas
piątych. W turnieju poza drużynami z
Gdyni i Wejherowa uczestniczyli młodzi
zawodnicy z Samorządowej Szkoły Pod
stawowej w Orlu. Drużyna z Orla w
turnieju dziewcząt zajęła II miejsce, a
w turnieju chłopców III miejsce. Gratu
lujemy. sj

Kolejne sukcesy
gimnazjalistów
W Redzie odbył się trzeci, a za razem
ostatni, etap Halowej Ligii Lekkoatle
tycznej Powiatu Wejherowskiego. Startowali uczniowie gimnazjów z
Kostkowa, Luzina, Redy, Rumi, Wejhe
rowa oraz z Bolszewa.
Tym razem rywalizacja była jeszcze
większa i trudniej było uzyskać miejsca
na podium.
Zawody rozgrywane były w czterech
konkurencjach: bieg na odcinku 30 m,
bieg na dystansie 600 m dla dziewcząt i
1000 m dla chłopców, pchnięcie kulą
oraz skok wzwyż.
Największym sukcesem był ponow
ny złoty medal, ucznia klasy III, Łuka
sza Patelczyka w biegu na dystansie
30 m chłopców. Nasz Mistrz Powiatu
poprawił swój wynik z poprzednich za
wodów na 4,0 ls, nie dając innym za
wodnikom żadnych szans.
Dużo wrażeń i emocji przyniosła nam
walka o miejsce ma podium, w pchnię
ciu kulą, Damiana Pikrona ucznia kla
sy III. Mimo kontuzji nadgarstka
ustalając swoją„życiówkę” 11,1 lm. zdo
był brązowy medal - trzecie miejsce.
Blisko miejsc medalowych byli kolejni
nasi uczniowie zajmując zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców IV miejsca w
pchnięciu kulą (Joanna Kułakowska
(Illj) i Aleksandra Stuba (Id), oraz w
biegu na 30 m dziewcząt Magdalena
Klein (Ili)).
Zawody były kolejną zdrową i sym
patyczną rywalizacją w duchu fair play
z możliwością sprawdzenia się przed
majową lekkoatletyką.
J. Syska

W flowym (Dworze Wejherowshim

Szkolne zajęcia i zabawy
Aktywną formę wypoczynku podczas
ferii zimowych zaoferowała swoim
uczniom Samorządowa Szkoła Podsta
wowa im. Alojzego Nagła w Nowym
Dworze Wejherowskim. Okres kaniku
ły rozpoczęto zabawą karnawałową,
którąprzygotowali i poprowadzili Gabrie
la i Remigiusz Królek. Codziennie od
bywały się zajęcia sportowe; pod
czujnym okiem Henryka Miotka mło
dzież rozgrywała mecze piłki nożnej i
siatkowej, oraz rywalizowała w zawo
dach tenisa stołowego. Zainteresowani
informatyką mogli spędzić czas w pra
cowni komputerowej. Uczniowie klasy
VI wzięli udział w wycieczce do Gdyni,
gdzie pod opieką Olgi Podolskiej w ki
nie Silver Screen obejrzeli film pt. „Na
wiedzony Dwór”. Młodsze dzieci
uczestniczyły w grach i zabawach ze

społowych prowadzonych przez Tere
sę Eremus, rozwijały zdolności manual
ne na zajęciach plastycznych
organizowanych przez Katarzynę Ko
walską, a także ćwiczyły pamięć i spo
strzegawczość podczas rozwiązywania
zagadek i kalamburów przygotowanych
przez Reginę Bizewską. Dużym zainte
resowaniem cieszyły się organizowane
przez ks. Aleksandra Młodeckiego za
jęcia przebiegające pod hasłem „Bliżej
świata”. Cykl spotkań podejmujących
problematykę światajakojednej rodzi
ny prowadziły siostry ze Zgromadzenia
Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego.
Wszystkie zajęcia cieszyły się wielkim
zainteresowaniem, o czym świadczyła
wysoka frekwencja naszych uczniów.
Regina Bizewską
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Spotkanie
z Romualdą Jędrzejewską
Dzięki działalności plastycznej rozwi
ja się w młodym człowieku wrażliwość,
spostrzegawczość i wyobraźnia, co
wpływa na jego rozwój umysłowy. Bu
dzą się nowe zainteresowania i dozna
nia, cierpliwość, wiara we własne
możliwości. Każdy z uczniów jest indy
widualnością, a więc będzie inaczej
przeżywał i widział świat, będzie go ina
czej prezentował. Należy stworzyć mu
jak najkorzystniejsze warunki rozwoju.
Bardzo ważne jest pobudzenie i zainspi
rowanie możliwości i wrażliwości ucznia
tak, aby ten z chęcią podjął twórczą dzia
łalność. Jest wiele czynników stymulu
jących twórczość ucznia. Należą do nich
m.in.: wycieczki szlakiem zabytków i
obserwacja dziel sztuki, wyjazdy do ga
lerii, muzeów, udział w wernisażach,
zajęcia w plenerze, spotkania z twórca
mi artystycznymi.
W działalności plastycznej uczniów
Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie stosuje się różne formy aktywno
ści. Podejmuje się je nie tylko na lekcjach
plastyki, ale przede wszystkim na zaję
ciach kółka plastycznego.
W styczniu mieliśmy możliwość oglą
dania w auli naszej szkoły wspaniałej
wystawy twórczości artystycznej pani
Romualdy Jędrzejewskiej. Pani Romu
alda Jędrzejowska jest mieszkanką Gościcina i zajmuje się rękodziełem
artystycznym: haft krzyżykowy, haft pła
ski, fiywolitki, koronki, szydełkowanie,
tkanie gobelin, poduszek i makat.
Podczas spotkania z młodzieżą na kół
ku plastycznym Pani Romualda zapre
zentowała swoje prace. Wprowadziła
też w tajniki twórczości różnych tech
nik swoich prac oraz zaprezentowała
narzędzia niezbędne w jej pracy arty
stycznej.
Młodzież kółka plastycznego pod kie
runkiem pani Bożeny Reszke oraz za
proszona na spotkanie młodzież z kółka
kaszubskiego pod opieką pani Henryki
Albeckiej, z prawdziwym zachwytem
oglądała przyniesione prace - dzieła, któ
re powstały z pod ręki artystki.
Jest to już kolejne spotkanie z twór
cami - artystami z terenu naszej gminy,
poprzez które młodzież pełniej i wszech
stronnie rozwinie swoje zainteresowa
nia i talenty. Jesteśmy zadowoleni i pełni
podziwu, że są wśród nas ludzie, którzy
poświęcają swój czas pokazując nam
swoje mistrzowskie, pełne podziwu dzie
ła.
Bożena Reszke

Recytacje piękną polszczyzną
W Samorządowej Szkole Podstawowej
w Bolszewie 22 marca odbył się Gmin
ny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
Polskiej. W konkursie uczestniczyło 22
uczniów ze wszystkich samorządowych
szkół gminy Wejherowo. Komisjom kon
kursowym przewodniczyły Monika Ki
tel i Dominika Studnicka.
W kategorii klas I-III najlepiej literaturę
polską recytowały: I - Klaudia Albecka

Areobik i tańce
17 marca w Samorządowym Gimna
zjum w Bolszewie odbyły się eliminacje
do IV Mistrzostw w „Aerobiku i innych
formach tanecznych”.
Celem tych zawodów była populary
zacja aktywnego spędzania czasu, wy
rabianie poczucie rytmu, elegancji ruchu
i kształtowanie wyobraźni poprzez sa
modzielne tworzenie choreografii ukła
dów tanecznych.
Startowało aż 19 drużyn, z czego prze
ważały uczennice klas I. Niestety, w tym
roku zabrakło nam chłopców. Poziom
był bardzo wysoki i jury miało, nie lada,
problem z wyborem najlepszych. Do
ścisłego finału zaawansowało się 12 dru
żyn w różnych, pod względem ilościo
wym, składach.
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z SSP w Gościcinie, II - Klaudia Kozikowska z SSP w Bolszewie, III - San
dra Wojewska z SSP w Gowinie.
W kategorii klas IV-VI laureatami zo
stali: I - Joanna Bujak z SSP w Gowi
nie, II - Ewelina Wika z SSP w
Gościcinie, III -Paweł Hinc z SSP w
Gościcinie, wyróżnienie -Damian Marszała z SSP w Orlu.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe,
wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy.
sj

Dnia 22.03.2004 roku w auli naszej
szkoły było bardzo kolorowo, głośno i
wesoło. Prezentowały się zespoły ta
neczne naj lepsze z najlepszych. Mistrzy
niami zostały, „weteranki” tegoż turnieju,
drużyna składająca się z uczennic klas
III - M. Szczygieł Illb, W. Potrykus Illj
i J. Sadke Illj. II miejsce wytańczyły: J.
Konkol Ig, M. Miotk Ig i E. Labuda Ib.
III miejsce zajęły: B. Kohnke Ha, D.
Bielik Ha i A. Słowy Ha.
Zdobywczynie I miejsca otrzymały
nagrody rzeczowe i piękny, przechodni
puchar dyrektora gimnazjum, a reszta
uczestniczek pamiątkowe dyplomy.
Za rok organizatorki tych mistrzostw,
Joanna Syska i Beata Brzoskowska,
mają zamiar taką imprezę przeprowa
dzić na szczeblu powiatowym i wierzą
w to, że będzie ona, cieszyła się dużym
zainteresowaniem innych szkół. JS

NASZA GMINA

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWO-CHEMICZNE

sklep samechsłncfom / sieci 34
Kierunek LĘBORK

(U- Sic—czna

Ą

AUTOl
ul. Szeroka

Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota 700 - 2100
niedziela IO00 - 1800

X

ul. Brzozowa

\

miejsca parkingowe

1.
Kierunek
WEJHEROWO

Przystanek MZK

84-241 Gościcino ul. Brzozowa 1, tel. 572-13-26

Sprzedaż drzew i krzewów
ozdobnych i owocowych
Urządzanie ogrodów

Bolszewo, ul. Strażacka (przy ul. Zamostnej)
tel. 778-27-83, tel. kom. 0606 733-137

ZAPRASZAMYpon.-sob. 9.00 -18.00

dify'1

Wejherowo Os. Przyjaźni 1
(Hotel BLIZA)
Tel. 672-96-92, 672-95-89

ROK ZAŁOŻENIA 1993

_______Pn.-Pt 9.00-17.00

KREDYTY

Gotówkowe Hipoteczne
Krótki czas oczekiwania
Bez zgody współmałżonka, bez poręczyciela

hurtownia

m

Ę

GAZ

SPRZEDAŻ I PROFESJONALNY MONTAŻ URZĄDZEŃ
GAZOWYCH DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK
WOJCIECH NABAKOWSKI
Góra Pomorska

“FLORA”

NISKIE CENY!!! LICZNE PROMOCIE

ADTO

572 23 22; 0 604 247 432

Wywóz nieezy/to/ci płynnych
Tel. 572-01-46
Tel. kom. 0691-350-383,0502-204-888

PflSMflNTCRIfl

JOLA

• "Dodatki krawieckie, • '"Bielizna
• Odzież • /Nabijanie naf?
• Obciąganie guzików
• T^rcbne usługi krawiecka-kuśnierskie
(kOymiana zamków, skracanie, reperacje skór)

Zaprasza w godz. 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -15.00

Gościcino ul. Słoneczna 90 tel. 572-14-68

LnPIUb SZAMBELAN
yk

|Ł4|

1

BOLSZEWO ul. Słowackiego 11

artykuły dekoracyjne, chemiczne, kwiaty i inne
________ otwarte 7.00-20.00, niedziela 9.00-18.00_______

WIR POLECA usługi w zakresie:
wywóz nieczystości ciekłych,
wywóz gruzu, śmieci i innych odpadów stałych
w kontenerach krytych i odkrytych,
udrożnianie zatorów w przykanalikach.

Tel. 778-18-18, 672-62-70, 608-431-397

Wywóz nieczystości płynnych
24 godz. na dobę
na terenie gminy Wejherowo - RABATY!

Tel. 672-00-33
Tel. 0508-874-518 (kierowca), 0502-132-752
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o^rainLac
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW
POMOC DROGOWA 24 h
KOMPLEKSOWE USŁUGI MOTORYZACYJNE
blacharstwo , lakiernicłwo , mechanika , elektromechanika , konserwacja podwozi, montaż i wymiana
szyb , regeneracja elementów z tworzywa , montaż i autoryzowane sprawdzanie auto zabezpieczeń ,
montaż haków holowniczych , handel akcesoriami i częściami zamiennymi, wypożyczalnia pojazdów ,
kasacja pojazdów , usługi ślusarskie , pośrednictwo i sprzedaż pojazdów , usługi parkowania i przecho
wywania pojazdów, wulkanizacja i serwis opon , komputerowy pomiar i regulacja geometrii kół.

Przeróbka samochodu
"ciężarowego na osobowy"
(zmiana liczby miejsc/ formalności i rejestracja)

Zapraszamy codziennie w godz. 8.00- 1700\ w soboty 8.00 - 13.00
84-241 Gościcino ul. Szeroka 3
tel./fax (058) 672 81 02
NIP 588-001 -90-68
www.auto-brudniewicz.com.pl

JANDA
Jan Jankowski

84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 344
tel. (058) 672 24 57; 672 40 76
fax 672 27 96
e-mail: serwis@auto-brudniewicz.com.pl

PRODVCENT
OKIEN 1 DRZWI Z PCV

RATY 10°/«
‘Całkowity koszt w skali roku.

TEL.058(572-35-78)
Pętkowice 19, 84-200 Wejherowo

ZŁOTY MEDAL
BUDMA

Przedsiębiorstwo AMA Sp. Z 0.0.
Bolszewo ul. Szkolna 15, tel. 672 13 30

ZIEMIA TORFOWA
TRAWNIKI - OGRODY
Krystyna Czarnecka - Góra Pomorska 35

tel./jox 572 24 24
Dyrektor
inż. Marek Geraszek
serdecznie zaprasza do

OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW
Wykonujemy badania techniczna
wszystkich pojazdów w pełnym zakresie
•
•
0
•
0
0
0

samochody osobowe
samochody ciężarowe
pojazdy specjalne
motocykle i motorowery
ciągniki rolnicze
codziennie od 7- 1700
autobusy
w soboty 800- 1400
przyczepy i naczepy

WIDEOFILMOWANIE
ZDJĘCIA CYFROWE
NAGRYWANIE PŁYT DVD
Jerzy LANC, BOLSZEWO ul. Graniczna 10 tel. 672-29-90

USŁUGI KUCHARSKIE
Maria Trocka
WESELA, PRZYJĘCIA ORAZ INNE
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
Bolszewo ul. Wejherowska SA, teL 778-30-56

USŁUGI SZKLARSKIE
JERZY TROCKI

MONTAŻ

dachówki
blachodachówki
• blachy trapezowej
•
•

ZAKŁAD
POGRZEBOWY
3
W
c
j
MIROSŁAW UZDROWSKI
1993

camm

SPODNIE
KAŻDY ROZMIAR
84-239 Bolszewo ul. Broniewskiego 13
tel. (058) 672 44 48, tel. kom. 0692 81 89 21
sklep firmowy czynny:

1&"~ ^

PUNKT SKUPU ZŁOMU
I METALI KOLOROWYCH
84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa 23
(vis a vis Cementowni) Tel. (0-604) 476-154
Najwyższe ceny - płatne gotówką

KONKURENCYJNE CENY - HURT i DETAL

HURTOWNIA
BOLSZEWO ul. Mickiewicza 1, tel. 672-49-67

FOtO “FleSZ” STUDIO FOTOGRAFICZNE
WIDEOFILMOWANIE
dowodowe (w 5 min.) legitymacyjne, paszportowe

Wykonujemy zdjęcia:

fotografia ślubna, reportaż: śluby, chrzty, pogrzeby i inne uroczystości

Zapraszamy od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 15.00

Gościcno ul. Słoneczna 88 tel. 0/503-662-000

Firma GROTH
Bolszewo ul. Leśna 4
tel. 672-24-54, 0 505 175-210

Bolszewo ul. Wejherowska 8A, tel 778-30-56

AIACHARSTUIO
AUDOUHANC

0602 242 473

PIOTR
GAFKA

84-241 Gościcino ul. Szeroka 35

tel. 572 12 91, kom. 0604 246 - 721

OFERUJE:
• wykopy ziemne
• roboty drogowe
• usługi transportowo-sprzętowe
• przewóz sprzętu specjalistycznego
i materiałów dłużycowych do 12 metrów
• sprzedaż i transport żwiru z własnej żwirowni
ZNAKOMITA OKAZJA! CENY KONKURENCYJNE!
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJOWANIA CEN!
** - •

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW
czynne poniedziałek - piętek 800-l 800, sobota 800-1400
TRANSPORT OSÓB ZMARŁYCH
/KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY/
TRUMNY KRZYŻA I INNE AKCESORIA
EKSHUMACJA I KREMACJA
CZYNNOŚCI CMENTARNE /Z OPRAWA MUZYCZNA/
WEJHEROWO, ul. NANICKA 2, tel. (+58) 778-13-20 do 21
' KROKOWA, ul. ŻARNOWIECKA 11, tel. 774-20-13
CAŁODOBOWY ODBIÓR ZWŁOK: 0607 29 15 64

}■ Oprawa muzyczna

wesela, dancingi,

^

muzyczny h
CzfMlf KflPfLUSZf#!

} imprezy kultularno-rozrywkowe
} Kapela ludowa

muzyka ludowa - biesiadna

+Y.

Winctnir Crniown
Mechowo 50, 84-106 Leśniewo

tel. +(58) 673-89-05, kom. 0 603 418 898
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