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Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo wydała płytę  

Pragniemy serdecznie podziękować 

wszystkim Partnerom i Przyjaciołom 

Naszej Gminy za zaufanie 

i współpracę w 2020 roku. 

Mieszkańcom naszej Gminy 

życzymy wspaniałych Świąt 

Bożego Narodzenia spędzonych 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym roku 2021. 

Władze Samorządowe Gminy Wejherowo

Po prawie półrocznych przygotowaniach w  studio muzycznym w Rumi, 
ukazała się płyta Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo, która została 

wydana z okazji zbliżającego się jubileuszu 30 lecia powstania orkiestry. 
Jubileusz ten będziemy mieli okazję świętować w 2021 roku. Inicjatorem 
pomysłu była sama orkiestra, która mimo swojej długiej działalności, jeszcze 
takiego wydawnictwa muzycznego nie zrealizowała. Finansowanie zarówno 
nagrania jak i wydania płyty odbyło się dzięki Bibliotece i Centrum Kultury 
oraz Gminie Wejherowo. Ta muzyczna niespodzianka zawiera 15 najlepszych 
utworów z repertuaru orkiestry, w  tym wiązankę kaszubską i cztery utwory 
z wokalami. Usłyszymy przeboje polskiej i zagranicznej sceny muzycznej jak na 
przykład „Gdzie się podziały tamte prywatki” czy The best of Henry Mancini. 
Płytę można zakupić w Bibliotece i Centrum Kultury w Gościcinie za kwotę 30 zł.



URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 01, fax 58 677 97 00
e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl
www.facebook.com/ugwejherowo

WYKAZ TELEFONÓW

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
• �Gminny�Ośrodek�Pomocy�Społecznej:�Osiedle�Przyjaźni�6,�84-200�Wejherowo,�tel.�58�677�64�30,�58�677�64�35,�58�677�64�36,�www.gops-wejherowo.pl�
Godziny�urzędowania:�Poniedziałek: 7.30�–�16.30,�Wtorek-Czwartek:�7.30�–�15.30

• �Biblioteka�i�Centrum�Kultury�Gminy�Wejherowo:�ul.�Drzewiarza�2,�84-241 Gościcino,�tel.�58�736�47�85,�58�736�47�78,�tel.�kom.�692�985�042,��
e-mail:�centrumkultury@bckgw.pl,�www.bckgw.pl,�www.facebook.com/BCKGW

• �Biblioteka�w�Gościcinie:�ul.�Drzewiarza�2,�84-241 Gościcino,�tel.�58 736�47�79,�e-mail:�wyp.gos@bckgw.pl�
Godziny�urzędowania:�Poniedziałek,�Środa: 10.00�–�18.00,�Wtorek,�Czwartek-Piątek:�8.00�–�16.00

• �Biblioteka�w�Nowym�Dworze�Wejherowskim:�ul.�Szkolna�1,�84-206�Nowy�Dwór�Wejherowski,�tel. 58�606�158�811,�e-mail:�filia.ndw@bckgw.pl�
Godziny�urzędowania:�Poniedziałek:�13.00�-�17.00,�Wtorek-Czwartek:�12.00-16.00,�Piątek:�11.00-15.00

• �Biblioteka�w�Bolszewie:�ul.�Reja�9,�84-239 Bolszewo,�tel.�58�738�66�50,�e-mail:�biblioteka@bckgw.pl�
Godziny�urzędowania:�Poniedziałek:�8.00�-�19.00,�Wtorek-Czwartek:�8.00�-�18.00,�Piątek:�8.00�-�16.00

• �Biblioteka�w�Bieszkowicach:�ul.�Szkolna�4,�84-206�Bieszkowice,�tel.�606�158�811,�e-mail:�filia3@bckgw.pl�
Godziny�urzędowania:�Poniedziałek,�Środa:�10.30�-�18.30,�Wtorek:�8.00�-�12.30,�Czwartek�19.15�-�20.45,�Piątek�8.00�-�16.00�
Soboty�–�w�zależności�od�imprez�i�warsztatów�okolicznościowych

• �Szkoła�Podstawowa�w�Gościcinie:�ul.�Wejherowska�22,�84-241�Gościcino,�tel.�58 672�81�23,�email: sekretariat@sspgoscicino.pl,�www.spgoscicino.edu.pl

• �Szkoła�Podstawowa�w�Bolszewie:�ul.�Szkolna�13,�84-239�Bolszewo,�tel.�58 738�63�71,�e-mail: ssp-bolszewo@wp.pl,�www.spbolszewo.szkolna.net

• �Szkoła�Podstawowa�w�Orlu:�ul.�Nadrzeczna�19,�Orle,�84-252�Zamostne,�tel.�58�572�02�89,�e-mail:�ssporle@post.pl,�www.ssporle.pl

• �Szkoła�Podstawowa�w�Górze:�ul.�Szkolna�4,�Góra,�84-252�Zamostne,�tel.�58 676�63�93,�e-mail: sspgora@wp.pl,�www.spgora.edu.pl

• �Szkoła�Podstawowa�w�Gowinie:�ul.�Wejherowska�60,�84-215�Gowino,�tel.�58�572�06�29,�e-mail:�ssp-gowino@wp.pl,�www.ssp-gowino.szkolnastrona.pl

• �Szkoła�Podstawowa�w�Nowym�Dworze�Wejh.:�ul.�Szkolna�1,�84-206�Nowy�Dwór�Wejherowski,�tel.�58 672�82�06,�e-mail:�sspnd@wp.pl,�www.sspndw.pl

• �Przedszkole�Gminne:�ul.�Leśna�35,�84-239�Bolszewo,�tel.�672�81�95,�58�738�22�94,�e-mail: przedszkole.goscicino@onet.pl,�www.goscicino.dlaprzedszkoli.eu

Sekretariat 58 677 97 01
Sekretarz 58 677 97 11
Skarbnik 58 677 97 04
Radca prawny 58 677 97 32
Audytor Wewnętrzny 58 677 97 04
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58 677 97 39
Biuro Rady 58 677 37 26
Sprawy drogowe i budownictwo 58 677 97 13, 58 677 97 17
Sprawy elektroenergetyczne 58 677 97 33
Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne 58 677 97 44, 58 677 97 47
Gospodarka odpadami 58 677 97 06
Zgłaszanie stanu licznika wody 58 677 97 44, woda@ug.wejherowo.pl 
Zamówienia Publiczne 58 677 97 30, 58 677 97 40
Fundusze zewnętrzne 58 677 97 45
Geodeta 58 677 97 46
Opłaty z zakresu gospodarki nieruchomościami 58 677 97 14
Gospodarowanie nieruchomościami 58 738 67 51
Ochrona środowiska 58 677 97 31
Ewidencja ludności 58 677 97 12
Dowody osobiste 58 677 97 29
Planowanie przestrzenne 58 677 97 14
Podatki 58 677 97 23
Ewidencja działalności gospodarczej 58 677 97 21
Kasa i księgowość 58 677 97 22
Sprawy oświatowe 58 738 67 85, 58 738 67 84
Sport, organizacje pozarządowe/stowarzyszenia 58 677 96 09
Promocja, redakcja „Naszej Gminy” 58 738 67 55, redakcja_ng@ug.wejherowo.pl
REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  58 677 96 07

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek - Piątek: 7:30 – 15:30 

ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY: 
PONIEDZIAŁEK: 8:30 – 11:30
WTOREK: 11:00 – 14:00
PIĄTEK: 10:30 – 13:30
Pisma skierowane do urzędu Gminy Wejherowo należy 
składać do skrzynki podawczej, umieszczonej w holu obok 
drzwi wejściowych. W sprawach wymagających konsultacji 
z pracownikami poszczególnych referatów, prosimy 
o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie.
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Szanowni Współmieszkańcy 
Gminy Wejherowo

Czuję się w obowiązku poinformować, że z dniem 1 grudnia 
2020 roku zrezygnowałem ze stanowiska wójta Gminy Wejhe-
rowo. Powodem tej trudnej decyzji są względy natury osobi-
stej (o których Państwu wiadomo) i zdrowotnej, także w kon-
tekście dolegliwości po chorobie Covid-19.
 Pozostawiam sprawy gminne w dobrej kondycji ekono-
micznej i społecznej. Mimo nadzwyczaj trudnej sytuacji pan-
demicznej, budżet Gminy na 2020 rok nie jest zagrożony; 
zadania inwestycyjne i społeczne są realizowane zgodnie 
z  harmonogramem. Również projektowany budżet na 2021 
rok ma wszelkie szanse na pomyślną realizację i dalszy, dyna-
miczny rozwój Gminy oraz nie wymaga wspierania dodatko-
wymi środkami kredytowymi. 
 Stabilność naszej małej Ojczyzny nie jest zagrożona za 
sprawą dobrego, konsolidowanego przez lata zespołu ludzi, 
stanowiących Radę Gminy oraz Urząd Gminy Wejherowo. 
Przez trzy niespełna kadencje, jakie mi za sprawą Państwa 
wyborów były dane sprawować swój Urząd, doświadczałem jednoznacznie mocnego i  merytorycznego 
wsparcia ze strony radnych, zwłaszcza skupionych w Klubie Radnych Gospodarna Gmina. Dzięki temu mo-
gliśmy realizować dynamiczny, proinwestycyjny kierunek rozwoju, obfitujący w wielość wykonanych zamie-
rzeń z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej.
 Szczególne słowa uznania kieruję do wysoce kompetentnego i oddanego grona pracowników Urzędu 
Gminy, wszystkich jego komórek organizacyjnych, dobrze służących Mieszkańcom i rozwojowi Gminy. To 
dzięki ich wysiłkom i zaangażowaniu budynek Urzędu stał się miejscem, gdzie Mieszkańcy mogą czuć się 
jak u siebie, gdzie stali się aktywnymi współgospodarzami. Gorące słowa podzięki kieruję pod adresem wi-
cewójta Macieja Milewskiego, animatora i kreatora zrealizowanych z powodzeniem inwestycji. Za sprawą 
kierowanego przezeń zespołu Gmina pozyskiwała dziesiątki milionów złotych wsparcia zewnętrznego, dzię-
ki którym mogliśmy budować drogi, rozwijać sieć wodno-kanalizacyjną, rozbudowywać szkoły i placówki 
kultury, urządzać place zabaw i obiekty sportowo-rekreacyjne czy doskonalić sieć oświetleniową. Będzie to 
służyło nam przez wiele lat i stanowiło doskonałą bazę do podejmowania nowych, ambitnych zadań. 
 Wielce pomocnymi byli mi sołtysi i rady sołeckie. To od nich – podczas zebrań sołeckich i indywidual-
nie płynęły do mnie sygnały o bolączkach, potrzebach i problemach, nurtujących społeczności naszych wsi 
i osiedli. Dzięki temu mogłem bardziej racjonalnie projektować budżet i – w miarę możliwości – wychodzić 
naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności. Wiele też zawdzięczam działającym w Gminie organizacjom 
pozarządowym. Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, Koła 
Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo i wiele innych były dla mnie cenionym partnerem, 
a zarazem stały się podmiotem dumy i znamienitą wizytówką Gminy, nie tylko w naszym regionie. 
 Pragnę jak najserdeczniej podziękować wszystkim Mieszkańcom, instytucjom i organizacjom naszej 
Gminy za zaufanie, jakiego doświadczałem niezmiennie przez minione dziesięć lat sprawowania funkcji wój-
ta Gminy Wejherowo. Był to niekiedy trudny i mozolny okres, ale zarazem wielce owocny i pouczający etap 
mojego życia. Dziękuję! 

Drodzy Mieszkańcy,
Proszę, aby decyzję o oddaniu głosu w wyborach mojego następcy oparli Państwo na namacalnych doko-
naniach. Wybierzcie Państwo kontynuację gwarantowaną przez radnych i kandydata Gospodarnej Gminy.

Henryk Skwarło
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XX Sesja Rady Gminy
4�Listopada�br.�w�budynku�dawnego�gimnazjum�w�Bolsze-

wie�przy�ulicy�Leśnej�35,�odbyła�się�XX�Sesja�Rady�Gminy�
Wejherowo.�
Jako�pierwszy�zajął�głos�Wójt�Gminy�Wejherowo,�omawiając�
informacje� z� działalności� w� okresie� międzysesyjnym.� Na-
stępnie� wysłuchaliśmy� komunikatów� i� Informacji� od� Prze-
wodniczącego�Rady�Gminy.
Radni�podjęli�następujące�uchwały:
• �w� sprawie� sprzedaży�nieruchomości� położonych�w�miej-
scowości� Gościcino� oraz�w� sprawie� nadania� nazwy� ulicy�
w miejscowości�Gościcino.

• ��uchwały�zmieniającej�uchwały�w�sprawie�nadania�nazw�uli-
com�we�wsi�Gowino�oraz�w�sprawie�nadania�nazwy�ulicom�
w�miejscowości.

• ��w� sprawie� przystąpienia� do� sporządzenia� zmiany� miej-
scowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� dla�
fragmentu�wsi�Sopieszyno�w�gminie�Wejherowo,�w�rejonie�
ulicy�Bukowej.

• �w�sprawie�w�przystąpienia�do�sporządzenia�zmiany�miej-
scowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� dla�
fragmentu�wsi�Sopieszyno�w�gminie�Wejherowo,�na�obsza-
rze�działek�o�nr�89/1,�89/2,�89/3

• �w� sprawie� uchwalenia� miejscowego� planu� zagospoda-
rowania� przestrzennego� dla� fragmentu� wsi� Bieszkowice�
w Gminie�Wejherowo,�na�obszarze�położonym�na�północ�
od�jeziora�Zawiad�pomiędzy�ulicą�Słoneczną�i�granicą�ob-
rębu�Sopieszyno.

• �w�sprawie�ustalenia�zasad�zwrotu�wydatków�za�świadcze-
nia�udzielane�w�ramach�wieloletniego�rządowego�progra-
mu�„Posiłek�w�szkole�i�w�domu”�na�lata�2019-2023

• �w�sprawie�ustalenia�wysokości�diet�dla�sołtysów�sołectw�
Gminy�Wejherowo.�

• �uchwały�zmieniającej�uchwałę�w�sprawie�zasad�wynajmo-
wania�lokali�mieszkalnych�wchodzących�w�skład�mieszka-
niowego�zasobu�Gminy�Wejherowo.�

• �w�sprawie�zmiany�budżetu�Gminy�na�2020�rok.�
• �w�sprawie�zmiany�wieloletniej�prognozy�finansowej�na�lata�
2020-2028.�

• �w� sprawie� obniżenia� średniej� ceny� skupu� żyta� do� celów�
wymiaru�podatku�rolnego�na�2021�rok.�

• �o�zmianie�uchwały�nr�IV/21/2018�Rady�Gminy�Wejherowo�
z�28�grudnia�2018�roku�w�sprawie�ustalenia�składu�osobo-
wego�Komisji�Budżetu�i�Finansów�Rady�Gminy�Wejherowo.�

• �w� sprawie� przystąpienia� Gminy� Wejherowo� do� realiza-
cji� programu� Ministerstwa� Rodziny� i� Polityki� Społecznej�
„Wspieraj�Seniora”.

Galeria Jubilatów

Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, pogody ducha i wielu szczęśliwych chwil 
w gronie przyjaciół i najbliższej rodziny.

Janina Durajewska z Orla, lat 90
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo 
kwiaty, upominek i list gratulacyjny 

przekazał Sołtys Jacek Macholl oraz Radny 
Przemysław Kiedrowski

Waleria Szymańska ze Zbychowa lat 90
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, 

upominek i list gratulacyjny przekazał 
Sołtys Robert  Szreder

Roman  Czoska z Gowina, lat 92

Władysław Pieper z Gościcina, lat 94
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, 

upominek i list gratulacyjny przekazał 
Sołtys i  Radny Marek Miotk

Maria Albecka z Gościcina, lat 90 
W imieniu Wójta Gminy Wejherowo kwiaty, 

upominek i list gratulacyjny przekazał Sołtys 
i Radny Marek Miotk, Radny Marek Albecki

4  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



Stan drogi przed inwestycją

Stan dróg po realizacji zadania inwestycyjnego

Gmina Wejherowo ma na swoim koncie wiele dokonanych inwestycji w minionych latach. Gmina rozwija się prężnie 
dzięki działaniom samorządów, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń a także działań których podstawą są ini-

cjatywy własne mieszkańców gmin. Rozbudowa infrastruktury technicznej usprawnia warunki życia i funkcjonowania 
istniejących podmiotów oraz umożliwia podjęcie nowych działań.                                                                                         

1.  „Budowa oraz przebudowa dróg gminnych:� Klimka,  
Równej, Handlowej w Gościcinie”. Dnia�30.10.2020�roku,�
zgodnie� z� umową� z� Wykonawcą,� przedstawiciele� Gminy�
Wejherowo� dokonali� odbioru� dróg� gminnych� zlokalizowa-
nych�w�strefie�produkcyjno�–�usługowej�miejscowości�Gości-
cino.�Zakres�realizacji�obejmował�cztery�odcinki:�

 Odcinek 1 – Budowa�ulicy�Handlowej�o�długości�688�m�–�od�
wjazdu�z ulicy�Klimka�do�istniejącego�odcinka�o�nawierzchni�
bitumicznej.
Odcinek 2 – Przebudowa�ulicy�Klimka�o�długości�357�m�–�od�
skrzyżowania� z�ulicą� Słoneczną�do�miejsca,�w�którym�został�
zakończony�w 2019�roku�pierwszy�etap�polegający�na�zmianie�
nawierzchni�drogi.�
Odcinek 3 – Przebudowa�ulicy�Klimka�o�długości�85�m�–�od�
skrzyżowania�z ulicą�Równą.
Odcinek 4 – Przebudowa�ulicy�Równej�o�długości�147�m�–�od�
skrzyżowania�z�ulicą�Handlową�do�drogi�krajowej�nr�6.�Odcinek�
ten�jest�kontynuacją�etapu�pierwszego�zrealizowanego�w�2019�
roku
Zadanie� obejmowało� wykonanie� nowej� nawierzchni� � jezdni,�
jednostronnego�chodnika,�oznakowania�pionowego�i�poziome-
go,�budowę�kanalizacji�deszczowej�oraz�przebudowę�skrzyżo-
wań.�Dzięki�zrealizowanej�inwestycji�poprawiło�się�bezpieczeń-
stwo� pieszych� uczestników� ruchu� drogowego,� polepszył� się�
komfort�jazdy,�a�tereny�zlokalizowane�w�sąsiedztwie�inwestycji�
stały� się�atrakcyjne�dla�potencjalnych� inwestorów,� co�będzie�
sprzyjało�dalszemu�rozwojowi�tych�obszarów.�
Wartość�całego�zadania�opiewała�na�kwotę�3 599 866,87 zł,�
w tym�dofinansowanie�z�Funduszu�Dróg�Samorządowych�(edy-
cja�2020)�wyniosło�1 799 933,00 zł.�

Przebieg inwestycji w minionych 
miesiącach w Gminie Wejherowo
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Stan kładki po przebudowie

2.  Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi 
powiatowej nr. 1438 G w miejscowości Kniewo. 

Inwestycja�polegała�na�budowie�kładki�dla�pieszych�usytuowa-
nej�w�bezpośrednim�sąsiedztwie�istniejącego�mostu�drogowe-
go�od�strony�zachodniej�na�rzece�reda.�Budowa�kładki�wprowa-
dza�znaczącą�poprawę�bezpieczeństwa�pieszych�przy�drodze�
powiatowej�oraz�zapewnia�poprawę�komunikacji�na�ciągu�pie-
szym�ułatwiając�dostęp�do�przystanku�autobusowego�a�także�
stworzyła�nową�trasę�spacerową�nad�rzeką�Redą.�W�ramach�
realizacji�zadania�wykonano�między�innymi:�
• �budowę�chodników�łączących�kładkę�z�istniejącymi�ciągami�
pieszymi,

• �odwodnienie�kładki,
• �mury�oporowe,
• �wyprofilowanie�skarp,
• �umocnienie�korytarza�rzeki.
Wykonawcą�był�Firma�Budowlano-Drogowa�MTM�S.A.�z�Gdyni,�
termin�zakończenia�prac�przypadł�na�dzień�09.11.2020�roku.
Całkowity�koszt�budowy�kładki�wyniósł�526 624,50 zł z�czego�
kwota�140 343,00 zł� to� udział�Gminy�Wejherowo.� Pozostała�
kwota�pochodzi� � z�dofinansowania�pozyskanego�ze�środków�
rezerwy�ogólnej�w�kwocie�245 938,50 zł�oraz�z�Powiatu�Wejhe-
rowskiego�140 343,00 zł.

Nowe miejsce rekreacji w Orlu
Powstało� nowe� miejsce� rekreacji� przy�

przystani� kajakowej� w� Orlu.� Mieszkań-
cy� Gminy�Wejherowo�mogą� się� cieszyć� no-
wym�miejscem�wypoczynku.�Zakończyła�się�
inwestycja� pn.� „Budowa� miejsca� integracji�
przy�przystani�kajakowej�w�sołectwie�Orle”.�
Całkowita� wartość� inwestycji� wraz� z� wyko-
naniem� projektu� wyniosła� blisko� 24  tys.� zł�
Dofinansownie�w� formie�dotacji�w�wysoko-
ści�10.000,00�zł�uzyskano�ze�środków�Woje-
wództwa� Pomorskiego� w� ramach� pomocy�
finansowej� pod� nazwą� „Aktywne� Sołectwo�
Pomorskie�2020”.�Realizacja�przedsięwzięcia�
polegała�na�budowie�miejsca�integracji�przy�
istniejącej�przystani�kajakowej.�Wybudowa-
no�m.in.� palenisko,� zamontowano� stół� pik-
nikowy� i� ławkę�betonową.�Całość�dopełniły�
nasadzenia.� Powstanie� nowego,� ogólnodo-
stępnego�elementu�rekreacyjnego�w�samym�

centrum�sołectwa�przyczyni�się�do�częstsze-
go� korzystania� z� walorów� przyrodniczych�
Kanału�Redy�oraz� Jeziora�Orle�przez�miesz-
kańców�i�turystów.
Inwestycja�z�uwagi�na�swój�wymiar�społecz-
ny� obejmowała� również� działania� lokalnej�
społeczności�w�postaci�nieodpłatnego�wkła-
du�pracy�własnej.
Pan� Jacek�Macholl� –�Sołtys�Orla� składa�ser-
deczne� podziękowania� wszystkim� miesz-
kańcom,� którzy� przyszli� pomóc� w� wyko-
nywanych� pracach:� przygotowawczych,�
porządkowych�oraz�ziemnych.�
Pomoc� finansowa� udzielana� przez� Sejmik�
Województwa� Pomorskiego� na� dofinanso-
wanie� zadań� własnych� gminy� w� zakresie�
małych�projektów�lokalnych�pod�nazwą�„Ak-
tywne�Sołectwo�Pomorskie�2020”�realizowa-
nych�na�terenach�wiejskich.
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W�miesiącu�październiku� i� listopadzie�bieżącego� roku,� dzięki�
środkom�pochodzącym� z�budżetu�Gminy�Wejherowo,�wyko-
nano�zadania�utwardzenia�nawierzchni�płytami�ażurowymi�na�
następujących�drogach�Gminy�Wejherowo:
Bieszkowice
•��ul.�Świerkowa�–�na�długości�75�m�i�szerokości�4,5�m�–�wartość�
zadania�około�27 000,00�zł

Bolszewo
•��ul.�Jarzębinowa�–�na�długości�80�m�i�szerokości�5�m��z�wykona-
niem�progu�zwalniającego�z�istniejących�płyt�IOMB�w�postaci�
wyniesionego�skrzyżowania�ul.�Jarzębinowej�z�ul.�Grabową�–�
wartość�zadania�około�49 700,00�zł�

•��ul.�Kręta�-�na�długości�30�m�i�szerokości�5�m�–�wartość�zadania�
około�15 900,00�zł

•��ul.�Czereśniowa�w�Bolszewie�–�na�długości�35�m�i�szerokości�3�
m�–�wartość�zadania�11 550,00�zł

Gościcino
•��ul.�Konwaliowa�–�na�długości�95�m�i�szerokości�4,5�m�–�wartość�
zadania�około�45 200,00�zł

•��ul.�Nadrzeczna�–�na�długości�45�m�i�szerokości�4,5�m�–�wartość�
zadania�około�21 400,00�zł�

•��ul.�Poprzeczna�–�na�długości�40�m�i�szerokości�4,5�m�–�wartość�
zadania�około�19 000,00�zł

Gowino
•��ul.�Równa�–�na�długości�330�m�i�szerokości�5�m�–�wartość�za-
dania�132 000,00�zł�

Góra�
•��ul.�Karnowskiego�-�na�długości�60�m�i�szerokości�3,5�m�–�war-
tość�zadania�22�000,00�zł

Kniewo
•��ul.�Szeroka�I–�na�długości�140�m�i�szerokości�4,5�m�–�wartość�
zadania�prawie�66 000,00�zł

•��ul.�Szeroka� II-�na�długości�50�m�szerokości�4,5�m�–�wartość�
zadania�23 850,�00�zł

•��ul.�Bukowa�–�na�długości�15�m�i�szerokości�5�m�–�wartość�za-
dania�9 700�zł�

Łężyce
•��ul.�Akacjowa�-�na�długości�265�m� i�szerokości�5m�-�wartość�
zadania�143 100,00�zł

Utwardzenia dróg gminnych 

Ulica Antoniego Abrahama w Nowym Dworze Wejherowskim Ulica Głogowa w Orlu

•��ul.�Cyprysowa�i�ul.�Głogowa�-�łączne�na�długości�200�m�i�szero-
kości�5m�-�wartość�zadania�108 000,00�zł

•��ul.�Jeżynowa�i�Cyprysowa�-�łącznie�na�długości�120�m�i�szero-
kości�5m�-�wartość�zadania�47 970,00�zł

•��ul.�Cedrowa�w�Łężycach�-�na�długości�50�m�i�szerokości�5m�
- �wartość�zadania�19 988,00�

Nowy Dwór Wejherowski
•��ul.�Antoniego�Abrahama�etap�I�–�na�długości�100�m�i�szeroko-
ści�4,5�m�–�wartość�zadania�około�36�000,00�zł

•��ul.�Antoniego�Abrahama�etap�II�–�na�długości�95�m�i�szerokości�
4,5�m�–�wartość�zadania�około�45 500,00�zł

Orle
•��ul.�Głogowa�etap�I�–�na�długości�25�m�i�szerokości�5�m�–�war-
tość�zadania�około�13�000,00�zł

•��ul.�Głogowa�etap�II�–�na�długości�25�m�i�szerokości�5�m�–�war-
tość�zadania�około�13�000,00�zł

•��ul.�Konopnickiej�–�na�długości�20�m�i�szerokości�5�m�–�wartość�
zadania�około�5�000,00�zł

Reszki
•��droga�wewnętrzna�dz.�Nr�85�–�na�długości�15�m�i�szerokości�4�
m�–�wartość�zadania�7 140,�00�zł

Sopieszyno
•��ul.�Czereśniowa�-�na�długości�75�m�i�szerokości�5�m�–�wartość�
zadania�około�41�000,00�zł

Ustarbowo
•��ul.�Lipowa�–�na�długości�95�m�i�szerokości�4�m�–�wartość�zada-
nia�około�50�000,00�zł

•��ul.�Lipowa�–�wymiana�istniejących�płyt�na�powierzchni�57�m2�
–�wartość�zadania�13 000,00�zł

Warszkowo
•��ul.�Bukowa�etap�I�–�na�długości�30�m�i�szerokości�4,5�m�–�war-
tość�zadania�około�14�000,00�zł

•��ul.�Bukowa�etap�II�–�na�długości�80�m�i�szerokości�4,5�m�–�war-
tość�zadania�około�37�000,00�zł

Zbychowo
•��ul.�Źródlana�–�na�długości�100�m�i�szerokości�5�m�–�wartość�
zadania�około�40�000,00�zł

•��ul.�Różana�–�na�długości�50�m�i�szerokości�4�m�–�wartość�za-
dania�21 800,�00�zł
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Ulica Źródlana w Zbychowie

Ulica Poprzeczna w Gościcinie

Ulica Konwaliowa w Gościcinie

Ulica Bukowa Warszkowo

Ulica Nadrzeczna w Gościcinie
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W�miesiącu�październiku�dokonano�zmodernizowania�dróg�do-
jazdowych�do�gruntów�rolnych�ul.�Kaszubska�i�ul.�Starowiejska�
w�Gowinie.�Całkowita�wartość�zadania�to�270�562,50 zł,�gdzie�

uzyskano�dofinansowanie�w�wysokości�91�860,00�zł�z�Urzędu�
Marszałkowskiego�w�ramach�„Programu�modernizacji�dróg�do-
jazdowych�do�gruntów�rolnych”.

W�miesiącu�październiku�i�listopadzie�bieżącego�roku�zrealizo-
wano,�dzięki�środkom�z�budżetu�Gminy�Wejherowo,� �zadania�
polegające�na�wykonaniu�odcinków�chodników�na�terenie�so-
łectw�Gościcino�i�Bolszewo:

1.��ul.�Wspólna�w�Bolszewie�–�na�długości�43�m�i�szerokości�2�m�
–�wartość�zadania�18�000,00�zł.

2.��ul.�Prusa�w�Bolszewie�–�na�długości�75�m� i�szerokości�2�m��
–�wartość�zadania�22�000,00�zł.

Poza�inwestycjami�związanymi�z�infrastrukturą�drogową�zreali-
zowano�wiele�drobnych�prac�na�terenie�Gminy�Wejherowo:
•� �oczyszczono� rów�odprowadzający�wodę� ze� stawu�w�Zby-

chowie�wraz�z�przepustem�pod�drogą�na�odcinku�20�m,
•� �naprawiono�wypłukane�płyty�na�ul.�Narcyzowej�w�Sopie-

szynie,

•� �ułożono� płyty� drogowe� na� rowie� w� pasie� ul.� Lipowej�
w Ustarbowie,

•� �utwardzono� przyczółek� przy� przepuście� pod� drogą� przy�
ul. Kaszubskiej�w�Gowinie.

Koszt�wymienionych� zadań�wyniósł� blisko� 15� 000,00� złotych�
i został�sfinansowany�z�środków�budżetu�Gminy�Wejherowo.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Powstały nowe odcinki chodników

Pozostałe inwestycje w gminie

Chodnik przy ulicy Wspólnej w Bolszewie Ulica Prusa w Bolszewie

Ulica Kaszubska w Gowinie Ulica Starowiejska w Gowinie
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W�dniu� 13� listopada� 2020� roku�Henryk� Skwarło� –�Wójt�
Gminy� Wejherowo� podpisał� umowę� na� dofinanso-

wanie� inwestycji�pn.�“Budowa�ciągu�dróg�gminnych:�Polnej�
129051G� i� Ogrodowej� w� Bolszewie”.� Dofinansowanie� uda-
ło� się� pozyskać� dzięki� dodatkowemu� podziałowi� środków�
z Funduszu�Dróg�Samorządowych-�edycja�2020.�Zaplanowa-
na� przez� Gminę�Wejherowo� inwestycja� obejmuje� budowę�
ulicy�Ogrodowej�i�ostatniego�etapu�ulicy�Polnej�w�Bolszewie�
wraz�z�wykonaniem�kanalizacji�deszczowej,�uzupełnieniem�
oświetlenia� ulicznego,� wymaganą� przebudową� sieci� oraz�
budową� chodników.�Rozbudowa�ulicy� Polnej� jest� kontynu-
acją�realizacji�inwestycji,�która�do�tej�pory�prowadzona�była�
w czterech�etapach�ze�środków�gminnych�w wysokości�po-
nad�3�mln�zł.�Realizacja�całego�przedsięwzięcia�ma�przede�
wszystkim�zwiększyć�bezpieczeństwo�mieszkańców�jak�i po-
prawić�przepustowość� ruchu�na� intensywnie� rozwijającym�
się� obszarze� sołectwa.� Inwestycja� została� oszacowana� na�
kwotę� 2.931.000 zł,� przy� czym� 50%� kosztów� kwalifikowa-
nych�w�wysokości�1.430.993 zł� to�kwota�pozyskana�z�dofi-
nansowania,� natomiast� resztę� samorząd� sfinansuje� z�wła-
snych� środków� przy� wsparciu� Spółki� PEWIK� Gdynia,� która�
pokrywa� koszty� przebudowy� kolidującego� wodociągu.� Za-
danie�będzie�realizowane�w�roku�2021.

Dnia� 13� listopada� 2020� roku� została� podpisana� umowa�
pomiędzy�Wojewodą�Pomorskim�Dariuszem�Drelichem�

oraz�Wójtem�Gminy�Wejherowo�Henrykiem�Skwarło�o�udzie-
lenie� dofinansowania� z� Funduszu� Dróg� Samorządowych�
na� realizację� zadania� pn.� “Przebudowa� drogi� gminnej� nr�
129167G�(ul.�Jana�Pawła�II)�w�Gościcinie�–�etap�II”.
Zadanie�stanowi�kontynuację�etapu�I�zrealizowanego�w 2018�
roku.� W� ramach� inwestycji� rozbudowany� zostanie� odci-
nek� ulicy� Jana� Pawła� II� o� długości� 520�m� od� skrzyżowania�
z� ulicą� Uroczą� do� ulicy� Drzewiarza.� Zaprojektowano� nową�
konstrukcję� jezdni,� wzdłuż� której� wykonany� zostanie� jed-
nostronny� chodnik,� kanalizacja� deszczowa� oraz� oświetle-
nie�uliczne.�Ponadto�w�zakres�inwestycji�wchodzi�rozbiórka�
istniejącego�mostu� i�budowa�nowego�żelbetowego�obiektu�
mostowego�znajdującego�się�w�ciągu�drogi�gminnej.�W�celu�
poprawy�bezpieczeństwa�pieszych�uczestników�ruchu�dro-
gowego�w ramach�zadnia�przewiduje�się�budowę��oświetlo-
nego�przejścia�dla�pieszych�oraz�oznakowania�aktywnego�na�

przejściu,�montaż�tablicy�interaktywnej�informującej�o�pręd-
kości�pojazdu�oraz�wykonanie�progu�zwalniającego.
Planowana� wartość� całego� zadania� opiewa� na� kwotę��
4 766 791,00 zł,� w� tym� dofinansowanie� z� Funduszu� Dróg�
Samorządowych�wynosi�853 965,00 zł.� Gmina�Wejherowo�
informuje,� iż�ogłosiła�przetarg�na�realizacje�ww.� inwestycji,�
z terminem�realizacji�do�listopada�2021�roku.

Dofinansowanie na budowę 
ul. Polnej i ul. Ogrodowej w Bolszewie

Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II 
w Gościcinie – etap II

Państwowy Fundusz Celowy
Fundusz Dróg Samorządowych

Państwowy Fundusz Celowy
Fundusz Dróg Samorządowych
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26�listopada�bieżącego�roku�zostały�zrealizowane�czynno-ści�odbiorowe�muru�oporowego�wzdłuż�ul.�Osiedlowej�
w�Gościcinie.�W�ramach�przeprowadzonych�prac�wykonano:
• �prace�rozbiórkowe�części�muru,
• �roboty�ziemne�przy�fundamentach,
• �prace�naprawcze�muru�oporowego,�na�odcinku�153�m,
• �wzmocnienia�prefabrykatami�żelbetnowymi,
• �zainstalowanie�mikropali,
• �przeprowadzenie�robót�malarskich,
• �zamontowanie�balustrady�wzdłuż�remontowanego�muru,
• �odtworzono�konstrukcję�chodnika.

Roboty�budowlane�były�realizowane�w�okresie�od�14.04.2020�r.�
do�16.11.2020�r.�Wynagrodzenie�ryczałtowe�wykonanych�i�ode-
branych�robót�wyniosło�1 527 870,88 zł.�Wykonawcą�prac�była�
firma�FBSERWIS�SA�z�Warszawy.

Dobiega�końca inwestycja�budowy�kanaliza-
cji�sanitarnej,�która�objęła�swoim�zakresem�

część�Bolszewa,�Górę�–�Paradyż�oraz�Orle (etap�
I,�II,�II)�–�aktualnie�prowadzone�są�prace�odbioro-
we�i�rozruchowe.�Budowa�zrealizowana�została�
przez� PEWIK� Gdynia� na� podstawie� projektów�
przekazanych� przez� Gminę� Wejherowo.� Inwe-
stycja�uzyskała�dofinansowanie�ze�środków�UE�
w� ramach�Funduszu�Spójności�w� ramach�pro-
jektu� „Optymalizacja� i� rozbudowa� systemów�
zbiorowego� zaopatrzenia� w� wodę� i� odprowa-
dzania� ścieków� PEWIK� GDYNIA”.� Mieszkańcy�
zainteresowani� podłączeniem� swojej� posesji�
do�nowej�sieci�mogą�wszczynać� już�procedurę�
przyłączenia� poprzez� wystąpienie� o� warunki�
techniczne� do� PEWIK� GDYNIA.� Po� formalnym�
odbiorze� inwestycji� oraz� wydaniu� pozwolenia�
na� użytkowanie� przez� nadzór� budowlany� bę-
dzie� wykonywanie� prac� przyłączeniowych.� W�
tym� czasie  zostanie� też� ogłoszony� graniczny�
termin�ubiegania� się�o�dotację�proekologiczną�
z�budżetu�Gminy�–�tj.�częściowy�zwrot�kosztów�
podłączenia.�Szczegółowe�informacje�na�temat�
procedury�przyłaczenia�można�znaleźć�na�stro-
nach� internetowych� PEWIK� Gdynia:  www.pe-
wik.gdynia.pl lub�uzyskać�telefonicznie�w�Biurze�
Obsługi�Klienta�PEWIK,�tel.�58�66�87 311.

Remont muru oporowego wzdłuż ul. Osiedlowej w Gościcinie

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Orlu

19�listopada�bieżącego�roku�podpisano�umowę�na�„Wy-
konanie�remontów�cząstkowych�dróg�i�placów�na�te-

renie�Gminy�Wejherowo�na�lata�2021-2022”�(2�części)�z�firmą�
Usługi�Sprzętowo-Transportowe�Roboty�Drogowo-Budowla-
ne�Ryszard�Czepulonis�na�kwotę�528 480,00�zł.
Część�I�obejmuje�miejscowości:�Bolszewo,�Orle,�Nowy�Dwór�

Wejherowski,�Zbychowo,�Reszki,�Bieszkowice,�Łężyce�–�kwo-
ta�264 240,00�zł.

Część� II� obejmuje� miejscowości:� Gościcino,� Warszkowo,�
Góra,�Kniewo�/�Zamostne,�Gowino�/�Pętkowice,�Sopieszyno,�
Ustrbowo,�Gniewowo,�Kąpino�–�kwota�264 240,00�zł.��

Wykonanie remontów cząstkowych dróg 
i placów na terenie Gminy Wejherowo
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16�listopada� bieżącego� roku,� podpisano� umowę� na�
„Przebudowę� części� ulicy� Świerkowej� w� Bolszewie�

z firmą�Usługi�Ogólnobudowlane�Szelbruk�Piotr�Szela�z�Siera-
kowic.�Zakres�zadania�obejmuje:�budowę�drogi�wraz�z�chod-

nikiem�na�długości� 97�mb,�budowę�kanalizacji� deszczowej,�
wykonanie�10� –� ciu�miejsc�parkingowych.�Wartość� zadania�
wynosi�prawie�345 000,00 zł.�Planowany�termin�wykonania�
do�15�grudnia�bieżącego�roku.

19�października� 2020� roku� zostały� podpisane� z� firmą�
PMP�Sp.�z�o.o.�trzy�umowy�na budowę�nowych�punk-

tów�oświetlenia�drogowego�na�terenie�Gminy�Wejherowo.�
Jedna�dotyczy�realizacji�w�miejscowościach�Bolszewo,�Orle,�
Góra� i�Kąpino,�druga�–�Gościcina� i�Gowina,� trzecia�–�Biesz-
kowic,� Gniewowa,� Łężyc,� Nowego� Dworu�Wejherowskiego,�
Sopieszyna� oraz� Zbychowa.� Zakres� robót� obejmuje� posta-
wienie� 50� szt.� nowych� latarni� oraz� budowę� 6� szt.� szafek�

oświetleniowych�w�ramach�47�projektów.�Łączny�koszt�wy-
konania�297 769,04�zł�brutto,�w�tym:
ZADANIE 1 obejmuje�17�latarni,�łączny�koszt�–�84 657,85�zł
ZADANIE 2�obejmuje�17�latarni,�łączny�koszt�–�113 131,86�zł
ZADANIE 3�obejmuje�16�latarni,�łączny�koszt�-�99 979,33�zł.�

Termin� realizacji�do�dnia 28 grudnia�2020� roku.�Gwarancja�
120�miesięcy.

Przebudowa części ul. Świerkowej w Bolszewie

Prace związane z rozbudową oświetlenia 
na terenie Gminy Wejherowo

Rozpoczęły�się�prace�zwią-
zane� z modernizacją� ko-

lejnego� etapu� ulicy� Łąkowej�
w� Orlu.� Nawierzchnia� drogi�
zostanie� trwale� utwardzona�
płytami� IOMB� na� odcinku�
500�m.�Inwestycja,�której�za-
kończenie� planowane� jest�
w połowie�grudnia�b.r.�będzie�
kosztować 200 000 zł, z cze-
go 100 000 zł to�środki�pozy-
skane� z  budżetu� Wojewódz-
twa� Pomorskiego� na� 2020�
rok.� Wykonawcą� przedsię-
wzięcia� jest� firma� “Usługi�
Ogólno-Sprzętowo-Transpor-
towe�Roboty�Drogowe�Teresa�
Groth”�z�Bolszewa.

Prace drogowe na ul. Łąkowej w Orlu

Środki finansowe pochodzą z budżetu 
Województwa Pomorskiego i są przeznaczone  

na zadania związane z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych dla jednostek samorządu 

terytorialnego.
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11 listopada to święto Polski

KGW Bolszewo w obchodach 102 
rocznicy odzyskania niepodległości

11�Listopada�to�święto�Polski� i�każdego�Polaka,�z� tej�okazji�Wójt�Gminy�Wejherowo�Henryk�Skwarło�zło-
żył�życzenia�wszystkim�mieszkańcom�gminy�oraz�zapro-
sił�do�uczestnictwa�z�okien�swoich�domów�lub�z�posesji�
w  �odświętnym�przejeździe�samochodów� i�posłuchania�
pieśni�patriotycznych,�które�rozbrzmiewały�z�samocho-
dów�przejeżdżających�ulicami�naszej�gminy.�Dziękujemy�
również�naszym�strażakom�z�OSP�Gościcino�za�całodnio-
wy�przejazd�wozem�strażackim�po�Naszej�Gminie.

„Najpierw złożyliśmy kwiaty i znicze przed pomnikiem 
Żołnierzy Poległych z I Morskiego Pułku w Wejhero-

wie, następnie udałyśmy się do miejscowości Biała, gdzie na 
miejscu pochówku Żołnierzy I Morskiego Pułku, poległych 
w obronie naszej Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, również 
złożyłyśmy kwiaty i zapaliłyśmy znicze. Nie zabrakło uroczy-
stego odśpiewania Hymnu Polski.”

Grażyna�Groth�-�prezes�KGW�Bolszewo
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UG: Dzień dobry, na wstępie chciałabym pogratulować 
otrzymania Gryfa Literackiego, Pana książka zdobyła naj-
większe uznanie spośród 32 nominacji. To wielkie osiągnię-
cie. Spodziewał się Pan takiej nagrody?
AJ: To�była�dla�mnie�bardzo�miła�niespodzianka.�

UG: Pytanie na rozgrzewkę: czy jest Pan z zawodu pisarzem?
AJ:�Nie.�Z�zawodu� jestem�historykiem-archiwistą.�Po�skoń-
czeniu�liceum�ogólnokształcącego�w�Wejherowie,�podjąłem�
studia�na�Uniwersytecie� im.�Mikołaja�Kopernika�w�Toruniu�
na�kierunku�historia-archiwistyka.

UG: Czy Pana prawdziwy zawód pomógł w napisaniu książki?
AJ:�Oczywiście,�pisanie�książki�to�określony�warsztat�pracy,�
jeśli�jestem�archiwistą�i�historykiem,�to�wówczas�mam�odpo-
wiednie�przygotowanie�do�korzystania�i�interpretacji�źródeł�
historycznych.�To�istotne,�warsztat�pracy�jest�bardzo�ważny.

UG: Czy miał Pan obawy przed wydaniem książki?
AJ: Obawy�nie,�ale�pisząc�zastanawiałem�się,�czy�książka�się�
komuś�spodoba,�jak�zostanie�odebrana,�z�jakim�przyjęciem�
się�spotka?�Okazało�się,�że�została�dobrze�przyjęta�i�spotkała�
się�z�uznaniem,�a�to�jest�największa�satysfakcja�dla�autora.�

UG: Czy to pierwsza Pana książka?
AJ:�Nie.�Pierwsza�była�w�2001,�była�to�mała�książka,�poświę-
cona�parafii�Św.�Jadwigi�Śląskiej�w�Kębłowie.�W�2016�r.�wyda-
łem�książkę�monografię�wsi�Strzebielino.�Książka�ta�ukazała�
się�w�700-setną�rocznicę�powstania�tej�miejscowości.�Poza�
tym� publikowałem� wiele� artykułów� poświęconych� historii�
i nie�tylko�na�łamach�różnych�czasopism.

UG: Czyli nie jest Pan nowicjuszem, proszę jednak powie-
dzieć jak wydawnictwa reagują na debiutantów?
AJ:� Wydanie� książki� to� duże� przedsięwzięcie� związane�
z kosztami.�Jedną�rzeczą�jest�napisanie�książki,�a�drugą�do-
prowadzenie�do�jej�wydania,�co�nie�jest� łatwe.�Miałem�jed-
nak�szczęście,�było�mi�o�tyle�łatwiej,�że�doskonale�znam�śro-
dowisko� lokalne,� samorządowe.� I� tu�muszę�wyrazić� słowa�
podziękowania� dla� samorządów:� Gminy� Puck,� Starostwa�
Powiatowego� i�Gminy�Wejherowo,�Gminy�Luzino�za�wspar-
cie�finansowe�wydania�mojej�książki.�Patronem�medialnym�
jej�wydania�było�Radio�Kaszëbë,�a�jej�wydanie�wsparło�także�
MPiMKP�w�Wejherowie.�Jeżeli�są�sponsorzy�to�każde�wydaw-
nictwo�z�chęcią�książkę�wyda,�wszak�działają�tu�prawa�rynku.�
Moja�książka�ukazała�się�w�renomowanym�wydawnictwie�In-
stytutu�Teologicznego�Księży�Misjonarzy�w�Krakowie.

Wywiad z Andrzejem Januszem
UG: Skąd się wziął pomysł na taki tytuł?
AJ:�Z�historii�Rodu�Żelewskich

UG: Skąd wziął Pan pomysł na napisanie takiej książki?
AJ: Inspiracji�do� jej�napisania�było�kilka.�Przede�wszystkim�
to,�że�jestem�związany�rodzinnie�z�tym�rodem.�Moja�babcia�
Anna� Julianna�była�z�domu�Bach�Żelewska� i�dzięki�niej�po-
znałem�wiele�opowieści�z�historii�związanych�z�tym�rodem.�
Przez�wiele� lat�pracowałem� jako�pedagog�w�gminie�Luzino�
i� tam� jest� szczególnie� wiele�miejsc� i� obiektów� związanych�
z Żelewskimi,�a�w�okresie�międzywojennym�wójtem�tej�gmi-
ny�był�Paweł�Żelewski�i�o�nim�dziesięć�lat�temu�opublikowa-
łem�obszerny�artykuł�na�łamach�Pomeranii.�Taką�inspiracją�
była� także� sprawa� odnowy� cmentarza� rodzinnego� Żelew-
skich� w� Barłominie,� zabiegałem� o� przywrócenie� godnego�
wyglądu�tej�nekropolii�wraz�z�panem�Władysławem�Halkiem,�
a nasze�staranie�napotykały�na�znaczny�opór,�gdyż�większo-
ści� ludzi�nazwisko�Żelewski�kojarzyło�się�tylko�z�generałem�
SS�Erichem�von�dem�Bachem,�określanym�często� jako�„kat�
Warszawy”.� Przez� ukazanie� losów� członków� rodu� Żelew-
skich,�chciałem�zmienić�ten�powszechnie�negatywny�obraz�
rodu.� Jest� to� także�ważne�z�punktu�widzenia�negatywnego�
postrzegania�ogółu�Kaszubów,�którym�często�zarzuca�się,�że�
byli�volksdeutschami�i�mieli�„dziadka�w�Wehrmachcie”.�

UG: Do jakiego gatunku zalicza się książka?
AJ:�To�książka�stricte�historyczna.�To�nawet�nie� jest�mono-
grafia�Żelewskich,� linii� tego�rodu�było�aż�trzynaście,� ja�opi-
suje� tylko� trzy� z� nich,�więc� to�nie�monografia� całego� rodu�
Żelewskich� a� tylko� wątki� z� życia� jego� części.� Jednakże� nie�
poprzestaję�na� tym� -�gromadzę�kolejne� fakty� i� informacje.�
Może�kiedyś�wrócę�do�tego�tematu?

UG: Interesuje mnie Pana warsztat pracy. Pisarza w trakcie 
pracy wyobrażam sobie siedzącego za biurkiem, na którym 
znajduje się sterta papierów i maszyna do pisania oraz kil-
ka kubków po kawie. W nogach jakiś kocur... To tak pewnie 
z jakichś starszych wiekiem lektur mam takie skojarzenia... 
Jak wygląda Pana otoczenie podczas tworzenia, co Pan lubi 
mieć, co przeszkadza itp.?
AJ:� (Śmiech)� tutaj� żadnej�magii� nie�ma.�Nie�ma� kotów� i� 10�
kaw…u� mnie� wygląda� to� tak:� zbieram� materiał,� wywiady,�
wspomnienia,� wzmianki� w� książkach…czasem� napotykam�
nieistotne�informacje,�które�potem�nabierają�innej�wartości�
wpadając�w�odpowiedni� kontekst.� Zbieram,�układam� i� po-
wstaje� treść.�Książki�piszę�na�komputerze,�nie�wyobrażam�
sobie�pisania�na�maszynie�czy�ręcznie.

UG: Czyta Pan dużo książek? Jakie?
AJ: Ze�wstydem�mówię,�że�czytam�raczej�tylko�książki�histo-
ryczne.�Czekają�na�mnie�książki�pani�Tokarczyk�ale�nie�dałem�
rady�jeszcze�do�nich�dotrzeć….

UG: Ile czasu zajęło napisanie książki?
AJ:� Długi� okres….pierwszy� artykuł� poświęcony� był� Wójto-
wi� Luzina�ponad�10� lat� temu.�W�zasadzie�wtedy� zaczął� się�
proces�zbierania�informacji.�Potem�kilka�artykułów�o�innych�
członkach� rodu,� drobne� teksty� zbierane� na� bieżąco� aż� do�
niedawna,�kiedy�to�zacząłem�składać�wszystko�w�całość.
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ECITARO 
– autobus elektryczny 
testowo na linii nr 7 
w Gościcinie

UG: Z jakim pisarzem lub pisarką się Pan utożsamia i mo-
głaby się Pani porównać?
AJ:�Jeśli�chodzi�o�styl�pisania�to�nieustannie�Günter�Grass
i� Blaszany� Bębenek� to� książka� kultowa,� która� określa�mój�
sposób�myślenia�o�Kaszubach.�Na�drugim�miejscu�jest�Lech�
Bądkowski�–�jedyny�literat,�który�strajkował�w�Stoczni�Gdań-
skiej.�Związany�z�Lechem�Wałęsą.�Wyjątkowa�osoba�–�skrom-
nie� się� pochwalę� iż� dzięki�mnie� szkoła� nr� 1�w� Luzinie� nosi�
imię�Lecha�Bądkowskiego.�Jednak�nigdy�nie�ośmieliłbym�się�
porównywać�do�nich,�są�oni�moimi�idolami,�ja�jestem�tylko�
lokalnym�historykiem.�

UG: Pisanie traktuje pan jako hobby czy zawodowo?
AJ:�Zawsze�jako�hobby�–�to�nie�jest�źródło�dochodu,�niemniej�
uważam�się�za�profesjonalnego�historyka,�nic�co�w�książce�
zawarte�nie�jest�wzięte�z�„sufitu”,�wszystko�opiera�się�na�so-
lidnej�bazie�źródłowej.�

UG: Czy wyciągnął jakieś wnioski po napisaniu tej książki?
AJ: Na�pewno.�W�momencie�ukazania�się�książki,�myślałem,�
że�to�dzieło�skończone.�Po�jej�opublikowaniu�doszły�do�mnie�
nowe� informacje,� których�nie�w�miałem�w� trakcie� jej� pisa-
nia,� czasami� chciałoby� się� coś� zmienić�w� książce,� zauważa�
się�błędy� (np.�w�pisowni�nazwisk,� literówka)� itd…W�książce�
jest�wątek�o�parafii�w�Smażynie,�teraz�pracuję�nad�tym�tema-
tem�i�widzę,�że�pewne�rzeczy�inaczej�wypadałoby�naświetlić,�
z racji�tego,�że�dotarłem�do�wcześniej�mi�nieznanych�źródeł.�
Gdybym�teraz�wydawał�książkę,�to�zrobiłbym�to�trochę�ina-
czej…

UG: Czy napisze pan kiedyś książkę z innego gatunku?
AJ:�Trudne�pytanie,�pomysły�chodzą�mi�po�głowie,�ale�uwa-
żam,� że� nie� mam� talentu� w� tym� kierunku…gdybym� miał�
usiąść�przy�komputerze�i�wymyślać�jakieś�historie�i�bohate-
rów�to�chyba�nie�dałbym�rady,�nawet�nie�wiem�czy�warto.

UG: Każdy może pisać?
AJ:�Podobno,�każdy�może�napisać�jedną�książkę,�chociażby�
opisać�swoje�życie…Sprawdzianem�wartości�autora�jest�do-
piero�jego�trzecia�książka,�tak�uważam.�

UG: Jak się pisze książki? Od czego zacząć? Czy wystarczy 
pomysł i długopis oraz kartka papieru?
AJ:�Jeśli�książka�jest�historyczna�to�ważny�jest�temat�ale�nie�
tylko.�Im�bardziej�niszowy,�tym�lepiej�bo�książka�funkcjonuje�
na�rynku�i�on�ją�weryfikuje.�Przy�tak�dużej�konkurencji�jaką�
mamy�obecnie,�książka�musi�się�czymś�wyróżniać.�Warsztat,�
wiedza,�pomysł�i�można�pisać.

UG: Planuje Pan napisać kolejną książkę?
AJ: Na�pewno�nie�jest�to�moja�ostania�książka.�Pracuję�nad�
książką�o�parafii�ewangelickiej�w�Smażynie.�Myślę,�że�jak�do-
brze�pójdzie,�będzie�gotowa�za�dwa�lata�(�śmiech)�w�głowie�
mam�też�parę�innych�pomysłów.�Jestem�z�dziada�pradziada�
Kaszubą,�jako�rodowity�Kaszub�mam�zamiar�opisywać�histo-
rię�Kaszubów�–�z�punktu�widzenia�Kaszubów.�Obecnie�istnie-
jące�prace�są�w�większości�skażone�polonocentryzmem�lub�
germanocentryzmem.

UG: Jakie jeszcze ma pan plany?
AJ:�Przy�okazji�promocji�mojej�książki�wśród�przybyłych�na�
tę�okazję�członków�rodu�zrodził�się�pomysł�organizacji�Zjaz-
du�Żelewskich.�Przygotowania�wystawy�poświęconej,�już�nie�
tylko�Żelewskim,�ale�także�innym�rodom�kaszubskim.�Byłby�
to�zapewne�świetny�materiał�na�kolejną�książkę,�ale�niestety�
wszystkie�te�plany�zatrzymała�pandemia.�Pewnie�jak�się�ona�
skończy�przystąpimy�do�realizacji�tych�zamierzeń.�

UG: Czy może pan powiedzieć, że czuje satysfakcję z napisa-
nia książki o Żelewskich?
AJ: Oczywiście,�książka�jest�czytana,�spotkała�się�z�uznaniem,�
otrzymała�nagrodę�Gryfa�Literackiego.�Jest�to�tym�bardziej�
cenne,� że� konkurencja�była�duża,�w�2019� roku�w�powiecie�
wejherowskim�i�o�tym�powiecie�ukazały�się�32�książki�–�moja�
została�wybrana� jako�najlepsza,� a�więc� satysfakcja� jest� ol-
brzymia.� Zainteresowanie� tą� książką� przekroczyło� granice�
powiatu,� została� ona� nominowana� (jako� jedna� z� czterech)�
do� nagrody� marszałka� województwa� pomorskiego� „Wiatr�
od�morza”�w�kategorii�książki�roku.�Tu�konkurencja�była�wy-
jątkowa,� bo� do� nagrody� tej� zgłoszono� ponad� 320� książek,�
które�ukazały�się�w�ubiegłym�roku�w�naszym�województwie,�
a�ostatecznie�nagrodę� tę�otrzymali�profesorowie� Józef�Bo-
rzyszkowski�i�Cezary�Obracht-Prądzyński�za�książkę�Historia�
Kaszubów�na�tle�dziejów�Pomorza.�Zatem�ta�nominacja�była�
prawdziwą�nobilitacją�mojej�książki.�

UG: Czuje się pan związany z Gminą Wejherowo?
AJ:� Tak.� Związany� z� gminą� Wejherowo� jestem� od� zawsze,�
rodzice� swego� czasu� byli� kierownikami� szkoły� w� Kniewie.�
Ja� byłem� uczniem� szkoły� podstawowej� w� Kniewie,� potem�
uczniem�Liceum�Ogólnokształcącego�w�Wejherowie.�Po�stu-
diach�w�Toruniu�wróciłem�do�Kniewa� i�sam�byłem�nauczy-
cielem�historii� w� szkole�w� Bolszewie� i� Gościcinie.�Od� roku�
2006�pracuję�jako�archiwista�w�Archiwum�Zakładowym�UG�
Wejherowo.�Także�gmina�Wejherowo�to�moja�„rodnô�gmina”.

UG: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

ECITARO,�to�nowy�autobus�elektryczny,�który�obecnie�te-
stowo�obsługuje�linię�nr�7�w�Gościcinie,�bardzo�dziękuje-
my�za�udostępnienie�zdjęcia�MZK�Wejherowo,�po�więcej�
informacji�zapraszamy�na�stronę:�mzkwejherowo.pl
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„Tydzień Matematyki” w SP w Gowinie 

Badania preferencji komunikacyjnych 
mieszkańców miast i gmin tworzących MZKZG

Pomimo�wielu�przeciwności�konkurs�doczekał�się�finału.�
9�marca� 2020� roku,�w� szkole� podstawowej�w�Gowinie,�

rozpoczął�się�projekt�edukacyjny�„Tydzień�matematyki”.�Była�
to�już�druga�edycja�„Tygodnia�matematyki”,�który�organizo-
wany� jest� z� okazji� Światowego� Dnia� Matematyki� (12� mar-
ca)� i Światowego�Dnia�Liczby�π� (14�marca).�Niestety�w� tym�
roku�„tydzień”�został�przerwany�przez�pandemię,�w�środku�
całej�akcji� trzeba�było�przerwać�zabawę�–�uczniowie�uczyli�
się�w swoich�domach.�Po�wakacjach�i�po�powrocie�do�szkół�
miał�się�on�odbyć�w�ostatnim�tygodniu�września,�jednak�pla-
ny�pokrzyżowała�znowu�pandemia�–�szkoła�przeszła�w�tym�
tygodniu�na�nauczanie�zdalne.�Aby�już�nie�przekładać�po�raz�
kolejny�projektu�–�został�on�dokończony�również�zdalnie.
„Tydzień�Matematyki”� to� cykl� konkursów�matematycznych�
skierowanych�do�wszystkich�uczniów�klas� IV�–�VIII.�Ucznio-
wie�rozwiązywali�najróżniejsze�zadania,�problemy�matema-
tyczne�i�logiczne�o�różnym�stopniu�trudności.�Konkursy�były�
skierowane�nie�tylko�do�tych�uczniów,�którym�nauka�mate-
matyki�nie�sprawia�trudności.�Zadania�były�tak�dobrane�aby�
każdy�uczeń�mógł�znaleźć�dla�siebie�miejsce�w�projekcie.�Od-
był�się�np.�konkurs�na�oszacowanie� ilości�monet,�które�się�
zmieszczą�w�stosie�od�podłogi�do� sufitu�w�szkolnym�holu,�
czy�też�na�zapisaniu�jak�największej�liczby�wyrazów�z�głoską�
pi�(na�cześć�liczby�π).�Wiele�zagadanek�uczniowie�mogli�roz-
wiązywać�w�domu�razem�z�rodzicami.
Podstawowym� celem� projektu� jest� promocja� matematyki�
jako�nauki,�która�jest�obecna�praktycznie�w�każdej�dziedzinie�
współczesnego� świata� i� uświadomienie� uczniom�ważności�
matematyki�w� ich�życiu.�Projekt�sprzyja�spojrzeniu�na�ma-
tematykę�także�jak�na�źródło�ciekawej�zabawy�i�rozwijającej�
rozrywki.�„Tydzień�matematyki”�zaktywizował�uczniów,�roz-
wijał�ich�samodzielności,�wyobraźnię�matematyczną�i�umie-
jętność�abstrakcyjnego�myślenia.� Zmagania� z�matematyką�
próbowały�zmienić�podejście�uczniów�i�rodziców�do�uczenia�
się�tego�przedmiotu.
„Tydzień�matematyki”�mógł� się� odbyć� dzięki� finansowemu�
wsparciu� mFundacji.� Dzięki� dotacji� z� tej� fundacji� mBanku�
zakupiono�wszystkie� nagrody� dla� uczestników� konkursów,�
a także�pokryto�koszty�organizacji�całego�projektu.

W�konkursach�wzięło�dział�wielu�uczniów,�autorzy�najwięk-
szej� ilości� prawidłowych� odpowiedzi� otrzymali� nagrody.�
Uczniowie� chętnie� rozwiązywali� zadania� –� okazało� się,� że�
matematyka�nie� jest�wcale�taka�„straszna”,� jak�się�czasami�
niektórym�może�wydawać.

Metropolitalny�Związek�Komunikacyjny�Zatoki�Gdańskiej�realizuje�badania�marketingowe�za-
chowań�transportowych�mieszkańców�w�okresie�przed,�w�czasie�i�po�zakończeniu�epidemii�
covid-19.�Badania�obejmują�mieszkańców�miast�i�gmin�tworzących�MZKZG�i�dotyczą�zmiany�
sposobu�realizacji�podróży�wykonywanych�m.in.�samochodami�osobowymi�oraz�za�pomocą�
środków�transportu�zbiorowego�organizowanego�przez�ZTM�w�Gdańsku,�ZKM�w�Gdyni,�MZK�
Wejherowo,�SKM�w�Trójmieście�i�POLREGIO.�Wyniki�zostaną�wykorzystane�do�kształtowania�
oferty� transportu�publicznego� i�w�celach�naukowych.�Badania�przeprowadzane�są�dwuto-
rowo:�z�wykorzystaniem�ankiety�telefonicznej�metodą�CATI�oraz�przez�samodzielne�wypeł-
nianie�ankiety� internetowej.�W�obu�przypadkach�badania�są�całkowicie�anonimowe.� Jeżeli,�
z którymś�z�mieszkańców�skontaktuje�się�ankieter�liczymy�na�Państwa�zaangażowanie�i�z�góry�
serdecznie�dziękujemy�za�zgodę�na�przeprowadzenie�wywiadu.�Realizatorem�badań�na�zle-
cenie�MZKZG�jest�agencja�badawczo-konsultingowa�Danae�sp.�z�o.o.�z�Gdańska.�W�badaniu�
można�także�wziąć�udział�samodzielnie�wypełniając�ankietę�internetową.
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Zmiany w  gospodarowaniu odpadami 
w Gminie Wejherowo

Odpady wielkogabarytowe
Dwa razy do roku przeprowadzana jest zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogaba-
rytowych następuje jednak tylko po wcześniejszym zgło-
szeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz 
odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbie-
rającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne 
„AGORA” Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym 
terminem odbioru - tel. 58 672 17 23. Odpady wielkoga-
barytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego 
zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane.
Odbiór prowadzony jest już od godziny 7:00 – wystawie-
nie po tej godzinie oraz brak wcześniejszego zgłoszenia 
nie jest podstawą do reklamacji.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecz-
nych, w tym papy i eternitu, odpadów budowlanych, opon.
Przypominamy, że istnieje możliwość bezpłatnego odbio-
ru bezpośrednio z domów dużego (o wadze od 20 do ok. 
60 kg za sztukę sprzętu AGD i RTV. Limit może być prze-
kroczony pod warunkiem zapewnienia przez mieszkańca 
pomocy w wyniesieniu sprzętu, który waży ponad ten li-
mit. Ograniczenie wagi wynika z konieczności spełnienia 
warunków pracy określonych przepisami BHP) sprzętu 
RTV oraz AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, 
zmywarki, itp. Usługa jest realizowana przez Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i jest uzupełnie-
niem obecnie funkcjonującego systemu opartego na sta-
cjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych 
tzw. PZON zlokalizowanych w Bolszewie i innych miejsco-
wościach należących do Związku oraz na objazdowych 
zbiórkach odpadów niebezpiecznych. Zgłoszenie odbioru 
powyższego sprzętu można zgłaszać pod numerem tel. 
58 624 66 11, w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.

UWAGA! Nie wolno wystawiać sprzętu na ulicę lub 
pod śmietnik. Odbierany sprzęt musi być cały i niezde-
kompletowany. Ponieważ zużyty sprzęt AGD i RTV jest 
zaliczany do grupy odpadów niebezpiecznych jego de-
montaż jest wykroczeniem. Może on odbywać się tylko 
i wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwa-
rzania ZSEE. 
Przypominamy o możliwości bezpłatnego oddania sta-
rego sprzętu przy zakupie nowego tego samego rodzaju 
niezależnie od tego, czy urządzenie jest nabywane drogą 
internetową czy w sklepie. Firma wysyłkowa również ma 
obowiązek taki sprzęt zabrać. Potrzebę zabrania starego 
ZSEE należy zgłosić w momencie zakupu nowego.

Przypominamy o zmianach w zakresie dystrybucji 
worków na odpady segregowane
Decyzją Rady Gminy Wejherowo, ustalono, że w zamian za 
uiszczoną opłatę, dla nieruchomości na których zamiesz-
kują mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, do-
starczy urządzenia do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych takich jak: makulatura, szkło, tworzywa 
sztuczne i metale wraz z opakowaniami wielomateriało-
wymi, popioły z palenisk domowych oraz odpady zielone, 
odpady kuchenne ulegające biodegradacji – BIO: 
•  BIO 8-10 l w ilości po 150 szt. na rok: 1) w zabudowie jed-

norodzinnej - dla właściciela nieruchomości jednorodzin-
nej, który złożył deklarację; 2) w zabudowie wieloloka-
lowej - dla właściciela odrębnego lokalu mieszkalnego.  
W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji po-
wstałe na nieruchomości są poddawane kompostowa-
niu na tej nieruchomości, przedsiębiorca odbierający 
odpady zwolniony jest z obowiązku zaopatrywania 
właściciela tej nieruchomości w pojemnik lub worek do 
zbierania tej frakcji odpadu. 

•  Inne worki (szkło, makulatura, plastik, zielone): dostar-
czenie kolejnego worka danego rodzaju przez przedsię-
biorcę odbierającego odpady w ramach opłaty, nastąpi 
po przekazaniu zapełnionego worka do odbioru, w dniu 
wywozu. Liczba dostarczonych worków jest równa wy-
stawionym, lecz nie więcej niż 1 szt. worka każdego ro-
dzaju na każdą osobę wskazaną w deklaracji. Worki nie 
są też wydawane (jak to było do tej pory) w siedzibie 
Urzędu Gminy. 

Zatem, Ci mieszkańcy, którzy z jakiś względów (np. duży 
trawnik, zakupy, z których zostały kartony ) potrzebują 
większej liczby worków muszą je sobie zakupić we wła-
snym zakresie na rynku, utrzymując przyjętą kolorystykę, 
a w przypadku worków na frakcje BIO 8-10 l z zachowa-
niem właściwości biodegradowalnych. 
Planujemy, aby w przypadku dużych gospodarstw domo-
wych (np.5+) od połowy roku można było w UG w przy-
padku takiej potrzeby nieodpłatnie pobrać kolejną partię 
woreczków BIO. Uzależnione jest to jednak od wymienio-
nej wcześniej dystrybucji woreczków i liczby gospodarstw 
z zadeklarowanym kompostownikiem. 
O tej inicjatywnie poinformujemy w termie późniejszym 
w prasie gminnej i na stronie internetowej. 

NOWY WZÓR DEKLARACJI
Wszyscy mieszkańcy do 15 czerwca 2020 r. mieli obowią-
zek złożenia nowego wzoru deklaracji z nową stawką. Pro-
simy  osoby, które nie dopełniły tego obowiązku o złożenie 
deklaracji, aby uniknąć postępowania administracyjnego. 

Pytania: Referat Gospodarki Odpadami 58 677 97 36

W wypełnionych już deklaracjach niestety zdarzają się 
błędy (np. niewypełnione rubryki, brak podpisu). Dlate-
go też, część mieszkańców jest wzywana do jej korekty. 
W części przypadków pracownicy UG będą telefonować 
i jeżeli to będzie możliwe poprawiać błędne deklaracje.  
Uwaga na oszustów. Pracownicy nie proszą o numery 
kont bankowych, zarobki, hasła a jedynie zadają pytania 
o wypełnienie rubryk w deklaracjach, np. o kompostow-
nik, czy o liczbę osób zamieszkałych. 
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„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Ze�smutkiem�
przyjęliśmy�wiadomość�o�śmierci

Ryszarda Czarneckiego
Radnego�Gminy�Wejherowo�w�latach�1990-2002,
byłego�Przewodniczącego�Rady�Gminy�Wejherowo

i�
Zastępcy�Wójta,�

oraz�Przewodniczącego�Rady�Powiatu�Wejherowskiego
w�latach�2014-2018

wyrazy�głębokiego�współczucia
Rodzinie�i�Bliskim

Składa
Wójt�Gminy�Wejherowo�

Henryk�Skwarło
wraz�ze�współpracownikami

oraz�
Przewodniczący�Rady�Gminy

Hubert�Toma
wraz�z�radnymi
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USŁUGI KUCHARSKIE
Maria Trocka

Góra, ul. Tulipanowa 8 • tel. 502 652 071

PRZYJĘCIA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Jerzy Trocki

Bolszewo, ul. Wejherowska 8A

tel. 58 778 30 56

USŁUGI SZKLARSKIE

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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