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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
– czasu zadumy i nadziei – 

życzymy pogody ducha i radości ze spotkań z najbliższymi oraz 
wiosennego optymizmu.

Niech te święta przyniosą spokój, harmonię 
i dodadzą sił w pokonywaniu codziennych trudności.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, pomyślności i miłości 

oraz
wesołego Alleluja

wszystkim Mieszkańcom i sympatykom gminy Wejherowo
życzą

Hubert Toma
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo

Henryk Skwarło
Wójt Gminy Wejherowo



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

WYKAZ TELEFONÓW

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Transportowa 1, 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

•  Filia GOPS w Gościcinie: ul. Wejherowska 24, 84-241 Gościcino, tel. 58 738 66 40, 58 677 64 45, 58 677 64 43 
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

•  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

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek: 7:30 – 16:30 
Wtorek-Piątek: 7:30 – 15:30
GODZINY OTWARCIA KASY: 
Poniedziałek: 8:30 – 11:30 
Wtorek-Czwartek: 11:00 – 14:00 
Piątek: 10:30 – 13:30

Sekretariat 58 677 97 01
Sekretarz 58 677 97 01 
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 97 11
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 41
Ochrona środowiska 58 677 97 31
Ewidencja ludności, meldunki, dowody 58 677 97 12
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 83, 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
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Galeria Jubilatów

Agnieszka Siebert, 91 lat, Gościcino

Budynek komunalny 
w Gościcinie przy ul. Drzewiarza Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu

Budynek Urzędu Gminy Wejherowo
Szkoła Podstawowa 

im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie

Małgorzata Łaga, 95 lat, Gościcino

Budynki zmodernizowane – są oszczędności
Z końcem minionego roku zakończyła się termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Wejherowo. Inwestycje prowadzone 
były w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo”. Przedsięwzięcie zakładało 
między innymi: docieplenie budynków, wymianę źródeł ciepła, stworzenie 
nowej elewacji, montaż pomp ciepła, a także wymianę stolarki okiennej. 
Główny cel inwestycji to oszczędność zużywanej energii na potrzeby eks-
ploatacji budynków użyteczności publicznej. Na wszystkich czterech obiek-
tach zamontowano nowoczesne panele fotowoltaiczne. Prace termomo-
dernizacyjne przeprowadzone zostały w:
1. budynku komunalnym w Gościcinie przy ul. Drzewiarza,
2. Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie,
3. Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu,

4. budynku Urzędu Gminy Wejherowo.
Termomodernizacja to nie tylko nowy wygląd zewnętrzny budynków, 
to również cieplejsze pomieszczenia. W przypadku dwóch szkół podda-
nych termomodernizacji znacznie zwiększy się komfort nauki uczniów 
oraz warunki pracy nauczycieli, co z kolei przekłada się na znaczne 
oszczędności dla gminy, placówek oświatowych oraz lokatorów bu-
dynku komunalnego. Inwestycja została przeprowadzona dzięki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości ponad 4,8 mln w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.



4 marca na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyła 
się XVI Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły 

się informacje wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacje i ko-
munikaty Przewodniczącego Rady Gminy. Przed podjęciem debaty nad 
przedmiotowymi uchwałami Wójt Gminy Wejherowo pogratulował rad-
nemu Przemysławowi Kiedrowskiemu za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych w piłce ręcznej w powiecie wejherowskim. Następnie radni 
pochylili się nad kolejnymi punktami porządku obrad i podjęli uchwały 
w sprawach: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości po-
łożonej w miejscowości Gościcino; przyjęcia darowizny nieruchomości 
położonych w miejscowości Łężyce; sprzedaży nieruchomości położonej 
w miejscowości Gościcino; przyjęcia darowizny nieruchomości położo-
nej w miejscowości Gowino. Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na 
obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejhero-
wo. Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na 
lata 2018-2021. Następnie wysoka rada przegłosowała uchwały dotyczą-
ce ustalenia planu pracy 5 komisji stałych Rady Gminy Wejherowo na 
rok 2020. Radni podjęli także uchwały dotyczące finansów, tj. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok, w sprawie zwiększenia 
w budżecie Gminy Wejherowo środków stanowiących fundusz sołecki 
oraz w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu 
konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dyskusję 
wzbudził kolejny punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaskarże-
nia do sądu administracyjnego zarządzenia zastępczego Wojewody Po-
morskiego z dnia 4 lutego 2020 r. stwierdzającego wygaśnięcie mandatu 
radnego Rady Gminy Wejherowo Pana Krzysztofa Seroczyńskiego. Rada 
większością 12 głosów „za” podjęła uchwałę.

W świetlicy wiejskiej w Kąpinie 7 marca przedstawiciele miesz-
kańców sołectwa spotkali się ze studentami Uniwersytetu 

Gdańskiego. W spotkaniu wzięła udział także pani sołtys Grażyna 
Baran, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Dominika Cyrek 
oraz wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie jest częścią 
organizowanego przez Urząd Gminy Wejherowo konkursu urbani-
stycznego dla studentów gospodarki przestrzennej na sporządze-
nie koncepcji urbanistycznej działki nr 678 w miejscowości Kąpino. 
W pierwszej części spotkania pan Zbigniew Kowalewski przedstawił 
prezentację na temat historii Kąpina. Studenci zadawali pytania na 
temat oczekiwań mieszkańców. W drugiej części zorganizowano spa-
cer po Kąpinie. Studenci mogli zobaczyć kaplice, dwór Napierałów 
i przede wszystkim teren, dla którego będą opracowywać koncepcję 
urbanistyczną.

Z prac Rady Gminy Wejherowo

Dyskutowali o koncepcji urbanistycznej

Przed debatą nad kolejnymi projektami uchwał głos zabrał Przewodni-
czący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Ta-
deusz Wiśniewski, który przekazał informacje dotyczące gospodarki od-
padami. Następnie prezentację dotyczącą systemu zbierania odpadów 
w gminie przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Środowiska Tomasz 
Drozdowski, który poinformował o zakresie usług, zadaniach referatu, 
zgłaszanych reklamacjach, niewłaściwym selekcjonowaniu odpadów. 
Debatowano także o przyczynach konieczności podwyżek za odpady, 
które to zmiany dotykają wszystkich samorządów i związane są ze zna-
czącym wzrostem kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów. Na 
sesji rozmawiano także o nowej frakcji odpadów bio. Ostatecznie radni 
podjęli wszystkie uchwały w zakresie gospodarowania odpadami, tj.:
•  uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i po-

rządku na terenie Gminy Wejherowo,
•  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

•  uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opła-
ty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne, a także częściowego zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym,

•  uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

•  uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka za odpady wyniesie 25,50 zł od osoby w zabudowie jedno-
rodzinnej oraz 26,50 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej. W rodzi-
nach wielodzietnych przewidziano 1 zł ulgi dla każdej osoby. W przypad-
ku kompostowania odpadów BIO w przydomowych kompostownikach 
opłata zmniejsza się o 50 gr. Nowe stawki opłat w gminie Wejherowo 
obowiązywać będą od lipca 2020 r.
Na zakończenie podjęto również uchwałę w sprawie utraty mocy uchwa-
ły w sprawie cen biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na terenie gminy Wejherowo. 
Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.
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 W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 

Wójt Gminy Wejherowo w trosce o zdrowie mieszkańców i zaproszonych gości 

PRZESUWA REALIZACJĘ WYDARZEŃ NA OKRES PÓŹNIEJSZY. 

        Zainteresowani mają możliwość złożenia kwiatów przy Pomniku Ofiar 

Piaśnicy z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej, wraz z przedstawicielami 

Gminy Wejherowo, w dniu 4 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00. 
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Świetlice nowocześnie wyposażone 
 

Domy sołeckie w Gniewowie i Kąpinie już korzystają z nowego sprzętu i wyposażenia. 
Ogółem koszty zakupu całego wyposażenia dla domu sołeckiego w Gniewowie wyniosły 64 962,16 zł. Wydatek współfinansowany ze środków 
PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wyposażenie domu sołeckiego w Gniewowie w nowoczesny sprzęt multimedialny, 
wyposażenie rekreacyjne, gastronomiczne i zielarskie” w kwocie 33 788,00 zł. Świetlica wiejska została wyposażona w: 

 rolety, 9 obrusów plamoodpornych, 2 witryny biblioteczne, elementy małej architektury (4 małe kwietniki, 5 dużych kwietników i 3 
kosze na odpady), 12 kompletów składających się ze stołu i dwóch ław cateringowych, wyposażenie kuchni: szafa chłodniczo – mroźna, 
maszyna do popcornu z wózkiem, maszyna do waty cukrowej, 4 namioty ogrodowe, tablica interaktywna z projektorem 
krótkoogniskowym, cymbergaj, piłkarzyki, stół bilardowy z płytą kamienną,  nakładka ping – pong, zestaw do ping – ponga, dmuchany 
zamek dla dzieci. 

Z kolei ogółem koszty zakupu całego wyposażenia dla domu sołeckiego w Kąpinie wyniosły 53 222,63 zł. Wydatek współfinansowany ze 
środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wyposażenie domu sołeckiego w Kąpinie w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz 
uzupełnienie wyposażenia kuchni” w kwocie 33 865,00 zł. Świetlica wiejska została wyposażona w: 

 rolety, 12 obrusów plamoodpornych, wyposażenie kuchni: 2 wieszane szafki ze stali nierdzewnej, 2 stoły przyścienne z dwoma półkami, 
3 stoły przyścienne z półką, 5 wiszących półek ze stali nierdzewnej, szafa przelotowa drzwi suwane, taboret gazowy pojedynczy, szafa 
chłodnicza 350l, system projekcji video, stół do cymbergaja, stół do piłkarzyków, tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym, 
nagłośnienie. 

                   
 

Świetlice nowocześnie wyposażone

Gmina zaoszczędzi na rachunkach za prąd

Domy sołeckie w Gniewowie i Kąpi-
nie już korzystają z nowego sprzętu i 

wyposażenia. Ogółem koszty zakupu ca-
łego wyposażenia dla domu sołeckiego w 
Gniewowie wyniosły 64 962,16 zł. Wyda-
tek współfinansowany ze środków PROW 
na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. 
„Wyposażenie domu sołeckiego w Gniewo-
wie w nowoczesny sprzęt multimedialny, 
wyposażenie rekreacyjne, gastronomiczne 
i zielarskie” w kwocie 33 788,00 zł. Świetli-
ca wiejska została wyposażona w:
•  rolety, 9 obrusów plamoodpornych, 2 

witryny biblioteczne, elementy małej 
architektury (4 małe kwietniki, 5 du-
żych kwietników i 3 kosze na odpady), 
12 kompletów składających się ze stołu i 
dwóch ław cateringowych, wyposażenie 
kuchni: szafa chłodniczo – mroźna, ma-
szyna do popcornu z wózkiem, maszyna 
do waty cukrowej, 4 namioty ogrodowe, 
tablica interaktywna z projektorem krót-
koogniskowym, cymbergaj, piłkarzyki, 

stół bilardowy z płytą kamienną, nakład-
ka ping – pong, zestaw do ping – ponga, 
dmuchany zamek dla dzieci.

Z kolei ogółem koszty zakupu całego wypo-
sażenia dla domu sołeckiego w Kąpinie wy-
niosły 53 222,63 zł. Wydatek współfinanso-
wany ze środków PROW na lata 2014-2020 
w ramach projektu pn. „Wyposażenie 
domu sołeckiego w Kąpinie w nowoczesny 
sprzęt multimedialny oraz uzupełnienie 
wyposażenia kuchni” w kwocie 33 865,00 
zł. Świetlica wiejska została wyposażona w:
•  rolety, 12 obrusów plamoodpornych, 

wyposażenie kuchni: 2 wieszane szafki 
ze stali nierdzewnej, 2 stoły przyścienne 
z dwoma półkami, 3 stoły przyścienne 
z półką, 5 wiszących półek ze stali nie-
rdzewnej, szafa przelotowa drzwi suwa-
ne, taboret gazowy pojedynczy, szafa 
chłodnicza 350l, system projekcji video, 
stół do cymbergaja, stół do piłkarzyków, 
tablica interaktywna z projektorem krót-
koogniskowym, nagłośnienie.

Gmina Wejherowo przystąpiła do pro-
gramu optymalizacji kosztów zużycia 

energii elektrycznej prowadzonego przez 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-So-
pot. W obliczu wyzwania znacznego wzrostu 
cen energii elektrycznej, przed jakim stanęły 
samorządy, będą przeprowadzane analizy ce-
lem zmniejszenia rachunków za energię elek-
tryczną w gminach i powiatach Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Udział 

w programie ma pomóc zrekompensować 
wzrost cen prądu. Dzięki temu projektowi 
gmina zaoszczędzone pieniądze będzie mo-
gła przeznaczyć na ważne dla mieszkańców 
inwestycje. Przypomnijmy, że Gmina Wejhe-
rowo w ramach poprawy efektywności ener-
getycznej obiektów użyteczności publicznej 
w budynkach szkół w Gościcinie i Orlu oraz 
w budynku urzędu dokonała w ostatnim cza-
sie wymiany oświetlenia na LED, zamonto-

wała analizatory sieci z dostępem do danych 
przez Internet, a także zamontowała elek-
trownie fotowoltaiczne na dachach. Ponadto 
w ostatnich latach dokonano wymiany opraw 
sodowych na LED-owe z zaprogramowanym 
ograniczeniem mocy uzyskując znaczącą 
oszczędność zużycia energii w ramach oświe-
tlenia zewnętrznego ulic, dróg i placów.

Wójt Gminy Wejherowo zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo

Więcej informacji na stronie http://ugwejherowo.pl/konsultacje-spoleczne/
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Za nami wyjątkowy koncert akordeonowy

Kaszubskie zapusty w Orlu

Zakończył się Zimowy Plener Artystyczny

W ramach obchodów święta zakochanych, 14 lutego 2020 r. w Filii 
nr 1 Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolsze-

wie z koncertem akordeonowym wystąpił duet akordeonistów – bracia 
Volodyr i Ivan Gaidychuk. Absolwenci Akadami Muzycznej Piotra Czaj-
kowskiego w Kijowie.
Podczas koncertu artyści wykorzystując wszelkie zalety akordeonu, 
stworzyli niezapomniany spektakl zawierający akcję i dramaturgię. 
Z racji charakteru koncertu, licznie zgromadzona publiczność wysłu-
chała, nie tylko klasycznych kompozycji z repertuaru Antonio Vival-
diego, Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale 
przede wszystkim kompozycje muzyki rozrywkowej znane w Polsce i na 
Ukrainie, „Błękitną Chusteczkę”, „Jarzębinę czerwoną”, „Oczy czarne”, 
czy też „Sokoły”. Koncert został doskonale przyjęty przez publiczność, 
o czym świadczą wspólne śpiewy i liczne bisy. Owacją na stojąco został 
nagrodzony występ braci z wybraną osobą z publiczności, z którą to 
zaśpiewali „Dumkę na dwa serca”, znaną wszystkim z filmu „Ogniem 
i  mieczem” Jerzego Hoffmana. Na zakończenie goście mogli nabyć pły-
tę zatytułowaną „Gajdyczuk Trio” i uzyskać pamiątkowe autografy.

Kaszubskie zapusty organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Orla cieszyły się sporym zainteresowaniem. Impreza odbyła się 

w minioną środę 19 lutego w Szkole Podstawowej w Orlu i przyciągnę-
ła liczne grono mieszkańców sołectwa Orle i okolic. Na miejscu można 
było zobaczyć w jaki sposób niegdyś przędzono wełnę, a także spró-
bować swoich sił we własnoręcznym wyrabianiu masła lub smażeniu 
chruścików. Na przybyłych czekał pyszny poczęstunek. Całość uświetnił 
występ Kapeli Kaszubskiej. W wydarzeniu wzięli udział Starosta Powia-
tu Wejherowskiego Gabriela Lisius, Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Na-
tasza Sobczak oraz Pani Ola Dobrzańska reprezentująca Lokalną Grupę 
Działania Bursztynowy Pasaż. Zdjęcia autorstwa Pani Anita Molka Ani-
mafoto. Źródło: Tekst i fot. orle24.pl

W Bieszkowicach – filii nr 3 Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, w dniach 
10-15 luty 2020 r., odbył się XII Zimowy Plener Artystyczny. Na zaproszenie Wój-

ta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło oraz dyrektor BCK Nataszy Sobczak, znakomici 
artyści rzeźbiarze i malarze, stworzyli niesamowite dzieła sztuki w drewnie i na płótnie. 
Rzeźbiarze niestrudzenie tworzyli swe prace przy pomocy przeróżnych narzędzi: pił, dłut, 
siekierek, pilarek. Artystyczny zmysł oraz szeroko rozwinięta wyobraźnia, przerodziły się 
w niezwykłe owoce ich trudu. Malarze natomiast mieli znakomitą okazję do twórcze-
go rozwoju umiejętności plastycznych. Artyści tworzyli różnymi technikami malarskimi, 
by móc przy okazji pięknej pogody i otaczającej ich przyrody stworzyć prawdziwe dzie-
ła sztuki. Na zakończenie pleneru 14 lutego odbył się wernisaż poplenerowy, podczas 
którego złożono podziękowania twórcom oraz wręczono pamiątkowe upominki. Przybyli 
goście, mieli okazję podziwiać prace i porozmawiać z artystami. Tekst i fot. BCK, bckgw.pl
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KOMUNIKAT
Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19 (koronawiurusa) zwracamy się z prośbą o ograniczenie, w miarę 
możliwości, bezpośredniego, osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu 

Gminy Wejherowo oraz jednostek organizacyjnych.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: 
sekretariat@ugwejherowo.pl lub telefonicznie 58 677 97 01.
Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.  
W innych sprawach kierowanych do Urzędu można także  wykorzystać środki komunikacji 
elektronicznej:
poprzez platformę ePUAP – adres skrytki: /14wl5uuf8w/skrytka, faxem lub listownie.

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich referatów i stanowisk samodzielnych Urzę-
du znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ugwejherowo.pl
w zakładce URZĄD GMINY/Pracownicy urzędu/ informacje i telefony  
http://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/219

Prosimy o dokonywanie wpłat wszelkich należności finansowych (opłaty, podatki) w formie 
elektronicznej, na wskazane konta Urzędu Gminy Wejherowo.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do Przedszkola gminnego i do klas „O” i „I” w szko-
łach gminnych  odbywa się normalnie w podanych terminach.
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Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Wejherowie

Pracownicy firm zagrali w turnieju „Biznes Cup”

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej odbyły się 18 lutego 2020 r. 
w Wejherowie. W turnieju uczestniczyło 8 zespołów reprezentu-

jących Szkoły Podstawowe Powiatu Wejherowskiego. Zwycięzcami 
rozgrywek zostali:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie,
II miejsce i srebrne medale Szkoła Podstawowa w Bolszewie,
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rumi.
Medale wręczali Dyrektor SP nr 6 w Wejherowie Piotr Litwin oraz 
pracownik UG Wejherowo – Janusz Daniszewski. Gratulujemy repre-
zentantkom naszej gminy za zdobycie srebrnego medalu i liczymy na 
dalsze sukcesy.

1 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Bolszewie odbył się Turniej Piłki Noż-

nej Halowej „Biznes Cup”. W turnieju wzięło 
udział 8 zespołów złożonych z pracowników 
firm z terenu powiatu wejherowskiego. Dru-
żyny podzielono na dwie grupy, w których 
grano systemem ,,każdy z każdym”, następ-
nie systemem pucharowym już o miejsca 
w turnieju. Rozegrano ogółem 18 spotkań, 
strzelono łącznie 53 gole. Nie zabrakło za-
ciętej i wyrównanej walki. Nie obyło się też 
bez rzutów karnych. Ostatecznie pierwsze 
miejsce wywalczył zespół Neopunkt z Wejhe-

rowa, drugie Porta Active Team z Bolszewa, 
trzecie CNP Plichta z Wejherowa. Czwartą 
lokatę zajęła drużyna Pronetbud z Paradyża, 
piątą Markisol Gościcino, szóstą Alexis z Wej-
herowa, siódmą Prosport Wejherowo i ósmą 
Beerenberg z Gościcina. Najlepszym strzel-
cem, strzelając 5 bramek, został Szymon 
Kuberski z Porty, najlepszym bramkarzem, z 
zerowym kontem, został Dawid Pustrowski z 
CNP Plichta. Wszystkie drużyny i wyróżnieni 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i 
nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy 
biorące udział w turnieju, Gminę Wejherowo 

oraz posła na Sejm Kazimierza Plocke. Nagro-
dy wręczali poseł Kazimierz Plocke, sekretarz 
Gminy Wejherowo Ryszard Stachurski oraz 
organizatorzy imprezy Marcin Ribakowski 
i radny Wojciech Kuziel.

Nagrodzono sportowców 
i trenerów z naszej gminy

24 lutego w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejhe-
rowie odbyła się Gala Sportu Powiatu Wejherowskiego. 

Podczas uroczystości najlepsi sportowcy i trenerzy otrzymali 
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia i wysokie wyniki sportowe. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy i trenerzy z terenu 
gminy Wejherowo: Przemysław Kiedrowski (piłka ręczna), Mie-
czysław Muller (radiojachting), Dominik Noweta (boks), Konrad 
Rompa (piłka ręczna), Marcin Wicki (piłka ręczna), Emilia Kusy 
(lekkoatletyka). Sportowcom pogratulował obecny na uroczysto-
ści Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy! Fot. Powiat Wejherowski

Dzień Seniora w Zbychowie

Seniorzy z sołectwa Zbychowo spotkali się by razem celebro-
wać Dzień Seniora. Świetlica wiejska 15 lutego br. zapełniona 

była przez lokalnych najstarszych mieszkańców. Wraz z nimi świę-
towali i najserdeczniejsze życzenia złożyli Wójt Henryk Skwarło 
i sołtys Zbychowa Robert Szreder wraz z radą sołecką. Najstarsi 
spośród przybyłych – Gertruda Gruba i Wacław Serwatko otrzy-
mali upominki i kwiaty. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do 
wspólnego stołu i uroczystej kolacji.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wystawki odpadów wielkogabarytowych odbędą się 
według poniższego harmonogramu:

Uprzejmie informujemy, że trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu 
nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady 
komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem 
odbioru – tel. 58 672 17 23. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia 
wywozu nie zostaną odebrane.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielolokalowej w terminie jak dla budynków 
jednorodzinnych wg. sołectw.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w terminach uwzględnionych w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych, po wcześniejszym zgłoszeniu adresu posesji, nie wcześniej niż 24 godziny przed 
terminem ich odbioru. Na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane 
przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli 
śmietnikowej.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi od godziny 9:00
Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach / workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jak np.: meble, armatura 
sanitarna, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach. Do odpadów wielkogabarytowych 
nie zalicza się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, w tym papy i eternitu, odpadów 
budowlanych, opon.

Przypominamy, że istnieje możliwość bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domów dużego (o wadze powyżej 
20 kg) sprzętu RTV oraz AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp. Usługa jest realizowana przez 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i jest uzupełnieniem obecnie funkcjonującego systemu opartego 
na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON zlokalizowanych w Bolszewie i innych 
miejscowościach 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 730 – 1530.

TERMIN ZBIÓRKI 28.03.2020 r. SOBOTA (zgłoszenia posesji do dnia 26.03.2020 r.)
MIEJSCOWOŚĆ/ULICA BOLSZEWO
TERMIN ZBIÓRKI 03.04.2020 r. PIĄTEK (zgłoszenia posesji do dnia 01.04.2020 r.)
MIEJSCOWOŚĆ/ULICA KĄPINO
TERMIN ZBIÓRKI 04.04.2020 r. SOBOTA (zgłoszenia posesji do dnia 02.04.2020 r.)
MIEJSCOWOŚĆ/ULICA KNIEWO, ORLE, WARSZKOWO, ZAMOSTNE
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Dobre praktyki na zmiany klimatu 

 
Wraz z urbanizacją miast i wsi, a także rozwojem nowych technologii i przemysłu, 

istotna stała się dbałość o środowisko naturalne. Otaczająca nas przyroda każdego dnia 
narażana jest ze strony człowieka na działania, których skutki są dla nas coraz groźniejsze. 
Niestety, czasem w sposób lekceważący podchodzimy do problemu segregacji odpadów, 
racjonalnego użytkowania wody, a także co istotne do czystości powietrza, które wdychamy i 
za jakość, którego jesteśmy współodpowiedzialni.  

Wszystkie nasze codzienne działania i wybory mniej lub bardziej wpływają na klimat 
naszego globu. Klimat, który zaczyna się zmieniać. Naturalny efekt cieplarniany jest bardzo 
ważny dla istnienia życia na naszej planecie. Niestety w efekcie działalności ludzi nastąpił 
znaczący wzrost stężenia gazów cieplarnianych, czego konsekwencją jest, jak dowodzi 
Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovermental Panel on Climate Change - 
IPCC), nienaturalnie szybki wzrost średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi 
i oceanów.  

Zmiany klimatu będą skutkowały zwiększeniem liczby dni upalnych i natężenia fal 
upałów oraz wzrostem liczby dni z wysokimi opadami. Również zwiększeniem długości 
czasu trwania suszy. Wpłynie to na systemy zaopatrzenia mieszkańców w wodę i energię oraz 
system gospodarowania ściekami. Z kolei nawalne deszcze wpłyną na wzrost liczby miejsc i 
zasięg podtopień (powodzie miejskie, rzeczne, sztormowe). Wszystkie te czynniki wpłyną na 
jakość życia ludzi - zwiększy się zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. 

Uświadamianie zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, a także informowanie 
odnośnie działań, które mogą zmniejszać negatywne skutki zmian daje możliwość 
rzeczywistego wpływu każdego mieszkańca w myśl hasła „działaj lokalnie, myśl globalnie”. 
Czasami rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, np.:  

 przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymień stary piec,  
 zwróć uwagę na jakość paliwa i technikę jego palenia w domowym piecu,  
 nie spalaj odpadów - segreguj,  
 korzystaj z transportu publicznego lub jazdy rowerem,  
 zwiększaj retencję wodę na swojej nieruchomości (zbiorniki na deszczówkę, ogrody 

deszczowe, rowy) 
 tworząc powierzchnie utwardzane, staraj minimalizować się ich obszar; stosuj 

powierzchnie przepuszczalne dla wody, 
 ograniczaj swoją konsumpcję: zapobiegaj powstawaniu odpadów, dokonuj 

przemyślanych zakupów, korzystaj wielokrotnie z przedmiotów, które posiadasz, 
wymieniaj się przedmiotami ze znajomymi/sąsiadami, naprawiaj; 

 inwestuj w zieleń wszędzie gdzie tylko możesz: skwery, parki, domowe ogródki, 
balkony, zielone dachy i ściany.  

Adaptacja do zmian klimatu oraz zapobieganie dalszym jego zmianom to już 
konieczność. Dlatego ważne jest szybkie działanie - im wcześniej, tym mniejsze będą straty 
wynikające z niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Pamiętajmy: wszystko jest ze sobą 
powiązane i każda, nawet najmniejsza decyzja, ma znaczenie w naszym globalnym świecie. 
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WartoWiedzieć

Dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu
Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w 
sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie in-
westycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
RODZAJ INWESTYCJI OBJĘTEJ NABOREM:
•  Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli 

zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo.
Czas trwania naboru: od dnia 17 lutego do dnia 30 września br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczo-
nych w ramach naboru.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW:
Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 w Wejhe-
rowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  
TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:
Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania 
puli środków w ramach naboru.
PULA ŚRODKÓW DO ROZDYSPONOWANIA W RAMACH NABORU: 10 000,00 ZŁ
W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:
1.  wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Regulaminu);
2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
5.  informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru stano-

wiącego załącznik nr 1 do wniosku;
6.  kopię umowy na wykonywanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej 

z podmiotem, który zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego jest uprawniony do usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest;

7.  kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów 
zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) mające prawo do dysponowania nieruchomością 
znajdującą się na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumento-
wanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i mon-
tażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli.
Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Aplikacja mobilna Alarm112
Dostępna jest już dla wszystkich obywateli aplikacja mobilna Alarm112. Aplikacja dedykowana 
jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości 
mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji 
będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
(CPR). Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać 
zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lo-
kalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja 
pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu apli-
kacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112. Wszystkie zgłoszenia dokonane z po-
ziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji 
ze zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmo-
wego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.
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Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/Gmina Wejherowo

 
Kierownik Apteki - Łęczyce k. Lęborka  
Oferujemy: 
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (cały etat), 
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
- dodatkowe premie, 
- zwrot kosztów przejazdów, 
- miłą atmosferę pracy. 
 
Od kandydatów oczekujemy: 
- tytułu magistra farmacji wraz z PWZ, 
- dyspozycyjności. 
 
Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV na adres i.starczewska@nowaapteka-bojano.pl 
lub o kontakt telefoniczny pod numerem 602 606 629. 

 

W ramach realizacji programu nauczania języka kaszubskiego 
uczniowie ze szkół podstawowych wzięli udział w wycieczce do 

Pucka zorganizowanej przez Gminę Wejherowo.
Choć lutowa aura nie należała do najprzyjemniejszej, z uwagi na prze-
mienność ulewnego deszczu, słońca i silnego wiatru, młodzi ludzie pra-
gnęli wziąć udział w uroczystościach upamiętniających ważne dla Polski 
i Kaszub wydarzenia sprzed wieku. Tylko z opowieści, filmów i lekcji pa-
miętają o zasługach Kaszubów: Antoniego Abrahama i Tomasza Rogali, 
którzy na paryskiej konferencji reprezentowali polskich mieszkańców 
tych terenów, domagając się, by niepodległe państwo polskie wraz z te-
renem Kaszub miało swobodny dostęp do morza.
Symbolicznym znakiem tego wydarzenia stały się Zaślubiny Polski z Mo-
rzem dokonane 10 lutego 1920 roku w Pucku przez generała Józefa Hal-
lera. Dowódca Błękitnej Armii wraz z delegatami rządu i wojska wyruszył 
pociągiem z Gdańska, gdzie od mieszczan otrzymał dwa platynowe pier-
ścienie. Przybywszy do Pucka, po mszy świętej, w huku 21 salw armatnich 
i wciągnięciu na maszt polskiej morskiej bandery generał Haller wrzucił 
do Zatoki Puckiej jeden z pierścieni, a drugi nosił na palcu do końca życia. 
Tamte wydarzenia zostały odtworzone i uczniowie gminnych szkół w czę-
ści mieli okazję w nich  uczestniczyć. Zaopatrzeni w chorągiewki polskie 
i kaszubskie oraz z przypiętymi kotylionami niecierpliwie czekali na ge-
nerała. Z uwagi na licznie zgromadzonych gości nie zobaczyli wjeżdżają-
cego historycznego pociągu, ale ujrzeli aktora, który wcielił się w postać 
generała Hallera i wraz z towarzyszącymi mu oficerami i żołnierzami na 
koniach, przebył drogę na pucki rynek. Dosłownie na wyciągnięcie ręki 
uczniowie stali i byli świadkami sceny na rynku, gdy młoda wdowa z okna 
proponowała generałowi swoją rękę i serce, a w dowód uczucia rzuciła 

Uczniowie świętowali 100. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

naręcze tulipanów, które spadły pod nogi młodych ludzi. W tej scenie 
Józef Haller odmawia kobiecie, gdyż jego przeznaczeniem są Zaślubiny 
z Morzem, jednak wraz z wojskiem chętnie skorzysta z propozycji her-
baty. Nie dane było młodzieży sfotografować, choć z daleka, Prezydenta 
Polski ani wziąć udziału we mszy świętej z uwagi na ograniczony dostęp. 
Jednak młodzi ludzie poznali osobiście wnuków Antoniego Miotka – dzia-
łacza niepodległościowego, któremu władze pruskie odmówiły w 1920 
roku wyjazdu do Paryża z Abrahamem i Rogalą. To właśnie jemu została 
poświęcona pamiątkowa tablica wmurowana w kamienicę przy rynku. 
Kolejnym miejscem, gdzie uczniowie zdobywali wiadomości o historii 
generała i jego armii, było Muzeum Ziemi Puckiej, w którym obejrzeli 
ciekawe filmy dokumentalne oraz wystawy poświęcone wydarzeniom 
sprzed wieku. Uczniowie tylko z daleka ujrzeli słupek zaślubinowy i po-
piersie generała Józefa Hallera, a po posiłku zorganizowanym dla wszyst-
kich gości na świeżym powietrzu  i spacerze wzdłuż linii brzegowej wrócili 
do autokaru. Ta wycieczka, za którą uczniowie dziękują Wójtowi Gminy 
Wejherowo, będzie dobrym wstępem do poszerzania wiedzy o historii 
naszej małej ojczyzny Kaszub. Tekst i fot. H. Dettlaff
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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

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  15

nr 03 (276)



NASZA GMINA – MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Wydawca: Urząd Gminy Wejherowo,ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. 58 738 67 55, e-mail: redakcja_ng@ug.wejherowo.pl

Skład i druk: DRUKARNIA CARO, 84-230 Rumia, Chełmońskiego 15, tel. 605 040 034, e-mail: biuro@carodg.pl Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam

Redakcja: Justyna Zawadzka


