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21 i 22 stycznia
DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA

Życzymy zdrowia i pomyślności! 
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YURZĄD GMINY WEJHEROWO

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

WYKAZ TELEFONÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• �Przedszkole�Gminne:�ul.�Leśna�35,�84-239�Bolszewo,�tel.�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 05
Skarbnik 58 677 97 16
Radca prawny 58 677 97 32
Audytor Wewnętrzny 58 677 97 04
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58 677 97 39
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@ugwejherowo.pl
Zamówienia Publiczne 58 677 97 30, 58 677 97 40
Fundusze zewnętrzne 58 677 97 45
Geodeta 58 677 97 46
Opłaty z zakresu gospodarki nieruchomościami 58 677 97 14
Gospodarowanie nieruchomościami 58 738 67 51
Ochrona środowiska 58 677 97 31
Ewidencja ludności 58 677 97 12
Dowody osobiste 58 677 97 29
Planowanie przestrzenne 58 677 97 14
Podatki 58 677 97 23
Ewidencja działalności gospodarczej 58 677 97 21
Kasa i księgowość 58 677 97 22
Sprawy oświatowe 58 738 67 85, 58 738 67 84
Sport, organizacje pozarządowe/stowarzyszenia 58 677 96 09
Promocja, redakcja „Naszej Gminy” 58 738 67 55, redakcja_ng@ugwejherowo.pl
REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  58 677 97 24

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek / Środa:  7:30-15:30
Czwartek: 7:30-17:00
Piątek:  7:30-14:00

GODZINY OTWARCIA KASY 
URZĘDU GMINY WEJHEROWO:
Poniedziałek: 10:00-14:00
Wtorek / Środa:  9:00-13:30
Czwartek:  9:00-13:30
Piątek:  9:00-13:30
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PODSUMOWANIE ROKU – INWESTYCJE
Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie
Wartość� inwestycji� 1  132  111,68� zł,� dofinansowanie� z� Pro-
gramu� Rozwoju� Obszarów� Wiejskich� na� lata� 2014-2020,��
622�817,84�zł.�

Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ulicy Okręż-
nej w Gościcinie
Koszt� inwestycji� 168.018,00� zł,� dofinansowanie� z� Programu�
Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�na�lata�2014-2020�w�ramach�Lo-
kalnej�Strategii�Rozwoju�Stowarzyszenia�“Bursztynowy�Pasaż”�
92.324,00�zł.

Utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt JOMB 
w sołectwach - długość 3,6 kilometra
Kwota�inwestycji�1�730�321�złotych.�

Budowa nowych punktów świetlnych – ilość 52
Koszt�inwestycji�371�091,40�złotych.

Budowa ulic Polnej i Ogrodowej w Bolszewie 
Koszt�inwestycji�1.793.283,42�zł,�dofinansowanie�z�Rządowego�
Funduszu�Rozwoju�Dróg�896.641,00�zł.

Budowa ulicy Jana Pawła II w Gościcinie
Koszt�inwestycji�2�453�727,79�zł,�dofinansowanie�z�Rządowego�
Funduszu�Rozwoju�Dróg�1�226�863,00�zł.

Przebudowa ulicy Kochanowskiej w Gościcinie 
(dofinansowanie inwestycji Powiatu wejherowskiego)
Łączny�koszt�inwestycji�4�mln�złotych,�udział�Powiatu�Wejhe-
rowskiego�1,6�mln,�udział�Gminy�Wejherowo�800�tys.�złotych,�
dofinansowanie� z� Rządowego� Funduszy� Rozwoju� Dróg-� 1,5�
mln�złotych.
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NOWE MIEJSCE REKREACJI PRZY ULICY OKRĘŻNEJ 
W GOŚCICINIE

ULICA JANA PAWŁA II W GOŚCICINIE ODDANA DO UŻYTKU

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zakończyła się realizacja projektu 
pn. “Budowa ogólnodostępnej strefy 
rekreacyjno- turystycznej w miejsco-
wości Gościcino”.

W� wyniku� realizacji� przedsięwzięcia�
powstała�ogólnodostępna�strefa�o�cha-
rakterze�sportowym,�rekreacyjnym,�wy-
poczynkowym� i� turystycznym.� Miejsce�
to� zostało� wyposażone� w� urządzenia�
zabawowe�dla�dzieci,�urządzenia�fitness�
oraz�małą�architekturę.�Celem�inwesty-
cji� było� podniesienie� standardu� życia�
mieszkańców�sołectwa�Gościcino�w�za-
kresie�rekreacji,�wypoczynku,�aktywne-
go�i�zdrowego�trybu�życia�oraz�integracji�
lokalnej�społeczności.
Środki� finansowe� pochodziły� z� Progra-
mu� Rozwoju� Obszarów� Wiejskich� na�
lata�2014-�2020�w�ramach�Lokalnej�Stra-
tegii� Rozwoju� Stowarzyszenia� „Bursz-
tynowy� Pasaż”.� Koszt� operacji� wyniósł�
168.018,00� zł,� przy� czym� 92.324,00� zł�
to� kwota� pozyskana� w� ramach� dofi-
nansowania,� natomiast� resztę� Gmina�
Wejherowo� sfinansowała� ze� środków�
własnych.

W dniu 9. grudnia odbyło się uroczy-
ste oddanie do użytku ulicy Jana Paw-
ła II w Gościcinie. 

W�odbiorze�uczestniczyli:�wojewoda�po-
morski-�Dariusz�Drelich,�wójt�Gminy�Wej-
herowo-�Przemysław�Kiedrowski,� radni�
Gminy�Wejherowo� -� Tadeusz�Danilczyk�
Janusz�Gafka,�Marek�Klas,�Marek�Miotk,�
Zenon�Pieper,� sekretarz�gminy-�Małgo-
rzata�Niemirska-Thiel,�proboszcz�parafii�
w�Gościcinie-� ksiądz� kanonik� Stanisław�
Bach,� przedstawiciel� wykonawcy-� pre-
zes� zarządu�Kruszywo�Sp.� z� o.o.-� Jacek�

Wicki,�pracownicy�urzędu�gminy�nadzo-
rujący� realizację� inwestycji.� Inwestycja�
pn.�„Budowa�drogi�gminnej�nr�129167G�
(ul.�Jana�Pawła�II)�w�Gościcinie�–�etap�II”�
dofinansowana�ze�środków�Rządowego�
Funduszu�Rozwoju�Dróg,�stanowiła�kon-
tynuację�etapu�I�zrealizowanego�w�2018�
roku.�W�ramach�inwestycji�rozbudowa-
no�odcinek�ulicy�Jana�Pawła�II�o�długości�
520�m�od� skrzyżowania� z� ulicą�Uroczą�
do� ulicy� Drzewiarza.� Budowa� obejmo-
wała�wykonanie�nowej�konstrukcji�jezd-
ni,�jednostronnego�chodnika,�kanalizacji�
deszczowej� oraz� oświetlenia� ulicznego.�
Ponadto� zadanie� zakładało� rozbiórkę�
istniejącego� mostu� i� budowę� nowego�
żelbetowego� obiektu�mostowego� znaj-
dującego�się�w�ciągu�drogi�gminnej�oraz�
przebudowę� kanalizacji� sanitarnej.� In-
westycja� znacznie� poprawi� komfort�
życia� i� bezpieczeństwo� mieszkańców.�
Znacznie� poprawi� komunikacje�między�
dwoma�częściami�sołectwa�bez�koniecz-
ności�wyjazdu�na�drogę�krajową�nr�6.

Wartość� inwestycji� opiewała� na� kwotę�
2 453�727,79�zł,�w�tym�dofinansowanie�
z� Rządowego� Funduszu� Rozwoju� Dróg�
w�wysokości�1�226�863,00�zł.�To�kolejna�
inwestycja�oddana�do�użytku,�po�ulicach�
Ogrodowej� i� Polnej�w� Bolszewie,� która�
została� zrealizowana� z� dofinansowa-
niem� z� Rządowego� Funduszu� Rozwoju�
Dróg.� Łączna� kwota� dofinansowania�
obu�inwestycji�to�2�123�504�złotych.
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BUDŻET GMINY WEJHEROWO NA 2022 ROK
W trakcie XXXVI Sesji Rady Gmi-
ny Wejherowo został jednogłośnie 
uchwalony budżet na rok 2022. 
Planowane dochody opiewają na 
148 971 088 złotych, planowane wy-
datki to 154 855 457 złotych. Budżet 
zamyka się deficytem w wysokości 
5 884 369 złotych, który zostanie po-
kryty z wolnych środków. 

Jeżeli�chodzi�o�dochody�budżetu�to�naj-
większa� suma� pochodzi� z� dochodów�
własnych–� około� 47%.� Pozostałą� część�
stanowią�uzyskane�subwencje�i�dotacje.
W�grupie�dochodów�własnych�najwięk-
szą� część� stanowią� dochody� z� udziału�
w  podatku� dochodowym� od� osób� fi-
zycznych,�które�stanowią�niemal�25�mi-
lionów�złotych.�
Prawie� jedną� trzecią�dochodów�budże-
tu�stanowią�dotacje�i�środki�pozyskane�
ze� źródeł� zewnętrznych.� W� większości�
są� one� związane� z� wypłatą� zasiłków�
i świadczeń,�a�jedynie�w�¼�są�środkami�
pozyskanymi�na�inwestycje�i�inne�zada-
nia�własne.
Planowana� kwota� otrzymanych� dotacji�
w�przyszłym�roku�zmniejszy�się�o�oko-
ło� 30%.�Nie�wynika� to� ze� zmniejszenia�
skuteczności� pozyskiwania� funduszy�
zewnętrznych,� lecz� ze� zmiany� przepi-
sów� związanych� z� wypłatą� zasiłku� wy-
chowawczego�tzw.�500+.�Od�1�czerwca�
wypłatę� tych� świadczeń� będzie� przej-
mował�ZUS.
Największa� część� pochłaniają� działy�
klasyfikacji� budżetowej� oświata,� rodzi-
na,�gospodarka�komunalna,�transport� i�
łączność� oraz� administracja� publiczna.�
Wymienione�działy�odpowiadają�za�po-
nad� 80%�wszystkich�wydatków� budże-
towych.�
Na� realizację� zadań� inwestycyjnych�
w  2022� roku� zaplanowano� kwotę� 21,4�
miliona� złotych.� Zadania� realizowane�
będą� na� obszarze� wielu� miejscowości.�
Poniżej�wymienione�zostały�najważniej-
sze� wydatki� inwestycyjne� z� podziałem�
na�sołectwa:
• Kniewo
� –��Modernizacja� boiska� sportowego�

w�Kniewie
• Góra
� –��Budowa� strefy� rekreacyjno-spor-

towej� (dofinansowanie� w� ramach�
Program� Inwestycji� Strategicz-
nych),

� –��Budowa�przystani�kajakowej�w�ra-
mach� projektu� Pomorskie� Szlaki�
Kajakowe�-�Meandry�Północy

� –��Rozbudowa� ulicy� Derdowskiego�
(projekt)

• Kąpino
� –��Chodnik�na�ul.�Królowej�Jadwigi�
� –��Pętla�autobusowa�na�ul.�Parkowej
• Orle
� –��Budowa� boiska� wielofunkcyjnego�

przy�szkole�podstawowej�(dofinan-
sowanie�w�ramach�Program�Inwe-
stycji�Strategicznych)

� –��Budowa�ciągu�pieszo-rowerowego�
między�Orlem�a�Bolszewem� (dofi-
nansowanie�w�ramach�Rządowego�
Funduszu�Rozwoju�Dróg)

• Bolszewo
� –��Rozbudowa�ul.�Strażackiej
� –��Odwodnienie� ul.� Leszczynowej�

w Bolszewie�(projekt)
� –��Poprawa�bezpieczeństwa�na�przej-

ściach� dla� pieszych� na� ul.� Długiej,�
Leśnej� i� Szkolnej� (dofinansowanie�
w� ramach� Rządowego� Funduszu�
Rozwoju�Dróg)

� –��Budowa� 2� przystani� kajakowych�
w ramach�projektu�Pomorskie�Szla-
ki�Kajakowe�-�Meandry�Północy�

� –��Budowa�ciągu�pieszo-rowerowego�
między�Orlem�a�Bolszewem� (dofi-
nansowanie�w�ramach�Rządowego�
Funduszu�Rozwoju�Dróg)

• Gościcino
� –��Budowa�drogi�do�Zielonego�Dworu�

wraz�z�obiektem�mostowym�(pro-
jekt)

� –��Poprawa�bezpieczeństwa�na�przej-
ściach�dla�pieszych�na�ul.�Słonecz-
nej� (dofinansowanie� w� ramach�

Rządowego� Funduszu� Rozwoju�
Dróg)

� –��Rozbudowa�ul.�Brzozowej�(projekt)
� –��Rozbudowa�ul.�Dworskiej�(projekt)
• Gowino + Pętkowice
� –��Projekt�budowy�kanalizacji�sanitar-

nej�i�odwodnienia
� –��Odwodnienie� wraz� z� utwardze-

niem�ul.�Równej�i�Starowiejskiej
� –��Rozbudowa�szkoły�podstawowej
� –��Budowa� kanalizacji� deszczowej�

wraz�z�odtworzeniem�nawierzchni�
w�Pętkowicach�I�etap�

� –��Dokumentacja�świetlicy
• Gniewowo
� –��Remont� drogi� powiatowej� 1400G�

Gniewowo-�Reda�(we�współpracy�z�
Powiatem�Wejherowskim)

� –��Zagospodarowanie� terenu� wokół�
świetlicy�wiejskiej

• Zbychowo
� –��Budowa�sieci�wodociągowej
� –��Budowa� strefy� sportowo-rekre-

acyjnej� w� Zbychowie� (dofinanso-
wanie�w�ramach�Program�Inwesty-
cji�Strategicznych)

• Sopieszyno + Ustarbowo
� –��Projekt� ul.� Kwiatowej� w� Sopieszy-

nie�i�Topolowej�w�Ustarbowie
• Nowy Dwór Wejherowski
� –��Opracowanie� dokumentacji� pro-

jektowej�przebudowa�ul.�ks�dr�Le-
ona�Heyke

� –��Projekt� skrzyżowania� ulic� Abraha-
ma�i�Leśnej

• Łężyce
� –��Budowa�świetlicy�i�strefy�rekreacyj-

no-sportowej
� –��Projekt�zatok�autobusowych�w�ob-

rębie�ulic�Jeżynowej�i�Jarzębinowej�
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WEEKEND CUDÓW – SZLACHETNA PACZKA

SOŁECTWO SOPIESZYNO WŁĄCZYŁO 
SIĘ DO SZLACHETNEJ PACZKI

MIKOŁAJKI GMINNE

W ten szczególny świąteczny czas pamiętamy o tych, 
którzy potrzebują pomocy, z przyczyn często od siebie 
niezależnych. Pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo 
wraz z Wójtem włączyli się w akcję Szlachetna paczka. 

Pomaganie� jest� takie�proste� i�daje� tyle� radości� zarówno�ob-
darowanemu,�jak�i�darczyńcy.�Sprawiamy�wspólnie,�by�czyjeś�
Święta�były�piękniejsze,�szczęśliwsze,�bardziej�kolorowe.
Składamy� serdeczne� podziękowania� wszystkim� osobom/
instytucjom/firmom� prywatnym,� które� dołączyły� do� naszej�
inicjatywy�i�przekazały�dary:�Amel�Sp.�z�o.o.,�Instal-Tech�Woj-
ciech�Damps,�Wojciech�Baranowski,�Roman�Lange,�Orlex�Da-
nuta�Gębarowska,�Sołtys�Zbychowa,�Stowarzyszenie�“Iskierka�
miłości”,� Usługi� Przewozowe�Piotr�Naczk,�Usługi� Sprzętowo-
-Transportowe�Roboty�Drogowo-Budowlane�Ryszard�Czepulo-
nis,�Usługi�Ogólno-Sprzętowo-Transportowe�roboty�Drogowe�
Teresa�Groth,�Graal� S.A,�GMM�Mirosław�Gaffka,� Perfumeria�

W naszej gminie jak co roku odby-
ły się Mikołajki. Pomimo pandemii, 
która uniemożliwia wspólne biesia-
dowanie to uśmiech na twarzy i go-
rące serce wywołała wizyta Mikoła-
ja oraz przekazane paczki. 

Mikołaj� zawitał� do� Ustarbowa,� Kąpina�
oraz� Nowego� Dworu� Wejherowskiego,�
gdzie�wśród�obdarowanych�była�między�
innymi� najstarsza�mieszkanka� wsi� Bar-
bara�Brun.�Mikołajowa�akcja�przebiegła�
w radosnej,�świątecznej�atmosferze.

Ostrowski� Wejherowo,� Studio� Sunlight� Wejherowo,� BIS� Ma-
szyny�Budowlane,�Klub�Taneczny�ŚWIAT�TAŃCA,�Wejherowski�
Klub�Sportowy�Gryf,�Gminny�Klub�Piłkarski�Barca�Bolszewo,�
Pro-Invest�Przemysław�Lademann,�P.U.T.�Arwit�Arkadiusz�Wic-
ki,�Wejherowska�Akademia�Piłki�Nożnej�“Błękitni”�Wejherwo,�
Mariusz�Gustowski�Woj-Mar,�PKS�Gdynia�SA.
Pokazaliście�wielkie�serca.

Pani� sołtys� Joanna� Klawikowska�
wraz� z  Radą� sołecką� zebrali� dary,�
które� zostały� przekazane� dla� po-
trzebujących.� Pani� Sołtys� składa�
serdeczne� podziękowania� wszyst-
kim� mieszkańcom,� którzy� włączyli�
się�do�tej�akcji.

Nowy Dwór Wejherowski Kąpino Ustarbowo
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KONSULTACJE SPOŁECZNE 
DROGA POWIATOWA 1438G RYBSKA KARCZMA-GÓRA

STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW W 2022 ROKU BEZ ZMIAN!

Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach 
społecznych dotyczących przygotowania dokumen-
tacji projektowej dla: „Rozbudowy drogi powiatowej 
nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo 
na odcinku Rybska Karczma – Góra”

W�związku�z�epidemią�koronawirusa�SARS-Cov-2�konsulta-
cje�odbędą�się�w�formie�zdalnej.�Z�dokumentacją�projekto-
wą�będzie�można�zapoznać�się�na�stronie�internetowej�lub�
w�siedzibie�Gminy�Wejherowo�w�dniach�od�03.01.2022�do�
31.01.2022�roku.�Uwagi�prosimy�składać�w�ww.�terminie�po-
przez� udostępnione� formularze� na� podany� na� nich� adres�
biura�projektowego�lub�adres�email.

CEL OPRACOWANIA:
Celem� inwestycji� jest� rozbudowa� drogi� powiatowej� nr�
1438G,� w� ramach� której� przewiduje� się� m.in.� przebudo-
wę� skrzyżowań,� zjazdów,� obiektów� inżynierskich,� budowę�
ścieżki�pieszo-rowerowej,�chodników,�zatok�autobusowych,�
elementów�odwodnienia�oraz�oznakowania.�

W ubiegłym tygodniu wójt Gminy Wejherowo Przemy-
sław Kiedrowski spotkał się z prezesem Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego AGORA Sp.z o.o.- Panią Ireną 
Litkowiec Senderską. Głównym punktem spotkania 
było podpisanie umowy na wywóz odpadów komu-
nalnych z terenu naszej gminy na lata 2022-2023.

Mimo�znaczącego�wzrostu�kosztów�prowadzenia�działalno-
ści,� dzięki� sprawnie� przeprowadzonej� procedurze� przetar-
gowej�udało� się�uzyskać� korzystne� rozstrzygnięcie.� Kwota�
zaoferowana� przez� wykonawcę� pozwala� na� utrzymanie�
obecnie�obowiązujących�stawek�za�gospodarowanie�odpa-
dami�dla�mieszkańców�w�2022�roku.
W� spotkaniu�uczestniczyli� także:� Krystyna�Kohnke-� skarb-
nik,�Piotr�Czerwiński-�kierownik�Referatu�Gospodarki�Odpa-
dami�i�Środowiska.

CEL KONSULTACJI:
Celem�przeprowadzanych�konsultacji�społecznych�jest:
•��poinformowanie� lokalnych� społeczności� o� planowanym�
przedsięwzięciu,

•��prezentacja�planowanego�przebiegu�trasy,
•��zebranie�uwag,�wniosków�i�opinii�mieszkańców.
Zgromadzony� podczas� spotkań� materiał� stanowić� będzie�
dla�projektantów�cenne�źródło� informacji� i�może�wpłynąć�
na�decyzję�o�wprowadzeniu�korekt�w�planowanych�rozwią-
zaniach.� Na� stronie� www� Urzędu� Gminy� Wejherowo� pod�
artykułem:� „Konsultacje Społeczne Droga Powiatowa 1438g 
Rybska Karczma Góra”�dostępne�są�dokumenty�do�pobrania.�

www.ugwejherowo.pl 
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„POMOCNI MEGAMOCNI” DLA RODZINNEGO 
DOMU DZIECKA W DOMATOWIE

KONKURS – „ZBRODNIA PIAŚNICKA – MŁODZI PAMIĘTAJĄ”

W poniedziałek, 6 grudnia br. w ra-
mach akcji „Pomocni MegaMocni” 
Niepubliczny Żłobek i Publiczne 
Przedszkole MegaMocni Gościcino 
przekazało świąteczne prezenty 
wychowankom Rodzinnego Domu 
Dziecka w Domatowie. W akcję 
przygotowania paczek zaangażo-
wali się rodzice dzieci i kadra.

Grudzień� to� wyjątkowy� miesiąc�
w  roku.�To�czas� zbliżających�się� świąt�
Bożego�Narodzenia�i�spotkań�w�gronie�
najbliższych.� Na� kilka� tygodni� przed�
przygotowujemy� listy� zakupowe,� ku-
pujemy� prezenty� i� planujemy� świą-
teczne�posiłki.�To�także�okres�w�roku,�
w� którym� szczególnie� otwieramy� ser-
ca�na�potrzeby�innych�ludzi,�którzy�są�
obok�nas.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Gowinie chętnie angażują się 
w  różnorodne konkursy – za-
równo na szkolnym jak i na wyż-
szym szczeblu. W tym roku wzięli 
udział w III Pomorskim Konkursie 
– „Zbrodnia Piaśnicka – Młodzi Pa-
miętają”. 

Wojewoda� Pomorski,� Urząd� Miasta�
Gdyni,� Kuratorium� Oświaty� w� Gdań-
sku� oraz� Instytut� Pamięci� Narodowej�
w�Gdańsku.�Uczniowie�klas�7�-�8�mieli�
za�zadanie�przygotowanie�grafiki,�pla-
katu�lub�wiersza�związanego�z�tematy-
ką�zbrodni�piaśnickiej.�Z�naszej�szkoły�
nagrodzeni�zostali:
w kategorii grafika:
II�miejsce�-�Marta�Zakrzewska
III�miejsce�-�Hubert�Pawłowski
w kategorii plakat:
II�miejsce:�Agata�Bojka
wyróżnienie:�Tymoteusz�Derron
W�grudniu�nasi�uczniowie�wzięli�udział�
w�Wielkim� Konkursie� Rzecznika� Praw�
Dziecka� na� najciekawsze� prace� pla-
styczne� o� prawach� dziecka.� Konkurs�
miał�na�celu�informowanie�dzieci�jakie�
prawa�im�przysługują�i�do�kogo�mogą�
się�zwrócić,�jeśli�są�łamane.�Podkreślał�

W� ramach� świątecznej� akcji� „Pomocni�
MegaMocni”� rodzice� dzieci� ze� żłobka�
i� przedszkola� MegaMocni� Gościcino�
wraz�z�kadrą�przygotowali�świąteczne�
prezenty�dla�wychowanków�Rodzinne-
go�Domu�Dziecka�w�Domatowie.�Dzieci�
podzieliły�się�swoimi�marzeniami�w� li-
stach� i� na� ich�podstawie�przygotowa-
no�prezenty.�Wszystkie�paczki� zostały�
uroczyście� przekazane� 6� grudnia� br.�

Akcja�poruszyła� także� innych�do�dzia-
łania� i  wspólnej� pomocy.� Centrum�
Budowlane�Delvar� S.C.� zorganizowało�
zbiórkę� charytatywną�na� rzecz�Domu�
Dziecka� i  zachęca� do� przekazywania�
artykułów�higienicznych�oraz�słodyczy.
Serdecznie� dziękujemy� wszystkim� za-
angażowanym� za� okazane� serce.� Cie-
szymy�się,�że�akcja�spotkała�się�z�taką�
życzliwością�i�otwartością.

istotną�rolę�dorosłych,�którzy�powinni�
stać�na�straży�tych�praw,�respektować�
je� i�podejmować�działania,�mające�na�
celu� ich� ochronę.� Życzymy� sukcesów�
naszym�uczniom�!

Anna Reszka
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UCZNIOWIE SP W GOWINIE LAUREATAMI 
KONKURSU „LAURKA DLA BOHATERA”

SENIORZY SPOTKALI SIĘ W KĄPINIE

“MAGIA CHEMII” W KĄPINIE

Kornelia Sołtys, uczennica klasy 
Ia Szkoły Podstawowej w Gowinie 
oraz jej brat Jakub Sołtys, uczeń 
klasy Va reprezentowali szkołę w 
międzynarodowym konkursie hi-
storycznym IPN-u pt.: „Laurka dla 
bohatera”. 

Zadaniem�uczestników�konkursu�było�
przygotowanie� pracy�w� postaci� laurki�
jako�plastycznej� formy�podziękowania�
dla�dowolnej�postaci�historycznej,�któ-
ra�swoim�zaangażowaniem�na�różnych�
polach� przyczyniła� się� do� odzyskania�
przez� Polskę� niepodległości� w� 1918� r.�
bądź�podczas�II�wojny�światowej�dzia-

łała� na� rzecz� obrony� suwerenności.�
Konkurs� podzielony� był� na� katego-
rie� wiekowe.� W� przedziale� od� 7� do� 9�
lat� nasza� pierwszoklasistka� zdobyła�
pierwsze� miejsce� wykonując� laurką�
dla� błogosławionej� Alicji� Kotowskiej,�
w kolejnej�kategorii�wiekowej�ogromny�
sukces�odniósł�również�jej�starszy�brat�
zdobywając�drugie�miejsce.�Jakub�swo-
ją� pracę� dedykował� patronowi� naszej�
szkoły� por.� Janowi� Penconkowi,� który�
zginął�we�wrześniu�1939�roku�broniąc�
polskiego�Wybrzeża.�Serdecznie�gratu-
lujemy� ogromnego� sukcesu� oraz� nie-
zwykłego�talentu.�

Joanna Semmerling, fot. SP Gowino

Jak co roku w okresie przedświą-
tecznym, odbył się tradycyjny 
Dzień Seniora w Kąpinie, zorgani-
zowany przez Panią sołtys Grażynę 
Baran i Radę sołecką.

Na�zaproszenie�organizatorów�w spo-
tkaniu�wziął�udział�wójt�Gminy�Wejhe-
rowo� Przemysław� Kiedrowski,� sekre-

tarz�gminy�Małgorzata�Niemirska-Thiel�
oraz� proboszcz� miejscowej� parafii-�
Wojciech�Niemczyk.�Najstarsi,�przybyli�
seniorzy�otrzymali�z�rąk�wójta�upomin-
ki� i� kwiaty.� Spotkanie,� jak� zwykle� od-
było�się�w�serdecznej�atmosferze,�nie�
zabrakło�okazji�do�wspólnych�śpiewów�
i�tańca.

Dnia 11 grudnia 2021 roku na świetlicy wiejskiej w Ką-
pinie odbyły się pokazy chemiczne pt. “Magia Chemii” 
przeprowadzone przez Koło Naukowe Ochrony Środo-
wiska Uniwersytetu Gdańskiego. 

Młodzi�naukowcy�wprowadzili�dzieci�w�świat�chemii�przed-
stawiając�takie�doświadczenia�jak�kameleon,�ryczący�niedź-
wiedź,�miniwulkan�czy�też�pasta�dla�słonia.�Wszystkie�eks-
perymenty�wywołały�zachwyt�oraz�wielki�uśmiech�nie�tylko�
na� twarzach� dzieci,� ale� również� dorosłych� organizatorów�
wydarzenia.
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GALERIA 
JUBILATÓW

WIDEOTŁUMACZ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 
I GŁUCHONIEMYCH DOSTĘPNY W URZĘDZIE GMINY
Urząd Gminy oferuje usługę „Wi-
deotłumacz” dla osób niesłyszą-
cych i głuchoniemych, w ramach 
której można skorzystać z tłuma-
cza języka migowego (PJM). Można 
z niej skorzystać nie wychodząc 
z domu.

Jak to zrobić?
Gdy� wejdziesz� na� stronę� bip.ugwej-
herowo.pl� odszukaj� zakładkę� „Niesły-
szący”� (na� pasku� po� prawej� stronie)�
następnie�połącz�się�z�https://migowy.

UWAGA! NOWY WZÓR WNIOSKÓW

SPROSTOWANIE

W związku z wprowadzeniem dla całego kraju jednolitego wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy informujemy, że od dnia 3 stycznia 2022 r. wnioski będą 
przyjmowane wyłącznie na nowych drukach, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w 
siedzibie urzędu. Wszelkich informacji dot. nowych formularzy udzielają pracownicy.

Z inicjatywy trzech rodzin: Panstwa Kazimiery i Kazimierza Szmidtke, Grażyny i Franciszka Białk, Krystyny i Jac-
ka Kaczocha, przez ich pracę i finanse została odnowiona kapliczka w Kniewie. Darczyńcom dziękuje sołtys 
Kniewa i Rada sołecka, Róża różańcowa i mieszkańcy sołectwa. Przepraszamy za błędne sformułowanie w po-
przednim artykule. 

Wszystkim Jubilatom życzymy 
zdrowia, pogody ducha wielu 
szczęśliwych chwil w gronie 

przyjaciół i najbliższej Rodziny. 

Życzą:
Wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski, 

Sołtys Gościcina Marek Miotk, 
Sołtys Gowina Kazimierz Kendziora

Pan Eugeniusz Kowalik z Gowina, 
90 lat

Pani Aniela Burda z Gościcina, 
90 lat

Pani Maria Albecka z Gościcina, 
91 lat

Pan Roman Czoska z Pętkowic, 
93 lata

ugwejherowo.pl.� Trzeba� będzie� chwi-
lę� poczekać� i� zostanie� uruchomiona�
usługa�Wideotłumacz.
Można� również� skorzystać� z� zakładki�
„Dostępność”� (po� lewej� stronie)� na-
stępnie�połącz�się�z:�
https://migowy.ugwejherowo.pl

Połączenie� jest� szybkie,� proste� i� bez-
płatne,� a� dzięki� temu�macie� Państwo�
swobodny� kontakt� z� naszymi� pra-
cownikami.� Kontaktować� się� można�
w godz.:�poniedziałek,�wtorek,�środa�w�

godzinach�od�7:30�do�15:30,�czwartek�
od�7:30�do�17:00�i�w�piątek�od�7:30�do�
14:00.� Szukaj� Wideotłumacza,� a� znaj-
dziesz�go�u�nas.
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30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY W GMINIE WEJHEROWO
W ostatnią niedzielę stycznia, 
30.01.2022 roku, na terenie Gmi-
ny Wejherowo zobaczyć będzie 
można wolontariuszy z kolorowy-
mi puszkami WOŚP, ale nie tylko. 
Sztab #5579 w Bolszewie przygo-
towuje bowiem na ten dzień wiele 
atrakcji, w tym bardzo szczególną 
niespodziankę.

Do biegu, gotowi, start!
Dzień� jubileuszowego� Finału� WOŚP�
rozpocznie� się� bardzo� aktywnie� –� na�
ul.� Jagodowej� w� Bolszewie� odbędzie�
się�bieg� charytatywny� zorganizowany�
dzięki� inicjatywie� grupy� „Pomaganie�
jest� TAKIE� proste”� sprzyjającej� idei�
Wielkiej� Orkiestry� Świątecznej� Pomo-
cy.�Oprócz�udziału�w�biegu,�na�miejscu�
będzie�można� również� posilić� się� cie-
płym� jedzeniem� albo� słodkim� poczę-
stunkiem.�Wszystko�to�za�symboliczny�
datek� wrzucony� do� puszki� kwestar-
skiej�wolontariusza.

Historia motoryzacji na ulicach
Tego� dnia� na� ulicach� gminy� będzie�
można� także� zaobserwować� zabytko-
we�samochody�i�autobusy�pod�wodzą�
pana� Krzysztofa� Kułakowskiego.� Każ-
dy�miłośnik�czterech�kółek�będzie�miał�
okazję�obejrzeć�wozy�z�bliska,�a�nawet�
przejechać�się�na�małą�wycieczkę�wy-
kupując� wstęp� na� pokład� WOŚPowe-
go� autobusu� drobnym� datkiem� do�
puszki.� Na� podstawie� zeszłorocznych�
doświadczeń,� Sztab� zapewnia� także,�
że�dyskusjom�motoryzacyjnym�z�wła-
ścicielami� aut� nie� będzie� przy� okazji�
końca!

Wolontariusze w terenie i… 
w internecie
Sztab,� jak� każdego� roku,� postara� się�
wysłać�wolontariuszy� kwestujących� do�
jak�największej� liczby�miejsc,�aby�każdy�
chętny�miał�okazję�wrzucić�coś�do�pusz-
ki.� Kontynuowane� będą� także� bazarki�
na� świeżym� powietrzu� w� Bolszewie,�
Kąpinie,�Orlu�oraz�w�Kębłowie,�a� także�
bazarek�w�świetlicy�w�Łężycach�prowa-

dzony� przez� Stowarzyszenie� „Szansa�
dla�Nas”�oraz�Koło�Gospodyń�Wiejskich�
„Łężyckie� Białki”.� Ciasta,� ciasteczka,� rę-
kodzieło,�zabawki,�gadżety�–�to�wszystko�
będzie�można�zabrać�ze�sobą�do�domów�
z�przygotowywanych�stoisk!�
Jednak�dla�tych,�którzy�nie�chcą�lub�nie�
mogą�wyjść�do�wolontariuszy,�urucho-
miona� została� Sztabowa� eSkarbonka.�
Zasilenie�jej�jest�bardzo�proste:�wystar-
czy�wejść�na�stronę�(link�dostępny�jest�
na�profilu� facebookowym�Sztabu�Bol-
szewo)� i�wpłacić� błyskawicznym�prze-
lewem�dowolną�kwotę.

Powrót do imprezy stacjonarnej
Mając� nadzieję,� że� nic� nie� pokrzyżuje�
im� planów,� członkowie� Sztabu� WOŚP�
wraz� z� pracownikami�Biblioteki� i� Cen-
trum�Kultury�Gminy�Wejherowo�przy-
gotowują� ponownie� imprezę� w� Hali�
Widowiskowo�–�Sportowej�przy�ul.�Le-
śnej�w�Bolszewie.�Planowane�są�m.in.�
występy�młodzieży,�Gminnej�Orkiestry�
Dętej,�a�także�nieco�rockowego�uderze-
nia�z� trójmiejską�grupą�Wredrock.�Nie�
zabraknie�też�oczywiście�innych�atrak-
cji:� licytacji� fantastycznych� przedmio-
tów� i� usług,� zabaw� dla� dzieci,� stoisk,�
czy� kącika� z� poczęstunkiem�domowej�
roboty� od� pań� z� kół� gospodyń� wiej-

skich�oraz�prywatnych�domowych�cu-
kierników�i�kucharzy.�
Jedną� z� atrakcji� będzie� także� bicie� re-
kordu� gminy� w� grze� i� śpiewie� znanej�
wszystkim�piosenki�„Kaszubskie�nuty”�
oraz…�specjalna�niespodzianka.

Pierwsze takie na świecie serce 
WOŚP!
We� współpracy� z� wójtem� Przemysła-
wem� Kiedrowskim,� pracownikami�
Urzędu�Gminy�oraz�przyjaciółmi�Szta-
bu,�udało� się� zaprojektować�pierwsze�
na� świecie…� kaszubskie� serduszko�
Wielkiej�Orkiestry�Świątecznej�Pomocy!�
Za�zezwoleniem�samego� Jurka�Owsia-
ka,� Sztab� w� Bolszewie� stworzył� i� bę-
dzie�naklejał� jedyne�w� swoim� rodzaju�
serduszka�z�napisem�„Wiôlgô�Òrkestra�
Swiąteczny� Pòmòcë”!� Serduszko� oraz�
specjalnie� zaprojektowane� finałowe�
kaszubskie�koszulki�sztabowe�będą�do-
stępne�wyłącznie�podczas� imprezy�na�
Hali�Widowiskowo�–�Sportowej.�To�ko-
lejny�powód,�aby�przyjść�i�pobawić�się�
tego�dnia�na�jubileuszowym,�30.�Finale�
WOŚP�w�Bolszewie!

Więcej� informacji� na� temat� działań�
Sztabu� Bolszewo� można� znaleźć� na�
jego�profilu�facebookowym.
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Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Niestety prawo przewiduje kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB!
Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny 

wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.
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RUSZYŁA HALOWA LIGA SOŁECKA PIŁKI NOŻNEJ

PANIE REPREZENTOWAŁY GMINĘ W TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

OLIMPIJKA ODWIEDZIŁA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W GÓRZE

W� pierwszej� kolejce� Halowej� Ligi� Sołeckiej�
Gminy�Wejherowo�w� piłce� nożnej� padły� na-
stępujące�wyniki:
NeoPunkt Gościcino - Porta Bolszewo 7:1
Mark-Metal Bolszewo - NeoPunkt 5:11
Barca Oldboys Bolszewo - Vamos Paradyż 1:8
Pauzował�zespół�Dan�Bud.�Królem�strzelców�
aktualnie� jest� Mateusz� Białk� (NeoPunkt)� –�
11 bramek.�
Następna�kolejka�odbędzie�się�18�grudnia�od�
godziny� 16.� Organizatorem� zawodów,� przy�
pomocy� Referatu� Oświaty� i� Spraw� Społecz-
nych� Urzędu� Gminy� Wejherowo,� jest� radny�
Wojciech�Kuziel.

Siatkarki� „Ladies”� z� Towa-
rzystwa� Przyjaciół� Sportu�
Gminy�Wejherowo� “Sukces”�
reprezentują� Gminę� Wej-
herowo�w�amatorskiej� lidze�
siatkówki� organizowanej�
przez�Gminę�Przodkowo.�W�
niedzielę,�5.�grudnia,�druży-
na�uczestniczyła�w�charyta-
tywnym�Turnieju�Mikołajko-
wym�Piłki�Siatkowej.
Towarzystwa� Przyjaciół�
Sportu� Gminy� Wejherowo�
„Sukces”�powstało�30.�wrze-
śnia�br.� Jak� zapewniają�pre-
zes� Towarzystwa� –� Justyna�

Świerczyńska� z� Bolszewa�
oraz�wiceprezes�–�Anna�Wic-
ka� z� Gościcina,� organiza-
cja� ma� na� celu� organizację�
rodzinnego,� amatorskiego�
sportu� oraz� popularyzację�
aktywnego�spędzania�czasu�
na� terenie� Gminy� Wejhero-
wo.� Aktualnie� prężnie� dzia-
ła� sekcja� siatkówki� kobiet,�
której�trenerami�są�Państwo�
Urszula� i  Janusz� Daniszew-
scy.

Źródło zdjęć: 
Sportnakaszubach

W�tym�roku,�w�mikołajki�Wo-
jewódzki� Szkolny� Związek�
Sportowy� w� Gdańsku� wraz�
z�olimpijką�Emilią�Ankiewicz�
odwiedzili�dwie�szkoły�w wo-
jewództwie� pomorskim,�
które�realizują�Program�SKS.�
Wśród�wybranych�szkół�zna-
lazła�się�Szkoła�Podstawowa�
im.�Jakuba�Wejhera�w�Górze.
Na� uczestników� imprezy�
czekały� sportowe� atrak-
cje,� wyjątkowe� aktywności�
sportowe� oraz� upominki�
przekazane� przez� Operato-
ra�Krajowego�SKS.�Upomin-

ki�wręczała�osobiście�Emilia�
Ankiewicz�-olimpijka�z�Rio�de�
Janeiro�z�2016�r.,�czołowa�za-
wodniczka�w� kraju�w� biegu�
na� 400�m� przez� płotki.� Po-
nadto� dzieci� uczestniczyły�
w� zajęciach� prowadzonych�
przez� pana� Rafała� Freita-
ga,� który� prowadził� poka-
zy� sztuk� walki� z� udziałem�
swoich� podopiecznych.�
Miłym� zaskoczeniem� były�
odwiedziny� przedstawiciela�
Wojewódzkiego� Operatora�
Programu� SKS� pani� Urszuli�
Górskiej.
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HALOWA LIGA SOŁECKA GMINY WEJHEROWO 

Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/Gmina Wejherowo
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Usługi Szklarskie

Adam Trocki

5 0 8 - 4 8 1 - 1 0 0

j e r z y . t r o c k i 9 @ g m a i l . c o m

B o l s z e w o ,  u l .  W e j h e r o w s k a  8  A

USŁUGI KUCHARSKIE
Maria Trocka

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

PRZYJĘCIA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

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

To jest miejsce 
na Twoją reklamę
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płyta tarasowa
ogrodzenia
kamienie ozdobne
kostka brukowa
kostka granitowa
odwodnienia liniowe
elementy małej architektury

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ O
OFERTĘ MIESIĄCA!

www.kunik.com.pl
Tartaczna 9

WEJHEROWO

 58 572 18 57
506 670 444
biuro@kunik.com.pl

W naszej ofercie:
POLUB NAS NA FACEBOOKU

 

PLANUJESZ BUDOWĘ PODJAZDU, 
TARASU, OGRODZENIA?  
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