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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: 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
Opłata za gospodarowanie odpadami 58 677 97 36
Wywóz odpadów komunalnych 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:  9:00-15:30
Piątek:  9:00-12:30
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PODZIĘKOWANIA DLA SOŁTYSÓW

DZIEŃ KOBIET Z KATARZYNĄ PAKOSIŃSKĄ 

11. marca tradycyjnie w całej Pol-
sce obchodzony jest Dzień Sołtysa. 
Funkcja sołtysa jest jedną z  naj-
starszych instytucją państwa pol-
skiego, sięgającą średniowiecza. 
W całym kraju jest ich ponad 40 ty-
sięcy, a w naszej gminie 16. 

Ich� praca�ma� wyjątkowy� charakter.� Są�
najbliżej�mieszkańców,�znają�ich�proble-
my�i�potrzeby,�dbają�o�ich�sprawy,�a�tak-
że�godnie�reprezentują�lokalną�społecz-
ność� na� forum� samorządu� gminnego.�
Dobry,�pomocny,�kreatywny�i�rozsądny�
sołtys� jest� niezastąpiony�w� swojej�wsi,�
ale� także� bez� wątpienia� dla� włodarzy�
gminy.�
Dlatego� Urząd� Gminy� postanowił� zor-
ganizować�spotkanie�z�sołtysami�nasze-
go�samorządu,�w�którym�uczestniczyli:�
wójt�Przemysław�Kiedrowski,�przewod-
niczący�Rady�Gminy�–�Hubert�Toma,�se-
kretarz�Małgorzata�Niemirska-Thiel�oraz�
kierownicy�referatów�Urzędu�Gminy.
W�trakcie�spotkania�wójt�wyraził�uznanie�
dla� ciężkiej� pracy� sołtysów� i� dziękował�

Z okazji Dnia Kobiet w hali wi-
dowiskowo-sportowej w Bol-
szewie wystąpiła Katarzyna 
Pakosińska- znana artystka ka-
baretowa i teatralna. Wstęp na 
wydarzenie był bezpłatny. 

W� ubiegłych� latach� w� tradycyj-
nych�imprezach�z�okazji�Dnia�Ko-
biet�na�scenę�wychodzili�głównie�
mężczyźni.� Tym� razem� zdecydo-
wano,� aby� ten� wyjątkowy� dzień�
uświetniła� swym� występem�
wszechstronnie� utalentowana�
kobieta.� Koncert� zorganizowany�
przez�Bibliotekę�i�Centrum�Kultury�
Gminy� Wejherowo� dedykowany�
był� głównie� dla� przedstawicielek�
płci�pięknej,� jednakże�wśród� licz-
nie�przybyłej�publiczności�można�
było� zauważyć� wielu� mężczyzn.�
Wydarzenie�rozpoczęło�się�od�zło-
żenia�życzeń�wszystkim�kobietom�
przez�Wójta�Gminy�Wejherowo� –�

Przemysława�Kiedrowskiego.
– Składam Wam gorące podzięko-
wania za to, że jesteście w naszym 
życiu i wspieracie nas, mężczyzn 
w każdej sytuacji. Życzę Wam, aby-
ście codziennie doświadczały sza-
cunku, zrozumienia i życzliwości, na 
które zasługujecie. Spełniajcie się 
w  życiu prywatnym i zawodowym!�
–�powiedział�Wójt.�Każda�przyby-
ła� kobieta� otrzymała� z� rąk�wójta�
i radnych�tradycyjnego�tulipana.�

Artystka� w� trakcie� występu� bar-
dzo� chętnie�wchodziła�w� interak-
cje� z  publicznością,� co� niejedno-
krotnie�prowadziło�do�zabawnych,�
improwizowanych� sytuacji.� Jej�
niebywałe�poczucie�humoru�oraz�
wdzięk,� co� chwilę� powodowały�
salwy� śmiechu.� Sądząc� po� reak-
cjach� publiczności� był� to� bardzo�
miło�spędzony�wieczór.�

za� zaangażowanie� na� rzecz� lokalnych�
społeczności.�
�– Zdaję sobie sprawę jak ciężka to służ-
ba i dlatego chylę czoła przed każdym z 
Państwa. Jesteście najbliżej mieszkańców 
i dlatego często do Was przychodzą ze 
swoimi problemami. Wiem, że czasami jest 
to trudne. Ale dociera do mnie wiele słów 

uznania od mieszkańców, na temat Waszej 
działalności. –�podkreślił�wójt.

Następnie� wręczono� każdemu� z� soł-
tysów� drobny� upominek� oraz� podzię-
kowania� od� władz� gminy.� Po� części�
oficjalnej� na� przybyłych� czekał� słodki�
poczęstunek.
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CIĄG PIESZO-ROWEROWY POŁĄCZYŁ ORLE 
Z BOLSZEWEM

ZMIANA TRASY KURSOWANIA LINII NR 7 

Zakończyły się prace przy długo 
oczekiwanej przez mieszkańców in-
westycji- budowie ciągu pieszo-rowe-
rowego między Orlem a Bolszewem 
w ramach zadania pn. „Budowa dróg 
gminnych: ul. Długiej w Bolszewie 
i ul. Wejhera w Orlu”. 

W� dniu� 24.� marca� odbył� się� oficjalny�
odbiór� robót�budowlanych,�w�którym�
udział� wzięli� m.in.� wójt� Przemysław�
Kiedrowski,� przedstawiciele� wyko-
nawcy� –� firmy� LATO� BRUK� Eugeniusz�
Latosiński,� sołtysi� obu� miejscowości-�
Edmund�Bianga�(Bolszewo)�i�Jacek�Ma-
choll�(Orle).
W�ramach�zadania�powstały�chodniki,�
ścieżka� rowerowa� i� ciąg� pieszo-rowe-
rowy�o�łącznej�długości�768�m.�Wymie-
niona�została�także�wiata�autobusowa.
Nawierzchnia� chodników� wykonana�
została� z� kostki� betonowej,� zaś� ciąg�
pieszo-rowerowy� i� ścieżka� rowerowa�
uzyskały� nawierzchnię� asfaltową.� Po-
prawa�infrastruktury�dla�cyklistów�jest�

Na liczne prośby mieszkańców Go-
ścicina od 1. kwietnia zmianie ulega 
przebieg trasy linii nr 7 MZK Wejhe-
rowo. 

Trasa� linii� zostaje�wydłużona� do� pętli�
Bolszewo� Leśna� –� Szkoła� przez� ulice�
Wejherowską� w� Gościcinie� oraz� Za-
mostną� i� Leśną�w�Bolszewie.�Autobu-
sy� w� obu� kierunkach� zajeżdżać� będą�
na� przystanek� Wejherowo� Dworzec�
PKP.�Dodatkowo�wprowadzone�zosta-
ją� nowe� godziny� funkcjonowania� linii�
i  częstotliwość� kursowania.� Rozkład�
dla� dnia� powszedniego� będzie� taki�
sam�w�wakacje,� jak�w� roku�szkolnym.�
Zmianie� ulegają� także� rozkłady� jazdy�
innych�linii:
Linia 1 – Wszystkie�kursy�realizowane�
do� krańca� Gościcino� Robakowska� zo-
stają� skrócone� do� pętli� Bolszewo� Le-
śna�–�Szkoła.
Linia 2 – Zmienione� zostają� odjazdy�
wszystkich� kursów� zapewniając�więk-
sze�możliwości�przesiadek�z�linii�3�i�16.

jednym� z�mocno� akcentowanych� ele-
mentów�nowej,�uchwalonej�w�grudniu,�
strategii�rozwoju�gminy.
Inwestycja� realizowana� jest� z� dofi-
nansowaniem� ze� środków� Państwo-
wego� Funduszu� Celowego� Rządowy�
Fundusz� Rozwoju� Dróg.� Całkowita�

wartość� kosztów� kwalifikowanych� to�
842 091,33 zł,�zaś�wysokość�przyzna-
nego�dofinansowania:�421 045,00 zł.
Mimo,�iż�umowny�termin�zakończenia�
budowy� to� koniec� października� 2022�
roku� to� inwestycja�została�została� już�
oddana�do�użytku.

Linia 3 – Nie�będą�realizowane�podjaz-
dy�do�ul.�Drzewiarza.�Dodatkowo�sko-
rygowane� zostają� godziny� porannych�
i� późnowieczornych� odjazdów� w� celu�
dopasowania�pod�liczne�zakłady�pracy�
w�Gościcinie.
Linia 13 – Linia�ulega�likwidacji.�Obsłu-
ga� Szkoły� Podstawowej� w� Gościcinie�

dla� mieszkańców� rejonu� ul.� Drzewia-
rza�zostaje�zapewniona�przez�linię�nr�7�
na�nowej�trasie.
Linia 16 – W�związku� z�korektą�poran-
nych�odjazdów�linii,�zmianie�ulegają�wy-
brane� kursy� zapewniając� w� godzinach�
porannego� szczytu� 15-minutową� czę-
stotliwość�na�wspólnym�odcinku�trasy.
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PROJEKTOWANE INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

XL SESJA RADY GMINY WEJHEROWO

W Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejhe-
rowskiego odbyło się spotkanie w sprawie projekto-
wanych inwestycji na drogach powiatowych przebie-
gających przez teren Gminy Wejherowo. 

W�spotkaniu�udział�wziął�m.in.�wójt�Przemysław�Kiedrowski�
oraz�wicestarosta�Jacek�Thiel.�Tematem�spotkania�były�pro-
jekty�dróg:
• �Droga�powiatowa�1438�G�na�odcinku�Góra� –�Zamostne�–�
Rybska�Karczma–�planowane�jest�wybudowanie�ronda�na�
skrzyżowaniu�z�Aleją�Lipową,�nowa�nawierzchnia,�ciąg�pie-
szo�rowerowy,�nowe�zatoki�autobusowe,�oświetlenie,�azyle�
bezpieczeństwa� i� inne� rozwiązania� poprawiające� bezpie-
czeństwo�uczestników�ruchu.�Projekt�jest�na�etapie�konsul-
tacji�społecznych.�

• �Droga�powiatowa�1336�G�na�odcinku�Wejherowo�–�Pętko-
wice�–�Gowino–�planowana�jest�budowa�chodnika,�ścieżki�
rowerowej�oraz�zatok�autobusowych.�

W porządku obrad XL Sesji Rady 
Gminy Wejherowo, która odbyła 
się w dniu 30. marca, znalazły się 
między innymi zmiany budżetowe, 
a także uchwały dotyczące zaku-
pów nieruchomości pod przyszłe 
inwestycje celu publicznego.

Najważniejszą� uchwałą� podjętą� przez�
Radę,� była� wcześniejsza� spłata� zacią-
gniętego�w�2020�roku�kredytu�konsoli-
dacyjnego�w kwocie�5�milionów�złotych.�
Na�koniec�2021�roku�kwota�kredytu�po-
zostałego�do�spłaty�wynosiła�ponad�36�
milionów�złotych.
W� związku� ze� zmianą� stóp� procento-
wych�drastycznemu�zwiększeniu�uległy�
koszty�obsługi� kredytów,� które�muszą�
ponosić�wszyscy�kredytobiorcy,�w�tym�
samorządy.� Kwota� obsługi� zadłużenia�

Z dniem 1 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w  Orlu rozpoczął działalność 
szkolny gabinet stomatologiczny prowadzony przez lek. stomatologa Andrzeja 
Steczyńskiego i dyplomowaną higienistkę stomatologiczną Martę Franczuk.  

Nowocześnie�wyposażony�gabinet� spełnia�wszystkie�wymagania�niezbędne�do�prowa-
dzenia�działalności�profilaktyczno-leczniczej�na�wysokim�poziomie.�Świadczenia�stoma-
tologiczne�będą�udzielane�dzieciom�i�młodzieży�do�ukończenia�18�roku�życia�bezpłatnie�
w�ramach�umowy�z�Narodowym�Funduszem�Zdrowia.�Opieką�stomatologiczną�objęte�zo-
stały�dzieci�uczęszczające�do�szkół�podstawowych�w�Orlu�i�Górze.

DENTYSTA W SP ORLE

Gminy� Wejherowo� w� zaledwie� 3  mie-
siące� tego� roku� uległa� zwiększeniu�
o  ponad� 50%.� Aby� zminimalizować�
wzrastające� obciążenia� postanowiono�
wcześniej� spłacić� część� zobowiązań,�
co�przyczyni� się�do� zaoszczędzenia� co�
najmniej� 180� tysięcy� złotych.� A� biorąc�
pod� uwagę� bardzo� prawdopodobne�
przyszłe� podwyżki� oprocentowania,�
oszczędności� mogą� być� jeszcze� więk-
sze.�Jak�zaznaczył�wójt�wyasygnowanie�
środków�na�ten�cel�nie�będzie�się�wiąza-
ło�ze�zmianami�planów�inwestycyjnych:
– Postanowiliśmy spłacić częściowo kredyt 
teraz, jednocześnie nie rezygnując z  żad-
nych zadań, które założyliśmy do reali-
zacji w tym roku. Spłata kredytu zostanie 
pokryta z wolnych środków budżetu, nie 
wykorzystanych w poprzednich latach –�
podkreślił�wójt�Przemysław�Kiedrowski.

Dowodem�na�to,�iż�gmina�nie�rezygnu-
je� z� przeprowadzenia� inwestycji� były�
kolejne�przyjęte�uchwały.� Rada� jedno-
głośnie� wyraziła� zgodę� na� udzielenie�
wsparcia� finansowego� powiatowi� wej-
herowskiemu� przy� realizacji� remontu�
drogi� Reda-� Gniewowo.� Radni�wyrazili�
także� zgodę� na� zakup� nieruchomości�
w  Gowinie,� która� jest� niezbędna� do�
przeprowadzenia� budowy� kanalizacji�
deszczowej�w�części�tej�miejscowości.
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KANALIZACJA W ORLU ODDANA DO EKSPLOATACJI

NOWA DROGA W PĘTKOWICACH

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni in-
formuje, że zakończyła realizację 
Kontraktu pn.: „Budowa IV etapu 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Orle w gminie Wejherowo” 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pro-
jektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 
pn.: „Modernizacja ciągu gospo-
darki osadowej i innych obiektów 
oczyszczalni ścieków „Dębogórze” 
oraz rozwój sieci kanalizacji sani-
tarnej”. 

W�ramach�inwestycji�wykonano�i�prze-
kazano� łącznie� do� eksploatacji� 8,6� km�
kanalizacji�sanitarnej�grawitacyjnej�oraz�
tłocznej�wraz� z� jedną� przepompownią�
ścieków�o�wartości�brutto�9,2 mln�zł.�
W� dniu� 28� lutego� 2022� roku� Spółka�
uzyskała� wszystkie� niezbędne� zgody�
i pozwolenia�związane�z�przejęciem�do�
użytkowania� i�eksploatacji�wybudowa-
nej�sieci�kanalizacji�sanitarnej.�W związ-
ku� z� powyższym� mieszkańcy� Orla� od�
01�marca� 2022� r.�mogą� przystąpić� do�

Od wielu lat mieszkańcy Pętkowic, 
jednej z najmniejszych miejsco-
wości Gminy Wejherowo, zabiega-
li o  remont drogi gminnej, której 
stan regularnie się pogarszał ze 
względu na duże nachylenie i brak 
odpowiedniego odprowadzenia 
wód opadowych.

W� dniu� 24.� marca� odbył� się� odbiór�
końcowy� inwestycji,� w� ramach� której�
wykonano� sieć� kanalizacji� deszczowej�
o� łącznej� długości� 97�m,� wraz� z� przy-
kanalikami� i� wpustami� deszczowymi.�
W  zakresie� drogowym� rozebrano� ist-
niejącą�nawierzchnię�z�płyt�i�wykonano�
drogę� o� szerokości� od� 3,00� do� 4,5� m�
o nawierzchni�z�kostki�betonowej�oraz�
wykonano�plac�manewrowy.�

Całkowita�wartość�inwestycji�wydatko-
wana�z�budżetu�gminy�to�289 050 zło-
tych.

podłączania� swoich�nieruchomości� do�
wybudowanej� sieci� kanalizacji� sanitar-
nej.� Wybudowana� kanalizacja� sanitar-
na�przyczyni�się�do�poprawy�warunków�
socjalno-bytowych� mieszkańców,� po-
przez� możliwość� przyłączenia� nieru-
chomości�do�systemu�kanalizacji�zbior-
czej� i� likwidację� istniejących�szamb,�co�
spowoduje� zmniejszenie� zanieczysz-
czeń�wprowadzanych�do�środowiska.�

Jednocześnie� informujemy,� że� w� celu�
przyłączenia� nieruchomości� do� sieci�
kanalizacji� sanitarnej� należy� postę-
pować� w� trybie� opisanym� na� stronie�
Spółki�www.pewik.gdynia.pl lub�telefo-
nicznie�poprzez� kontakt� z Biurem�Ob-
sługi� Klienta� PEWIK�GDYNIA� Sp.  z  o.o.�
tel. 58 668�73�11.
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POMOC OBYWATELON UKRAINY – GOPS WEJHEROWO
Obywatelowi Ukrainy, którego po-
byt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest uznawany za legalny na 
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa i który został wpisany do reje-
stru PESEL, przysługują następujące 
formy wsparcia:

1.��Pomoc� w� postaci� jednorazowego�
świadczenia�pieniężnego�w�wysoko-
ści� 300� zł� na� osobę,� przeznaczone-
go� na� utrzymanie,� w� szczególności�
na� pokrycie�wydatków�na� żywność,�
odzież,�obuwie,�środki�higieny�osobi-
stej�oraz�opłaty�mieszkaniowe.

Wnioski� o� jednorazowe� świadczenie�
pieniężne� i�świadczenia�rodzinne�oraz�
informację� w� tych� sprawach� można�
uzyskać�w�GOPS�w�Wejherowie�w Dzia-
le� Świadczeń� Rodzinnych,� Osiedle�
Przyjaźni�6,�84-200�Wejherowo�lub�pod�
numerami�telefonów:�58�677�64�47,�58�
677�64�50,�58�677�64�60.

2.��świadczeń�pieniężnych� i� niepienięż-
nych� pomocy� społecznej� na� zasa-
dach�ogólnych,�tj.�obywatele�polscy,�
wymagający� dodatkowego� wspar-
cia� ze� strony� instytucji� i� pomocy� ze�
względu�na�trudną�sytuację�życiową,�
spełniający� jednocześnie� kryteria�
dochodowe�pomocy�społecznej.

3.��Pomoc� żywnościowa�w� ramach� Eu-
ropejskiego� Funduszu� Pomocy� Naj-
bardziej�Potrzebującym,

4.��Świadczenia� pomocy� materialnej�
o  charakterze� socjalnym� na� zasa-
dach,� określonych� w� rozdziale� 8a�
ustawy� z  dnia� 7� września� 1991� r.�
o systemie�oświaty,

5.��Pomoc� finansowa� w� formie� dodat-
ków� mieszkaniowych� na� zasadach�
określonych� w� ustawie� z� dnia� 21�
czerwca�2001�r.�o�dodatkach�miesz-
kaniowych,

6.��Pomoc�rzeczowa�w�postaci�środków�
higieniczno-kosmetycznych,� odzie-
ży,� żywności,� przyborów� szkolnych�
w� miarę� posiadanych� zasobów� po-
chodzących� z� lokalnych� zbiórek� od�
mieszkańców� GMINY� WEJHEROWO�
po� uprzednim� kontakcie� telefonicz-
nym� pod� numerem� 58  677  64� 50,�
58 677�64�60.�Miejscem�odbioru�po-
mocy�rzeczowej� jest�siedziba�Gmin-
nego� Ośrodka� Pomocy� Społecznej�
w Wejherowie,�Osiedle�Przyjaźni�6.

7.��Świadczenia�rodzinne��
-��zasiłek�rodzinny�oraz�dodatki�do�zasił-
ku�rodzinnego,�

-��świadczenia� opiekuńcze:� zasiłek� pie-
lęgnacyjny,�specjalny�zasiłek�opiekuń-
czy�i�świadczenie�pielęgnacyjne,�

-��jednorazowa�zapomoga�z�tytułu�uro-

dzenia�się�dziecka,�
-�świadczenie�rodzicielskie.

Uruchomiono�całodobowe�numery�te-
lefonów� dyżurujących� dla� Uchodźców�
z�Ukrainy�lub�polskich�obywateli�udzie-
lających�im�wsparcia:�606-142-669,�728�
842�659,�600�093�059�w�zakresie�udzie-
lenia� pomocy� rzeczowej,� organizacji�
pomocy� medycznej,� psychologicznej,�
socjalnej.�

PONADTO OBYWATELOM UKRAINY 
PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY 
WSPARCIA FINANSOWEGO REALIZO-
WANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH:

1.��Świadczenie�wychowawcze�500+�
2.��Świadczenie� w� ramach� programu�
„Dobry�start”�

3.��Świadczenia� z� Rodzinnego� Kapitału�
Opiekuńczego�(RKO)�

4.��Dofinansowania� obniżenia� opłaty�
rodzica�

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji należy kontaktować się 
bezpośrednio z Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych.
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PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW 
Z UKRAINY I OSÓB IM POMAGAJĄCYCH (CZ. II)
W Urzędzie Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1, w 
pokoju nr 13 na parterze budynku funkcjonuje Punkt 
Informacyjny dla obywateli Ukrainy, w którym udzie-
lamy informacji w zakresie pomocy uchodźcom wo-
jennym. Można tu pobrać stosowne kwestionariusze 
i odpowiednie druki oraz uzyskać potrzebne informa-
cje w każdym temacie dotyczącym pomocy Ukraiń-
com. Tel. kontaktowy: 58 738 67 79, dlaukrainy@ugwej-
herowo.pl (w godz. pracy urzędu). 

Wnioski o numer PESEL 
16�marca� rozpoczęła� się� rejestracja� uchodźców� z�Ukrainy,�
którzy�chcą�pozostać�w�Polsce� i�mieć�nadany�nr�PESEL.�Ze�
względu� na� ogromne� zainteresowanie� konieczna� jest� te-
lefoniczna� rejestracja� na� konkretny� termin� złożenia� wnio-
sku.�Obsługa�1�klienta�trwa�ok.�30�minut,�w�chwili�obecnej�
mamy�wolne� terminy�na�koniec�kwietnia.�Tel.�kontaktowy:�
58  677  97� 12.� Jednocześnie� zalecamy�wcześniejszą�wizytę�
w  Punkcie� Informacyjnym� (pojedynczych� osób� z� rodziny)�
gdzie�będzie�można�pobrać�wniosek,�poradzić�się�jak�go�po-
prawnie�wypełnić�i�uzyskać�informacje�o�możliwej�pomocy�
GOPS.�Uchodźcy�dostaną�tu�„bilet”�do�zakładu�fotograficz-
nego,� gdzie� bezpłatnie� będzie�można�wykonać� zdjęcie� ko-
nieczne�do�wniosku�o�wydanie�nr�Pesel.

Rekompensata pieniężna dla osób udzielających po-
mocy 
Na� mocy� specustawy� „o� pomocy� obywatelom� Ukrainy�
w związku�z�konfliktem�zbrojnym�na� terytorium�tego�pań-
stwa”�osoby,�które�udzielają�ukraińskim�uchodźcom�schro-
nienia�w�swoich�mieszkaniach�czy�domach,�mogą�liczyć�na�
rekompensatę�pieniężną.�Wnioski�w�tej�sprawie�można�już�
składać�do�właściwego�urzędu�miasta/gminy�ze�względu�do�
miejsce�pobytu�uchodźców.�Każdemu�podmiotowi,�w szcze-
gólności� osobie� fizycznej� prowadzącej� gospodarstwo� do-
mowe,� który� zapewni� zakwaterowanie� i� wyżywienie� oby-
watelom�Ukrainy�(…)�może�być�przyznane�na�jego�wniosek,�
świadczenie�pieniężne�z�tego�tytułu�nie�dłużej�niż�za�okres�
60�dni.�Okres�wypłaty� świadczenia�może�być�przedłużony�
w� szczególnie� uzasadnionych� przypadkach.� Osoba,� która�
udziela�schronienia�ukraińskim�uchodźcom,�może�wniosko-
wać�o�udzielenie�świadczenia�w�wysokości�40�zł�dziennie�za�
osobę.� Świadczenie� jest�wypłacane� z�dołu.�Oznacza� to,� że�
ma�ono� formę�refundacji,�która�będzie�wypłacana�za�czas�
od� pierwszego� dnia� pobytu� do� dnia� złożenia� wniosku.� Je-
śli� ktoś� zamierza� udzielać� schronienia� uchodźcom� jeszcze�
przez� jakiś� czas,�może� już� teraz� złożyć�wniosek� i� otrzyma�
świadczenia�za�wcześniejsze�dni,�a�potem�złożyć�następny�
wniosek.�Może� też�poczekać,�aż�obywatele�Ukrainy�opusz-
czą�jego�dom�i�dopiero�wtedy�złożyć�wniosek�za�cały�okres�
ich�pobytu.�Wniosek�dostępny� jest�do�pobrania�na�stronie�
bip.ugwejherowo.pl� –� obsługa� mieszkańców/załatwianie�
spraw�i�druki.�Dokumenty�te�są�również�dostępne�w�wersji�
papierowej�w�Urzędzie�Gminy�Wejherowo�w�Punkcie�Infor-
macyjnym�(parter�p.�13).�

Informacje o zaginięciach uchodźców i ich rodzin, 
przypadkach handlu ludźmi oraz przestępstwach na 
tle seksualnym�
Komenda�Główna�Policji�uruchomiła�telefony�dyżurne�oraz�
kontakty�drogą�mailową�dla�osób,�które�chcą�przekazać�Po-
licji�informacje�o�zaginięciach�uchodźców�i�ich�rodzin,�prze-
bywających�na�terenie�RP�w�związku�z�prowadzonymi�dzia-
łaniami�zbrojnymi�na�terenie�Ukrainy,�przypadkach�handlu�
ludźmi�oraz�przestępstwach�na�tle�seksualnym.�Uruchomio-
no�specjalny�numer�telefonu�47�72�123�07�(dla�osób�dzwo-
niących�zza�granicy�+48�477�212�307)�oraz�skrzynkę�e-mail:�
cpozkgp@policja.gov.pl,� pod� którymi� można� przekazywać,�
jak�również�uzyskiwać�informacje�oraz�pomoc�w�sytuacjach�
związanych�z�zaginięciem�osób,�które�przekroczyły�granicę�
RP�w�związku�z�prowadzonymi�działaniami�zbrojnymi�na�te-
renie� Ukrainy.� Na� adres� e-mail:� handelludzmibsk@policja.
gov.pl�można�przesłać� policjantom� informacje� o�wszelkich�
przejawach� handlu� ludźmi.� Dodatkowo� obsługiwana� jest�
specjalna�infolinia�o�numerze:�664�974�934�(dla�osób�dzwo-
niących� zza� granicy� +48� 664� 974� 934).� Dzwoniąc� pod� ten�
numer� przekazać� można� informacje� dotyczące� zarówno�
handlu� ludźmi,� jak� i�przestępstw�seksualnych,�pedofilii�czy�
pornografii�dziecięcej.

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami 
PFRON�uruchomił� telefon� z� informacjami�o�możliwościach�
wsparcia� dla� osób� z� Ukrainy� z� niepełnosprawnościami�
tel.  503� 703� 974.� Infolinia� działa�w� godz.� 8.00-21.00� przez�
7 dni�w tygodniu.�Usługa�jest�bezpłatna.�www.pfron.org.pl

Pomoc dla dzieci chorych onkologicznie 
Młodzi� pacjenci� onkologiczni� mogą� liczyć� na� leczenie�
w  Polsce,� a� w� razie� konieczności� także� w� innych� krajach.�
Pomoc� świadczona� jest� przez� państwo,� jak� i� instytucje�
pozarządowe.� Informacje:� https://ptohd.pl/pomoc-dzie-
ciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-
na-terytorium-ukrainy/.� Dostępne� są� również� nume-
ry� specjalnej� infolinii� w� j.� polskim� i� angielskim,� tel.�
887� 662� 866� oraz� w� j.� ukraińskim� 887� 669� 934,� e-mai:��
pomoc@ptohd.pl

Pacjenci onkologiczni dorośli 
Narodowy�Instytut�Onkologii�w�Warszawie�prowadzi�infoli-
nię�onkologiczną�dla�osób�ukraińskojęzycznych.�Pod�nr�tel.�
+48�22�546�20�00�można�otrzymać�informacje�dotyczące�le-
czenia�onkologicznego�oraz�procedur.�Informacje�dostępne�
również� na� stronie:� https://www.zwrotnikraka.pl/pomoc-
medyczna-dla-pacjentów-onkologicznych-z-ukrainy.�Obywa-
tele� Ukrainy�mogą� uzyskać� poradę�medyczną� na� teleplat-
formie�pierwszego�kontaktu�800-137-200,�która�działa�poza�
godzinami�pracy�podstawowej�opieki�zdrowotnej�od�ponie-
działku�do�piątku�od�18.00�do�8.00�oraz�w�soboty�i�niedziele�
i�inne�dni�ustawowo�wolne�od�pracy.�Porada�dostępna�jest�
w�j.�ukraińskim�i�j.�migowym.�
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Świadczenia zdrowotne w Polsce – NFZ 
Jak� informuje� Narodowy� Fundusz� Zdrowia,� obywatelowi�
Ukrainy,� który� przybył� do� Polski�w� związku� z� agresją�mili-
tarną�Rosji,� i�który�zgłosi�się�z�problemem�zdrowotnym�do�
lekarza� rodzinnego,� poradni� specjalistycznej,� czy� szpitala�
należy� udzielić� adekwatnej� pomocy�medycznej.� Świadcze-
nia�rozliczy�Narodowy�Fundusz�Zdrowia.�Refundacja�leków�
będzie�odbywała� się�na� takiej� samej� zasadzie� jak�dla�oby-
wateli�Polski.�Dzwoniąc�pod�nr�800-190-590�chorzy�uzyskają�
szybką�i�przejrzystą�informację�o�zasadach�funkcjonowania�
systemu�ochrony�zdrowia�w�Polsce.�Infolinia�jest�bezpłatna�
i�dostępna�całą�dobę,�7�dni�w�tygodniu�w�języku�ukraińskim�
i� polskim.� Więcej� informacji:� https://www.gov.pl/web/gov/
uslugi-dla-obywatela/#zdrowie-i-ubezpieczenia-spoleczne

Internetowe Konto Pacjenta 
Internetowe�Konto�Pacjenta�jest�już�dostępne�w�ukraińskiej�
wersji�językowej.�IKP�zapewnia�stały�dostęp�do�danych�me-
dycznych,�e-recept�i�e-skierowań.�Więcej:�pacjent.gov.pl/in-
ternetowe-konto-pacjenta

Pomoc humanitarna Ukrainie a podatki 
Na�stronie�https://www.podatki.gov.pl/ukraina/� znajdziecie�
Państwo:
•� �informacje�o�preferencjach�podatkowych�dla�niosących�

pomoc�humanitarną
•� �zasady�zwolnienia�z�cła�i�VAT�towarów�przywożonych�do�

Polski�spoza�UE�
•� zasady�wysyłki�pomocy�humanitarnej�do�Ukrainy

Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukra-
inie mogą kontynuować naukę w Polsce.�
Ministerstwo�Zdrowia�uruchomiło� infolinię�w� celu�uzyska-
nia� informacji� o� możliwości� kontynowania� kształcenia� na�
kierunku� lekarskim� i� lekarsko-dentystycznym� w� Polsce.�
(możliwość�rozmowy�w�języku�polskim�lub�angielskim),�tel.:��
+48� 532� 547� 968,� +48� 883� 840� 964,� +48� 883� 840� 967,��
+48 539�147�692

Szczepienia ochronne dzieci z Ukrainy
Obywatele� mogą� bezpłatnie� skorzystać� ze� szczepień�
ochronnych�dla�dzieci� na:� odrę,� świnkę,� różyczkę,� błonicę,�
tężec,�krztusiec,�poliomyelitis,�WZW�B,�a�także�przeciw�CO-
VID19.�Więcej�informacji:�http://gov.pl/ua

Kurs języka polskiego dla medyków z Ukrainy�
Zapraszamy� na� organizowane� przez� Centrum� Medyczne�
Kształcenia� Podyplomowego� bezpłatne� intensywne� kursy�
medycznego� języka� polskiego� dla:� lekarzy/lekarzy� denty-
stów,� ratowników� medycznych,� pielęgniarek� i� położnych�
Więcej�informacji�na�stronie�https://www.cmkp.edu.pl/kurs-
-jezyka-polskiego-dla-medykow...

Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów dla oby-
wateli Ukrainy przebywających na terenie samorządu 
Każdy�pojazd,�który�porusza�się�po�polskich�drogach,�musi�
mieć� obowiązkowe� ubezpieczenie� OC.�Wjeżdżając� do� Pol-
ski� z�Ukrainy� samochodem�na� ukraińskiej� rejestracji,� oby-
watel�Ukrainy�powinien�skorzystać�z�Zielonej�Karty.�To�po-
twierdzenie� jego�polisy�OC.� Jeśli�nie�ma�Zielonej�Karty,�po�
przekroczeniu�granicy�Polski,�obywatel�Ukrainy�potrzebuje�
ubezpieczenia�granicznego.�Ubezpieczenie�graniczne�na�30�
dni�dla�osób�wjeżdżających�z�Ukrainy�są�bezpłatne.�Oferują�
je�Allianz,�ERGO�Hestia,�PZU�oraz�Warta�–�ubezpieczenia�są�
dostępne�u� agentów� tych� firm�na� przejściach� granicznych�
lub� poprzez� infolinię.� Tu� znajdziecie� Państwo�więcej� infor-
macji:� https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-
obywateli-ukrainy/

Ważne dla pracodawców – dajesz pracę? Powiadom 
Na�stronie�www.praca.gov.pl�można�już�dokonywać�powia-
domienia� o� powierzeniu�wykonywania� pracy� obywatelowi�
Ukrainy.�Zgodnie�z�ustawą�o�pomocy�obywatelom�Ukrainy�
pracodawca�ma�14�dni�na�dopełnienie�tego�obowiązku.
Zwierzęta� towarzyszące�uchodźcom�z�Ukrainy�Postępowa-
nie�ze�zwierzętami�towarzyszącymi�wjeżdżającymi�z�Ukrainy�
do� UE� https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/
ukraina-przemieszczanie-zwierząt-tymczasowa-procedura,�
Powiatowy�Inspektor�Weterynarii�w�Wejherowie,�piwwejh@
gdansk.wiw.gov.pl,�tel.�58�6721860.�

Opracował: Urząd Gminy Wejherowo

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  9

MARZEC 2022 | NR 3 (296)



 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 
 

Wójt Gminy Wejherowo informuje, że w dniach 
od 25.04.2022r. do 29.04.2022r. (mężczyźni) oraz w dniu 27.05.2022r. (kobiety) 

odbędzie się KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
niżej wymienionych osób z terenu GMINY WEJHEROWO 

 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022r. podlegają następujące osoby zameldowane na 
pobyt stały i na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy: 
 

1. Mężczyźni urodzeni w roku 2003, 
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej, 
3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które uprzednio zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 

czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, 
4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej 

i/lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 
2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami albo absolwentkami tych szkół, 

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej. 

6. Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem WKU mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, wieku od 18 
lat do 24 lat, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia oraz osoby ubiegające się o zmianę 
kategorii dolności do czynnej służby wojskowej A lub B. 

 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia: 
  

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości 

Wójtowi – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu 
nie było możliwe 

Powiat. Komisji 
Lekarskiej 

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, 
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej 

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy 
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (kopię świadectwa ukończenia 

szkoły: gimnazjum lub podstawowej) lub pobieranie nauki (aktualne 
zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe 

Wojskowemu 
Komendantowi 
Uzupełnień 

– ew. prawo jazdy oraz inne dokumenty mające wpływ na określenie zdolności do 
służby wojskowej 

Dodatkowo 
(obowiązkowo) 

– wypełniony druk (dołączony do wezwania) stanowiący wykaz informacji 
niezbędnych do założenia ewidencji wojskowej 

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są OBOWIĄZANE zgłosić się na wezwanie  
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. 

Uwaga! Nieotrzymanie wezwania  imiennego celem stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia 
osób,  o  których  mowa  powyżej  od  obowiązku  zgłoszenia  się  w  terminie  i  miejscu  określonym  w 
wezwaniu oraz w obwieszczeniu. 
 
Adres siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej:  
 

Budynek POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO‐PEDAGOGICZNYCH w WEJHEROWIE, 
ul. OFIAR PIAŚNICY 22, 84‐200 Wejherowo, tel. 58 770 85 78 

 
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona 
grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji 
wojskowej. 
 

Dodatkowe  informacje  pod  nr  telefonu:  (058)  677‐97‐09  bądź  na  stronie  internetowej WKU  Gdynia  i  UG 
Wejherowo. 
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GALA BOKSERSKA W BOLSZEWIE

I DZIEŃ WIOSNY I DZIEŃ LASU

Hala sportowo-widowiskowa w Bol-
szewie zmieniła się w ring bokser-
ski. W sobotę, 5 marca, odbyła się 
tam bokserska gala – Wasiakowski 
Boxing Show zorganizowana przez 
Wasiakowski Boxing Team oraz WKB 
Gryf Wejherowo, przy wsparciu lo-
kalnych samorządów – Gminy Wejhe-
rowo i powiatu wejherowskiego. 

Podczas�gali�odbyło�się�łącznie�10�walk,�
z�czego�6�walk�pokazowych�a�4�zawo-
dowe.� Na� ringu�można� było� obejrzeć�
obiecujących� zawodników� krajowych,�
ale�także�pięściarzy�zagranicznych.�
W�walkach�zawodowych�zmierzyli�się:�
Łukasz� Puczyński� -� Iago� Gedenidze,�
Mikołaj�Cieślik� -� Robert�Niedźwiedzki,�
Artur�Gierczak�-�Pavlos�Paisios,�Patryk�
Masiak-�Szymon�Elischer.�
Występujący� zawodnicy� wykazali� się�
dużą� ambicją� i� wysokimi� umiejętno-
ściami.�Wiele�walk�było�niezwykle� za-
ciętych�i�trzymało�w�napięciu�do�same-
go�końca.�

W poniedziałek 21 marca z okazji 
Pierwszego Dnia Wiosny oraz Mię-
dzynarodowego Dnia Lasu dzieci 
z Przedszkola w Bolszewie wzięły 
udział w zawodach sportowych w po-
bliskim lesie. 

Przedszkolaki� zwiększały� swoją� świa-
domość� dotyczącą� znaczenia� lasu,�
jego� pielęgnacji� oraz� ochrony.� Miały�
również� okazję� zadbać� o� kondycje� fi-
zyczną,�dzięki�udziale�w� licznych�kon-
kurencjach� m.in.� biegu� w� workach,�
przeciąganiu� liny� oraz� wielu� innych.�
Tak� aktywnie� spędzony� dzień� przy-
niósł�podopiecznym�przedszkola�wiele�
frajdy.
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2. EDYCJA TURNIEJU FIFA
Za nami 2. edycja turnieju FIFA, któ-
ry odbył się 26 marca 2022 w Cen-
trum Kultury w Gościcinie. FIFA to 
kolejna odsłona popularnej serii gier 
komputerowych, które już od ponad 
dwudziestu lat bawią wszystkich fa-
natyków futbolu, umożliwiając im 
rozgrywanie wirtualnych meczów 
piłkarskich. 

Mecze� wirtualne� rozegrano� w� dwóch�
kategoriach�wiekowych:�do�15�lat�i�po-
wyżej�16�lat.�i�tak,�w�kategorii�do�lat�15�
najlepszy� okazał� się� Adam� Formella�
z Bolszewa.�W�kategorii�powyżej�16�lat�
bezkonkurencyjny� okazał� się� Filip� Pa-
telczyk�z�Bolszewa,�który�zajął�miejsce�
pierwsze.� I� tak�oto�dwóch� chłopaków�
spotkało�się�w�wielkim�finale�gdzie�wy-
nikiem�4�do�3�zwyciężył�Adam.�Gratu-
lujemy�i�do�zobaczenia�za�rok.�
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płyta tarasowa
ogrodzenia
kamienie ozdobne
kostka brukowa
kostka granitowa
odwodnienia liniowe
elementy małej architektury
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