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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�nr�1�w�Bolszewie:�ul.�Szkolna�13,�84-239�Bolszewo,�tel.�58 738�63�71,�e-mail: sekretariat@spbolszewo.szkolna.net�
www.spbolszewo.szkolna.net

• �Szkoła�Podstawowa�nr�2�w�Bolszewie:,�ul.�Leśna�35,�84-239�Bolszewo,�tel.�58�572�09�77,�e-mail:sekretariat@sp2bolszewo.pl,�www.sp2bolszewo.pl

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

Sekretariat 58 677 97 01
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
Sekretarz 58 677 97 05
Skarbnik 58 677 97 16
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58 677 97 39
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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KU CZCI OFIAR ZBRODNI PIAŚNICKIEJ
Jak co roku w pierwszą niedzielę paź-
dziernika, w piaśnickim sanktuarium 
odbyły się obchody mające na celu 
uczczenie pamięci pomordowanych 
w latach 1939-1940. 

W�tym�roku,�2.�października,�na�zapro-
szenie�Wójta� Gminy�Wejherowo-� Prze-
mysława� Kiedrowskiego� oraz� probosz-
cza�Parafii�pw.�Chrystusa�Króla�i�bł.�Alicji�
Kotowskiej�w�Wejherowie�księdza�infuła-
ta�Daniela�Nowaka,�przybyli�przedstawi-
ciele�władz�państwowych,�parlamenta-
rzyści,� samorządowcy,� przedstawiciele�
duchowieństwa,� służb� mundurowych,�
instytucji� państwowych� oraz� rodziny�
ofiar,�aby�oddać�hołd�pomordowanym.
Uroczystość�rozpoczęła�się�od�nabożeń-
stwa� oczekiwania,� które� poprowadzili�
uczniowie�ze�Szkoły�Podstawowej�w Gó-
rze.� Następnie� odczytany� został� apel�
poległych,�po�czym�głos�zabrał�wójt�gmi-
ny� Wejherowo.� W� swoim� wystąpieniu�
podkreślił�jak�istotne�jest�pielęgnowanie�
wartości,�za�które�swoje�życie�oddali�po-
mordowania�w� lasach�piaśnickich-�wol-
ność�i�ojczyzna.�Zaznaczył,�że�zbrodnia,�
która�dokonała�się�na�“kaszubskiej�Gol-
gocie”�była�wymierzona�z�premedytacją�
w� samo� serce� narodu� i� objęła� niemal�
całą�inteligencję�i�duchowieństwo.
Jako� symbol� pokoju� wypuszczone� zo-
stały� gołębie,� po� czym� rozpoczęto� li-
turgię� mszy� świętej,� której� przewodni-
czył� ksiądz� biskup�Wiesław� Szlachetka.�
W swojej�homilii� także�przypominał�do�
czego� prowadzi� zaślepienie� najbardziej�
zbrodniczymi� ideologiami� odrzucający-
mi�Boga.

Jednym� z� punktów� uroczystości� było�
wręczenie� medali� piaśnickich,� przy-
znawanych� przez� Stowarzyszenie� “Ro-
dzina� Piaśnicka”� za� wspieranie� działań�
mających� na� celu� zachowanie� pamięci�
o  zbrodni� w� Piaśnicy.� Odznaczeniami�
tymi� uhonorowani� zostali� m.in.� wójt�
Przemysław� Kiedrowski,� Ochotnicza�
Straż�Pożarna�w�Kniewie�oraz�Zgroma-
dzenie�Sióstr�Zmartwychwstanek.
Po� zakończeniu� uroczystości� przybyłe�
delegacje� złożyły� wiązanki� przed� ołta-
rzem�kaplicy�piaśnickiej.
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DROGA GNIEWOWO-REDA 
ZMODERNIZOWANA

PSZOK W EKOFABRYCE DOSTĘPNY 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

W dniu 19. września miał miejsce od-
biór zmodernizowanej drogi powiato-
wej 1400G łączącej Gniewowo z Redą. 

W�obecności�przedstawicieli�władz�po-
wiatu,�gminy�oraz�wykonawcy�oddany�
do� użytku� został� odcinek� ponad� 1,7�
kilometra� drogi.�W� ramach� inwestycji�
utwardzono� jezdnie� za� pomocą� płyt�
typu�IOMB�na�szerokości�5m.�Droga�w�
znaczny�sposób�usprawni�komunikację�
z� Redą� dla�mieszkańców�południowej�
części�gminy.
Całość� inwestycji� pochłonęła� ponad�
2,8�miliona�złotych�z�czego�1,4�miliona�
pochodziło�z�dofinansowania�ze�środ-
ków� Rządowego� Funduszu� Rozwoju�
Dróg.� Z� budżetu� Gminy� Wejherowo�
na� ten� cel� przeznaczone� zostało� 730�
tysięcy� złotych,� zaś� z� budżetu� powia-
tu�wejherowskiego�ponad�670� tysięcy�
złotych.

Na okres próbny 3 miesięcy, od dnia 
1  października 2022 r. mieszkańcy 
Gminy Wejherowo będą mieli moż-
liwość skorzystania z Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) oraz Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 
również w Eko Fabryce w Wejherowie 
- wjazd od ul. Ekologicznej 7. 

UWAGA: 
•��Przy� pozostawieniu� odpadów� ko-
nieczne�będzie�złożenie�oświadczenia�
o�zamieszkiwaniu�w�Gminie�Wejhero-
wo�i�pochodzeniu�odpadów�oraz�zwa-
żenie� ich� indywidualnie� lub� poprzez�
zainstalowaną�wagę.

•��W� przypadku� odpadów� zielonych�
przyjęte�odpady�będą�od�wszystkich�
mieszkańców,�ale�te�osoby,�które�ko-
rzystają�z�ulgi�za�kompostowanie�zo-
staną�obciążone�wyższą�opłatą.�

•��Odpady� muszą� być� posegregowane.�

Dotyczy� to� również� a� nawet� przede�
wszystkim�odpadów�budowlanych!�

Nieodpłatne od mieszkańców Gminy 
Wejherowo przyjmowane będą odpa-
dy, w następującym zakresie:
•��Posegregowane� odpady� budowlane,�
rozbiórkowe�i�poremontowe�–�w�łącz-
nej� ilości�1�Mg/gospodarstwo�domo-
we�w�roku�kalendarzowym,

•��zużyte�opony�–�w�ilości�4�szt./gospo-
darstwo�domowe�w�roku�kalendarzo-
wym,

•��odpady�wielkogabarytowe�–�w�każdej�
ilości,

•��odpady�surowcowe�–�w�każdej�ilości,
•��odpady�opakowaniowe�–�w�każdej�ilo-
ści,

•��odpady�odzieży� i� tekstyliów�–�w�każ-
dej�ilości,

•��odpady� ulegające� biodegradacji� (od-
pady�zielone�z�wyłączeniem�odpadów�
kuchennych�BIO)�–�w�każdej�ilości;

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów 
jak:
a)� zmieszane�odpady�komunalne,
b)� materiały�zawierające�azbest,
c)� papa,
d)� zmieszane�odpady�budowlane,
e)� szyby�samochodowe,
f)� części�samochodowe,
g)� �odpady� nieoznaczone,� bez� moż-

liwości� wiarygodnej� identyfikacji�
(brak� etykiet),� dla� których� nie� ist-
nieje� możliwość� ustalenia� składu�
chemicznego,

h)� �odpady� w� opakowaniach� ciekną-
cych,� uszkodzonych� w� stopniu�
powodującym� wyciek� substancji�
znajdujących� się� wewnątrz� opako-
wania,

i)� �odpady� w� ilościach� wskazujących�
na�to,�iż�pochodzą�z�działalności�go-
spodarczej,

j)� �wszelkie�odpady�w�ilościach�maso-
wych�(w�beczkach,�workach,�skrzy-
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W okresie wiosenno-letnim zdarzały się przypadki znacz-
nego obniżenia poziomu wody w studniach gminnych 
w  Kąpinie, co powodowało przerwy w dostawach dla 
mieszkańców.

Gmina�Wejherowo�podejmuje�działania,�mające�na�celu�zapew-
nienie� ciągłości� dostaw�wody.�W� dniu� 16.09.2022� r.� podpisała�
umowę�dzierżawy�ujęcia�wody�i�stacji�uzdatniania�z�hydrofornią�
należącej�do�Nadleśnictwa�Wejherowo�w�miejscowości�Kąpino.�
Z ramienia�Gminy�umowę�podpisał�wójt�Przemysław�Kiedrowski,�
zaś�Nadleśnictwo�reprezentowane�było�przez�nadleśniczego�Jac-
ka�Szulca�oraz�sekretarza�Kazimierza�Barcza.�Kolejnym�etapem�
prac�będzie�połączenie�ujęcia�z�siecią�wodociągową�w�Kąpinie.�

Energa Oświetlenie rozpoczęło wymianę 
opraw oświetlenia ulicznego na oprawy 
energooszczędne. 

Zgodnie� z� umową� z� Gminą�Wejherowo� wy-
mianie�podlegać�będzie�1468�sztuk�opraw�w�
okresie�do�listopada�2022�roku.�Przyczyni�się�
to� redukcji� zużycia� energii� oraz� do� lepszego�
doświetlenia�ulic�na�terenie�gminy.

NOWA STUDNIA DLA MIESZKAŃCÓW KĄPINA

WYMIANA OPRAW 
OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO

niach�np.�zawierających�kilkanaście�
butelek� tego� samego� odpadu,� po-
jemność�ponad�20�litrów�na�opako-
wanie�jednostkowe),

k)� �wszystkie� odpady� wskazujące�
na� źródło� pochodzenia� inne� niż�
z� gospodarstwa� domowego� (np.�
chemikalia� nietypowe� dla� prac�
domowych:� kwasy,� zasady,� sole�
chemiczne,�odczynniki�chemiczne�z�
wyjątkiem�utrwalaczy�i�wywoływa-
czy�fotograficznych),

l)� �smoły� i� produktów� smołowych�
m.in.�lepiku.

Osoba dostarczająca odpady zobo-
wiązana jest zgłosić się do obsługi 
PSZOK (punkt wagowy) w celu:
•��wypełnienia� oświadczenia� o�miejscu�
zamieszkania� oraz� rodzaju� i� pocho-
dzeniu�przywiezionych�odpadów,

•��weryfikacji�dostarczonych�odpadów,
•��zważenia� ilości� dostarczonych� odpa-
dów,

•��wskazania�miejsca�rozładunku�odpa-
dów.

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić 
przyjęcia odpadu, jeśli:
•��osoba�dostarczająca�odpady�odmówi�
wypełnienia� oświadczenia� o�miejscu�
zamieszkania� oraz� rodzaju� i� pocho-
dzeniu�przywiezionych�odpadów,

•��dostarczone�odpady�nie�zostały�wcze-
śniej�wysegregowane,

•��dostarczenia�odpadów�z�poza�katalo-
gu�wymienionego�w�pkt.�8�niniejszego�
Regulaminu,

•��byłoby�to�sprzeczne�z�przepisami�pra-
wa,

•��mogłoby�to�zagrażać�zdrowiu�lub�ży-
ciu�ludzi.

Obsługa PSZOK nie wyjmuje odpa-
dów z pojazdu, a jedynie wskazuje 
miejsce, gdzie należy złożyć przywie-
zione odpady, w którym pojemniku 
czy kontenerze umieścić.
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UCZCILI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY W BIAŁEJ

W strugach padającego deszczu 
odbyły się w piątek 9. września 
uroczystości ku czci poległym 
żołnierzom z I Morskiego Pułku 
Strzelców na cmentarzu leśnym 
w Białej. 

Na� obchodach� organizowanych� przez�
wójta� Gminy�Wejherowo� przy� współ-
udziale� dowódcy�Garnizonu�Wejhero-
wo,�tradycyjnie�jak�co�roku�spotkali�się�

Spotkania władz gminy Wejhero-
wo z parami świętującymi jubile-
usz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
jest już tradycją. 

Na�zaproszenie�Wójta�Gminy�Wejhero-
wo� Przemysława� Kiedrowskiego� przy-
były� 23� pary,� które� w� ubiegłym� roku�
obchodziły� ten� wyjątkowy� jubileusz.�

W�uroczystości�wzięli�udział�także�Rad-
ni� Gminy� Wejherowo,� proboszczowie�
oraz�Sekretarz�Gminy�Wejherowo�Mał-
gorzata�Niemirska-Thiel.
Wójt� przywitał� i� złożył� gratulacje�oraz�
serdeczne� życzenia� zdrowia,� dużo�
energii� oraz� uśmiechu,� który� jest� nie-
zwykle� potrzebny,� aby� przezwyciężać�
codzienne�trudy.�Każda�z�par�otrzyma-

ła� z� rąk�Wójta� kwiaty,� upominek� oraz�
list� gratulacyjny.� Część� z� przybyłych�
par�odznaczona�została�medalami�Pre-
zydenta�RP�za�długoletnie�pożycie�mał-
żeńskie.
Po� części� oficjalnej,� zgromadzeni�
uczestnicy� udali� się� na� poczęstunek,�
a następnie�mogli�bawić�się�przy�akom-
paniamencie�zespołu�muzycznego.

przedstawiciele�parlamentu,�władz�sa-
morządowych,� duchowieństwa,� służb�
mundurowych,� lokalnych� placówek�
oświatowych�oraz�organizacji�pozarzą-
dowych.
Spotkania�przy�mogiłach�poległych�co-
rocznie�organizowane�są�aby�ocalić�od�
zapomnienia�i�złożyć�hołd�bohaterom,�
którzy�w�heroicznej�walce�oddali�życie�
z�Ojczyznę.�Jak�podkreślił�wójt�Przemy-
sław� Kiedrowski:� Ówczesna� sytuacja�

Polski�przywodzi�na�myśl�wiele�tragicz-
nych� analogii� do� obecnej� sytuacji� na�
Ukrainie,� zarówno� jeżeli� chodzi� o� bo-
haterstwo�obrońców�jak� i�bestialstwo�
oprawców.�
Doniosły� charakter� uroczystości� pod-
kreślony�został�przez�odczytanie�apelu�
poległych�oraz�oddanie�salwy�honoro-
wej� przez� kompanię� reprezentacyjną.�
Przedstawiony� został� także� program�
artystyczny� przygotowany� przez�
uczniów� szkoły� podstawowej� z  Go-
wina,� noszącej� imię� porucznika� Jana�
Penconka,�dowódcy�jednej�z�kompanii�
I�Morskiego�Pułku�Strzelców.�

ZŁOTE GODY W GMINIE WEJHEROWO
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W HOŁDZIE DAWNEMU GOSPODARZOWI KĄPINA

W niedzielę 10 września, w Kąpinie 
uczczono pamięć Franciszka Na-
pierały - przedwojennego Gospo-
darza Kąpina, fundatora rodzinnej 
kapliczki, radnego gminy Wejhero-
wo-Wieś, działacza banku kaszub-
skiego, który został zamordowany 
przez hitlerowców nieopodal ką-
pińskiego pałacyku, a jego zwłoki 
przewiezione zostały do Piaśnicy. 

W�piaśnickim� lesie�zginęła� także�żona�
Franciszka� Napierały-� Eleonora� oraz�
dwóch�synów-�Marian�i�Wiktor.
Przedstawiciele� rodziny� Napierałów,�
Gminy� Wejherowo,� Sołectwa� Kąpi-
no,� Sołectwa� Podrzewie� (wojewódz-
two� wielkopolskie,� miejsce� urodzenia�
Franciszka�Napierały),�Stowarzyszenia�
Rozwoju�Wsi�Kąpino�„Eko-Kąpino”�oraz�
Starostwa�Powiatowego�w�Wejherowie�
złożyli�kwiaty�i�znicze�na�grobie,�gdzie�
odnaleziono� szczątki� rodziny� w� lesie�
piaśnickim.

Następnie� ks.� Infułat� Daniel� Nowak�
oraz�ks.�proboszcz�Wojciech�Niemczyk�
odprawili� mszę� świętą� w� intencji� po-
mordowanych,� po� której� wszyscy� ze-
brani�przeszli�korowodem�przez�świe-
tlicę� wiejską� gdzie� odbyła� się� dalsza�
część�uroczystości.�Na�ścianie�budyn-
ku� świetlicy� odsłonięto� pamiątkową�
tablicę�granitową,�a�w�środku�budynku�
zaprezentowano�wystawę� zdjęć� o� ro-
dzinie�Napierałów�oraz�dawnym�Kąpi-
nie�i�jego�mieszkańcach.
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W wyniku gminnej zbiórki kociej 
karmy na najbliższą zimę, zorgani-
zowanej z okazji przypadającego 
4. października Światowego Dnia 
Zwierząt zebraliśmy ok. 170 kg po-
karmu. 

Do�akcji�włączyły�się�szkoły�i�inne�gmin-
ne�jednostki�z�terenu�gminy.�Dziękuje-
my,�że�pomagacie�pomagać!!!!�
Wręczyliśmy�już�pierwszą�partię�poży-
wienia�kocim�opiekunom�z�Gminy�Wej-
herowo.�Dzisiejsze�święto�ma�uświada-
miać,� że� zwierzę� to� istota� żywa,� a�nie�
rzecz.� Daje� nam� bezwarunkową� mi-
łość,�ale�wymaga�od�nas�odpowiedzial-
ności.�Co�możesz�zrobić�dla�zwierząt�?�
• �reaguj,� gdy� jesteś� świadkiem� prze-
mocy�wobec�zwierząt,

• �dokarmiaj�bezdomne�zwierzęta,
• �zostań�wolontariuszem,
• �adoptuj,�nie�kupuj,
• �poświęcaj�czas�swojemu�pupilowi,
• �sprzątaj�po�nim.

Z przyjemnością uczestniczyliśmy w obchodach 10-lecia Po-
morskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. 

Celem�placówki�jest�niesienie�pomocy�dzikim�ptakom�i�drobnym�
ssakom,�które�znalezione�przez�człowieka�znajdują�się�w�stanie�
uniemożliwiającym�im�bezpieczne�życie�na�wolności.�Zwierzęta,�
które�trafiają�do�„Ostoi”,�otrzymują�drugą�szansę�na�życie�w�natu-
rze.�Gmina�Wejherowo�wspiera�finansowo�działalność�Ośrodka,�
dzikie�zwierzęta�znalezione�na�jej�terenie�otrzymują�tu�fachową�
pomoc�i�wracają�do�naturalnego�środowiska.�Całemu�zespołowi�
serdecznie�dziękujemy�za� ich�pracę� i serce�dla�naszych�„mniej-
szych�braci”.�Ratując�dzikie�zwierzęta,�ratują�nas.

SUKCES GMINNEJ ZBIÓRKI 

10-LECIE OŚRODKA REHABILITACJI 
DZIKICH ZWIERZĄT
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TYTUŁ EKO-SZKOŁY DLA SP W GOWINIE
SP w Gowinie drugi rok z rzędu 
spełniła wszystkie wymagania 
formalne i uzyskała ogólnopolski 
tytuł „EKO-SZKOŁA”. 

Idea� projektu� opierała� się� na� pro-
mowaniu� postaw� proekologicznych�
wśród�dzieci�i�dorosłych.�Główne�cele�
projektu�„EKO-SZKOŁA”�to�m.�in.:
•��Nadanie� problemowi� degradacji�
środowiska� właściwej� rangi� w� od-
biorze�społecznym�oraz�wywołanie�
dyskusji� na� temat� jej� skutków� dla�
przyszłych�pokoleń;

•��Uświadomienie� każdej� osobie,� że�
jej�mądre�decyzje�i�działania�w�życiu�
codziennym,� mają� wpływ� na� stan�
środowiska�przyrodniczego;

•��Kształtowanie� u� uczniów� postawy�
ekologicznego� Polaka,� Europejczy-
ka�i obywatela�świata,�aby�poprzez�
zmiany� własnych� nawyków,� prze-
ciwdziałać� degradacji� środowiska�
w  środowisku� lokalnym,� kraju,�
a także�i�na�świecie.

Szkolny koordynator projektu: 
mgr Joanna Kaszubowska

4. października w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Bolszewie od-
była się wyjątkowa uroczy-
stość- pasowanie ponad 80 
uczniów klas pierwszych. 

Był� to� szczególny� dzień� dla�
dzieci,�które�oficjalne�dołączyły�
do�grona�uczniów.
Uroczystość� rozpoczęła� się�
od� powitania� gości,� wśród�
których� była� sekretarz� gminy�
Małgorzata� Niemirska-Thiel�

oraz�kierownik�referatu�oświa-
ty�i�spraw�społecznych�Urzędu�
Gminy� –� Krzysztof� Sapieha.�
W  swoim� wystąpieniu� sekre-
tarz� gminy� zyczyła� dzieciom,�
aby�w�murach�szkoły�odnalazły�
przyjaźnie�oraz�mogły�rozwijaś�
swoje�zainteresowania�i�pasje.�
Aktu� pasowania� dokonały:�
dyrektor� Justyna� Miszke-Red-
man�oraz�wicedyrektor�Sabina�
Zima.�Każde�z�dzieci�zostało�ob-
darowane�upominkiem.�

Jak co roku, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Knie-
wie włączyli się w organizację uroczystości w Piaśnicy. 

Bardzo�cieszy�fakt,�że�mimo�młodego�wieku,�tak�licznie�anga-
żują�się�w�działalność�społeczną.�To�głównie�dzięki�ich�pracy,�

OSP KNIEWO NAGRODZONE MEDALEM PIAŚNICKIM

PASOWANIE PIERWSZAKÓW W BOLSZEWIE

jednostka� została� nagrodzona� Medalem� Piaśnickim,� który�
przyznawany�jest�za�wspieranie�działań�mających�na�celu�kul-
tywowanie�pamięci�o�zbrodni�piaśnickiej.�
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Rozpoczął się rok szkolny 
2022/2023. Uroczysta inauguracja 
odbyła się w szkole podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Orlu. 

W�uroczystości�wzięli�udział�wójt�Gminy�
Wejherowo-� Przemysław� Kiedrowski,�
ksiądz� kanonik� Henryk� Hildebrandt-�
proboszcz�parafii�w�Orlu,�radni�Gminy,�
dyrektorzy�gminnych�placówek�oświa-
towych,�uczniowie�oraz�rodzice.

Uroczystość� była� okazją� do� wręcze-
nia� nominacji� dyrektorom� gminnych�
placówek� oświatowych,� którzy� zosta-
li�wyłonieni�w�konkursach� i� z�dniem�1�
września�oficjalnie�objęli�kierownictwo.�
Dla� większości� dyrektorów� będzie� to�
kontynuacja�pracy�w�placówkach,�któ-
rymi� dotychczas� zarządzali.� W� trakcie�
inauguracji�także�13�nauczycieli�miano-
wanych� otrzymało� awanse� zawodowe�
oraz�złożyło�uroczyste�ślubowanie.

Ważnym�punktem�programu�było�wrę-
czenie�nagród�Wójta�Gminy�Wejherowo�
za� szczególne� osiągnięcia� pozalekcyj-
ne,� czyli� osiągnięcia�dla�uczniów�szkół�
podstawowych,�ponadpodstawowych�i�
szkół�wyższych�w�nauce,�kulturze�i�spo-
rcie.�Wyróżnionych�w�ten�sposób�zosta-
ło�96�uczniów�z�terenu�całej�gminy.

Szkoła Podstawowa im. Jakuba 
Wejhera w Górze od wielu lat bo-
rykała się z  wielkimi problemami 
wynikającymi z  przestarzałego 
systemu centralnego ogrzewania. 
Instalacja nie była modernizowa-
na od wielu lat, co prowadziło do 
wielu awarii, a także sprawiało, że 
cały system nie był efektywny.

W� dniu� 5.� października� odbył� się� od-
biór� gruntownej przebudowy insta-
lacji centralnego ogrzewania wraz z 
istniejącym źródłem ciepła, ciepłej 
i zimnej wody wraz z cyrkulacją cie-
płej wody użytkowej.� Dokumenty�
odbiorowe�podpisane�zostały�w�obec-
ności� przedstawicieli� urzędu� gminy,�
wykonawcy�firmy�KANMAR�Marcin� Jó-
skowski�oraz�dyrektor�szkoły�–�Doroty�
Kołodziejskiej.
W� ramach� prac� wymienione� zostały�
wszystkie� stare,� niesprawne� grzejniki�
na� grzejniki� o� dużej� sprawności� wraz�
z  systemem� regulacji� temperatury.�

GMINNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

MODERNIZACJA OGRZEWANIA W SP W GÓRZE
Stalowa� instalacja� o� dużych� przekro-
jach� zastąpiona� została� rurami� o�ma-
łych�przekrojach�wraz�z�podłączeniem�
do� istniejącego� kotła� gazowego,� co�
znacznie� poprawia� efektywność� ca-
łego� systemu.� Cała� instalacja� została�
zabudowana�co�także�wpłynęło�na�es-
tetykę�pomieszczeń.�Jak�podkreśla�Pani�
dyrektor,�mimo,�iż�jeszcze�nie�nadeszły�

największe�mrozy�i�instalacja�nie�działa�
z�pełną�mocą,�uczniowie� i�pracownicy�
już�odczuwają�znaczną�poprawę�kom-
fortu.� Łączny� koszt� inwestycji�wyniósł�
328�900� złotych.� Lecz�nie� są� to�ostat-
nie�prace�przewidziane�w�tej�placówce.�
Jeszcze� w� bieżącym� roku� planowana�
jest� przebudowa� kotłowni� wraz� z� ca-
łym�systemem�sterowania.
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KOMISJA REWIZYJNA
1.� Janusz�Gafka�–�przewodniczący�
2.� Wojciech�Kuziel�–�członek�
3.� Natalia�Dampc�–�członek�
4.� Tadeusz�Danilczyk�-�członek
5.� Beata�Nowicka�–�członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW 
I PETYCJI
1.� Marek�Klas�–�przewodniczący�
2.� Marek�Albecki�–�członek�
3.� Grażyna�Baran�–�członek�
4.� Przemysław�Bujak�–�członek�
5.� Kazimierz�Kendziora�–�członek�

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.� Maciej�Szczygieł�–�przewodniczący�
2.� Natalia�Dampc�–�członek�
3.� Elżbieta�Dettlaff�–�członek�

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA 
I SPRAW SPOŁECZNYCH
1.� Piotr�Syrocki�–�przewodniczący�
2.� Grażyna�Baran�–�członek�
3.� Marek�Miotk�–�członek
4.� Roman�Stanisławczyk�–�członek
5.� Maciej�Szczygieł�–�członek.�

KOMISJA GOSPODARKI, ROLNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

1.� Stanisław�Bieszk�–�przewodniczący�
2.� Kazimierz�Kendziora�–�członek�
3.� Józef�Pranga�–�członek
4.� Zenon�Pieper�–�członek
5.� Artur�Wensierski�-�członek

KOMISJA KULTURY I SPORTU
1.� Wojciech�Kuziel�–�przewodniczący�
2.� Przemysław�Bujak�–�członek
3.� Piotr�Syrocki�–�członek.�
�
DORAŹNA KOMISJA STATUTOWA
1.� Tadeusz�Danilczyk�–�przewodniczący�
2.� Maciej�Szczygieł�–�członek
3.� Marek�Klas�–�członek�

Klub Radnych Gospodarna Gmina
1.� �Roman�Stanisławczyk�–�

przewodniczący
2.� Stanisław�Bieszk
3.� Janusz�Gafka
4.� Kazimierz�Kendziora
5.� Wojciech�Kuziel�
6.� Hubert�Toma

Klub Radnych Wspólny Powiat 
Gabrieli Lisius
1.� Tadeusz�Danilczyk�–�przewodniczący
2.� Marek�Albecki
3.� Edmund�Bianga
4.� Elżbieta�Dettlaff
5.� Marek�Miotk
6.� Piotr�Syrocki�
7.� Artur�Wensierski

Klub Radnych Inicjatywa
1.� Maciej�Szczygieł�–�przewodniczący
2.� Grażyna�Baran
3.� Przemysław�Bujak
4.� Natalia�Dampc
5.� Zenon�Pieper

Klub Radnych Niezależnych
1.� Marek�Klas-�przewodniczący
2.� Beata�Nowicka
3.� Józef�Pranga

KOMISJE STAŁE RADY GMINY WEJHEROWO

PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA RADNYCH RADY GMINY WEJHEROWO
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Tradycją jest, iż po zakończonych 
żniwach społeczność spotyka się 
na uroczystych dożynkach, aby 
podziękować za tegoroczne plony 
oraz modlić się w intencji rolników, 
ogrodników, sadowników, hodow-
ców i samorządowców. 

W� tym� roku� gminne� dożynki� odbyły�
się� w� Kniewie� 28.� sierpnia.� Uroczy-
stości� rozpoczęły� się� plenerową�mszą�
świętą� pod� przewodnictwem� księdza�
kanonika� Jerzego� Osowickiego-� pro-
boszcza�parafii�w�Górze�w�koncelebrze�
księdza� kanonika� Stanisława� Bacha-�
proboszcza� parafii� w� Gościcinie� oraz�
księdza�kanonika�Henryka�Hildebrand-
ta-�proboszcza�parafii�w�Orlu.�W� trak-
cie� Eucharystii� sołtysi� poszczególnych�
sołectw�złożyli�dary�symbolizujące� te-
goroczne�zbiory.
Po� zakończeniu� nabożeństwa� staro-
stowie� dożynek-� Elżbieta� Czylkowska�
oraz�Józef�Pranga,�złożyli�na�ręce�wójta�
Przemysława� Kiedrowskiego� bochen�
chleba� wypieczony� z� mąki� powstałej�
z� tegorocznych� zbiorów,� który� został�
podzielony� między� zgromadzonych�
mieszkańców.

PODZIĘKOWANIE ZA PLONY 
W GMINIE WEJHEROWO
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Dożynki�były�także�okazja�do�wręczenia�
odznaczeń.�Medale�Zarządu�Krajowego�
Związku� Rolników,� Kółek� i� Organizacji�
Rolniczych�„�Order�Serca�-�Matkom�Wsi”�
z�rąk�wójta�otrzymały:�Krystyna�Teresa�
Plińska,� Barbara� Danuta� Muttke� oraz�
Longina� Ruszewska.�W� trakcie� uroczy-
stości�nastąpiło� także�przekazanie�tor-
by� medycznej� dla� OSP� Gowino� przez�
dyrektora� regionalnego�Kasy�Rolnicze-
go�Ubezpieczenia�Społecznego-�Marci-
na�Drewę.
Nieodłącznym� elementem� dożynek� są�
wieńce� przygotowane� przez� sołectwa.�
W� tym� roku� spośród� sześciu� zgłoszo-
nych� wieńców,� komisja� za� najpiękniej-
szy� w� kategorii� wieńców� tradycyjnych�
uznała� wieniec� reprezentujący� sołec-

two� Kniewo,� zaś� w� kategorii� wieńców�
współczesnych-� wieniec� stworzony�
przez�Gowino.�W�konkursie�brały�udział�
także� wieńce� z� sołectw� Bieszkowice,�
Góra,�Orle�i�Warszkowo.
Po� części� oficjalnej,� rozpoczęła� się�
część�artystyczna�w�trakcie,�której�swój�
kunszt� zaprezentowały� gminne� zespo-
ły:� Kaszubska�Kapela� „Zbierańce”� oraz�
Orkiestra�Dęta�Gminy�Wejherowo.�Spo-
rym� zainteresowaniem� cieszył� się� wy-
stęp�orkiestry�dętej�OSP�z�partnerskiej�
gminy�Ochotnica�Dolna.�Występ�zespo-
łu� liczącego�ponad�60�muzyków�pozo-
stawił�niezapomniane�wrażenia.�W�trak-
cie�występu�w�rolę�konferansjera�wcielił�
się�wójt�gminy�Ochotnica�Dolna-�Tade-
usz�Królczyk.�Była�także�okazja�do�wza-

jemnego� wręczenia� upominków� przez�
włodarzy� gmin,� a� także� do�wspólnego�
zażycia� tabaki� w� ramach� zacieśniania�
współpracy� samorządów.� W� przerwie�
między�występami�zespołów�odbyła�się�
charytatywna� licytacja� zorganizowana�
przez�stowarzyszenie�„Iskierka�Milości”,�
której�celem�było�zebranie�środków�na�
leczenie� małego� Tobiasza� chorego� na�
mukowiscydozę.
Przed�publicznością�zaprezentowały�się�
także�zespoły:�Złota�Jesień�z�Kostrzynia�
oraz�zespół�góralski�Wstązecki�z�Ochot-
nicy.�Ostatnim�punktem�programu�był�
występ�zespołu�Deny�Dance,�który�po-
rwał� wszystkich� do� zabawy� trwającej�
do�późnych�godzin�wieczornych.
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Biblioteka jest wyjątkowym miej-
scem, gdzie możemy dbać o rozwój 
wiedzy, kreatywności i inspiracji 
szukając pomysłów w książkach, 
na warsztatach oraz podczas róż-
nych akcji czytelniczych. 

Wychodząc� naprzeciw� oczekiwaniom�
młodych�czytelników,�biblioteka�w�Bol-
szewie� zaprosiła� dzieci� i� młodzież� na�

Noc�Bibliotek,�która�odbyła�się�w�piątek�
7�października�2022�r.
Noc�Bibliotek�rozpoczęto�od�spektaklu�
pt�„Doktor�Dolittle”,�zaraz�po�nim�dzieci�
miały� możliwość� skorzystania� z� wielu�
warsztatów�przygotowanych�przez�pra-
cowników�Biblioteki� i�Centrum�Kultury�
Gminy�Wejherowo.
Zajęciami� podczas� nocy� były:� zajęcia�
kulinarne,�gdzie�dzieci�przygotowywały�

kanapki�na�wieczorną�kolację;�warszta-
ty� kreatywne� na� których� przygotowy-
wano�zakładki�do�książek�oraz�podczas�
nocy�dzieci�wykonywały�experymenty.
Podczas�całej�nocy�był�również�czas�na�
wspólne� rozmowy,� poznawanie� siebie�
nawzajem� oraz� możliwość� spędzania�
czasu� z� rówieśnikami.� Już� dziś� zapra-
szamy�dzieci�i�młodzież�na�kolejną�edy-
cję,�która�odbędzie�się�za�rok.�

NOC BIBLIOTEK W BOLSZEWIE
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Zanim wyrzucisz, pomyśl 
- wykorzystanie żywności bez marnotrawstwa

kontrola zawartości lodówki i częstsze porządki 
- warto wprowadzić w lodówce nowe porządki, 
tak, aby nie wyrzucać jedzenia, które przeleżało 

na dolnych półkach. Kontrola zawartości lodówki 
obejmuje również pilnowanie terminów 

 Wyrzucając jedzenie, wyrzucamy pieniądze, ale także przyczyniamy się do 
degradacji środowiska. Marnotrawstwo żywności to bardzo poważny problem XXI 
wieku. Każdego dnia w naszych domach wyrzucamy jedzenie. W ten sposób 
marnowana jest również woda, energia i surowce wykorzystane we wszystkich 
etapach produkcji i dystrybucji żywności.
 Produkcja żywności jest jednym z tych czynników, które bardzo ingeruje
w otoczenie przyczyniając się także do szybszej degradacji środowiska. Globalnym 
problemem jest nadmierna konsumpcja, która mocno objawia się właśnie
w branży spożywczej.

Zdarza Ci się wyrzucać jedzenie? 
Oto kilka sposobów na efektywne wykorzystanie żywności bez marnotrawstwa:

planowanie zakupów - 
warto przygotować listę zakupów 

z produktami, które na pewno wykorzystamy 
w ciągu najbliższego tygodnia

jadłospis na kilka kolejnych dni - warto wprowadzić jadłospis, który 
będzie obejmował przynajmniej 2-3 najbliższe dni

mniejsze porcje z opcją dokładki -
warto nakładać na talerz mniejsze porcje, 

a gdy się nie najemy, zawsze możemy nałożyć 
sobie dokładkę

przechowywanie żywności na dłużej - 
dostępne jedzenie możemy zamrozić, wysuszyć, 

a także przeznaczyć na przetwory

dzień posiłków w koncepcji „Zero Waste” - przynajmniej raz w tygodniu możemy przygotować posiłek z pozostałych składników 
dostępnych w lodówce. To prosty sposób na to, aby uniknąć niepotrzebnego wyrzucania jedzenia.

udział w akcjach charytatywnych -
niewykorzystaną żywność (makarony, kasze, 
płatki oraz inne produkty zbożowe) możemy 

przekazać potrzebującym na zbiórkach żywności

rozwijanie wiedzy kulinarnej -
warto poznawać nowe przepisy przy użyciu 

produktów, które często zostają nam na zapas 

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!
MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”  
UL. KONWALIOWA 1, 81-651 GDYNIA    WWW.KZG.PL   SEKRETARIAT@KZG.PL    TEL.: 58 624 66 11  

NASI
PARTNERZY

Wprowadzając sposoby na nie marnowanie jedzenia możesz zyskać wiele korzyści 
na co dzień. Dlatego zachęcamy, aby przynajmniej przez tydzień spróbować 
wdrożyć powyższe zasady. Dostrzegając liczne korzyści takiego stylu życia 
przekonasz się, że niemarnowanie jedzenia nie tylko przyczynia się do czystszego 
środowiska, ale również przynosi nam określone profity.
Oto niektóre z korzyści niemarnowania żywności: 
 ograniczasz wydatki na jedzenie,
 prowadzisz zdrowszą i lepiej zbilansowaną dietę,
 masz lepsze samopoczucie,
 osiągasz wyższą jakość życia obejmującą lepsze zdrowie i atrakcyjniejszą urodę,
 twoje starania zostają docenione przez obserwujące Cię otoczenie,
 posiadasz większy porządek w lodówce i szafkach kuchennych.

Zachęcamy do 
zapoznania się

z naszym 
komiksem z serii 

„EKO-Pami tnik. ę
Ucieczka”. 

dostepnym na 
stronie  www.kzg.pl

lub po 
zeskanowaniu 

kodu QR.

Jeśli musisz już wyrzucić 
żywność pamiętaj

o właściwej segregacji. 
Resztki żywności 

pochodzenia roślinnego np. 
obierki z warzyw i owoców, 
przetwory mączne: pizza, 

makaron, pierogi, pieczywo, 
nabiał i jego przetwory, 

słodycze, skorupki jaj, fusy 
po kawie i herbacie możesz 

wyrzucić do pojemnika
z napisem „ODPADY BIO”. 

Jeśli masz przydomowy 
ogródek możesz 
indywidualnie 

kompostować odpady 
kuchenne.
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Do Bolszewa, w dniach od 1 do 3 
września zjechali rzeźbiarze z całe-
go kraju a także z zagranicy, aby za-
prezentować swój kunszt. 

W�trakcie�imprezy�organizowanej�po�raz�
drugi�przez�Bibliotekę� i�Centrum�Kultu-
ry� Gminy�Wejherowo�mieszkańcy�mieli�
możliwość� podpatrywania� jak� krok� po�
kroku� z� kawałka� drewna� powstają� naj-
przeróżniejsze�figury.�Wśród�nich�znaleźć�
można�było�między�innymi�tenisistkę,�ry-
cerza,�różne�zwierzęta�a�także�piłkarza.�

Kulminacyjny�punkt�kilkudniowej�impre-
zy� przypadał� na� sobotni�wieczór,� kiedy�
to�odbyła� się� licytacja� części� z�wykona-
nych� rzeźb,� a� także�plenerowe�widowi-
sko�z�płonącymi�rzeźbami�oraz�pokazem�
ognia.�Wszystkie�rzeźby�znalazły�nabyw-
cę�i�zapewne�już�niedługo�będziemy�mo-
gli�podziwiać�je�w�naszym�otoczeniu.�

II FESTIWAL RZEŹBY NA POMORZU

WTOREK DNIEM WEWNĘTRZNYM 
W URZĘDZIE GMINY

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że ze względu na konieczność wykonywania niektórych prac służbowych 
w terenie wtorki są w urzędzie dniem wewnętrznym. W tym dniu nie przyjmujemy klientów w biurach, jednakże 
mogą Państwo złożyć stosowne wnioski/pisma w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu. Jednocześnie 
przypominamy, że w celu umożliwienia Państwu wizyty w urzędzie po godzinach pracy, w czwartki Urząd Gminy 
Wejherowo pracuje dłużej, tj. w godz. 7.30-17.00. Zapraszamy!
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Wójt Przemysław Kiedrowski miał 
zaszczyt spotkać się z Kingą To-
maszewską, mieszkającą w Gowi-
nie wielokrotną medalistką mi-
strzostw Polski w konkurencjach 
kolarskich oraz jej trenerem Dariu-
szem Tomaszewskim. 

Pani� Kinga� na� sierpniowych� mistrzo-
stwach� świata� World� Masters� Cycling�
Championships�WMCF� –�w� St.� Johann�
w  Austrii� została� mistrzynią� świata�
oraz� wicemistrzynią� świata� w� jeździe�
indywidualnej�na�czas.�Serdecznie�gra-
tulujemy�i�życzymy�dalszych�sukcesów.

XXXIII Regaty Zakończenia Sezonu 
2022 Jachtów Żaglowych Sterowa-
nych Radiem odbyły się w dniach 
24-25.09 na Zatoce Puckiej przy 
przystani MOSiR, położonej obok 
portu rybackiego. 

Ostatnie� zawody� żeglarskie� sezo-
nu� w  radiojachtingu� zgromadziły� na�
starcie� rekordową� liczbę� 42� sterni-
ków� reprezentujących� 12� klubów,�
którzy�walczyli�o�tytuły�Mistrza�Polski�
jachtów� klasy� 1-metra� (F5-E)� i� Puchar�
Przechodni� Wójta� Gminy� Wejherowo.�
W� tych� regatach� zawodnicy�mogli� też�
zdobyć� ostatnie� punkty� w� krajowym�
rankingu� Pucharu� Polski,� w� których�
Starosta�Wejherowski�jest�fundatorem�
pucharu�dla�najlepszego�zespołu� i�za-
wodników�w�kategoriach�junior,�senior.
Tym�razem�warunki�do�żeglowania�były�
bardzo�trudne�ze�względu�na�słaby,�za-
nikający�wiatr,�dużą�ilość�pływających,�
oderwanych�od�dna�wodorostów,�któ-
re� zaczepiając� o� płetwę� kilową� i� ster�
spowalniały� jachty.� Opóźnione� starty�
spowodowane� brakiem� wiatru� w  go-

MIESZKANKA GOWINA MISTRZYNIĄ ŚWIATA!

REGATY O PUCHAR WÓJTA W RADIOJACHTINGU

dzinach�przedpołudniowych�były�przy-
czyną�tego,�że�zawodnicy�podzieleni�na�
3�grupy�rozegrali�tylko�po�7�wyścigów,�

co� pozwoliło� na� skreślenie� każdemu�
z nich�jednego�najgorszego�wyniku.
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Meble ogrodowe
Grille

Donice
Systemy nawadniania

Narzędzia
Odwodnienia

Kostka brukowa
Kostka granitowa
Płyty tarasowe
Kamienie ozdobne
Bloczki ogrodzeniowe

Tel.: 535 743 437

www.kunik.com.pl

www.kunik-co.pl

Zapytaj sprzedawcę o aktualne promocje!

Tel.: 509 225 730
Tel.: 506 607 444
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