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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/WejherowoGmina

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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ZMODERNIZOWANE PRZEJŚCIE DLA 
PIESZYCH W BOLSZEWIE

ODBIÓR ULICY SŁOWIŃSKIEJ W GÓRZE

Do użytku oddane zostało kolejne 
przebudowane przejście dla pie-
szych. W Bolszewie na ulicy Długiej 
powstało wyniesione przejście dla 
pieszych wraz z doświetleniem. 

Celem�realizacji�inwestycji�była�popra-
wa� bezpieczeństwa� ruchu� drogowe-
go,�a�w�szczególności� ruchu�pieszych.�
Dodatkowo�wykonano� także� chodniki�
stanowiące�dojście�do�przejścia,�prze-
budowano�odwodnienie�oraz�wykona-
no�odpowiednie�oznakowanie.
Całkowita� wartość� inwestycji� to� 285�
191,32�zł�z�czego�200�000,00�zł�pocho-
dziło� z� dofinansowania� z� Rządowego�
Funduszu�Rozwoju�Dróg�w�ramach�za-
dania�pod�nazwą� „Przebudowa�przej-
ścia�dla�pieszych�na�drodze�gminnej�nr�
129059G�(ul.�Długa)�w�Bolszewie”.
Jest� to� jedna� z� czterech� inwestycji� na�
terenie�gminy,� które� zrealizowane� zo-

Na terenach sołectw cały czas 
trwają prace związane z utwardze-
niem dróg gruntowych. W ostat-
nim tygodniu odbył się odbiór prac 
związanych z modernizacją ulicy 
Słowińskiej w Górze.

Droga� została� utwardzona� płytami�
IOMB� na� odcinku� 675� m.� Całkowity�
koszt�inwestycji�wyniósł�449 550,00 zł,�
z  czego�126 090,00 zł� to�środki�pozy-
skane� z� budżetu� Województwa� Po-
morskiego�na�2022�rok.�
Wykonawcą�była�firma�Usługi�Ogólno-
-Sprzętowo-Transportowe�roboty�Dro-
gowe�Teresa�Groth�z Bolszewa.�Środki�
finansowe� pochodzą� z  budżetu� Woje-
wództwa�Pomorskiego�i są�przeznaczo-
ne�na�zadania�związane�z wyłączeniem�
z produkcji�gruntów�rolnych�dla� jedno-
stek�samorządu�terytorialnego.

staną�w�bieżącym�roku�w�celu�popra-
wy�bezpieczeństwa.�Pozostał�znajdują�
się�w�Bolszewie�na�ulicy�Szkolnej�oraz�
Leśnej�oraz�w�Gościcinie�na�ulicy�Sło-
necznej.

Jeszcze� w� bieżącym� roku� planowane�
jest� przedłużenie� chodnika� przy� ulicy�
Długiej�aż�do�przystanku�MZK�(Bolsze-
wo�Mickiewicza).
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ULICA STRAŻACKA W BOLSZEWIE 
Z DOFINANSOWANIEM

Gmina Wejherowo otrzymała dofi-
nansowanie budowy ul. Strażackiej 
w Bolszewie. Ponad dwa miliony zło-
tych pochodzą z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg 2022. 

Kwota�wsparcia�wynosi�2�miliony�zło-
tych.�W� ramach� zadania� zostanie�wy-
konana� nowa� nawierzchnia� drogi� na�
całym�odcinku�o�długości�717�m�o�sze-
rokości� 5,5� m,� wybudowane� zostaną�
wyniesione� skrzyżowania� oraz� przej-
ścia�dla�pieszych,� chodniki�o�szeroko-
ści�od�1,5�m�do�2,5�m� (z�odcinkowym�
dopuszczeniem� ruchu� rowerowego)�
oraz�zjazdy�o�szerokości�min.�3�m,�po�
obydwu� stronach� jezdni.� Wykonane�
zostanie� także� oświetlenie� drogowe�
wraz�z�doświetleniem�przejść�dla�pie-
szych,�budową�kanału�technologiczne-
go�oraz�kanalizacji�deszczowej.�Jeszcze�
w�tym�roku�wyłoniony�zostanie�wyko-

nawca,�a�zakończenie�inwestycji�plano-
wane�jest�na�IV�kwartał�2023�roku.
Umowę�podpisali:�wojewoda�pomorski�

Dariusz�Drelich� i�wójt�gminy�Wejhero-
wo�Przemysław�Kiedrowski.�

Fot. Pomorski Urząd Wojewódzki

PRACA 
W URZĘDZIE GMINY

Urząd Gminy Wejherowo informuje 
o trwających naborach 

na wolne stanowiska urzędnicze: 

1)��ds.�drogowych�w�Referacie�Inwestycji�
i Gospodarki�Komunalnej;

2)��ds.�budownictwa�w�Referacie�Inwestycji�
i Gospodarki�Komunalnej;

3)��ds.�inwestycji�wodociągowo-kanalizacyjnych�
w Referacie�Inżynierii�Środowiska;

4)��ds.�decyzji�środowiskowych�i�ochrony�
środowiska�w�Referacie�Gospodarki�Odpadami�
i Środowiska.

Szczegóły ofert dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.ugwejherowo.pl/artykul/ogloszenia-o-
naborze-urzad-gminy-wejherowo.pl
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NOWE STAWKI NA 2023 ROK

ODPROWADZANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Na etapie prac nad stworzeniem bu-
dżetu na kolejny rok napotykamy 
wiele trudności. Prognozowany jest 
wzrost kosztów energii elektrycznej, 
wydatków na oświatę (ponad 4 mi-
liony złotych), kosztów utrzymania 
komunikacji publicznej (ponad 800 
tysięcy złotych wzrostu). 

KDodatkowo�szacujemy,�że�uszczuplo-
ne� zostaną� wpływy� z� tytułu� udziału�
z� podatku� dochodowym� od� osób� fi-
zycznych� i� prawnych,� co� prowadzi� do�
konieczności� znalezienia� środków� na�
bieżącą�działalność.�Po�wprowadzeniu�
koniecznego� planu� oszczędnościowe-
go,�konieczne�okazało�się�podniesienie�
stawek�podatku�od�nieruchomości.�

Uchwalając budżet na 2022 rok zało-
żyliśmy kwotę wydatków na system 
gospodarki odpadami w wysokości 
8,3 mln zł. Kwota wynikała z zakończo-
nego w listopadzie ubiegłego roku po-
stępowania przetargowego i stawek, 
które zadeklarował wykonawca. 

Ze�względu�na�zmianę�ustawy�o�utrzy-
maniu�czystości�i�porządku�w�gminach�
po�raz�pierwszy�kwota�wydatków�uza-
leżniona� została� od� masy� odprowa-
dzonych� odpadów� w� poszczególnych�
frakcjach,�a�nie�bezpośrednio�od� ilości�
punktów� odbioru� odpadów.� Wielkości�
strumienia�odpadów�w�poszczególnych�
frakcjach� zostały� oszacowane�na�pod-
stawie�trendów�z�ostatnich� lat.� Jednak�
szereg�czynników�nie�zawsze�zależnych�
od�nas�(wzrost�kosztu�paliwa,�wzrost�od-
prowadzanych�odpadów�zmieszanych)�
sprawił,� że� byliśmy� zmuszeni� w  trak-
cie� roku�zwiększać�nakłady�na�system�
gospodarowania� odpadami.� Obecnie�
w budżecie�na�rok�2022�szacujemy�wy-
datki� związane� z� gospodarowaniem�
odpadami�na�niemal�dziewięć�milionów�
złotych,� co� daje� ponad� 658� tysięcy� zł�

Stawka za m2

G
RU

N
TY

związane�z�prowadzeniem�działalności�gospodarczej 1,09

pod�wodami�powierzchniowymi� 5,79

pozostałe 0,60

niezabudowane�objętych�obszarem�rewitalizacji 3,81

stanowiące�tereny�po�zamkniętych�wysypiskach�
lub składowiskach�odpadów 0,35

stanowiące�drogi�wewnętrzne 0,45

B
U

D
YN

K
I

mieszkalne 0,90

związane�z�prowadzeniem�działalności�gospodarczej 26,27

zajęte�na�prowadzenie�działalności�gospodarczej�
w zakresie�obrotu�kwalifikowanym�materiałem�siewnym 13,47

związane�z�udzielaniem�świadczeń�zdrowotnych 5,87

pozostałe 9,20

wzrostu.� Dzięki� uszczelnieniu� systemu�
(zmniejszenie�o�70%�różnic�między� ilo-
ścią�osób�zameldowanych,�a wynikają-
cych�z�deklaracji)�nie�było�konieczności�
podnoszenia� obciążeń� dla� mieszkań-
ców� jeszcze� w� trakcie� roku� 2022.� Jed-
nakże�prognozowany�wzrost�wydatków�
do�9,6�mln� zł,� powoduje,� że� konieczne�
jest� podniesienie� stawek� w� przyszłym�

roku.�Stawka�za�osobę�w�przypadku�bu-
downictwa� jednorodzinnego� wyniesie�
30  zł� zaś� w  przypadku� wielorodzinne-
go�32 zł.�Dodatkowo�wzrostowi�ulegnie�
kwota�ulgi�za�kompostowanie�odpadów�
i wynosić�będzie�4,5�zł�od�osoby.�Dzię-
ki� temu�osoby,� które� zdecydują� się� na�
kompostowanie� bioodpadów� nie� od-
czują�żadnej�podwyżki.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
OBOWIĄZUJĄCE W 2023 WYNOSZĄ:
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DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ SAMORZĄD
3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy. 
Z  uchwalonej przez Sejm ustawy wynika, że samorządy do 30 kwietnia 2023 roku będą 
mogły kupować preferencyjnie węgiel kamienny z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych. Aby ułatwić dostęp do opału dla mieszkańców, Wójt Gminy Wejherowo 
podjął decyzję o przystąpieniu do tej inicjatywy. Poniżej przestawiamy odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się pytania:

Kto jest uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie?
Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, 
która jest uprawniona do dodatku węglowego. w przypadku w którym osoba nie złożyła do 
tej pory takiego wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku 
o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w 
centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

Jaka jest preferencyjna cena węgla dla mieszkańca?
Maksymalna cena sprzedaży dla mieszkańców nie może przekroczyć 2000 złotych brutto. Cena 
ta nie zawiera transportu od miejsca składowania do gospodarstwa domowego. 

Kto ponosi koszty transportu węgla do gospodarstwa domowego?
Osoba kupująca węgiel ponosi koszty jego transportu do swojego gospodarstwa. 

Ile można zakupić węgla w tej cenie?
W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel 
w dwóch partiach:
1) do końca 2022 r.,
2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określi rozporządzenie Ministra Aktywów 
Państwowych. Obecnie zakupu można dokonać wyłącznie w dwóch transzach po 1,5 tony.

Kto zajmować się będzie dystrybucją węgla?
Gmina podjęła rozmowy z dwoma składami węgla, mającymi siedzibę na terenie gminy, które 
zajmować się będą dystrybucją węgla w cenach preferencyjnych. 

Gdzie znajdę wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie?
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Gminy lub otrzymać w formie papierowej z biura 
podawczego w Urzędzie Gminy, ul. Transportowa 1, Wejherowo. 

Gdzie należy składać wniosek?
Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Wejherowo na parterze urzędu w godzinach 
urzędowania.

Szczegóły odnośnie regulacji: 
www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady--pytania-i-odpowiedzi
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WYCIECZKA SENIORÓW
7 października 2022 roku 20 se-
niorów z gminy Wejherowo wraz 
z  pracownikami Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wejhero-
wie uczestniczyło w wycieczce do 
Bydgoszczy. 

Po� przyjeździe� na� miejsce� wspólnie�
z  panem� przewodnikiem� rozpoczęto�
intensywne�zwiedzania�miasta.�Rozpo-
częliśmy� od� Śródmieścia� gdzie� podzi-
wialiśmy� przepiękną� fontannę� Potop�

GALERIA JUBILATÓW

Edward Walczak, 90 lat,
Gościcino

Janina Wykowska, 98 lat, 
Bolszewo 

Joanna i Zygmunt Drawc, 
60-lecie zawarcia ślubu, Gościcino

Regina i Sylwester Nowiccy, 
67-lecie zawarcia ślubu, Orle

Władysława Rutkowska, 90 lat, 
Góra

oraz�zabytkowe�kamienice.�Następnie�
udaliśmy�się�do�najstarszej�części�mia-
sta� i� zobaczyliśmy�m.in.:� Most� Staro-
miejski,� z� którego� rozpościera� się� wi-
dok�na�Spichrze�nad�Brdą,�balansującą�
rzeźbę� Przechodzącego� przez� rzekę.�
Następnie�grupa�udała�się�na�Stary�Ry-
nek�gdzie�znajdują�się�XIX/XX�wieczne�
kamienice,�zabytkowy�Ratusz�oraz�naj-
wartościowszy� zabytek� staropolskiej�
architektury� Bydgoszczy� Katedra� św.�
Marcina�i�Mikołaja�Ponownie�udaliśmy�
się� na� nadbrzeże� Brdy� aby� zwiedzić�
w  sąsiedztwie� zabytkowych� spichrzy�
wyjątkowy�zabytek�techniki,�a�zarazem�
historyczny� symbol� miasta� Bydgosz-
czy�–�Barkę�Lemara.�
Kolejną� atrakcją� było� Muzeum�Mydła�
i  Historii� Brudu.� Wizytę� w� muzeum�
rozpoczęliśmy� od� warsztatu� samo-
dzielnego�wyrobienia�mydła� z�wybra-
nym�zapachem,�kolorem�i�formą,�które�
każdy�zabrał�na�pamiątkę�do�domu.
Następnie� nasz� pan� przewodnik� za-
brał�nas�na�Wyspę�w�centrum�miasta�

zwaną� Wyspą� Młyńską,� przy� której�
zobaczyć� można� Wenecję� Bydgoską�
oraz�most�zakochanych.�Na�zakończe-
nie� udaliśmy� się� na� taras� widokowy�
w  Młynach� Rothera� skąd� podziwiali-
śmy� przepiękną� panoramę� Bydgosz-
czy.� Po� bardzo� aktywnie� spędzonym�
dniu� w  tak� cudownym�miejscu� udali-
śmy� się�w�drogę�powrotną�do�domu.�
Pomimo� zmęczenia� humor� seniorów�
nie�opuszczał� i�ze�śpiewem�na�ustach�
powróciliśmy�do�domów.
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DZIEŃ SENIORA 2022
GÓRA

NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, BIESZKOWICE

ORLE
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DZIEŃ SENIORA 2022
SOPIESZYNO

KĄPINO

WARSZKOWO
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W piątek 14. października odbyły 
się gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Z tej okazji na uroczy-
stej gali wręczone zostały nagrody 
Wójta Gminy Wejherowo. 

Tegorocznymi�laureatami�zostali:

Katarzyna Paczoska, Bożena Brzuzy, 
Arkadiusz Malinowski, Leszek Gra-
barczyk, Krystyna Gelo, Anna Sulik 
Wysiecka, Violetta Wiśniewska, Te-
resa Pranczk, Marzena Jóskowska, 
Patrycja Kunath-Lehmann, Justyna 
Hennig- Królek, Urszula Knut. 

Wszystkim� nagrodzonym� serdecznie�
gratulujemy� i� życzymy� wielu� zawodo-
wych�sukcesów�i�dumy�z�osiągnięć�swo-
ich�wychowanków.

Program „Klimat w szkołach me-
tropolii” to największy projekt 
edukacyjny w Obszarze Metropo-
litalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
realizowany w 40 szkołach podsta-
wowych i ponadpodstawowych. 

Metropolia� na� realizację� projektu� do-
stała� 3� mln� zł� dofinansowania� z� Pro-
gramu� Środowisko,� Energia� i� Zmiany�
Klimatu,� finansowanego� ze� środków�
norweskiego� Mechanizmu� Finanso-
wego� Europejskiego� Obszaru� Gospo-
darczego�oraz�budżetu�państwa.�Za�te�
pieniądze� nie� tylko� zakupiony� został�
sprzęt�multimedialny�dla�szkół,�ale�też�
wybudowane� zostaną� m.in.� ogrody�
deszczowe,�ściany�zieleni,�przeszkoleni�
zostaną� nauczyciele,� dostarczone� sa-
dzonki� i�sprzęt�do�nasadzeń.�Placówki�
te� otrzymają� monitory� interaktywne�
lub� laptopy� z� projektorami,� o� łącznej�
wartości�prawie�300�tys.�zł.�Projekt�re-

NAUCZYCIELE GMINY WEJHEROWO NAGRODZENI

„KLIMAT W SZKOŁACH METROPOLII” W SP W GOŚCICINIE
alizowany�jest�w�dwóch�placówkach�na�
terenie� Gminy� Wejherowo-� w� Szkole�
Podstawowej�w�Gościcinie�oraz�Szkole�
Podstawowej� nr� 2� w� Bolszewie.� Z  tej�
okazji�w�szkole�w�Gościcinie�odbyła�się�
uroczystość� przekazania�monitora� in-
teraktywnego,� który� będzie� wykorzy-
stywany�między�innymi�w�czasie�lekcji�
dotyczących�przeciwdziałania�skutkom�
zmian� klimatu.� Wiosną� wybudowana�
zostanie� także� na� jej� terenie� zielona�
ściana.�Jak�podkreślił�dyrektor�szkoły�w�
Gościcinie,�Arkadiusz�Malinowski,�tego�

typu� pomoce� są� niezwykle� użyteczne�
w� procesie� edukacji� i  sprawdzają� się�
w miejscowej�placówce�od�wielu�lat.�
W�uroczystości�udział�wzięli�wójt�Prze-
mysław� Kiedrowski,� pełnomocnik�
prezesa� zarządu� Obszaru� Metropoli-
talnego� Emilian� Stańczyszyn� oraz� dy-
rektorzy� i� koordynatorzy� z� placówek�
biorących� udział� w� projekcie� z� terenu�
powiatu�wejherowskiego.�
Na� zakończenie� uczniowie�miejscowej�
szkoły� przeprowadzili� krótką� prezen-
tację�możliwości�jakie�daje�nowo�pozy-
skana�tablica�w�prowadzeniu�zajęć.

10  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



UWAGA: zmiana klimatu!  Odc. 2. Ochrona powietrza

Dlaczego działania na rzecz czystego 
powietrza są tak ważne?

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW 
UŻYJ PONOWNIE 

SEGREGUJ ODPADY! !
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

Dorosły człowiek wykonuje przeciętnie 18 
oddechów na minutę, trzyletnie dziecko do 30 
oddechów. Wraz z tlenem do płuc dostaje się 
wszystko, co unosi się w powietrzu. Organizm 

ludzki potrafi zapobiegać dostawaniu się do płuc 
części zanieczyszczeń takich jak kurz i większe pyły, 

jednak mniejsze cząsteczki i zanieczyszczenia 
gazowe bez problemu do nich się przedostają.

Kompleksowe podejście do ochrony powietrza to szukanie 
rozwiązań w każdym możliwym miejscu. Przykłady takich 
działań możecie zobaczyć w naszym najnowszym filmie pt. 
„Uwaga: zmiana klimatu! Odc. 2. Ochrona powietrza”. 
Zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie www.kzg.pl
w zakładce MULTIMEDIA lub po zeskanowaniu kodu QR.
Na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” dla ochrony powietrza z powodzeniem 
wykorzystywana jest energia słoneczna z paneli 
fotowoltaicznych.

Bardzo dynamicznie zmienia się również infrastruktura 
rowerowa. Powstają parkingi dla jednośladów oraz ścieżki 
rowerowe zarówno w miastach, jak i w gminach wiejskich. 
Mieszkańcy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Miejskiej lub 
Kolei Metropolitarnej.

Zeskanuj kod QR i obejrzyj najnowszy fi lm
„Uwaga: zmiana klimatu! Odc. 2. Ochrona powietrza”.

Poza upowszechnieniem odnawialnych źródeł energii ważne 
jest dbanie o efektywność energetyczną. Na przykładzie 
oświetlenia ulicznego można osiągnąć to zastępując stare 
lampy nowymi energooszczędnymi. Zmniejszają one ilość 
energii pobranej do uzyskania takiego samego lub lepszego 
oświetlenia niż przy użyciu żarówek tradycyjnych.

 Instalacja Komunalna EKO DOLINA w Łężycach na kwaterach 
składowych wybudowała instalację odgazowującą, dzięki 
czemu powstający biogaz jest ujmowany i kierowany do 
zakładowej elektrociepłowni, w której wytwarzana jest 
energia w systemie skojarzonym (kogeneracja), tzn. 
produkcja energii cieplnej i elektrycznej następuje w jednym 
procesie technologicznym. Wytwarzana energia w pełni 
zaspokaja potrzeby zakładu, a jej znacząca część 
odprowadzana jest do sieci energetyki zawodowej.  
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Jak co roku członkowie Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów 
Gminy Wejherowo spotkali się by 
wspólnie spędzić wieczór i święto-
wać dzień seniora. 

Przybyli� goście� podkreślili� odświęt-
ną� atmosferę� odśpiewując� oficjalny�
hymn� Stowarzyszenia.� Życzenia� rów-
nie�prężnej�działalności� i� rozwoju�Sto-
warzyszenia� złożył� wszystkim� Wójt�
Gminy� Wejherowo� Przemysław� Kie-
drowski.� Wśród� zaproszonych� gości�
byli� także�poseł�na�sejm�RP�Kazimierz�
Plocke,�wiceprzewodniczący�Rady�Gmi-
ny� Edmund� Bianga,� sekretarz� Gminy�
Małgorzata� Niemirska-Thiel,� dyrektor�
Biblioteki� i� Centrum� Kultury� Gminy�
Wejherowo� natasza� Sobczak,� sołtysi�
sołectw:� Kniewo-� Krystyna� Klawikow-
ska,�Gościcino�Marek�Miotk�oraz�Orle-�
Jacek�Macholl.�

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW 
ŚWIĘTOWAŁO DZIEŃ SENIORA

Tradycją�stała�się�już�możliwość�skosz-
towania� tortu,� który� corocznie� fundo-
wany�jest�przez�posła�Kazimierza�Ploc-

ke.�Po�uroczystej�kolacji,�goście�udali�się�
na�parkiet,�na�którym�tańcom�nie�było�
końca�do�późnych�godzin�nocnych.�
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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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