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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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PODPISANIE UMOWY NA 
UTWARDZENIE DZIAŁEK W GÓRZE

UTWARDZENIE DRÓG W SOŁECTWACH

W dniu 17 listopada podpisana 
została umowa z wykonawcą na 
utwardzenie działek w Górze w są-
siedztwie kościoła oraz świetlicy 
wiejskiej. Łączny koszt inwestycji 
to 89,7 tysięcy złotych. 

W� kosztach� partycypować� będzie�
Gmina� Wejherowo,� Powiat� Wejhe-
rowski�oraz�Parafia�pw.�Św.�Mateusza��
w�Górze.

Z� ramienia� samorządów�w� spotkaniu�
uczestniczyli� starosta� Gabriela� Lisius,�
wicestarosta�Jacek�Thiel,�wójt�Przemy-
sław� Kiedrowski,� radny� Piotr� Syrocki�
oraz�sołtys�Góry�Genowefa�Dampc.

Zakończyły się tegoroczne prace związa-
ne z utwardzeniem dróg w sołectwach 
w technologii płyt IOMB. Znaczna część 
środków przeznaczonych na ten cel po-
chodziła z funduszów sołeckich. 

Ulice�przeznaczone�do�modernizacji�wskazali�
sami�mieszkańcy�w�trakcie�zebrań�wiejskich.�
Łącznie� utwardzono� ponad� 2235� metrów�
dróg�za�kwotę�ponad�1,3�miliona�złotych.�

•  Kąpino:�Wiejska
•  Bolszewo:�Jana,�Kręta,�Wrzosowa,�
Kasztanowa,�Wierzbowa,�Różana,�Turkowa

•  Gościcino:�Szeroka,�Polna,�Leszczynowa,�
Kasztelańska�(wymiana�płyt),�Wąska

•  Góra:�Szkolna
• �Gniewowo:�Ogrodowa
• �Zbychowo:�Różana
• �Nowy Dwór Wejherowski:�Franciszka�
Sędzickiego,�Topolowa

• �Bieszkowice:�Brzozowa
•  Łężyce:�Brzozowa,�Jodłowa
• �Warszkowo:�Kalinowa
• �Kniewo:�Szeroka
• �Orle:�Ogrodnicza,�Makowa,�Konopnickiej,�
Grzybowa�(�poszerzenie)

• �Ustarbowo:�Jagodowa
• �Reszki:�Droga�do�wybudowani
• �Sopieszyno:�Wiśniowa
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GRYF KASZUBSKI DLA STOWARZYSZENIA 
„RODZINA PIASNICKA”

XV FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD GMIN 
I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10 listopada podczas uroczystej mszy 
świętej w kościele pw. Chrystusa 
Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejhe-
rowie została wręczona statuetka 
Gryfa Kaszubskiego za zasługi dla 
Gminy Wejherowo Stowarzyszeniu 
„Rodzina Piaśnicka”.
 
Stowarzyszenie�„Rodzina�Piaśnicka”�od�
25�lat�stoi�na�straży�pamięci�pomordo-
wanych�w�lesie�piaśnickim�oraz�zajmu-
je�się�Miejscem�Pamięci�Piaśnica,�które�
znajduje�się�na� terenie�administracyj-
nym� Gminy� Wejherowo.� Motywem�
przewodnim�swojego�działania�uczyni-
ło�ochronę�pamięci�o�ofiarach�Zbrodni�
Piaśnickiej� –� największej� po� KL� Stut-
thof�kaźni� ludności�polskiej�na�Pomo-
rzu�w� czasie� II�wojny� światowej.� Akty�
ludobójstwa� w� których� życie� straciło�
12�-�14�tysięcy�osób�zgładzonych�pod-
czas� krwawej� akcji� przeprowadzonej�
przez� nazistowskich� funkcjonariuszy,�
trwale�naznaczyły�ten�region�i�przyszłe�
pokolenia� jego� mieszkańców.� Potrze-
ba� skupienia� członków� rodzin,� które�
straciły� bliskich� w� Piaśnicy,� otoczenia�
ich� opieką� duchową� i� wspólnego� bu-
dowania� pamięci� o� ofiarach� zbrodni,�
było�główną�myślą,�która�towarzyszy-
ła� inicjatorom� tej� organizacji.� Stowa-
rzyszenie� realizuje� projekty� mające�
na� celu� renowację� grobów� w� Lasach�
Piaśnickich.� Jest� współorganizatorem�

W dniach 25-26 listopada odbyło się 
w Gdańsku spotkanie Forum Prze-
wodniczących Rad Gmin i Powiatów 
Województwa Pomorskiego. 
 
Okazją�do�spotkania�było�XV�lecie�dzia-
łania�Forum.�W�trakcie�spotkania�uho-
norowano�gminy�i�powiaty�należące�do�
Forum� od� 2007� roku,� między� innymi�
Gminę� Wejherowo.� Gminę� Wejhero-
wo� na� obradach� reprezentował� wice-
przewodniczący�Rady�Gminy�Edmund�
Bianga.�Forum�to�także�okazja�do�wy-

corocznych� wydarzeń� w� lesie� piaśnic-
kim� upamiętniających� tragedię,� która�
się� tu� wydarzyła.� Przekazuje� wiedzę�
o  piaśnickiej� zbrodni�młodemu� poko-
leniu.�Propaguje�wartości,�za�które�ty-
siące�osób�oddało�życie�–�patriotyzm,�
miłość,� przywiązanie�do� swojego� kra-
ju,� tradycji� i� kultury.� Organizacja� dba�
o groby�oraz�pobliski� teren.�Podejmu-
je� inicjatywy� edukacyjne,� kulturalne,�
popularyzatorskie�i�promujące�wiedzę�
o historii�Polski,�organizując�spotkania,�
podczas�których�szerzona�jest�pamięć�
i wiedza�historyczna.�Prowadzi�również�
badania�historyczne�i�opracowuje�oraz�

wydaje� publikacje� poświęcone� Piaśni-
cy.� Współdziała� z� różnymi� lokalnymi�
podmiotami.� Stowarzyszenie� otrzy-
mało�błogosławieństwo�Ojca�Świętego�
Jana�Pawła� II.� Jest� laureatem�statuetki�
Strażnika� Pamięci� 2021� Ministerstwa�
Kultury�i�Dziedzictwa�Narodowego.

Wyróżnienie� „Gryf� Kaszubski”� ma�
postać� statuetki� i� zostało� przyzna-
ne� przez� Radę� Gminy� Wejherowo� na�
wniosek�Wójta�Przemysława�Kiedrow-
skiego.� Wręczenia� dokonał� Wójt� oraz�
Wiceprzewodniczący� Rady� Gminy� Ed-
mund�Bianga.�

miany�doświadczeń�między� samorzą-
dowcami�oraz�spotkań�kuluarowych.�

Wiceprzewodniczący�spotkał�się�z kon-
sulem� Ukrainy� w� Gdańsku� Panem�
Oleksandrem�Plodystyi,�który�przeka-
zał�serdeczne�podziękowania�dla�całej�
społeczności�Gminy�Wejherowo�za�za-
angażowanie� w� pomoc� dla� obywateli�
Ukrainy.�
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UROCZYSTOŚCI KU CZCI EDWARDA ŁAKOMEGO

10 listopada 2022 r. na starym cmen-
tarzu w Wejherowie odsłoniliśmy 
tablicę poświęconą Edwardowi Łako-
memu – przedwojennemu Wójtowi 
Gminy Wejherowo-Wieś, straconemu 
w Piaśnicy. 
 
Edward� Łakomy� był� majorem�Wojska�
Polskiego,� walczył� w� Powstaniu� Wiel-
kopolskim,� wojnie� polsko-ukraińskiej�
i� wojnie� polsko-bolszewickiej� w� 68.�
Pułku� Piechoty� jako� dowódca� pluto-
nu,� potem� kompanii,� w� czasie� Bitwy�
Warszawskiej�dowodził�batalionem.�W�
Wojsku�Polskim�służył�do�przeniesienia�
w�stan�spoczynku�w�1933�r.�Po�niemiec-
kim�ataku�na�Polskę,�14�września�1939�
r.�został�aresztowany�przez�Niemców�i�
zamordowany�w�masowej�egzekucji�w�
Lesie�Piaśnickim�11�listopada�1939�r.�w�
ramach�niemieckiej�„Intelligenzaktion”�
skierowanej� przeciwko� polskiej� elicie,�
głównie� ziem�polskich�włączonych� do�

Rzeszy� Niemieckiej.� Strażnik� więzien-
ny�twierdził,� iż�wójt,�nie�mogąc�znieść�
widoku� mordowanych� w� bestialski�
sposób� dzieci,� rzucił� się� na� jednego�
z� oprawców� i� złamał� mu� rękę,� za� co�
został� skatowany� i� zastrzelony.� Rela-
cję� świadka� potwierdziły� ekshumacje�
przeprowadzone�w�miejscu�zbrodni�je-
sienią�1946�r.�Rodzina�pochowała�wójta�
na�cmentarzu�w�Wejherowie.�W�okre-
sie� międzywojennym� major� Edward�
Łakomy� został� odznaczony� Krzyżem�
Walecznych,� Medalem� Pamiątkowym�
za�Wojnę� 1918–1921� i  Medalem� Dzie-
sięciolecia�Odzyskanej�Niepodległości.�
Edward�Łakomy�był�również�wicepreze-
sem�OSP�w�Wejherowie.�W�uroczysto-
ści�na�zaproszenie�Wójta�Przemysława�
Kiedrowskiego� wzięła� udział� rodzina�
Edwarda�Łakomego,�w�tym�trójka�wnu-
cząt.�Wsparcia�udzieliły�także:�Instytut�
Pamięci� Narodowej� w  Gdańsku� oraz�
Muzeum�Piaśnickie�w Wejherowie.�
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KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2022

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kampania Białej Wstążki ma 
na celu zwrócenie uwagi na 
problem przemocy wobec 
kobiet. Z tej okazji Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie zorganizował 
konferencję mającą na celu 
przybliżenie tematyki zapo-
biegania przemocy, jej przy-
czyn oraz skali zjawiska na 
naszym terenie. 
 
W� trakcie� konferencji� wykła-
dy� wygłosili:� Pani� Agnieszka�
Gorczyńska,�prokurator�Sądu�

Okręgowego� w� Gdańsku,� mł.�
inspektor� Robert� Ronduda,�
Komendant�Powiatowy�Policji�
w� Wejherowie,� Pani� Joanna�
Wujke,� psycholog,� funkcjo-
nariusz� policji� oraz� biegła�
sądowa.� Krótką� prezentację�
przedstawił� także� dyrektor�
partnerskiej� Szkoły� Podsta-
wowej�w�Gościcinie�Pan�Arka-
diusz�Malinowski.�

Do� akcji� przyłączyli� się� tak-
że� pracownicy� urzędu� gminy�
Wejherowo.

21 listopada obchodzimy 
Dzień Pracownika Socjalne-
go. Wszystkim pracownikom 
socjalnym składamy podzię-
kowania za troskę i serce 
wkładane w wykonywaną 
pracę, poświęcenie oraz go-
towość do niesienia pomocy.
 
Życzymy� satysfakcji� z� peł-
nionych� obowiązków.� Dużo�

zdrowia,� wytrwałości� oraz�
wszelkiej�pomyślności�w�życiu�
osobistym.�

Z� tej� okazji� wójt� Przemysław�
Kiedrowski� osobiście� zło-
żył� życzenia� i� podziękowa-
nia� wszystkim� pracownikom�
Gminnego� Ośrodka� Pomocy�
Społecznej�w�Wejherowie.�
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DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ
Tradycyjnie mieszkańcy gminy Wej-
herowo, bardzo licznie zebrali się, 
aby wspólnie świętować Dzień dla 
Niepodległej- Narodowe Święto Nie-
podległości- 11. listopada.
 
Obchody� rozpoczęły� się� od� uroczy-
stej� msza� święta� odprawiona� w� in-
tencji� ojczyzny� w� kościele� pw.� Matki�
Bożej� Nieustającej� Pomocy� w� Gości-
cinie.� Koncelebrowanej� mszy� świętej�
przewodniczył� miejscowy� proboszcz-�
ksiądz�kanonik�Stanisław�Bach,�w�asy-
ście� księdza� kanonika� Jerzego� Oso-
wickiego� –� proboszcza� parafii� z�Góry.�
W  nabożeństwie� udział� wzięli� przed-
stawiciele� władz� samorządowych�
szczebla� gminnego,� poczty� sztanda-
rowe� jednostek� Ochotniczych� Straży�
Pożarnych,� szkół�podstawowych,�Kur-
kowego� Bractwa� Strzeleckiego� oraz�
Zrzeszenia� Kaszubsko-Pomorskiego.�
Oprawę�liturgii�swym�śpiewem�uświet-
nił�także�chór�Gaudeamus.
Po�zakończeniu�modlitwy�wszyscy�ze-
brani� przeszli� barwnym� korowodem�
do� Dworku� Drzewiarza,� w� rytm�mar-
szy� intonowanych� przez� Orkiestrę�
Dętą�Gminy�Wejherowo.�W�pochodzie,�
oprócz�wielu�mieszkańców�zaopatrzo-
nych�w�biało-czerwone�atrybuty-�koty-
liony,�flagi�i�balony,�udział�wzięły�także�
zabytkowe�motocykle�z�grupy�“Iskierka�
miłości”,�stare�samochody�oraz�pojaz-
dy�jednostek�straży�pożarnej.�Po�przy-
byciu�na�miejsce,�głos�zabrał�wójt�Prze-
mysław� Kiedrowski,� który� na�wstępie�
podziękował� wszystkim� za� przybycie�
i włączenie�się�we�wspólne�świętowa-
nie�tego�wyjątkowego�dnia.
W�swojej�wypowiedzi�wójt,�podkreślił,�
że� “musimy�dbać�o�wolność� i�niepod-
ległość,� wywalczoną� przez� naszych�
pradziadów,� dziadów� i� ojców,� bo� nie�
jest� dana� raz� na� zawsze“,� nawiązując�
do�obecnej�sytuacji�geopolitycznej.�Po�
wystąpieniu�wójta�nastąpiła�salwa�z�ar-
matki�sygnałowej�Kurkowego�Bractwa�
Strzeleckiego� Następnie� odśpiewany�
został�hymn�państwowy,�po�czym�od-
było�się�wspólne�śpiewanie�pieśni�pa-
triotycznych,� przy� akompaniamencie�
orkiestry�oraz�wsparciu�chóru�i�scholi.
W� trakcie� pikniku� można� było� także�
skosztować� specjałów� przygotowa-
nych� przez� Koło� Gospodyń� Wiejskich�
Orle.� Niespodzianką� dla� wszystkich�

zebranych�był� niepodległościowy� tort�
ufundowany� przez� Starostwo� Powia-
towe,� którym� częstowała� starosta�
Gabriela� Lisius� oraz� wójt� Przemysław�
Kiedrowski.
Dodatkową� atrakcją,� zwłaszcza� dla�
najmłodszych,� była� możliwość� zwie-
dzenia� pojazdów� wojskowych� oraz�
strażackich.�Serdecznie�dziękujemy�za�
wsparcie� organizacji� obchodów� PKS�
Gdynia�SA�oraz�batalionowi�Dowodze-
nia�Marynarki�Wojennej.�
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XI MARSZ SOŁTYSA W GOŚCICINIE
Po kilkuletniej przerwie odbyła się 
kolejna edycja XI Marszu Sołtysa 
w Gościcinie. 
 
Pierwszy�marsz�odbył�się�w�2009�roku�
z� inicjatywy�poprzedniego�sołtysa�Ta-
deusza� Danilczyka� i� idea�marszu� jest�
kontynuowana�przez�obecnego�sołty-
sa�Marka�Miotka.�
Na� trasę� ponad� pięciokilometrowe-
go� marszu� wyruszyło� kilkudziesięciu�
uczestników�w�tym�wójt�Gminy�Wejhe-
rowo� Przemysław� Kiedrowski,� prezes�
Polskiej� Federacji� Nordic� Walking� Ol-
gierd� Bojke� oraz� wiceprezydent� Wej-
herowa�Arkadiusz�Kraszkiewicz.�
Na�mecie�na�uczestników�czekało�ogni-
sko� oraz� poczęstunek� przygotowany�
przez�organizatorów.�

KOMUNIKAT
INFORMUJEMY, IŻ DNIA 22. GRUDNIA BR. (CZWARTEK)

URZĄD GMINY CZYNNY BĘDZIE
W GODZ. 7:30-15:30.

PODZIĘKOWANIA
Sołtys�i�Rada�Sołecka�wsi�Reszki�składają�serdeczne�podziękowanie�zarządowi�G.S�

Samopomoc�Chłopska�oraz�pracownikom�piekarni�Reda�za�przekazane�artykuły�spożywcze�
na organizację�dnia�seniora�oraz�mikołajek.�
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DZIEŃ SENIORA 2022
GNIEWOWO

KNIEWO

RESZKI ZBYCHOWO
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GALERIA JUBILATÓW

Maria Albecka, 92 lata, Gościcino Roman Czoska, 94 lata, Pętkowice

WRĘCZENIE PROMES DLA MDP

PRZYPOMINAMY O ZMIANIE STAWEK 
i TERMINÓW PŁATNOŚCI

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku ulegają zmianie stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

•  ZABUDOWA JEDNORODZINNA  
–�30,00�zł�od�osoby�miesięcznie�

Ulgi:�1,00�zł�ulgi�za�osobę�będącą�w�rodzi-
nie�wielodzietnej,�zamieszkującej�na�danej�
nieruchomości;�4,50�zł�ulgi�za�osobę�za�
posiadanie�kompostownika.

•  ZABUDOWA WIELORODZINNA  
-�32,00�zł�od�osoby�miesięcznie�

Ulgi:�1,00�zł�ulgi�za�osobę�będącą�w�rodzi-
nie�wielodzietnej,�zamieszkującej�na�danej�
nieruchomości

Zmianie ulegają również terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. do 25 
dnia każdego miesiąca. Wpłat�należy�dokonywać�cyklicznie,�nie�przekraczając�wyznaczonego�terminu.�
Sugerujemy�ustalenie�stałego�zlecenia�w�rachunku�bankowym.�

7 listopada 2022 roku na placu przed 
siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gościcinie odbyło się uroczyste 
wręczenie dotacji dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych, oraz przekazania 
decyzji o przyznaniu świadczeń ra-
towniczych druhom z jednostek OSP.
 
Jednostki� Ochotniczych� Straży� Pożar-
nych� z� terenu� powiatu�wejherowskie-
go� i� puckiego� otrzymały� promesy� na�
dofinansowanie� działalności� Młodzie-
żowych� Drużyn� Pożarniczych.� Fundu-
sze� przeznaczone� zostaną� na� zakup�
sprzętu,� umundurowania,� wyposaże-

nia� osobistego� oraz� sprzętu� teleinfor-
matycznego.� Promesy� przedstawicie-
lom� jednostek�OSP�wręczył� Sekretarz�
Stanu�w�Ministerstwie�Funduszy�i Poli-
tyki�Regionalnej�Marcin�Horała.�W uro-
czystości� uczestniczyli� wójt� Przemy-
sław� Kiedrowski,� wicestarosta� Jacek�
Thiel,� nadbryg.� Piotr� Socha,� Pomorski�
Komendant� Wojewódzki� PSP� oraz� st.�
bryg.� Jacek�Niewęgłowski,� komendant�
powiatowy�PSP�w�Wejherowie

Podczas� spotkania� wręczone� zostały�
również� decyzje� o� przyznaniu� świad-
czenia� ratowniczego�druhom�z� jedno-
stek�OSP.
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Podsumowanie działań Związku w 2022 roku!

ochrona powietrza

!
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

 przyłącz się do sieci ciepłowniczej, a jeśli 
nie masz takiej możliwości, to wymień stary 
piec na bezpieczną i przyjazną środowisku 
instalację grzewczą;

 dbaj o sprawność instalacji i zapewnij 
możliwość jej automatycznej regulacji;

 zapewnij termomodernizację budynku;
 wybierz transport publiczny lub jazdę 

rowerem;
 oszczędzaj energię elektryczną i ciepło, np. 

wietrz krótko i intensywnie, używaj 
u r z ą d z e ń  e n e r g o o s z c z ę d n y c h ,  
odpowietrzaj kaloryfery, nie zastawiaj ich, 
zaciągaj na noc rolety;

 korzystaj z odnawialnych źródeł energii;
 sprawdź w swoim urzędzie gminy 

możliwość dofinansowania .

  tworzenie wzorców zachowań na tyle Edukacja ekologiczna to zwiększenie ekologicznej świadomości społecznej,
silnych, by podjąć i realizować działania dla środowiska. Takie projekty są prowadzone przez Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”.
 Jednym z nich są konkursy ekologiczne:  „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”, 
„Mała nakrętka, duży problem”, „Konkurs fotograficzny”, „Zbiórka baterii”, „Konkurs wiedzy ekologicznej”. Ich celem jest 
ukazywanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w dziedzinach 
związanych z gospodarką komunalną oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.  

gospodarowanie odpadami

 segreguj odpady na poszczególne frakcje,
a odpady niebezpieczne pozostawiaj
w miejscach do tego przeznaczonych 
(szczegóły znajdziesz na www.kzg.pl);

 zamiast wody butelkowanej pij „kranówkę” 
- jest doskonałej jakości!;

 kupuj lokalnie, przemyśl swoje zakupy,
 nie marnuj żywności;
 wybieraj produkty bez opakowań,

w  o p a ko w a n i a c h  z b i o rc zy c h  l u b
nadających się do recyklingu albo 
ponownego wykorzystania;

 unikaj artykułów jednorazowych, np. siatek 
na zakupy, kubków, słomek itp.;

 unikaj niepotrzebnego wyrzucania ubrań, 
sprzętów, urządzeń na rzecz ich naprawy, 
sprzedaży lub przekaż je potrzebującym.

ochrona wody

 oszczędzaj wodę w domu i ogrodzie;
 zbieraj deszczówkę, wodą po myciu 

owoców i warzyw podlej kwiaty;
 zakładaj oczka wodne, stawy lub ogrody 

deszczowe;
 m i n i m a l i z u j  p o w i e r z c h n i e  

nieprzepuszczalne dla wody;
 zastępuj trawniki łąkami kwietnymi, jeżeli 

masz trawnik – ograniczaj częstotliwość 
koszenia;

 chroń obszary naturalnej retencji
jak mokradła czy torfowiska;

 zakładaj pasaże roślinne (drzewa i krzewy), 
które mogą stanowić zwarty pas ochronny
na obrzeżach działki, przy drogach,
na miedzach;

 jeśli to możliwe zalesiaj nieużytki.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu radosnych chwil 

w nadchodzącym 2023 roku!

Materiały dotyczące edukacji 
eko log iczne j  zna jdz iesz
na naszej stronie  www.kzg.pl
lub po zeskanowaniu kodu QR.

Wraz z naszymi Spółkami OPEC, PEWIK GDYNIA oraz EKO DOLINA na przestrzeni ostatniego roku prowadziliśmy szereg 
działań mających na celu zapoznanie Państwa z problemami dotyczącymi ochrony powietrza, właściwej segregacji odpadów 
czy racjonalnego korzystania z wody. Mamy nadzieję, że droga jaką obraliśmy już 24 lat temu pokazuje,
że edukacja już od najmłodszych lat jest kluczem do sukcesu.

Kolejną ciekawą formą edukacji organizowaną przez Związek są 
terenowe warsztaty ekologiczne „Ciepło dla Trójmiasta”, „Bliżej : 
Europy  nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, 
„Ujmowanie i uzdatnianie wody”. Ich wyjątkowość polega
na ukazaniu problemów występujących bezpośrednio w terenie.
W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady 
funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, lokalnych 
wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz bezpiecznych technologii
w procesie ujmowania i uzdatniania wody.
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ZABAWA ANDRZEJKOWA W KNIEWIE
W sobotę 26. listopada sołtys wraz 
z  radą sołecką zorganizowała zaba-
wę andrzejkową dla mieszkańców 
sołectwa w świetlicy wiejskiej. 
 
Liczne� atrakcje� dla� dzieci� zapewniły�
profesjonalne� animatorki.� Najmłod-
si� mieszkańcy� mogli� między� innymi�
spotkać�się�z�Myszką�Miki,�spróbować�
swoich�sił�w�przeciąganiu�liny�czy�wziąć�
udział� w� wyścigu� w� workach.� Każdy�
uczestnik� został� także� obdarowany�
drobnym�upominkiem.�

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo  |  13

LISTOPAD 2022 | NR 10 (303)



Zwieńczeniem obchodów Narodo-
wego Dnia Niepodległości w  Gmi-
nie Wejherowo były zmagania 
sportowe pod hasłem „Bolszewo 
dla Niepodległej”. 

W� sobotnie� popołudnie� 12� listopada�
ponad�100�osób�wzięło�udział�w�biegu�
oraz�marszu�nordic�walking�na�dystan-
sie�5�km.�Każdy�z�uczestników�otrzymał�
pamiątkowy�medal,�a�najszybsi�uczest-
nicy�w� swoich�kategoriach�dostali� pu-
chary,� które� wręczali� m.in.� wójt� Prze-
mysław� Kiedrowski� oraz� radni� gminy�
Wejherowo� Wojciech� Kuziel� i� Beata�
Nowicka.

BOLSZEWO DLA NIEPODLEGŁEJ
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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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