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NAKŁAD 3500 SZT.MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO



URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 43, 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” 58 677 96 05, redakcja_ng@ugwejherowo.pl
Sekretarz 58 677 97 05
Skarbnik 58 677 97 16
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58 738 67 82
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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PROINWESTYCYJNY BUDŻET 
GMINY WEJHEROWO NA 2023 ROK

Na ostatniej zeszłorocznej sesji 
Rady Gminy Wejherowo radni ob-
radowali nad projektem uchwały 
budżetowej na rok 2023, który zo-
stał przyjęty jednogłośnie. 

Podobnie� jak�w� roku�bieżącym�zapla-
nowane� zostały� duże� nakłady� na�wy-
datki�inwestycyjne.

– Tworzenie tego projektu nie było ła-
twym procesem. Mimo wielu wyzwań, 
z  którymi przyszło nam się zmierzyć, 
udało nam się stworzyć budżet, z reali-
zacją wielu inwestycji, a także wieloma 
zadaniami projektowymi –� podkreślił�
w  swoim� wystąpieniu� wójt� Przemy-
sław�Kiedrowski.

Ogólna� struktura� budżetu� przedsta-
wia�się�następująco:

Planowane dochody:
148.469.677�złotych
Planowane wydatki:
–�161.227.228�złotych
Planowany deficyt:
12.757.551�złotych

W� 2023� roku� planowana� jest� dalsza�
spłata�zaciągniętych�kredytów,�bez�za-
ciągania� nowych� zobowiązań.� Plano-
wane�zadłużenie�na�koniec�przyszłego�
roku�to�21,6�miliona�złotych.�Zauważyć�
należy,� że�w� stosunku�do�końca�2021�
roku�zadłużenie�samorządu�zmniejszy�
się�aż�o�15�milionów�złotych.
Jeżeli� chodzi� o� planowane�wydatki� to�
analogicznie�jak�w�poprzednich�latach�
największa�część�przewidziana�jest�na�
oświatę� (�63,9�miliona�złotych).�Drugą�
największą�grupę�wydatków�stanowią�
wydatki� związane� z� gospodarką� ko-
munalną� i� ochroną� środowiska� (� 23,2�
miliona� złotych).� Kolejną� kategorią� są�
środki� przeznaczone� na� transport� i�
łączność�(18,6�miliona�złotych)�Wydatki�
w�dziale�Rodzina,�które�w�poprzednich�
latach�były�drugą�największą�kategorię�
wydatkową,�ze�względu�na�wspomnia-
ną� wcześniej� zmianę� w� wypłacaniu�
zasiłku�wychowawczego�500+,�w�2023�
roku� zajmują� czwartą� pozycję� (16,4�
miliona� złotych).� Cztery� wymienione�

działy� odpowiadają� razem� za� nieco�
ponad�¾�wszystkich�planowanych�wy-
datków.
Mimo�wielu�trudności�udało�się�wyasy-
gnować�w�budżecie�ponad�na�zadania�
inwestycyjne�rekordową�kwotę�27�mi-
lionów� złotych.� Podobnie� jak� w� 2022�
roku�podstawowym� założeniem�było,�
aby� inwestycje� były� zlokalizowane� w�
wielu�sołectwach,�żeby�także�mniejsze�
miejscowości�odczuły�poprawę�w�tym�
zakresie.� Priorytet� nadany� został� in-
westycjom,�które�są�wsparte�środkami�
zewnętrznymi.
W� kontekście� inwestycji� najwięcej� za-
wsze�mówi� się� o� infrastrukturze� dro-
gowej,� ale�nie�mniej�ważna� jest� infra-
struktura�wodociągowo-�kanalizacyjna�
czy�około�drogowej.�Ostatni�rok�poka-
zał,�że�w�aspekcie�sieci�wodociągowej�
konieczne� są� zdecydowane� działania.�
Do�niedawna�nie� była� dokładnie� zna-
na� skala� potrzeb� inwestycyjnych� w�
tym�aspekcie,�gdyż�duża�część�sieci�nie�
była�zinwentaryzowana.�Urząd�Gminy�
prowadzi� intensywne� działania,� aby�
jak� najszybciej� nadrabiać� zaległości.�
Lecz� z� przeprowadzonych� inwentary-
zacji�wyłania�się�ponury�obraz�:�sieci�w�
dużych� odcinkach� wykonanej� z� węży�
strażackich,� rur� azbestowych,� które�
już� dawno� powinny� być� wyłączone� z�
eksploatacji.� Konieczne� jest� tu� zdecy-
dowane� przyspieszenie� i� zwiększenie�
nakładów� inwestycyjnych.� Dlatego�

przeznaczenie� największych� od� wielu�
lat�środków�na� inwestycje�w�sieci�wo-
dociągowo-kanalizacyjne�na�poziomie�
2,4�miliona�złotych.
Niezwykle� istotne� jest� także� wyko-
nywanie� prac� projektowych,� gdyż� to�
umożliwia�staranie�się�o�uzyskanie�do-
finansowania� zewnętrznego.� Niejed-
nokrotnie� okazuje� się,� że� sam�proces�
budowy�jest�znacznie�krótszy�od�czasu�
potrzebnego�na�wykonanie�dokumen-
tacji� projektowej.� W� przyszłym� roku�
chcemy�wykonać�bardzo�dużo�projek-
tów,�co�pozwoli�aplikować�o�środki�ze-
wnętrzne.�A�musimy�pamiętać,�że�nie-
długo�zaczną�być�ogłaszane�konkursy�
w�ramach�nowej�perspektywy�budże-
towej�ze�środków�unijnych,�co�stwarza�
dla�nas�szanse�na�uzyskanie�kolejnego�
wsparcia.

Do� głównych� zadań� inwestycyjnych�
planowanych�na�przyszły�rok�są:

INFRASTRUKTURA DROGOWA
1. �Budowa�ulicy�Strażackiej�w�Bolsze-

wie
2. �Budowa�ulic�Pszenicznej�i�Jęczmien-

nej�w�Gościcinie
3. Przebudowa�drogi�w�Reszkach
4. Budowa�ul.�Dębowej�w�Bolszewie
5. �Budowa� kanalizacji� deszczowej�

w Pętkowicach
6. �Rozbudowa� i� przebudowa� dróg�

gminnych�w�sołectwach
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 
(PROJEKTY)
• �Projekt�drogi�do�Zielonego�Dworu�w Go-
ścicinie�wraz�z�obiektem�mostowym

• �Projekt�ulicy�Brzozowej�w�Gościcinie
• �Projekt�ulicy�Dworskiej�w�Gościcinie
• �Projekt� odwodnienie� ulic� Równej�
i Starowiejskiej�w�Gowinie

• �Koncepcja�przebudowy�ul.�Ks.�Heyke�
w�Nowym�Dworze�Wejherowskim

• �Projekt�ulic�Kwiatowej�w�Sopieszynie�
i�Topolowej�w�Ustarbowie

• �Projekt� ulicy� Żwirowej� w� Bieszkowi-
cach

• �Projekt� przebudowy� ul.� Świerkowej�
w Łężycach

• �Projekt�ulicy�Leszczynowej�w�Bolsze-
wie�wraz�z�odwodnieniem

• �Projekt�kanalizacji�deszczowej�w�Bol-
szewie�ul.�Klonowa

• �Koncepcja� układu� drogowego�w� ob-
rębie� skrzyżowania� ulic� Słonecznej,�
Szkolnej�i�Południowej�w�Bolszewie

INFRASTRUKTURA 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA
• �Budowa�i�przebudowa�sieci�wodocią-
gowej�w�Gowinie�ul.�Różana

• �Projekt�i�budowa�ujęcia�wody�i�stacji�
uzdatniania�w�Gowinie

• �Projekt� i�budowa�zbiornika�w�Pętko-
wicach

• �Projekt�i�wykonanie�studni�nr�3�w�Ką-
pinie

• �Projekt� i�budowa�stacji�podnoszenia�
ciśnienia�w�Gniewowie

• �Rozbudowa� i� przebudowa� sieci� wo-
dociągowej

• �Projekt� kanalizacji� sanitarnej� w� Go-
winie

• �Projekt� kanalizacji� sanitarnej� w� Go-
ścicinie�ul.�Brzozowa

INFRASTRUKTURA
OŚWIETLENIOWA
• �Rozbudowa�sieci�oświetlenia�uliczne-
go�na�terenie�gminy�–�Program�Inwe-
stycji�Strategicznych�Polski�Ład

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W OBIEKTACH GMINNYCH

Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Górze

Wymiana oświetlenia na hali w Bolszewie

Od 2023 roku drastycznie wzro-
sną koszty energii elektrycznej 
oraz gazu. Dlatego Gmina Wej-
herowo podjęła liczne działania, 
aby zmniejszyć zużycie mediów 
w  obiektach gminnych jeszcze 
przed zakończeniem roku. 

Właśnie� zakończono� wymianę� oświetle-
nia� na� salach� gimnastycznych�w Bolsze-
wie�i�w�Górze�uzyskując�znaczne�oszczęd-
ności�przy�znacznie�lepszych�parametrach�
świetlnych�-�Góra�-�64%�oszczędności,�Bol-
szewo�-�58%�oszczędności.
Dodatkowo� w� szkole� podstawowej�
w Górze�zakończono�drugi�etap�prze-
budowy� instalacji� centralnego� ogrze-
wania� wraz� z� istniejącym� źródłem�
ciepła,�ciepłej�i�zimnej�wody�wraz�z cyr-
kulacją�ciepłej�wody�użytkowej,�co�tak-
że�pozwoli� na� znaczną� redukcję� kosz-
tów.�Łączny�koszt� inwestycji�to�ponad�
165�tysięcy�złotych.

UTWARDZONO DZIAŁKI W GÓRZE
Zgodnie z umową pod koniec roku 
wykonawca zakończył prace zwią-
zane z utwardzeniem działek 
w  Górze, w sąsiedztwie świetlicy 
i kościoła parafialnego

Łączny� koszt� inwestycji� wyniósł� 89,7�
tys.�złotych.�W�kosztach�partycypowa-
ła� Gmina� Wejherowo,� Powiat� Wejhe-
rowski�oraz�Parafia�pw.�Św.�Mateusza�
w Górze.�

PRZED

PRZED

PO

PO
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UMOWA NA BUDOWĘ ULICY STRAŻACKIEJ 
W BOLSZEWIE PODPISANA

NOWE MOGIŁY W LESIE PIAŚNICKIM

Na początku grudnia podpisana 
została umowa z wykonawcą (Fir-
mą G.M.M. Mirosław Gaffka) wy-
łonionym w przetargu na budowę 
ulicy Strażackiej w Bolszewie. 

Jak� zaznacza� obecny� przy� podpisaniu�
sołtys� Bolszewa,� Edmund� Bianga� jest�
to�jedna�z�najważniejszych�dróg�komu-
nikacyjnych�sołectwa�i�od�wielu�lat�jest�
oczekiwana�przez�mieszkańców.
W�ramach�inwestycji�ulica�zyska�nową�
nawierzchnię� na� odcinku� o� długości�
717 m�i�szerokości�5,5�m.�Zbudowane�
zostaną�wyniesione� przejścia� dla� pie-
szych� oraz� wyniesione� skrzyżowanie�
z�ul.� Leśną,�Powstaną�chodniki�o� sze-
rokości�od�1,5�m�do�2,5�m�(z�odcinko-
wym� dopuszczeniem� ruchu� rowero-
wego)�o�łącznej�długości�około�1438 m�
oraz� zjazdów� o� szerokości� min.� 3� m,�

Piaśnica to największe miejsce 
kaźni z czasów II Wojny Światowej 
na terenie Pomorza. W opiekę nad 
tym szczególnym miejscem zaan-
gażowanych jest wiele organizacji.

Także� lokalne� samorządy� współpra-
cują� w� tym� dziele.� Dzięki� współpracy�
Gminy� Wejherowo� oraz� miasta� Wej-
herowa�w�Lesie�Piaśnickim�wzniesione�
zostały�dwie�nowe�mogiły.
– Ponieważ miejsca, w których miały 
miejsce te zbrodnie w większości leżą na 
terenie naszego samorządu, czujemy 
szczególną odpowiedzialność za pielęgno-
wanie pamięci o ofiarach i wydarzeniach 
z początkowych miesięcy wojny – podkre-
ślił�wójt�Przemysław�Kiedrowski.�
W�dniu�7.�grudnia�odbył�się�odbiór�prac�
związanych� z�budową�dwóch�nowych�
mogił� na� grobach� nr� 22� oraz� 25,� zlo-
kalizowanych� w� sąsiedztwie� Kaplicy�
Piaśnickiej.�Swoją�stylistyką�nawiązują�
do�pozostałych�mogił.�Są�to�zbiorowe�
groby,�które�zostały�opróżnione�z�ciał�
w� trakcie� niemieckiej� akcji� zacierania�
śladów.�Prawdopodobnie� spoczywało�
w�nich�po�około�100�do�200�ciał.

po� obydwu� stronach� jezdni.� Wykona-
ne�zostanie�oświetlenie�drogowe�wraz�
z  doświetleniem� przejść� dla� pieszych,�
kanał� technologiczny� oraz� kanalizacja�
deszczowa.� W� ramach� porozumienia�
z� PEWIK� Gdynia� wykonana� zostanie�
także�kanalizacja�sanitarna�wraz�z�od-
nogami�w�kierunku�ulicy�Okrężnej,� co�

umożliwi� prowadzenie� dalszej� inwe-
stycji�w�obrębie�ulic�Kruczej�i�Żurawiej.�
Zakończenie� robót� planowane� jest� na�
listopad�2023�roku.
Całość�inwestycji�to�ponad�4,6�miliona�
złotych�przy�czym�ponad�2�miliony�zło-
tych�pochodzą�z�dofinansowania�z rzą-
dowego�Funduszu�Rozwoju�Dróg.

Koszt� wzniesienia� mogił� wynosił� 215�
tysięcy� złotych,� z� czego� koszt� projek-
tu�w�kwocie�15� tysięcy�został�pokryty�
przez� Gminę� Wejherowo,� zaś� koszt�
prac� budowlanych� sfinansowało� mia-
sto�Wejherowo.�W� odbiorze� uczestni-

czyli� poza� przedstawicielami� Urzędu�
Gminy,� ksiądz� infułat� Daniel� Nowak,�
kustosz�Sanktuarium�Piaśnickiego�oraz�
Jarosław� Jędrzejewski,�dyrektor�WZNK�
z ramienia�miasta�Wejherowa.
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SPOTKANIE SENIORÓW W BOLSZEWIE

WIZYTA W PUCKIM HOSPICJUM

Dziękujemy seniorom z Bolszewa 
za wspólnie spędzony czas. W spo-
tkaniu z okazji Dnia Seniora wzięło 
udział ponad 150 osób. 
 
Przy�kawie�i�występie�muzycznym�roz-
mawiano�o�bieżących�sprawach� i�pla-
nach�na�przyszłość.�Para�najstarszych�
seniorów� otrzymała� z� rąk� Sekretarz�
Gminy� Małgorzaty� Niemirskiej-Thiel�
upominek�od�Wójta�Przemysława�Kie-
drowskiego.�Dla�wszystkich�obecnych�
na� sali� słodką� niespodziankę� przygo-
towali�również�Sołtys�Edmund�Bianga�
wraz�z�Radą�Sołecką�Bolszewa.�W spo-
tkaniu� uczestniczyli� również� radni:�
Beata� Nowicka� oraz� Wojciech� Kuziel.�
Wszystkim�seniorom�100�lat�w�zdrowiu�
i�dobrej�kondycji.

Na początku grudnia na zaproszenie 
pani Dyrektor delegacja Gminy Wej-
herowo wraz z kapelą “Zbierańce” 
odwiedziła podopiecznych puckiego 
hospicjum pw. św. Ojca Pio. 
 
Oprowadzono�nas�po�placówce�i�zapo-
znano� z� jego� działalnością,� potrzeba-
mi�i�planami.�Mieliśmy�okazję�również�
porozmawiać� z� podopiecznymi� hospi-
cjum� i� przekazać� niezbędne� artykuły�

medyczne� pomocne� w� zmaganiach�
z trudną�codziennością.�Występ�kapeli�
„Zbierańce”�umilił�nasz�pobyt�nie�tylko�
podopiecznym,� ale� również� persone-
lowi� i� wolontariuszom.� Całej� załodze�
puckiego� hospicjum� składamy� wielkie�
podziękowania� i� wyrażamy� szacunek�
za� ich� trudną� pracę� i� miłość,� którym�
wypełniają�to�miejsce.�Jesteście�niesa-
mowici!
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NIEOBOZOWA AKCJA ZIMOWA KHD KASZEBA
W dniach od 28 do 30 grudnia 2022 
roku na terenie Dworku Drzewia-
rza odbył się cykl całodniowych 
zbiórek 81 Kaszubskiej Drużyny 
Harcerzy KASZEBA im. Gen. Józefa 
Hallera podsumowujących działal-
ność od września 2022 roku. 
 
W�trakcie�zbiórek�każdy�z�uczestników�
aktywnie� uczestniczył� w� zajęciach,�
ugruntował� i� poszerzył� wiedzę� oraz�
umiejętności� z� zakresu� historii� i  ob-
rzędowości� drużyny,� Prawa� i� Przyrze-
czenia� Harcerskiego,� samarytanki,�
terenoznawstwa,� musztry� oraz� sym-
boliki�Krzyża�Harcerskiego�i�lilijki;�ogól-
nej� wiedzy� o� umundurowaniu,� stop-
niach,�funkcjach�w�zastępie,�drużynie,�
obrzędowych�pieśni�harcerskich.�
Końcowym� efektem� NAZ� 2022� jest�
zakończenie� okresu� próbnego� dla� 4�
druhów� oraz� złożenie� Przyrzeczenia�
Harcerskiego� przez� 3� kolejnych,� mia-
nowania� na� pierwszy� stopień� har-
cerski� Młodzika� wraz� z� uroczystym�
przypięciem� Krzyża� Harcerskiego� do�
munduru.�

100-LECIE WEJHEROWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO 
ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Wejherowski oddział Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych obchodzi 100-lecie działalności. 
Jubileusz był okazją do podziękowań, 
gratulacji i uhonorowania najlep-
szych hodowców.
 
Wejherowski�oddział�Polskiego�Związ-
ku�Hodowców�Gołębi�Pocztowych�liczy�
ponad� 100� hodowców.� Podczas� uro-
czystości�jubileuszu�100-lecia�oddziału�
zaprezentowano� osiągnięcia� hodow-
ców,� uhonorowano� zwycięzców� i  po-
dziękowano� osobom� wspierającym�
działalność�związku,�a�także�przedsta-
wicielom� lokalnych�samorządów.�Pre-
zes� wejherowskiego� oddziału� Sławo-
mir�Cyman�oraz�sekretarz�Marek�Klas�
przekazali�podziękowanie�za�wsparcie�
m.in.�wójtowi�Gminy�Wejherowo�Prze-
mysławowi�Kiedrowskiemu.

Łącząc�się�w�bólu�z�Rodziną�i�Bliskimi,
Joannie Kowalak

wyrazy�głębokiego�współczucia�z�powodu�śmierci

MĘŻA
składają

Przewodniczący�
Rady�Gminy�Wejherowo

Hubert Toma
wraz�z�radnymi

Wójt
Gminy�Wejherowo

Przemysław Kiedrowski
wraz�ze�współpracownikami
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SZLACHETNA PACZKA OD 
URZĘDU GMINY WEJHEROWO

Dziękujemy za przyłączenie się do akcji PKS Gdynia SA, Instal-Tech Wojciech 
Damps, GMM Mirosław Gaffka, stowarzyszeniu „Iskierka Miłości”, 
Usługi Sprzętowo-Transportowe Teresa Groth, sołtysowi Zbychowa 

Robertowi Szrederowi

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
ZAGRA PO RAZ PIĄTY W GMINIE WEJHEROWO

Święta Bożego Narodzenia to czas 
dzielenia się dobrem. Urzędnicy 
z  Gminy Wejherowo na czele z wój-
tem Przemysławem Kiedrowskim 
oraz partnerami wspierającymi ak-
cję, po raz kolejny włączyli się do ak-
cji Szlachetna Paczka. 

Zebrano�dary�dla�jednej�z�rodzin�z�po-
wiatu� wejherowskiego,� aby� także� dla�
nich�święta�były�czasem�radości.�
Wszystkie� prezenty� zostały� świątecz-
nie� zapakowane� przez� pracowników,�
a� następnie� przewiezione� do� sztabu�
głównego�Szlachetnej�Paczki,�który�do-
starczy�podarunki�do�rodziny.

29. stycznia 2023 roku odbędzie się 
31. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W tym roku pienią-
dze zostaną przeznaczone na walkę 
z sepsą, zarówno wśród małych, jak 
i dużych pacjentów. W gminie Wejhe-
rowo WOŚP zagra po raz piąty i z tej 
okazji Sztab #5579 w Bolszewie szy-
kuje wiele niespodzianek!

Tegoroczna� impreza� finałowa� WOŚP�
będzie�niezwykła�nie�tylko�ze�względu�
na�cel,�ale�także�na�mały�jubileusz,�któ-
ry� obchodzić� będzie� Sztab� w� Bolsze-
wie.� Każdego� roku� organizacja� Finału�
wypadała� w� innych� okolicznościach,�
czasem� bardzo� niesprzyjających� (np.�
w�środku�pandemii�lub�przy�obostrze-
niach�co�do�zgromadzeń),�jednak�szta-
bowcy�działają�niestrudzenie�i�z�głowa-
mi�pełnymi�pomysłów,�którymi�pragną�
przyciągnąć� więcej� osób� do�wspólnej�
zabawy�i�zbiórki.
Finał� odbędzie� się� 29.� stycznia� 2023�
roku�w�remisie�Ochotniczej�Straży�Po-
żarnej�w�Bolszewie�przy�ul.�Zamostnej.�
Dzień� rozpocznie� seria� biegów�w�Art-
Parku,� których� organizacją� zamie� się�
grupa� Pomaganie� Jest� Takie� Proste.�

Zapisy� dla� chętnych� biegaczy� i  cho-
dziarzy�nordic�walking� trwają!�Od�go-
dziny�14:00�ruszy�natomiast�właściwa�
impreza� 31.� Finału,� podczas� której�
będzie�można�posmakować� lokalnych�
specjałów,�wziąć�udział�w�zabawie�koła�
fortuny,�posłuchać�dobrej�muzyki�oraz�
-�oczywiście!� -�wylicytować�atrakcyjne�
przedmioty�i�vouchery!
Przy�okazji�30.�Finału,�który�miał�miej-
sce� 30.� stycznia� 2022r.,� ekipie� udało�
się�zrealizować�pomysł�na�stworzenie�
pierwszego� na� świecie� oficjalnego,�
kaszubskiego�serduszka�WOŚP.� Inicja-
tywa� przyjęła� się� z� ogromną� sympa-
tią� i  wielkim� entuzjazmem� ze� strony�
mieszkańców� gminy� Wejherowo� i� nie�
tylko!� Pierwszą� w� historii� edycję� ka-
szubskiego�serduszka�wraz�ze�sztabo-
wą� koszulką� można� zobaczyć� w� Mu-
zeum� –� Kaszubski� Park� Etnograficzny�
we�Wdzydzach�Kiszewskich!
– Kaszubskie serduszko nie dość, że wra-
ca, to i chyba pozostanie z nami na dobre 
–�mówią� członkowie� Sztabu.� Również�
i  w� tym� roku� wolontariusze� wyposa-
żeni�będą�w�naklejki�w�języku�kaszub-
skim,�a�na�licytacjach�pojawią�się�spe-
cjalne� sztabowe� koszulki� kaszubskie!�

Będzie� także�międzynarodowo:� sztab�
zdradza,� że� właśnie� spływają� pocztą�
serduszka�WOŚP�z�całego�świata,�m.in.�
w� języku�angielskim,�hiszpańskim�czy�
francuskim!�Kolekcja�będzie�wystawio-
na�na�licytację�–�prawdziwa�gratka�dla�
kolekcjonerów!

Wszystkich� chętnych� do� przekaza-
nia� fantu� na� licytację� lub� loterię� albo�
chętnych�do�pomocy�przy�organizacji�
Finału,� Sztab� w� Bolszewie� zaprasza�
do� kontaktu� sztabbolszewo@gmail.
com,�przez�facebooka�(31.�Finał�WOŚP�
–�SZTAB�Bolszewo)�lub�przez�Bibliotekę�
i�Centrum�Kultury�Gminy�Wejherowo.
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Z�przyjemnością�informujemy,�że�Gmina�Wejherowo�
w�2022�roku�zajęła�1 miejsce w powiecie wejhe-
rowskim,� 15. lokatę w województwie spośród 
wszystkich gmin (6. miejsce wśród gmin wiej-
skich) i 180. ogółem w całej Polsce (85, miejsce 
wśród gmin wiejskich) na 2477 gmin w Polsce.�
Od� zeszłorocznego� rankingu� nasza� gmina� awanso-
wała�o�167�pozycji�w�skali�kraju�(w�2021�roku�sklasyfi-
kowana�na�367�miejscu).�

Wanda Różycka-Nitka, 96 lat, Sopieszyno

GALERIA 
JUBILATÓW

„Gmina Dobra do Życia”

Honorowy� patronat� nad� Rankingiem� objął� Prezes�
Rady� Ministrów� Mateusz� Morawiecki� oraz� Związek�
Miast�Polskich,�Związek�Gmin�Wiejskich�RP,�Unia�Mia-
steczek�Polskich�oraz�Unia�Metropolii�Polskich.�Part-
nerami�Rankingu�są�Bank�Pekao,�Play�oraz� Instytut�
Pokolenia.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2022 ROKU

Rozbudowa szkoły podstawowej w Gowinie
Koszt�całkowity�3�117�000,00�zł�
Dofinansowanie�1�727�000,00�zł�z�Rządowego�Funduszu�
Inwestycji�Lokalnych�przy�współudziale�środków�Funduszu�
Przeciwdziałania�COVID-19.

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda 
– Gmina Wejherowo - budowa 3 przystani kajakowych
Koszt�całkowity�682�280.00�zł�
Dofinansowanie�579.938,00�zł�z�Regionalnego�Programu�
Operacyjnego�dla�Województwa�Pomorskiego�na�lata�
2014-2020.

Remont drogi powiatowej 1400G Gniewowo-Reda 
(wspólnie z Powiatem Wejherowskim)
Koszt�całkowity�2�800�882.32�zł�(z�budżetu�Gminy�
Wejherowo�730�000�złotych)
Dofinansowanie:�1�400�441,00�zł�z�Państwowego�Funduszu�
Celowego�Rządowy�Fundusz�Rozwoju�Dróg.

Utwardzenie ulicy Słowińskiej w Górze
Koszt�całkowity�449.550,00�zł
Dofinansowanie�126.090,00�z�budżetu�Województwa�
Pomorskiego�i�są�przeznaczone�na�zadania�związane�z�
wyłączeniem�z�produkcji�gruntów�rolnych�dla�jednostek�
samorządu�terytorialnego.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego między Bolszewem 
a Orlem
Koszt�całkowity�842�091,33�zł
Dofinansowanie�421�045,00�zł�z�Państwowego�Funduszu�
Celowego�Rządowy�Fundusz�Rozwoju�Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Leśnej 
w Bolszewie
Koszt�całkowity�492�000,00zł
Dofinansowanie�200�000,00�zł�z�Państwowego�Funduszu�
Celowego�Rządowy�Fundusz�Rozwoju�Dróg.
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Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej 
w Bolszewie
Koszt�całkowity�338�000,00�zł
Dofinansowanie:�200�000,00�zł�z�Państwowego�Funduszu�
Celowego�Rządowy�Fundusz�Rozwoju�Dróg.

Budowa pętli autobusowej w Kąpinie- etap I
Koszt�całkowity:�172�000�zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej 
w Gościcinie
Koszt�całkowity�312�361,32�zł
Dofinansowanie:�200�000,00�zł�z�Państwowego�Funduszu�
Celowego�Rządowy�Fundusz�Rozwoju�Dróg.

Utwardzenie dróg w sołectwach w technologii płyt 
IOMB- długość 2235 m
Koszt�1�300�000�zł.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni w Pętkowicach I etap
Koszt�całkowity:�289�050�zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków 
gminnych
Koszt�całkowity:�165�000�zł.

Budowa chodnika przy ul. Długiej w Bolszewie - 235 m
Koszt�całkowity:�51�465�zł.

Budowa sieci wodociągowej w Zbychowie - 1670 m
Koszt�całkowity:�1�160�086,65�zł.

Budowa sieci wodociągowej w Bieszkowicach - 285 m
Koszt�całkowity:�93�250,22�zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej 
w Bolszewie
Koszt�całkowity�285�191,32�zł
Dofinansowanie:�200�000,00�zł�z�Państwowego�Funduszu�
Celowego�Rządowy�Fundusz�Rozwoju�Dróg.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 
w szkole podstawowej w Górze wraz z rozbudową 
technologii kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej
Koszt�całkowity�415�800,00�zł
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„SERCE DLA WOLONTARIUSZA”
5 grudnia obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Wolontariusza. Z tej 
okazji Szkolne Koło Wolontariatu, 
funkcjonujące od ubiegłego roku 
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
im. por. Jana Penconka w Gowinie 
zorganizowało akcję „Serce dla Wo-
lontariusza”.

Dzieci� z� oddziałów� przedszkolnych�
oraz� uczniowie� klas� 1-6� pod� okiem�
nauczycieli� zaprojektowali� i� wykonali�
serca�dla�osób,�które�bezinteresownie�
ofiarują� cząstkę� siebie� innym�w  Szpi-
talu� Specjalistycznym� im.� Floriana�
Ceynowy� w� Wejherowie.� Akcja� miała�
swój� finał�w�piątek,� 2� grudnia.�Człon-
kowie� Koła� –� Igor� Kotłowski� i� Aurelia�
Gorszewska�z�klasy�8c�wraz�z�nauczy-
cielem,� udali� się� do� wejherowskiego�
szpitala� i� przekazali� podarunek� na�
ręce� Małgorzaty� Majorek,� tamtejszej�
koordynatorki� wolontariatu.� Padło�
wiele� pięknych,� ważnych� słów.�Mamy�
nadzieję,�że�ten�mały�gest�od�uczniów�
wywołał� radość� i� wzruszenie� w� ser-
cach�Wolontariuszy.

A. Mielewczyk, D. Płukarska
D. Świątkowska

MIKOŁAJKOWY BIWAK 
HARCERZY W GOŚCICINIE

Biwak mikołajkowy Stowarzysze-
nia Przyjaciół Harcerstwa „Trzy 
Pióra” oraz Szczepu „Sokoły” w Go-
ścicinie należy uznać za udany. 
 
Święty�Mikołaj,�dzięki�wsparciu�stowa-
rzyszenia�Iskierka�Miłości�z�Gościcinia,�
obdarował� zuchy� i� druhów� słodycza-
mi.� Świąteczny� upominek� i� życzenia�
od�Wójta�Przemysława�Kiedrowskiego�
przekazała�Sekretarz�Gminy�Wejhero-
wo.� Wszystkim� zuchom,� harcerzom,�
druhom� i� druhnom,� instruktorom�
i  przyjaciołom� harcerstwa� składamy�
życzenia� nowych� przygód� w� nowym�
roku�i�otwartości�na�drugiego�człowie-
ka.�Oby�nigdy�w�Was�nie�wygasła�iskra�
przygody�i�poznawania�świata.
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Masz pytania? Zadzwoń – 58 677 97 24
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Urząd Gminy Wejherowo informu-
je, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
888) obowiązkiem właścicieli jest 
przyłączenie nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej.

W�przypadku�uchylania�się�od�obowiąz-
ku� Wójt� ma� uprawnienia� do� wydania�
decyzji� nakazującej� jego� wykonanie.�
Wykonywanie�decyzji�podlega�egzeku-
cji� w� trybie� przepisów� ustawy� z  dnia�
17� czerwca� 1966� r.� o� postępowaniu�

egzekucyjnym� w� administracji.� Po-
nadto�osoby,� które�nie�wykonują� tego�
obowiązku,�podlegają�karze�grzywny,�a�
postępowanie�w�sprawie�toczy�się�we-
dług�przepisów�Kodeksu�postępowania�
w sprawach�o�wykroczenia.

Przypominamy�też,�że�kontrolom�przez�
służby�gminne�podlegają�nieruchomo-
ści�wyposażone�w�przydomowe�oczysz-
czalnie� ścieków� (POŚ).� Obowiązki�wła-
ściciela�takiej�oczyszczalni�to�m.in.:
• �wykonywanie� corocznego� serwisu�
(gwarancyjnego,� a� potem� pogwa-
rancyjnego),� obejmującego� wszelkie�

czynności�przeglądu�instalacji;
• �okresowy�wywóz� osadu�nadmierne-
go�z�reaktora�oczyszczalni;

• �wykonywanie� okresowych�badań� ja-
kości�ścieków.

Oczyszczalnie� ścieków� o� przepusto-
wości� do� 5� m3/d� wykorzystywane� na�
potrzeby� własnego� gospodarstwa� do-
mowego�lub�rolnego�w�ramach�zwykłe-
go�korzystania�z�wód,�przed�rozpoczę-
ciem�eksploatacji�wymagają�zgłoszenia�
w urzędzie�gminy�z�uwagi�na�wprowa-
dzanie�ścieków�do�wód�lub�do�ziemi.

Ze względy na pojawiające się duże różnice 
temperatury w ciągu doby przypominamy!

Brak� właściwego� zabezpieczenia�
wodomierza� przed� niskimi� tem-
peraturami� może� doprowadzić� do�
zamarznięcia� wody� w� przyłączu� i�
zniszczeniem� licznika,� a� w� efekcie�
wywołać� niekontrolowany� wyciek�
wody� i� przerwę� w� jej� dostawie.�
Ochrona� wodomierzy� i� przyłączy�
przed� niskimi� temperaturami� nie�
jest�trudna,�ani�kosztowana,�a�dzięki�
kilku� działaniom� możemy� uniknąć�
nieprzyjemnych�sytuacji.

Jeżeli wodomierz znajduje się 
wewnątrz budynku:

-�sprawdź�szczelność�okien� i�drzwi,�
zadbaj� o� ocieplenie� pomieszczenia�
tak,�aby�mroźne�powietrze�nie�prze-
nikało�do�środka;
-owiń�wodomierz� suchym�materia-
łem� izolującym,�np.� szmatami,� sta-

rym�kocem,�gazetami.
w� sklepach� można� też� kupić� weł-
nę� mineralną� lub� matę� izolacyjną.�
pamiętaj,� aby� nie� zakryć� okien-
ka� umożliwiającego� sprawdzenie�
wskazania�licznika;
-� zabezpiecz� odsłonięte� przewody�
wodociągowe� narażone� na� dzia-
łanie� niskich� temperatur,� np.� przy�
pomocy�styropianu�lub�tzw.�osłony�
izolacyjnej�wykonanej�z�pianki�poli-
uretanowej.

wJeżeli wodomierz znajduje się 
w studzience:

-�sprawdź�szczelność�pokrywy,�jeśli�
nie� jest� szczelna�–�uzupełnij�ubytki�
np.�pianką�montażową;
-� uprzątnij� studzienkę� i� koniecznie�
usuń�zalegającą�w�niej�wodę.

Przed�mrozem�należy�zabezpieczyć�
także� sieć� sezonową,� np.� Ogrodo-
wą.� Odwodnij� instalację� i� zamknij�
dopływ�wody.�W�przeciwnym�razie,�
woda�w�rurach�może�zamarznąć�i�je�
rozsadzić,�co�wiąże�się�z�kosztowny-
mi�naprawami.

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia 
wody na wodomierzu,� jak� naj-
szybciej� skontaktuj� się� z� numerem�
alarmowym�606 320 103.

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA 
WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W 
POMIESZCZENIU, W KTÓRYM 

ZNAJDUJE SIĘ WODOMIERZ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI PRAWNYMI SPO-
CZYWA NA ODBIORCY USŁUG.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU 
PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY 
ZAOPATRYWANI W WODĘ
PRZEZ URZĄD GMINY WEJHEROWO
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BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV I AGD 
BEZPOŚREDNIO Z DOMÓW I MIESZKAŃ

PAMIĘTAJ!

!
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

Przy zakupie nowego sprzętu, jego dystrybutor ma ustawowy 
obowiązek nieodpłatnego odbioru tego samego rodzaju 
zużytego sprzętu w miejscu jego dostawy – co oznacza, że przy 
zakupie nowego sprzętu w sklepie można w nim pozostawić 
nieodpłatnie taki sam stary sprzęt, a przy sprzedaży wysyłkowej 
dostawca ma obowiązek odebrać taki sam stary sprzęt z domu 
–  r ó w n i e ż  n i e o d p ł a t n i e  [ p o d s t a w a  p r a w n a :
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

  to odpad niebezpieczny, zawierający Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) 
substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Dlatego by pomóc mieszkańcom  bezpłatnie odbieramy 
duże elektroodpady (sprzęt RTV oraz AGD) z domów i mieszkań. To jedna z usług świadczonych przez 
nasz Związek. Już dziś zadzwoń i zgłoś odbiór sprzętu.

CO ODBIERAMY?
Wyłącznie kompletny, duży sprzęt RTV i AGD tzw. elektroodpady o wadze jednego sprzętu od 20 kg do 60 
kg, tj. lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, itp. Zgłoszenie kilku elektroodpadów 
o małej wadze nie jest podstawą do przyjęcia zgłoszenia, nawet gdy w sumie ich masa przekroczy 20 kg.

Zgłoszenia telefonicznie przyjmujemy w godzinach  7.30–15.30 od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

 Sprzęt musi znajdować się w miejscu dozorowanym, 
bez możliwości dostępu osób postronnych
(w mieszkaniu, domu, piwnicy, garażu itp.). 
Elektroodpady wystawione wcześniej przed dom/blok, 
przy pergoli śmietnikowej nie zostaną zabrane.

 Zużyte urządzenie należy wcześniej odłączyć od prądu
i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być 
rozmrożona, pralka i zmywarka bez wody). Należy 
także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy
np. szuflady i drzwiczki, zwinąć kable oraz dokonać 
wymontowania sprzętów z zabudowy.

 Kierowcy przyjeżdżający po sprzęty nie świadczą usług 
jego demontażu z zabudowy.

 O terminie i godzinie przyjazdu kierowców, mieszkańcy 
będą informowani telefonicznie dzień przed 
przyjazdem. Czas oczekiwania na realizację usługi 
odbioru jest zależny od ilości zgłoszeń w danej 
gminie/dzielnicy miasta.

Więcej informacji na temat gospodarki 
odpadami oraz wskazówek jak postępować ze 
z u ż y t y m  s p r z ę t e m  e l e k t r y c z n y m
i elektronicznym znajdziesz na naszej stronie

Zbiórka nie dotyczy elektroodpadów pochodzących
z działalności gospodarczej ! ! ! 

www.kzg.pl
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10 grudnia mieszkańcy gminy 
Wejherowo spotkali się na miko-
łajkach i wspólnej wigilii, które 
odbyły się w hali widowiskowo - 
sportowej w Bolszewie. 

Organizatorzy� przygotowali� mnóstwo�
atrakcji� dla� najmłodszych,� wśród� któ-

rych�były�między� innymi�przedstawie-
nie�„Lodowa�Kraina”,�zabawy�z�anima-
torem� czy� dmuchańce.� Na� dorosłych�
uczestników� czekały� liczne� stoiska�
z  ozdobami� świątecznymi� a� także� po-
częstunek�przygotowany�przez�koła�go-
spodyń�wiejskich.�Była�także�możliwość�
skosztowania� tradycyjnych� potraw�wi-

gilijnych,�o�które�zadbał�Gminny�Ośro-
dek�Pomocy�Społecznej�w�Wejherowie.�
Oczywiście� nie� mogło� zabraknąć� wi-
zyty� Świętego�Mikołaja,� który� wręczył�
dzieciom�upominki.�Impreza�była�także�
okazją� do� wręczenia� nagród� zwycięz-
com� konkursu� „Udekorujmy� choinkę�
w ArtParku”.�

GMINNE MIKOŁAJKI

16  |  Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo

NASZA GMINA



MIKOŁAJKI W SOŁECTWACH
GÓRA KĄPINO

NOWY DWÓR WEJHEROWSKI RESZKI

SOPIESZYNO USTARBOWO
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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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