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„Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!”
Zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz nieustającego optymizmu
życzy
Rada Gminy Wejherowo
Wójt Gminy - Henryk Skwarło

Powieś flagę dla papieża! Uczcili pamięć poległych
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II
w Piaśnicy

oraz przypadającymi na początek maja doniosłymi świętami, w dyspozycji sołtysów znajdują się flagi państwowe,
którymi na ten czas, jak i na wszystkie kolejne dni świąt
narodowych, mieszkańcy gminy mogą przyozdobić swoje
posesje. Zachęcamy zainteresowanych do bezpłatnego pobierania flag oraz systematycznego eksponowania ich w
godnych miejscach.

9 kwietnia przy pomniku głównym w Piaśnicy odbyła się uroczystość z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. Jej organizatorem była Gmina
Wejherowo przy współudziale Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej.
						
Czytaj s. 6
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Drodzy Mieszkańcy!
Miniony miesiąc obfitował w wiele
wydarzeń, mających istotne znaczenie
dla życia nas wszystkich, mieszkańców
Gminy Wejherowo. Niewątpliwie, jednymi z nich były i są sprawozdawczo
– wyborcze zebrania wiejskie, które
– jak dotychczas – zostały przeprowadzone w zdecydowanej większości naszych sołectw. Warto podkreślić (i za
to dziękuję) bardzo dużą frekwencję,
świadczącą o coraz większym zainteresowaniu życiem macierzystych wsi.
W wyniku demokratycznych decyzji
kilkorgu z dotychczasowych sołtysów
i niemałej rzeszy członków Rad Sołeckich ponownie powierzono sprawowanie tych niełatwych funkcji. W części
sołectw nastąpiły dość znaczące zmiany w tym zakresie,
co może oznaczać potrzebę nieco innego, niż dotychczas,
widzenia spraw sołectwa, ale także aktywizację środowisk
dotąd nie w pełni angażujących się w życie lokalnej społeczności. Pragnę gorąco podziękować wszystkim władzom wiejskim za ich dotychczasową pracę, a nowo wy-

Zapisz dziecko
do przedszkola!
Trwają zapisy dzieci w wieku od trzech do sześciu
lat do Przedszkola Samorządowego w Gościcinie na rok
2011/2012. Aby dokonać zapisu, należy pobrać kartę
zgłoszenia dziecka do przedszkola, wypełnić i zwrócić w
terminie do 30.04.2011 r. Podczas rekrutacji, pierwszeństwo będą miały dzieci zgłoszone na co najmniej 8 godzin dziennie. Dzieci na 5. godzinny pobyt, zapraszamy
do przedszkola na ul. Krofeya 14 w Wejherowie.
Listy zakwalifikowanych dzieci, wywieszone będą na
tablicy ogłoszeń w przedszkolu do dnia 13.05.2011 r. Bliższych informacji zasięgnąć można w Przedszkolu Samorządowym w Gościcinie, kontakt telefoniczny : 58-67281-95 lub na www.przedszkolegoscicino.republika.pl.

Bieg Piaśnicki 2011
Wójt Henryk Skwarło zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Wejherowo oraz gości na Trzeci Bieg
Piaśnicki, podczas którego poprzez sport będzie można oddać hołd pomordowanym w tym miejscu Polakom. Odbędzie się on w sobotę 30 kwietnia br.
Aby wziąć udział w zawodach, należy zgłosić się na parking w Lesie Piaśnickim, bezpośrednio przed startem o godzinie 11. Biegi orga-

branym sołtysom i Radom Sołeckim życzę powodzenia i
satysfakcji ze sprawowanych społecznych powinności.
Podczas zebrań wywiązywała się nierzadko gorąca dyskusja, głównie na tle stanu dróg, kanalizacji, oświetlenia i prowadzonych inwestycji. Przyznam, że niekiedy
trudno było udzielić wyczerpujących i satysfakcjonujących mieszkańców odpowiedzi,
przede wszystkim ze względu na wcześniejsze nie zawsze trafne decyzje, zaniedbania
lub wręcz zaniechania. Także ze względu na
skalę potrzeb i możliwości organizacyjno –
finansowych Gminy. Niemniej, wszystkie
uwagi i opinie są skrzętnie ewidencjonowane i – w miarę czasu oraz posiadanych
zasobów – będą przedmiotem realizacji.
Liczę także, iż opracowywane plany odnowy miejscowości, wzmacniane realnym zwiększeniem
poziomu funduszy sołeckich, spowodują istotny przyrost
satysfakcji z warunków naszego życia w Gminie i sprawności jej organów.
Pozdrawiam
Henryk Skwarło
Wójt Gminy Wejherowo
nizowane będą z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa przedszkolna:
• Dzieci w wieku 1-6 lat – 100 m
Szkoły podstawowe:
• Dziewczęta i chłopcy klasy I -III – 300m
• Dziewczęta i chłopcy klasy IV-VI – 800m,1000m
Gimnazjum:
• Dziewczęta – 1500m
• Chłopcy – 1800m
Szkoły średnie:
• Dziewczęta – 1800m
• Chłopcy – 2800m
Kategoria otwarta:
• Kobiety – 2800m
• Mężczyźni – 3700m
Oldboje:
• Kobiety – 1800m
• Mężczyźni - 2800m
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do dyspozycji uczestników będą autobusy, które
pojadą zgodnie z następującym rozkładem:
I - zbiórka przy Szkole Podstawowej w Nowym
Dworze Wejherowskim o godz. 10.00.
- Sobieszyno - przystanek PKS o godz. 10.15
- Gowino - przystanek PKS o godz. 10.30
II - zbiórka przy Szkole Podstawowej w Gościcinie
o godz. 10.15
- Gimnazjum w Bolszewie o godz. 10.25
- parking przy kościele w Bolszewie o godz. 10.35
Więcej informacji na stronie:
www.ug.wejher.pl/Aktualności
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Z działalności Wójta Gminy Wejherowo
• W drodze postępowania konkursowego, powołany został
kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego. Decyzją
komisji rekrutacyjnej został nim Zbigniew Kowalewski
• Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej Gminy Wejherowo.
• W celu umożliwienia
składania wniosków o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Odnowa Wsi” podjęto działania mające
na celu opracowanie Planów Odnowy Miejscowości.
Sukcesywnie organizowane są spotkania w poszczególnych
miejscowościach. Odbyły się już one w Górze, Kąpinie,
Gowinie, Gościcinie, Ustarbowie oraz Sopieszynie.
• W ramach postępowania przetargowego dokonano
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla oświetlenia
ulic. Nowym dostawcą będzie firma TAURON Sprzedaż
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

• 29.03.2011 r. złożony został wniosek w ramach
konkursu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji”. Tytuł projektu:
„By mieć lepszy start, chcę poznać i zrozumieć otaczający
mnie świat”. Jego koszt to 1.560.000 zł. Jak dotychczas
jego ocena wypadła korzystnie.
• Podpisano umowy na zaprojektowanie stref rekreacyjnosportowych w Kąpinie i Gościcinie przy ulicy Drzewiarza.
W przygotowaniu jest również umowa na podobny projekt
w Sopieszynie. Wykonane projekty w przypadku ogłoszenia
konkursów stanowić będą miały załączniki do wniosków o
ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
• W związku z koniecznością niezwłocznej naprawy
dróg, polegającej na usunięciu największych dziur
zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, zlecono
wykonanie remontów cząstkowych na poszczególnych
ulicach w Gościcinie, Bolszewie, Górze i Orlu.

Sołtysi szkolili się
z funduszy sołeckich

VI sesja Rady Gminy
Wejherowo

„Fundusze Sołeckie – szansą dla wsi” to temat szkolenia sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wejherowo, jakie odbyło się 23 marca w sali obrad Urzędu Gminy. W części
teoretycznej reprezentanci sołectw zdobywali wiedzę
z zakresu sposobów tworzenia funduszu sołeckiego, finansowania zadań w nim objętych oraz poznawali jego
powiązania ze strategią rozwoju gminy. Część praktyczna
obejmowała natomiast tworzenie rocznych planów wydatkowania środków z funduszu sołeckiego oraz przygotowanie i uchwalanie wniosków do Wójta.
Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz deklarowali wykorzystanie zdobytej wiedzy do racjonalnego gospodarowania powierzonych im funduszy sołeckich.
Było to kolejne z cyklu szkoleń, organizowanych przy
współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

30 marca odbyła się VI sesja Rady Gminy Wejherowo.
Podczas posiedzenia radni jednogłośnie przyjęli uchwały
dotyczące zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego dla poszczególnych miejscowości, planu
pracy Komisji Rewizyjnej oraz sprzedaży nieruchomości
w Gościcinie. Sporo emocji wywołała dyskusja nad ustaleniem wysokości opłat adiacenckich, o których mowa w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Regionalna Izba Obrachunkowa już w 2008 r.
zobligowała Wójta Gminy Wejherowo do przedstawienia
projektu uchwały określającej ich wysokość. Kontrola
RIO w 2009 wykazała, że nakaz ten nie został jednak zrealizowany. Na ostatniej sesji, po zasięgnięciu opinii przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Gminy,
postanowiono ustalić ją na poziomie 15%. Głosowanie
zamknęła uchwała dotycząca likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Promocji, Sportu
i Rekreacji w Bolszewie. Zgodnie z zapisem, zakończenie
jej działalności nastąpi z dniem 30 czerwca bieżącego roku.

Szkolenie Sołtysów

Większość uchwał przyjmowana była jednogłośnie
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MIESZKAŃCY ZAGŁOSOWALI !

W poprzednim numerze „Naszej Gminy” zamieściliśmy ankietę dotyczącą przeznaczenia budynku gminnego
ośrodka zdrowia w Bolszewie. Wypełnione formularze
należało wrzucać do urny w Urzędzie Gminy Wejherowo
do 15 kwietnia. Tego też dnia zebrała się specjalnie powołana komisja, która dokonała przeliczenia oraz klasyfikacji
oddanych głosów. W urnie znajdowało się 276 kartek. Po
szczegółowej analizie stwierdzono, że:
 za przeniesieniem siedziby Urzędu Gminy z Wejherowa do budynku ośrodka zdrowia w Bolszewie opowiedziało się 154 głosujących,
 za przeznaczeniem go do celów mieszkalnych zagłosowało 41 osób,
 za sprzedażą budynku było 25 osób,
 za przeznaczeniem go na ośrodek zdrowia zagłosowało 18 osób.
Pozostałe propozycje obejmowały zagospodarowanie

budynku m.in. na: przedszkole, dom kultury bądź dyskotekę. W pracach komisji udział wzięli: radny Stanisław
Bieszk, radny Janusz Daniszewski, dr Krzysztof Zabiegliński oraz mieszkaniec Orla – Jan Mazur. Przesłane opinie zostaną wykorzystana jako ważny sygnał konsultacji
społecznej.

Wybory do Izby Rolniczej

Punkty odbioru elektroodpadów zlokalizowane będą:
4 MAJA (ŚRODA):
Łężyce - zbiórka od godz. 9:00 do 9:45 przy sklepie na
Al. Parku Krajobrazowego,
Bieszkowice - zbiórka od godz. 10:00 do 10:45 przy
sklepie przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Wejherowskiej,
Nowy Dwór Wejherowski - zbiórka od godz. 11:00 do
11:45 przy szkole,
Zbychowo - zbiórka od godz. 12:00 do 12:45 przy świetlicy na ul. Kamiennej,
Gniewowo - zbiórka od godz. 13:00 do 14 przy remizie.

Formularze po segregacji zostały dokładnie przeliczone.

W 2011 roku kończy się 4. letnia kadencja członków
Powiatowych Izb Rolniczych. 3 kwietnia w całej Polsce
odbywały się wybory, w wyniku których wyłonieni zostali
ich delegaci. W skład izby powiatu wchodzą przedstawiciele każdej gminy. Zgodnie z wynikami głosowania, jakie
odbyło się w gminie Wejherowo, przedstawicielami naszego rolniczego samorządu w Powiecie Wejherowskim będą
Krystyna Klawikowska z Kniewa oraz Romuald Ptach z
Orla Pni.

W głosowaniu udział wzięło 78 uprawnionych do głosowania
rolników.

5 MAJA (CZWARTEK):
Sopieszyno - zbiórka od godz. 9:00 do 9:45 przy sklepie
przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Wejherowskiej,
Ustarbowo - zbiórka od godz. 10:00 do 10:45 przy sklepie na ul. Topolowej,
Gowino - zbiórka od godz. 11:00 do 11:45 przy szkole,
Gościcino - zbiórka od godz. 12:00 do 12:45 przy szkole,
Bolszewo - zbiórka od godz. 13:00 do 14:00 przy gimnazjum.

Wójt gminy wejherowo
ogłasza zbiórkę
odpadów elektrycznych
i elektronicznych

6 MAJA (PIĄTEK):
Kąpino - zbiórka od godz. 9:00 do 9:45 przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Wiejskiej,
Orle - zbiórka od godz. 10:00 do 10:45 przy szkole,
Góra - zbiórka od godz. 11:00 do 11:45 przy szkole,
Kniewo - zbiórka od godz. 12:00 do 12:45 przy remizie,
Warszkowo - zbiórka od godz. 13:00 do 14:00 przy placu zabaw.

W dniach 4,5 i 6 maja br. Zakład Recyklingu
„Pestar” ze Starogardu Gd. przeprowadzi bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
(RTV, AGD itp.) i elektronicznego
(komputery, monitory itp).

Wszelkie pytania pod numerami 606 611 721
i 664 178 812.
W przypadku osób starszych możliwy odbiór z posesji
po uprzednim poinformowaniu kierowcy.
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WYBRALIŚMY WŁADZE SOŁECKIE!

Sołtys Bieszkowic – Kazimierz Bieszk
Rada Sołecka: Roman Konkol, Michał Kosznicki,
Marek Nadolski, Adam Sikorski

Sołtys Gowina – Kazimierz Kendziora
Rada Sołecka: Marian Czerwionka, Brunon
Burchacz, Lucyna Wojewska , Paweł Różański

Sołtys Reszek – Barbara Goike
Rada Sołecka: Bogumiła Kas, Sławomir Goike,
Katarzyna Krupa

Sołtys Ustarbowa – Natalia Dampc
Rada Sołecka: Stanisław Czerwionka, Krzysztof
Klein, Tadeusz Nowak, Zenon Drewa

Sołtys Gniewowa – Karol Walkowiak
Rada Sołecka: Czesława Grzenia, Justyna Kaiser,
Justyna Klein – Melcer, Regina Mucha

Sołtys Kąpina – Grażyna Baran
Rada Sołecka: Beata Szczygieł, Barbara Zielonka,
Zbigniew Kowalewski, Arkadiusz Grzegorzewski

Sołtys Sopieszyna – Ryszard Doppke
Rada Sołecka: Paweł Matczak, Andrzej
Koralewski, Mirosława Dampc oraz Stanisław Bank

Sołtys Zbychowa – Piotr Januszewski
Rada Sołecka: Bolesław Kloka, Małgorzata
Sufczyńska, Alojzy Formella, Józef Januszewski

Sołtys Góry – Genowefa Dampc
Rada Sołecka: Bożena Sosnowska, Waldemar
Szczypior, Marek Dampc, Andrzej Jóskowski

Sołtys Kniewa – Krystyna Klawikowska
Rada Sołecka: Wioleta Darznik, Stanisław
Marciński, Tadeusz Sawicki, Józef Pranga

Sołtys Orla – Franciszek Ladach
Rada Sołecka: Danuta Sroka, Romuald Ptach,
Artur Czaja, Wojciech Głowienka

Sołtys Gościcina – Tadeusz Danilczyk
Rada Sołecka: Mirosław Cirocki, Bożena
Gawęda, Jacek Lange, Zenon Pieper
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Drzewa zapamiętają tę zbrodnię …
Uroczystość ku czci ofiar II wojny światowej, pomordowanych w lesie Piaśnickim odbyła się 9 kwietnia przy
pomniku głównym. Obchody rozpoczęły się przyjęciem
meldunku przez Dowódcą Garnizonu od dowódcy kampanii honorowej. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej
oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Wójt
Gminy Wejherowo – Henryk Skwarło. Kolejny raz spotykamy się na uświęconej krwią tysięcy Polaków piaśnickiej
ziemi. Jak zawsze, przywiodło nas tu głębokie przeświadczenie o potrzebie złożenia hołdu ofiarom wojennego kataklizmu i zamanifestowania tego, że pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach jest ciągle żywa w naszych sercach
i umysłach. Tutaj, na miejscu nazywanym pomorskim Katyniem – pragniemy także wyrazić swą wolę życia w pokoju
i duchu pojednania między narodami. Wielopokoleniowy i

Hołd pomordowanym, jak co roku,
oddają żołnierze Marynarki Wojennej

liczny charakter naszego spotkania stanowi wyraźny dowód, że Lasy Piaśnickie na zawsze pozostaną w świadomości Polaków świadectwem bezmiaru okropności wojny
i ostrzeżeniem przed jej tragicznymi skutkami – mówił.
Po przemówieniu, krótkie nabożeństwo odprawił ks.
kapelan kmdr ppor. Wojciech Szerszeń. W części artystycznej wystąpiła natomiast młodzież z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Tuż po niej, na
znak pokoju, w niebo wypuszczone zostały gołębie.
Wiązanki kwiatów przed pomnikiem złożyli m.in. posłowie
na Sejm – Kazimierz Plocke oraz Jerzy Budnik, prezydenci Wejherowa, przedstawiciele środowisk kombatanckich,
delegaci Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” z ks. prałatem Danielem Nowakiem na czele oraz przedstawiciele
Społecznego Komitetu Opieki nad Mogiłami Piaśnicy .

O Piaśnicy mówiła również młodzież
z Samorządowego Gimnazjum w
Bolszewie.

„Rodnô Mòwa”
w Nowym Dworze
Wejherowskim
7 kwietnia w Samorządowej Szkole Podstawowej
im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim
odbyły się gminne eliminacje do XL Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”.
34 uczestników przesłuchiwała komisja konkursowa
w składzie: Zofia Kamińska, Krystyna Labudda oraz
przewodnicząca Grażyna Wirkus. Rolę gospodarza
konkursu pełnił dyrektor szkoły Henryk Miotk.
W kategorii „Grupy przedszkolne” najlepsi
byli:
I – Adrianna Klinkosz z SSP w Bolszewie,
II – Karol Hinc z SSP w Gowinie,
III – Małgorzata Roszman z SSP w Orlu,
Wyróżnienie – Franciszek Formella z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim i Mateusz Formella z
SSP w Gowinie.
W kategorii klas I-III laureatami zostali:
I – Maciej Bartecki z SSP w Bolszewie,

Wieńce pod pomnikiem złożyli m.in.:
posłowie na Sejm RP

II – Krzysztof Melcer z SSP w Orlu,
III – Małgorzata Roszman z SSP w Bolszewie,
Wyróżnienie – Marta Roszman z SSP w Bolszewie i Wiktoria
Semerling z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim.
W kategorii klas IV-VI najwyższe miejsca zdobyli:
I – Magdalena Formella z SSP w Gowinie,
II – Eliza Jarząb z SSP w Bolszewie,
III – Aleksandra Wysiecka z SSP w Orlu,
Wyróżnienie – Szymon Stolc z SSP w Orlu i Ewelina Treder z SSP w Bolszewie.
W kategorii „Gimnazjum” zwyciężyli reprezentanci Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie:
I – Małgorzata Lange,
II – Natalia Splitthof,
III – Wojciech Kandziora,
Wyróżnienie – Patrycja Bonk.

Jubileuszowy konkurs był więc
wielkim sukcesem nauczycieli i
uczniów. Do zobaczenia za rok!
Przedszkolaki udowodniły, że z językiem
kaszubskim radzą sobie doskonale.
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Popisali się wiedzą
o straży pożarnej!
Jakie są zadania Państwowej Straży Pożarnej? Jakie wyróżniamy rodzaje gaśnic? Co to jest rozdzielacz?
To tylko niektóre z pytań, z jakimi zmierzyć musieli się
uczestnicy Gminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej, jaki
odbył się 19 marca w Orlu. Dla ponad dwudziestu uczniów
z terenu Gminy Wejherowo żadne z nich nie stanowiło
jednak większego problemu. Zakres wymaganej wiedzy
obejmował wiadomości z zakresu przepisów przeciwpożarowych, znajomości struktur straży oraz zasad postępowania w przypadku pożaru. Zgodnie z zapewnieniem organizatorów – test nie należał jednak do najłatwiejszych.
Wszystko po to, aby wyłonić najlepszych, którzy poradzą
sobie z jeszcze trudniejszymi zadaniami na szczeblu powiatowym. Najlepsze wyniki osiągnęli:
W kategorii szkół podstawowych – Marta Wojewska z

SSP w Gościcinie.
W kategorii szkół gimnazjalnych – Magdalena Józefowicz z gimnazjum w Bolszewie
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Damian Keller z ZSP nr 2 w Wejherowie.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję do obejrzenia wyposażenia
wozu bojowego.

Przepisy drogowe
bez tajemnic

Będzie więcej
strażaków w gminie

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym
odbył się 24 marca w Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu. Wzięły w nim udział 3-osobowe delegacje ze
szkół podstawowych w Górze, Bolszewie, Nowym Dworze Wejherowskim, Gościcinie i Orlu. Konkurs obejmował test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego
oraz zadania praktyczne na specjalnie przygotowanym
„miasteczku ruchu” i torze przeszkód.
Najlepszą znajomością przepisów oraz największą
sprawnością na prowizorycznej drodze wykazali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim, którzy tym samym zakwalifikowali się do etapu powiatowego.
Wyniki:
I miejsce - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym
Dworze Wejherowskim
II miejsce - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
III miejsce -Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie

Aż 26 strażaków ochotników z powiatu wejherowskiego wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez
Państwową Straż Pożarną w Wejherowie. Dwanaścioro osób to mieszkańcy Gminy Wejherowo z OSP Góra,
Gościcino oraz Gowino. Młodzi strażacy, wśród których
znalazły się również cztery odważne dziewczyny z Gminy Luzino, przez kilka godzin uczyli się zarówno teorii,
jak i ćwiczyli postępowanie podczas pożaru czy wypadku
samochodowego. Kurs zakończy się egzaminem, który w
tym roku odbędzie się 4 czerwca. Jego pozytywny wynik
pozwoli ochotnikom na pełne uczestnictwo w akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Wiedza wchłaniała się szybko,
a zadania praktyczne wszyscy wykonali sprawnie i bez
kłopotu. - Podczas ćwiczeń nie ma większych problemów
- mówił jeden z prowadzących szkolenie, asp. Stanisław
Brzozowski. - Problem zaczyna się, gdy na prawdziwej
akcji dochodzi element stresu. Opanowanie to podstawa u
strażaków. Praktyka z czasem
trochę eliminuje strach - dodaje strażak. Nadchodzi cieplejsza pora roku, która zawsze
przynosi ze sobą zagrożenie
pożarami. Więcej uświadomionej młodzieży to większe
bezpieczeństwo całej naszej
społeczności.

Wiedza, jaką przyswoili się uczestnicy z pewnością przyda się
im w przyszłości.

Młodzi strażacy musieli wykazać
się zarówno wiedzą jak i
sprawnością fizyczną.
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Anioły na szkle

W marcu 2011 r.
w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie
odbyły się warsztaty
malarstwa na szkle
pt. „Anioły”, które
poprowadziła Teresa Szczodrowska twórczyni ludowa z
Sztuka malowania na szkle wymaga
Bolszewa. W warszsporej cierpliwości
tatach uczestniczyło
dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze pod
opieką Magdaleny Płotka-Garstka i młodzież z koła kaszubskiego i plastycznego z Samorządowego Gimnazjum

w Bolszewie pod opieką Bożeny Reszke i Henryki Albeckiej. Twórczyni ludowa zapoznała uczniów z historią malarstwa na szkle, znanego od XIII wieku. Stosowano je
przy małych obrazkach religijnych i relikwiarzykach. Największy rozwój na szkle obserwowany był po roku 1800 i
zakończył się definitywnie u schyłku XIX stulecia.
W ogromnym zakresie tematycznym najczęściej spotykane są przedstawienia Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki
Boskiej. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu i chętnie włączyli się do udziału w zajęciach plastycznych. Młodzież zaintrygowana warsztatami wręczyła
artystce samodzielnie wykonane podziękowanie. Wystawa
22 prac uczestników warsztatów zostanie zaprezentowania jesienią podczas zbiorowej wystawy w bolszewskiej
bibliotece.
						
(J. B., A. Sz.)
Albecka - nauczycielka z gimnazjum w Bolszewie.
Dopełnieniem wieczoru był występ żeńskiego zespołu instrumentalno-wokalnego „Zbychowianki”, który
zaśpiewał szlagiery z lat 60 i 70. Publiczność owacją na
stojąco podziękowała wszystkim wykonawcom, którzy od
pracowników biblioteki otrzymali symboliczne róże. Nie
ulega wątpliwości, iż słowa Edwarda Stachury: „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” trafnie oddały atmosferę
wieczoru.
							
(JB)

Starszy brat,
starsza siostra!
Zgodnie z zapowiedziami, już w kwietniu radni
Młodzieżowej Rady Gminy ruszają z programem korepetycji dla chętnych uczniów z terenu Gminy Wejherowo. Od 29 kwietnia w każdy kolejny piątek aż do 17
czerwca w godz. od 14.30 do 15.30 w Samorządowym
Gimnazjum w Bolszewie czekać będzie trzech wolontariuszy. Wszyscy są studentami i gwarantują pomoc z
każdego przedmiotu na dowolnym poziomie. Organizatorzy zapewniają przyjazną atmosferę, skuteczność
i pomoc w każdej sprawie! Pytania proszę kierować na
adres: mrgwejherowo@gmail.com

Dzień Poezji w Bibliotece
16 marca 2011 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie obchodzono
Światowy Dzień Poezji. Gościem wieczoru była Beata Jaskuła-Tuchanowska, która zaprezentowała monodram pt.
„Alicja przed lustrem”. Autorka przedstawiła w nim przemyślenia i rozterki życiowe współczesnej kobiety. W rozmowach z uczestnikami wieczoru artystka podkreśliła, iż
„Pasją jej życia jest pisanie. W dorobku pisarskim ma już
sześć książek. Pracuje nad wydaniem następnych”.
W przerwie na kawę uczestnicy nabywali książkę Beaty
Jaskuły-Tuchanowskiej „Eleonora i 14 świnek”. W kolejnej części 12 poetów powiatu wejherowskiego zaprezentowało fragmenty swej twórczości. Wiersz Macieja Tamkuna w języku kaszubskim zarecytowała gościnnie Henryka

Beata Jaskuła – Tuchanowska w monodramie o problemach
współczesnej kobiety.
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Wyjaśnienie
Informujemy, iż podczas VI sesji Rady Gminy Wejherowo, Oświadczenie Rady Gminy w sprawie celowości realizacji i prowadzenia przez Gminę Wejherowo
ośrodka zdrowia w Bolszewie, zostało przyjęte przy
14 głosach za i jednym wstrzymującym się, a nie jednogłośnie, jak podaliśmy w ostatnim wydaniu „Naszej
Gminy”.

NASZA GMINA

Remus wędruje po
Kaszubach
W kwietniu 2010 r. w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach odbył się wernisaż artystów
skupionych w Kole Pasji Twórczych przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie pod patronatem
Wójta Gminy Wejherowo pt. „Droga życiowa Remusa w
obrazach”. Prezentowane na wystawie obrazy są pokłosiem pleneru malarskiego, inspirowanego powieścią Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa” - Orle
2010.
Następnie wystawę prezentowano w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, Wiejskim Klubie Kultury w Osłoninie, Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie i Gminnym Domu
Kultury w Lini. Wystawa gościła też w Izbie Regionalnej
Zespołu Szkół w Strzepczu. Wystawę zwiedziło ok. 150
osób. Ponadto wystawę można było zwiedzać w Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu w Gniewinie, Gminnej
Bibliotece Publicznej w Choczewie i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Découpage - sztuka
uskrzydlania przedmiotów
13 kwietnia 2011 r. w Bibliotece Publicznej Gminy
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbył
się wernisaż Bożeny Reszke pt. „Découpage - sztuka
uskrzydlania przedmiotów”. Zorganizowano go w ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu”.
Wśród wielu przybyłych gości wymienić należy m.
in. sołtysa Gościcina - Tadeusza Danilczyka, dyrektora
Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie Zbigniewa Lipkę, zastępców dyrektora Gimnazjum -Bożenę Brzuzy i Katarzynę Paczoska, Barbarę i
Henryka Pranga, członkinie Klubu Hafciarek Tulipan,
liczne grono pedagogiczne oraz miłośnicy sztuki. J.
Borchmann przedstawiła zasady ozdabiania przedmiotów techniką Découpage, która polega na „przyklejaniu
na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzorów z
papieru i pokryciu ich wieloma warstwami lakieru tak,
aby wtopiły się całkowicie i nie były wyczuwalne przy
dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.
Słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasownika
„decouper” (dekupe) - wycinać. Wieczór uświetnił występ Aleksandry Angel, Natalii Bagińskiej, Karoliny Doering, Magdaleny Gajewskiej, Pauliny Nikrant uczennic

Obecnie do 12 maja br. wystawa „Droga życiowa Remusa w obrazach” znajduje się w Domie Kultury „Janowo”
w Rumi. Kolejne instytucje, w których będzie prezentowana, to Biblioteka Miejska im. Konstantego Damrota w
Kościerzynie, Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z
Morzem w Pucku i Muzeum Regionalne w Krokowej.
Nie ulega wątpliwości, iż wystawa „Droga Remusa w obrazach” wędruje po Kaszubach niczym skarby remusowej
taczki. Niezwykłość i ponadczasowość wystawy będzie
miała na pewno wpływ na popularność książki Aleksandra
Makowskiego wśród społeczności kaszubskiej.
							

(JB)

Autorzy prac na wernisażu w Gdyni

z Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie pt. „Spotkania z muzyką wielkopostną”. Uczniów
do występu przygotowała Dorota Sychowska, a nad oprawą muzyczną czuwała Agnieszka Zielonko. Występ został nagrodzony gromkimi oklaskami. Następnie Bożena
Reszke zademonstrowała krok po kroku technikę ozdabiania jaj metodą decoupage. Prezentacja wzbudziła wielkie
zainteresowanie wśród gości, którzy zasypali bohaterkę
wieczoru gradem pytań.
						
(JB.BW)

Podziekowania
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych
z Gościcina – Dionizy Wrosz pragnie podziękować
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania opłatkowego oraz zakup paczek świątecznych w styczniu br. Wśród nich znaleźli
się: Wójt Henryk Skwarło, Rada Sołecka Gościcino,
Firma Balex- Metal, Sklep Domator - Marcin Hewelt,
Sklep Dom Dziecka- Pani Iwona Rolbiecka - Mroske,
Samochodowy Zakład- Mariusz Brudniewicz, Państwo Mirosława i Bogdan Miotk, Państwo Urszula
i Piotr Damps, Usługi Kominiarskie Leszek Pieper,
Państwo Danuta i Krzysztof Seroczyńscy.
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O gościcińskiej fabryce mebli nieco inaczej. Część II
Drogi Czytelniku! Ileż ja się naczytałem informacji o
gościcińskiej fabryce mebli w sprawozdaniach przedwojennych starostów wejherowskich i innych ówczesnych
urzędników starostwa! Bez wątpienia był to najczęściej
przez nich wymieniany zakład pracy. Od 1920 r., czyli
od chwili ponownego objęcia władztwa nad Pomorzem
(w tym nad obecnym obszarem gminy Wejherowo) przez
odrodzoną Rzeczpospolitą, była ona przedmiotem stałej
troski powiatowych włodarzy. Pisali jednak o niej praktycznie wyłącznie w kontekście występujących w jej
działalności trudności. Informowano więc województwo
o zmniejszeniu jej produkcji, liczby zatrudnionych, możliwości eksportowych, o ograniczeniu rynków zbytu, spowodowanym nowymi granicami politycznymi, wzroście
cen surowców, inflacji, strajkach. Mógłbym jeszcze długo wymieniać negatywne zjawiska, z jakimi musieli się
zmierzyć zarządcy i robotnicy fabryki. Wyznam, że powoli miałem tego dosyć i byłem coraz bardziej znudzony
tymi podobnymi do siebie danymi.
I nagle musiałem się mocno powstrzymać, by głośno
się nie roześmiać. Otóż w jednym z sprawozdań z drugiej
połowy lat dwudziestych ubiegłego wieku ówczesny starosta wyraźnie zmienił ton. W dłuższym wywodzie przedstawił pomyślne perspektywy, jakie otworzyły się wtedy
- jego zdaniem - przed gościcińską fabryką. Jednak tym
razem nie mówił o ekonomicznych uwarunkowaniach jej
działalności; te stanowiły jedynie tło jego wypowiedzi.
Mocno natomiast uwypuklił fakt zmiany na stanowisku
dyrektora przedsiębiorstwa. Stosunkowo długo wyliczał
zalety nowego szefa zakładu. Miał on być doskonałym
fachowcem, świetnym organizatorem, osobą posiadającą
wyczucie rynku itp. Dzięki jego zaletom - według starosty
- fabrykę czekał niewątpliwy, pomyślny rozwój. Nie wymienił go - niestety - z imienia i nazwiska, jednak szybko
skojarzyłem tę informację z innymi źródłami. Na pewno
chodziło tutaj o powołanie przez Radę Nadzorczą w 1927
r. dwóch nowych członków zarządu (dyrektorów) zakładu: Adolfa Jahnza i Jana Macka (oba nazwiska były różnie
zapisywane), którzy z Gościcinem i fabryką byli związani
do końca okresu międzywojennego, częściowo w trakcie
okupacji oraz przez kilka miesięcy po zakończeniu wojny w 1945 r. Jestem pewien, że starsi mieszkańcy Gminy
jeszcze ich pamiętają, a także ich znaczący wpływ na bieg
wielu lokalnych (także niektórych regionalnych) wydarzeń w tamtym czasie, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Mam nadzieję, że będę miał okazję wrócić jeszcze do
ich sylwetek. Ich dokonania, postawa, losy są tego warte
i liczę - nie tylko w tym zakresie - na Państwa wsparcie,
informacje i relacje.
Nie to oczywiście było powodem mojego roześmiania,
lecz wiedza wynikająca z jeszcze innych dokumentów.
Mianowicie dowiedziałem się z nich, że Jan Mack należał
do aktywnych, funkcyjnych działaczy ówczesnego obozu
rządzącego, sanacji, sprawującej autorytarne rządy w Polsce po zamachu majowym w 1926 r. Między innymi był

on członkiem władz powiatowych Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem, wtedy głównego, prorządowego
ugrupowania politycznego. Jestem pewien, iż to właśnie
jego miał na myśli starosta, mówiąc o nowym dyrektorze
fabryki, zdolnym pokonać wszystkie ekonomiczne przeciwności, stojące na przeszkodzie pomyślnemu rozwoju
gościcińskiego zakładu. Należy tutaj podkreślić, że starosta - co zrozumiałe - również należał do najaktywniejszych
członków tego obozu politycznego. To z kolei wywołało
u mnie wątpliwości, na ile formułował on zgodnie z rzeczywistością pozytywny wizerunek nowego dyrektora, a
na ile był to wynik politycznego wyrachowania. Tym bardziej że w wypowiedziach obu nowych dyrektorów nadal
często występowały problemy ekonomiczne, utrudniające
funkcjonowanie fabryki, jak podniesienie cen na drewno
czy niewykorzystanie pełnej mocy produkcyjnej.
Powyższe dobrze pokazuje, że poznając dzieje gminy
Wejherowo (i innych historycznych tematów), nie można ograniczyć się do wykorzystania tylko jednego rodzaju przekazów i zawartych w nich informacji, lecz należy
szukać wiedzy w rozmaitych, różnorodnych dokumentach, relacjach, wizerunkach itd., niekiedy nawet ze sobą
sprzecznych. Jedynie wtedy jest szansa możliwie w pełni
przedstawić historyczną rzeczywistość.
Podsumowując wątek powołania na dyrektorów wymienionych osób, warto zaznaczyć, że był to pewien przełom w przedwojennych dziejach fabryki. Kończył on etap
jej przystosowywania się do nowych warunków, zaistniałych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dotyczyło to w szczególności swoistej rywalizacji pomiędzy
dawnymi niemieckimi właścicielami fabryki, dążącymi
do zachowania status quo, a państwem polskim, chcącym
nadać gościcińskiemu przedsiębiorstwu polskie oblicze.
Upraszczając nieco zagadnienie, uprawnione jest stwierdzenie, że w rywalizacji tej zawarto swoisty kompromis.
Fabryka jakby znalazła miejsce na dwóch stołkach, polskim i niemieckim, a bieżące potrzeby decydowały, który
z tych stołków bardziej eksponowano. Można przytaczać
ogrom jednostkowych tego przykładów. Zarząd zakładu
opracowywał sprawozdania z działalności w języku polskim i niemieckim, dysponował drukami firmowymi w
obu tych językach, konta bankowe zakładał w polskich i
niemieckich bankach, obrady Rady Nadzorczej toczyły się
przed polskim notariuszem w języku polskim, ale „też w
części po niemiecku”.
Wgłębiając się w historię gościcińskiej fabryki, łatwo
zauważyć, że zawsze była ona powiązana - w większym
bądź mniejszym stopniu - z władzą państwową, a przez
to z aktualnie panującą ideologią. Najmocniejszym, wręcz
tragicznym tego wyrazem był okres okupacji. Starczy
powiedzieć, że w tym czasie przewodniczącym jej Rady
Nadzorczej został hitlerowski oficjel, starosta wejherowski Heinz Lorentz, a w jej skład wszedł między innymi
miejscowy wójt Karl Nitschke.
						
Bogusław Breza
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Teresa Szczodrowska o Wielkanocy
na Kaszubach
Czy Wielki Post jest na Kaszubach równie ważny co
Wielkanoc?
Wielki Post to czas szczególny. Zaczynał się, tak jak kiedyś w Środę Popielcową. Poprzedniego dnia kończył się
karnawał. Charakterystyczny dla naszego regionu był taniec wokół pnia, przy którym do północy pląsały dziewczyny. Potem kończyła się zabawa, bo zgodnie z wierzeniami, przychodził diabeł i przepędzał taneczników. To
moment, w którym rozpoczynał się ścisły post. Ludzie zasłaniali lustra, chowali instrumenty muzyczne, których na
Kaszubach było kiedyś bardzo dużo. W Środę Popielcową
kobiety myły też wszystkie garnki i wieszały je na płotach.
Był to znak dla sąsiadów, że
gospodyni niczego tego dnia
nie smaży. Bardzo ważna
była wtedy modlitwa. Przede
wszystkim śpiewano pieśni pasyjne. Bardzo często
przy pracach domowych, w
których udział brały całe rodziny odmawiano też Drogę
Krzyżową. W niedzielę obowiązkowo należało pójść do
kościoła na Gorzkie Żale.
Jakie zwyczaje panowały na Kaszubach podczas
Wielkiego Tygodnia?

Poświęcona palemka rzeczywiście spełniała niegdyś bardzo ważną rolę. Zjedzenie jednego „kotka” z gałązki miało uchronić przed chorobami gardła Jej elementy dodawało się do siewu, żeby zapewnić sobie obfite plony oraz
stawiano na oknie, żeby ustrzec dom przed piorunami. Na
końcu palono ją lub zakopywano na miedzy. Jedzenia ani
poświęconych rzeczy Kaszubi nie wyrzucali nigdy.
Jak wyglądał zwyczaj święcenia pokarmów?

Jaja jako symbol życia były w tych dniach najważniejsze.
Barwiono je w Wielką Sobotę rano, gotując w różnych roślinach: buraczkach, listkach młodego żyta, jemiole, łupinach cebuli czy w czerwonej
kapuście. Takie jajka, rodzice
chowali w niedzielę na podwórzu, aby dzieci mogły je
potem szukać. Nie zanoszono
wtedy święconki do kościoła.
Ksiądz odwiedzał wszystkie
domy i tam święcił pokarmy.
W koszyczku znajdowały się:
jajka, sól, chrzan, chleb i zając
z masła. Bardzo szlachetnym
zwyczajem było przygotowywanie kosza z jedzeniem dla
innych. Zabierał go ksiądz i
zostawiał w domach ubożPanie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kniewa podczas
przygotowywania dekoracji świątecznych.
szych rodzin.

Każdy dzień Wielkiego Tygodnia miał swój wyjątkowy
charakter. W poniedziałek dokładnie sprzątano domy,
bielono ściany. We wtorek kobiety szły do miasta na targ
sprzedać jaja, żeby móc kupić za to inną żywność. W środę
ministranci klepali brewiarzami o ławki w kościele, żeby
narobić hałasu i odpędzić zło. W czwartek był zwyczaj
mycia nóg członkom rodziny, jako symbol mycia uczniom
stóp przez Chrystusa. Tego dnia spożywano też uroczystą,
chociaż też postną kolację. W Wielki Piątek nie jedzono
już właściwie wcale. Czasami podawano tylko zmielone z
cebulą i ogórkiem kiszonym ziemniaki.
Jak Kaszubi przeżywali Niedzielę Palmową?
Niedziela Palmowa to czas uroczystego przygotowywania
palm, które na Kaszubach miały swój wyjątkowy wygląd.
Obowiązkowo składały się z bazi, elementu zielonego
(najczęściej bukszpan) oraz żonkili. Z taką wiązanką szło
się do kościoła.
Podejrzewam, że z palmami wielkanocnymi również
związanych jest wiele zwyczajów.

Czy lany poniedziałek różnił się czymś na Kaszubach
od innych regionów Polski?
Lany poniedziałek, tak jak wszędzie, był bardzo radosnym
dniem. Różnica polegała na tym, że u nas nie polewano się
wodą tylko śmigano brzózkami albo jałowcem po nogach.
Młode panny chodziły też nad rzekę lub strumyk, aby tam
obmyć twarz. Po drodze jadły jabłko i nie wolno im było
odwrócić się ani z nikim rozmawiać. To miało zapewnić
im urodę. Poza tym, w ten dzień młodzi ludzie wymieniali
się poświęconym jajkiem, na znak, że są sobą zainteresowani.
Czy uważa Pani, że tradycje wielkanocne mają szansę
przetrwać na Kaszubach?
Tradycja to część naszej tożsamości. Mamy obowiązek
przekazywać ją następnym pokoleniom, aby pamięć o kaszubskich zwyczajach nie zginęła i żebyśmy nie musieli
poznawać ich tylko z książek.
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Wiosna z siatkówką
Siedem drużyn z terenu Gminy Wejherowo oraz zawodnicy z Ośrodka dla Niesłyszących z Wejherowa wzięli
udział w I Turnieju Gminy Wejherowo „Wiosna z siatkówką”, jaki odbył się 3 kwietnia w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie. Po długiej i zaciętej walce podczas
eliminacji, w rozgrywkach półfinałowych Tom Blok spotkał się ze Skalarami i pokonał ich 2:0.
W drugim meczu zmierzyli się zawodnicy Gimnazjum
z drużyną Orły Gościcino. Konfrontacja zakończyła się
wynikiem 3:2. Do finału zakwalifikowało się Gimnazjum,
które później uległo drużynie Tom Blok. Trzecie miejsce
wywalczyły Orły Gościcino. Sporym wydarzeniem, nie
tylko dla miłośników wschodnich sztuk walki, był pokaz
karate grupy z klubu „Karate Klub Wejherowo”, która
przed turniejem, z powodzeniem starała się zaszczepić
w zawodnikach prawdziwego ducha walki. Inicjatorem
turnieju był Ireneusz Foltyn z Bolszewa, który dziękuje
wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji zawodów.

Osiem medali karateków
z Bolszewa i Wejherowa
W sobotę 9.04.2011 r. w Gdańsku odbyła się kolejna
edycja pomorskiej ligi karate shotokan. Na macie rywalizowały dzieci z roczników 2002-04, dla których był to
pierwszy występ przed publicznością, oraz roczniki 19962001 bardziej doświadczone w kata i kumite. Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan z Bolszewa wystawiło
11-osobową drużynę, która zdobyła aż 8 medali, w tym
dwa złote. I tak Patryk Kreft, kata r. 2002, i Dawid Kreft,
kata r. 1999, zdobyli złote medale. Olek Daszke, kata r.
2000, i Marcelina Miłosz, kata r. 2000, uzyskali srebro.
Brąz zaś zdobyli: Marta Roksz, kata r. 2001, Kuba Strózik,
kata r. 1996, Piotr Polejowski, kumite (swobodna walka)
r. 1999, i Kacper Drzymalski kata r. 2001.W zawodach
ponadto udział wzięli: Dominik Miłosz, Bartłomiej Roksz
oraz Krystian Tyszer. Zawodnicy ćwiczący na co dzień w
sekcji karate przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Bolszewie oraz w Gimnazjum nr 1 udowodnili raz jeszcze,
że nasza gmina jest silnym ośrodkiem karate shotokan na
Pomorzu, a sukcesy zawodników wynikiem dobrego przygotowania ich do zawodów przez kadrę trenerską: Rudolfa
Simenaka, Leszka Stachewicza, Piotra Stanulewicza oraz
Marię Pieper.

Organizatorzy mają nadzieję, że na jednych takich zawodach się
nie skończy.

Zapraszamy na kolejną
edycję biegu po zdrowie.
Biegi odbywać się będą w trzy kolejne czwartki:
1. Bieg 28.04.2011 roku,
2. Bieg 05.05.2011 roku,
3. Bieg finałowy 12.05.2011 roku. (Podsumowanie i
wręczenie nagród)
Dystanse i godziny rozpoczęcia biegu dla poszczególnych kategorii:
Gimnazjum: godz.15:00
		
Dziewczęta – 1000m
		
Chłopcy – 1000m
Szkoły podstawowe: godz. 15:15
		
Dziewczęta i chłopcy klasy I i III– 300m
		
Dziewczęta i chłopcy klasy IV i VI – 800m
Kategoria otwarta: 15:30
		
Panie – 1000m
		
Panowie – 2000m

Wschodnie sztuki walki zyskują w Polsce coraz większą rzeszę
zwolenników.

Sukcesy gimnazjalistów
w biegach przełajowych
30 marca w Rumi odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe, na których ogromną niespodziankę sprawił Radosław Czarnecki, uczeń II klasy
Gimnazjum w Bolszewie, który po zaciętej rywalizacji i znakomitym finiszu wygrał zawody. Ponadto wyróżnił się Adam Klas, który zajął IV miejsce i Jakub
Kloka, który był VI. Nieźle spisały się też dwie gimnazjalistki, Agnieszka Grubba i Agata Okroy, również
zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce.
							
(cc)

Organizatorzy:
		
C. Czarnecka, K. Gelo, M. Góralski
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Jastrowé lanié wòdë
„Ale zajc mądrzela wié, chto je grzeczny, a chto nié…
”- pisôł Genk Prëczkòwsczi w jedny ze swich piesniów.
Pitómë tej zajca, chto je grzeczny? Ten, co leje wòdã, czë
ten co dëgùje? Co je pasowniészé na Kaszëbach?
Mòże rzec, że laniô wòdë mómë dosc òbez całi rok. Radio, telewizja, jinternet i gazétë leją ji tëlé, że je mùsz w
skòrzniach i z szorëmã tegò słëchac i to òbzerac… (Na
môlu bëłobë sã téż dac zapisac na na chùtczi kùrs płiwaniô…w słowach.) Ale do rzeczi…
Jak jô nie lëdóm tegò miastowégò chilaniô, òbléwaniô i
strzikaniô H2O! Cëż to je za òbëczôj òblôc lëdzy, co jidą
do kòscoła?! Na drodze z pôrã wãbórków narôz prisznic dzéwczãtoma zrobic?! Abò bez òtemkłé dwiérzë do
autobùsa…?! Jaczi taczi zwëk mô cwëk?! Mój rozëmkù
pòj dodomkù!
Czãsto w Drëdżé Swiãto nie je za cepło. Zmòczony=
zazebłi= chòri… Chto za te szkòdë zapłacy? Karno
gòwniôczów, co w „głãbòczim ùwôżanim” mô tradicją i
dobré wëchòwanié? Co sã dzeje z naszą kùlturą?! Dze są
mëmczi, dze tatkòwie tëch hùleszpégrów?!
Mùszimë cos na to zaradzëc. I to chùtkò. Bédëjã
złożëc wniosk do Sejmikù Kaszëbskò- Pòmòrsczégò
Wòjewództwa ò przëjimniãcé ùchwałë zakôzywający
taczëch, bùten szëkù dzejaniów na szkòdã lëdzy i kùlturë.
Na Zemi Kaszëbsczi je nót ùmòcnic nasze dëgùsë- jałówcã
pò gòłëch, dzéwczëcëch nogach.
Kùli przë tim je radoscë!? Bëńlowie mają leżnosc sã
przedstawic starszima brutk, òbôczëc dzewùsë jesz pòd
pierzną (mòże dostną prorodzynnëch chãców na przińdnosc- je nas wcyg mało). Jak ùdokazniwają ùczałi òd
dëgùsów, taczé dëgòwanié rëszô krew w żëłach. Rozwijô
sã midzë- lëdzkô łączba. Tej sej, czej knôpi przëtrôfkã

stracą swòje „nôrzãdzé jastrowégò gëldzeniô” a „szmaksającô gałąza” wpadnie w rãce białkti drëdżi mògą
doznac prôwdzëwie zymkòwégò ùrësznieniô… Je to w
kùńcu téż mòżnosc spôleniô tëch kaloriów, co jesmë je
nabëlë òbczas Pierszégò Swiãta…
Jak ùkarac „wòdolejarzów”?
24- gòdzynny sąd i dwa miesądze słëchaniô laniô wòdë z
òbradów sejmù. A mòże to bë bëło za òstro?...
						
Tómk Fópka
Slowôrzk:
Jastrë- Wielkanoc, dëgùsë, dëgòwanié- zwyczaj smagania
panien gałązką jałowca po nogach, pasowniészé- bardziej
odpowiednie, òbez- przez, skòrznie- kalosze, gumowce,
szorëm- parasol, môl- miejsce, chùtczi- szybki, chilaniéchlustanie, wãbórk- wiadro, zwëk- zwyczaj, cwëk- sens,
zazebłi- zaziębiony, karno- gromada, gòwniôcz- smarkacz, ùwôżanié- szacunek, hùleszpédżer- łobuz, bùten
szëkù- niedopuszczalne, nót- trzeba, kùli- ile, bënielmłodzieniec, kawaler, brutka, dzewùs- dziewczę, panna,
przińdnosc- przyszłość, ùdokazniwac- odowadniać, łączba- kontakt, łączność, przëtrôfk- przypadek, gëldzeniéłaskotanie, tu: pieszczoty, szmaksac- uderzać, tu: smagać,
zymk- wiosna, ùrësznienie- aktywacja

Podziękowanie
Niektórzy mieszkańcy Kąpina dziękują pani Grażynie
Baran za zaangażowanie oraz ogromny wkład pracy, jaki
na początku marca włożyła w remont drogi leśnej w okolicy ulicy Parkowej. Dzięki jej interwencji u wykonawcy
robót oraz samodzielnemu zabezpieczeniu poboczy, droga
ta nie ulega zalewaniu oraz nadaje się do normalnej eksploatacji.
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