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ZIELONE ŚWIĄTKI W ZBYCHOWIE

Kilkaset osób z całego
powiatu wejherowskiego
uczestniczyło w obchodach Święta Ludowego
w Zbychowie. Doskonała
pogoda przyciągnęła na
plac w Zbychowie całe
rodziny, które bawiły się
przy śpiewie kaszubskich
zespołów. Punktem programu tegorocznej imprezy był przywrócony
zwyczaj palenia „Sztrumana”.
Czytaj więcej s.6

Mieszkańcy gminy
będą bezpieczniejsi
Gmina Wejherowo jako pierwsza
w powiecie wyposażona została w system wczesnego ostrzegania ALCATEL.
To właśnie dzięki niemu mieszkańcy niezwłocznie powiadamiani będą o zbliżającym się ulewnym deszczu, huraganach czy
katastrofach przemysłowych. Co ważne,
otrzymywanie takich komunikatów będzie
całkowicie bezpłatne.
				
Czytaj więcej s.5
Poza tym w numerze:
Rolnicy pojechali do Lubania – s.4
Dzień Dziecka w Bolszewie – s.7
Zawody strażackie w Gościcinie – s.7
Kobiece inspiracje – s.9
Zdrowy Maluch – s.11
Nasi tancerze wicemistrzami świata – s.11

JUBILEUSZ ORKIESTRY
Z okazji 20. lecia istnienia gminnej orkiestry, w hali widowiskowosportowej w Bolszewie odbył się jej jubileuszowy koncert. Rozdano
również nagrody osobom najbardziej zasłużonym dla zespołu.
							
Czytaj więcej s.6
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Drodzy Mieszkańcy!
Zbliża się pora urlopowa, a wraz z nią
nad wodę wylegną tysiące ludzi, spragnionych słońca i kąpieli. Wśród nich będziemy
również i my, mieszkańcy naszej gminy oraz
nasze dzieci, bliscy i znajomi. Zapełnią się
też brzegi naszych rzek i jezior, zwłaszcza w
okolicach urokliwych Bieszkowic. Doświadczeni tragicznym wydarzeniem ubiegłego
roku, tym razem nad jeziorem Zawiat – jako
jedni z nielicznych w województwie – zorganizujemy miejsce przeznaczone do kąpieli pod nadzorem ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Będzie ono czynne codziennie w okresie od
1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00. Nie
będzie ono zajmowało zbyt dużej przestrzeni, bo zaledwie ok. 2500 m2, tj. obszar o wymiarach 50x50 m. Tyle
bowiem udało się wynegocjować od zarządcy tego terenu, tj. Lasów Państwowych oraz dzierżawcy, którym jest
Polski Związek Wędkarski. Znajdować się ono będzie
u wylotu ul. Jeziornej w Bieszkowicach. Zapewni bezpieczeństwo kąpiących się tam ludzi, a zwłaszcza naszych
najmłodszych, szczególnie łasych na igraszki w wodzie.
W najbliższych dniach Sanepid zbada czystość jeziora
i o ile nie będzie przeciwwskazań – miejsce przeznaczone
do kąpieli zostanie oddane do dyspozycji mieszkańców.
Prawda, że jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Prawdą
też jest, że mamy kilka innych interesujących zbiorników
wodnych, nawiedzanych przez liczne rzesze amatorów

kąpieli. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę ze znaczących obostrzeń, jakie przyniosło znowelizowane prawo
wodne. Koszty, związane z organizacją i utrzymaniem takiego miejsca, już nawet nie mówiąc
o kąpielisku z prawdziwego zdarzenia są również
niebagatelne. Dlatego choćby najmniejszy krok
ku poprawie tego stanu rzeczy wypada zauważyć
i docenić; także jako jeden ze zrealizowanych
postulatów wyborczych. Godzi się też zauważyć,
że zebrane w tym roku doświadczenia posłużą
wypracowaniu przez Lokalną Grupę Działania
„Kaszubska Droga” (której to gmina Wejherowo jest członkiem) projektu pt. „Pomorski Park
Wodniacki”, zakładającego w tym miejscu m.in. budowę
bazy rekreacyjnej oraz szkolenia amatorów nurkowania.
Wypada jednak w tym miejscu zaapelować do przyszłych
użytkowników tego miejsca nie tylko o rozsądne korzystanie z przyjemności kontaktu z naturą, ale również
o zachowanie elementarnej czystości w tym rejonie oraz
o szanowanie bogactwa tutejszego środowiska. I zamiast
zakończenia powtórzę – jezioro Zawiat jest to jedno
z wielu miejsc, gdzie ludzie, nie tylko nasi mieszkańcy,
zażywają kąpieli słonecznych i wodnych. Pamiętajmy,
że najlepszym sposobem na szczęśliwy powrót do domu
jest rozsądek i umiar w korzystaniu z dobrodziejstw natury. Żaden ratownik nie uchroni przed skutkami nadmiernej brawury lub pospolitej głupoty!
Życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku!
dr Krzysztof Zabiegliński
Doradca - Pełnomocnik Wójta
ds. organizacji i rozwoju Gminy

Galeria jubilatów

Siedmioro szacownych Jubilatów odwiedził w ostatnim miesiącu wójt gminy Henryk Skwarło z okazji ich wyjątkowych rocznic. Do jedenastej dekady swojego życia zbliżyło się pięć Pań i dwóch Panów. W imieniu mieszkańców
gminy Wejherowo życzymy im dużo zdrowia, spokoju oraz pogody ducha na każdy dzień!

Alfons Kreft z Gniewowa – 90 lat

Jadwiga Dopke z Gniewowa – 95 lat

Leokadia Błacha z Kąpina – 90 lat

Wanda Czerwionka
z Pętkowic - 97 lat

Alfons Miotke z Gościcina – 93 lata

Gertruda Dawidowska z Bolszewa – 91 lat
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Jan Sikorra z Bolszewa – 92 lata
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Spawozdanie z działalności Wójta Gminy Wejherowo
•

Podpisano umowę z wykonawcami wyłonionymi
w drodze przetargu na następujące zadania:

- wykonanie koncepcji rozbudowy SSP w Górze oraz
dobudowy sali gimnastycznej,
- wykonanie nawierzchni z płyt IOMB oraz kostki 		
		 brukowej na drogach gminnych:
		 ul. Kwiatowa w Orlu, ul. Mickiewicza w Bolszewie,
		 ul. Dworska w Gościcinie, ul. Łąkowa w Bolszewie,
		 ul. Wejhera w Gniewowie, ul. Wiśniowa w Bolszewie,
		 ul. Nowotki w Bolszewie, ul. Orzechowa w Gościcinie,
		 chodnik przy ul. Limbowej w Kąpinie,
		 5 zjazdów z ul. Marszewskiej lub Alei Parku Krajo		 brazowego na ul. Klonową, Limbową, Fiołkową,
		 Jałowcową i Cedrową w Łężycach.
•

Wykonanie aranżacji wnętrz oraz opis wyposażenia
Dworku Drzewiarza w Gościcinie.

•

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy Wejherowo.

•

Ogłoszono nieograniczony przetarg ofertowy na wydzierżawienie wybudowanego jako apteki obiektu
przy ośrodku zdrowia w Gościcinie. Oferujemy do
wydzierżawienia budynek z przeznaczeniem pod aptekę lub punkt apteczny bądź pod prowadzenie innych
usług ochrony zdrowia.

•

Zakończono objazdową akcję zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z terenu
gminy Wejherowo odebrano 1396 kg. odpadów.

•

Wyrównano wraz z walcowaniem i dowiezieniem
kruszywa drogi w sołectwach: Gniewowo, Zbychowo,
Kąpino, Warszkowo, Ustarbowo, Kniewo, Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki, Sopieszyno,
Góra. W sumie nawieziono 1250 ton kruszywa.

•

Za łączną kwotę 18 523, 43 zł brutto wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic: Gościcino - ul Słoneczna, Orle - ul. Wejhera, Góra - ul.
Wiejska.

•

Przełożono kostkę na skrzyżowaniu ul. Zamostnej
i Wejhera w Orlu za kwotę 9225 zł.

•

Oczyszczono rów przy ul. Słonecznej w Gościcinie.

•

Prowadzone są prace projektowe związane z dostosowaniem budynku ośrodka zdrowia w Bolszewie na potrzeby Urzędu Gminy. Projektant otrzymał w związku
z tym odpowiednie wytyczne – wstępne uzgodnienia
rozmieszczenia poszczególnych referatów oraz władz
gminy, a także przedstawił projekt koncepcji dostosowania obiektu. Po dyskusji i naniesieniu poprawek,
przedstawić ma branżowe opracowanie zmian projektowych.

•

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz hali w Gowinie oraz na zewnątrz obiektu – drogi, place, rów odwodnienia do deszczówki.

•

Dokonano wizji lokalnej związanej z planami modernizacji i rozbudowy szkoły podstawowej w Nowym
Dworze Wejherowskim, ociepleniem ścian oraz budową placu zabaw.

•

1 czerwca odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej do
utworzenia Społecznej Rady Przedsiębiorców przy
wójcie gminy Wejherowo. Oprócz akceptacji idei
i regulaminu, jego owocem było powołanie Zarządu,
w którym znaleźli się: Wojciech Gębarowski – prezes, Lech Baranowski i Jerzy Groth wiceprezesi oraz
Hubert Toma – sekretarz. W trakcie spotkania – między innymi - dyskutowano na temat uwarunkowań
infrastrukturalnych gminy, stanowiących podstawę do
prognozowania o dalszym jej rozwoju oraz o możliwościach współpracy środowiska przedsiębiorców
z władzami samorządowymi.

•

Zarząd Dróg Wojewódzkich z Gdańska przedstawił projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Długiej
z drogą wojewódzką numer 224 w Sopieszynie. Przewiduje on powstanie w tym miejscu przystanków
wraz z łączącymi je chodnikami, zatok autobusowych
oraz przejść dla pieszych. Zastrzeżenia budzi brak zaprojektowanej sygnalizacji świetlnej. Problem ten jest
przedmiotem uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

•

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Gmina Wejherowo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wsparcie ze środków Unii Europejskiej projektu „ABC nauki – wyrównywanie szans
rozwoju edukacyjnego dzieci klas I-III” . Kwota wnioskowanego wsparcia opiewa na 387.850 zł.

•

Szkolenie pt. „Bezpieczne życie” odbyło się 21 i 22
maja w Gminnym Ośrodku Promocji, Sportu i Rekreacji w Bolszewie. Wzięło w nim udział 25 nauczycieli
z terenu gminy Wejherowo. Przedmiotem warsztatów
było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad
bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy, nad wodą
czy w lesie. Zgodnie z założeniami programu, koordynowanego przez Państwową Straż Pożarną w Wejherowie, wiadomości te przekazane zostaną uczniom
klas I - III wszystkich szkół podstawowych w gminie.

•

Owocem ostatniego spotkania zastępcy wójta Macieja
Milewskiego z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad jest deklaracja zarządu
o przygotowaniu jeszcze w tym roku projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Szerokiej z drogą krajową nr 6 w Gościcinie. Wykonawca
zobowiązał się do jego realizacji w przyszłym roku.
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WÓJT OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Gminy
było udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wejherowo
za wykonanie budżetu za 2010 r. Pomimo, iż realizacja
budżetu, uchwalonego przez poprzednią Radę Gminy nie
była w pełni satysfakcjonująca, to przyjęta została przez
czternastu obecnych na zebraniu radnych jednogłośnie.
Zgodnie ustalono bowiem, iż pełniący od kilku miesięcy swoje obowiązki wójt Henryk Skwarło nie powinien
w pełni odpowiadać za zobowiązania i zaniechania poprzedników.
Ponadto uchwalono zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 oraz wysokość dochodów
i wydatków budżetowych. Dochody kształtują się obecnie
na poziomie 65.050.109 zł, a wydatki 75.507.406 zł.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł na remont kościoła pw. św.
Mateusza w Górze. Będzie obejmował on m.in. uzupełnienie ubytków tynkowych, malowanie ścian wewnętrznych
oraz stropu drewnianego dawnej części kościoła. Ustalono również wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta gminy
Wejherowo w kwocie 300 zł. Poza tym przyjęto uchwałę
dotyczącą współdziałania z innymi gminami przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz
ustalono wysokość stawki godzinowej za pobyt dziecka
w przedszkolu gminnym na poziomie 3,70 zł. Wnioski
i interpelacje radnych dotyczyły m.in. zasad organizacji
imprez masowych oraz spraw związanych z infrastrukturą
drogową.

WYJAZD DO LUBANIA

„Miej serce
i patrzaj w serce”

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie wraz z Wójtem Gminy Wejherowo 4 czerwca zorganizowali dla mieszkańców naszej gminy wyjazd szkoleniowy na XX Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe Lubań
2011 oraz Pomorską Wojewódzką Wystawą Zwierząt Hodowlanych do Lubania k/Kościerzyny. Wycieczkę zorganizowano na wniosek rolników oraz radnych. Skorzystali
z niego jednak również inni mieszkańcy, łącznie 30 osób.
Szczególnie aktywny udział podczas wyjazdu wykazali nowi sołtysi: Pani Barbara Goike z Reszek oraz Pani
Dorota Formela z Warszkowa. Tradycyjnie „duszą towarzystwa” była Pani Irena Potrykus z Nowego Dworu Wejherowskiego. Uczestnikom wyjazdu szczególnie podobała
się wystawa zwierząt gospodarskich, głównie bydła oraz
koni. Podczas targów można było również dokonać zakupów u wystawców. Największym powodzeniem cieszyły
się sery i miody kilkudziesięciu gatunków, a także wyroby
z wikliny. Wyjazdy tego typu łączą walor edukacyjny z integracją mieszkańców z różnych części gminy Wejherowo.
							
(pcz)

Zadowoleni rolnicy przywieźli z wyprawy sporo drobnego sprzętu
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Dotarł do naszej redakcji list od bardzo potrzebującej wsparcia osoby, który w niezmienionej postaci
zamieszczamy poniżej: „Mam na imię Wiesia, mieszkam w Orlu. Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia po przebytej chorobie Polio (Heine-Medina).
Poruszam się o kulach oraz muszę chodzić w aparacie
ortopedycznym, by w miarę normalnie funkcjonować
i być samodzielną. Mimo swojej niepełnosprawności
czynnie uprawiałam sport, moją pasją było łucznictwo.
Z dumą reprezentowałam Polskę na wielu zawodach
dla sportowców niepełnosprawnych, z których zawsze
wracałam z medalem. Ze względu na pogarszający
się stan zdrowia musiałam zrezygnować z uprawiania sportu. Obecny aparat ortopedyczny, który noszę
od ponad 20 lat już nie nadaje się do używania. Koszt
nowego aparatu(musi być wykonany na miarę) wynosi 30.000,- złotych a NFZ refunduje zaledwie 1.000,złotych. Moja emerytura wynosi 910,- zł. a za zdobyte
medale niestety nie otrzymałam ani nie otrzymuję żadnych gratyfikacji. Nie mam rodziny (wychowywałam
się w Państwowych Ośrodkach Wychowawczych)
i dlatego zwracam się do Wszystkich Ludzi Dobrego
Serca o pomoc i wsparcie, gdyż sama nie jestem w stanie poradzić sobie z tym życiowym problemem.
Na formularzu przelewu proszę podać następujące
dane (są one konieczne aby kwota została zaksięgowana):

652240,11-111 STASZALEK Wiesława
nr rach.bank.
59 1750 1019 0000 0000 0969 8493
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PIERWSZY TAKI SYSTEM W POWIECIE
WEJHEROWSKIM
Na temat systemu ALCETEL rozmawiamy Panem Zbigniewem Kowalewskim – kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy
Wejherowo.

komunikaty, np. sportowcy, członkowie stowarzyszeń itp. Grupę taką należy zgłosić do
Urzędu Gminy. Oczywiście wszystkie dane
podane do bazy są chronione.
Skąd wziął się pomysł na zastosowanie
systemu ALCETEL w naszej gminie?

Na czym polega funkcjonowanie programu wczesnego reagowania ALCETEL ?
Jest to powszechnie znany i działający na
Zachodzie program, w Polsce również znajdujący coraz
więcej zwolenników. Polega on na szybkim powiadamianiu mieszkańców o nadchodzącym niebezpieczeństwie – klęsce żywiołowej, awarii przemysłowej i technologicznej, zagrożeniu terrorystycznym, a także różnych
przedsięwzięciach np. kulturalnych. Informacje przekazywane będą automatycznie za pomocą komunikatów telefonicznych – głosowych, również na telefony stacjonarne
lub wiadomością tekstową do określonej grupy odbiorców.
Obsługą systemu zajmują się osoby wyznaczone przez
władze gminy Wejherowo. Otrzymywanie takich komunikatów jest bezpłatne.
Jak podzielone są grupy odbiorców?
Podstawowy podział grup odbiorców przewiduje wyodrębnienie trzech obszarów, do których zgodnie z zaistniałymi
zagrożeniami wygenerowane zostaną odpowiednie komunikaty. Pierwsza grupa to północ gminy czyli sołectwa:
Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra, Kniewo, Warszkowo
i Kąpino. Druga to południe gminy czyli sołectwa: Gowino, Ustarbowo, Sopieszyno, Zbychowo, Reszki, Nowy
Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Gniewowo, Łężyce, a
trzecia to tereny zalewowe. Trzeba więc uważać, do której
z grup powinniśmy się zarejestrować, bo do każdego z tych
obszarów przypisany jest inny numer logowania. Poza tym
mieszkańcy bezpłatnie stworzyć mogą kolejne tzw. bazy,
czyli grupy osób, do których generowane będą osobne

Doświadczenia z ostatnich powodzi w 1997
i 2010 roku pokazują jak ważne dla ochrony
życia i dobytku mieszkańców zagrożonych
obszarów jest szybkie powiadamianie o nadchodzących
niebezpieczeństwach. W tych rejonach naszego kraju
gdzie powódź dokonała największych zniszczeń system
ten wdrożono niemal natychmiast. U nas takim problemem
były chociażby lutowe podtopienia, kiedy to przerwane
zostały wały usypane wzdłuż rzeki Redy i Bolszewki. Jeśli
wtedy dysponowalibyśmy takim systemem, mieszkańcy
prędzej dowiedzieliby się o zagrożeniu i zdążyli przynajmniej częściowo zabezpieczyć swoje posesje.
Czy każdy mieszkaniec gminy może zalogować się do
systemu?
Podczas logowania nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Każdy może więc zaistnieć w bazie, nawet osoby
niepełnosprawne. To m.in. z myślą o nich można wybrać
rodzaj otrzymywanych komunikatów – głosowe albo wiadomość tekstowa.
Czy system już działa?
System ALCETEL jest już przygotowany do użycia. Aby
był naprawdę skuteczny i właściwie spełniał swoją rolę,
musi zaistnieć w nim jak najwięcej mieszkańców gminy.
Zachęcam więc wszystkich do łatwego i szybkiego logowania!
					
Dziękuję za rozmowę

-5-

NASZA GMINA

Zielone Świątki w Zbychowie
Zgodnie z wieloletnią tradycją,
wspólne biesiadowanie rozpoczęło się
plenerową mszą świętą, odprawioną
przez proboszcza parafii z Nowego
Dworu Wejherowskiego, ks. Jana Czarneckiego. Wzbogaciła ją gra orkiestry
gminnej, która długo jeszcze koncertowała dla wszystkich zebranych przed
remizą strażacką gości. Wśród nich
znalazł się też wieloletni sympatyk
zbychowskiego święta, poseł na Sejm
Jerzy Budnik, który w krótkim wystąpieniu zwrócił się przede wszystkim do
rolników, życząc im zarówno dobrej
pogody i obfitych zbiorów jak i godziwej zapłaty za płody rolne. Do życzeń
dołączył się też wójt gminy Wejhero- Słomiany „Sztruman” był gwoździem
wo Henryk Skwarło, który dodatkowo programu tegorocznego święta.

20 lat orkiestry
gminy Wejherowo!
Najwięcej podziękowań i słów uznania odebrał tego
dnia Pan Henryk Kornacki - kapelmistrz orkiestry, związany z nią od samego początku. Poza nagrodą od wójta
gminy Wejherowo, wiązanki kwiatów przyjął również od
zaprzyjaźnionych zespołów, a także od swoich uczniów –
członków orkiestry, wśród których każdy zawdzięcza mu
niesamowitą przygodę z muzyką. To pod jego skrzydłami
wyrosły całe pokolenia orkiestrantów, których nierzadko

Z okazji jubileuszu orkiestra dała również wspaniały
koncert, na którym zagrała m.in. utwory musicalowe oraz
przeboje szwedzkiej grupy ABBA.
W imieniu wszystkich mieszkańców gminy Wejherowo życzymy kapelmistrzowi i członkom orkiestry dalszej wytrwałości i radości w promowaniu naszej gminy
poprzez muzykę oraz nieustającej satysfakcji płynącej
ze wspólnego grania !

Orkiestra często występuje zarówno w Polsce jak i za granicą..

od podstaw uczył trudnej sztuki gry na instrumentach. –
To moje anioły, kocham ich wszystkich – mówił wyraźnie
wzruszony kapelmistrz.
Słowa wdzięczności oraz bukiety kwiatów złożono również na ręce ks. proboszcza Jerzego Mykały, wieloletniego
przyjaciela i dobroczyńcy orkiestry; Piotra Winczewskiego, obecnego tambormajora i nauczyciela gry oraz głównych inicjatorów powstania orkiestry w Bolszewie – Kazimierza Mielewskiego i Franciszka Zblewskiego.

przypomniał zebranym pochodzenie tego
ludowego święta.
Oczywiście nie ma kaszubskiego festynu bez występów zespołów regionalnych, skutecznie zachęcających do wspólnego śpiewu wszystkich biesiadników.
W tym roku zagrali i zaśpiewali, ubrani
w kaszubskie hafty, m.in.: „Nasze strone”
i „Kaszebszci Psote”. Po grach i zabawach
plenerowych, w których udział wzięły całe
rodziny, rozpoczęła się zabawa taneczna,
zainaugurowana spaleniem wykonanego
ze słomy „Sztrumana”. Głośne pląsy na
świeżym powietrzu trwały do późnych
godzin nocnych. Imprezę poprowadził dobry duch tego miejsca – radny Alojzy Formella oraz znany kaszubski gawędziarz
i kabareciarz Jacek Lange.
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Starsi bracia
i siostry pomogli !
10 czerwca zakończył się cykl bezpłatnych korepetycji dla uczniów Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie, poprowadzonych przez członków
Młodzieżowej Rady Gminy. Projekt „ Starszy brat,
starsza siostra” cieszył się dużym zainteresowaniem.
Skorzystało z niego ok. 30 osób. Uczniowie otrzymali pomoc przy rozwiązywaniu zadań domowych,
przygotowaniu do sprawdzianów czy też pogłębianiu swojej wiedzy. Dziękujemy Dyrekcji gimnazjum
za
udostępnienie sali na
czas korepetycji. Zapraszamy ponownie
wszystkich zainteresowanych
we wrześniu !
(mrg)
Przyjazna atmosfera przyciągnęła
na korepetycje wielu uczniów.

NASZA GMINA

Piraci opanowali
Bolszewo!
Moc wrażeń czekała na wszystkich milusińskich z Bolszewa i okolic podczas Dnia Dziecka. 29 maja wiejski park
opanowali Piraci, z którymi bawiło się kilkaset dzieci!
Tegorocznej imprezie towarzyszył deszcz i słońce. Jednak nawet tak zmienna aura nie przeszkodziła w pysznej
zabawie przybyłym tego dnia dzieciom i ich rodzicom. To
z myślą o nich organizatorzy przygotowali całą masę atrakcji. Na scenie reprezentowali się członkowie koła teatralnego świetlicy działającej przy parafii z Bolszewa, w strugach deszczu wystąpili natomiast zawodnicy z klubu karate
„Shokotan”. Ponadto
można było pochwalić się wiedzą o tamtejszej Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz
wziąć udział w licytacji
przedmiotów
podarowanych przez
Każde dziecko dostało tego dnia
licznych sponsorów.

Całkowity dochód z aukcji przeznaczony został na rzecz
świetlicy parafialnej z Bolszewa. W ramach prezentu
dzieci otrzymały również darmową watę cukrową oraz
porcję popcornu. Wspaniałą zabawę zwieńczyło ognisko
z kiełbaskami. Organizatorzy czyli OSP Bolszewo, Radni
oraz pracownicy świetlicy parafialnej serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom za ufundowanie słodyczy i nagród.

Kąpinówka!
Tegoroczny festyn mieszkańców Kąpina o wdzięcznej nazwie „Kąpinówka” z całą pewnością można zaliczyć do udanych. Piękna pogoda jak zwykle okazała
się bardzo pomocna w skutecznej integracji mieszkańców w centrum wsi. Do dyspozycji mieli tym razem
m.in. przejażdżki na koniu oraz bryczką, strzelanie do
celu z karabinu do paintballa, malowanie twarzy oraz
gry i zabawy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Podczas festynu wyłoniono m.in. zwycięzcę w konkursie
na najpiękniejszy rysunek herbu Kąpina namalowany
kredą na asfalcie oraz najzręczniejszego zawodnika
w rzucie beretem na odległość. Festyn zorganizowali
członkowie Rady Sołeckiej ora stowarzyszenie ECO
Kąpino.

upominek.

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE W GOŚCICINIE
Zawody strażackie na stałe zapisały się w harmonogram
imprez związanych ze strażą pożarną w naszej gminie.
Wzorem lat poprzednich odbyły się one w Gościcinie. W
tym roku w pożarnicze szranki stanęły 33 drużyny z Ochotniczych Straży Pożarnych gminy i miasta Wejherowo.
Zawody obejmują dwie konkurencje, do których każda jednostka wystawić może drużyny dziewcząt i chłopców młodszych, zespoły kobiet i mężczyzn oraz seniorów.
Łączny wynik obu dyscyplin poszczególnej kategorii decyduje o miejscu i tym samym uczestnictwie jednostki w
etapie powiatowym. Pierwsza to sztafeta 7x50 m., w której
kolejnych ośmiu zawodników zespołu zalicza takie przeszkody jak pokonanie płotka lekkoatletycznego, drewnianej ściany, bieg po równoważni czy slalom między tyczkami. Potem przychodzi czas na ćwiczenia bojowe. Zespoły,
z przywiezionego ze sobą sprzętu, niezbędnego do rozwinięcia węża gaśniczego, zgodnie z procedurami budowały
linię pożarniczą. Zwycięzcy nagrodzeni zostali cennymi
nagrodami w postaci sprzętu sportowego, ufundowanego
przez organizatorów czyli Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejherowie, Urząd
Gminy Wejherowo i Prezydenta Miasta.

Chłopcy 12-15 lat: I miejsce – Orle, II miejsce – Kniewo,
III miejsce – Gościcino
Kobiety: I miejsce – Gościcino, II miejsce – Wejherowo
III miejsce – Orle
Mężczyźni: I miejsce – Gościcino I, II miejsce – Bolszewo II, III miejsce – Orle
Seniorzy: I miejsce - Góra, II miejsce - Orle, III miejsce
- Gowino.

WYNIKI ZAWODÓW:
Dziewczyny 12-15 lat: I miejsce – Gościcino
II miejsce – Zbychowo I, III miejsce – Orle

Dziewczyny z OSP Kniewo w trakcie ćwiczenia bojowego..
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Kobiece inspiracje
w bibliotece
W poniedziałkowe popołudnia, w Bibliotece Publicznej
Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie
zapoczątkowano cykl spotkań pt. „Kobiece inspiracje”.
Pierwsze odbyło się pod hasłem „Świeża wiosna”. Panie dyskutowały na temat propozycji wiosennego makijażu przedstawionego przez wizażystkę Ewę Schulz i aktualnych trendów we fryzjerstwie. Niektóre z uczestniczek
zdecydowały się na zrobienie makijażu i ścięcie włosów
według sugestii specjalistki.
Kolejne spotkanie odbyło się pod hasłem: „Relaks na
różne sposoby”. Niektóre Panie brały udział w aerobiku,
który poprowadziła Elżbieta Czeszejko - instruktorka tańca z Wejherowskiego Centrum Kultury. O planowaniu
urlopu pod hasłem „Z jakim organizatorem/dokąd/za ile/
kiedy” rozmawiano natomiast z Dorotą Schulz, specjalistka do spraw turystyki i jednocześnie inicjatorką całego
projektu.
30 maja odbyło się spotkanie pt. „Zmysłowo i artystycznie”. Były to warsztaty z florystyki, które poprowadziła Henryka Hinc – florystyka. Następnie miały miejsce

Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Bolszewie
nagrodzona!
21 maja 2011 r. Okręg Pomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Słupsku, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Gdyni i Miejska Biblioteka Publiczna
w Słupsku byli organizatorami Pomorskiego Dnia Bibliotekarza w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie. Jednym
z punktów bogatego programu uroczystości było wręczenie
nagród szczególnie zasłużonym pracownikom bibliotek.

Pani Janina Borchmann jedynie ciężką pracą udowodniła,
że w pełni zasłużyła na tę nagrodę.

warsztaty z rękodzieła artystycznego, które poprowadziła Beata Pałasz. Uczestniczki spotkania miały tego dnia
niepowtarzalną szansę stworzenia biżuterii wg własnego
pomysłu i gustu.
W toku dyskusji przy kawie i ciastach wymieniano
się pomysłami na domowe wypieki i przepisy kulinarne.
W miłej atmosferze w bibliotece w trzech spotkaniach
uczestniczyło ogółem 31 osób. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że taka forma relaksu bardzo się paniom spodobała. Kolejne spotkania planujemy już we wrześniu!
						
(J.B.)

Spotkania w kobiecym gronie są doskonałym sposobem na
oderwanie się od codziennych problemów.

Medal „Sint Sua Premia Laudi”, co znaczy „Niech czyny
będą nagrodzone” nadał wojewoda pomorski Roman Zaborowski. Na ręce Janiny Borchmann dyrektora Biblioteki
Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie wręczyła go
wicekurator Oświaty w Gdańsku Elżbieta Wasilenko. Jest
to bardzo prestiżowe i historyczne wyróżnienie. Medal
był przyznawany przez wojewodów pomorskich od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 1999 r.
do dziś uhonorowano nim m.in. prof. Brunona Synka oraz
marszałka Jana Kozłowskiego.
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OGŁOSZENIE
Informujemy, że istnieje możliwość odpracowania
w Bibliotece kary za przetrzymanie książek. Zgodnie
z Regulaminem Wypożyczeń Biblioteki w § 15 pkt.
7. Czytelnik może odpracować karę regulaminową w
formie obkładania książek będących częścią księgozbioru biblioteki. Stawka wynosi 5 zł za godzinę pracy. Termin obkładania książek należy uzgodnić z dyrektorem lub pracownikami biblioteki. W tej sprawie
należy zgłaszać termin odpracowania osobiście lub
telefonicznie do Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo - ul. Leśna 35, Bolszewo. Tel. 58 572-11-80 od
poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 (za wyjątkiem środy – prace wewnętrzne).
Informujemy, iż w wakacje biblioteka będzie
otwarta.

NASZA GMINA

Rybaku – czas na przypływ pięniędzy!
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka informuje
o zbliżającym się terminie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Ogłoszenie o naborze ukaże się 30.06.2011 i dotyczyć
będzie następujących operacji:
1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
termin składania wniosków:
1.08.2011-19.09.2011r.
limit dostępnych środków
- sektor publiczny: 4.000.000,00 zł,
limit dostępnych środków sektor społeczno - gospodarczy 2.707.033,86 zł.

limit dostępnych środków
- sektor społeczno - gospodarczy 227 293,50 zł.
KONSULTACJE
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków zapraszamy przyszłych Beneficjentów do skorzystania z możliwości konsultacji pomysłu na projekt w Biurze
PLGR. Mogą to być zamierzenia, które składane będą do
dofinansowania jeszcze w tym roku lub w latach następnych. Konsultacji udzielają pracownicy biura w godzinach:
• poniedziałek i środa od 9.00 do 17.30
• wtorek, czwartek i piątek od 9.00 do 15.00
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
ul. Gen. Hallera 19 84-120 Władysławowo
tel: 58 77 46 890 fax: 58 77 45 362
www.plgr.pl

2) Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
lub przemysłowej,
termin składania wniosków:
1.08.2011– 19.09.2011 r.,
limit dostępnych środków
- sektor publiczny: 890 545,48 zł,

Podziękowania

Podziękowania

Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy Gniewowa dziękują Państwu Barbarze i Ryszardowi Zielińskim za podarowanie krzewów oraz Państwu
Polakowskim za częściowe ufundowanie kwiatów na
znajdujący się w centrum wsi klomb.

Dzieci, sołtys oraz Rada Sołecka z Reszek dziękują sponsorom – mieszkańcom i przyjaciołom wsi
za ufundowanie słodyczy, napojów i nagród na Dzień
Dziecka zorganizowany 3 czerwca. Dzięki prezentom
zabawa była zdecydowanie przyjemniejsza i na długo
pozostanie w naszej pamięci!

Ukwiecony klomb stanowi teraz chlubę Gniewowa.

Uśmiechnięte miny są najlepszym dowodem dobrej zabawy.
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Nasi tancerze
wicemistrzami świata!

dla naszych tancerzy, które było niezbędne w realizacji
tego ogromnego przedsięwzięcia.
					
(J.J. Barnaśkiewicz)

Pochodzący z gminy Wejherowo 41 tancerzy Klubu
Tanecznego „ŚWIAT TAŃCA’’ z formacji EXPRESS
prowadzonej przez Joannę i Jacka Bernaśkiewicz zdobyli
wicemistrzostwo świata w kategorii hip hop 12-13 lat . Na
wysokiej 6 pozycji uplasowała się formacja CARMEN
hip hop do lat 16, SOLO Kingi Bobkowskiej -5 lokata, a duet Dominiki Bernaśkiewicz i Oliwii Krueger 6
miejsce.
Wspaniale przygotowane Mistrzostwa Świata w mieście Poreć w Chorwacji zachwyciły nas rozmachem i precyzją organizacji. W rywalizacji sportowej brało udział 27
państw, 826 zespołów, przeszło 4000 tancerzy z całego
świata, tworząc doskonałe widowisko. Jako jedyna grupa
z Polski z dumą rozsławialiśmy gminę i powiat wejherowski. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe

Pomimo ogromnej konkurencji, polscy tancerze
znaleźli się w światowej czołówce.

Zdrowy Maluch
I zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych
naszej gminy odbyły się 6 czerwca w hali widowiskowo
– sportowej w Bolszewie. Wzięły w nich udział po cztery
drużyny z oddziałów I-III szkół z Gościcina, Bolszewa,
Nowego Dworu Wejherowskiego i Góry. Każda z nich
przystąpiła do pięciu konkurencji szybkościowych, zręcznościowych, celności i wytrzymałości. Drużynom towarzyszyli kibice, którzy skutecznie zagrzewali zawodników
do walki o najlepsze miejsca. Organizatorami zawodów
były nauczycielki wychowania fizycznego z Gimnazjum
- Joanna Syska i Beata Brzoskowska – Markiewicz. Nagrody i puchary ufundował wójt gminy Wejherowo.

Doping kibiców prowadzony był na najwyższym poziomie.

Akcja letnia
„WAKACJE NA SPORTOWO”

Ostatecznie wyniki ukształtowały się następująco:
Klasa I:
I miejsce – Gościcino
II miejsce – Bolszewo
III miejsce – Nowy Dwór Wejherowski
IV miejsce – Góra

WÓJT GMINY WEJHEROWO
zaprasza

Klasa II
I miejsce – Nowy Dwór Wejherowski
II miejsce – Bolszewo
III miejsce- Góra
IV miejsce – Gościcino

Uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjum

na zajęcia sportowo-rekreacyjne
na obiektach hali widowiskowo-sportowej
w Bolszewie przy ul. Leśnej 35 a
w dni powszednie od 1 lipca do 31 lipca
w godzinach od 10:00 do 13:00

Klasa III
I miejsce – Bolszewo
II miejsce- Gościcino
III miejsce – Nowy Dwór Wejherowski
IV miejsce – Góra
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Informacja dotycząca wyborów ławników
na kadencję 2012 -2015
W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądów
powszechnych, zachodzi więc konieczność wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Okręgowego w
Gdańsku i Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Wójt Gminy Wejherowo informuje, że ze względu na
zmianę ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
wchodzącą w życie 14 czerwca br. oraz brak rozporządzenia wykonawczego do ustawy, skróceniu ulega czas trwania naboru kandydatów na ławników sądowych. Nabór
będzie prowadzony od 14 do 30 czerwca br.
Jednocześnie informujemy, że wzór karty zgłoszenia
kandydata na ławnika, będący załącznikiem do wspomnianego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,
będzie udostępniony w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu : www. ug.wejherowo.pl oraz www.
bip.ug.wejherowo.pl niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą
lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od
roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
• Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca
szczególną znajomość spraw pracowniczych.

•
•
•
•
•
•

adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej,
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż
jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom
gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi
załącznikami można: przesłać pocztą na adres:
Rada Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 84-200 Wejherowo (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy ) albo
złożyć w Biurze Rady Gminy , pok. 211, w terminie od
14 do 30 czerwca 2011 r.
Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy
Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 , gdzie w Biurze Rady
pokój Nr 211 w godzinach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku, otrzymają kartę zgłoszenia, którą należy wypełnić i w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2011 roku dostarczyć do Biura Rady lub do
Sekretariatu.
Wzór karty można także pobrać z Internetu - www.ms.gov.pl

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych
sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
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SZANOWNI MIESZKAŃCY
W związku z występującymi cyklicznymi
okresami suszy na naszym terenie Urząd gminy
Wejherowo zwraca się z prośbą o
OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY
dla celów innych niż bytowe i podlewanie
ogrodów w godzinach wieczornych
(po 22.00)

NASZA GMINA
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NASZA GMINA
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NASZA GMINA
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