
Młodzi w biznesie!
	 Kto	powiedział,	że	działać	w	biznesie	mogą	tylko	doświadczeni	przedsiębiorcy?	Magda	Piastowska	i	Paweł	Bo-
nisławski,	dwudziestoparoletni	mieszkańcy	gminy	Wejherowo,	udowodnili,	że	aby	osiągnąć	sukces	wystarczy	mieć	
dobry	pomysł	i	dużo	determinacji.	Reszta	po	prostu	musi	się	udać.
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Ćwiczenia	 z	 zakresu	
ratownictwa	 wodnego	
odbyły	 się	 30	 lipca	 na	
jeziorze	Zawiat	w	Biesz-
kowicach.	 Tegoroczna	
akcja	miała	uświadomić	
użytkownikom	 wszyst-
kich	akwenów,	że	woda	
to	 doskonały	 sposób	 na	
relaks,	ale	także	żywioł,	
z	którym	często	się	prze-
grywa.	
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KOLONIŚCI Z GÓR 
ZWIEDZALI KASZUBY
	 Gdańsk,	Władysławowo,	Hel,	Szymbark,	Żar-
nowiec,	Malbork	to	tylko	niektóre	miejscowości,	
jakie	 udało	 się	 odwiedzić	 kolonistom	 z	 gminy	
Limanowa,	którzy	przyjechali	do	Orla	w	ramach	
partnerskiej	 wymiany.	 Przez	 cały	 miesiąc	 mło-
dzież	z	dwóch	turnusów	od	samego	rana	do	wie-
czora	 zwiedzała	 najpiękniejsze	 zakątki	 Kaszub,	
przy	okazji	poznając	ich	bogatą	kulturę	i	kosztu-
jąc	przysmaki	lokalnej	kuchni.
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RATOWNICY WOPR–u ĆWICZYLI NA JEZIORZE ZAWIAT 
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	 Z	okazji		wyjątkowego	jubileuszu	102	lat	Marii	Dampc	
z	 Bolszewa,	 mszę	 św.	 w	 kościele	 pw.	 Wniebowzięcia	
NMP	w	Bolszewie	odprawił	ks.	proboszcz	Jerzy	Mykała.	
Przedtem	z		bukietem	kwiatów,	prezentem	i	listem	gra-
tulacyjnym	odwiedził	 Jubilatkę	wójt	gminy	Wejherowo	
Henryk	Skwarło.	Życzeniom	„200	lat!”	nie	było	w	ciągu	
tych	dni	końca.	Maria	Dampc	z	d.	Hewelt	urodziła	się	31	
lipca	1909	r.	w	Bolszewie.	Wyszła	za	mąż	za	nauczyciela	
Ignacego	Dampca	 i	sama	zajmowała	się	dziećmi,	a	po-
tem	wnukami.	W	Bolszewie	mieszkała	do	1937	roku.	Na	
czas	wojny	przeprowadziła	się	wraz	z	rodziną	do	Gnie-

wu,	a	w	1957	r.	przeniosła	
się	 do	 Gościcina.	 Obec-
nie	 ponownie	mieszka	w	
Bolszewie.	Doczekała	się	
sześciorga	dzieci,	trzyna-
ściorga	 wnucząt	 i	 dwu-
dziestu	 jeden	 prawnu-
cząt.	 Przyłączamy	 się	 do	
życzeń.

Drodzy Mieszkańcy!
 
 
	 Minęło	ponad	pół	roku	wytężonej	pracy	na	
rzecz	naszego	samorządu.	Dla	niektórych	aż	
pół,	dla	większości	jednak	to	dopiero	począ-
tek	drogi.	Aby	rzetelnie	zrealizować	wszyst-
kie	kluczowe	 inwestycje,	czas	nie	powinien	
być	jednak	najważniejszym	wyznacznikiem.	
Pamiętajmy,	 że	 przez	 niemało	 lat	wiele	 ko-
niecznych	do	wykonania	przedsięwzięć	było	
zaniechanych	 bądź	 ich	wykonanie	 znacznie	
się	opóźniło.	Dlatego	też	sporo	czasu	zajmuje	
właściwe	rozpoznanie	materii,	ocena	i	wycią-
gnięcie	wniosków	z	tego,	co	zostało,	a	co	nie	zostało	wy-
konane.	Pełny	obraz	potrzeb	pozwoli	nam	na	stworzenie	
zoptymalizowanej	strategii,	która	następnie	urzeczywistni	
się	pod	postacią	wykonanej	pracy.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	
nie	deklaracje,	a	owoce	są	teraz	najbardziej	pożądane.	Za-
pewniam,	iż	poza	działaniem	nad	wcieleniem	kolejnych,	
kluczowych	zadań,	takich	jak	budowa	kanalizacji	sanitar-
nej	oraz	dróg	-	realizujemy	równocześnie	szereg	innych,	
nie	 mniej	 ważnych	 projektów.	 Pragnę	 Państwa	 poinfor-
mować,	że	każda	działalność,	przede	wszystkim	z	zakresu	
poprawy	 infrastruktury,	 jest	 odnotowywana	 i	 przekazy-
wana	w	formie	komunikatów,	zarówno	na	nowej	stronie	
internetowej	gminy	Wejherowo,	 tj.:	www.ug.wejherowo.
pl,	w	„Wieściach	z	Gminy	Wejherowo”,	emitowanych	na	
antenie	 Twojej	 Telewizji	 Morskiej	 w	 każdy	 czwartek	 o	
godz.	20.15	oraz	na	stronie	 internetowej	stacji,	 tj.	www.
telewizjattm.pl,	jak	i	w	każdym	wydaniu	„Naszej	Gminy”.	
Mam	 nadzieję,	 że	 dokumentacja	 ta	 umożliwia	 Państwu	

bieżącą	 obserwację	wszelkich	 zachodzących	 na	 terenie	
naszego	samorządu	zmian	oraz	zachęci	do	systematycz-
nego	zabierania	głosu	i	proponowania	własnych	rozwią-

zań,	m.in.	na	oficjalnym	forum	internetowym	
gminy	Wejherowo.
	 	 Większość	 spośród	 realizowanych	 przez	
nas	 przedsięwzięć,	 zawartych	 jest	 w	 plano-
wanych	 zadaniach	 inwestycyjnych	 objętych	
budżetem	 gminy	 Wejherowo.	 Z	 satysfakcją	
informuję,	 że	w	ostatnim	czasie,	 dzięki	 sku-
tecznemu	 pozyskiwaniu	 środków	 zewnętrz-
nych,	 poszczególne	 inwestycje	 wsparte	 zo-
stały	 znacznym	 dofinansowaniem.	 Kwota	 4	
mln	zł	zasili	budowę	kanalizacji	sanitarnej	w	

Gościcinie;	1.8	mln	zł	 to	suma,	 jaką	dzięki	współpracy	
siedmiu	samorządów	udało	się	zdobyć	na	budowę	13	km.	
ścieżki	rowerowej,	przebiegającej	przez	północne	tereny	
gminy	Wejherowo.	Jest	to	część	137.kilometrowej	trasy	
„Turystycznego	 Szlaku	 Północnych	 Kaszub”.	 Wkrótce	
realizować	 będziemy	unijny	 projekt	 pn.	 „ABC	nauki	 –	
wyrównywanie	szans	edukacyjno	–	rozwojowych	dzieci	
klas	 I	 -	 III	 szkół	podstawowych	gminy	Wejherowo”,	w	
pełni	finansowany	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego	w	wysokości	ok.	400	tys.	złotych.		Zadania	
te	są	jedynie	niewielką	częścią	planowanych	inwestycji,	
wspartych	 zewnętrznymi	 środkami.	 Mam	 nadzieję,	 że	
kolejne	miesiące	 obfitować	 będą	w	wiele	 atrakcyjnych	
przedsięwzięć	przyczyniających	się	do	poprawy	komfor-
tu	życia	wszystkich	mieszkańców	naszej	gminy.

Pozdrawiam
Henryk Skwarło

Wójt Gminy Wejherowo

100 lat to za mało... STYPENDIUM SZKOLNE
 Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wejherowie,	Os.	
Przyjaźni	 1b	 informuje,	 że	wnioski	 na	 rok	 szkolny	 2011/12	
o	 przyznanie	 pomocy	 materialnej	 charakterze	 socjalnym	
–	 stypendium	 szkolnego,	można	 składać	 od	 1.09.2011	 r.	 do	
15.09.2011	r.,	a	w	przypadku	słuchaczy	kolegiów	nauczyciel-
skich,	nauczycielskich	kolegiów	języków	obcych	i	kolegiów	
pracowników	służb	społecznych	do	15.10.2011	r.	w	tutejszym	
Ośrodku,	pok.	5.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:

	 Imię	i	nazwisko	ucznia	i	jego	rodziców1.	
	 Miejsce	zamieszkania	ucznia2.	
	 Dane	uzasadniające	przyznanie	świadczenia	pomocy	mate-3.	
rialnej,	w	tym	dokumentujące	dochód	miesięczny	na	osobę	
w	rodzinie	z	zastrzeżeniem	ust.5
	 Pożądaną	formę	świadczenia	pomocy	materialnej	inną	niż	4.	
forma	pieniężna
	W	 przypadku	 ubiegania	 się	 o	 stypendium	 szkolne	 dla	5.	
ucznia,	którego	rodzina	korzysta	ze					świadczeń	pienięż-
nych	z	pomocy	społecznej	zamiast	zaświadczenia	o	wyso-
kości	dochodów	przedkłada	się	zaświadczenie	o	korzysta-
niu	ze	świadczeń	pieniężnych	z	pomocy	społecznej.

		 W	 celu	 ułatwienia	 druk	wniosku	można	 pobrać	 ze	 stro-
ny	internetowej	tut.	Ośrodka	www.gops-wejherowo.pl	oraz	z	
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Wejherowie,	Os.	
Przyjaźni	1b,	pokój	5.
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w	 ramach	 inicjatywy	 lokalnej	 dowieziono	kruszywo	•	
betonowe	na	ul.	Przyjaźni	w	Gowinie

rozstrzygnięto	przetarg	na	wykonanie	placów	zabaw	•	
w	Warszkowie	i	Orlu.	Wykonawcą	będzie	„Przedsię-
biorstwo	Robót	Drogowych	JMZ	z	Wejherowa”

rozstrzygnięto	 przetarg	 na	 wykonanie	 dokumentacji	•	
projektowej	dla	sieci	kanalizacji	deszczowej	i	sanitar-
nej	wraz	z	ewentualnymi	przepompowniami	ścieków	
w	Bolszewie,	etap	obejmujący	obszar	pomiędzy	uli-
cami	Zamostną,	Mickiewicza	a	ul.	Polną	wraz	z	przy-
ległymi	ulicami.	Wykona	ją		„Zakład	Projektowanie,	
Nadzory,	Inwestycje	mgr	inż.	Eleonora	Puzo”	

podpisano	umowę	z	PKP	Energetyka	na	dostawę	ener-•	
gii	elektrycznej	dla	obiektów	komunalnych

podpisano	umowę	na	wykonanie	projektu	stacji	pod-•	
noszenia	ciśnienia	na	wodociągu	w	Sopieszynie

dokonano	 odbioru	 technicznego	 hali	 sportowej	 przy	•	
Samorządowej	Szkole	Podstawowej	w	Gowinie

przystąpiono	do	sporządzenia	miejscowego	planu	za-•	
gospodarowania	 przestrzennego	 dla	 fragmentu	 Bol-
szewa	 oraz	 fragmentu	 Kąpina	 oraz	 przystąpiono	 do	
sporządzenia	zmiany	 	Studium	Uwarunkowań	i	Kie-
runków	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Gminy	
Wejherowo	dot.	wschodniego	fragmentu	wsi	Gowino	
w	Gminie	Wejherowo

odnowiono	 istniejące	 oznakowanie	 poziome	 jezdni	•	
(głównie	przejścia	dla	pieszych)	w	Bolszewie:	ul	Le-
śna,	ul.	Szkolna,	ul.	Długa;	w	Gościcinie:	ul.	Szeroka,	
ul.	Słoneczna,	ul.	Drzewiarza;	w	Orlu:	ul.	Wejhera

zmieniono	nawierzchnię	ul.Kwiatowej	w	Orlu	oraz	ul.	•	
Wejhera	w	Gniewowie	z	nawierzchni	gruntowej	ulep-
szonej	na	nawierzchnię	z	płyt	IOMB	

na	ul.	Marchlewskiego	w	Bolszewie	wykonano	kory-•	
towanie	na	 szerokości	5m.	 i	głębokości	10	cm	wraz	
z	 wywiezieniem	 materiału,	 usunięcie	 karpin	 drzew	
wraz	z	oczyszczeniem	pobocza	i	dowieziono	340	ton	
kruszywa	betonowego	

trwają	remonty	bieżące	w	szkołach	podstawowych	w	•	
Bolszewie,	Gościcinie,	Orlu	i	Nowym	Dworze	Wejhe-
rowskim	oraz	przygotowania	do	oddania	hali	sporto-
wej	w	Gowinie

zgodnie	 z	 pismem	 Wojewody	 Pomorskiego	 z	 dnia	•	
22.06.2009	 r.	 i	 wytycznych	 Prezesa	 Urzędu	 Lotnic-

Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
WEJHEROWO

twa	 Cywilnego	 z	 dnia	 21	marca	 2008	 r.	 w	 sprawie	
innych	miejsc	przystosowanych	do	startów	i	lądowań	
powietrznych	oraz	w	trosce	o	bezpieczeństwo	miesz-
kańców	 gminy	 zgłoszono	 do	 Lotniczego	 Pogotowia	
Ratunkowego	w	Warszawie	oraz	Lotniczego	Pogoto-
wia	Ratunkowego	Oddział	w	Gdańsku	 stałe	miejsce	
przystosowane	 do	 startów	 i	 lądowań,	 także	w	 porze	
nocnej.	Miejscem	tym	jest	boisko	sportowe	przy	Sa-
morządowym	Gimnazjum	w	Bolszewie

złożono	do	starostwa	powiatowego	projekt	kanalizacji	•	
sanitarnej	w	Gościcinie	w	celu	uzyskania	pozwolenia	
na	budowę

podpisano	 umowę	 z	 Usługowym	 Zakładem	 Projek-•	
towania,	Nadzoru	 i	Kosztorysowania	w	Człuchowie	
na	opracowanie	kosztów	kalkulacyjnych	i	wniosku	na	
potrzeby	dofinansowania	 budowy	 sezonowego	 lodo-
wiska	wg	programu	Biały	Orlik	w	Gościcinie

złożono	Plany	Odnowy	Miejscowości	dla	wsi:	Góra,	•	
Gowino,	Gościcino,	Sopieszyno,	Ustarbowo	i	Kąpino

Zarząd	Województwa	Pomorskiego	przyznał	dofinan-•	
sowanie	 ze	 środków	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	w	wysokości	4	mln	zł	na	budowę	sieci	ka-
nalizacji	 sanitarnej	 w	 Gościcinie.	 Kwota	 dofinanso-
wania	stanowi	górną	granicę	finansową	o	jaką	można	
było	ubiegać	się	w	tym	konkursie

w	 ramach	 podpisanego	 porozumienia	 partnerskiego	•	
pomiędzy	samorządami:	gminą	Wejherowo,	Gniewi-
no,	Krokowa,	Kosakowo,	Puck	i	miastami:	Wejhero-
wo	i	Puck	oraz	złożonego	wniosku	o	dofinansowanie	
zadania	pn.	„Turystyczny	Szlak	Północnych	Kaszub”	
polegającego	na	budowie	ścieżek	rowerowych	–	Za-
rząd	Województwa	Pomorskiego	przyznał	dofinanso-
wanie	w	kwocie	ok.	11	mln	zł.	Na	gminę	Wejherowo	
przypada	kwota	1,8	mln	zł.	Zadanie	 	polegać	ma	na	
stworzeniu	 spójnego	 szlaku	 rowerowego	 na	 terenie	
powiatu	puckiego	i	wejherowskiego	o	całkowitej	dłu-
gości	ok.137	km.	z	czego	na	terenie	gminy	Wejhero-
wo	do	realizacji	przewidziano	odcinek	o	długości	13,6	
km.

kwotą	 399.850	 zł	 dofinansowano	wniosek	 pn.”ABC	•	
nauki	–	wyrównywanie	szans	edukacyjno	–	rozwojo-
wych	dzieci	klas	 I	–	 III	 szkół	podstawowych	gminy	
Wejherowo”.	W	projekcie	udział	bierze	 sześć	 samo-
rządowych	szkół	podstawowych.
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IX i X Sesja Rady Gminy Wejherowo

Ratownicy WOPR-u ćwiczyli na jeziorze Zawiat

	 29	czerwca	odbyła	się	IX	Sesja	Rady	Gminy	Wejhero-
wo.	Podczas	posiedzenia	radni	przegłosowali	tryb	udziela-
nia	oraz	rozliczania	dotacji	celowych	z	budżetu	gminy	na	
dofinansowanie	inwestycji	z	zakresu	ochrony	środowiska,	
m.in.	 na	 usuwanie	 pokryć	 dachowych,	 elewacji	 oraz	 in-
nych	elementów	budowlanych	lub	budowli	zawierających	
azbest	na	budynkach	mieszkalnych	i	gospodarczych,	bu-
dowę	części	przyłącza	do	sieci	kanalizacji	sanitarnej	oraz	
budowę	 przydomowych	 oczyszczalni	 ścieków.	 Ponadto	
przyjęto	 sprawozdanie	 z	 realizacji	 planu	 gospodarki	 od-
padami	za	lata	2009-10.	Ważnym	punktem	minionej	sesji	
było	 określenie	 zasad	 i	 trybu	 realizacji	 konsultacji	 spo-
łecznych	 z	 mieszkańcami	 gminy	Wejherowo.	 Będą	 one	
przeprowadzane	w	przypadkach	przewidzianych	w	usta-
wie	oraz	w	innych,	ważnych	dla	gminy	sprawach.
	 Ustalono	 również	 maksymalną	 wysokość	 wynagro-
dzenia	dziennego	opiekuna	na	poziomie	3,00	zł	za	każdą	
godzinę	faktycznie	sprawowanej	opieki	nad	jednym	dziec-
kiem	oraz	przyjęto	regulamin	pomocy	materialnej	o	cha-

rakterze	socjalnym	dla	uczniów	zamieszkałych	na	terenie	
gminy	Wejherowo.	Interpelacje	i	zapytania	radnych	doty-
czyły	przede	wszystkim	infrastruktury	drogowej	oraz	ko-
nieczności	sporządzenia	map,	określających	drogi	prywat-
ne	i	gminne.	Miłym	akcentem	posiedzenia	było	uroczyste	
wręczenie	 dyplomów,	 nagród	 i	 pamiątkowych	 albumów	
laureatom	konkursu	„Piękna	Wieś	2011”.
	 Podczas	X	Sesji	Rady,	która	odbyła	się	3	sierpnia	w	Sa-
morządowej	Szkole	Podstawowej	w	Orlu,	radni	uchwalili	
m.in.	przystąpienie	do	sporządzenia	zmiany	Miejscowego	
Planu	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 dla	 fragmentu	
Gościcina,	przyjęcie	do	realizacji	projektu	„ABC	nauki	–	
wyrównywanie	 szans	 edukacyjno	 –	 rozwojowych	 dzieci	
klas	I-III	szkół	podstawowych	gminy	Wejherowo	na	lata	
2007-2013.	Ponadto	dokonano	korekty	budżetu	gminy	na	
2011	 rok.	 Po	 wprowadzeniu	 koniecznych	 zmian,	 wyso-
kość	planowanych	dochodów	budżetowych	wynosi	 teraz	
65.691.106	zł,	a	wydatków	76.148.403	zł.	

	 Ratownik	Magdalena	Piotrowicz	nakazuje	znajdującym	
się	poza	 strefą	kąpieliska	 trzem	chłopakom	na	materacu	
powrót	do	obszaru	ograniczonego	czerwonymi	bojami.	Jej	
apel	zostaje	zignorowany.	Po	chwili	materac	wywraca	się	
i	wszyscy	wpadają	 do	wody.	 Jeden	 z	 nich	 samodzielnie	
dopływa	do	plaży,	drugiego	dwóch	ratowników	holuje	do	
brzegu.	Tam	rozpoczyna	się	reanimacja,	którą	z	sukcesem	
kończy	 ekipa	 karetki	 pogotowia.	 Trwają	 poszukiwania	
trzeciego	mężczyzny,	znajdującego	się	pod	powierzchnią	
wody.	 Po	 kilkudziesięciu	minutach	 nurkowie	 wyławiają	
jego	ciało.	Na	brzegu	lekarz	karetki	stwierdza	zgon.
	 To	scenariusz	akcji,	jaką	w	sobotnie	popołudnie	prze-
prowadzili	 ratownicy	 WOPR-u	 z	 Wejherowa.	 Była	 to	
próba	umiejętności	z	zakresu	ratownictwa	wodnego	oraz	
sprawdzenie	współpracy	wszystkich	służb	ratowniczych.	
Przede	wszystkim	jednak	symulacja	miała	pokazać,	że	nie	
wszystkie	 interwencje	 ratowników	 kończą	 się	 sukcesem	
i	nad	wodą	każdy	odpowiada	za	siebie.	Ratownicy	mogą	
nie	 dotrzeć	 na	 czas.	Nie	ma	 jednak	wątpliwości,	 że	 ich	
obecność	znacznie	wpływa	na	nasze	bezpieczeństwo.
 - Chcieliśmy udowodnić, że brawura i ignorowanie za-
leceń osoby patrolującej miejsce do kąpieli prawie zawsze 
kończą się tragedią	 –	 mówi	 Janusz	 Groth,	 wiceprezes	
wejherowskiego	 oddziału	 WOPR-u,	 organizator	 przed-
sięwzięcia.	-	Zadaniem ratowników nad wodą jest przede 
wszystkim prewencja, czyli odpowiednie ostrzeganie o za-
grożeniu. Interwencja w wodzie to ostateczność, do której 
nigdy nie powinno dochodzić	-	wyjaśnia.
	 Ćwiczenia	nieprzypadkowo	odbyły	się	na	jeziorze	Za-
wiat.	Od	 tego	 roku,	właśnie	w	 tym	miejscu	 funkcjonuje	
pierwsze	w	powiecie	wejherowskim	miejsce	do	kąpieli.	

Podczas akcji ratunkowej liczy się każda minuta.

Poszukiwania nurków trwają nieraz kilka dni. 
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Koloniści Z Gminy Limanowa Zwiedzali Kaszuby

Przedsiębiorcza młodzież naszej gminy

	 Dzieci	 szkolne	z	gminy	Limanowa	znów	przyjechały	
na	Kaszuby.	 Pomimo	 niezupełnie	 „wakacyjnej”	 pogody,	
młodzież	zgodnie	odpowiedziała,	że	ze	wszystkich	atrak-
cji	najbardziej	podobało	jej	się...	plażowanie!	Chociaż	w	
kolonijnej	 grupie	 trudno	 dostrzec	 było	 opalone	 twarze,	
samo	zobaczenie	morza	było	dla	większości	sporym	wy-
darzeniem.
	 W	wolnym	czasie	koloniści	poznawali	także	najbliższe	
okolice	–	Wejherowo	z	Kalwarią	Wejherowską,	cmentarz	
w	Piaśnicy	i	Puck.	Poza	intensywnym	zwiedzaniem,	któ-
remu	 przewodziła	 nauczycielka	 historii	 z	 gimnazjum	w	
Bolszewie	Katarzyna	Nerowska,	udało	 się	 też	wygospo-
darować	 dużo	 czasu	 na	 sport.	 Prócz	 zajęć	 na	 szkolnych	
obiektach,	chłopcy	mieli	okazję	zmierzyć	się	na	pobliskim	
boisku	 z	 rówieśnikami	 z	Orla.	W	 rozegranym	meczu	w	
piłkę	nożną	drużyna	gości	w	doskonałym	stylu	pokonała	
dzielnie	walczących	o	każdy	punkt	gospodarzy.
	 Spokojne	noce	były	najlepszym	świadectwem	na	 to,	
że	 ruchu	 i	 dobrej	 zabawy	 z	 pewnością	 nie	 brakowało.	
Ponadto	wychowawcy	organizowali	gimnazjalistom	róż-
norodne	konkursy,	dyskoteki	oraz	wieczorki,	na	których	

	 Konkurs	 „Pomorski	Biznesplan	2010”	wygrali	w	 cu-
glach	 nasi	 młodzi	 mieszkańcy.	Wśród	 kilkuset,	 amator-
skich	jeszcze	biznesplanów,	to	właśnie	ich	projekty	prze-
szły	 surową	 selekcję	 i	 ostatecznie	 doszły	 do	 ostatniego	
etapu,	 w	 którym	 znalazły	 się	 34	 osoby.	 Finaliści	 wzięli	
udział	 w	 rozmowie	 z	 kapitułą	 konkursu,	 którą	 należa-
ło	 przekonać	 do	 swojego	 pomysłu.	 Po	 zmierzeniu	 się	 z	
ogniem	krzyżowych	pytań,	okazało	się,	że	to	właśnie	oni	
wyszli	z	tej	walki	z	tarczą.	
	 Magda	Piastowska	przystąpiła	do	konkursu	z	projek-
tem	„Doradztwo	Rolnicze	Eurogaja”.	Powodzenie	w	biz-
nesie	upatruje	głównie	w	braku	konkurencji	na	rynku.	Jest	
mobilna	i	szybko	wprowadza	kolejne	usługi,	 jakie	mogą	
ułatwić	 funkcjonowanie	 rolnikom.	 Przygotowuje	 pięcio-
letnie	plany	rolno-środowiskowe,	wnioski	o	płatności	do	
Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa,	stale	
współpracuje	z	różnymi	ekspertami.	Ma	już	kilkudziesię-
ciu	 klientów,	 którym	 prowadzi	 dokumentację.	 Przy	 tym	
nieustannie	się	 rozwija	 i	myśli	o	zatrudnieniu	pracowni-
ków.
	 Paweł	Bonisławski	 również	wszystko	 robi	 sam.	 Jego	
firma	nazywa	się	„Doradca	reklamy.pl”.		To	nic	innego	jak	
jednoosobowa	agencja	reklamowa.	Jego	atutem	także	jest	
szybkie	reagowanie	na	potrzeby	klientów.	Jak	dotąd	udaje	
się	mu	to	bez	problemu.	Pieniądze	z	wygranej,	podobnie	
jak	Magda	(ok.	16	tys.	zł),	przeznaczył	na	sprzęt	i	oprogra-
mowanie.	
	 Ona	–	żywiołowa	i	pewna	siebie.	On	–	spokojny	i	roz-
ważny.	Pomimo,	że	temperamenty	mają	zupełnie	inne,	przy	

Podczas pożegnalnego spotkania można 
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Laureaci konkursu uczą młodzież jak z powodzeniem funkcjono-
wać na rynku.

uczyli	się	podstaw	języka	kaszubskiego,	a	na	zakończe-
nie	 pobytu	 odbył	 się	 minifestiwal	 piosenki	 kolonijnej.	
Podczas	 pożegnalne-
go	spotkania	wszyscy	
koloniści	 otrzymali	
paczki	z	pamiątkowy-
mi	gadżetami.
	 To	 już	 szósty	 raz,	
kiedy	 dzieci	 z	 gminy	
Limanowa	przyjeżdża-
ją	 na	Kaszuby.	W	 za-
mian	za	 to,	uczniowie	
szkół	 podstawowych	
i	 gimnazjum	 z	 gminy	
Wejherowo	 zwiedzają	
równie	 piękne	 tereny	
województwa	 mało-
polskiego.	

pytaniu,	czego	brakuje	 im	teraz	najbardziej	odpowiadają	
jednak	 zgodnie	 –	 sukcesu.	Oboje	 działają	w	 założonym	
przez	finalistów	konkursu	Klubie	Młodych	Przedsiębior-
ców,	współpracującym	z	Regionalną	 Izbą	Przemysłowo-
Handlową	w	Wejherowie.	Dzięki	organizowanym	w	jego	
strukturach	spotkaniom	mogą	wymieniać	się	doświadcze-
niami	i	pomagać	kolejnym,	młodym	przedsiębiorcom.
	 Jeśli	chcesz,	 tak	jak	oni	otworzyć	własną	firmę	i	 tym	
samym	wpływać	 na	 rozwój	 lokalnej	 przedsiębiorczości,	
zgłoś	 się	 już	dziś	do	kolejnej	 edycji	konkursu	Pomorski	
Biznesplan.	 Szczegóły	 znajdują	 się	 na	 stronie	 interneto-
wej:	www.pomorskibiznesplan.pl.	Życzymy	powodzenia!
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„Akcje Letnie” sposobem na udane wakacje!

Wakacyjne atrakcje 
dla dzieci

	 Pogoda	tego	lata	nas	nie	rozpieszczała.	Ciężkie	chmury	
i	padający	niemal	bez	przerwy	deszcz	nie	sprzyjały	waka-
cyjnym	wojażom	i	zmuszały	do	poszukiwań	innych	rozwią-
zań	na	ciekawe	przeżycie	wakacji.	Dla	dzieci	i	młodzieży	
naszej	gminy,	którzy	nie	chcieli	spędzić	dwóch	miesięcy	
przed	komputerem	czy	telewizorem,		przygotowano	zaję-
cia	sportowo	–	rekreacyjne	na	hali	w	Bolszewie	i	Nowym	
Dworze	Wejherowskim.	Na	dwóch	obiektach	w	sierpniu	i	
lipcu,	kilkadziesiąt	dzieci	i	młodzieży	grało	w	koszyków-
kę,	 siatkówkę,	unihokeja	 	 oraz	uczyło	 się	 różnych	gier	 i	
zabaw	integracyjnych.	Najmłodsze	dzieci	najchętniej	na-
tomiast	okupowały	stół	do	gry	w	piłkarzyki.	Na	zakończe-
nie	wszyscy	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy	uczestnictwa.		
Zajęcia	zorganizowano	dzięki	wsparciu	Gminnego	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej	w	Wejherowie.

	 Wraz	 z	 rozpoczęciem	wakacji,	 Gminny	 Ośrodek	 Po-
mocy	Społecznej	Wejherowie	 starał	 się,	 aby	czas	 letnich	
ferii	wszystkim	 dzieciom	 kojarzył	 się	 przede	wszystkim	
ze	wspaniałą	zabawą.	Najmłodszym	mieszkańcom	naszej	
gminy	 zapewniono	 więc	 moc	 atrakcji,	 dzięki	 którym	 z	
pewnością	nikomu	się	w	tym	roku	nie	nudziło.	
	 Dla	tych,	którzy	pozostali	w	wakacje	w	domach,	szkoły	
we	 współpracy	 z	 GOPS	 zorganizowały	 półkolonie.	 Od-
bywały	się	one	w	Bolszewie,	Orlu,	Nowym	Dworze	Wej-

PODZIĘKOWANIA
	 Dzieci,	 wychowawczyni	 Grażyna	 Sikorra	 oraz	
dyrektor	 szkoły	 w	 Nowym	 Dworze	 Wejherowskim	
Henryk	Miotk		dziękują	Pani	Marioli	Błaszczuk,	wi-
cedyrektor	Powiatowego	Zespołu	Placówek	Oświato-
wo	–	Wychowawczych	w	Wejherowie	za	możliwość	
uczestnictwa	 dzieci	 z	 półkolonii	w	warsztatach	 pla-
stycznych	oraz	Państwu	Irenie	 i	Zygmuntowi	Potry-
kus	za	okazane	serce	 i	gościnę	na	 terenie	gospodar-
stwa.

herowskim	 i	 Gościcinie.	 Podczas	 codziennych	 spotkań,	
dzieci	brały	udział	w	bardzo	atrakcyjnych	zajęciach,	wy-
jeżdżały	do	zoo,	na	statek	„Stena	Line”	w	Gdyni	czy	też	
wieżę	widokową	w	Gniewinie.	Odwiedzały	również	mu-
zea,	kręgielnie	i	basen.	Wielu	z	uczestników	przyznało,	że	
było	w	 tych	miejscach	po	 raz	pierwszy.	Na	 zakończenie	
półkolonii	zaszczycały	zaproszonych	gości	występami	lub	
innymi	niespodziankami.	Ponadto	30	dzieci	wyjechało	na	
dwutygodniowe	kolonie	do	Lidzbarka	Welskiego.	Spędzo-
ny	tam	czas	uznały	za	najweselszy	tego	lata.	Po	wyjściu	z	
autokaru	od	razu	zapowiedziały,	że	musza	wrócić	tam	za	
rok.	
		 Z	 różnorodnych	 form	wypoczynku	 skorzystało	w	 su-
mie	150	dzieci	z	terenu	całej	gminy	Wejherowo.

Dzieci z Nowego Dworu Wejherowskiego na zakończeniowym 
ognisku u Pani Ireny Potrykus.

Grupa kolonistów nie zważając na pogodę, przez dwa tygodnie 
bawiła się wyśmienicie.

Najlepsza zabawa zawsze jest w gronie rówieśników.

Zajęcia w Nowym Dworze Wejherowskim prowadził dyrektor 
Henryk Miotk.
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W Zbychowie 
wspinali się na drąg!

 Ogromne ognisko na 
Sobótkach w Górze

	 Jak	co	roku	na	boisku	zebrała	się	cała	wieś	i	mieszkańcy	
okolicznych	miejscowości.	Śpiewali,	tańczyli	i	przez	kilka	
godzin	 smażyli	 kiełbaski.	 Tym	 razem	 Sobótki	 w	 Górze	
urosły	do	rangi	prawdziwego	festynu.	Na	początku	bawiły	
się	przede	wszystkim	dzieci.	Specjalnie	z	myślą	o	nich	za-
proszony	został	iluzjonista,	który	zachwycał	milusińskich	
magicznymi	 sztuczkami,	 po	 których	 każdy,	 bez	wyjątku	
uwierzył	w	czary.	Po	pokazie	ze	znikającymi	chustkami	i	
kapeluszem	bez	dna,	wraz	ze	swoimi	rodzicami	zajęli	się	
zatem	smażeniem	kiełbasek	na	ognisku.	Nie	lada	atrakcją,	
również	dla	starszej	części	gości,	był	pokaz	umiejętności	

Noc Świętojańska do 
białego rana

	 Takiej	 zabawy	nie	pamięta	 tu	chyba	nikt.	Na	130	
mieszkańców	 wsi,	 w	 tegorocznych	 Sobótkach	 w	
Reszkach	 uczestniczyło	 ponad	 sto	 osób.	A	wszystko	
za	 sprawą	współpracy	wszystkich	mieszkańców!	Na	
stołach	w	centrum	wsi	stanęły	więc	nie	tylko	smażone	
kiełbaski,	 ale	 też	 sałatki,	 ryby	 i	 różnorodne	wypieki.	
Prawdziwą	 biesiadę	 przygotowały	 gospodynie,	 któ-
re	w	myśl	zasady	„raz	a	porządnie”	postanowiły	zor-
ganizować	zabawę	będącą	na	ustach	 jej	 uczestników	
jeszcze	przez	wiele	tygodni.	Poza	pysznym	jedzeniem	
atrakcją	była	również	potańcówka	pod	gołym	niebem,	
przy	dźwiękach	zespołu	muzycznego	z	Nowego	Dwo-
ru	Wejherowskiego,	która	trwała	do	białego	rana!

	 Nie	 lada	 atrakcję	 przygotowano	 z	 okazji	 Sobótek	 dla	
mieszkańców	Zbychowa.	W	 tym	roku	poza	 tradycyjnym	
ogniskiem	 i	 pieczeniem	 kiełbasek,	 można	 było	 również	
spróbować	swoich	sił	wspinając	się	na	dziesięciometrowy		
drąg!	Niestety	sztuka	ta	okazała	się	zbyt	trudna	i	tylko	Da-
mianowi	Liss	udało	się	zdobyć	sam	szczyt.	Pozostali	mogli	
wziąć	udział	w	różnorodnych	grach	i	zabawach	oraz	w	za-
wodach	siłowania	na	rękę.	Na	zakończenie	wieczoru	odbył	
się	pokaz	sztucznych	ogni.
	 Sołtys	 i	 Rada	 Sołecka	 dziękują	 Panu	 Jackowi	 Józef-
czuk	i	strażakom	OSP	Zbychowo	za	pomoc	w	organizacji	
tegorocznego	Dnia	Dziecka.

młodszej	drużyny	pożarniczej	dziewcząt,	która	zaprezen-
towała	rozwijanie	węża	pożarniczego.	Silne	wsparcie	stra-
żaków	potrzebne	było	 także	przy	zabezpieczaniu	ogrom-
nego	 ogniska,	 które	 późnym	 wieczorem	 zapłonęło	 na	
środku	placu.	–	Drewno	i	chrust	zbieramy	właściwie	przez	
cały	rok	–	mówi	Genowefa	Dampc	z	Góry.	Z	całej	gminy	
zwożą	je	do	nas,	żebyśmy	mieli	później	jedno	z	najwięk-
szych	ognisk	w	okolicy.	Właśnie	w	jego	blasku	rozpoczęła	
się	zabawa	taneczna	pod	gołym	niebem.	Miejscowy	zespół	
zabawiał	zebranych	gości	do	późnych	godzin	nocnych.
	 Sołtys,	Rada	Sołecka	 i	mieszkańcy	dziękują:	Wojcie-
chowi	Nabakowskiemu,	Michałowi	Sobolskiemu,	Józefo-
wi	Pranga,	Wiesławowi	Koszałce	i	Nadleśnictwu	za	ufun-
dowanie	nagród	i	umożliwienie	organizacji	imprezy.

Ze śliskim palem próbowało zmierzyć się wielu młodych 
Zbychowian.

Ognisko było naprawdę imponujących rozmiarów.

Popisy iluzjonisty były punktem programu tegorocznych 
Sobótek.

OGŁOSZENIE
	 Zgodnie	z	zapisem	uchwały	Rady	Gminy	Wejhe-
rowo	z	dnia	30	czerwca	2010	r.	w	sprawie	procedu-
ry	 uchwalania	 budżetu	Gminy	Wejherowo,	 prosimy	
o	złożenie	wniosków	w	sprawie	projektu	budżetu	na	
2012	rok	przez	sołtysów	(fundusz	sołecki),	radnych,	
mieszkańców	Gminy,	organizacje	pozarządowe,	 sto-
warzyszenia	i	inne	podmioty	prowadzące	działalność	
na	 rzecz	Gminy,	Wójtowi	Gminy	w	 terminie	 do	 30	
września	br.
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Spiéwë”	 i	 Teatru	 Muzycznego	
Hals	z	programem	pt.	„Piosenka	
jest	dobra	na	wszystko”.
	 	 	Rozstrzygnięto	 również	kon-
kurs	 na	 najpiękniejsze	 stoisko	
twórcy	 ludowego.	W	 tym	 roku	
jego	 laureatką	 została	 Natasza	
Sobczak,	znana	malarka	i	człon-
kini	 „Koła	 Pasji	 Twórczych”	
działającego	 przy	 Bibliotece	
Publicznej	 w	 Bolszewie.	 Dru-
gie	 miejsce	 zajęła	 Aleksandra	
Osiczko,	a	trzecie	Adam	Baran.	

Zorganizowano	także	konkurs	na	najsmaczniejszą	potrawę	
Kół	Gospodyń	Wiejskich,	w	którym	każde	koło	otrzymało	
wyróżnienie	w	jednej	z	kilku	kategorii.	Dla	dzieci	przygo-
towano	dmuchane	zamki,	trampolinę	i	przejażdżki	samo-
chodzikami.	Odpowiedniego	zaopatrzenia	w	gastronomię,	
słodkości	i	zabawki	można	było	dokonać	też	na	licznych	
kramikach.
	 Niekwestionowaną	gwiazdą	wieczoru	był	 zespół	Ma-
cieja	 Miecznikowskiego	 z	 programu	 „Bitwa	 na	 Głosy”,	
który	 do	 wspólnego	 śpiewania	 znanych	 z	 telewizyjnego	
programu	piosenek	zachęcił	kilkutysięczną	publiczność.	

	 Ten,	 kto	 myślał,	 że	 folklor	
naszego	 regionu	 to	 tylko	 śpie-
wany	 do	 znudzenia	 „Alfabet	
kaszubski”,	po	wizycie	na	II	Fe-
stiwalu	 Kultury	 Kaszubskiej	 w	
Bolszewie	 na	 pewno	 zmienił	 o	
nim	zdanie.	Zespół	„Kaszëbsczi	
Psotë”	 z	 Reszek,	 „Luzińskie	
Dzwoneczki”	czy	kabarety	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	z	Luzina	 i	
„Kuńda”	z	Gościcina	udowodni-
li,	 że	 humor	 	 po	 kaszubsku	 	 to	
przepis	 na	 naprawdę	 udaną	 za-
bawę.	Do	tego	jeszcze	przysmaki	przygotowane	przez	pa-
nie	z	KGW,	takie	jak	chleb	ze	smalcem,	zrazy	w	kapuście,	
kiszone	ogórki	czy	różnorodne	ciasta,	i	festiwal	z	pewno-
ścią	zaliczyć	można	do	udanych.	
	 Impreza	 rozpoczęła	 się	wspólnym	posadzeniem	drze-
wek	 przez	 posła	 Jerzego	 Budnika	 oraz	 wójtów	 gmin,	
zrzeszonych	w	 stowarzyszeniu	Lokalna	Grupa	Działania	
„Kaszubska	 Droga”	 -	 głównym	 organizatorze	 imprezy.	
Współorganizatorem	festiwalu	była	Gmina	Wejherowo.	
W	programie	znalazły	 się	występy	 laureatów	 IX	Pomor-
skiego	 Festiwalu	 Piosenki	 Kaszubskiej	 „Kaszëbsczé	

Zespół Macieja Miecznikowskiego zaśpiewał największe 
przeboje muzyki rozrywkowej.

II Festiwal Kultury Kaszubskiej w Bolszewie

Młodzi akordeoniści opanowali gminę!
	 37	akordeonistów	z	18	szkół	muzycznych	z	całej	Polski	
przyjechało	do	Orla	uczyć	się	i	bawić	muzyką.	Przez	nie-
mal	tydzień	koncertowali	też	w	gminie	i	mieście	Wejhero-
wo,	prezentując	owoce	swej	warsztatowej	pracy.
	 Zajęcia	 indywidualne,	 zespołowe	 i	 próby	 całej	 orkie-
stry	 od	 samego	 rana	 zajmowały	 czas	 młodym	 adeptom	
sztuki	 gry	na	 akordeonie.	Krótkie	 przerwy	na	posiłki	 -	 i	
kolejne	zajęcia	i	koncerty.	I	tak	codziennie.	Noc	wcale	nie	
była	dla	muzyków	przeszkodą.	–	Mieliśmy naprawdę duży 
problem, żeby namówić ich do przerwy w graniu. Siadali 
wieczorami w pokojach i improwizowali	–	mówi	Ryszard	
Borysionek,	nauczyciel	ze	Państwowej	Szkoły	Muzycznej	
I	st.	im.	F.	Chopina	w	Wejherowie	i	organizator	warszta-
tów.	Niektóre	z	tych	spontanicznych	aktów	twórczych	pre-
zentowano	na	towarzyszących	warsztatom	koncertach.	
	 Jeden	 z	 nich	 zorganizowano	w	 hali	widowiskowej	w	
Bolszewie.	W	donośne	dźwięki	tych	wyjątkowych	instru-
mentów	wsłuchiwała	 się	wtedy	 spora	 grupa	miłośników	
muzyki	 akordeonowej,	 jak	 i	 osób	 ciekawych	wspólnego	
brzmienia	37	aerofonów	na	raz.	1	lipca	artyści	pod	kierun-
kiem	nauczycieli	z	Lublina,	Łodzi,	Lęborka	czy	Gdańska,	
na	czele	z	głównym	kompozytorem	warsztatów	Krzyszto-
fem	Naklickim	ze	Świnoujścia	zaprezentowali	m.in.	takie	
utwory	 jak	„Spotkanie	w	Tczewie”,	„Walc”	czy	autorską	
aranżację	 utworu	 „Kasztany”.	 Jednocześnie	 grali	 wtedy	
uczniowie	 początkowych	 klas	 szkół	 muzycznych,	 jak	 i	

nieco	 bardziej	 doświadczeni	 artyści	 placówek	 muzycz-
nych	 drugiego	 stopnia.	 Niesamowita	 interpretacja	 utwo-
rów	nagrodzona	została	długimi	oklaskami,	które	wraz	z	
donośnymi	dźwiękami	 instrumentów	długo	niosły	 się	po	
sali.
 - Każde warsztaty to kolejne doświadczenie i niesamo-
wita przygoda. Najbardziej lubię w nich to, że mam kon-
takt z innymi nauczycielami. Każdy wnosi do mojej gry coś 
nowego i dzięki temu mogę zdobywać kolejne umiejętności 
–	mówi	Paweł	Ratajek,	muzyk	z	Gdańska.
	 Warsztaty	akordeonowe	pierwszy	raz	(i	miejmy	nadzie-
ję	nie	ostatni)	odbywały	się	na	teranie	gminy	Wejherowo.	
Podczas	pobytu	ich	uczestnicy	wybrali	się	również	na	wy-
cieczkę	do	Gdańska	oraz	zorganizowali	ognisko,	przy	któ-
rym	nie	gitara,	 ale	 akordeony	grały	 tym	 razem	pierwsze	
skrzypce!

Orkiestra akordeonowa występowała w naszej gminie po raz 
pierwszy.
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I MIEJSCE – ZAGRODA ROLNICZA

IRENA POTRYKUS Z NOWEGO DWORU WEJHE-
ROWSKIEGO
 
	 Jeden	 rzut	oka	na	zagrodę	Państwa	Potrykus	mówi	o	
jego	gospodarzach	wszystko.	Kaszubi	z	krwi	i	kości.	Ka-
szubskie	serca	i	gościnność.	Takie	 też	zdobienia	ogrodu,	
stodółki	i	domu,	na	którym	powiewa	żołto	-	czarna	flaga.		
	 Wszystko	własnoręcznie	zrobione	przez	Panią	domu.	
Regionalna	ornamentyka	 istnieje	 również	na	dużych	ka-
mieniach,	pniach	i	wszelkich	powierzchniach,	na	których	
można	było	coś	namalować	albo	dokleić.	Żółty,	niebieski,	

czerwony	i	zielony	w	różnych	kombinacjach	zdominowa-
ły	płoty	i	ściany.	Gospodarstwa	„pilnuje”	gbur	–	słomia-
na	kukła,		rzecz	jasna	dzieło	żywiołowej	Pani	Ireny,	która	
wraz	z	mężem	nie	złożyła		jeszcze	broni,	a	raczej	pędzli	
i	kolorowych	wycinanek	i	dzielnie	przygotowują	kolejne	
kaszubskie	dekoracje.	Jak	na	zagrodę	rolniczą	przystało,	
w	obórce	znajdują	się	też	krowy,	świnie	i	kury,	z	których	
jaja	są	przysmakiem	całej	okolicy.

II miejsce –	Grażyna	i	Franciszek	Kustosz	z	Gowina
III miejsce	–	Łucja	i	Waldemar	Bork	z	Orla
Wyróżnienia:
Anita	i	Tadeusz	Nowak	z	Ustarbowa
Bolesław	Kloka	ze	Zbychowa

i	 serdecznościom	 ze	
strony	 odwiedzających	
nas	Kaszubów	nie	było	
końca.

Konkurs „Piękna Wieś” rozstrzygnięty

Gmina Wejherowo na Światowym Zjeździe Kaszubów!

I MIEJSCE – ZAGRODA NIEROLNICZA

ELŻBIETA I MAREK BIAŁOWSCY Z ORLA

				Ogród	złożony	jest	z	
kilkudziesięciu	 gatun-
ków	 drzew,	 krzewów	
i	 kwiatów,	 z	 rozmy-
słem	rozlokowanych	po	
ogromnej	 przestrzeni.	
Jego	 dopełnieniem	 są		
zwierzęta,	 które	 dosko-
nale	 komponują	 się	 z	
całością.	Para	kucyków,	
dwa	bermeńskie	psy	pa-

stersie,	 pawie,	 kurki	 sułtańskie	 i	 gołąbki.	 – Tu jest moje 
miejsce na ziemi, któremu poświęcam każdą wolną chwilę 
–	mówi	pani	Elżbieta.	Pracując	w	ogrodzie	 jednocześnie	
najlepiej	odpoczywam.	
	 Na	uboczu	wkomponowane	jest	także	poletko	do	upra-
wy	warzyw,	szklarnia	z	krzakami	owocujących	brzoskwiń,	
moreli	i	winogron.	Pośrodku	stoi	ziemianka	wystylizowana	
na	średniowieczną	izbę,	w	której	znajdują	się	rzędy	samo-
dzielnie	robionych	przez	panią	Elżbietę	nalewek.	Ponadto	
letni	domek	dla	dzieci	i	kolejny	do	tworzenia	kompozycji	
z	 suszonych	kwiatów.	 -	Żeby osiągnąć zamierzony efekt, 
należy poświęcać zarówno roślinom jak i zwierzętom sporo 
uwagi. Wszystko to później wraca do mnie w postaci chwil 
relaksu spędzonych tu w gronie rodziny i przyjaciół –	pod-
sumowuje.

II miejsce ex aeqou:
Urszula	i	Henryk	Palach	z	Ustarbowa
Elżbieta	i	Eugeniusz	Meller	z	Orla
III	miejsce	–	Irena	Lewandowska	z	Bolszewa
Wyróżnienia:
Janina	Miotk	z	Warszkowa
Tadeusz	Sachaliński	ze	Zbychowa
Lucyna	Ignatowicz	z	Bolszewa
Anna	Krampichowska	z	Orla

Tłumy	 Kaszubów	 z	 całego	 świata	 przyjechały	 23	 lipca	
do	 Lęborka,	 aby	mówić	 i	 śpiewać	 po	 kaszubsku,	 zaży-
wać	tabakę,	smakować	regionalnych	specjałów,	a	przede	
wszystkim	doskonale	się	bawić!	Pośród	jarmarcznego	tłu-
mu	i	wielu	regionalnych	stoisk	promocyjny	namiot	gminy	
Wejherowo	odwiedziło	wiele	osób,	chcących	co	nieco	się	
o	nas	dowiedzieć,	a	w	przyszłości	 także	odwiedzić.	Aby	
bardziej	przybliżyć	gościom	specyfikę	naszej	gminy,	przy-
gotowaliśmy	prosty	quiz	z	wiedzy	o	niej.	Pozdrowieniom	

Dwa kucyki dodają ogrodowi 
prawdziwie bajkowego uroku.

Pani Irena przez cały rok dokłada kolejne elementy wystroju zagrody.

Poprawne rozwiązanie 
quizu upoważniało 
do wzięcia udziału w 
losowaniu nagród.
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	 W	ramach	cyklu	„Pasje	i	hobby	twórcze	mieszkańców	
naszego	regionu”	w	Bibliotece	Publicznej	Gminy	Wejhero-
wo	odbył	się	wernisaż		Nataszy	Sobczak.	Wieczór	uboga-
ciła	również	promocja	książki	Krzysztofa	Zabieglińskiego	
„Łowca	złota”.
	 Natasza	 Sobczak	 jest	 absolwentką	 Państwowego	 Li-
ceum	Sztuk	 Plastycznych	w	Zduńskiej	Woli.	 Jednak	 nie	
dyplom	i	tytuł	technika	–	plastyka	skłoniły	ją	do	uprawia-
nia	malarstwa	na	poważnie.	Maluje	odkąd	pamięta,	a	szko-
ła	była	tylko	uzupełnieniem	jej	artystycznej	pasji.	
W	swoim	dorobku	ma	liczne	wystawy	i	plenery	malarskie,	
zarówno	w	kraju	jak	i	za	granicą.	W	pracach	inspiruje	się	
głównie	naturą.	Na	wernisażu	zaprezentowała	jednak	płót-
na	 przedstawiające	 różne	 oblicza	 kobiety.	 Portrety	 to	 jej	
ostatnia	fascynacja,	którą	dzieli	się	z	pełnymi	podziwu	dla	
jej	talentu	gośćmi	wystaw.
	 Krzysztof	Zabiegliński	ma	18	lat	i	jak	sam	mówi,	książ-
ki	towarzyszyły	mu	od	dziecka.	Gdy	tylko	nauczył	się	skła-
dać	litery,	przeczytał	„Władcę	Pierścieni”	i	od	tego	czasu	
literatura	fantasy	pochłonęła	go	na	dobre.	Kolejni	autorzy	
i	 książki	 przybliżały	 do	 decyzji	 o	 napisaniu	własnej	 po-
wieści.	I	tak,	w	wieku	13	lat	rozpoczął	swoją	przygodę	z	

 „Kobiece inspiracje” 
i „Łowca złota” w bibliotece.

fantastyką,	 która	 po	 pięciu	 latach	 zaowocowała	 powsta-
niem	pierwszej	części	trylogii	„Łowca	złota”.	Pomimo,	że	
często	buja	w	obłokach	i	całymi	godzinami	obmyśla	ko-
lejne	przygody	swoich	bohaterów,	prywatnie	mocno	stąpa	
po	ziemi.	Uczy	się	w	Liceum	Ogólnokształcącym	nr	3	w	
Gdyni	i	przygotowuje	do	przyszłorocznej	matury.
	 Wystawę	Nataszy	Sobczak	oglądać	można	w	siedzibie	
biblioteki	do	30	sierpnia.	Serdecznie	zapraszamy!

Goście wraz z bohaterami wieczoru.

	 Rozstrzygnięcie	VI	Powiatowo-Gminnego	Konkur-
su	Fotograficznego	–	„Dziki	świat	ptaków”	oraz	„Zani-
kające	zawody	w	obiektywie”	odbyło	się	w	Bibliotece	
Publicznej	 Gminy	Wejherowo.	W	 tegorocznej	 edycji	
wzięło	udział	35	autorów	z	terenu	całego	powiatu	wej-
herowskiego.	Łącznie	nadesłali	oni	157	prac.
	 Zrobić	dobre	zdjęcie	to	nie	taka	prosta	sprawa.	Poza	
odpowiednim	sprzętem	niezbędna	jest	też	pasja	i	wraż-
liwość.	 To	 właśnie	 te	 elementy	 decydują	 o	 tym,	 czy	
osoby	 oglądające	 fotografię	 po	 prostu	 tylko	 rzucą	 na	
nią	okiem	czy	też	zatrzymają	się	na	niej	dłużej.	Bo	w	
zdjęciu	nie	obraz	jest	ważny,	tylko	historia,	jaką	przed-
stawia.	
Te	zasady	na	pewno	nie	były	obce	uczestnikom	kon-
kursu,	 którzy	 doskonale	 zrozumieli	 jego	 przesłanie.	
Niestety,	nie	wszystkie	zdjęcia	spełniały	regulamin,	w	
związku	z	tym,	pomimo	ich	wysokiego	poziomu,	mu-
siały	zostać	zdyskwalifikowane.
	 Wśród	pozostałych	prac	w	kategorii	 szkół	 podsta-
wowych	i	gimnazjalnych	„Dziki	świat	ptaków”	I	miej-
sce	zdobył	Krzysztof	 Jerzy	Szkurłatowski	z	Wejhero-
wa,	II	-	Karol	Żywicki	z	Częstkowa,	a	III	-	Igor	Jop	z	

Redy.	Wyróżniono	pracę	Marceli	Jop	z	Redy.
	 W	kategorii	przeznaczonej	dla	uczniów	szkół	śred-
nich,	 studentów	 i	 osób	 dorosłych,	 czyli	 „Zanikające	
zawody	w	obiektywie”,	 najlepsze	 okazały	 się	 zdjęcia	
Szymona	Lagi	z	Gościcina.	II	miejsce	zajęła	Bernadetta	
Piekarska	z	Zakrzewa,	a	III	Krzysztof	Piotr	Szkurłatow-
ski	z	Wejherowa.	Wyróżnienie	otrzymali:	Robert	Rost	z	

Redy	i	Edyta	Pustuła	
z	Wejherowa.
Nagrodami	 w	 kon-
kursie	 były	 aparaty	
fotograficzne,	 od-
twarzacze	 mp4,	 tor-
by	 do	 laptopa	 oraz	
książki.	 Nagrody	
ufundowała	 m.in.	
Gmina	Wejherowo.

Nagrody za fotografie rozdane!

Tegoroczne tematy 
konkursu zaowocowały 
wieloma fantastycznymi 
pracami.
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			Żyliczowie	pochodzą	
spod	 Grodna.	 Była	 to	
skromna	 rodzina	 zie-
miańska,	 która	 straci-
ła	 kontakt	 z	 ziemią	 w	
wyniku	 powstań,	 wo-
jen	 i	 rewolucji.	 Ignacy	
Żylicz	urodził	 się	Cho-
męciskach	 Dużych	 na	

Zamojszczyźnie.	Chodził	do	gimnazjum	im.	Emiliana	Ko-
nopczyńskiego	w	Warszawie,	gdzie	należał	do	tajnej	orga-
nizacji	harcerskiej.	Tuż	przed	I	wojną	światową	wyjechał	
do	Danii.	Tam	też	spotkał	s.	Urszulę	Ledóchowską,	z	którą	
rozpoczął	pracę	na	rzecz	Polonii	duńskiej.
	 Pod	koniec	1921	r.	przybył	na	Kaszuby	i	przejął	w	dzier-
żawę	państwowy	majątek	w	Górze.	Na	500	ha	słabej	zie-
mi	i	dobrych	łąk	gospodarował	metodami	przeniesionymi	

Ignacy Żylicz
ze	Skandynawii.	Domena	w	Górze	miała	charakter	wzor-
cowy,	 toteż	wielu	młodych	mężczyzn,	 synów	właścicieli	
okolicznych	majątków,	uczyło	się	u	Ignacego	Żylicza	jak	
efektywnie	gospodarować.	Od	pierwszych	dni	pobytu	na	
ziemi	wejherowskiej	angażował	się	społecznie.	Występo-
wał	w	obronie	gospodarzy	–	Kaszubów,	którzy	w	okresie	
powojennym	borykali	się	z	dużymi	 trudnościami,	przede	
wszystkim	nie	znajdując	zbytu	dla	swoich	płodów	rolnych.	
Działał	w	Powiatowym	Zjednoczeniu	 Producentów	Rol-
nych	w	Wejherowie	i	Pomorskiej	Izbie	Rolniczej.	Przejął	
prezesurę	Rady	Wydziału	Kaszubskiego	przy	Pomorskim	
Towarzystwie	 Rolniczym.	 Przyczynił	 się	 do	 ponownego	
uruchomienia	linii	kolejowej	Wejherowo	–	Zamostne,	zbu-
dowanej	za	czasów	pruskich.
      Regina Osowicka
     „Bedeker wejherowski”
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	 „Fabryka	 nasza	 w	 stosunku	 do	 roku	 poprzedniego	 była	 w	
okresie	sprawozdawczym	lepiej	zatrudniona	 i	w	związku	z	 tym	
obrót	się	powiększył.	Ponieważ	koszty	powiększyły	się	nieznacz-
nie,	osiągnęliśmy	wynik	lepszy	od	roku	poprzedniego”.	Te	dwa	
zdania,	 zaczerpnięte	 z	 jednego	 z	 ostatnich	 sprawozdań	 zarządu	
przedsiębiorstwa	sprzed	1939	r.,	czyli	„za	polskich	czasów”,	po-
kazują,	że	tuż	przed	wybuchem	wojny	miało	ono	niezłą	kondycję	
ekonomiczną.	Pośrednio	potwierdzają	one	też,	że	międzywojenna	
Polska	 potrafiła	 przełamać	 trudności	 gospodarcze	 z	 pierwszego	
okresu	po	odzyskaniu	przez	nią	niepodległości.	Zarówno	Repu-
blika	Weimarska,	jak	i	później	III	Rzesza	nie	zdołały	jej	zlikwido-
wać	tocząc	z	nią	wojnę	gospodarczą,	do	tego	okazała	się	niezbęd-
na	przemoc	militarna.	
	 Ta	ostatnia	była	ideologicznie	uzasadniana	między	innymi	pa-
nującym	według	nazistów	w	Polsce	rzekomym	bezprawiem,	ba-
łaganem,	niezdolnością	Polaków	do	prawidłowego	zarządzania	i	
prowadzenia	właściwej	gospodarki.	Jak	tę	ideologię	realizowano	
w	lokalnej	praktyce?	Możemy	to	dobrze	prześledzić	właśnie	na	
pierwszych	okupacyjnych	 sprawozdaniach	z	działalności	gości-
cińskiej	fabryki.	Specjalnie	tym	okresem	w	odniesieniu	do	histo-
rii	gminy	Wejherowo	się	nie	 zajmuję,	 ale	przy	okazji	 zbierania	
materiałów	do	poznania	 jej	dziejów	międzywojennych,	 trafiłem	
także	na	kilka	interesujących	wiadomości	z	lat	wojny.	Najbardziej	
mnie	uderzyło,	że	już	do	pierwszej	połowy	1940	r.	nastąpiła	pra-
wie	całkowita	zmiana	składu	akcjonariuszy	fabryki.	Właścicielem	
pakietu	większościowego	akcji,	ze	znaczną	przewagą	nad	innymi	
akcjonariuszami,	został...hitlerowski	starosta	i	zwierzchnik	partii	
NSDAP	na	powiat	wejherowski,	Heinz	Lorentz!	Trudno	o	 bar-
dziej	wymowny	dowód,	że	powodem	hitlerowskiego	najazdu	na	
Polskę	była	 także	osobista	żądza	wzbogacenia	się,	podniesienia	
statusu	materialnego	jego	uczestników.	
 Znamienne,	 że	 w	 sprawozdaniach	 tych	 –	 sporządzonych	 już	
przez	 Niemców,	 podobno	 słynących	 z	 przysłowiowej	 wręcz	 do-
kładności	 i	 rzetelności	 -	nie	wyjaśniono,	nawet	nie	wspomniano,	
na	 jakiej	podstawie	doszło	do	 tak	znaczących	przekształceń	wła-
snościowych.	Nie	zgłoszono	ich	też	w	sądzie	rejestrowym.	Rodzi	
to	uzasadnione	przypuszczenie,	iż	zmiana	ta	nastąpiła	na	zasadzie	–	
mniej	lub	bardziej	chronionego	hitlerowskim	prawem	–	rabunku.
	 Sporo	miejsca	poświęcono	w	nich	natomiast	„przestawieniu	
fabryki	zgodnie	z	duchem	czasu”.	W	szczególności	polegało	to	na	
pozbyciu	się	z	niej	do	końca	grudnia	1939	r.	(nie	podano	w	jaki	
sposób)	wszystkich	Polaków.	Nowi	właściciele	i	zarząd	fabryki	z	
pewną	satysfakcją	informował,	że	od	początku	1940	r.	jej	załoga	
składa	się	w	dwudziestu	procentach	z	Volksdeutschów	i	w	osiem-
dziesięciu	 z	 miejscowej	 ludności,	 którą	 według	 rasistowskich	
kryteriów	uznawano	za	pośrednią	między	Polakami	a	Niemcami.	
Podkreślono	też	ulepszenie	urządzeń	higienicznych	i	sanitarnych,	
co	pośrednio	na	pewno	miało	poświadczać	brak	higieny,	brud	pa-
nujący	„za	rządów	Polaków”.	Próbowano	uzasadnić	też	wyższość	
gospodarki	niemieckiej	nad	polską,	sprowadzając	kilka	nowych	
maszyn	oraz	wprowadzając	podwyżki	dla	pracowników.
	 Przejrzane	przeze	mnie	dokumenty	nie	pozwalają	na	dokładne	
rozdzielenie	 tego,	 co	w	nich	 jest	odbiciem	 rzeczywistego	 stanu	
rzeczy,	 od	 tego,	 co	było	wynikiem	ówczesnych	 ideologicznych	
uwarunkowań.	Można	jednak	na	ich	podstawie	przedstawić	krót-
ką,	w	miarę	wiarygodną	 historię	 fabryki	w	 pierwszych	miesią-
cach	okupacji.	Na	jej	początku	przedsiębiorstwo	było	nieczynne	

Jeszcze nieco o gościcińskiej fabryce mebli
do	końca	września	1939	r.	Spowodowane	to	było	nową	sytuacją,	
w	tym	zmianami	w	zatrudnieniu	pracowników.	Najpierw	zatrud-
niono	290	mężczyzn,	a	przedwojenny	poziom	zatrudnienia	osią-
gnięto	 dopiero	 w	 grudniu	 tegoż	 roku,	 kiedy	 pracowało	 w	 niej	
sześciuset	robotników.	Od	tego	też	miesiąca	rozpoczęto	normalną	
sprzedaż	fabrycznych	wyrobów.	
	 Najwięcej	 trudności	w	ekonomicznym	przystosowaniu	dzia-
łalności	fabryki	w	nowych	warunkach	geopolitycznych	przyspa-
rzały	jej	nowym	właścicielom	międzywojenne	kierunki	zbytu	jej	
produkcji,	w	znacznej	części	ukierunkowane	na	inne	regiony	Pol-
ski.	Pośrednio	przez	 to	uznano	skuteczność	zabiegów	przedwo-
jennych	władz	i	całości	polskiego	społeczeństwa,	zmierzających	
do	integracji	Pomorza	(w	tym	ziemi	wejherowskiej)	z	pozostały-
mi	regionami	Polski.	Trudności	te	dodatkowo	były	spotęgowane	
likwidacją	polskich	złotych	(i	 ich	przeliczeniem	na	marki)	oraz	
utratą	 wartości	 przez	 polskie	 papiery	wartościowe.	 Te	 swoiste,	
ale	w	sumie	naturalne	konsekwencje	wojennej	przegranej	Polski,	
naziści	wykorzystywali	do	złośliwych	komentarzy	w	stosunku	do	
państwa	polskiego	i	Polaków	w	ogóle.
	 Jak	podkreślano,	ratunkiem	dla	fabryki	stał	się	pobliski	Gdańsk	
(i	nowo	utworzony	okręg	Gdańsk	–	Prusy	Zachodnie),	który	zo-
stał	 głównym	 odbiorcą	 jej	 produkcji.	Nastąpiła	 –	w	 związku	 z	
odmiennym	zapotrzebowaniem	odbiorców	–	zmiana	 jej	profilu.	
Główną	 częścią	 produkcji	 były	meble	 biurowe,	 na	 które	 nasta-
wiono	 się	 najbardziej.	Zorganizowano	nawet	 ich	 specjalną	wy-
stawę.	Niestety,	sprawozdania	nie	wymieniły	miejsca,	gdzie	była	
prezentowana.	Będące	nadal	w	nazwie	przedsiębiorstwa	krzesła	
wytwarzano	„w	ograniczonym	zakresie”.
	 Zamiast	 podsumowania	 przedstawionych	 wyżej	 informacji,	
można	pokusić	się	o	podzielenie	się	z	Czytelnikami	dwoma	bar-
dziej	ogólnymi	spostrzeżeniami.	Naziści,	którzy	na	zajętym	przez	
niemieckie	wojsko	Pomorzu	dokonywali	wielu	morderstw,	nie	li-
czyli	się	z	życiem	ludzkim,	jednocześnie	–	dopóki	pozwalała	na	
to	gospodarka	wojenna	–	nie	tylko	w	sferze	ideologii,	ale	także	
praktycznych	działań,	starali	się	podnieść	jego	poziom	gospodar-
czy,	związać	go	mocno	z	Niemcami,	niszcząc	przy	okazji	wszyst-
kie	występujące	 na	 nim	przejawy	 polskości.	Nie	 zdawali	 sobie	
przy	 tym	 ostatnim	 sprawy,	 że	 jest	 to	walka	 z	 przysłowiowymi	
wiatrakami.	Dobrze	 to	obrazuje	między	 innymi	podejście	przez	
nich	do	kwestii	narodowościowych.	Nawet	zatrudnieni	przez	nich	
jesienią	1939	 r.	Volksdeutsche	–	 co	uznali	 za	 znaczny	 sukces	 -	
nie	wszyscy	 byli	 takimi	Niemcami,	 jakimi	 chciała	 ich	widzieć	
hitlerowska	władza.	Posłużę	się	tutaj	tylko	jednym	wymownym	
przykładem.	Jeden	z	przedwojennych	dyrektorów	fabryki,	Adolf	
Jahnz,	 zatrudniony	 również	 przez	Niemców	w	 czasie	 okupacji,	
przyjął	drugą	grupę	niemieckiej	listy	narodowościowej,	czyli	był	
uznany	za	Volksdeutscha.	W	powojennym	procesie	przed	polskim	
sądem	został	 jednak	zrehabilitowany	i	przywrócono	mu	polskie	
obywatelstwo.	Jednym	z	tego	powodu	było	akceptowanie	przez	
niego	używania	języka	polskiego	i	udzielanie	pomocy	niektórym	
Polakom.	Problem	skali	tego	zjawiska	i	sposoby,	jak	sobie	radzili	
–	zarówno	Polacy,	jak	i	Niemcy	–	z	obostrzeniami	ideologiczny-
mi	 z	 czasów	 okupacji	 (także	w	 gościcińskiej	 fabryce),	mógłby	
stanowić	kanwę	ciekawej	przygodowej	bądź	sensacyjnej	powie-
ści,	ale	to	już	temat	do	ewentualnego	innego	artykuliku.

Bogusław Breza



-	13	-

NASZA GMINA

wo	II,	szóste	Hel,	siódme	Puck	II.	Najlepszym	bramkarzem	
rozgrywek	został	Mieczysław	Stomski	drużyny	Puck	 I,	 a	

tytuł	 najlepszego	 strzelca	 zdobył	
Krzysztof	Szczygieł	z	Bolszewa.	
	Na	 zakończenie	 turnieju	głos	 za-
brał	 minister	 Kazimierz	 Plocke,	
który	pogratulował	wszystkim	za-
wodnikom	 wytrwałości	 i	 życzył	
dalszych	 sukcesów	 w	 następnych	
rozgrywkach	kolejnego	sezonu.	Na	
rozdaniu	pucharów	obecny	był	tak-
że	wójt	gminy	Wejherowo	Henryk	
Skwarło,	który	przyłączając	się	do	
życzeń,	wyraził	szczerą	chęć	kon-
tynuacji	sportowych	rozgrywek	na	
terenie	naszego	samorządu.	

Pomorska Liga Oldbojów na półmetku
	 Dobiegła	końca	I	Runda	Pomorskiej	Ligii	Oldbojów	o	
Puchar	 posła	Kazimierza	Plocke.	Przez	 pół	 roku,	 7	 ama-
torskich	 drużyn	 powiatu	 puckiego	 i	
wejherowskiego	 rywalizowało	 o	 ty-
tuł	najlepszej	drużyny	w	piłce	nożnej.	
Z	 każdym	 kolejnym	 turniejem	 walka	
była	coraz	bardziej	zacięta.	Zawodnicy	
zdobywali	 formę	 i	 nie	 pozwalali	 wy-
przedzić	się	konkurentom.	I	tak	po	kil-
kunastu	rozegranych	meczach	wszyscy	
dobrnęli	do	 spotkań	finałowych	wyła-
niających	 ostatecznych	 zwycięzców	
ligi.	 Pierwsze	 miejsce	 zajęła	 drużyna	
Puck	 I,	 drugie	 Bolszewianka	 Bolsze-
wo,	 trzecie	Władysławowo	 I,	 czwarte	
Amator	Gościcino,	piąte	Władysławo-

Turniej Tenisa 
Ziemnego

	 Na	 kompleksie	 sportowym	 „Moje	 boisko	 Orlik	
2012”	w	Gościcinie	 rozegrany	 został	Otwarty	Turniej	
Tenisa	Ziemnego.	Wzięło	w	nim	udział	kilkunastu	spor-
towców	z	terenu	gminy	Wejherowo.
	 Impreza	miała	charakter	amatorski.	Założeniem	or-
ganizatorów	 było	 propagowanie	 tej	 dyscypliny	 sportu	
wśród	mieszkańców	i	zaprezentowanie	jej	jako	dosko-
nałego	pomysłu	na	aktywne	spędzania	wolnego	czasu.
Do	zawodów	zgłosiło	się	11	zawodników.	Po	pojedyn-
kach	 fazy	 pucharowej,	 w	 wielkim	 finale	 znalazło	 się	
3	graczy,	 rozgrywających	mecze	w	systemie	„każdy	z	
każdym”.	Kilka	emocjonujących	konfrontacji	ostatecz-

Dzikie drużyny w akcji!
	 I	Wakacyjny	 Turniej	 Piłki	 Nożnej	 „Dzikich	 Drużyn”	
odbył	się	na	boisku	sportowym	Orlik	2012	w	Gościcinie.		
Wzięło	w	nim	udział	pięć	drużyn	z	terenu	gminy	Wejhero-
wo.	Rozgrywkom	towarzyszył	deszcz	i	słońce.	Dla	praw-
dziwych	piłkarzy	nie	było	to	jednak	żadną	przeszkodą...	
	 Zawody	odbywały	się	w	systemie	„każdy	z	każdym”,	
mającym	sprawiedliwie	wyłonić	najlepszą	drużynę	turnie-
ju.	Najostrzejsza	walka	rozegrała	się	pomiędzy	zespołami	
Amator	Gościcino	i	AA	Orle.	To	właśnie	podczas	tego	me-
czu	 ulewa	 próbowała	 pokrzyżować	 plany	 zawodnikom,	
którzy	 jednak	 nic	 sobie	 z	 tego	 nie	 robiąc,	 raczyli	 grupę	
zebranych	kibiców	pięknymi	akcjami,	podaniami	 i	 spek-
takularnymi	bramkami.	Finałowa	konfrontacja	zakończyła	
się	wynikiem	6:4	dla	niekwestionowanego	faworyta	 roz-
grywek,	drużyny	Amator	Gościcino.	Na	szczególne	uzna-
nie	zasługuje	postawa	drużyny	FC	Zające,	która	pomimo	
stosunkowo	młodego	wieku,	dzielnie	starała	się	dotrzymać	
kroku	starszym	kolegom	z	boiska.	Gratulujemy	zwycięz-
com	i	już	zapraszamy	na	kolejne	turnieje!

Poseł Kaziemierz Plocke wręcza puchar 
Krzysztofowi Szczygłowi z Bolewianki Bolszewo.

nie	wyłoniło	zwycięzcę	turnieju.	Został	nim	Arkadiusz	
Sikora,	 wyprzedzając	 Krzysztofa	 Brzeskiego.	 Trzecie	
miejsce	 zajął	 Krystian	 Hewelt.	 Najlepsi	 zawodnicy	
otrzymali	puchary,	dyplomy	i	medale	ufundowane	przez	
Urząd	Gminy	Wejherowo.

Tenis ziemny gromadzi wśród mieszkańców naszej gminy coraz 
więcej zwolenników.



-	14	-

NASZA GMINA



-	15	-

NASZA GMINA




