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ŚWIĘTO PLONÓW W GÓRZE
Plony zebrane, maszyny odstawione, rolnicy
odetchnęli z ulgą.
Nadszedł czas zasłużonego świętowania i odpoczynku. W tym roku
gospodarze powiatu wejherowskiego
Święto Plonów obchodzili w Górze.
    Czytaj s. 5

PIERWSZY DZWONEK
W NOWEJ HALI
Po niemalże dwóch latach intensywnych
prac, przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie stanęła pełnowymiarowa
hala sportowa. Jej uroczyste otwarcie połączono z gminną inauguracją roku szkolnego.
				
Czytaj więcej s. 6

I MIĘDZYSOŁECKI RAJD
ROWEROWY
Przyjechali z całej gminy, aby wspólnie pojeździć na rowerze, a potem bawić na świeżym powietrzu do późnego
wieczora. Reprezentanci sołectw gminy Wejherowo wzięli
udział w organizowanym przez sołtysa i Radę Sołecką Bolszewa I. Międzysołeckim Rajdzie Rowerowym.
				
		
Czytaj więcej s. 7
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Drodzy Mieszkańcy!
Chciałbym dziś podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat odpowiedzialności za słowo. Powodem, dla
którego zajmuję Państwa uwagę tym
właśnie tematem, była niedawna burza na
tle kilku wypowiedzi, przedstawionych
w Dzienniku Bałtyckim z 12 bm. Otóż,
jeden z mieszkańców Łężyc, wsparty
kilkoma innymi głosami swoich zwolenników (jak mniemam), zagroził zaproszeniem Al-Kaidy do wysadzenia
w powietrze Urzędu Gminy Wejherowo
i innych Gmin oraz obiektów Ekodoliny
z powodu braku działań na rzecz likwidacji tego zakładu. Oczywiście, w pełni rozumiem irytację
i rozgoryczenie mieszkańców Łężyc, borykających się od
lat z uciążliwościami zapachowymi w tym rejonie. Niemniej jednak, nie do przyjęcia była groźba skorzystania
z usług największej organizacji terrorystycznej, i to niemal w rocznicę nowojorskiej tragedii. Dlatego, zapytany
przez dziennikarkę DB o komentarz, musiałem przecież
odpowiedzieć, że tym razem Autor tej wypowiedzi mocno
przesadził. Dodałem, że Ekodolina nie może być zamknięta (zwłaszcza w wyniku aktywności urzędników gminnych, ponieważ Gmina nie ma takich kompetencji – czego
nie dopisano). Wskutek naturalnego poniekąd zdenerwowania w obliczu wysadzenia w powietrze, powiedzia-

Podziękowania

łem też, że tak bywa, kiedy ktoś kupi działkę za bezcen,
a potem oczekuje wygód rodem z Capri. Oczywiście, wywołało to lawinę opinii mniej czy bardziej nerwowych,
mniej czy bardziej potwierdzających
lub negujących tę tezę. Notabene, jedna
z rozmówczyń w bezpośredniej rozmowie stwierdzała, że przed lokalizacją
tam wysypiska – Łężyce były prawdziwym Capri, więc zbyt daleko w swym
skądinąd „poetyckim” sformułowaniu
nie odbiegłem od rzeczywistości.
   Ten temat zasługuje niewątpliwie na
znaczące rozszerzenie i zapewne nie
dotyczy jedynie Łężyc. Co do jednego
jednak nie można mieć wątpliwości
– emocje są złym doradcą. Na pewno
groźby użyciem Al-Kaidy nie przysłużą się sprawie eliminowania uciążliwości Ekodoliny. Na
pewno też moje ostatnie zdanie (choć po części słuszne –
jak świadczy wiele komentarzy) nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza w odniesieniu do tych, którzy zamieszkują
tereny z dziada pradziada lub zanim ktokolwiek pomyślał
o ZUO Ekodolina. Dlatego też – nie odnosząc się do meritum sprawy – czuję się w obowiązku przeprosić moich
Współmieszkańców, którzy poczuli się urażeni.   Słowo
znaczy. Oby ta nauka posłużyła dobrze wszystkim, którzy ferują opinie, wnioski i decyzje.

Panu Henrykowi Kornackiemu, kapelmistrzowi i dobremu duchowi
Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo składamy serdeczne podziękowania za 20 lat pracy na rzecz zespołu, przekazywanie wiedzy, wspieranie w trudnych chwilach, a także słowa konstruktywnej krytyki, które
powodowały, że stawaliśmy się dobrymi ludźmi i coraz lepszymi muzykami.
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Pozdrawiam
dr Krzysztof Zabiegliński
Doradca- Pełnomocnik Wójta
ds. organizacji i rozwoju Gminy

Pomoc prawna dla
mieszkańców Gminy
Wejherowo korzystających ze
wsparcia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Od września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie
podopieczni będą mogli skorzystać
z nieodpłatnej konsultacji prawnika. Porady prawne udzielane są w każdą środę
w godz. 7:30 do 15:30, w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie, Os. Przyjaźni 1B.
Zapisów osób zainteresowanych dokonują pracownicy socjalni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
ośrodka (pn. 09:00 do 17:00, wt.-pt. od
7:30 do 15:30), lub w tych samych godzinach pod nr tel.   (58 677 64 36 lub
58 677 64 37).
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DZIEJE SIĘ W GMINIE
•

•

•

W ramach wakacyjnych remontów placówek oświatowych z terenu gminy Wejherowo, dokonano szereg
koniecznych inwestycji, do których zaliczają się bieżące prace konserwatorskie, jak i modernizacja placu zabaw w Gościcinie, adaptacja pomieszczeń na
nowe pracownie komputerowe oraz renowację wejścia do szkoły i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w szkole podstawowej w Orlu, remont parkingu
i wjazdu w szkole w Nowym Dworze Wejherowskim
oraz odnowienie elewacji w szkole podstawowej
w Górze. Koszt remontów we wszystkich szkołach to
ok.619 tys. zł.

rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nakładek asfaltowych dróg na terenie gminy Wejherowo. W wyniku
postępowania konkursowego wybrana została firma
SKANSKA S.A. z Warszawy oraz firma budowlano
– drogowa MTM z Gdyni. Rozstrzygnięto również
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bolszewie i Nowym
Dworze Wejherowskim. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo „ARP” Zespół Usług Projektowych, architekt Ryszard Potulski.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę nowych punktów
oświetlenia drogowego na terenie gminy Wejehrowo
w miejscowościach: Bieszkowice, Gniewowo, Nowy

•

•

•

•
•

•

•

Dwór Wejherowski, Góra, Gościcino, Bolszewo, Gowino, Kąpino. W wyniku postępowania konkursowego
wybrana została firma PMP sp. z o.o. z Wejherowa.

Opracowano nową koncepcję sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górze. Na jej
podstawie stworzona zostanie pełna dokumentacja
projektowa.

Od 29 sierpnia do 3 września na obszarze Bolszewa
przeprowadzane były konsultacje z projektantem kanalizacji sanitarnej w celu ustalenia przebiegu przyłączy do sieci.

Zakończono prace polegające na równaniu, profilowaniu oraz dowiezieniu kruszywa na ulice Bolszewa
oraz Gowina.
Kostką brukową wyłożono ulicę Orzechową w Gościcinie.
Naprawiono nawierzchnię ulicy Polnej w Bolszewie.

Wykonano nawierzchnie z płyt IOMB na ul. Nowotki
i Wiśniowej w Bolszewie oraz wymieniono uszkodzone płyty na ul. Strażackiej.

ustawiono znaki „przejście dla pieszych” na ul. Leśnej
w Bolszewie i wymieniono lustra na skrzyżowaniach
w Gościcinie, Bieszkowicach i Nowym Dworze Wejherowskim.

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU
„POMORSKI BIZNESPLAN”!
Masz pomysł na ciekawą działalność gospodarczą, ale
nie dysponujesz odpowiednimi środkami, żeby móc go
zrealizować? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Właśnie ruszyła kolejna edycja konkursu „Pomorski
biznesplan” realizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Wejherowie przy współudziale
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz
władz samorządowych miast i gmin województwa pomorskiego.
Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony
w dniach od 30 sierpnia 2011 roku do 3 października
2011 roku. W tym czasie każdy Uczestnik powinien opracować i dostarczyć Organizatorowi w terminie do dnia
3 października 2011 roku pomysł założenia przedsiębiorstwa lub rozwoju małego przedsiębiorstwa działającego na terenie woj. pomorskiego (dalej zwany “Projektem
biznesowym”) oraz prawidłowo wypełniony Arkusz informacyjny (wszystkie formularze oraz szczegóły konkursu
znajdują się na stronie internetowej: www.izba.tkchopin.
pl). Projekt biznesowy może dotyczyć założenia nowego

przedsiębiorstwa lub rozwoju każdego małego przedsiębiorstwa działającego na terenie woj. pomorskiego, a związany szczególnie z utworzeniem nowych miejsc pracy, bez
ograniczeń branżowych. Projekt ten powinien zawierać
krótki opis koncepcji założenia przedsiębiorstwa.
Trzeci etap Konkursu trwa od 21 listopada do 01
grudnia 2011 roku. W zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników trzeciego etapu Konkursu Organizator,
w ramach swoich możliwości, udzieli im wsparcia
w kontakcie z liderami biznesu i firmami mogącymi okazać
pomoc w przygotowaniu ostatecznej wersji Biznesplanu.
W terminie do 01 grudnia 2011 roku Uczestnicy dostarczą
Organizatorowi ostateczną wersję Biznesplanu z odniesieniem się do ewentualnych uwag Kapituły. Do 1 grudnia
2011 roku Kapituła ma prawo zaprosić Uczestników na
indywidualną rozmowę. Uroczyste ogłoszenie wyników
nastąpi 1 grudnia 2011 roku, zostaną one także umieszczone na stronie internetowej Konkursu pod adresem
www.izba.tkchopin.pl   
Zapraszamy do uczestnictwa i życzymy powodzenia!
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Wasze bezpieczeństwo w waszych rękach

O tym czy gmina Wejherowo jest bezpieczna i jakie są
zadania dzielnicowego rozmawiamy z sierż. sztab. Marcinem Olejnikiem
Na czym polega praca dzielnicowego?
Ogranicza się ona przede wszystkim
do wykonania zadań powierzonych
przez sądy, prokuraturę oraz inne służby państwowe, co wiąże się z częstą
pracą w terenie. Moim zadaniem jest
pomaganie mieszkańcom gminy w ich
codziennych problemach życiowych,
z czym wiąże się też prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, m.in.
„Niebieskiej Karty” – programu związanego z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinach. Gdy zachodzi taka potrzeba kierujemy również osoby potrzebujące na leczenie odwykowe lub inną terapię. Zachęcam do
zgłaszania takich spraw mnie lub koledze pod nr telefonu:
(58) 672 97 80.
Czy jest coś, co w gminie Wejherowo stanowi szczególny problem dla policji?
Uważam, że gmina Wejherowo należy do terenów bardzo
spokojnych i bezpiecznych. Porównując chociażby do sąsiadującego miasta, tutejsi mieszkańcy nie powinni mieć
większych powodów do narzekań. Oczywiście nie mogę
powiedzieć, że obszar ten jest wolny od wszelkich nieprawidłowości. Niechlubnym przykładem są tu chociażby
częste kradzieże elementów metalowych, które później
sprzedawane zostają na złom. Poza tym giną też kable telekomunikacyjne, a w czasie wakacji tablice rejestracyjne.
Bezpieczeństwem w swojej okolicy zainteresowali się
mieszkańcy Gościcina, którzy z własnej inicjatywy poprosili o spotkanie z przedstawicielami policji. Czego
ono dotyczyło?
Rzeczywiście, kilka tygodni temu lokatorzy ulicy Drzewiarza zainicjowali spotkanie z przedstawicielami Komendy Policji z Wejherowa oraz pracownikami Urzędu

Gminy Wejherowo. Jego przedmiotem były słuszne skądinąd obawy związane z częstymi w ostatnim czasie przypadkami pożarów niewiadomego pochodzenia, nadmierną
prędkością pojazdów oraz zakłócaniem ciszy nocnej przez
młodzież. W ciągu ostatnich miesięcy
w Gościcinie płonęły altany i różne
zabudowania gospodarcze. Doszło do
tego, że mieszkańcy zaczęli obawiać
się o własne bezpieczeństwo. W trakcie spotkania naczelnik prewencji KPP
w Wejherowie asp.sztab.Ryszard Richert przedstawił statystyki interwencji na tym terenie oraz zaproponował
realną pomoc. W ramach porozumienia z gminą Wejherowo   zwiększona
została częstotliwość policyjnych patroli. Od września, na ulicy Drzewiarza
pojawiają się funkcjonariusze, którzy swoją obecnością
i działaniem prewencyjnym poprawiają bezpieczeństwo
mieszkańców. W związku z łamaniem przepisów ruchu
drogowego, kierowcy muszą się liczyć tam z bezwzględną
represją i częstymi mandatami.
Czy wiadomo już jaka jest przyczyna tych pożarów?
Mieszkańcy stoją na stanowisku, że są to podpalenia. Dopóki toczy się w tej sprawie postępowanie nie mogę jednak niczego potwierdzić. Mam nadzieję, że sprawa szybko
się wyjaśni, a mieszkańcy będą mogli spać spokojnie.
Czy na terenie gminy realizowane są poza tym akcje
mające poprawić bezpieczeństwo mieszkańców?
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, na
terenie gminy Wejherowo prowadzona była akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Polegała ona na wzmożonych
patrolach policji w rejonach szkół, w tym kontroli kierujących i pieszych, szczególnie dzieci poruszających się
w okolicach szkół. Apeluję, żeby przez cały rok dzieci zachowywały szczególną ostrożność na drodze, nosili odblaskowe elementy na odzieży, a kierujący pojazdami dostosowywali się do znaków ograniczenia prędkości. Wasze
bezpieczeństwo jest w waszych rękach.

WÓJT GMINY WEJHEROWO OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

oraz zaplecze. W piwnicy o powierzchni 48,73 m2 znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Warunki przystąpienia do przetargu znajdują się na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
tj.www.bip.ug.wejherowo.pl.  
Pisemną ofertę złożyć należy w Urzędzie Gminy
Wejherowo, Os. Przyjaźni 6 do dnia 10 października
2011r. do godz. 1630.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni nr
6, tel. (58) 677-97-07, fax 58 677-97-00,  pokój nr 302
w godzinach pracy Urzędu - w poniedziałki od 900 do
1700 oraz od wtorku do piątku od 730 do 1530.

Na dzierżawę budynku usługowego w miejscowości
Gościcino przy ulicy Wejherowskiej z przeznaczeniem
na prowadzenie apteki, punktu aptecznego lub innych
usług ochrony zdrowia.
Przedmiotem wydzierżawienia jest budynek usługowy o powierzchni 152,68 m2 Budynek usługowy i działka są wolne od obciążeń i zobowiązań; W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej i szkoła podstawowa; Na parterze
o pow.   103,95 m2 zlokalizowano izbę ekspedycyjną
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Dożynki powiatowo – gminne w Górze
Uroczystości dożynkowe, tradycyjnie już rozpoczęły się
dziękczynną mszą świętą, którą odprawił ksiądz kanonik Jerzy Osowicki, proboszcz parafii w Górze. Również on znalazł się na czele przepięknego pochodu i wraz ze starostami dożynek – Elżbietą Czylkowską z Zamostnego i Janem
Kandziorą z Reszek poprowadził wszystkich gości na plac,
gdzie odbywała się dalsza część świętowania. Tuż za nimi
w pięknie przystrojonych dorożkach przybyli również posłowie na Sejm - Jerzy Budnik i Kazimierz Plocke, przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma, wójt gminy Wejhrowo
Henryk Skwarło, radni oraz Pani Sołtys Góry – Genowefa
Dampc. Na plac dowiezione zostały również zachwycające wieńce dożynkowe, przygotowane przez reprezentacje
większości gmin powiatu. Naturalnie praca włożona w ich
przygotowanie musiała zostać należycie doceniona. W ramach przeprowadzonego konkursu zdecydowano, że najpiękniejszy wieniec klasyczny przygotowała gmina Linia.
Drugie miejsce zajęła gmina Wejherowo, a trzecie gmina
Łęczyce. W kategorii wieńców niekonwencjonalnych zwyciężyła natomiast gmina Łęczyce, wyprzedzając gminę Linię. Trzecie miejsce zajęła gmina Choczewo.
Święto Plonów stanowiło doskonałą okazję do uhonorowania tych, którzy szczególnie przysłużyli się zarówno do
rozwoju rolnictwa jak i lokalnej przedsiębiorczości. Zostali
oni wyróżnieni honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz dyplomem i statuetką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To także do nich zwracał się  wójt gminy Wejherowo, który w kilku słowach podkreślił znaczenie pracy
rolnika dla całej społeczności oraz życzył rozwoju, który
umożliwi polskiemu gospodarzowi godne konkurowanie
z rolnikami hiszpańskimi czy holenderskimi. Swoistym
dopełnieniem był list premiera Donalda Tuska, odczytany
przez starostę powiatu wejherowskiego Jerzego Reszkę,
w którym również znalazły się słowa ogromnej wdzięczności i życzenia wytrwałości oraz  wszelkiej pomyślności.
Dożynki to jednak przede wszystkim czas zabawy
i wspólnego biesiadowania. A co, jak nie muzyka jest do
tego doskonałym narzędziem? Pośród licznych występów

na scenie, zaprezentowali się tego dnia zespoły folklorystyczne – kaszubski chórek ze Szkoły Podstawowej w Górze, zespół Kleka oraz Zbychowianki, które w pełnym słońcu dodatkowo rozgrzewały gotową do zabawy publiczność.
Potężną dawkę humoru zafundował natomiast kaszubski
kabaret „Kuńda” , a członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo podczas konkursu wiedzy sprawdzali znajomość gminy Wejherowo. Niestety późnym popołudniem
nastąpiło krótkie załamanie pogody, które jednak nie przeszkodziło w kontynuowaniu zabawy. Już w strugach deszczu wystąpił zespół Kalinka z Kaliningradu oraz gwiazda
wieczoru – zespół Krywań. Zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Voice zakończyła się w późnych godzinach
nocnych.

Ksiądz kanonik Jerzy Osowicki święci wieńce przygotowane przez
reprezentacje gmin powiatu wejherowskiego

Na plac przyjechał piękny korowód dożynkowy
•
•
•
•
•
•
•

Lista wyróżnionych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas
dożynek powiatowo – gminnych
Honorowa odznaka „Zasłużony dla Rolnictwa:
• Mieczysław Musiał – Kąpino
• Bolesław Kloka – Zbychowo
• Kazimierz Głowienka - Gniewowo
• Gerard Kwidziński - Zbychowo
• Stefan Słowy - Pętkowice
• Leon Reich - Gowino
• Marian Czerwionka - Gowino
• Kazimierz Bieszk - Bieszkowice
• Jan Kandziora – Reszki
• Romuald Ptach – Orle

Emil Bank – Kniewo
Ludwik Blaszke – Bolszewo
Ludwik Jóskowski – Ustarbowo
Mirosława Dampc – Sopieszyno
Zbigniew Bieszke – Bolszewo
Józef Pranga – Zamostne
Bogusław Pobłocki – Kniewo

Dyplom i statuetka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Krzysztof Kożyczkowski Gościcino
• Roman Lange – Gościcino
• Zenon Pieper – Gościcino
• Kazimierz Herbik – Ustarbowo
• Henryk Konkol – Bolszewo
• Tadeusz Sobolski – Bolszewo
• Andrzej Glama - Kniewo
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Sala sportowa dla
uczniów z Gowina
Już nie na korytarzach i nie tylko na boisku szkolnym,
ale w nowoczesnej i kompleksowo wyposażonej sali,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowinie będą uprawiać
teraz różnorodne dyscypliny sportowe. Od tego roku,  hala
służyć będzie również do organizacji imprez kulturalnych
i rekreacyjnych, a w przyszłości korzystać mają z niej także wszyscy mieszkańcy Gowina i okolic.
Oficjalnego otwarcia obiektu i przecięcia wstęgi dokonał poseł na Sejm Jerzy Budnik, Krystyna Laudańska
z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, starosta powiatu wejherowskiego Józef Reszke, wójt gminy Wejherowo Henryk
Skwarło, dyrektor szkoły Leszek Grabarczyk oraz jedna
z uczennic. Zaproszeni goście wyrażali podziw dla rozmachu inwestycji oraz życzyli użytkownikom sali optymalnego wykorzystania jej możliwości, a na zbliżający się rok
szkolny wielu satysfakcjonujących wyników.
Sala sportowa w Gowinie to zbudowany nakładem niemal 6 mln. zł. kompleks, w którego skład wchodzi pomieszczenie do ćwiczeń wraz z widownią, szatnie z prysznicami

„A lato było piękne
tego roku…”

Wrzesień 1939 r. Ta tragiczna dla wszystkich Polaków
data przewijała się podczas uroczystości w Białej wielokrotnie. Kolejny raz uczczono tu walkę i śmierć żołnierzy
z I Morskiego Pułku Strzelców, którzy oddali swe życie
za Ojczyznę już w pierwszych dniach hitlerowskiej okupacji. O odwadze poległych w pierwszych dniach września
żołnierzach mówiono tego dnia dużo. Nikt nie chciał pominąć wielkiej odwagi i heroizmu walki z siłami doskonale uzbrojonego wroga. Przesłanie takie pragnął przekazać
w swoim przemówieniu wójt gminy Wejherowo Henryk
Skwarło. Przypominając historię tamtych dni, charakter walki i los poległych na polu bitwy apelował także –
O tych wydarzeniach zapomnieć nam nie wolno.
19 dni trwały walki I Morskiego Pułku Strzelców
w obronie Redy, Wejherowa i Kępy Oksywskiej. Dowodził nim ppłk Kazimierz Pruszkowski.W okolicach Białej
zginęło 15 żołnierzy, natomiast w mogile spoczywa 28 bohaterów poległych w okolicach Wejherowa.

Delegacje ustawiają się do złożenia kwiatów na grobie żołnierzy

oraz infrastruktura wokół budynku. W ramach inwestycji wyposażono ją także w odpowiedni sprzęt sportowy
oraz zainstalowano zewnętrzny i wewnętrzny monitoring.
W tym samym czasie wykonano modernizację kotłowni
węglowej, dysponującej mocą grzewczą szkoły i hali sportowej oraz wykonano kompleksową termomodernizację
całego obiektu.
Gminne rozpoczęcie roku szkolnego stało się również
okazją do wręczenia stypendiów naukowych najlepszym
uczniom gminy Wejherowo. Otrzymało je łącznie 26 osób
spośród studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Na zakończenie uroczystości, z krótkim programem artystycznym
wystąpili uczniowie SP w Gowinie oraz kaszubski chórek
z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze.

Stypendyści minionego roku szkolnego

Kaszubi bawili się bez
alkoholu!

Już po raz XVII proboszcz i parafianie kościoła pw.
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gościcinie udowodnili, że do zabawy potrzebna jest tylko dobra muzyka,
pogoda i szczypta humoru. Właśnie na takie warunki przystało kilkuset mieszkańców całego powiatu wejherowskiego, którzy świętowali na Festynie Kultury Kaszubskiej
i Religijnej. Było gwarno i wesoło. Panie i Panowie ubrani
w stroje kaszubskie zarówno na scenie jak i wśród publiczności zachęcali do wspólnego śpiewu i tańca całe rodziny.
To doskonała okazja aby poznać różnorodne kapele z terenu całych Kaszub. I tak zaprezentowali się m.in. „Manijoce” z Darżlubia, „Dzwoneczki kaszubskie” z Luzina,
zespół „Lewino” z Lęborka, „Stolem” z Chwaszczyna
i Kapela Kociewska ze Starogardu Gdańskiego. Po wysłuchaniu tylu zespołów, z tak różnorodnym repertuarem okazało się, że muzyka kaszubska niejedno ma imię i że język
regionu promować można na wiele sposób. – To imieniny
Matki Boskiej więc impreza musiała się udać. Zabawa bez
alkoholu jest możliwa i to jest piękne! – podsumował festyn organizator, ks. kanonik Stanisław Bach. Wójt gminy
Wejherowo Henryk Skwarło w krótkim wystąpieniu podkreślił także, że połączenie wątków kultury i religii jest
świadectwem wierności chrześcijańskiej Kaszubów, a ten
festyn jest wyrazem trwałości i pamięci o naszej tradycji.
Dla tych, którzy nie tylko mówią w języku kaszubskim,
ale również co nieco o naszym regionie wiedzą, przygotowany był także specjalny konkurs, w którym zarówno
starsi jak i trochę młodsi pochwalili się znajomością tradycji kaszubskiej.
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Rowerem przez gminę!
Zaopatrzeni w specjalne odblaskowe kamizelki ruszyli
z placu przy remizie strażackiej i przemierzyli 5 km. trasę
przez Orle i Bolszewo. Byli wśród nich sołtysi oraz radni
gminy Wejherowo, którzy jak się okazało, nie tylko słownie wspierają sportowe inicjatywy w gminie. Zmęczeni,
a przede wszystkim cali i zdrowi wszyscy powrócili by
wziąć udział w dalszych atrakcjach. Były to m.in. turniej
sołectw, który miał udowodnić jaka miejscowość może wykazać się najlepszą sprawnością fizyczną. I tu bezkonkurencyjny był zespół z Kąpina, który niemal we wszystkich konkurencjach zdeklasował rywali, zdobywając tym samym
puchary ufundowane przez gminę Wejherowo. Osobne
zawody zorganizowano również dla miłośników siatkówki plażowej. Wśród sześciu startujących drużyn, najlepsza
okazała się para „Mark – Metal” z Bolszewa. Dużo emocji
wywołało także konkurencja przeciąganie liny, do której
zgłosili się najsilniejsi mężczyźni poszczególnych miejscowości, wśród których największą determinacją wykazali

Zostań radnym
Młodzieżowej Rady Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo po półrocznej
działalności ogłasza pierwsze   wybory. Pod koniec października w jej szeregach znajdą się nowi członkowie, którzy kontynuować będą dzieło założycieli.
Od początku ich działalności, czyli od marca tego roku,
zrobili już całkiem sporo. Zorganizowali profilaktyczne
spotkanie dla młodzieży pod nazwą „Dzień bez używek”,
w którym uczestniczyło ok. 400 osób oraz rozpoczęli cykl
korepetycji „Starszy brat, starsza siostra”. Już za niecałe
dwa miesiące z kolejnymi inicjatywami wystąpi młodzież
wybrana w wyborach, do których czynne i bierne prawo
wyborcze ma młodzież z terenu gminy Wejherowo. –
Nadszedł czas, by w sprawach dla młodych ludzi najważniejszych, mieli szansę wypowiedzieć się wszyscy. Mam
nadzieję, że kandydować na stanowisko radnego zechcą
osoby, którym na sercu leży dobro dzieci i młodzieży z naszej gminy – mówi Kacper Daszke, jeden z inicjatorów powstania Młodzieżowe Rady Gminy i wiceprzewodniczący
MRG mijającej kadencji
12 września powołana została Młodzieżowa Gminna
Komisja Wyborcza. Jej przewodniczący wyznaczył termin
wyborów na 12 października 2011 r. Do 27 września 2011
r. kandydaci mają czas na zarejestrowanie się w MGKW.
Wszystkie potrzebne do tego formularze znajdują się
w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie internetowej
Urzędu Gminy Wejherowo. Również tam podane jest miejsce i godziny, w których będą one przyjmowane. Do zarejestrowania komitetów wyborczych niezbędne są popraw-

się przedstawiciele z Bolszewa. Sponsorem nagród w tych
konkurencjach był z kolei poseł Kazimierz Plocke.
Poza rywalizacją dla dorosłych, równocześnie trwały też
gry i zabawy dla dzieci, zorganizowane przez Młodzieżową
Radę Gminy Wejherowo. Jej radni przez kilka godzin malowali dzieciom twarze i zorganizowali konkurs plastyczny.
Sporą popularnością cieszyła
się również loteria fantowa,
w której główną nagrodą był
rower górski.
Trafił on w ręce
Jerzego Hasiaka
z Bolszewa. Zabawa zakończyła się wspólnym
Zwycięska drużyna z Kąpina
pieczeniem kiełbasek na ognisku i zabawą taneczną, do której przygrywał
zespół „Rumcajs”.
nie wypełniane oświadczenia i 10 podpisów popierających
daną listę wyborczą. Ponadto osoby poniżej 16 roku życia
przedłożyć muszą zgodę rodziców. Każdy komitet powinien zgłosić członków do Młodzieżowych Okręgowych
Komisji Wyborczych. Młodzieżowa Gminna Komisja
Wyborcza w ciągu 3 dni od upłynięcia terminu zgłaszania
komitetów ogłosi listy i przeprowadzi losowanie numerów
do list wyborczych, a także publiczne losowanie członków
Młodzieżowej Okręgowej Komisji Wyborczej. Wybory
odbędą się w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie.
Tam też będą mieściły się wszystkie trzy MOKW.
W czasie głosowania młodzież zostaje podzielona na
trzy okręgi wyborcze:
I. Osoby w wieku:13-16 lat – Okręg wyborczy nr 1
(3 mandaty)
II. Osoby w wieku 17-19 lat – Okręg wyborczy numer 2
(4 mandaty)
III. Osoby w wieku 20-26 lat – Okręg wyborczy numer 3
(8 mandatów)
Szczegóły harmonogramu tegorocznych wyborów
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo w zakładce – Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo,
tj. www.ug.wejherowo.pl.

Młodzi i ambitni działacze Młodzieżowej Rady Gminy. Czy
znajdą się godni następcy?
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KĄPINO ZAGŁOSUJE U SIEBIE
24 sierpnia w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Orlu odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wejherowo. Najważniejszym punktem obrad było wręczenie
aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na
stopień nauczyciela mianowanego. Po wcześniejszym zdaniu odpowiedniego egzaminu kwalifikacyjnego oraz złożeniu ślubowania, otrzymało go dziesięcioro nauczycieli ze
szkół podstawowych i gimnazjum gminy Wejherowo:
Agnieszka Jarząb – edukacja wczesnoszkolna SSP Orle
Karolina Żygo – świetlica SSP Orle
Anna Rohraff – świetlica SSP Gościcino
Iwona Pilarska – religia, świetlica SSP NDW
Dawid Kaczmarek – biologia, gimnazjum w Bolszewie
Beata Szymańska – fizyka, gimnazjum w Bolszewie
Beata Sauter – fizyka, gimnazjum w Bolszewie
Katarzyna Kruszyńska – j.angielski, gimnazjum
Alicja Buczyło – Lniska – j.angielski, gimnazjum
Dominika Borzyszkowska – j.angielski, gimnazjum
Zbliżający się termin wyborów parlamentarnych sprowokował przyjęcie zmian w podziale gminy Wejherowo
na stałe obwody głosowania. W związku z przekroczeniem
ustawowej liczby mieszkańców (3000 osób) w obwodzie
nr 6 w Gowinie, obejmującym Gowino, Pętkowice, Kąpino, Ustarbowo i Sopieszyno oraz odpowiedzią na wielokrotne apele mieszkańców uskarżających się na zbyt dużą
odległość do dotychczasowej komisji,  mieszkańcy Kąpina

przeniesieni zostali do nowego obwodu głosowania. Już
podczas najbliższych wyborów, będą mogli zagłosować
w budynku Agory w Kąpinie, przy ul. Wiejskiej 29, który
będzie od teraz Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 11.
Na zakończenie jednogłośnie przyjęto również zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę ok. 166 tys. zł
z tytułu uzyskania dotacji celowej na realizację programu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Droga do celu”.

Awans zawodowy uzyskali wszyscy starający się o niego
nauczyciele

Kolejna szansa, nie tylko dla rybaków!
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach
środków:  
II ”Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
III ”Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z sektora społeczno-gospodarczego. Wnioski   należy składać w terminie od 3 października do 7 listopada 2011 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo. Po wzory dokumentów
oraz szczegóły na temat konkursu zapraszamy na stronę
internetową: www.plgr.pl (zakładka „Konkursy”.) Informujemy, iż w Urzędzie Gminy Wejherowo odbywać się

będą konsultacje z mieszkańcami, które dotyczą:
„Operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze
środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającej inwestycje w zrównoważone rybołówstwo” przeprowadzany przez specjalistów Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Kaszubskiej.
Operacje mogą dotyczyć:
- Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
- restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej
oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę
związaną z sektorem rybactwa
- podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
- Ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej
Terminy konsultacji:
06.10.2011 - 7:30 - 10:30
18.10.2011 - 11:45 - 14:45.
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Jesienna odsłona „Kobiecych Inspiracji”
Pierwsze, majowe spotkanie z kobietami cieszyło się
tak dużym powodzeniem, że organizatorka Dorota Schulz
postanowiła nie spoczywać na laurach i zorganizować
następne zajęcia, dzięki którym kobiety mogą w miłej atmosferze porozmawiać o swoich marzeniach, codziennych
radościach, a także zmartwieniach zaprzątających ich głowy każdego dnia. Poniżej przedstawiamy zaproszenie organizatorki spotkań – Doroty Schulz na jesienne spotkania
w Bibliotece.
Pierwsze cieszące  się sporym zainteresowaniem zajęcia obejmowały m.in. konsultacje fryzjerskie i kosmetyczne oraz samodzielne tworzenie oryginalnej biżuterii i pięknych bukietów. Czy można lepiej spędzić czas w kobiecym
gronie? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, zapraszam już 26 września o godz. 17.00  do siedziby Biblioteki Publicznej gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie. Naszym gościem tego dnia będzie doświadczony   psycholog Adriana Wójtowicz, która podpowie  
jak skutecznie walczyć z jesienna depresją. Równocześnie odbędzie się też promocja książki Ewy Lenarczyk pt.
„W poszukiwaniu szczęśliwego domu”, natomiast Janina
Borchamann dyrektor biblioteki wskaże kilka dobrych po-

zycji, które z pewnością umilą długie jesienne wieczory.
Ponadto wspólnie poszukamy odpowiedzi  na pytania
z zakresu kosmetologii dzięki Aleksandrze Klaman z jednego z gabinetów kosmetycznych z Wejherowa.
24 października o godz. 17.00. o aktualnych   trendach
fryzjerskich opowie Joanna Pionk ze studia fryzjerskiego
z Gdyni, a Ewa Schulz (po raz kolejny)  udzieli nam praktycznych rad z zakresu makijażu. W dziedzinie mody i stylistyki nieoceniona okaże się pomoc p. Jolanty Packowska
ze sklepu odzieżowego z Gościcina.
Listopad upłynie nam pod znakiem zdrowej kuchni
i odżywiania. Nasza specjalistka w tej dziedzinie - Marta
Okoń przedstawi jesienne przepisy na różne okazje. Ponadto będzie możliwość z korzystania z darmowych konsultacji z dietetyczką Moniką Roman. Spotykamy się jak
zwykle w bibliotece 21 listopada o godz. 17.00. Tego dnia
odbędzie się również degustacja, a podczas każdego spotkania będzie można napić się kawy i skosztować pysznego ciasta! Zachęcam serdecznie do udziału w  „Kobiecych
Inspiracjach”. Gwarantuję, że nie będzie to czas stracony.
					

Pozdrawiam,
Dorota Schulz

Chroń środowisko z gminą Wejherowo!
16 września weszła w życie uchwała Rady Gminy
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska . Od
tego momentu mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o
dofinansowanie w przypadku usuwania azbestu, budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz budowy przydomowej oczyszczalni.
Mieszkaniec, który chce uzyskać dofinansowanie musi złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy:
• wypełniony wniosek,
• dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością,
• w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli,
a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie przedsięwzięcia,
• szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia,
• w przypadku usuwania azbestu dodatkowo:
-  informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub
są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U.
z 2011 r. Nr 8 poz. 31)
-  kopię umowy na wykonanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej
z firmą, która zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego jest uprawniona do usuwania wyrobów zawierających azbest,
- kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku dokonanego na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót lub kopię pozwolenia
na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu
• w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
ustalone przez właściwego zarządcę sieci,
• w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
- kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Niezbędne informacje nt. uchwały można uzyskać także pod numerem telefonu - 58 677 97 31. Wnioski o
dofinansowanie znajdują się w pok. 303 Urzędu Gminy
Wejherowo i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ug.wejherowo.pl
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Goście z Normandii
wystąpili w Bolszewie
Przybyli z północy Francji, aby przedstawić nam niewielką część swojej historii i sztuki, poczęstować przysmakami, a przede wszystkim zaprosić do wspólnej, międzykulturowej zabawy. W ramach wieloletniej współpracy
z miastem Rouen we Francji, w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie, kilkunastoosobowa grupa naszych
francuskich przyjaciół przedstawiła historię Normandii.
Do Francji pojechać chciałby chyba każdy. Nie dla każdego jednak taka podróż jest na wyciągnięcie ręki. To między innymi dla miłośników kultury francuskiej, nie mogących  pozwolić sobie na poznanie jej osobiście,  francuscy
goście, prawie tydzień przebywający w powiecie wejherowskim,   przygotowali jej namiastkę dla mieszkańców
gminy Szemud, Wejherowa, a także dla nas. Przybyli na
to interesujące wydarzenie mieszkańcy gminy Wejherowo
mogli więc posłuchać i zobaczyć w jaki sposób Normandia
przez wieki przeobrażała się do obecnej postaci, potańczyć  
z artystami do dźwięków regionalnych melodii, a także
wziąć udział w loterii fantowej i wygrać francuskie wino
czy też przepiękne obrazy. Jeden z nich, malowany zresztą
na oczach widzów, podarowany został na ręce wójta gminy
Wejherowo. Biesiadowanie zakończyła wspólnie odśpiewana piosenka „Panie Janie” oraz deklaracja ponownych
odwiedzin w jak najszybszym czasie.

W Gniewowie
dziękowali za plony
Koniec sierpnia to symboliczne zakończenie lata
i wakacji, a także okres intensywnego zbioru wszystkich płodów rolnych. To również czas dziękczynienia
za obfitość owoców   oraz otrzymane w trakcie żniw
łaski.
Jako pierwsi w naszej gminie za tegoroczne plony dziękowali rolnicy z Gniewowa. Kulminacyjnym
punktem uroczystości dziękczynnych była msza święta celebrowana przez proboszcza parafii św. Anny w
Wejherowie o. Tyberiusza Nitkiewicza, który podziękował rolnikom, sadownikom, pszczelarzom i wszystkim tym, którzy utrzymują się dzięki pracy na polu za
wytrwałość oraz siłę w pokonywaniu przeciwności pogodowych. W podobnym tonie zwrócił się do wszystkich także wójt gminy Wejherowo – Henryk Skwarło,
życząc przy okazji godziwej zapłaty za zebrane plony i
nieustannej radości z wypełniania swojego życiowego
powołania. Dożynkowe świętowanie po mszy świętej
zamieniło się w zabawy dla całych rodzin.

Porady dla rolników
KREDYTY KLĘSKOWE Z ARiMR:
Są dwie linie kredytowe: inwestycyjna i obrotowa. W tym miesiącu przedstawimy szczegóły związane z kredytami klęskowymi.
Kredyt inwestycyjny

Kredyt obrotowy

Przeznaczenie środków

Zakup maszyn rolniczych, przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwetarskich

Środki do produkcji rolnej np. nawozy, paliwa,
zakup inwentarza

Kwota kredytu

Nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych

Nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu i
jednocześnie musi wynosić nie więcej niż:
- 4 mln zł dla gospodarstw rolnych,
- 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej

Okres kredytowania

maks. 8 lat

maks. 4 lata

Oprocentowanie w skali
roku (z ubezpieczeniem 50%
upraw lub zwierząt)

0,1%

0,1%

Oprocentowanie w skali
roku ( bez ubezpieczenia)

3,85%

3,85%

Kredyty te udzielane są przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można się o nie starać do 30 czerwca
następnego roku. Nie wymagają wkładu własnego. Kredytobiorca musi w terminie 3 miesięcy od pobrania pieniędzy z banku udokumentować wykorzystanie kredytu inwestycyjnego na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody. W przypadku kredytu obrotowego udokumentowaniu podlega 50% wydatków. W związku z powyższym warto ubezpieczyć 50% upraw lub zwierząt. Przypominam, że 50% składki ubezpieczenia dokłada
budżet państwa. Obowiązek ubezpieczenia upraw i zwierząt rolnicy mają od VII.2008 roku. Na tych rolników, którzy w wyznaczonym terminie nie
zawarli umów wójt lub burmistrz może nałożyć karę w wysokości 2 Euro od każdego hektara objętego obowiązkiem ubezpieczenia. Producenci
rolni muszą ubezpieczyć swoje uprawy w terminie od 1 lipca roku następnego po tym, za który otrzymali dopłaty bezpośrednie a końcem czerwca
roku następnego.
UWAGA!! Od 26 września do 7 października 2011 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebowali pomocy w stworzeniu odpowiedniego wniosku, proszę o kontakt:
Prywatne Doradztwo Rolnicze EuroGaja Magdalena Piastowska tel. 0509-700-558 lub napisz: e-mail: magdalena.piastowska@gmail.com
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Biblioteka z Bolszewa najlepsza w Polsce!
W konkursie na najlepszy program realizowany podczas
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej gminy Wejherowo im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie nagrodzeni zostali najwyższym wyróżnieniem. Receptą na sukces jest ciężka praca i oryginalny pomysł na propagowanie czytelnictwa.
Spotkania autorskie, koncerty, wystawy, konkursy plastyczne dla dzieci czy przedstawienia teatralne to tylko
część przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować kreatywnej ekipie z Bolszewa, na czele z Panią Dyrektor Janiną
Borchmann – wulkanem energii i realizatorem wielu nietuzinkowych pomysłów. To właśnie dzięki jej zapałowi, Tydzień Bibliotek w gminie Wejherowo nie trwał siedem dni,
a niemalże cały miesiąc! Jeśli dodać do tego niesamowitą
frekwencję na wszystkich tych wydarzeniach, nie ma wątpliwości, że pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie
na najlepszy Tydzień Bibliotek trafiła w dobre ręce.
W zmaganiach   wzięło udział 48 bibliotek, przede
wszystkim publicznych, ale także kilka książnic szkolnych

Mogą więcej!
W ramach projektu systemowego realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Droga do Celu”
czternaścioro dzieci z terenu gminy Wejherowo bierze
udział w interesujących warsztatach.
Składają się one z części fotograficznej, teatralnej i dziennikarskiej (każda część to dwa spotkania). W ramach
części fotograficznej dzieci uczyły się obsługi aparatu,
następnie  wykonywały zdjęcia portretowe oraz same wymyślały sobie stroje i malowały do sesji fotograficznej.
Podsumowaniem tej części jest wystawa zdjęć, która zostanie zaprezentowana na konferencji kończącej projekt w

czy uczelnianych. Nagroda główna, czyli 5000 zł. trafiła
do Bolszewa już po raz czwarty! Tak jak dotychczas, również i tym razem kwota ta przeznaczona zostanie na zakup
sprzętu sportowego. Dotychczas odbyło się 8 edycji konkursu. Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych, równie spektakularnych
sukcesów!

Pani Dyrektor Janina Borchmann, Agnieszka Szulc i
Bartłomiej Wiszowaty z pisarzem Andrzejem M. Grabowskim.

grudniu. W ramach części teatralnej zostanie
wystawione przedstawienie, które również
zostanie wystawione na
konferencji kończącej
projekt. Zajęcia obejmują również wyjazd do
teatru. Podsumowanie
części dziennikarskiej to
stworzenie gazetki.
Pozowanie do sesji
zdjęciowej wywołało u
dzieci najwięcej radości.

„Digitalizacja - sposób na zabezpieczenie cennych zbiorów”
W ubiegłym roku Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie przystąpiła
do procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych. To wyjątkowo cenny element dziedzictwa kulturowego, którego ochrona jest powinnością każdego pokolenia. Obecnie
dzięki technologiom w zakres tej ochrony wchodzić mogą
już nie tylko działania zapewniające zbiorom bezpieczne
warunki przechowywania, ale także zabezpieczające treść
zbiorów. Szansę taką stwarza technologia cyfrowa, czyli digitalizacja. Przenoszenie na format cyfrowy niemal
wszystkich typów dokumentów, tj. książek, dokumentów
z życia społecznego, etc. poprawia również problem fizycznego oddalenia odbiorcy informacji od jej źródła.
Zbiory, które nasza biblioteka przenosi na format cyfrowy są wprowadzane do zasobów Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), która jest zrzeszona w Federacji Bibliotek

Cyfrowych.  Dzięki temu czytelnicy z kraju i z zagranicy
za pośrednictwem katalogu internetowego BBC mogą zapoznać się z zasobami wprowadzanymi przez bibliotekę
w Bolszewie. W związku z powyższym zwracamy się
do instytucji i osób prywatnych zainteresowanych przeniesieniem na format cyfrowy wszelkiego rodzaju materiałów będących w ich posiadaniu o kontakt z biblioteką
w Bolszewie od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00
do 18.00 pod numerem telefonu (58) 572-11-80. Każda
z zainteresowanych osób podpisuje z biblioteką umowę
licencyjną niewyłączną na korzystanie z autorskich praw
majątkowych pozwalającą przenieść na format cyfrowy
wszelkiego rodzaju materiały udostępniane na czas skanowania przez Państwa. Po przeniesieniu na format cyfrowy
zostaną one zwrócone właścicielowi.
Oprac.: J.B. i B.W.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 09 października 2011r.

Na podstawie art16 §1ustawy z dnia 05 stycznia 2011. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 nr 21 ,poz. 112,nr 26 poz.134,nr 94,poz.550 oraz nr 102,poz.588
nr 134,poz.777,nr 147 poz.881,nr149 poz.889) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych  w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00 .

Numer
Obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborcze

BOLSZEWO ulice:
Akacjowa, Bagienna, Buczka, Bzowa, Cicha, Czeladnicza, Dębowa, Dobra, Glińskiego,  Główna,
Hodowców, Jaśminowa, Kamienna, Kanałowa,  Kardynała S.Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa,
Kochanowskiego, Konarskiego, Krasickiego, Kręta, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, Miła, Nad Jazem,
Nadrzeczna, Narutowicza, Nowa, Ogrodnicza, Ogrodowa, Orzechowa, Osada Miga, Parkowa,
Piaskowa, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Różana, Rzeźnicka, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Torowa, Traugutta, Turkowa, Wejherowska, Wesoła, Włoska, Wodna,  Zachodnia,  Zielona.

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Bolszewie
ul. Szkolna 7

BOLSZEWO ulice:
Asnyka, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długa, Jagiellonów, Jana, Marchlewskiego, Mickiewicza,
Mieszków, Nowotki, Orzeszkowej, Piastów, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Stolarska, Św.Huberta, Waryńskiego, Wiśniowa, Władysława, Zamostna,  Żeromskiego.

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Bolszewie ul.Szkolna 7

GOŚCICINO ulice:
Akacjowa, Aleja Jarzębinowa, Antoniego Groth, Bukowa, Dębowa, Drzewiarza, Fabryczna,Fiołkowa
,Gowińska,Grabowa,Graniczna,Irysowa,Jałowcowa,Jarzębinowa, Jesionowa,Jodłowa,Kasztanowa,K
lonowa,Kochanowska, Konopnickiej, Konwaliowa, Kopernika, Kwiatowa ,Leszczynowa, Lęborska,
Lipowa,  Majkowskiego, Mickiewicza, Narcyzowa, Olchowa, Orzechowa, Południowa, Północna,  
Różana, Sosnowa, Stokrotek, Stolarska, Storczykowa, Strażacka, Sójkowa, Szeroka, Świerkowa,
Topolowa, Wejherowska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wschodnia, Zachodnia,  Żwirowa.

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Gościcinie
ul. Wejherowska 22

GOŚCICINO ulice:
Augustyna Guntera, Bajkowa, Borówkowa,Bracka, Brzozowa, Bursztynowa, Cicha , Dożynkowa,
Granitowa Gruntowa,  Chłopska ,Jagodowa, Jana Pawła II,  Jaśminowa, Jeżynowa,Jęczmienna, Klimka, Koralowa,  Krótka, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Łąkowa,Malinowa, Mikołaja , Na Wzgórzu,  
Owsiana,  Piękna, Polna, Przemysłowa, Pszeniczna, Robakowska, Równa, Rumiankowa, Siewna,
Stroma, Szczęśliwa, Torowa, Urocza, Wiejska, Wiosenna, Wójta Edwarda Łakomego, Zbożowa,
Zielona, Źródlana, Żniwna , Żytnia.

Sala gimnastyczna przy
Samorządowej Szkole
Podstawowej w Gościcinie
ul. Wejherowska 22

5.

ORLE

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Orlu
ul. Nadrzeczna 19
tel. 585720289
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego

6.

GOWINO, PĘTKOWICE, SOPIESZYNO, USTARBOWO

Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Gowinie ul. Wejherowska 60
tel.585720629
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

7.

GÓRA , KNIEWO, WARSZKOWO, ZAMOSTNE

Świetlica wiejska przy remizie OSP
w Kniewie ul. Aleja Lipowa 14
tel. 586766332

8.

BIESZKOWICE, GNIEWOWO, ŁĘŻYCE,
NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, RESZKI, ZBYCHOWO

Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Nowym Dworze Wejherowskim ul.
Szkolna 1
tel. 586728206

9.

BOLSZEWO ulice:
Aleksandra Labudy, Antoniego Albeckiego, Błękitna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Cylkowskiego, Cze
sławaMiłosza,Goździkowa,Grabowa,Graniczna,Harcerska,Chłopska,Jagodowa,
Jana Trepczyka, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesionowa, Jeżynowa, Jodłowa, Junacka, Kalinowa, Kamila
Norwida, Krótka, Krucza, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Modrzewiowa,
Myśliwska, Okrężna, Olchowa, Robotnicza, Rybna,  Sosnowa, Strażacka, Tęczowa,  Wierzbowa,
Wrzosowa, Zbożowa, Żurawia.

Samorządowe Gimnazjum
w Bolszewie
ul. Leśna 35
tel. 585720977

10.

Gościcino ulice:
Dworska,Grzybowa,Gwiezdna,Handlowa,Hetmańska, Kasztelańska, Kosmiczna, Łukowa,  Miodowa,
Nadrzeczna,  Okrężna, Orbitalna, Osiedlowa,  Planetarna, Podgórna, Polarna, Poprzeczna,  Prosta,  
Satelitarna, Słoneczna,  Szlachecka,  Wąska, Wrzosowa,  Ziemska, Żurawia.

Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Gościcinie ul. Wejherowska 22

11.

Kąpino

Świetlica w budynku AGORY
Kąpino ul. Wiejska 29
tel. 694383813

1.

2.

3.

4.
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tel. 586722666

tel. 586722666

tel. 586728123

tel. 583526280

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

tel. 586728123
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WŁAŚCICIELE PSÓW

PODZIĘKOWANIA

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2009 r. Nr 45 poz. 858) zostały szczegółowo określone
obowiązki właścicieli psów:
• zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi ze strony zwierzęcia,
• wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne także w kaganiec,
• prowadzenia psa na uwięzi,
• ogrodzenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający
opuszczenie jej przez psa.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego, zgodnie
z art. 77 Kodeksu wykroczeń, właściciel zwierzęcia podlega
karze grzywny do 250,00 złotych.
                           Wójt  Gminy Wejherowo
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie
w imieniu swoim i wszystkich strażaków na ręce
Pana Czesława Drewa Prezesa przedsiębiorstwa inżynieryjnego DREWA - HYDROINSTAL sp. z o.o.
Składa gorące podziękowania za wielkie wsparcie
i pomoc w doposażeniu nowego wozu strażackiego
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