
„JESZCZE ROSNĄ DRZEWA, 
KTÓRE TO WIDZIAŁY...”

	 Uroczystość	 ku	 czci	 pomordowanych	 przez	
hitlerowców	 Polaków	 odbyła	 się	 2	 październi-
ka		w	Piaśnicy.		72	lata	po	bestialskim	mordzie	
dokonanym	na	naszych	rodakach	w	lasach	nie-
opodal	Wejherowa,	ponownie	oddano	hołd	tym,	
którzy	zginęli	w	imię	nieludzkiej	ideologii.
           Czytaj	więcej	s.	5	
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WOLNIEJ NA ULICACH 
OSIEDLOWYCH W BOLSZEWIE

		Zbyt	duża	prędkość	kierowców	poruszających	się	po	
drogach	osiedlowych	w	Bolszewie	zmusiła	do	podjęcia	
konkretnych	działań.	6	listopada	na	wielu	drogach	we-
wnętrznych,	wprowadzona	zostanie	strefa	ograniczenia	
prędkości	do	30	km/h.
	 	 	 	 	 									Czytaj	więcej	s.	3

 22	 pary	 obchodzące	 w	 tym	 roku	
50.	 rocznicę	 zawarcia	 związku	 mał-
żeńskiego	gościły	w	Dworku	„Rajska	
Góra”	w	Górze.	Podczas	uroczystego	
spotkania,	wszystkim	dostojnym	Jubi-
latom	wójt	gminy	Wejherowo	Henryk	
Skwarło	wręczył	medale	 „Za	 długo-
letnie	 pożycie	małżeńskie”,	 prezenty	
oraz	kwiaty.	
	 	 		 			Czytaj	więcej	s.	8

CZAR PAR PO 50 LATACH
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Wiktor Laddach, z Orla  91 latKlemens Baranowski z Gościcina, 94 lata

Helena Piekarska z Bolszewa, 91 latMaria Kosznicka ze Zbychowa, 95 lat

Galeria Jubilatów
 
	 W	minionym	miesiącu,	w	gminie	Wejherowo	kilkakrotnie	mieliśmy	okazję	do	świętowania	niezwykłych	rocznic.	Aż	
siedmioro	Jubilatów,	w	dobrej	kondycji	ducha	i	ciała,	kolejnymi	urodzinami	zbliżyło	się	do	jedenastej	dekady	swojego	
życia.	Z	radością	przyjmowali	życzenia,	kwiaty,	Listy	Gratulacyjne	i	upominki	z	rąk	wójta	gminy	Wejherowo	Henryka	
Skwarło,	wicewójta	Macieja	Milewskiego,	Przewodniczącego	Rady	Gminy	Huberta	Tomy	oraz	radnych.
	 Dostojnym	Jubilatom	życzymy	dużo	zdrowia,	pogody	ducha	oraz	pociechy	z	licznego	grona	wnucząt	i	prawnucząt!

Elżbieta Krause ze Zbychowa, 90 lat

Anna Ribakowska z Bolszewa, 92 lata
Jadwiga Miotke z Gościcina, 100 lat
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DZIEJE SIĘ W GMINIE

Zmiana organizacji 
ruchu w  Bolszewie

	 Na	 wniosek	 mieszańców,	 którzy	 od	 dłuższego	 czasu	
apelowali	 o	 uporanie	 się	 z	 problemem	 nadmiernej	 pręd-
kości	na	drogach	wewnętrznych	Bolszewa,	z	dniem	6	 li-
stopada	bieżącego	 roku	wprowadzone	 zostaną	 tam	nowe	
zasady	 organizacji	 ruchu.	 Zmiany	 wprowadzone	 zosta-
ną	pomiędzy	ul.	Strażacką,	Długą,	do	granicy	lasu,	gdzie	
wprowadzona	 zostanie	 strefa	 ograniczenia	 prędkości	 do	
30	km/h.	Przestrzeganiu	wprowadzonych	ograniczeń	pręd-
kości	będzie	służyć	przyjęcie	skrzyżowań	równorzędnych	
wewnątrz	 stref.	Z	uwagi	na	przyzwyczajenia	kierowców,	
zasadę	skrzyżowań	równorzędnych	wskazywać	będą	znaki	
„Uwaga	kierowco!	Wjeżdżasz	w	strefę	 skrzyżowań	 rów-
norzędnych”	W	strefie	znajdować	się	będą	także	inne	ele-
menty	spowalniające	ruch,	np.	progi	zwalniające.	Elemen-
ty	 te	ze	względu	na	obowiązującą	prędkość	30	km/h,	nie	
będą	oznakowane	dodatkowymi	znakami	ostrzegawczymi.	
Strefa	ograniczonej	prędkości	wprowadzona	zostanie	także	
na	odcinku	ul.	Leśnej	pomiędzy	ul.	Albeckiego	i	Granicz-
ną.	Poza	strefą	ograniczonej	prędkości	30	km/h	pozostaną	
ulice:	Zamostne,	Długa	oraz	Leśna	na	odcinku	od	ul.	Za-
mostnej	do	ul.	Albeckiego.

	 Prosimy	 kierowców	 o	 przestrzeganie	 nowych	 zasad	 
w	 strefach	 ograniczonej	 prędkości	 oraz	 o	 zachowanie	
wzmożonej	ostrożności,	szczególnie	w	pierwszych	dniach	
jej		obowiązywania.

ODŚNIEŻONE ULICE 
W TWOICH RĘKACH

Wójt	gminy	Wejherowo	ogłasza	przetarg	na	interwen-
cyjne	odśnieżanie	dróg	w	poszczególnych	miejscowo-
ściach	Gminy	Wejherowo	Oferty	należy	składać	w	sie-
dzibie	Urzędu	Gminy	Wejherowo	do	3	listopada	2011r.
 Do udziału w przetargu w szczególności zaprasza 
się mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu 
Gminy,  którzy dysponują pługiem i posypywar-
ką. Będą oni odpowiedzialni za odśnieżanie jedynie 
swojej miejscowości!
	 Szczegóły	 przetargu	 znajdują	 się	 na	 stronie	 inter-
netowej	 Biuletynu	 Informacji	 Publicznej,	 tj.	 www.bip.
ug.wejherowo.pl.	 Dodatkowych	 informacji	 udzielają	
także	 pracownicy	 Referatu	 Funduszy	 Zewnętrznych	 
i	Zamówień	Publicznych	pokój	nr	106,	107,	przyjmujący	
w	godzinach	pracy	Urzędu	lub	pod	nr	tel.	58-677-97-45.

 •	 15	września	zakończył	się	remont	1,3	km.	drogi	powia-
towej	od	Wejherowa	do	Gowina.	Koszt	jej	wykonania	
to	775	tys.	złotych.	Wykonawcą	była	firma	WAKOZ	sp.	 
z	o.o.	z	Luzina.	W	ramach	inwestycji	wykonano	rów-
nież	pobocza	oraz	dwie	zatoki	autobusowe.	
	W	Kąpinie	oddano	do	użytku	75	m	chodnika	.	Wyko-•	
nawca:	firma	P.U.H.	Kunik.	Koszt	inwestycji	to	22.350	
zł.	W	ramach	inwestycji	wykonano	również	barierki.
	W	Gościcinie	wyłożono	kostkami	betonowymi	i	oddano	•	
do	użytku	ul.	Orzechową	w	Gościcinie.	Wykonawcą	jest	
firma	P.U.H.	Kunik.	Koszt	inwestycji	to	97	440	zł.
	Równania	i	uzupełnianie	kruszywem:•	

Góra:	ul.	Derdowskiego,	ul.	Kaszubska,	ul.	Wejhera,	ul.	Po-
rzeczkowa,	ul.	Szkolna,	ul.	Słowińska
Bolszewo:	ul.	Traugutta,	ul.	Kręta,	ul.	Poprzeczna,	ul.	Za-

chodnia,	 ul.	 Torowa,	 ul.	 Żeromskiego,	 ul.	 Klonowa,	 ul.	
Świerkowa,	ul.	Narutowicza,	ul.	Topolowa,	ul.	Kwiatowa,	
ul.	Władysława
Gowino:	ul.	Zbigniewa	Herberta,	ul.	Zachodnia,	ul.	Równa	
Zbychowo:	ul.	Słonecznikowa,	Fiołkowa,	Chabrowa,	Stor-
czykowa,	Różana
Sopieszyno:	ul.	Leśna	i	Świerkowa
Ustarbowo:	ul.	Jagodowa,	ul.	Leśna,	ul.	Podgórna,	ul.	Bru-
kowa,	ul.	Jeziorna,	ul.	Łąkowa,	ul.	Gowińska

	Podpisano	umowę	na	wykonanie	projektu	sieci	kanali-•	
zacji	deszczowej	i	sanitarnej	wraz	z	przepompowniami	
ścieków	w	miejscowości	Kąpino	z	firmą	Biuro	Projek-
tów	Budownictwa	Komunalnego	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	
w	Elblągu	ul.	Wigilijna	6-7,	82-300	Elbląg
	Wykonany	został	chodnik	z	kostki	brukowej	przy	ul.	•	
Długiej	w	Bolszewie	na	szerokości	2,0	m	i	dł.	ok.	65	m	
wraz	z	ławą	fundamentową	i	peronem	z	kostki	bruko-
wej	(15	m2)	pod	wiatę	przystankową	„PA/EOS”	firmy	
„BIN”	Sp.	z	o.o.	
	Odbyło	się	spotkanie	wójta	gminy	Wejherowo,	starosty	•	
powiatu	wejherowskiego	oraz	dyrektora	Zarządu	Dróg	
Wojewódzkich	 z	 inwestorem	 obiektów	 handlowych,	
znajdujących	się	przy	ul.	Zamostnej	w	Bolszewie.	Jego	
przedmiotem	było	wypracowanie	stanowiska	w	spra-
wie	uregulowania	dojazdów	i	przejść	dla	pieszych	do	

Wyremontowana droga z Wejherowa do Gowina
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Ćwierć wieku parafii 
w Gościcinie

 25.	 rocznicę	erygowania	parafii	pw.	Matki	Boskiej	
Nieustającej	Pomocy	w	Gościcinie	świętowali	przybyli	
księża	 z	 całej	Polski,	 	 parafianie	oraz	wielu	 sympaty-
ków	tego	miejsca.
	 Obchody	rozpoczęły	się	11	września	uroczystą	mszą	
świętą,	którą	poprowadził	delegat	arcybiskupa	kanclerz	
kurii	biskupiej	ks.	infułat	dr	Stanisław	Zięba.	Euchary-
stię	koncelebrowało	również	17	księży,	którzy	wspólnie	
modlili	się	w	intencji	parafian,	ks.	kanonika	Stanisława	
Bacha	 oraz	 dobrodziejów	 kościoła.	 Po	mszy,	 na	 ręce	
księdza	proboszcza	życzenia,	kwiaty	i	prezenty	złożyli	
m.in.	 członkowie	działających	przy	kościele	 formacji,	
radni	 gminy	 Wejherowo,	 przedstawiciele	 Zrzeszenia	
Kaszubsko	–	Pomorskiego	i	wielu	parafian.
	 Kościół	 pw.	 Matki	 Boskiej	 Nieustającej	 Pomocy	
powstał	16	czerwca	1986	r.	W	tym	samym	czasie	pro-
boszczem	 parafii	 został	 ks.	 Stanisław	 Bach,	 który	 na	
początku	 msze	 św.	 sprawował	 w	 drewnianej	 kaplicy.	

W	październiku	 1988	 r.	 rozpoczęły	 się	 prace	 nad	 bu-
dową	 nowego	 kościoła,	 pod	 który	 kamień	 węgielny	
wmurowano	25	czerwca	1989	r.	W	1990	r.	odbyło	się	
poświęcenie	 nowego	 cmentarza	 parafialnego,	 a	 dwa	
lata	później,	już	w	nowym	kościele	odprawiona	zosta-
ła	 pierwsza	 msza	 święta.	 Ksiądz	 arcybiskup	 Tadeusz	
Gocłowski	 dokonał	 jego	 poświęcenia,	 a	 we	wrześniu	 
1996	r.	konsekracji.
	 W	 kościele	 znajduje	
się	 m.in.	 granitowy	 oł-
tarz,	 Droga	 Krzyżowa,	
3	 dzwony	 i	 21	 głosowe	
organy.	 Na	 zewnątrz	 na-
tomiast	 stoi	 kapliczka	
Matki	Boskiej	Fatimskiej	
oraz	 pomnik	 błogosła-
wionego	Jana	Pawła	II.
 

powstającego	 centrum.	W	wyniku	 długich	 negocjacji,	
inwestor	zobowiązał	się	do	przedstawienia	zmian	w	or-
ganizacji	ruchu	na	drodze	powiatowej,	zapewniających	
swobodniejsze	poruszanie	się	na	tym	terenie.	
	Dyrektor	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Auto-•	
strad	ogłosił	przetarg	na	budowę	sygnalizacji	świetlnej	
na	 skrzyżowaniu	ulicy	Szerokiej	 i	Słonecznej	 z	drogą	
krajową	nr	6	w	Gościcinie.	Przewidywany	termin	jego	
realizacji	to	30	listopada	bieżącego	roku.

Ksiądz kanonik Stanisław 
Bach posługuje w kościele 
od 25 lat

Bolszewo, ul. Prusa. 
Wykonawca: SKANSKA S.A. dł. 210 m. szer. 6m

Bieszkowice, ul. Szkolna. 
Wykonawca: firma SKANSKA S.A. dł. 311 m., szer. 4 m.

Gowino, ul. Jeziorna
Wykonawca: firma SKANSKA S.A. dł. 369 m., szer. 5m.

Gowino, ul. Gościcińska
Wykonawca: MTM S.A. dł. 365m., szer. 4,5m.

Orle, ul. Szkolna
Wykonawca: firma SKANSKA S.A dł. 240m., szer.6m
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miejscu	w	pierwszych	miesiącach		II	wojny	światowej.	
	 W	 tegorocznych	 uroczystościach	 udział	 wzięli	 m.in.	
były	premier	RP	Jerzy	Miller,	sekretarz	stanu	w	Minister-
stwie	 Rolnictwa	 Kazimierz	 Plocke,	 poseł	 na	 Sejm	 Jerzy	
Budnik,	 były	 przewodniczący	 NSZZ	 Solidarność	 Janusz	

Śniadek,	 marszałek	 województwa	 pomorskiego	 Mieczy-
sław	 Struk,	 starosta	 powiatu	 puckiego	Wojciech	Dettlaff,	
dyrektorzy	szkół	gminy	Wejherowo,	przedstawiciele	Zrze-
szenia	Kaszubsko	–	Pomorskiego,	byli	więźniowie	obozu	
Stutthof,	 żołnierze	Marynarki	Wojennej,	 harcerze,	 poczty	
sztandarowe	oraz	licznie	zgromadzeni	mieszkańcy	powia-
tów	wejherowskiego	i	puckiego.

karzy	internistów	i	pediatrów,	którzy	przyjmować	będą	co-
dziennie	od	7.00	do	18.00.	W	przyszłym	roku	planuje	się	
również	 uruchomienie	 gabinetów,	 w	 których	 świadczone	

będą	porady	specjalistyczne.
Ponadto	 w	 placówce	 znajdują	 się	
dwa	 gabinety	 dentystyczne,	 w	 któ-
rych	 leczenie	 dzięki	 kontraktowi	 
z	NFZ,	będzie	bezpłatne.	Dodatkowo	
prowadzona	będzie	praktyka	prywat-
na.	Zgodnie	z	zapewnieniem	właści-
cielki	 przychodni	 stomatologicznej,	
lek.	 stom.	 Iwony	 Hermanowskiej,	 
w	zakres	usług	wchodzić	będzie	wy-
konywanie	implantów,	RTG,	protety-
ka	itp.
Oficjalnego	 otwarcia	 placówki	 do-
konała	 właścicielka,	 lek.	 med.	 Jo-

lanta	 Foltman.	 Poświęcenia	 obiektu	 dokonał	 natomiast	
proboszcz	parafii	WNMP	w	Bolszewie,	ks.	Jerzy	Mykała.	 
W	uroczystości	udział	wziął	poseł	na	Sejm	Jerzy	Budnik,	
wójt	gminy	Wejherowo	Henryk	Skwarło,	starosta	powiatu	
wejherowskiego	 Józef	 Reszke,	 przedstawiciele	 Rady	 Po-
wiatu	Wejherowskiego	oraz	Rady	Gminy	Wejherowo.

PIAŚNICA WEZWAŁA KOLEJNY RAZ

Przychodnia w Bolszewie już otwarta!

	 Obchody	 rozpoczęły	 się	Nabożeństwem	Oczekiwania,	
które	poprowadziła	młodzież	Samorządowego	Gimnazjum	
w	 Bolszewie.	 Po	 wzruszającym	 programie	 artystycznym	

odprawiona	zosta-
ła	uroczysta	msza	
święta,	 koncele-
browana	 przez	
metropolitę	 gdań-
skiego	 arcybisku-
pa	 Sławoja	 Lesz-
ka	Głódzia,	 który	
w	swoich	słowach	
kolejny	 raz	 wró-
cił	 do	 dramatu	 II	
wojny	 światowej	

i	nawoływał	do	pamięci,	która	uchronić	ma	nas	przed	po-
wtórzeniem	tej	zbrodniczej	działalności.	Wójt	Gminy	Wej-
herowo	Henryk	Skwarło	w	krótkim	przemówieniu	z	kolei	
zwrócił	 uwagę	 na	 podjęte	 inicjatywy	 Instytutu	 Pamięci	
Narodowej	 oraz	 różnorodnych	 związków	 i	 stowarzyszeń,	
które	 wspólnymi	 siłami	 postanowiły	 wznowić	 śledztwo	 
w	sprawie	piaśnickiej	zbrodni.	Wiele	jej	okoliczności	nie	zo-
stało	jeszcze	odkrytych,	wiele	nazwisk	poległych	tam	osób	
nie	zostało	zidentyfikowanych,	dlatego	najwyższa	pora,	aby	
wszyscy	dowiedzieli	się	co	naprawdę	wydarzyło	się	w	tym	

	 Budowana	niemal	rok	przychodnia,	1	października	do-
czekała	się	swojego	oficjalnego	otwarcia.	Niemal	komplet-
nie	wyposażone	gabinety	lekarskie	i	dentystyczne	gotowe	
są	do	tego,	aby	mieszkań-
cy	 Bolszewa	 i	 okolicz-
nych	miejscowości	mogli	
korzystać	z	udzielanych	w	
nich	 medycznych	 porad,	
bez	konieczności	podróży	
do	Wejherowa.
- Powstanie tej placówki 
jest przede wszystkim wyj-
ściem naprzeciw potrze-
bom naszych pacjentów, 
którzy mieszkają poza Wej-
herowem, szczególnie dla 
matek z dziećmi –	mówi	dr	
Wanda	Marzec	–	Czaj,	współwłaściciel	przychodni.	Poza 
miejscem  przyjmowania, nic w świadczonych przez nas 
usługach się nie zmieni i nadal będą one bezpłatne. Pra-
gniemy również poinformować, że przenoszenie się z pla-
cówki wejherowskiej nie jest obowiązkowe.
	 Już	niedługo	pacjenci	będą	mogli	korzystać	z	porad	le-

Na uroczystości w Piaśnicy co roku przyjeżdża wielu 
mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego.

Mszy świętej przewodniczył i homilię 
wygłosił Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź.

Pierwsi goście nowej przychodni byli pod wrażeniem 
rozmachu inwestycji.
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	 12	października	odbyły	się	pierwsze	wybory	do	
Młodzieżowej	Rady	Gminy	Wejherowo.	Wystarto-
wało	w	nich	12	kandydatów	z	trzech	okręgów	wy-
borczych.		Wyborcy	w	wieku	od	13	do	16	lat	mo-
gli	oddać	głos	na	jednego	z	czterech	kandydatów	
okręgu	I,	osoby	od	17	do	19	roku	życia	na	czterech	
uczniów	szkół	średnich,	a	młodzież	dorosła	(20	-	
26	lat)	na	czterech	swoich	przedstawicieli.
	 Głosowanie	odbywało	się	od	godz.	8.00	do	18.00	
w	 jedynym	 lokalu	 wyborczym,	 znajdującym	 się	 
w	auli	Samorządowego	Gimnazjum	w	Bolszewie.	
Przez	 10	 godzin	 zagłosowało	 łącznie	 416	 osób,	
które	oddały	385	ważnych	głosów.	

	 Były	to	pierwsze	wybory	do	Młodzieżowej	Rady	Gminy	Wejherowo.	Rada	pierwszej	
kadencji	złożona	była	z	grupy	młodzieży,	która	spontanicznie	zawiązała	swoje	struktury	 
i	od	marca	bieżącego	roku	realizowała		swoje	statutowe	założenia.
	 Pierwsza	sesja	MRGW	II	kadencji	odbyła	się	20	października	w	hali	widowiskowo	–	
sportowej	w	Bolszewie.	Nowi	radni	złożyli	uroczyste	ślubowanie,	przyjęli	Akty	powołania	
do	Młodzieżowej	Rady	Gminy	oraz	ogłosili	wybory	uzupełniające,	które	odbędą	się	23	
listopada	bieżącego	roku.	Startować	mogą	w	nich	osoby	od	20	do	26	roku	życia.	Wybrano	
również	nowe	prezydium	Rady.	Przewodniczącą	została	Wiesława	Waldowska.	Funkcję	
wiceprzewodniczących	objęli	natomiast	Kacper	Daszke	i	Robert	Kowalewski.	

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo za nami!

Wolą	wyborców	 radnymi	
Młodzieżowej	Rady	Gmi-
ny	Wejherowo	zostali:

OKRĘG nr I 
Wiktoria	Pieper	
Hanna	Rudzka	
Oliwia	Waldowska		

OKRĘG nr II 
Robert	Kowalewski	
Hanna	Wrosz	
Kacper	Kęsik	
Gracjan	Gołębiewski	

OKRĘG nr III 
Wiesława	Waldowska	
Kacper	Daszke	
Krystian	Andryskowski	
Bartosz	Mateuszuk	

Głosowanie przebiegało bardzo 
spokojnie

Pamiętamy o Lucjanie 
Cylkowskim

 Patriota,	nauczyciel,	harcerz,	który	niepodległość	kra-
ju	stawiał	zawsze	na	pierwszym	miejscu.		Niezłomny	bo-
jownik	o	prawdę.	Zginął	z	miłości	do	kraju,	którego	bronił	
i	którego	nie	zdradził	do	końca.	Jak	co	roku,		uczniowie	
i	dyrektorzy	samorządowych	szkół	podstawowych	z	Go-
ścicina,	Góry,	 gimnazjum	 z	Bolszewa	 oraz	 radni	 gminy	
Wejherowo	 uczcili	 pamięć	 polskiego	 harcmistrza	 –	 Lu-
cjana	 Cylkowskiego.	 Hołd	 przed	 domem	 w	 Bolszewie,	 
w	którym	przez	rok	ukrywał	się	przed	hitlerowcami,	od-
dali	mu	także	członkowie	Harcerskiego	Kręgu	Seniorów	
im.	Benedykta	Porożyńskiego	z	Gdyni	i	Gdańska,	którzy	
podziękowali	za	podtrzymywanie	pamięci	o	ich	współbra-
cie	oraz	złożyli	kwiaty	przed	pamiątkową	tablicą.	Miłym	
akcentem	było	wspólne	odśpiewanie	harcerskiego	hymnu,	
zaintonowanego	przez	uczniów	ze	SSP	w	Gościcinie.	Wójt	
gminy	Wejherowo	Henryk	Skwarło	w	krótkim	przemówie-

niu	przedstawił	postać	Lu-
cjana	 Cylkowskiego	 oraz	
poprzez	 przybliżenie	 jego	
konspiracyjnej	 działalno-
ści	 uświadomił	 jego	wiel-
ki	wkład	w	walkę	o	wolną	 
i	niepodległą	Polskę.

Balonowy zawrót głowy 
w przedszkolu

  
	 Kwiatki,	samochody,	zwierzątka,	serduszka	i	jeszcze	
wiele	 innych	przedmiotów	pojawiło	 się	na	przedszkol-
nym	placu	w	październikowe	popołudnie	w	Gościcinie.	
Wszystkie	 te	 rzeczy	 	 zrobione	były	 z	 ...balonów,	które	
sprawnymi	 ruchami,	 cudacznie	 ubrany	 pan,	 zamieniał	 
w	to,	co	tylko	można	było	sobie	zamarzyć.	Nietrudno	się	
domyślić,	że	właśnie	balony	były	główną	atrakcją	plene-
rowego	 spotkania	 rodziców	 i	wychowanków	Samorzą-
dowego	Przedszkola	w	Gościcinie,	które	tradycyjnie	już	
przebiegało	w	 radosnej	 i	 rodzinnej	 atmosferze.	Zarów-
no	dorośli	jak	i	dzieci	chętnie	brali	udział	także	w	grach	 
i	zabawach,	zorganizowanych	przez	panie	przedszkolan-
ki,	a	potem	wspólnie	śpiewali	wesołe	piosenki.

Wspólnie śpiewane piosenki 
harcerskie połączyły pokolenia

Największą atrakcją przedszkolnych festynów jest wspólna 
zabawa z rodzicami
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Kabaret wystąpił dla nauczycieli
  
 Dużym	zainteresowaniem	cieszyła	się	tegoroczna	forma	świętowania	Dnia	
Edukacji	Narodowej	w	gminie	Wejherowo.	Pomimo	zmiany,	wieloletniej	for-
muły	obchodzenia	tego	święta,	wielu	pedagogów	i	pozostałych	pracowników	
oświaty	skorzystało	z	zaproszenia	Wójta	Henryka	Skwarło	i	doskonale	bawiło	na	
występie	kabaretu	DKD	ze	Słupska,	który	wystąpił	w	przeddzień	Dnia	Nauczy-
ciela	w	hali	widowiskowo	–	sportowej	w	Bolszewie.	Jego	artyści	podczas	go-

dzinnego	 show	 czę-
sto	 nawiązywali	 do	
pracy	 nauczyciela,	
zachęcali	 do	 wspól-
nego	 śpiewu	 weso-
łych	 piosenek	 oraz	
rozdawali	 płyty	 
z	 nagraniem	 swoich	
występów.	Po	potęż-
nej	 dawce	 śmiechu,	
goście	 zaproszeni	
zostali	na	słodki	po-
częstunek.

Jednogłośnie w GOM – ie.
	 Najważniejszym	punktem	ostatniej	sesji	było	przyjęcie	
opracowanych	Planów	Odnowy	Miejscowości,	przygoto-
wanych	przez	sołectwa:	Gościcino,	Gowino,	Ustarbowo,	
Sopieszyno,	Kąpino	 i	Górę.	 Ich	 specyfikę	oraz	procedu-
rę	ustanawiania	przedstawił	w	formie	krótkiej	prezentacji	 
dr	Ryszard	Zarudzki,	 który	 przez	 kilka	miesięcy	współ-
pracował	z	grupami	tworzącymi	plany	w	poszczególnych	
miejscowościach.	Plany	te	zawierają	szczegółową	charak-
terystykę	wsi	oraz	propozycje	atrakcyjnego	jej	zagospoda-
rowania	i	rewitalizacji.	Od	momentu	zatwierdzenia	przez	
radę	stanowią	one	podstawę	do	ubiegania	się	o	środki	ze-
wnętrzne.	
	 Sporo	 emocji	 wywołała	 dyskusja	 nad	 przyjęciem	
uchwały	o	przystąpieniu	gminy	Wejherowo	do	Gdańskie-
go	Obszaru	Metropolitalnego.	W	 celu	 rozwiania	wątpli-
wości	u	niezdecydowanych	radnych,	na	sesji	obecny	był	
Zastępca	Prezydenta	Gdańska	ds.	 polityki	 przestrzennej,	

Wiesław	Bielawski,	który	
przekazał	korzyści	płyną-
ce	 z	 uczestnictwa	 gminy	
w	stowarzyszeniu.	A	 jest	
to	m.in.	skuteczna	współ-
praca	 zrzeszonych	 gmin	 
i	powiatów	na	rzecz	kon-
kretnych	 inwestycji	 in-
frastrukturalnych,	 posze-
rzenie	 bazy	 turystycznej	
i	 komunikacyjnej	 oraz	

możliwość	wykreowania	wspólnego	rynku	pracy	 i	stwo-
rzenie	sprzyjających	warunków	do	rozwoju	gospodarcze-
go.	Ostatecznie	radni	przyznali,	 iż	członkostwo	w	GOM	
-	 ie	 realnie	 wpłynie	 na	 rozwój	 gminy	 co	 zaowocowało	
jednogłośnym	przyjęciem	uchwały.	Związek	samorządów	
powstał	15	września	bieżącego	roku	z	 inicjatywy	prezy-
denta	 Gdańska	 Pawła	 Adamowicza.	 Gmina	 Wejherowo	
jest	 także	 członkiem	 organizacji	 założonej	 przez	 prezy-
denta	Gdyni	pod	nazwą	Forum	Norda.
	 Podobna	zgodność	zapanowała	przy	udzielaniu	powia-
towi	 wejherowskiemu	 pomocy	 finansowej	 w	 wysokości	
ok.	700	 tys.	 zł	 	 na	 remont	ponad	4	km.	drogi	 z	Kniewa	
do	Piaśnicy	w	roku	2012.	Drugie	tyle	przekazane	zostanie	 
z	 budżetu	 powiatu	 wejherowskiego,	 a	 600	 tys.	 zł	 czyli	
ustawowe	 30	 %	 inwestycji	 pochodzić	 będzie	 z	 „Naro-
dowego	programu	przebudowy	dróg	 lokalnych	–	Etap	II	
Bezpieczeństwo	–	Dostępność	–	Rozwój”.	
	 Podczas	obrad	przyjęto	porozumienie	z	Gminą	Miasta	
Wejherowa	dotyczące	wspólnej	budowy	ścieżek	rowero-
wych	w	ramach	projektu	„Turystyczny	Szlak	Północnych		
Kaszub”	m.in.	na	terenie	gminy	Wejherowo	oraz	zatwier-
dzono	 program	 usuwania	 azbestu	 i	wyrobów	 zawierają-
cych	azbest	dla	gminy	Wejherowo.	Miłym	akcentem	sesji	
było	 wręczenie	 specjalnego	 wyróżnienia	 Wójta	 Gminy	
Wejherowo	 pani	 Darii	 Ławickiej	 ze	 Zbychowa,	 która	
swoim	meldunkiem	w	Gminie	przekroczyła	liczbę	21.000	
mieszkańców.	
	 Interpelacje	 i	 zapytania	 radnych	 dotyczyły	 głównie	
problemów	 infrastruktury	 drogowej	 oraz	 zasad	 przyzna-
wania	premii	sołtysom.	Po	raz	pierwszy	obrady	sesji	były	
transmitowane	na	żywo	przez	TTM.

W	tym	roku	nagrodę	Wójta	Gminy	
Wejherowo	otrzymali:

Katarzyna Lesnau• 	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	w	Górze,	
Aleksandra Ruth• 	 z	 Samorządo-
wego	Przedszkola	w	Gościcinie,	
Danuta Cieśmielews• ka	ze	Szko-
ły	Podstawowej	w	Bolszewie,	
Lidia Kupska - Seroczyńska• 	 ze	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Gościci-
nie,	
Remigiusz Królek• 	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	w	Nowym	Dworze	
Wejherowskim,	
Anna Krampichows• ka	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Orlu	
Katarzyna Paczoska• 	z	Samorzą-
dowego	 Gimnazjum	 w	 Bolsze-
wie.	

Nagrodę odbiera Katarzyna Paczoska - wicedyrektor 
Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.

Daria Ławicka – 21 000 miesz-
kanka gminy Wejherowo
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i	 dyspozycyjności.	 Niezbędną	 wiedzę	 
z	 zakresu	 szeroko	 pojętej	 odnowy	wsi	
w	swojej	prezentacji	zawarła	natomiast	
Pani	 Barbara	 Burzyńska.	 Przybliży-
ła	 uczestnikom	 konferencji	 zasady	 jej	
wdrażania	oraz	podzieliła	 się	doświad-
czeniem	 z	 zastosowania	 programu	 	 na	
Pomorzu.	Aby	 zachęcić	wszystkich	 do	
wspólnego	 działania	 na	 rzecz	 rozwoju	
lokalnej	 turystyki	 	 i	 przedsiębiorczo-
ści,	 w	 konferencji	 udział	 wzięła	 także	
Pani	 prezes	 stowarzyszenia	 Lokalna	

Grupa	 Działania	 „Kaszubska	 Droga”	 Danuta	 Nolbrzak	
-	 Hejmowska	 oraz	 prezes	 Północnokaszubskiej	 Lokal-
nej	 Grupy	 Rybackiej	 –	 Zbigniew	 Chmaruk.	 W	 swoich	
krótkich	 wystąpieniach	 przedstawiali	 korzyści	 płynące	
z	 ubiegania	 się	 za	 pomocą	 ich	 stowarzyszeń	 o	 fundusze	
zewnętrzne,	 które	można	wykorzystać	m.in.	 do	 stworze-
nia	miejsc	 do	 rekreacji,	 stanowiących	 podstawę	 do	 zbu-
dowania	atrakcyjnej	bazy	turystycznej	i	promocji	regionu	
oraz	przekonywali	do	aplikowania	o	 fundusze	na	rozwój	
przedsiębiorstw	m.in.	 związanych	 z	 sektorem	 rybackim. 
Konferencja	 zakończyła	 się	 dyskusją	 na	 temat	 sposo-
bów	aktywizacji	wszystkich	mieszkańców	oraz	ich	roli	w	
kształtowaniu	nowoczesnego	obrazu	wsi.	Z	ramienia	wójta	
gminy	Wejherowo,	w	konferencji	udział	wzięli:	doradca,	
pełnomocnik	wójta,	 dr	Krzysztof	Zabiegliński	 oraz	 pod-
inspektor	 ds.	 zamówień	 publicznych	 oraz	 pozyskiwania	 
i	rozliczania	funduszy	europejskich	Piotr	Hebda.

	 Sołtysi,	 Rady	 Sołeckie	 oraz	
radni	 z	 terenu	 gminy	 Wejhero-
wo	 spotkali	 się	 na	 konferencji	
na	 temat	 sposobów	wykorzysta-
nia	 środków	 unijnych	 	 na	 rewi-
talizację	 	 regionu	 i	 wymieniali	
doświadczeniami	 z	 tworzenia	
Planów	 Odnowy	 Miejscowości. 
	 Część	sołectw	 tworzenie	Pla-
nów	 Odnowy	 Miejscowości	 ma	
już	 za	 sobą.	 Kilkumiesięczna	
praca	przedstawicieli	wsi	zaowo-
cowała	 kompleksowymi	 programami	 odnowy	 miejsco-
wości.	Gotowe	plany	przekazane	zostają	pod	głosowanie	
na	sesji	Rady	Gminy.	Po	zaakceptowaniu	przez	radnych,	
stanowią			podstawę	do	ubiegania	się	o	środki	unijne	po-
trzebne	do	ich	realizacji.	To	m.in.	z	myślą	o	mieszkańcach	
sołectw,	które	pracę	nad	stworzeniem	POM	mają	jeszcze	
przed	 sobą	 zorganizowano	 konferencję	 na	 temat:	 „Plany	
Odnowy	Miejscowości	jako	sposób	na	aktywizację	miesz-
kańców	 i	 regionu”,	 zorganizowaną	 przez	 Urząd	 Gminy	
Wejherowo.	Podczas	kilkugodzinnego	spotkania,	które	od-
było	się		w	Dworku	„Rajska	Góra”	w	Górze,	wysłuchano	
wystąpienia	dr	Ryszarda	Zarudzkiego,	który	podzielił	się	z	
zebranymi	doświadczeniami	z	tworzenia	Planów	Odnowy	
Miejscowości	w	Kąpinie,	Gowinie,	Gościcinie,	Ustarbo-
wie,	 Sopieszynie	 i	Górze.	 Przedstawicielom	 pozostałych	
wsi	dał	cenne	wskazówki	przed	 tworzeniem	swoich	pro-
jektów	oraz	zapewniał	o	swojej	w	tym	względzie	pomocy	

KONFERENCJA O ROZWOJU WSI W GÓRZE

Plany zagospodarowania przestrzennego
 Wójt Gminy Wejherowo informuje o przystąpieniu 
do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla niżej wymienionych miejscowości:

BOLSZEWO
planem	objęte	jest	całe	Bolszewo	w	granicach	administra-
cyjnych	 miejscowości	 z	 wyłączeniem	 obowiązujących	
obecnie	planów.

GÓRA
I	 -	 planem	 objęty	 jest	 teren	 położony	 po	 prawej	 stronie	
drogi	powiatowej	nr1438	w	stronę	wsi	Zamostne,	do	rzeki	
Redy.
II-	Góra	Centrum-	teren	położony	na	południe	od	starego	
centrum	wsi	Góra	do	końca	ul.	Kaszubskiej.

KNIEWO
teren	 położony	 na	 wysokości	 Salezjańskiego	 Centrum	
Wychowania	Młodzieży,	po	obu	stronach	ul.	Alei	Lipowej	
,pomiędzy	ul.	Gościnną	i	Leśną

GOWINO
zmiana	 całego	 planu	 „Gowino	 V”	 obejmującego	 teren	
zachodni	 od	 południa	 wzdłuż	 ul.Różanej	 na	 wysokości	
ul.	Długiej	oraz	 	wzdłuż	ul	Wejherowskiej	na	wysokości	
ul.Kaszubskiej	do	granicy	z	Gminą	Miasta	Wejherowa.

GOŚCICINO
I-	Gościcino	Kolonia-	 teren	obejmujący	obszar	północno	
wschodni	od	ul.	Drzewiarza	a	od	południa	ograniczony	ul.	
Gowińską	do	granicy	z	lasem	oraz	ul	Południową	do	rzeki	
Gościciny.
II-	Gościcino”Przy	Granicy”	-	teren	zmieniający	północny	
fragment	planu	dla	działek	należących	do	Gminy	Wejhe-
rowo
	 Prosimy	 Mieszkańców	 o	 aktywny	 udział	 w	 procesie	
tworzenia	planów.	Szczegółowe	 	 informacje:	 	pok.	308	-	
Urząd	Gminy	Wejherowo	w	godzinach:	pon.	9.00	–	17.00,	
wtorek,	środa,	piątek	7.30	–	15.30.Wnioski	pisemne	można	
składać	w	Urzędzie	Gminy	Wejherowo	;	Os.	Przyjaźni	6,	
84-200	Wejherowo	w	terminie	do	30	listopada	2011	roku.

Podczas konferencji goście wypełniali ankiety 
o rozwoju turystycznym gminy Wejherowo.
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	 Obchody	 powstania	 OSP	 Gości-
cino	rozpoczęły	się	17	września	uro-
czystą	 mszą	 świętą	 w	 kościele	 pw.	
Matki	 Boskiej	 Nieustającej	 Pomocy	
w	 Gościcinie.	 Odprawił	 ją	 ks.	 pro-
boszcz	 Stanisław	Bach,	 który	 stanął	
też	 na	 czele	 pochodu	 zmierzającego	
w	stronę	remizy	strażackiej.	Tam	też	
odbył	 się	 uroczysty	 apel,	 podczas	
którego	wręczono	odznaczenia	 i	po-
dziękowania	 strażakom	ochotnikom,	
druhom	 seniorom	 oraz	 wszystkim	 tym,	 którzy	 swoją	
ciężką	pracą	i	zaangażowaniem	przyczynili	się	do	dzia-
łania	 i	 rozwoju	 jednostki	OSP	Gościcino.	Wśród	osób,	
które	w	sposób	szczególny	chciały	wyrazić	za	to	swoją	
wdzięczność	byli	m.in.	poseł	na	Sejm	Kazimierz	Plocke.	
Korzystając	z	okazji	przekazał	on	zestawy	do	ratownic-
twa	medycznego	jednostkom	OSP	Gościcino,	Bolszewo	
i	 Zelewo,	 poseł	 Jerzy	 Budnik,	 który	 podarował	 obraz,	
wójt	gminy	Wejherowo	Henryk	Skwarło,	prezes	Związku	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Gdańsku	Mirosław	Józe-

80 lat OSP Gościcino!

Złote Gody w Górze
	 12	października	spotkały	się	wszystkie	pary	z	terenu	gminy	Wej-
herowo,	które	na	ślubnym	kobiercu	stanęły	w	1961	r.	Po	50	latach	po-
nownie	dostały	kwiaty,	prezenty	i	dziesiątki	życzliwych	życzeń.	Dla	
wszystkich	był	to	czas	wspomnień,	radości,	a	także	wielu	wzruszeń,	
z	którymi	po	raz	pierwszy	mieli	okazję	podzielić	się	z	innymi	parami.	 
- Bardzo podoba się nam dzisiejsza uroczystość. Dzięki temu spotkaniu 
możemy porozmawiać ze znajomymi, z którymi przecież w tym samym 
roku braliśmy ślub!	-	mówią	Państwo	Renata	i	Henryk	Wasiniewscy	
z	Bolszewa.	Szczególnie jednak dziękujemy za pamięć oraz tak pięk-
ne docenienie naszego święta. To dla nas  naprawdę bardzo ważne. 
	 Dzięki	Gdańskiej	Orkiestrze	Promenadowej,	grającej	największe	
przeboje	muzyki	biesiadnej,	wielu	z	 zebranych	przypomniało	 sobie	
czas	własnego	wesela,	 podczas	 którego	 niejednokrotnie	 śpiewali	 te	
same,	wesołe	piosenki!

fowicz,	w	imieniu	Komendanta	
Powiatowego	 PSP	 w	Wejhero-
wie,	st.kpt.	Stanisław	Baranow-
ski,	 Prezes	 Zarządu	Miejsko	 –	
Gminnego	ZOSP	w	Wejherowie	
dh	Jerzy	Groth	oraz	prezes	OSP	
Gościcino	 dh	 Jerzy	 Sawoniuk.	
Specjalnymi	gośćmi	tej	uroczy-
stości	byli	druhowie	z	OSP	Pi-
sarzowa	 w	 gminie	 Limanowa,	
którzy	 przybyli	 do	 naszej	 gmi-

ny	 w	 ramach	 corocznych,	 przyjacielskich	 odwiedzin.	 
	 Ochotnicza	 Straż	 Pożarna	 w	 Gościcinie	 powstała	 
w	 1931	 r.	 z	 inicjatywy	 załogi	 i	 właścicieli	 tamtejszej	
Fabryki	Krzeseł.	Funkcjonowała	i	rozwijała	się	do	cza-
su	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej.	 Po	 jej	 zakończeniu,	 
w	 1945	 r.	 działalność	 jednostki	 została	 wznowiona.	 
W	1961	r.	otrzymała		sztandar,	a	5	lat	później	z	terenu	za-
kładu	przeniosła	się	do	nowej	remizy	strażackiej.	Od	tej	
pory	z	roku	na	rok	jest	wyposażana	w	kolejne	samocho-
dy	gaśnicze	i	operacyjne,	sprzęt	strażacki	i	ratowniczy.

Jubilaci: 

Maria i Gerard Czaja	z	Gościcina 
Janina i Antoni Dopka	z	Gniewowa 
Klara i Stanisław Gloza	z	Reszek 
Anna i Kazimierz Gustowscy	z	Sopieszyna 
Urszula i Ignacy Chojnaccy	z	Góry 
Irena i Henryk Kaczmarek	z	Bolszewa 
Ludwika i Dariusz Kalkowscy	z	Gościcina 
Halina i Alfred Klewer z	Gościcina 
Aniela i Zygmunt Kunz	z	Bolszewa 
Maria i Józef Milka	z	Gościcina 
Anna i Stefan Miotke	z	Bolszewa 
Teresa i Zygmunt Naczk	z	Bolszewa 
Magdalena i Kazimierz Palach	z	Gościcina 
Krystyna i Antoni Pierniccy	z	Gościcina 
Irena i Jan Skrzypkowscy z	Gościcina 
Maria i Aleksander Soldatke z	Gościcina 
Edyta i Jan Starostowie	z	Góry 
Bronisława i Grzegorz Szreder z	Gościcina 
Elżbieta i Hubert Szur	z	Bolszewa 
Renata i Henryk Wasiniewscy	z	Bolszewa 
Teresa i Władysław Wojewscy	z	Gowina 
Elżbieta i Zygmunt Wika	z	Bolszewa

Podczas uroczystości odznaczeni zostali 
najbardziej zasłużeni strażacy.

Wspólne zdjęcie uwieczniło to wyjątkowe spotkanie
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	 5	 października	 2011	
r.	 w	 Bibliotece	 Publicz-
nej	 Gminy	 Wejherowo	
im.	 Aleksandra	 Labudy	
w	 Bolszewie	 odbyła	 się	
promocja	 Remusa	 -	 ka-
szubskiego	 audiobooka,	
zawierającego	 nagranie	
„Żëcô	 i	 przigodów	 Re-
musa”	 Aleksandra	 Maj-
kowskiego	 w	 autorskiej	
interpretacji	 Tomasza	
Fopke	 i	 otwarcie	 wysta-
wy	Teresy	Litki	„Moje	pasje”.	W	gościnne	progi	biblioteki	
przybyło	wielu	gości,	a	wśród	nich	Ryszard	Sylka	-	Bur-
mistrz	Bytowa,	Krzysztof	Zabiegliński	–	Doradca	–	Peł-
nomocnik	Wójta	do	spraw	Organizacji	i	Rozwoju	Gminy;	
Henryk	Kanczkowski	 -	 prezes	wejherowskiego	 oddziału	
Zrzeszenia	 Kaszubsko-Pomorskiego,	 Jarosław	 Ellwart	 
z	 wydawnictwa	 Region	 oraz	 grono	 miłośników	 Kaszub	
i	 kaszubszczyzny,	 którzy	 chętnie	 posłuchali	 opowieści	

	 11	 października	 2011	 r.	 
w	 Bibliotece	 Publicznej	
Gminy	Wejherowo	im.	Alek-
sandra	 Labudy	w	Bolszewie	
odbyło	 się	 otwarcie	 wysta-
wy	kapeluszy	Doroty	Myszk	 
z	 Bolszewa	 pt.	 „Kapelusz	
na	pogodę	 i	 słotę”	oraz	 spo-
tkanie	 autorskie	 z	 Jarosła-
wem	 Kretem,	 który	 pro-
mował	 swoją	 najnowszą	
książkę	pt.	Planeta	według	Kreta. 
Licznie	 przybyłych	 gości	
przywitała	Janina	Borchmann	-	dyrektor	biblioteki	w	Bol-
szewie,	która	podkreśliła,	iż	„tytuł	wystawy	Doroty	Myszk	
„Kapelusz	na	pogodę	i	słotę”	znakomicie	koresponduje	ze	
spotkaniem	autorskim	z	Jarosławem	Kretem,	który	jest	nie	
tylko	świetnym	dziennikarzem,	autorem	licznych	książek,	
m.in.	Kret	na	pogodę;	Moja	Ziemia	Święta;	Moje	 Indie;	
Planeta	według	Kreta,	ale	również	popularnym	prezente-
rem	pogody.	Podczas	spotkania	z	pasją	opowiadał	o	swo-
ich	podróżach,	przytaczając	liczne	anegdoty	oraz	demon-
strując	 na	 przykładzie	 prezentowanych	 strojów	 kulturę	 

„BOLSZEWSKA PCHŁA” I JAROSŁAW KRET 
W BIBLIOTECE W BOLSZEWIE

Uczestnicy spotkania wraz z bohaterami wieczoru.

Kapeluszy zrobionych przez Panią Dorotę wystarczyło dla 
wszystkich gości!

Pierwszy kaszubski audiobook 
i wystawa Teresy Litki

Tomasza	 Fopke	 zdra-
dzającego	 tajemnicę	 in-
terpretacji	 ról	 żeńskich	
i	 męskich	 i	 pokazują-
cego	 modulację	 głosu	
na	 przykładzie	 dialogu	
Michała,	Remusa	 i	Żyda	
Gaby.	Autorska	 interpre-
tacja	 Remusa	 wywołała	
zachwyt	 wśród	 gości,	
którzy	 zasypali	 Toma-
sza	Fopke	gradem	pytań.		 
Dalsza	 część	 wieczoru	

należała	do	Teresy	Litki	z	Bolszewa,	miłośniczki	haftowa-
nia	i	szydełkowania,	która	w	kilku	słowach	podzieliła	się	
z	gośćmi	swoimi	uwagami	na	 temat	swych	pasji	 i	 inspi-
racji	w	twórczości.	Podkreśliła,	iż	inspiracje	w	tworzeniu	
czerpie	z	kultury	i	zwyczajów	kaszubskich	i	każdą	wolną	
chwilę	poświęca	swojej	pasji.	Na	wystawie	zaprezentowa-
no	130	prac	artystki	wśród,	których	znajdowały	się	m.in.	
piękne	serwety	i	bieżniki.	
	 	 	 	 	 Oprac.	J.B.	I	B.W.

i	 zwyczaje	mieszkańców	 In-
dii.	Pokazywał	również	zdję-
cia	 ukazujące	 piękno	Mada-
gaskaru	 oraz	 miejsc,	 które	
podczas	 licznych	 podróży	
odwiedził.	 Odpowiadając	 na	
pytania	 uczestników	 spotka-
nia	 i	 dziennikarzy	GimNew-
s’a	mówił	 o	 sytuacji	 na	Bli-
skim	 Wschodzie,	 	 kulisach	
pracy	w	 telewizji,	 	 pasji	 po-
dróżniczej,	książkach,	 i	…	o	
swoim	małym	synku	Franiu.	 

Z	anielską	cierpliwością	odpowiadał	na	różnorodne	pytania,	
podpisywał	książki	i	pozował	do	pamiątkowych	fotografii. 
	Dorota	Myszk	zaprezentowała	natomiast	swoje	kapelusze	
i	podkreśliła,	iż	jest	to	tylko	skromna	część	zaprojektowa-
nych	i	uszytych	nakryć	głowy,	ponieważ	większość	z	nich	
powędrowała	w	formie	prezentu	do	bliskich	i	znajomych	
oraz	zaprezentowała	kilka	humoresek	własnego	autorstwa,	
w	tym	m.in.	sławną	„Bolszewską	Pchłę”,	które	rozbawiły	
gości	do	łez.
	 	 	 	 	 Oprac.	J.B.	I	B.W.	
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	 Tak	się	składa,	że	niniejszy	tekst	piszę	właśnie	1	sierpnia	i	nie	
mogłem	się	powstrzymać,	by	nie	nawiązać	do	tej	daty.	Oczywiście	
mam	świadomość,	że	jest	to	dzień	wyjątkowy	w	naszej	ogólnokra-
jowych,	państwowych	dziejach.	Od	1945	r.	obchodzimy	przecież	
tego	 dnia	 kolejne	 rocznice	 wybuchu	 powstania	 warszawskiego,	
mającego	także	–	chociaż	w	dużej	mierze	–	pośrednie	znaczenie	dla	
obszaru	ziemi	wejherowskiej	i	jej	mieszkańców.	Nie	brakuje	w	nim	
także	przejawów	upamiętnienia	tego	wydarzenia	na	naszym	terenie,	
nie	 tylko	 przez	 pasjonatów	narodowych	 zrywów	powstańczych. 
	 Jednak	rocznica	1	sierpnia	ma	też	bardziej	bezpośrednie	nawią-
zanie	do	dziejów	gminy	Wejherowo	i	–	moim	zdaniem	–	warto	rów-
nież	o	tym	przypominać,	ukazując	przez	to	także	konieczność	oraz	
znaczenie	regionalizacji	nauczania.	Nie	mam	wątpliwości,	że	histo-
ria	przedstawiana	z	perspektywy	Warszawy,	Krakowa,	czy	nawet	
Gdańska	jest	czymś	innym,	często	bardzo	odległym	od	tego,	co	się	
działo	w	wymiarze	lokalnym,	w	najbliższej	nam	okolicy.	I	odwrot-
nie	spojrzenie	na	historię	z	konkretnego	miejsca	powoduje,	że	ina-
czej	postrzegamy	historię	państwa	i	jego	poszczególnych	regionów. 
	 Dla	mnie,	patrzącego	z	perspektywy	dziejów	wsi	otaczających	
gród	Wejhera,	pierwszy	sierpnia	nie	tyle	kojarzy	się	z	powstaniem	
warszawskim	ile	z	narodzinami,	powstaniem	gminy	Wejherowo.	
Tego	bowiem	dnia	w	1934	r.	rozpoczęła	ona	swój	byt	prawny	obok	
jedenastu	 innych	gmin	powiatu	wejherowskiego.	Stało	 to	 się	na	
podstawie	 rozporządzenia	 Ministra	 Spraw	 Wewnętrznych	 z	 21	
lipca	tegoż	roku	(bardziej	zainteresowanym	mogę	podać,	że	jego	
tekst	ukazał	się	w	ówczesnym	Dzienniku	Ustaw	nr	68	poz.	603). 
	 Należy	zaznaczyć,	że	samo	powstanie	gminy	Wejherowo	było	
dłuższym,	 nieco	 skomplikowanym	 procesem,	 który	 był	 spowo-
dowany	dziedzictwem	zaborów.	Na	mocy	jeszcze	pruskich	ustaw	 
w	kilku	wsiach	dzisiejszej	gminy	Wejherowo	była	siedziba	wój-
tostwa,	między	innym	w	Bolszewie	i	Gniewowie,	a	w	większości	
miejscowości	były	siedziby	gmin.	Nie	należało	do	rzadkości,	że	
w	jednej	wsi	były	nawet	siedziby	dwóch	gmin.	Wynikało	to	z	roz-
dzielenia	administracji	na	najniższym	poziomie	na	gminy	i	obsza-
ry	dworskie.	Do	tych	ostatnich	zaliczano	między	innymi	większe	
majątki	ziemskie	i	leśne.	Tak	więc	na	przykład	w	niewielkim	Zby-
chowie	była	gmina	wiejska	 i	wydzielony	z	niej	obszar	dworski,	
podległy	właścicielowi	majątku,	hrabiemu	Kayserligkowi,	pełnią-
cemu	 funkcję	 przełożonego	 obszaru	 dworskiego,	 odpowiednika	
sołtysa	w	gminie	wiejskiej.	Jak	to	wyglądało	w	praktyce,	miałem	
możność	przekonać	się	na	miejscu	między	innymi	w	Górze,	gdzie	
ostatnio	dzięki	życzliwości	miejscowego	proboszcza	ks.	 J.	Oso-
wickiego	 i	 pani	 sołtys	G.	Dampc,	 zbierałem	 dodatkowe	 relacje	 
i	dokumenty	o	międzywojennej	historii	gminy.	Otóż	jedna	siedzi-
ba	 gminy	 jako	 państwowej	 domeny	 była	w	miejscowym	 dwor-
ku	(przed	wojną	zamieszkanym	przez	jej	dzierżawcę,	I.	Żylicza),	
druga	 w	 siedzibie	 nadleśnictwa,	 będącego	 jednocześnie	 gminą,	
czyli	w	odległości	pół	kilometra	były	dwie	gminy.	Jeżeli	do	tego	
dodamy,	że	w	gminach	był	kilkuosobowy	zarząd	i	kilkunastooso-
bowa	rada,	właściciele	i	dzierżawcy	ziemscy	wzbraniali	się	przed	
pełnieniem	 funkcji	 gminnych,	 nie	 dziwi	 znaczny	 chaos	 kompe-
tencyjny	i	ogólny	bałagan	administracyjny	na	poziomie	lokalnym. 
	 Zaradzić	 temu	 miała	 reforma	 ustroju	 samorządu	 terytorial-
nego,	 formalnie	 wszczęta	 ustawą	 sejmową	 z	 23	 marca	 1933	 r.	
(opublikowana	w	Dzienniku	Ustaw	nr	35	poz.	294),	między	 in-
nymi	 upoważniająca	 Ministra	 Spraw	 Wewnętrznych	 do	 wyda-
nia	wspomnianego	rozporządzenia.	Jak	sądzę,	mądrość	twórców	
tej	reformy	–	przy	wszystkich	jej	brakach	–	polegała	na	tym,	że	

1 sierpnia w historii Gminy Wejherowo
nie	o	wszystkim	zdecydowano	na	szczeblu	centralnym	i	starano	
się	w	 niej	 uwzględnić	 dotychczasowe	 przyzwyczajenia	 i	 opinie	
mieszkańców	poszczególnych	miejscowości.	Tak	więc	kolejnym	
jej	 etapem	 było	 zarządzenie	 wojewody	 pomorskiego	 o	 podzia-
le	gmin	wiejskich	na	gromady	oraz	wydanie	opinii	o	 zamierzo-
nych	i	wcielanych	w	życie	podziałach	przez	dotychczasowe	rady	
gminne	 oraz	wydział	 powiatowy	 (mówiąc	w	 znacznym	 uprosz-
czeniu	 odpowiednik	 dzisiejszej	 rady	 powiatu).	Do	 sporej	 części	
tych	 opinii	 udało	mi	 się	 dotrzeć	 i	 przez	 to	 zorientować	 się,	 jak	
wiele	 emocji	 wzbudzała	 reforma	 wśród	 przysłowiowych	 zwy-
kłych	obywateli,	 z	 dzisiejszej	 perspektywy	mogących	wzbudzić	
zdziwienie	 czy	 nawet	 uśmiech.	 Gmina	 Reszki	 protestowała,	 bo	
uznała,	że	Nowy	Dwór	powinien	wejść	w	jej	skład,	a	nie	stanowić	
oddzielną	gromadę.	Dotychczasowy	obszar	dworski	Bieszkowice	
protestował	przeciwko	połączeniu	z	gminą	wiejską	Bieszkowice,	
chciał	 zachować	 samodzielność	 i	 nie	bardzo	 jego	władze	przyj-
mowały	argument	wydziału	powiatowego,	że	jego	„liczba	ludno-
ści	 nie	 daje	 gwarancji	 należytego	wyboru	 sołtysa	 i	 podsołtysa”. 
	 Te	i	inne	przykłady	uzmysławiają,	że	społeczność	każdej	miej-
scowości	 (czy	 też	 dotychczasowych	 gmin)	 dbała	 o	 swój	 prestiż	
i	 zabiegała	o	 samodzielność,	 czy	 też	o	powiększenie	 „swojego”	
obszaru	 administracyjnego.	W	 jakieś	mierze	 odpowiedzią	 na	 to	
społeczne	oczekiwanie	było	uwzględnienie	w	 reformie	podziału	
nowej	gminy	na	podległe	jej	gromady	z	sołtysami	i	radami	gmin-
nymi,	które	powstały	we	wszystkich	wsiach	nowej	gminy	lecz	już	
bez	 obszarów	 dworskich,	 które	 stały	 się	 integralną	 częścią	 gro-
mad.	Ponieważ	przy	 ich	utworzeniu	 (jak	 i	 samej	gminy)	oprócz	
przymusu	 państwowego	wykorzystano	 także	wolę	 lokalnej	 spo-
łeczności	 i	 uwarunkowania	 społeczno	 –	 ekonomiczne,	 przyjęte	
wówczas	 rozwiązania	 okazały	 się	 trwałe.	 Starczy	 powiedzieć,	
że	obecnie	tamte	gromady	stały	się	w		zasadzie	dzisiejszymi	so-
łectwami.	 Zmiany,	 które	 zaszły	 w	 ostatnich	 dziesięcioleciach,	
były	 przede	wszystkim	wynikiem	 rozwoju	 urbanistycznego	 zie-
mi	wejherowskiej	 i	 zmiany	 granic	 państwowych,	wynikłych	 na	
skutek	 II	 wojny	 światowej.	 Odpadły	 więc	 od	 gminy	 gromady	
Ciechocino	 i	Reda	 tworząc	główny	 trzon	miasta	Redy	oraz	Na-
nice	i	Śmiechowo,	wchodzące	dzisiaj	w	skład	Wejherowa.	Przy-
łączono	 natomiast	 do	 gminy	Wejherowo	 Kniewo,	 przed	 wojną	
będące	 w	 granicach	 Niemiec.	 Z	 tego	 schematu	 wyłamało	 się	
jedynie	 Domatówko,	 obecnie	 będące	 poza	 gminą	 Wejherowo. 
	 Fakt,	 że	 utworzenie	 gminy	 Wejherowo	 było	 rozciągnięte	 
w	 dłuższym	 przedziale	 czasowym,	 spowodował,	 że	 trudno	 pre-
cyzyjnie	 wskazać	 najbardziej	 przełomową	 datę	 dla	 jej	 powsta-
nia.	 Można	 tutaj	 przywołać	 na	 przykład	 także	 30.	 10.	 1934	 r.,	
kiedy	 odbyły	 się	wybory	 do	Rad	Gromadzkich,	 przełom	marca	
i	kwietnia	tegoż	roku	(wybory	do	Rady	Gminy),	16.	04.	1935	r.	
(utworzenie	 Zarządu	 Gminy),	 06.	 05.	 1935	 r.	 (pierwsze	 posie-
dzenie	 Zarządu	 Gminy),	 15.	 06.	 1935	 r.	 (pierwsze	 posiedzenie	
Rady	Gminy).	Z	ustaleniem,	od	jakiego	dnia	rozpoczęła	funkcjo-
nowanie	 Gmina	Wejherowo	 mieli	 trudności	 nawet	 współcześni	
tym	wydarzeniom	dziennikarze	i	pisali	na	przykład	tak:	„w	tych	
dniach	 rozpoczęło	 się	 urzędowanie	 gminy	Wejherowo	 –	 wieś”. 
	 Nie	 można	 jednak	mieć	 wątpliwości,	 że	 byt	 prawny	 zaczę-
ła	ona	z	dniem	1	sierpniem	1934	r.,	a	w	ustalającym	ten	 termin	
rozporządzeniu	po	raz	pierwszy	została	oficjalnie	przywołana	jej	
nazwa.	Dlatego	–	mam	nadzieję	nie	 tylko	dla	mnie	–	1	sierpnia	
każdego	roku	jest	symboliczną	rocznicą	jej	narodzin.

Bogusław Breza
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	 Zakończyła	 się	 jesienna	 runda	 IX	 edycji	
biegu	po	zdrowie.	Jak	co	roku,	na	leśnych	
ścieżkach	 w	 Bolszewie	 dzieci,	 młodzież	
oraz	 dorośli	 mogli	 sprawdzić	 się	 podczas	
biegu	w	 rywalizacji	 sportowej	 na	 różnych	
dystansach.	W	trzech,	odbywających	się	co	
tydzień	 biegach,	 wzięły	 udział	 143	 osoby	 
z	terenu	gminy	Wejherowo.	Po	każdym	bie-
gu	każdy	uczestnik	otrzymał	słodki	upomi-
nek,	a	trzech	najlepszych	zawodników	me-
dale.	 Na	 zakończenie	 spośród	 wszystkich	
biegaczy	 losowana	była	nagroda	pociesze-
nia.	 Organizatorzy	 dziękują	 wszystkim	
sponsorom	za	ufundowanie	medali	i		nagród	
pocieszenia.	A	wszystkim,	którzy	lubią	mile	
spędzić	czas	na	świeżym	powietrzu	zapra-
szamy	na	wiosenną	edycję	biegów!

	 Halowa	 Piłka	 Nożna	 Szkół	 Wiejskich	 gminy	 Wej-
herowo	 odbyła	 się	 na	 hali	 widowiskowo	 –	 sportowej	 
w	Bolszewie.	Wzięły	w	niej	udział	 cztery	Samorządowe	
Szkoły	Podstawowe	z	 terenu	gminy	Wejherowo	-	Gości-
cino,	Nowy	Dwór	Wejherowski,	Orle	 i	Gowino,	 grające	
systemem	„każdy	z	każdym”,	w	meczach	2x7	minut.	Od	
początku	rozgrywek	prym	wiodła	SSP	z	Gościcina,	dowo-
dzona	przez		Mariusza	Walczaka,	która	z	dorobkiem	7	pkt.	
ostatecznie	zajęła	1	miejsce.	Postawa	zespołu	Gościcina	na	
boisku	pozwala	mieć	nadzieję	na	godne	reprezentowanie	
naszej	 gminy	 na	 szczeblu	 powiatowym.	 Organizatorami	
imprezy	 byli	 nauczyciele	 wychowania	 fizycznego	 szkół	
gminy	Wejherowo.

Jesienna edycja biegów po zdrowie

Halowa Piłka Nożna Szkól Wiejskich

Sportowa rywalizacja sprawiła najwięcej radości najmłodszym uczestnikom.

Wyniki: 
SSP	Gościcino	–	SSP	Orle	2:0 
SSP	Gowino	–	SSP	Nowy	Dwór	Wejherowski	2:2 
SSP	Gościcino	–	Nowy	Dwór	Wejherowski	2:2 
SSP	Orle	–	SSP	Gowino	0:0 
SSP	Gościcino	–	SSP	Gowino	2:1 
Nowy	Dwór	Wejherowski	–	SSP	Orle	4:1 
1	.miejsce	-	SSP	Gościcino	7	punktów	Bramki	6:3 
2.	miejsce	-	SSP	Nowy	Dwór	Wejherowski	5	punktów	
Bramki:	8-5 
3.	miejsce	–	SSP	Gowino	2	punkty	Bramki:	3-4 
4.	miejsce	–	SSP	Orle	1	punkt	Bramki:	1-6

Młodzi zawodnicy udowodnili, że piłka nożna to ich prawdziwa pasja.
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OGŁOSZENIE

 Z dniem 01.11.2011 r. kasa Urzędu Gminy Wej-
herowo będzie czynna w poniedziałki od 12.00  
do 15.30,  a od wtorku do piątku od 11.30 do 14.00.

	 	 	 	 Wójt		Gminy	Wejherowo

ZAPROSZENIE

 Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwar-
ło serdecznie zaprasza wszystkich miesz-
kańców na projekcje filmu pt.  „Pamięć. Ta-
jemnice Lasów Piaśnicy”, które odbędą się  
4 listopada  o godz. 18.00 w hali widowiskowo – spor-
towej w Bolszewie oraz 17 listopada o godz. 18.00  
w hali sportowej Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej w Gowinie.

PORADY ROLNICZE
WYŻSZE DOPŁATY DO 

MATERIAŁU SIEWNEGO 

 Do	150	zł/ha	może	wzrosnąć	dopłata	do	kwalifiko-
wanego	 materiału	 siewnego	 (zbóż,	 mieszanek	 zbożo-
wych	i	pastewnych)	–	przewiduje	projekt	rozporządze-
nia	ministra	rolnictwa.	Dotychczasowa	stawka	to	-100	
zł/ha.	Według	projektu	dopłata	do	roślin	strączkowych	
ma	wynieść	250	zł/ha	(obecnie	160	zł/ha),	do	ziemnia-
ków	700	zł/ha	(wzrost	z	500	zł/ha).	
	 Ministerstwo	 chce	 podnieść	 stawki	 dopłat,	 aby	 za-
pewnić	 systematyczną	wymianę	materiału	 używanego	
do	siewu	w	gospodarstwach	rolnych.	
	 Działanie	to	ma	charakter	pomocy	de	minimis	i	jest	
ograniczone	do	7500	euro	na	jednego	rolnika.

ZIEMIA NA SPRZEDAŻ 

	 Sejm	 przyjął	 rządowy	 projekt	 ustawy	 o	 zmianie	
Ustawy	 o	 gospodarowaniu	 nieruchomościami	 Skarbu	
Państwa	oraz	o	zmianie	niektórych	innych	ustaw.	Cho-
dzi	o	odebranie	dzierżawcom	części	państwowej	ziemi	 
i	 sprzedanie	 jej	 rolnikom.	 Dzierżawcy	mają	 tracić	 do	
30%	 ziemi	 dzierżawionej	 z	 ANR.	 W	 ten	 sposób	 ok.	
150	 tys	ha	gruntów	rolnych	może	 trafić	do	sprzedaży.	
Projekt	ustawy	przewiduje	możliwość	rozłożenia	ceny	
sprzedaży	na	raty	 ,	max	15	lat	pod	warunkiem	wpłaty	
10%	wartości	ziemi	przed	zawarciem	umowy	sprzeda-
ży.	 Oprocentowanie	 raty	 należności	 będzie	 wynosiło	
2%.	Teraz	ustawą	zajmie	się	senat.

Prywatne Doradztwo Rolnicze 
EuroGaja Magdalena Piastowska 
tel. 509-700-558 
lub napisz: e-mail: magdalena.piastowska@gmail.com. 
Oferujemy dojazd do gospodarstwa

Bogumiła	Kramp	(35	 lat	pracy	
zawodowej),	 Danuta	 Gaffke	 
i	Zofia	Starosta	(jubileusz	trzy-
dziestolecia)	 oraz	 Małgorzata	
Baczkowska,	 Małgorzata	 Gre-
decka,	 Irena	Samson	 i	Violetta	
Turczyn	(25	lat	pracy).	Gratulu-
jemy	i	życzymy	szczęśliwej	po-
dróży	 do	 kolejnych	 jubileuszy,	
niech	 każdy	 kolejny	 dzień	 bę-
dzie	źródłem	radości		i	satysfak-
cji	z	wykonywanej	pracy.

	 14	października	2011	w	Samo-
rządowej	Szkole	Podstawowej	od-
była	się	uroczystość	z	okazji	Dnia	
Edukacji	 Narodowej.	 Ucznio-
wie	złożyli	podziękowania	za	to,	
czym	obdarza	ich	szkoła	-	szansę	
zdobycia	wiedzy	i	doświadczenia	
przed	wejściem	w	dorosły	świat. 
	 Dzień	ten	był	szczególny,	bo-
wiem	 wtedy	 właśnie	 obchodziła	
jubileusz	35-	lecia	pracy	pedago-
gicznej	dyrektor	szkoły	pani	Elż-
bieta	 Landowska.	 Również	 tego	
dnia	 świętowały	 swój	 jubileusz:	

Niezwykłe jubileusze w Szkole Podstawowej w Bolszewie

Satysfakcja z wykonywanej pracy to dla nauczycieli 
najlepsza nagroda
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