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Gminne obchody Święta Niepodległości
Sesja popularno – naukowa na temat „Odzyskanie
niepodległości
na Wybrzeżu w latach
1918-1920” była częścią
gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Jej głównym referentem był dr Zbigniew
Wojciechowski, pracownik naukowy Akademii
Marynarki
Wojennej
w Gdyni.
   Czytaj więcej s.11

MOC ZABAW
W WARSZKOWIE I ORLU

NOWY WÓZ STRAŻACKI
W BOLSZEWIE

Wymyślne zabawki i urządzenia w Warszkowie
i Orlu przyciągają co dzień tłumy dzieci. Od początku listopada mogą cieszyć się one zabawą na
świeżym powietrzu na nowych placach zabaw.

O nowy wóz strażacki wzbogaciło się 12 listopada
OSP Bolszewo. Dzięki wsparciu wielu instytucji, wyposażono go w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu pomoc udzielana przez
strażaków będzie
jeszcze skuteczniejsza. Uroczyste przekazanie rozpoczęło
się mszą świętą odprawioną w kościele
pw. WNMP w Bolszewie.
     
     Czytaj więcej s. 5
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Szanowni Współmieszkańcy,
Niemal dokładnie rok temu dokonaliśmy wyboru nowych władz Gminy
Wejherowo. Wielu z nas dziś zapewne
zadaje sobie pytanie o słuszność podjętej
wówczas decyzji. Wielu z nas interesuje,
na ile spełnione zostały obietnice wyborcze ówczesnego kandydata na wójta pana
Henryka Skwarło oraz Komitetu Wyborczego Wyborców „Gospodarna Gmina”?
Niejeden również stara się określić, na ile
dokonywane zmiany idą we właściwym,
oczekiwanym przez niego kierunku?
Nie jest moim zamiarem dokonywanie
bilansu minionego, powyborczego roku,
ani – tym bardziej – wyszczególnianie wykonanych zadań
czy spełnionych deklaracji. Będzie ku temu sposobność, aby
po zamknięciu roku budżetowego szczegółowo i konkretnie
złożyć społeczeństwu naszej Gminy należne sprawozdanie.
Przyznajmy jednak, że życie w naszej małej Ojczyźnie nabrało innego wymiaru. Zmieniła się na lepsze atmosfera
i charakter stosunków pomiędzy władzami i Urzędem Gminy, a  Mieszkańcami. Zdecydowanie większa otwartość na
zgłaszane problemy, życzliwość i efektywność działania
urzędników czy zapewnienie bliższych, także bezpośrednich kontaktów Mieszkańców z przedstawicielami władz
Gminy świadczą dobitnie o tym, że hasła o realnym wpływie lokalnej społeczności, także z małych, oddalonych od
centrum miejscowości, na podejmowane działania nie są
bez pokrycia. Także młodzież, na ogół bardziej krytyczna
lub nieangażująca się w życie publiczne – za sprawą swych
reprezentantów w Młodzieżowej Radzie Gminy   inicjuje
wiele pożytecznych przedsięwzięć, służących młodemu
pokoleniu. Poprawiły się relacje z sąsiednimi samorządami
oraz władzami ze szczebla lokalnego i regionalnego. Aktywizują się sołectwa, o czym świadczą choćby kolejne Plany
Odnowy Miejscowości, czy fundusze sołeckie, zapewniające realny wpływ mieszkańców na przeznaczanie środków  

budżetowych. Przygotowywane są liczne projekty, zwiększające szanse ubiegania się fundusze zewnętrzne. Materializują się zamysły, które dotychczas były jedynie pobożnymi życzeniami lub li tylko wyborczymi
przyobiecankami.
     Oczywiście, rok to dużo, ale zarazem niewiele, zważywszy na spuściznę
i ogrom spraw do załatwienia. Zapewne,
wielu z nas odczuwa niedosyt, związany z brakiem pełnej realizacji swoich
oczekiwań. Jednak procedury wymagają
czasu. Ponadto, przed nami jeszcze trzy
lata kadencji na wykonanie wszystkich
punktów programu wyborczego. Pamiętajmy także, iż poza programem pojawia się wiele nowych, nieprzewidywanych wcześniej zadań. To oczywiste, bo
współczesna rzeczywistość jest bardzo dynamiczna i przynosi konieczność podejmowania ważnych wyzwań, jeśli nie
chcielibyśmy znów ciągnąć się w ogonie pomorskich samorządów. Ich spełnienie również walnie przyczyni się do
poprawy warunków życia Mieszkańców. Nie jest naszym
zamiarem utyskiwanie na poprzedników, ale przejęta spuścizna powoduje, że dodatkowo borykamy się z wieloma
kwestiami, co także wpływa na konieczność podejmowania
zadań niekoniecznie chcianych, niekoniecznie przydatnych
z punktu widzenia interesów Gminy. O tych sprawach także
nie można zapomnieć.
Niemniej, proszę przyjąć zapewnienie, że władze Gminy są świadome wagi składanych rok temu obietnic. Są one
nadal aktualne i sukcesywnie będą wypełniane. Natomiast
na dziś – można Państwu zameldować, że sprawy Gminy
idą w dobrym kierunku. Mamy pełną świadomość, że jeszcze wiele przed nami. Liczymy na dalszą, pogłębiającą się
współpracę z Mieszkańcami w rozwiązywaniu wszelkich
wspólnych problemów i spraw.
Pozdrawiam
dr Krzysztof Zabiegliński
Doradca- Pełnomocnik Wójta
ds. organizacji i rozwoju Gminy

Galeria Jubilatów

Ponad 90 lat życia w zdrowiu, spokoju i radości doczekali kolejni Jubilaci Gminy Wejherowo. Z tej okazji wójt
Henryk Skwarło wręczył im kwiaty, okolicznościowe dyplomy i prezenty. W imieniu władz i wszystkich mieszkańców Gminy Pani Helenie Miotke z Gościcina i Katarzynie Mielke z Kniewa życzymy dużo siły, zdrowia i pogody
ducha na każdy dzień!

Helena Miotke z Gościcina ,97 lat.

Katarzyna Mielke z Kniewa, 91 lat.
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Sprostowanie
W związku z artykułem pt. „Pól wieku parafii w Gościcinie”, opublikowanym w poprzednim wydaniu „Naszej
Gminy”, oświadczam, iż zarówno w tytule jak i w tekście pojawiła się błędna informacja o rzekomym 50. leciu ustanowienia parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gościcinie. 11 września bieżącego roku parafia obchodziła
25. lecie jej powstania. Za błąd bardzo przepraszam ks. kanonika Stanisława Bach oraz parafian z Gościcina.
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Zakończone zostały prace nad wstępną koncepcją
fragmentu kanalizacji sanitarnej w Bolszewie;
Podpisano umowę na koncepcję sieci wodociągowej
w Gowinie oraz zakończono prace konserwacyjne na
hydrantach na sieci wodociągowej gminy Wejherowo;
Wykonano nakładkę asfaltową wraz z poboczami na
ul. Szerokiej w Górze o szerokości 5 m i dł. 154 m;
Zakończył się techniczny odbiór Dworku Drzewiarza
w Gościcinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wykonawcy oraz wicewójt Maciej Milewski wraz
z pracownikami Urzędu Gminy Wejherowo. Do użytku oddany został budynek główny o powierzchni 247
m², muszla koncertowa wraz z widownią oraz wiata
garncarska. Kolejnym etapem realizacji inwestycji
jest pełne wyposażenie obiektu, które zakończy się 30
listopada bieżącego roku. Uroczyste otwarcie przewidywane jest w połowie grudnia;
W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” został pozytywnie zaopiniowany przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką
projekt pn. „Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowościach Orle i Warszkowo”. Dotyczy
on stworzenia sieci obiektów wraz z małą architekturą turystyczną do aktywnego spędzania wypoczynku
nad wodą. Całkowity koszt inwestycji to 508.877 zł,
w tym kwota dofinansowania wynosi 350.000 zł;
Ustawiono znaki drogowe oraz lustra w Sopieszynie,
Orlu, Gowinie i Gościcinie;
W minionym miesiącu zakończono równanie dróg
gruntowych w Kąpinie oraz w Orlu, Górze na ulicy
Pomorskiej, Leszczynowej, Jeziornej, Szkolnej, Bukowej, Sosnowej, Słowińskiej i Rogowskiego; naprawiono nawierzchnię ulicy Cylkowskiego w Bolszewie
przy skrzyżowaniu z ulicą Harcerską i Zamostną;
Dokonano bieżącego remontu części gminnych dróg
gruntowych poprzez dowiezienie kruszywa kamiennego i betonowego oraz wyrównanie ulic: Polnej, Jesionowej, Krętej, Lipowej i Cylkowskiego w Bolszewie
oraz Gowińskiej, Gościcińskiej, Jeziornej, Podgórnej
i Brzozowej w Gowinie, ulic Polnej, Szerokiej i Je-
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ziornej w Kniewie; Bukowej, Abrahama, Poprzecznej, Topolowej i Łąkowej w Nowym Dworze Wejherowskim oraz na fragmentach ulic Warszkowa
i Zbychowa. Ponadto ustawiono znaki drogowe oraz
lustra w Sopieszynie, Orlu, Gowinie i Gościcinie;
Zgodnie z nową organizacją ruchu wykonano oznakowanie pionowe w Bolszewie;
Odebranych zostało 280 m nalewki asfaltowej, wykonanej na drodze powiatowej w Gniewowie. Gmina
Wejherowo pokryła połowę kosztów realizacji inwestycji, tj. 30 tys. zł;
Wykonane zostały kolejne, nowe punkty oświetlenia
ulic: Reszki 2 lampy, Góra, ul. Pomorska 3 lampy
i ul. Wiejska 3 lampy, Gościcino ul. Zbożowa 3 lampy i ul. Dębowa 3 lampy, Bolszewo ul Olchowa 3
lampy, ul. Władysława 3 lampy i Kasztanowa 1 lampa, Nowy Dwór Wejherowski ul. Zbychowska 2 lampy, Gowino ul. Brzozowa 3 lampy, ul. Hłaski 2 lampy
i ul. Przyjaźni 5 lamp, Kąpino ul. Kasztanowa 2 lampy, ul. Kazimierza Wielkiego 2 lampy, Ustarbowo ul.
Jeziorna 2 lampy i Zbychowo ul. Różana 1 lampa.

Droga powiatowa w Gniewowie

Odbiór ul.Szerokiej w Górze

Dworek Drzewiarza

Nowe lampy stają m.in. w
Ustarbowie na ul. Jeziornej.
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Tajemnice lasów Piaśnicy w Bolszewie
4 listopada w hali widowiskowo – sportowej w Bolsze- się w piaśnickim lesie przed 72 laty. - Piaśnica jako symbol
wie oraz 17 listopada w sali sportowej w Gowinie odbyła niemieckich zbrodni na Pomorzu powinna znaleźć należne
się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Pamięć. Tajem- miejsce w świadomości zbiorowej Polaków – mówi Bognice Lasów Piaśnicy”. Jest to film dokumentalny z fabu- dan Wasztyl, producent filmu.  Długo zastanawialiśmy się,
laryzowanymi inscenizacjami
jak dotrzeć do młodzieży. Stąd
historycznymi,
opowiadający
inscenizacje, próby odwoływania
o zbrodniach hitlerowskich na
się do emocji. Doświadczeniem
Kaszubach w pierwszych mieniezwykłym, uzmysławiającym
siącach II wojny światowej.
ogrom strat, jakie poniosło spoDokument zrealizowany został
łeczeństwo Pomorza Gdańskiego
przez Stowarzyszenie Auschwitz
w pierwszych miesiącach okupaMemento, z inicjatywy i dzięki
cji niemieckiej, były rozmowy
dotacji celowej Urzędu do Spraw Na twarzach wielu widzów pojawiło się prawdziwe wzruszenie. ze świadkami historii, dziećmi
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przed projek- pomordowanych – dopowiada Stowarzyszenie Auschwitz
cją głos zabrał doradca, pełnomocnik wójta dr Krzysztof Memento od kilku lat utrwala historyczne relacje i populaZabiegliński, a następnie swoistego wprowadzenia doko- ryzuje historię. Poprzez zapis ludzkich losów chce stworzyć
nał znawca problematyki piaśnickiej Marcin Drewa, ab- możliwie pełną dokumentację tego, jak w systemach totalisolwent Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych tarnych tłamszono jednostkę, jak ingerowano w jej życie,
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz autor pracy jak próbowano zmusić do nieludzkich zachowań i jak lumagisterskiej na ten temat. Po krótkim referacie, widzowie dzie, każdy na swój sposób starali się im opierać, by zachoobejrzeli przejmujący dokument. W akcie pierwszym zre- wać godność, nawet za cenę życia.
konstruowano tragiczne wydarzenia hitlerowskiej zagłady,
Gmina Wejherowo zakupiła 200 kopii filmu, z których
drugi to tajemnicza historia pamięci o piaśnickiej zbrodni znaczna część zostanie przekazana szkołom, w celu ich wyw czasach komunizmu, natomiast trzeci opowiada o ludziach korzystania w procesie kształcenia i wychowania uczniów.
starających się przekazać całą prawdę o tym, co wydarzyło
nem Blindowem założyliśmy Komitet Piaśnicki. Naszym
prezesem został prałat Bogusław Żurawski, dziekan wejherowski (zmarł w 2004 r., został pochowany w rodzinnym Grudziądzu). Wiceprezesami na długie lata zostali
Jan Pałka i ja.

O Piaśnicy rozmawiamy
z Reginą Osowicką
Była Pani ponad pół wieku
związana z Piaśnicą.
- Tak. Od lat 50. ubiegłego stulecia. Grobami opiekowali się
wtedy m.in. kombatanci i szkoły.
Kustoszem był Leon Prusiński,
były więzień Stutthofu. Magistrat
reprezentował Alfons Wesołka.

Ludzie pomagali w waszej społecznej pracy?
O tak. Wejherowskie kwiaciarki, młodzież szkolna, jednostka wojskowa, zakłady pracy, Areszt Śledczy. Woziliśmy czarnoziem z Tyłowa, gryz z Brzezina, żelazne
łańcuchy na ogrodzenie ze Słupska, rośliny z Redy,
Wszystko po to, aby miejsce, gdzie spoczywają ciała bestialsko pomordowanych Polaków wyglądało po prostu
godnie.

To były zapewne trudne czasy?
Bardzo trudne. Mało kto miał
wtedy samochód. Czasami jeździliśmy do Piaśnicy na
rowerach lub furmanką. Pamiętam budowę głównego
pomnika w 1955 r., według projektu inż. Aleksandra
Wieckiego z Pucka. Monument poświęcił proboszcz fary,
ks. Alojzy Kołduński, były więzień Stutthofu, Dachau
i Sachsenhausen. Władza świecka przyjechała później
i zaczynała się świecka część uroczystości.

Dzięki Komitetowi powstał w 1990 r. znany film „Las
Piaśnicki”
To bezcenny dokument. Występują w nim m.in. naoczny
świadek zbrodni ludobójstwa w Piaśnicy, Elżbieta Ellwart
(zmarła 5 stycznia 2011 r.) i siostra zmartwychwstanka
Adela Mańkiewicz. W jej obecności gestapo aresztowało
bł. s. Alicję Kotowską, rozstrzelaną w lesie piaśnickim.
Film reżyserował Tadeusz Wudzki, a ja byłam konsultantką. Wydaliśmy też kilka folderów o Piaśnicy, wygłosiliśmy setki prelekcji.

Kiedy nastąpiła zmiana warty?
W latach 80. kombatanci odchodzili. Trzeba było ich zastąpić. Razem z Janem Stefkiem, Anną Glińską i Bogda-

Dziękuję za rozmowę
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Bolszewo z nowym wozem strażackim!
O nowy wóz strażacki wzbogaciło się 12
wo doposażony został w lampy ostrzegawcze
listopada OSP Bolszewo. Uroczyste przekazadrogowe, przycinarkę do betonu oraz klucz do
nie rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w
hydrantu, które ufundowała firma Hydroinstal
kościele pw. WNMP w Bolszewie. Tuż po niej,
Drewa; szpadle, łopaty, łomy, nożyce do cięw barwnym pochodzie strażacy przeszli pod
cia drutu, siekierkę i toporek zakupione przez
siedzibę OSP, gdzie odbyło się oficjalne przekaLucynę i Franciszka Bargańskich, właścicieli
zanie pojazdu. Przedtem głos zabrał wójt gmifirmy Kornix, oraz torbę medyczną i prądowniny Wejherowo, który życzył wszystkim przy- Wóz służyć będzie mieszkańcom cę ufundowaną przez posła Kazimierza Plocke.
szłym jego użytkownikom niewielu okazji do całej gminy Wejherowo
Ponadto ze środków OSP Bolszewo zakupione
jego wykorzystania oraz szczęśliwych powrotów z interwencji. zostały trzy szuflady na stałe zamontowane w pojeździe, drabiW celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich strażaków, po- ny nasadkowe, ciężki topór strażacki i amerykańskie narzędzie
darował także specjalne maski tlenowe. Kilka słów do zebra- do otwierania.
Koszt pojazdu bez wyposażenia to 643 tys.zł, na które złonych gości skierowali również posłowie na Sejm, Jerzy Budnik,
Kazimierz Plocke oraz Komendant Powiatowy PSP Andrzej żyło się 350 tys. zł ze środków gminy Wejherowo, komendant
Papke. Panowie zgodnie gratulowali strażakom z Bolszewa wojewódzki PSP – 165 tys. zł, marszałek województwa pomorcennego nabytku, życzyli jego dobrego użytkowania oraz je- skiego – 45,5 tys. zł, komendant powiatowy PSP – 55 tys, starodynie bezpiecznych i udanych akcji. Poświęcenia pojazdu do- sta powiatu wejherowskiego – 20 tys. zł, Nadleśnictwo Wejhekonali ks. proboszcz Jerzy Mykała oraz kapelan strażaków, ks. rowo i Strzebielino 2,5 tys. zł oraz OSP Bolszewo 5 tys. zł.
kanonik Jerzy Osowicki. W uroczystości udział wzięli również
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma, radni
Wojciech Kuziel i Janusz Daniszewski, wicewójt gminy Wejherowo Maciej Milewski,   prezes ZOP ZOSP RP Mirosław
Józefowicz, prezes firmy Hydroinstal Czesław Drewa, poczty
sztandarowe OSP gminy Wejherowo oraz mieszkańcy.
Nowy samochód to Mercedes Benz Atego 1629 GCBA
4x4, wyposażony w aparat prądotwórczy, motopompę pływającą i szlamową, węże W75 i W52, zbiornik na wodę o po- Oficjalnego przekazania kluczyków dokonał wójt Henryk Skwarło,
jemności 5000 l i zbiornik na środek pianotwórczy. Dodatko- Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma oraz komendant PSP w Wejherowie Andrzej Papke

Nowe place zabaw w Orlu i Warszkowie!
Dzięki wyjątkowo ciepłej jak na tę porę roku pogodzie
dzieci z Warszkowa, Orla oraz okolic będą miały dodatkowy
powód, aby spędzać czas na świeżym powietrzu. Zjeżdżalnie, huśtawki, linarium, zabawki sprężynowe czy ścianki

herowo Henryk Skwarło w obecności doradcy, Krzysztofa
Zabieglińskiego wraz z radnymi – Januszem Daniszewskim, Józefem Pranga i Janem Konkolem oraz sołtysami –
Dorotą Formela i Franciszkiem Laddachem. Nie zabrakło
również przedstawicieli duchowieństwa, którzy poświęcili obiekty i życzyli wszystkim ich dobrego użytkowania.
W Warszkowie poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Zięba

Dzieci z Orla chętnie korzystają z urządzeń na placu zabaw

wspinaczkowe to tylko niektóre z urządzeń, jakie pojawiły się na placach rekreacyjnych tych dwóch miejscowości
i jakie od początku listopada codziennie okupują najmłodsi mieszkańcy wsi. W Orlu zbudowane zostało boisko do
streetballa z nawierzchnią poliuretanową, a na placu zabaw
w Warszkowie znajduje się mała ścianka do wspinaczki oraz
urządzenie do ćwiczeń. Wokół placu posadzono żywopłot
oraz drzewka. Oba place wyposażone są w ławki oraz kosze
na śmieci. Całkowity koszt obu inwestycji to ok. 442 tys. zł.
Oficjalnego otwarcia placów dokonał wójt gminy Wej-

Oficjalne otwarcie placu w Warszkowie

z Tyłowa, a w Orlu ks. Henryk Hildebrandt. Inwestycja jest
realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER. Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota
dofiansowania to 217.175 tys. zł.
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DZIEŃ EUROPEJSKI W SSP GOŚCICINO
4 listopada 2011 w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie scenki, recytowali wiersze oraz śpiewali pioodbył się finał konkursu „Nasze ulubione kraje europejskie”, który zo- senki w językach krajów europejskich, a nawet
stał zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego „Europejski  Dzień przygotowali degustację potraw regionalnych.
Języków.” Organizatorkami przedsięwzięcia była pani Kamila Myszk
oraz pani Anna Anisiewicz. Celem projektu było zachęcenie uczniów do Ze względu na wysoki poziom jury z trudem
nauki  języków obcych, a także rozbudzenie zainteresowań oraz posze- wyłoniło zwycięzców. W poszczególnych
rzenie wiedzy  na temat krajów europejskich. Podczas realizacji projek- kategoriach zwyciężyli:
tu uczniowie doskonalili komunikację językową, poznali podstawowe Kategoria I: klasy IV.
zwroty grzecznościowe oraz ciekawe słówka w różnych językach, selek- I miejsce: IVb, II miejsce: IVa,
cjonowali informacje, wykorzystując Internet, korzystali ze słowniczka III miejsce: IVf,
on-line, a także rozwijali umiejętność Kategoria II: klasy V.
pracy w grupie. Ponadto uczestnicy I miejsce: Vb
mieli szansę rozwijać oraz zaprezen- Kategoria III: klasy VI.
tować swoje zdolności wokalne, te- I miejsce: VIc, II miejsce: VId
atralne, recytatorskie oraz plastyczne. Wyłoniono również zwycięzców konkurUczniowie wykazali się ogromnym sów plastycznych:
zaangażowaniem oraz entuzjazmem W konkursie „How to say hello…?”
podczas prezentacji. Przedstawiali
I miejsce - Maria Roda (IVb)
ciekawostki, opowiadali o tradycjach
W konkursie „Dlaczego warto uczyć się jęi zwyczajach, inscenizowali zabawne
Zwycięska drużyna z klasy IVb
zyków obcych?”
I miejsce - Aleksandra Szymkowiak (VIb)
				
Olga Łączyńska

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W GOŚCICINIE

10 listopada 2011r. w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Gościcinie odbyły się uroczyste obchody związane ze Świętem Niepodległości. Wszyscy uczniowie w  galowych strojach
oraz z biało-czerwonymi kotylionami wzięli udział w akademii. Dla klas I – III występ przygotowali uczniowie z klasy II d
pod kierunkiem wychowawczyni - pani Mieczysławy Hennig.
Przedstawiona przez dzieci inscenizacja w bardzo przystępny
i zrozumiały dla uczniów klas młodszych sposób ukazała historię Polski okresu zaborów oraz drogę Polaków do wolności.
Apel ten był podsumowaniem realizowanego przez uczniów
klas I-III projektu edukacyjnego pt.: „Dlaczego Polacy świętują 11 listopada?”. W ramach projektu dzieci klas II i III wzięły
udział w pokazie multimedialnym przygotowanym przez panie: Zdzisławę Frycę i Mieczysławę Hennig. Uczniowie  klas
II napisali życzenia dla Polski z okazji jej święta.  Wszystkie
dzieci z klas I-III nauczyły się
wybranych piosenek legionowych, które zostały odśpiewane na zakończenie apelu.
Natomiast dla klas IV – VI
uczniowie pod kierunkiem
pani Alicji Bergmann oraz
O swoim przywiązaniu do ojczystego pani Violetty Wiśniewskiej
kraju opowiada klasa IId.
przygotowali akademię, która
wprowadziła wszystkich w poważny, podniosły i jednocześnie
radosny nastrój obchodów Święta Niepodległości.
						
Olga Łączyńska
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UCZNIOWIE
WSPOMINALI PAPIEŻA
Krótkim programem artystycznym wspominali
papieża uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Podczas występu przygotowanego
przez o. Grzegorza Sekułę oraz nauczycieli Marka
Czoskę i Beatę Brylowską zdolna młodzież prezentowała swoje talenty muzyczne i ...lingwistyczne,
ucząc wszystkich m.in. piosenek w języku włoskim.
Przede wszystkim jednak radosną modlitwą oraz
tańcem wyrażała swoją wdzięczność za 26 lat pontyfikatu obfitującego w naukę, z której czerpać będą
obecni, jak i kolejni uczniowie szkoły.
- Ten dzień powinien dawać nam naukę na cały rok.
Nie tylko dziś powinniśmy pamiętać kim był i co
chciał przekazać nam papież Jan Paweł II – mówiła
Elżbieta Landowska, dyrektorka szkoły. Na akordeonie zagrał Adrian Jagielak, a na skrzypcach Kinga
Ziemann.

Dzieci chętnie naśladowały układ taneczny prezentowany
przez młodych artystów.

NASZA GMINA

Tak bardzo się starali dla
seniorów naszej gminy!
„Nie zadzieraj nosa”, „Takie ładne oczy” czy „Kwiaty
we włosach” rozbrzmiewały 14 listopada głosami Bernarda Dornowskiego, byłego członka zespołu Czerwone
Gitary oraz zaprzyjaźnionych muzyków w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie. Okazją do tego niezwykłego występu był Światowy Dzień Seniora, który wraz
z wójtem gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło, doradcą wójta Krzysztofem Zabieglińskim oraz radnymi świętowali zarówno starsi jak i nieco młodsi mieszkańcy na-

Pomimo upływu lat Bernard Dornowski zaprezentował doskonałą formę.

szej gminy. Wszyscy w doskonałych nastrojach bawili się
i śpiewali wspólnie z artystami piosenki, które jeszcze kilkanaście lat temu znajdowały się na czołowych miejscach
list przebojów,   a i teraz mają swoje honorowe pozycje
w kanonie polskiej muzyki rozrywkowej. Po występie
gromkimi brawami podziękowano wykonawcom, dzięki
którym większość gości powróciła do czasów szalonych
prywatek i zabaw do białego rana. Wszystkim seniorom
gminy Wejherowo z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, pociechy z wnucząt i radości na każdy dzień!

Przybyli na koncert goście nie kryli swojego zadowolenia.

EMERYCI ŚWIĘTOWALI!
Mszą świętą sprawowaną przez księdza proboszcza Jerzego Mykałę,  rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Seniora w gminie Wejherowo. Wzięli w niej udział członkowie prężnie działającego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Gminy Wejherowo. Pomimo, że Światowy Dzień Seniora Przypada dopiero 14 listopada, członkowie Stowarzyszenia
z terenu naszej gminy, nieco wcześniej uczcili je we własnym gronie. Na początku listopada spotkali się w Bolszewie
aby świętować kolejny rok działalności wspólnoty, dzięki której przez cały rok mogą bawić się i aktywnie spędzać
czas.   Do przybyłych gości, tradycyjnie już przemówił prezes stowarzyszenia Tadeusz Czoska, który
życzył wszystkim szczęścia, zdrowia oraz spotkania w takim samym
gronie podczas kolejnych spotkań i
wyjazdów. W uroczystości udział
wzięli wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Rady
Gminy Wejherowo Hubert Toma,
Kierownik Referatu Oświaty i Spraw
Społecznych Krzysztof Sapieha oraz
członkowie Rady Sołeckiej z sołtysem Jerzym Gołowaczem.
Tańce i wesoła zabawa to tradycja
spotkań członków stowarzyszenia.
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ANIOŁY OPANOWAŁY BIBLIOTEKĘ
W Bibliotece Puo swoje stanowisko pracy,
blicznej Gminy Wejoraz o tym, że przez swoherowo im. Aleksandra
ją pracę wyrażamy siebie.
Labudy w Bolszewie
I tak po dwugodzinnych
25 października 2011
zajęciach powstało wiele
r. odbyły się warsztaty,
ciekawych wersji Anioła.
dotyczące projektu pt.
Głównym celem projektu
„Anioły są wśród nas”.
trwającego od marca do
Z młodzieżą gimnapaździernika 2011 r. była
zjalną przybyła na nie
aktywizacja,
wzajemBożena Reszke - wyna integracja środowisk
chowawca kl. II k,
twórczych i mieszkańców
opiekun koła plastycznaszego regionu. W renego.   Udział brały
alizację projektu zaangawybrane osoby z kl. II
żowano artystów z Koła
e, g, a, k. Zajęcia proPasji Twórczych przy Biwadziła Elżbieta Kurek Uczestnicy „anielskich” warsztatów z Elżbietą Kurek – instruktorką
bliotece Publicznej Gminy
zdobienia
przedmiotów
użytkowych.
– instruktor zdobienia
Wejherowo w Bolszewie
przedmiotów użytkowych. Pokazała jedną z wielu technik oraz pasjonatów o różnych zainteresowaniach artystyczbielenia drewna, w której są zastosowane farby akrylowe. nych. Projekt umożliwił wzajemną promocję, przedstaDodatkowo użyte były farby tempery, którymi nadaliśmy wienie swojej twórczości i zaprezentowanie jej lokalnej
poświatę tła. Na tak przygotowanej powierzchni uczestni- społeczności. Finał projektu, którego koordynatorem jest
cy namalowali własnoręcznie swojego anioła. Dodatkiem Janina Borchmann odbędzie się 25 listopada o godz. 17.00
do malowanej postaci farbami akrylowymi były skrzydełka w bibliotece. Owocem warsztatów będzie wystawa połąwycięte z tektury (recykling) oraz przyklejone do deseczki. czona z wieczorem poetyckim, nie tylko wystawimy prace
Młodzież, która zdążyła wykonać podstawowe czynności, dzieci i młodzieży, a także dorosłych, którzy włączyli się
dodatkowo ozdobiła anioła elementami w technice deco- w projekt. Wpłynęło kilkadziesiąt prac artystycznych:
upage.
rzeźba, malarstwo na szkle, olej, akwarela, decoupage itp.
W czasie zajęć instruktorka wspomniała jakie stoso- oraz liczne wiersze o „Aniołach”.
wać farby, o sposobie nakładania preparatów, jak zadbać

Ku pamięci Gerarda Labudy w 1. rocznicę śmierci
Profesor Józef Borzyszkowski poprowadził z młodzieżą lekcję pt. „Ku pamięci Gerarda Labudy w 1 rocznicę
śmierci”. Jej uzupełnieniem była przygotowana przez

Edmunda Kamińskiego wystawa okolicznościowa, która
w sposób panoramiczny przedstawiała postać tego wielkiego znawcy Kaszub.
26 października z okazji zatwierdzenia
w 1956 r. projektu statutu i nazwy Zrzeszenia
Kaszubskiego odbyło się spotkanie z Edmundem Kamińskim jednym z sześciu żyjących
uczestników pierwszego zjazdu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dopełnieniem
55-lecia ZKP był referat pt. „Zrzeszenie Kaszubskie i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w
pamięci autora ekspozycji” i wystawa okolicznościowa dokumentująca działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego autorstwa E. Kamińskiego oraz koncert pieśni Jana Trepczyka
w wykonaniu chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka z Wejherowa.

Prof. Józef Borzyszkowski i Edward Kamiński z młodzieżą i Panią Katarzyną
Smentoch.
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Kufer pełen wierszyków
z Baltazara teatrzyku

skiej i Marzeny Ja4.11.2011 r. w Saskulskiej. W imieniu
morządowym
GimJaniny Borchmann
nazjum w Bolsze- dyrektor BPGW
wie gościła grupa
w Bolszewie gości
aktorów Pro-scenium
przywitała Agnieszz
Przedsiębiorstwa
ka Szulc - praArtystycznego „Tracownik biblioteki,
vel
Show”,
która
a następnie zaprosiz okazji „Dnia postaci
ła na przedstawiez bajek” zaprezentonie. Dzieci z zaciewała
przedstawienie
kawieniem słuchały
pt. „Kufer pełen wierinscenizacji na podszyków z Baltazara
stawie wierszy Jana
teatrzyku”. OrganizaBrzechwy i Juliana
torem spotkania była
Tuwima m.in. „ZoBiblioteka Publiczna
sia Samosia”, „SaGminy
Wejherowo
mochwała”, „Leń”.
w Bolszewie.
Na zakończenie mali
W spotkaniu  uczestprzyjaciele
bajek
niczyli uczniowie kl. II Dzieci chętnie włączały się w zabawę z aktorami.
zaśpiewali piosenkę
a i II b z Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Gościcinie pod opieką Alicji Łą- pt. „Ogórek” i podziękowali aktorom gromkimi oklaskami
czyńskiej i Alicji Klein oraz dzieci z kl. II z Samorządo- i wręczyli bukiety kwiatów.
wej Szkoły Podstawowej w Bolszewie pod opieką Barbary
Pionk, Danuty Albeckiej, Danieli Okroj, Joanny Kukow-

Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo
z medalem za zasługi dla powiatu!
Podczas powiatowych obchodów Dnia Niepodległoherowo Henryk Skwarło, który życzył kapelmistrzowi
ści, wręczone zostały „Medale za zasługi dla powiatu
oraz wszystkim orkiestrantom nieustannej satysfakcji
wejherowskiego”. Jeden z nich trafił do Orkiestry Dępłynącej z muzycznego reprezentowania naszego regiotej Gminy Wejherowo,
nu. Wraz z orkiestrą wyw imieniu której odznaróżnienie otrzymali: Choczenie odebrał kapelczewskie Stowarzyszenie
mistrz Henryk Kornacki.
Turystyczne, lekarz MaMedal przyznany został
rek Kużel oraz Bolesław
na wniosek starosty wejBork.
herowskiego Józefa ReszSkładamy serdeczne graki za muzyczną repretulacje
kapelmistrzowi
zentację zarówno gminy
Henrykowi Kornackiemu
Wejherowo jak i powiatu
oraz wszystkim członkom
wejherowskiego. Wręczył
orkiestry i życzymy wielu
ją Przewodniczący Rady
dalszych sukcesów na niPowiatu Wejherowskiewie artystycznej!
go Wiesław Szczygieł.
Do gratulacji dołączył się
również wójt gminy Wej- Henryk Kornacki towarzyszy orkiestrze od 1991 r.
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Franciszek Michałowski. Szkic do biogramu
Wymieniona w tytule osoba należała do tych postaci,
których międzywojenne losy najbardziej mnie zaintrygowały w czasie zbierania materiałów do przedwojennych
dziejów gminy Wejherowo. Pierwsze informacje, które
o niej spotkałem, nie zapowiadały, że wgłębię się w jej życiorys nieco bardziej.
Franciszek Michałowski był jednym z kilkunastu kierowników małych szkół (i jednocześnie jej nauczycielem),
działających przed wojną na terenie gminy. Mogę więc bez
większych obaw o popełnienie błędu podać, że funkcję tę
objął 1 lipca 1922 r. w Gowinie. Była to zapewne pierwsza
jego nauczycielska posada, bo w tymże roku ukończył seminarium nauczycielskie w Grudziądzu. Miał wtedy zaledwie 20 lat, bowiem urodził się w 1902 r. w podtoruńskich
Otowicach. Z podobną nie tylko  ówczesnym nauczycielom
przedsiębiorczością zabiegał o właściwe wynagrodzenie
za pracę w pieniądzu i w naturze, gdyż przysługiwało mu
także prawo do szkolnej roli. Nic w tym dziwnego, założył
rodzinę i miał na utrzymaniu żonę i troje dzieci.
Czy było coś wyróżniającego go w pierwszych latach
pracy w Gowinie?? Ze względu na moją późniejszą o nim
wiedzę, wspomnę o trzech kwestiach. Miał na utrzymaniu
nie tylko żonę i dzieci, ale także matkę i dwie siostry. Jego
praca była bardzo dobrze oceniana przez szkolnych wizytatorów, a to wcale nie było tak oczywiste, niektórzy jego
koledzy po fachu spotykali się wręcz z daleko idącą krytyką
władz zwierzchnich. Nie szło to jednak w parze z dobrym
odbiorem jego pracy przez część rodziców uczniów. Ci
mieli do niego zastrzeżenia wynikające - moim zdaniem z różnic kulturowych, do czego na pewno szerzej nawiążę
w powstającej monografii historycznej gminy Wejherowo.
Moje zaintrygowanie drogą życiową F. Michałowskiego
zaczęło się od znalezionej informacji z 1927 r. Wtedy otrzymał płatny urlop i jak enigmatycznie zapisano w aktach
szkoły udał się „na służbę zagraniczną”. Tajemniczość tego
stwierdzenia powiększała informacja, że w tej służbie był
z żoną i z dziećmi, w Gowinie natomiast została jego matka
i siostry. Formalnie jednak nadal pozostawał kierownikiem
miejscowej szkoły, a jego mieszkanie służbowe zajmowała pozostawiona na miejscu część jego rodziny, która też
użytkowała szkolną rolę. Wywołało to szereg komplikacji.
Wszyscy następni kierownicy szkoły w Gowinie do 1939 r.
byli formalnie tylko pełniącymi obowiązki, łącznie z jego

siostrą Zofią (po mężu Tessar). Z wyłączeniem tej ostatniej,
wszyscy inni odbierali jako niesprawiedliwość, krzywdę, że
pracując w szkole w Gowinie, nie mogą korzystać z mieszkania zakładowego jej kierownika i korzystać z przynależnej mu ziemi. W swoich protestach, staraniach o nie otrzymali mocne wsparcie od Miejscowej Rady Szkolnej, organu
– mówiąc w uproszczeniu – w imieniu gminy sprawującym
nadzór nad szkołą. Budzi to zrozumienie, bowiem zaistnia-

ła sytuacja powiększała koszty utrzymania szkoły. Jednak
powiatowe i wojewódzkie władze oświatowe stanowczo
sprzeciwiły się odebraniu mieszkania i roli rodzinie urlopowanego kierownika, w 1931 r. zawieszając nawet na tym tle
gowińską Radę Szkolną. Ustąpić w tej sprawie musiał także
zarząd nowo powstałej w 1935 r. gminy Wejherowo, próbującym również przekazać mieszkanie i rolę nauczycielom
faktycznie pracującym w Gowinie.
Skąd się wzięła determinacja władz wyższego szczebla
w tej sprawie? Na pewno jej źródłem nie były krótkie, wakacyjne wizyty F. Michałowskiego w Gowinie i wspieranie
w ich trakcie miedzy innymi budowy tutaj nowej szkoły. By
odpowiedzieć na to pytanie, musiałem sięgnąć do innych
akt. Wynikało z nich, że F. Michałowski został skierowany do pracy oświatowej wśród Polaków mieszkających w
Niemczech, najpierw do Lipska, następnie do Grabina na
Opolszczyźnie. Dokształcał się też w szkołach wyższych
Berlina, Drezna i Lipska. Jego tamtejsza działalność spotkała się z więcej niż pozytywnymi opiniami polskich instytucji i organizacji. Specjalne podziękowanie i wyrazy uznania złożył mu Związek Polskich Towarzystw Szkolnych
w Niemczech: „za dwunastoletnią trudną pracę, którą wypełniał Pan w charakterze nauczyciela i oświatowca na
różnych terenach Rzeszy [...] w niezmiernie trudnych warunkach pracy umiał Pan nieugiętą wolą, bojowym nastawieniem, głęboką ofiarnością i celową organizacją zdobywać tylko sukcesy [...] od podjęcia się trudów nie uchylał
się Pan nigdy, podejmował Pan każdą pracę z wiarą i wolą
w jej powodzenie nawet w warunkach, które wydawały się
beznadziejne”. Jeszcze wymowniejsza jest treść pisma ambasady polskiej w Berlinie: „W czasie swojej pracy w szkolnictwie polskim w Niemczech od 1. 1. 1928 r. początkowo
w Lipsku, a od 1. 8. 1934 r. w Grabinie na Śląsku Opolskim
F. Michałowski dał się poznać jako siła wybitna i to zarówno jako wychowawca – nauczyciel jak i społecznik. O war-
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tości F. Michałowskiego jako pracownika świadczy fakt, iż
w czasie swojej pracy w Grabinie zdołał on, mimo wyjątkowo trudnych warunków na terenie niemieckim podnieść
liczbę dzieci [w polskiej szkole] z 7 na 18. Na specjalne
podkreślenie zasługuje także i to, że F. Michałowski nie
szczędząc wysiłków osobistych, ponosił także duże wydatki, zużywszy na cele pracy społecznej cały posag żony”.
Miarą zaangażowania F. Michałowskiego w nauczanie
polskich dzieci był też nakaz hitlerowskich władz III Rzeszy z maja 1939 r., by w ciągu 3 dni opuścił Niemcy. Bezskuteczny sprzeciw wobec tej decyzji złożyły polskie służby dyplomatyczne i musiał on wrócić do kraju. Rozważano
myśl, by mógł on kontynuować dotychczasową działalność,
korzystając ze stałej „przepustki granicznej”. Proponowano mu też pracę w szkolnictwie na terenie polskiego Śląska.  On jednak wybrał powrót do Gowina i po raz ostatni
przejrzane przeze mnie międzywojenne źródła wymieniają
go 14. 07. 1939 r. jako „nauczyciela kierującego” tutejszą
szkołą.
  Biję się w piersi! Nie znam zakończenia tej opowieści.
Jak potoczyły się losy jej bohatera w czasie okupacji hitle-
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rowskiej? Czy zachował on równie twardą postawę wobec
hitlerowskich siepaczy, jak w nauczaniu polskich dzieci
przed wojną? Na te i inne pytania nie odpowiadam nie tylko dlatego, że nie przeprowadzałem specjalnych badań nad
tym okresem na terenie gminy Wejherowo. Sprawdziłem
bowiem podstawową literaturę o okupacji na jej obszarze
i  nie znalazłem w niej jego nazwiska. Nikt na jego temat
nie był mi w stanie udzielić informacji w gowińskiej szkole w trakcie krótkiej w niej wizyty w czasie tegorocznych
wakacji. W jej powojennej kronice znajduje się tylko krótka wzmianka, że przed wojną był jej kierownikiem. Jeden
z mieszkańców Pętkowic podał mi, że zginął podczas jednej z hitlerowskich obław na kaszubskich partyzantów, co
nie znajduje potwierdzenia w dostępnych mi historycznych
opracowaniach. Tym bardziej mam nadzieję, że niniejszy
tekst przyczyni się do przypomnienia tej postaci, ale też do
dopisania jej zakończenia. Proszę więc jego ewentualnych
Czytelników o dalsze informacje.
Bogusław Breza

Święto niepodległości w gminie Wejherowo
O drodze Polaków ku
W ramach tegorocznych
niepodległości powiedziano
obchodów święta niepodlejuż wiele. Nie zawsze jedgłości, Młodzieżowa Rada
nak nasza wiedza   jest   na
Gminy Wejherowo zorganityle wystarczająca, aby
zowała konkurs recytatorski
w pełni zrozumieć to, co
pt. „Polska w poezji Gałwydarzyło się w naszej
czyńskiego” oraz konkurs
Ojczyźnie przed 93 laty.
plastyczny na temat „Portret
Właśnie z tym problemem
marszałka Piłsudskiego”,
próbowali zmierzyć się
w którym udział wzięła
prelegenci – dr Zbigniew
młodzież gimnazjalna naWojciechowski, pracownik
szej gminy. Najlepszą recyMłodzież gimnazjalna przypomniała o ciężkiej drodze Polaków
naukowy Akademii Ma- do odzyskania niepodległości
tację wiersza Konstantego
rynarki Wojennej; Kacper
Ildefonsa
Gałczyńskiego
Kęsik, radny Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo oraz zaprezentowała Aleksandra Białk, natomiast najciekawszą
uczeń gimnazjum Maciej Hebel,  podczas sesji popularno pracę plastyczną przygotowała Agata Okroy.
– naukowej na temat „Odzyskanie niepodległości na WyNa zakończenie spotkania goście, wśród których znabrzeżu w latach 1918-1920 . Odbyła się ona 10 listopada w leźli się także księża parafii gminy Wejherowo, radni Rady
auli samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.  Jej myślą Gminy Wejherowo, sołtysi, nauczyciele oraz przedstaprzewodnią był kwestie narodowo – wyzwoleńcze w la- wiciele Biblioteki Publicznej, obejrzeli film pt. „Pamięć.
tach 1918 – 1920 na Pomorzu.
Tajemnice Lasów Piaśnicy”. Natomiast o godz. 18.00
Po wyczerpujących referatach, przewidziany został w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bolszewie odbyczas na dyskusję, w której głos zabrał poseł na Sejm Je- ła się msza święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny,
rzy Budnik. W krótkim wystąpieniu w szczególny sposób której przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Mykała. Podpodkreślił on znaczenie patriotyzmu, będącego częścią na- czas mszy z udziałem mieszkańców oraz władz gminy,
rodowej tożsamości wszystkich Polaków oraz zaapelował radnych i sołtysów głos zabrał wójt Henryk Skwarło, który
o pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach, które zaowoco- m.in. wskazywał na potrzebę kształtowania uczuć patriowały życiem w wolnej i niepodległej Polsce. Podsumowa- tycznych, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Po mszy
nia sesji dokonał doradca wójta dr Krzysztof Zabiegliński. z okolicznościowym koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta
Dopełnieniem tych słów był występ artystyczny młodzie- Gminy Wejherowo. Z kolei w dniu Narodowego Święta
ży gimnazjalnej, przygotowany pod kierunkiem pani Marii Niepodległości delegacja władz Gminy złożyła wiązanki
Treder.
kwiatów przed pomnikiem głównym w Lesie Piaśnickim.
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Zakończenie Ligi Sołeckiej
Uroczystym wręczeniem pucharów i nagród
dla zwycięskich drużyn zakończyła się tegoroczna edycja Ligi Sołeckiej. O miejsce na podium
walczyło siedem amatorskich drużyn z terenu
gminy Wejherowo. Jednym z organizatorów rozgrywek była Społeczna Rada Sportu.
Bój o tytuł najlepszej drużyny w piłce nożnej
trwał na kompleksie „Mój Orlik” w Gościcinie przez
kilka miesięcy. W zmiennej aurze, jednak przy niegasnącym zapale i ogromnym duchu walki, wszystkie ekipy starały się za zdobyć puchar, rozsławiając
tym samym swoje sołectwo w całej gminie. Już po
kilku rozegranych meczach,  wyłoniła się czołówka

Rozgrywki ligowe trwały często do późnych godzin wieczornych.

ZOBACZ KTO ODŚNIEŻA
W TWOJEJ
MIEJSCOWOŚCI!
Od tego roku w gminie Wejherowo wdrożony
został program interwencyjnego odśnieżania dróg,
mający znacznie wpłynąć na jakość usług, związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie
zimowym. W praktyce oznacza to rozdzielenie usług
na poszczególne firmy, które w sezonie zimowym
będą odpowiadać za odśnieżanie w danej miejscowości. Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych w
drodze przetargów podmiotów. Jednocześnie przypominamy, że osobami uprawnionymi do zlecania
robót są sołtysi oraz Pani Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Joanna Itrych, tel.
(58) 677 97 42 lub pracownik referatu Pan Krzysztof Gołąbek tel.(58) 677 97 13.
Jednocześnie informujemy, iż  zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wejherowo, w standardzie III, zajmować się będzie firma: Usługi Ogólno
Sprzętowo – Transportowe Teresa Groth, ul. Leśna
4, 84-239 Bolszewo. tel. (58) 672 24 54, fax. (58)
778 27 67.

najlepszych drużyn, które walcząc na boisku do samego końca,
dzielnie broniły ciężko wypracowanej pozycji.
Ostateczne wyniki ukształtowały się następująco:
I miejsce - Junak Gowino - Puchar Wójta Gminy Wejherowo
II Amator Gościcino - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Wejherowo
III Amator 2 Gościcino - Puchar Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
IV Bolszewianka Bolszewo
V Orły Gościcino
VI Kniewo
VII Profan Gościcino
Najlepszy strzelec - Rafał Nastały z Junak Gowino -25
bramek
Najlepszy bramkarz - Krystian Andryskowski - Amator
Gościcino
Nagrody ufundował poseł na Sejm Kazimierz Plocke.
Wszystkie walczące dotychczas drużyny oraz kolejne, chętne
ekipy zapraszamy do uczestnictwa w Halowej Lidze Sołeckiej,
która rusza już 26 listopada bieżącego roku na hali widowiskowo
– sportowej w Bolszewie. Zgłoszenia przyjmuje Artur Kankowski pod nr telefonu (58) 677 96 09.
Lp.

Wykonawca

Miejscowości

Kontakt

1.

Usługi Remontowo –
Budowlane Daniel Derkowski,
ul. Polna 90, Bolszewo

Bolszewo, Orle

tel./fax
(58) 572-13-82
biuro@derkowski.comweb.pl

2.

Usługi Tartaczne Kazimierz
Głowienka,
ul. Wejhera 39B,
84-206 Gniewowo

Gniewowo

3.

Usługi Przewozowe
– Piotr Naczk,
Góra ul. Orzechowa 7, 84-252
Zamostne

Góra

tel.
(58) 677 02 60
usługi.przewozowe@wp.pl

4.

„KUNIK” Ludwik
Kunikowski,
ul. Tartaczna 9,
84-200 Wejherowo

Bieszkowice
Gościcino
Gowino wraz z
częścią Ustarbowa
obejmująca ulicę
Jeziorną wraz
z okolicami
Kąpino
Kniewowo wraz z
Zamostnym
Łężyce
Nowy Dwór
Wejherowski
Reszki
Sopieszyno
Ustarbowo
Warszkowo
Zbychowo

tel./fax
(58) 572-18-57
Tel. 501 538-744
lkunik@wp.pl
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Firmy z przyszłością w naszej gminie!

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 października w Teatrze Wybrzeże.

WIADOMOSCI ROLNICZE
Nadeszła oczekiwana data: 12 października Komisja Europejska
przedstawiła główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2013
roku.  Bruksela zachowała w swoich propozycjach utrzymanie historycznego naliczania płatności. Nie zrównała ich w całej Unii, czego
oczekiwaliśmy. Narzędziami WPR mają być: podniesienie konkurencyjności rolnictwa, jego ekologiczna trwałość oraz większa skuteczność. Będzie utrzymana dotychczasowa nominalna kwota na WPR
i w 2014 r. wyniesie 435,5 mld euro. Na I filar zostanie przeznaczone 317,2 mld euro, z czego 3039 mln euro dla Polski,   które będą
przeznaczone na płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe. Polska
otrzyma o 100mln euro rocznie więcej niż w PROW 2007-2013. Na
II filar przypada kwota 101,2 mld euro  -Bruksela jeszcze nie rozdzieliła tych pieniędzy na kraje UE. Od 2014 roku rolnik będzie mógł w
ramach I filaru wybierać: (A) płatnościami obowiązkowymi i dobrowolnymi lub  (B) przejściem na uproszczoną formę płatności dla tzw.
drobnych producentów rolnych.
(A)Płatności obowiązkowe i dobrowolne

(B)Uproszczona forma płatności dla
drobnych producentów rolnych

Płatności podstawowe + proekologiczne
(Zazielenienie, Natura 2000 itp.) + płatności
dla młodych rolników + płatności dobrowolne
( wsparcie powiązane z produkcją, wsparcie na
obszarach o utrudnieniach naturalnych)

Drobny rolnik nie będzie mógł zyskać
dopłat dla młodego rolnika

Płatności obowiązkowe będą wypłacalne w
ramach tzw. systemu SPS – system płatności jednolitej. Płatności są przyznawane rolnikowi na
podstawie posiadanych przez niego uprawnień.
Posiadane przez rolnika uprawnienia muszą być
aktywowane poprzez przypisanie ich do ziemi.
Do tej pory korzystaliśmy z systemu płatności
obszarowej SAPS (Płatności w ramach tego systemu wypłacane są obecnie na hektar użytków
rolnych utrzymywanych w Dobrej Kulturze
Rolnej)
Obowiązek respektowania zasady CROSSCOMPLIANCE i mieć dostęp do doradztwa
rolniczego

Trzy przedsiębiorstwa z terenu gminy Wejherowo wyróżnione zostały tytułem
„Firma Nominowana” w tegorocznej edycji
konkursu „Firma z przyszłością” organizowanego przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to:
Usługi Ogólno-Sprzętowo-Transportowe,
Roboty Drogowe Żwirownia Teresa Groth,
G.M.M. Mirosław Gaffka oraz Hotel “Victoria” SC . Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Młodzieżowa Rada
Gminy rozdaje
uśmiech na Święta!
Już 28 listopada rusza przedświąteczna akcja, organizowana przez Młodzieżową Radę
Gminy Wejherowo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Święta z uśmiechem”. Będzie to świąteczna zbiórka żywności z długim
terminem przydatności, (np. cukier, mąka, ryż
i makarony oraz słodyczy), artykułów przemysłowych i zabawek. Dary składać będzie
można w specjalnie oznakowanych kartonach,
ustawionych w szkołach podstawowych, Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie, wybranych sklepach (lista na stronie internetowej
Gminy Wejherowo) oraz w Urzędzie Gminy
Wejherowo.
Przedsiębiorców oraz osoby prywatne, które chciałyby wspomóc akcję większą ilością
darów,  prosimy o kontakt mailowy: mrgwejherowo@gmail.com. Wszystkie zebrane artykuły trafią za pośrednictwem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej do najbardziej
potrzebujących rodzin gminy Wejherowo. Akcja,  którą honorowym patronatem objął wójt
gminy Wejherowo potrwa do 11 grudnia.

Nie ma obowiązku respektowania
zasady CROSS COMPLIANCE

Magdalena Piastowska

Osoby zainteresowane powyżej przedstawionymi powyżej kwestiami zapraszamy do kontaktu z Redakcją.
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Młodzieżowa Rada II kadencji, akcją świąteczną
rozpoczyna swoją działalność
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