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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Wejherowo,
 
 Zbliżający się koniec każdego roku 
to zarazem okres szczególny - czas przygo-
towań, oczekiwania i radosnego przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia. To również pora 
podsumowań i bilansów, a także planowania 
na kolejny rok. Wokół tego skupiamy się w 
gronie najbliższej rodziny. Jest to również za-
sada uniwersalna, obowiązująca w szerszym zakresie, także 
w naszej Małej Ojczyźnie – Gminie Wejherowo.
 W moim najgłębszym przekonaniu, dobiegający końca 
2011 rok został w naszej Gminie należycie spożytkowany. 
Jako nowa ekipa gminnej władzy samorządowej; jako Wójt, 
Rada i Urząd Gminy wypełniliśmy go bardzo intensywną 
pracą i niemałymi jej efektami. Nasza działalność nakiero-
wana były przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb i po-
prawę warunków życia Mieszkańców oraz stopniowy, ale 
stały rozwój Gminy.
 Tegoroczny budżet i plan zamierzeń Gminy były dzie-
łem poprzedników. Zawierał on niemało nietrafnych  
i kosztochłonnych inwestycji, które spowodowały znaczące 
i zarazem nie w pełni zasadne wydatki z budżetu gminy. 
Dlatego niezbędne były liczne korekty, mające na celu wy-
korzystanie środków publicznych w sposób optymalny, na 
zadania faktycznie najbardziej potrzebne w tym czasie i naj-
lepiej służące Mieszkańcom Gminy. Szczegółowe informa-
cje o wykonanych przedsięwzięciach i realizacji podjętych 
zobowiązań przedstawimy Państwu po zakończeniu i roz-
liczeniu roku budżetowego. Przyszłoroczny budżet będzie 
uwzględniał jedynie takie zadania, które w racjonalny spo-
sób będą stanowić odpowiedź na istotne potrzeby Miesz-
kańców i całej Gminy.
 Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, stara-
liśmy się, aby praca nasza realizowana była w bliskim  
i bardziej bezpośrednim kontakcie z Mieszkańcami. Rezul-
taty, osiągnięte w mijającym roku nie byłyby możliwe bez 
aktywnej obecności społeczeństwa naszej Małej Ojczyzny. 

Pragnę zapewnić, że wnioski i uwagi (w tym 
konstruktywnie krytyczne)  były i będą za-
wsze brane pod uwagę jako wytyczne do dzia-
łania, choć nie zawsze możliwe do realizacji 
w satysfakcjonującym czasie i zakresie.
    W imieniu Rady Gminy i swoim własnym 
serdecznie dziękuję Państwu za inicjowanie 
i wspieranie działań służących rozwojowi 
Gminy i życiu Mieszkańców. Podziękowa-
nia te kieruję indywidualnie do osób pry-
watnych, przedsiębiorców, instytucji pu-

blicznych, szkół i przedszkoli oraz wszystkich gminnych 
organizacji i stowarzyszeń, a w tym Młodzieżowej Rady 
Gminy Wejherowo, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Kół Caritas, 
amatorskich Klubów i Zespołów sportowych. Dziękuję 
Księżom i  wspólnotom parafialnym za cenne działania 
integracyjne i charytatywne.
 Dziękuję Sołtysom i Radom Sołeckim, których zdecy-
dowana większość rozumie i wspiera działania władz gmin-
nych oraz realizuje własne inicjatywy na rzecz lokalnych 
społeczności.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu spę-
dzania tych Dni w serdecznej, radosnej i pogodnej atmos-
ferze rodzinnego grona. Życzę obfitości dóbr na stołach  
i miłych sercu prezentów pod choinką. Pamiętajmy o po-
trzebujących, o wolnym miejscu przy wigilijnym stole dla 
podróżnego, ale i o tych, którzy w minionym roku od nas 
odeszli.
 Na Nowy 2012 Rok życzę Państwu i sobie, aby zapi-
sał się on w naszym życiu jedynie dobrymi dokonaniami. 
Życzmy sobie spełnienia ambitnych przyszłorocznych pla-
nów oraz tego, żeby każdy z nas znalazł w nich cząstkę oso-
bistej satysfakcji. Życzę Państwu bardzo dobrego zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności.

Pozdrawiam serdecznie
Wójt

Henryk Skwarło

OGŁOSZENIE
 
 Ze względu na niewłaściwe użytkowanie, po-
wodujące zanieczyszczanie otoczenia, z dniem 1 stycz-
nia 2012 r. likwiduje się z terenu Gminy Wejherowo 
ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów. Obowiązek odbioru selektywnie zebranych 
odpadów spoczywa na przedsiębiorcy, z którym wła-
ściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór odpa-
dów komunalnych. 

PODZIĘKOWANIA
 Sołtys i Rada Sołecka Ustarbowa serdecznie dzię-
kują Panu wójtowi Henrykowi Skwarło za wykonanie 
nakładki asfaltowej na odcinku łączącym Sopieszyno  
z Ustarbowem. Mamy nadzieję, iż dalsze, związane z tą 
drogą prace, będą kontynuowane w przyszłości. Życzy-
my wielu sukcesów na rzecz naszej małej Ojczyzny.

Sołtys, Rada Sołecka 
i mieszkańcy Ustarbowa
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WYKONANO W GMINIE

Mieszkańcy Bolszewa bezpiecznie przejdą przez tory

 Rozpoczęła się budowa sezonowego lodowiska o wy-• 
miarach 20m x 30m w ramach programu „Biały Or-
lik”, które do końca bieżącego roku powstanie przy 
Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie. 
Wykonawcą tej inwestycji jest firma WM Internatio-
nal Paweł Doliński z Krakowa. Koszt inwestycji wy-
nosi ok. 640 tys. złotych, natomiast dofinansowanie  
z budżetu państwa sięgnie wysokości 300 tys. złotych.

 • Remonty dróg przeprowadzone na terenie Gminy 
Wejherowo w 2011 r.:

Nakładki asfaltowe wykonane zostały na:
ul. Gościcińska w Gowinie – 365 m; 

ul. Szkolna w Orlu – 210 m; 
ul. Szkolna w Mieszkowicach – 311, 23 m; 
ul. Jeziorna w Gowinie – 365,16 m; 
ul. Wiejska w Górze -126, 73 m; 
Droga Sopieszyno – Ustarbowo – 808, 67 m; 
ul. Prusa w Bolszewie – 210 m; 
ul. Szeroka w Górze 154 m.

 
Kostką brukową utwardzono fragmenty ulic:
ul. Orzechowa w Gościcinie – 140, 2 m; 
ul. Jesionowa w Gościcinie – 51,5 m.

 Płytami YOMB utwardzono fragmenty ulic:
ul. Kwiatowa w Orlu – 200,66 mb; 

Przejście przez tory jest teraz bezpieczne i komfortowe.

 Z początkiem grudnia skończyły się problemy miesz-
kańców Bolszewa z przejściem przez tory kolejowe na  
ul. Sucharskiego. Dzięki inicjatywie Gminy Wejherowo, 
powstał w tym miejscu nowy chodnik. 1 grudnia, na gra-
nicy Bolszewa i Wejherowa odbył się odbiór długo wycze-
kiwanej inwestycji – chodnika na ul. Sucharskiego. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele wykonawcy - firmy G.M.M 
oraz podmiotów odpowiedzialnych za administrację tego 
miejsca: PKP TLK, Zarządu Dróg Powiatowych,  Starostwa 
Powiatowego oraz Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwar-
ło wraz z wicewójtem Maciejem Milewskim. Budowa tego 
newralgicznego dla mieszkańców zarówno Bolszewa jak  
i Wejherowa przejścia została zrealizowana na wniosek 
Gminy Wejherowo, której mieszkańcy wielokrotnie ape-
lowali o odpowiednie jego urządzenie i zabezpieczenie. 
Koszt inwestycji to 60 tys. zł, z czego sumą 10 tys. zł inwe-
stycję wsparła Gmina Wejherowo, a 6 tys. zł miasto Wej-
herowo. Łącznie kostką brukową wyłożono powierzchnię  
77 m². Zamontowano również barierki i znaki ostrzegaw-

OGŁOSZENIE
 W związku z licznymi pytaniami, dotyczący-
mi drewna pochodzącego z wiatrołomów i wy-
cinki informujemy, że drewno takiego pocho-
dzenia stanowi własność Gminy Wejherowo. 
Wszelkie informacje dotyczące występowania takiego 
rodzaju drewna prosimy kierować do pani Agnieszki 
Sroki z Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Wejherowo, tel. 58 677 97 44. Drew-
no będzie przekazywane najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Osoby zainteresowane tą formą 
pomocy proszone są o zgłaszanie potrzeb pracownikom 
socjalnym w trakcie przeprowadzanych wywiadów 
środowiskowych. Tworzona w ten sposób lista będzie 
na bieżąco aktualizowana. Pierwszeństwo w przyzna-
niu tej pomocy mają osoby starsze, samotne, niepełno-
sprawne, korzystające ze świadczeń GOPS Zachęcamy 
do skorzystania z takiej możliwości wsparcia domowe-
go budżetu.

cze. Dodatkowym udogodnieniem, płynącym z remontu 
tego kluczowego dla wielu mieszkańców obu gmin miej-
sca, jest zmiana organizacji ruchu. Poprzez usunięcie znaku 
drogowego „STOP”, kierowcy zmuszeni są do zatrzymania 
przed przejazdem kolejowym jedynie w przypadku opusz-
czonych rogatek.
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XIII Sesja Rady Gminy Wejherowo
 23 listopada  odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. 
Jednym z ważniejszych jej punktów było przyznanie Panom 
Czesławowi Drewa oraz Stanisławowi Janke najwyższych od-
znaczeń przyznawanych przez Radę Gminy Wejherowo - sta-
tuetek Gryfa Kaszubskiego. Jest to nagroda za szczególne osią-
gnięcia na rzecz Gminy Wejherowo, którą od 2004 r. otrzymało 
już 11, szczególnie zasłużonych dla naszego samorządu osób. 
Na wniosek Pani dyrektor biblioteki gminnej – Janiny Borch-
mann, pod głosowanie poddana została również uchwała 
dotycząca ogłoszenia okresu od października 2011 do paź-
dziernika 2012 rokiem Aleksandra Labudy, którego imię 
nosi Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo. Podczas sesji, 
Pani Janina Borchmann szczegółowo przedstawiła przed-
sięwzięcia realizowane w placówce na rzecz uczczenia pa-
mięci tego wielkiego działacza kaszubskiego i pisarza oraz 
zarysowała plany dotyczące wydarzeń kulturalnych, organi-
zowanych w związku z ogłoszonym podczas sesji rokiem. 
Równie istotną kwestią minionej sesji było przedstawie-
nie przez Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecz-
nych, Pana Krzysztofa Sapiehę zadań oświatowych, re-
alizowanych w minionym roku szkolnym oraz wykazanie 
osiągnięć poszczególnych placówek w kontekście średnich 
wyników nauczania uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, osiąganych na szczeblu powiatowym i krajowym. 
Przy tej okazji, szczególne gratulacje złożone zostały na 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wejherowo dot. fragmentu wsi Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,   w dniach od  
23 grudnia 2011roku do 13 stycznia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6 w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012r. w Urzędzie 
Gminy Wejherowo, w sali nr 308 o godz. 9.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu studium. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2012 roku.

Wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło

Wejherowo, dnia 15 grudnia 2011 roku
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo 

dot. fragmentu wsi Góra

ul. Mickiewicza w Bolszewie – 360 mb; 
ul. Dworska w Gościcinie -299, 75 mb; 
ul. Łąkowa w Bolszewie – 65, 4 mb; 
ul. Wejhera w Gniewowie – 149, 8 mb; 
ul. Wiśniowa w Bolszewie – 374, 5 mb; 
ul. Nowotki w Bolszewie – 114, 5 mb; 
ul. Gwiezdna w Gościcinie – 17 mb; 
ul. Albeckiego w Bolszewie – 100 mb; 
ul. Topolowa w Łężycach – 640 mb; 

ul. Mickiewicza w Bolszewie – 24 mb; 
ul. Gwiezdna w Gościcinie – 17 mb; 
ul. Marchlewskiego i Długa – wjazd; 
ul. Jesionowa w Gościcinie - 20 mb. 

W minionym roku do użytku oddano ok. 5 km dróg  
o nawierzchni utwardzonej asfaltem, kostką bruko-
wą lub płytami YOMB. Koszt wszystkich zrealizowa-
nych inwestycji drogowych wyniósł ok. 2,5 mln zł.

ręce Pani Katarzyny Lessnau, Pani dyrektor Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Górze. Szkoła ta osiągnęła wyni-
ki wyższe od średniej powiatowej i krajowej. Pozostałym, 
również obecnym na posiedzeniu dyrektorom radni pogra-
tulowali i zarazem podziękowali za sukcesy poszczegól-
nych uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
Podczas sesji radni uchwalili także przystąpienie do sporządze-
nia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Gniewowa i jego zmianę dla fragmentu wsi Gowino. Ustalono 
wysokość podatku rolnego i opłat targowych oraz stawek po-
datku od nieruchomości i środków transportowych, jakie będą 
obowiązywały w 2012 r. w Gminie Wejherowo. Przegłosowa-
no również udzielenie powiatowi wejherowskiemu pomocy fi-
nansowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na remont 
chodnika w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Sucharskie-
go oraz wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiato-
wej w Gniewowie. Kwota dofinansowania wynosi 30.750 zł. 
Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły w szczególności 
problemów infrastruktury drogowej, jak również sposobu 
zagospodarowania nieruchomości przy ul. Wejherowskiej  
w Gościcinie, w której docelowo powstać miała apteka bądź 
punkt apteczny. Budynek ten przeznaczony zostanie na reali-
zację programu unijnego Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej „Droga do Celu”.
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muszli koncertowej i pląsami oraz śpiewem przywoływały 
wraz z artystami św. Mikołaja. Na zakończenie, wszyscy 
obdarowani zostali słodkim upominkiem.
 Adaptacja Dworku Drzewiarza z budynku mieszkalne-
go na obiekt edukacyjno – warsztatowy pochłonęła nie-
malże 3,5 mln zł, z czego 85 % pochodzi z  Europejskiego 
funduszu Rozwoju Regionalnego. 

wielu wątpliwości i nie musiał mierzyć się z gradem do-
ciekliwych pytań.  Projekt obronił się więc niemalże sam. 
Osobiście konkurs wspomina  dobrze i szczerze zachęca 
niezdecydowanych do wzięcia w nim udziału. Cieszę się 
nie tylko z nagrody, która bez wątpienia jest dla mnie bar-
dzo ważna, ale również z tego, że wygrana upewniła mnie 
w słuszności obranego kierunku, dała zielone światło do 
działania – mówi Szymon Wierchanowski. Wsparcie spe-
cjalistów, jakie uzyskałem pozwoliło mi naprawdę uwie-
rzyć w siebie. Życzę wszystkim odwagi w podejmowaniu 
zawodowego ryzyka. Szymon Wierchanowski odebrał na-
grodę z rąk Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło 
podczas gali finałowej, 2 grudnia w Centrum Handlowym 
Kaszuby w Wejherowie. 

Dworek Drzewiarza otwarty dla zwiedzających
 Prawdziwe oblężenie przeżywał 4 grudnia Dworek 
Drzewiarza w Gościcinie, którego drzwi otwarte zostały 
dla wszystkich mieszkańców Gminy Wejherowo i okolic. 
Tego dnia mieli oni niepowtarzalną okazję do oceny odda-
nego do użytku obiektu oraz zapoznania się z propozycja-
mi zajęć artystycznych, w których będą mogli uczestniczyć 
już od przyszłego roku. Sale ekspozycyjne, pomieszczenia 
do prowadzenia warsztatów malarskich, tkackich, garn-
carskich, fotograficznych i rzeźby w drewnie. Ponadto 
wiata garncarska i muszla koncertowa, w której właśnie 
tego dnia gościli pierwszy artyści. To wszystko zobaczyć 
można było w niedzielne, grudniowe popołudnie w Dwor-
ku Drzewiarza, pierwszym w Gminie Wejherowo obiekcie 
edukacyjno – warsztatowym, w którym swoje artystycz-
ne pasje będą mogli rozwijać wszyscy chętni mieszkań-
cy gminy Wejherowo. W pierwszym w gminie tego typu 
obiekcie kulturalnym organizowane będą wystawy tema-
tyczne, związane z najstarszą historią lasów i przemysłu 
leśnego oraz życiem codziennym dawnych mieszkańców 
Gminy Wejherowo. W planach jest również organizacja 
festynów i pikników mających na celu pokazanie na żywo 
różnych aspektów życia regionów i jego dziedzictwa.  
Z szerokiego wachlarza artystycznych możliwości korzy-
stać będą mogli zarówno dzieci jak i dorośli. Wiele zależy 
jednak od zainteresowania uczestnictwem w poszczegól-
nych sekcjach. Wszystkie informacje na ten temat pojawią 
się na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wejherowo, 
tj. www.ug.wejherowo.pl. Poza zwiedzaniem, w którym 
udział wzięli także dawni lokatorzy i sąsiedzi budynku, 
dużą popularnością cieszyła się zabawa mikołajkowa dla 
dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami zebrały się wokół 

Najlepszy biznesplan 
powstał w Kąpinie!

 Szymon Wierchanowski z Kąpina jest tegorocznym 
laureatem konkursu Pomorski Biznesplan, organizowa-
nego przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Wejhero-
wie i Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni. 
Za swój projekt otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł.  
W konkursie „Pomorski Biznesplan” startował już rok 
temu. Niestety, wtedy szczęścia wystarczyło mu tylko do 
półfinału. Postanowił zmienić pomysł i w tym roku wy-
startować ponownie. Okazało się, że cierpliwość i ciężka 
praca opłaciły się. Z pomysłem również trafił w dziesiąt-
kę.  Dotyczy on  branży motoryzacyjnej, z którą związa-
ny jest już od kilkunastu lat. Od roku prowadzi myjnię 
samochodową oraz wulkanizację. W swoim biznespla-
nie opisał wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu, wy-
korzystywanego w warsztatach samochodowych, którą 
chciałby prowadzić właśnie w ramach swojej działalno-
ści gospodarczej. Pomysł dokładnie opisał i przedstawił 
kapitule konkursowej. Jak sam mówi, komisja nie miała 

Niektórzy chcieli już 
wypróbować urządzenie 
do lepienia w glinie.

Ciężka praca zwieńczona została zasłużoną nagrodą. Gratulujemy!

Dociekliwym pytaniom o budynek 
i przyszłoroczne warsztaty nie było 
końca. 

 Dzieci chętnie brały udział w mikołajkowej zabawie. 



- 6 -

NASZA GMINA

Najpiękniejsze kartki świąteczne wybrane 

 Niemal 100 sporych rozmiarów paczek z produktami spożywczymi  
o długim terminie przydatności, artykułami przemysłowymi  i zabawka-
mi przygotowała Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo podczas akcji 
charytatywnej „Uśmiech na Święta”. Była to pierwsza tego typu inicjaty-
wa, prowadzona na terenie całej Gminy Wejherowo. 
 Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo drugiej kadencji zaczęła swoją 
działalność właśnie od  akcji charytatywnej. W zbiórkę i całą organiza-
cję przedsięwzięcia zaangażowali wszyscy jej członkowie. Wszyscy bo-
wiem zgodnie stwierdzili, że Święta to czas, w którym pomoc drugiemu 
człowiekowi to po prostu ich obowiązek.
 Formuła tej przedświątecznej akcji zakładała zbiórkę żywności z dłu-
gim terminem przydatności, (np. cukier, mąka, ryż, makaron, słodycze), 
artykułów przemysłowych oraz zabawek. Dary, przez dwa tygodnie moż-
na było składać w specjalnie oznakowanych kartonach, ustawionych w 
Urzędzie Gminy Wejherowo, Samorządowym Przedszkolu w Gościcinie, 
Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo, niektórych szkołach podstawo-
wych, Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie oraz wybranych skle-
pach. Zebrane dary  rozdysponowane zostały w połowie grudnia przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Bezpośrednia zbiórka artykułów przeprowadzona została również 
podczas jednego z weekendów, w nowym centrum handlowym w Bol-
szewie. - Podczas tej dwudniowej akcji przekonaliśmy się, że mieszkań-
com Gminy Wejherowo  leży na sercu los najbardziej potrzebujących ro-
dzin, które nierzadko żyją tuż obok i które tak samo jak oni chciałyby mieć 

Koniec akcji „Święta z Uśmiechem” - 
mieszkańcy spisali się na medal!

Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną „Uśmiech 
na Święta”: Wójtowi Gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło, Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
Dyrektorom Szkół Podstawowych, Samorządowego Przedszkola w Gościcinie, Samorządowego  Gimnazjum w Bolszewie,  
Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo, właścicielom galerii handlowej „Comes”  i pozostałych sklepów oraz wszystkim 
indywidualnym osobom, które przyczyniły się do tego, aby nadchodzące Święta były w wielu rodzinach naszej Gminy bar-
dziej szczęśliwe i beztroskie.

radosne Święta - mówi Wiesława Waldowska, 
przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy 
Wejherowo. Pomimo wielu organizacyjnych 
przeciwności, z którymi musieli zmierzyć się 
młodzi radni, ostatecznie uznali, że całe przed-
sięwzięcie z całą pewnością można zaliczyć do 
udanych. - Poza materialną pomocą, doświad-
czyliśmy także zwyczajnej, ludzkiej życzliwości 
i otwarcia na krzywdę drugiego człowieka. Nikt 
się od nas nie odwrócił i nie odmówił pomocy, 
i właśnie to utwierdziło nas w przekonaniu, że 
akcję powtórzymy również w przyszłym roku 
- mówi Kacper Daszke, wiceprzewodniczący 
MRGW.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo podczas 
zbiórki w centrum handlowym Comes w Bolszewie.

Fabian Szwinka kl. Ia, Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Bolszewie

Jowita Konkol, 
Samorządowe 
Przedszkole  
w Gościcinie

Filip Seroczyński, kl. IVf, 
Samorządowa Szkoła Podstawowa 
w Gościcinie

Kamila Treder, kl. IVb, 
Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Orlu

 Dokładanie 100 prac wpłynęło na tegoroczny gminny konkurs plastyczny „Moje piękne Święta”, który tradycyjnie już zorganizowała 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie. Od wielu lat biorą w nim udział uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych z tere-
nu Gminy Wejherowo. Wśród nadesłanych  kartek, specjalnie powołana komisja, w składzie: Krzysztof Sapieha, Bożena Reszke, Danuta 
Matuszczak, Teresa Hewelt oraz Olga Niemc wybrała najpiękniejsze prace. Ich autorzy odebrali nagrody 20 grudnia z rąk doradcy wójta 
Gminy Wejherowo dr Krzysztofa Zabieglińskiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Poniżej przedstawiamy zwycięskie kartki:
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Mikołaj odwiedził najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy

 Nie ma wątpliwości, że w Gminie Wejhe-
rowo mieszkają tylko grzeczne dzieci. We-
dług naszych informacji, do wszystkich bo-
wiem dotarł Święty Mikołaj. My podążaliśmy 
za nim, aby zobaczyć jakie prezenty dostali  
w tym roku nasi milusińscy…
 Żeby poczuć magię Świąt i wspólnie cie-
szyć się oczekiwaniem na pierwszą gwiazdkę, 
w szkole podstawowej w Orlu zorganizowano 
świąteczny festyn, w którym udział wzięli jej 
uczniowie z całymi rodzinami oraz wszyscy 
chętni mieszkańcy wsi. Przez kilka godzin 
mieli oni okazję nauczyć się jak stworzyć nie-
powtarzalny stroik bożonarodzeniowy, nama-
lować sobie na twarzy choinkę czy gwiazdkę 
oraz lukrem przystroić przygotowane wcze-
śniej pierniczki. Dzieci chętnie brały udział 
również w różnorodnych, świątecznych grach 
i zabawach, w których dzielnie kibicowali im 
licznie zgromadzeni rodzice.

 W Samorządowym Przedszkolu  
w Gościcinie, tradycyjnie już, spotkanie 
z Mikołajem połączone było z wizytą 
uczniów z Samorządowego Gimna-
zjum w Bolszewie oraz Pań Katarzyny 
Smentoch, Mai Falkiewicz i Bożeny 
Reszke, które przez kilka godzin za-
bawiały dzieci grami i zabawami oraz 
razem z nimi czekały na przyjście nie-
zwykłego gościa. Święty Mikołaj przy-
niósł wszystkim maskotki i słodycze,  
a w ramach podziękowań mógł posłu-
chać niezwykłego wykonania tradycyj-
nych, polskich kolęd.

 Dużo radości sprawiła również wizyta poczciwego 
staruszka w czerwonym stroju dzieciom z Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej w Gowinie. Dzięki ogrom-
nemu wsparciu Sołtysa Kazimierza Kendziory i Rady 
Sołeckiej, wszystkie uczęszczające do szkoły dzieci 
obdarowane zostały słodką paczuszką!

Charakterystyczne, czerwone czapki mieli na sobie zarówno 
dzieci jak i dorośli.

Podczas festynu każdy mógł spróbować swoich sił w trudnej sztuce 
robienia stroików.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem było dla każdego przedszkolaka 
ogromnym przeżyciem.

Dzieci z klasy „O” przekonywały, że przez cały rok były 
bardzo grzeczne
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WARSZKOWO
 Takiej zabawy nie pamięta tu chyba nikt. Doskonała 
muzyka i jeszcze lepsze smakołyki na stołach ściągnęły 
do świetlicy niemalże wszystkich, nieco wcześniej uro-
dzonych warszkowian. Tańcom i wspólnemu biesiado-
waniu nie było końca! Z zaproszenia skorzystali i spotka-
nie swoją obecnością uświetnili Przewodniczący Rady 

Gminy Wejhe-
rowo Hubert 
Toma, wójt 
gminy Wej-
herowo Hen-
ryk Skwarło, 
radny Józef 
Pranga oraz 
ks. proboszcz 
Tadeusz Zięba

ORLE
 Uroczystą mszą świętą rozpoczęło się natomiast świę-
towanie seniorów w Orlu. Tuż po niej, ponadstuosobowa 
grupa gości spotkała się w tamtejszej Samorządowej 
Szkole Podstawowej, gdzie przy dźwiękach biesiadnej 
muzyki bawiła się do późnego wieczora. W spotkaniu 
uczestniczyli również Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, ks. proboszcz Henryk Hildebrandt, radny Jan 
Konkol oraz dyrektor SSP w Orlu Krzysztof Grzenia.

GOWINO
 Równie miło było podczas spotkania seniorów  
w Gowinie, także zainaugurowanego uroczystą mszą 
świętą. Uroczysty obiad miał miejsce natomiast  
w świetlicy OSP, gdzie podzielono się również opłat-
kiem i wymieniono życzeniami świątecznymi. Kwia-
ty z rąk Wójta Gminy Wejherowo odebrali najstar-
si mieszkańcy sołectwa, Gertruda Ptach i Edmund 
Lampkowski.

KNIEWO
 15. lecie swoich przedświątecznych spotkań świę-
towali seniorzy z Kniewa i Zamostnego. Na początku 
czas umilił wszystkim występ chóru ze Szkoły Podsta-
wowej w Górze, który sprowokował gości do radosne-
go, spontanicznego śpiewu największych kaszubskich 
przebojów. Następnie z rąk wójta Henryka Skwarło 
wiązanki kwiatów odebrali najstarsi seniorzy sołec-
twa – Pani Katarzyna Mielke oraz Pan Brunon Sawic-
ki. Do wszystkich skierowane zostały również życze-
nia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
W związku z wizytą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,  me-
dalem „Order serca – matkom wsi” wyróżniono 5, szcze-
gólnie zasłużonych i oddanych pracy i wychowaniu mło-
dego pokolenia kobiet. Otrzymały go Panie Agnieszka 
Sawicka, Jadwiga Bank, Stanisława Damps, Eryka Po-
błocka, Helena Szajer i Teresa Hołowiecka. 

 Nieważny wiek, gdy czas na zabawę! Z tego założenia wyszli najstarsi mieszkańcy Gminy Wejherowo, którzy od-
powiedzieli na zaproszenie Sołtysów i Rad Sołeckich i wspólnie bawili się w swoich miejscowościach,  w prawdziwie 
świątecznym nastroju. 

Opłatkowe spotkania seniorów za nami….
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panelu koleżeńskiego, w którego skład wchodzą nauczycie-
le z placówek, również biorących udział w programie. Ma 
on na celu wymianę doświadczeń, uwag i ewentualnych 
zastrzeżeń w procesie jego wdrażania oraz wypracowanie 
ostatecznego wniosku na temat placówki. Na początku 
spotkania, wieńczącego całodniową obserwację, słowo do 

gości, wśród których znaleźli się także 
ks. kanonik Jerzy Osowicki, radny Józef 
Pranga, sołtysi Góry, Kniewa i Warszko-
wa oraz rodzice uczniów, zabrał doradca 
wójta, dr Krzysztof Zabiegliński, podkre-
ślając m.in. rolę ustawicznego doskona-
lenia rozwiązań dydaktycznych i kompe-
tencji nauczycieli. Przedtem, z krótkim 
programem artystycznym na temat histo-
rii powstawania Grodu Wejhera wystąpi-
ły dzieci klasy I, a z wiązanką piosenek 
kaszubskich zaprezentował się szkolny 
chórek. Dyrektor Katarzyna Lessnau 
przedstawiła za pomocą prezentacji mul-

timedialnej osiągnięcia szkoły, a następnie jedna z nauczy-
cielek, zajmująca się koordynacją programu w placówce, 
przedstawiła proces jego realizacji. Długa, lecz wyjątkowo 
konstruktywna dyskusja pomiędzy wizytatorami, a gronem 
pedagogicznym szkoły w Górze, zakończyła spotkanie oraz 
wizytację, z której wnioski będą podstawą do ponownego 
udzielenia szkole statusu „Szkoły uczącej się”. Końcowym 
akcentem, wieńczącym  dotychczasową pracę placówki  
w Górze oraz to pouczające spotkanie było wręczenie dy-
rektor Katarzynie Lessnau certyfikatu, potwierdzającego 
zdobycie zaszczytnego tytułu: „Szkoły Uczącej Się”.

Panel koleżeński 
w Górze

 Samorządowa Szkoła Pod-
stawowa w Górze bierze udział  
w ogólnopolskim programie 
„Szkoła ucząca się”, organizo-
wanym przez Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej. Nauczyciele  
i uczniowie pracują cały rok, aby 
dostosować się do wymogów 
programu, poprawić jakość na-
uczania i zdobyć, a później za-
chować prestiżowy tytuł „Szkoły 
uczącej się”. Koncentruje się on 
na wprowadzeniu do szkoły oce-
niania kształtującego, odgrywa-
jącego centralną rolę w procesie nauczania-uczenia się. In-
formacje dzięki niemu uzyskane, pozwalają nauczycielowi 
modyfikować dalsze nauczanie i przekazywać uczniom in-
formację zwrotną, pomagającą efektywniej zdobywać wie-
dzę. Nie jest łatwo, gdyż wymagania są bardzo wysokie. 
Jednak widząc rezultaty, pod postacią chociażby lepszych 
wyników w nauce, okazuje się, że było warto. To, że było 
warto wiedzą już nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Górze, w której to reali-
zowanym był niedawno jeden z elementów programu SUS, 
polegający na wizytacji placówki przez specjalną komisję, 
obserwującą funkcjonowanie placówki oraz organizacji tzw. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm) oraz uchwał Rady Gminy Wejherowo:

dla fragmentu wsi Gościcino, do sporządzenia którego 1) 
przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo 
XLIV/473/2010 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 czerwca 
2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/393/2006  
z dnia 28 kwietnia 2006 roku, obejmującego obszar położony 
w rejonie wsi Gościcino o powierzchni ~66,7ha,
dla fragmentu wsi Gościcino w gminie Wejherowo, do sporzą-2) 
dzenia którego przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Wejherowo nr VI/51/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XLVI/494/2010 z dnia 29 września 2010r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gości-
cino w gminie Wejherowo (działki nr 448/1, 448/2), obejmu-
jącego obszar o powierzchni ~18,8ha, zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz 

Wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło

Dzieci klasy pierwszej przedstawiły historię 
powstania Grodu Wejhera.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla fragmentu wsi Gościci-
no, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo XLIV/473/2010, z dnia 30 czerwca 2010 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/393/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku, - dla fragmentu wsi Gościcino w gminie Wejherowo, 

do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr VI/51/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XLVI/494/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w gminie Wejherowo

z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od  
23 grudnia 2011r. do 13 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6 w godz. od 9.00 do 14.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012r.  
w Urzędzie Gminy Wejherowo, w sali nr 308, odpowiednio:  
o godz. 9.30 – plan nr  1), oraz o godz. 10.00 – plan  nr 2). 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2012r.
 Pisma należy kierować na adres: 
 Urząd Gminy Wejherowo
 Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
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 100 osób zgromadziło się w bolszewskiej bibliote-
ce, by posłuchać pięknych wierszy i obejrzeć wysta-
wę prac osób, będących częścią projektu „Anioły są 
wśród nas”. Jego koordynatorem była Janina Borchmann 
przy współpracy z Dorotą Wicka i Nataszą Sobczak. 
 Głównym celem projektu trwającego od marca do paź-

KASZUBSKA MŁODZIEŻ 
Z WIZYTĄ 

U GUCZOWEGO MACKA
 3 grudnia ekipa telewizji Teletronik oraz kaszubska 
młodzież odwiedziła gościnne progi bolszewskiej książni-
cy. Pretekstem do wizyty stała się twórczość jej patrona, 
Aleksandra Labudy i postać prof. Andrzeja Bukowskiego.  
Młodzież pod kierunkiem red. Eugeniusza Prycz-
kowskiego zaprezentowała krótkie przedstawie-
nie prezentujące dorobek literacki Aleksandra Labu-
dy, znanego pod pseudonimem Guczow Mack oraz 
postać prof. Andrzeja Bukowskiego. Wydarzenie to zo-
stało zarejestrowane przez wspomnianą ekipę telewizyj-
ną i zostanie wyemitowane w programie Śpiewne Uczbe,  
w którym doświadczymy w całej pełni piękna języka ka-
szubskiego, jego pochodzenia oraz poprawnej wymowy. 
Na zakończenie niezwykle udanej wizyty E. Pryczkowski 
przeprowadził wywiad z Janiną Borchmann, w którym 
dyrektor biblioteki poinformowała telewidzów telewizji 

Zakończenie projektu „Anioły są wśród nas”
dziernika była aktywizacja i wzajemna integracja środo-
wisk twórczych i mieszkańców naszego regionu. W jego 
realizację zaangażowano artystów z Koła Pasji Twórczych, 
instruktorów i wolontariuszy. Projekt umożliwił wzajemną 
promocję, przedstawienie swojej twórczości i zaprezento-
wanie jej lokalnej społeczności. Podejmowanymi w jego 
ramach działaniami były warsztaty plastyczne (malarstwo 
na szkle, pastele, akwarela na desce) i rękodzieło (rzeź-
biarstwo oraz wycinankarstwo), w których uczestniczyło 
82 dla dzieci i młodzieży. Prace prezentują Anioły wy-
konane różną techniką - malarstwo, grafika, decoupage, 
rzeźba, wycinanka, haft, metaloplastyka, linoryt, itp. Na 
projekt „Anioły są wśród nas” w kategorii dzieci i dorośli 
wpłynęło 100 prac, które przygotowało 29 uczestników. 
Ostatecznie nagrodzono 17 osób. Nagrody, które zosta-
ły ufundowane przez Urząd Gminy Wejherowo wręczali 
Wójt Henryk Skwarło  i radni Gminy Wejherowo Bożena 
Reszke oraz Wojciech Kuziel.
 Podziękowania i upominki książkowe otrzymali in-
struktorzy warsztatów: Teresa Szczodrowska, Celnia Sza-
chowska, Grażyna Formella, Elżbieta Kurek i Edward 
Jastrzębski oraz pozostali uczestnicy projektu i ich opie-
kunowie z koła kaszubskiego i plastycznego: Magdalena 
Płotka-Garsta, Bożena Reszke i Henryka Albecka oraz dy-
rektorzy szkół: Katarzyna Lessnau i Zbigniew Lipka. 

      Oprac. J.B.

Teletronik o ustanowieniu przez Redę Gminy Wejhero-
wo Roku Aleksandra Labudy i wszelkich inicjatywach 
podejmowanych przez bibliotekę, których celem jest po-
pularyzowanie postaci i dorobku literackiego Aleksan-
dra Labudy wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny. 
Mieszkańcy gminy Wejherowo mogą obejrzeć zarejestro-
wany w bibliotece materiał na stronie internetowej Telewi-
zji Teletronik, tj. www.teletronik.tv.

Nagrodzeni autorzy prac, przy ich wykonywaniu wykazali się 
prawdziwie anielską cierpliwością

Młodzież wykazała się ogromną wiedzą na temat życia  
i twórczości Aleksandra Labudy
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„Zdrowa kuchnia i odżywianie” – 
 spotkanie w ramach cyklu „Kobiece inspiracje”

z całą stanowczością należy zaliczyć do bardzo udanych, 
a ostanie z nich cieszyło się szczególnym uznaniem wśród 
uczestniczek. Inicjatywa i samozaparcie inicjatorki spo-
tkań Doroty Schulz spełniły oczekiwania uczestniczek, 
które proszą o więcej. Na wiosnę wracamy do kolejnych 
spotkań. 

         Oprac.: Janina Borchmann i Dorota Wicka

 21 listopada 2011 r. w Bibliotece Publicznej Gminy 
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, od-
były się kolejne spotkania z cyklu „Kobiece inspiracje”, 
podczas którego przybyłe panie z zainteresowaniem 
przyglądały się przygotowywaniu kulinarnych potraw.  
Na pierwszy ogień zaprezentowano makowca, obsypane-
go smacznymi orzechami. Po przygotowaniu kolejnych 
produktów: czosnku, mleka kokosowego, kurczaka pokro-
jonego w kostkę, świeżego imbiru, śmietanki i koncentra-
tu pomidorowego Marta Okoń z Gospody Pod Żubrem, 
wyczarowała danie na tzw. „niedzielne obiadki”, a był to 
kurczak w sosie curry. Trzecim daniem były pierogi. Do tej 
potrawy zaangażowano ochotników, którzy najpierw przy-
patrzyli się dokładnie, a później sami próbowali je przy-
gotować. Po nauce w kuchni, przyszedł czas na degustację 
oraz liczne pytania do pani Marty. Każda z przybyłych 
osób otrzymała przepisy przygotowanych w tym dniu po-
traw.  Gdy degustacji nadszedł koniec, był czas porozma-
wiać o kaloriach z dietetyczką Moniką Roman prowadzącą 
jedną z wejherowskich poradni dietetycznych. W trakcie 
gotowania i podczas dyskusji można było zakupić książ-
ki poświęcone diecie oraz zdrowemu odżywianiu. Podsu-
mowując, spotkania w ramach cyklu „Kobiece inspiracje”  

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bolszewa nagrodzone!

 Dwa drugie miejsca zajęły członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Bolszewa w konkursie potraw i nalewek ka-
szubskich, organizowanym przez Lokalną Grupę Działania 
„Kaszubska Droga” pn. „Z kaszubskim smakiem w świat”.  
Spośród kilkudziesięciu kół z całego powiatu wejherow-
skiego, bezkonkurencyjne okazały się zrobione przez nie 
ogórki w zalewie oraz wątróbki w rodzynkach. Serdecznie 
gratulujemy sukcesu najmłodszemu kołu z gminy Wejhe-
rowo, a w szczególności Paniom, które przygotowały na-
grodzone potrawy: Teresie Groth, Teresie Kwidzińskiej, 
Joannie Owczarek, Izabeli Treder oraz Grażynie Starba. 

Wszystkim członki-
niom życzymy nato-
miast niegasnącego 
zapału do dalszego 
działania!

WÓJT GMINY WEJHEROWO OGŁASZA 
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO 
SYSTEMU KANALIZACJI 

I BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 Jeżeli obok Twojej posesji przebiega kolektor sanitarny, mo-
żesz ubiegać się  o dofinansowanie podłączenia do kanalizacji. 
Jeżeli mieszkasz w miejscowości gdzie nie ma kanalizacji sani-
tarnej, możesz ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomo-
wej oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków będzie prowadzony 
zgodnie z programem „Dofinansowanie przydomowych oczysz-
czalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego”, który jest organizowany przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Gminy 
Wejherowo w imieniu mieszkańców opracuje dokumentację pro-
jektową inwestycji, a następnie złoży wniosek o jej dofinansowa-
nie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Zakładana pomoc finansowa dla każdego mieszkańca bę-
dzie wynosić 45% kosztów brutto realizacji inwestycji. O wspar-
cie finansowe mogą się ubiegać zarówno indywidualni właściciele 
nieruchomości jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.  
 Wnioski o dofinansowanie należy składać na przygotowanych 
formularzach, które znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Wejherowo http://www.ug.wejherowo.pl/ oraz są udostępnia-
ne przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 
Urzędu Gminy Wejherowo (pokój 106).
 Nabór wniosków będzie się odbywał do dnia 30 marca 2012 
roku. Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu lub 
przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 
6, 84-200 Wejherowo. O zgłoszeniu wniosku w naborze będzie de-
cydować kolejność i data jego złożenia. Przy dużym zainteresowa-
niu mieszkańców nabór będzie ponowiony. Szczegółowe informacje  
o programie można uzyskać na stronach internetowych Urzędu Gmi-
ny Wejherowo oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie dotyczące odżywianiu ściągnęło do biblioteki tłum 
kobiet

Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bolszewa 
rozpoczęło swoją 
działalność od 
dużego sukcesu.
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Szkic z dziejów cegielni w Gościcinie, jej właścicieli i ich siedziby
 Cegielnia w Gościcinie – dzisiaj właściwie jej pozostałości – 
prawie od stu pięćdziesięciu lat stanowi część kulturowego kra-
jobrazu tej wsi. W jej historii, jak w baśniowej soczewce można 
prześledzić specyficzne, niepowtarzalne dzieje naszego regionu, 
wpływ na nie ogólnoświatowych, europejskich i krajowych za-
wieruch dziejowych i wywierane przez nie skutki na przysłowio-
wych przeciętnych obywateli.
 Jej początki na pewno były pośrednim wynikiem triumfu nie-
mieckiej Rzeszy – w skład której wchodziło wówczas również 
Gościcino - nad Francją w 1870 r. i późniejszego ożywienia gospo-
darczego tego państwa, wzrostu jego potęgi i dumy z niego jego 
niemieckich obywateli. Nie powstała od razu, był to kilkunasto-
letni czy nawet jeszcze dłuższy proces, tak jak stopniowo wrastali 
w miejscową społeczność jej założyciele, niemiecka, ewangelic-
ka rodzina Brandtów. Obecnie najłatwiej przedstawić ten proces, 
przeglądając akta gruntowe ich gościcińskich nieruchomości oraz 
daty powstawania na nich budynków. Pierwsze wpisy w księgach 
hipotecznych pochodzą z lat osiemdziesiątych XIX wieku. Źródła 
nie podają roku budowy cegielni, ale znamiennym jest, że naj-
starszy budynek mieszkalny dla robotników powstał w 1876 r., 
kolejny w 1908 r. W tymże roku pobudowano zabudowania go-
spodarcze: oborę, stajnię, stodołę i wozownię oraz na ich piętrze 
spichlerz. Szczególnie należy zwrócić uwagę na powstałą w 1905 
r. - zbudowaną z czerwonej cegły i krytą dachówkę – jedenastopo-
kojową willę właścicieli cegielni, dzisiejszy zabytkowy „Dworek 
Drzewiarza”. 
 Był to dobry czas dla założenia cegielni w Gościcinie. Była 
ona przecież prawie rówieśniczką tutejszej fabryki krzeseł, bu-
dowano wtedy w nim gmach nowej szkoły, powstawały inne 
budynki. Na pewno pierwszy właściciel cegielni, Karol Brandt, 
nie musiał narzekać na brak zleceń, tym bardziej, że był sąsia-
dem i jednocześnie współudziałowcem tej fabryki, z którą pro-
wadził także inne interesy, w tym sprzedaży – kupna oraz za-
miany nieruchomości. Nie dziwi więc, że po fabryce krzeseł  
i cementowni w Orlu gościcińska cementownia należała do 1945 
do największych zakładów przemysłowych na obszarze obecnej 
gminy Wejherowo. Mimo to daleko jej było do przedsiębiorstw, 
zakładów przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu tych ter-
minów. Do 1945 r. dla rodziny Brandtów przychody z pracy 
cegielni były jednym z dwóch głównych źródeł dochodów. Dru-
gimi były zyski z kilkudziesięciohektarowych gruntów rolnych,  
w tym przede wszystkim z prawie dwudziestohektarowego gospo-
darstwa rolnego przy cegielni. Stąd w historycznych przekazach 
często występują oni zamiennie jako rolnicy bądź przedsiębiorcy. 
  Posiadanie przez nich gospodarstwa rolnego okazało się dla 
nich szczególnie przydatne w czasie I wojny światowej, kiedy 
zleceń dla cegielni było znacznie mniej, a jej pracownicy byli 
powołani do wojska. Także po jej zakończeniu, cegielnia prze-
żywała znaczne trudności. Powojenna inflacja, brak środków 
na inwestycje były głównymi przyczynami, że bezpośrednio po 
wejściu w skład odrodzonego państwa polskiego w 1920 r. była 
ona nieczynna. Wraz z poprawą koniunktury wznowiła swo-
ją działalność, w 1927 r. zatrudniając nawet 27 pracowników. 
W ogóle w okresie międzywojennym pracowało u niej najwię-
cej 30 robotników. Uderza jednak, że taki poziom zatrudnienia 
osiągała wyłącznie niekiedy i to latem, w pozostałych miesiącach 
zwalniała pracowników, a w czasie wahań gospodarczych, kryzy-
sów na krótszy bądź dłuższy czas przerywała całkowicie pracę. 
 Dla świadomych swej niemieckiej narodowości Brandtów 
zmiana przynależności państwowej z niemieckiej na polską 

była szokiem. Można domniemywać, że w pełni nie wiedzieli, 
jak się zachować w tej nowej sytuacji. Był dla nich niewątpli-
wym zamiar pozostania na miejscu, a przez to przede wszyst-
kim utrzymania tutejszego majątku, więc nie wyemigrowa-
li i część z nich przyjęła obywatelstwo polskie. Jednocześnie  
K. Brandt był podejrzany przez polskich funkcjonariuszy  
o nadmierną agitację na rzecz zatrzymania niemieckiego obywa-
telstwa przez mieszkańców Gościcina i okolicy. Z drugiej z strony 
w pierwszych polskich wyborach do ówczesnej rady gminy w Go-
ścicinie z 1920 r. został jej radnym (co było miarą wżycia się go  
w miejscową społeczność), a urzędnik polskiego starostwa określił 
jego narodowość jako „polską”. To ostatnie mogło być skutkiem 
nieodróżnienia narodowości od obywatelstwa. W każdym razie 
Brandtowie w międzywojniu podtrzymali swoją niemiecką toż-
samość i pielęgnowali niemiecką kulturę. Jednak z przejrzanych 
przez autora dokumentów wynika, że nie angażowali się zbytnio  
w niemiecką działalność polityczną i organizacyjną, a polskie władze 
nie ujmowały ich w spisach Niemców podejmujących działalność 
antypaństwową. Co najwyżej zarzucano im, że władają wyłącznie 
językiem niemieckim, śpiewają niemieckie piosenki, kultywują 
niemieckie święta i uroczystości. Wymownym jest jedynie, że funk-
cjonując w polskim (kaszubskim) społeczeństwie i polskim pań-
stwie nikt z nich nie nauczył się języka polskiego czy kaszubskiego. 
 Okres międzywojenny był dla nich czasem rodzinnych, 
ludzkich tragedii. Na początku lat dwudziestych zmarł najpierw 
K. Brandt, a następnie jego żona Wilhelmina z domu Welz.  
Na mocy testamentu ich cały majątek z cegielnią, gospodarstwem  
i willą przejęła trójka ich dzieci, mieszkańców Gościcina: syno-
wie  Karol i Reinhold oraz córka Małgorzata po mężu Vanselow. 
Ponieważ bezpośredni zarząd cegielnią przejął Reinhold, to on 
na ogół  w dokumentach widnieje wówczas jako jej właściciel. 
R. Brandt zmarł w 1933 r. i jego udział w majątku Brandtów 
przejęło żyjące rodzeństwo, siostra i brat. W praktyce, chociaż 
wspólnie dzielili się „pracą i dochodami”, czynności właści-
cielskie podejmowała tylko M. Vanselow. Powodem tego była 
choroba umysłowa K. Brandta syna, przez którą w 1925 r. zo-
stał ubezwłasnowolniony, a na jego prawnego opiekuna wyzna-
czono krewnego z linii matki, wejherowskiego kupca, Augusty-
na Welza. W konsekwencji oficjalną nazwą cegielni od 1936 r. 
była „Cegielnia C. Brandta właść. M. Vanselow i K. Brandt”. 
 Ten stan – nie licząc nadania firmie niemieckiej formy  
w czasie okupacji hitlerowskiej – trwał do 1945 r. Po przejęciu 
przez polskie komunistyczne władze Gościcina cały majątek nie-
ruchomy i w części ruchomy Brantów został przejęty na własność 
Skarbu Państwa. M. Vanzelow z córką latem tego roku wyjechała 
(została wysiedlona?) do Niemiec. Na miejscu został jej niepełno-
sprawny umysłowo brat Karol. Mieszkał na terenie wtedy już byłe-
go swojego gospodarstwa i brał udział w odbywających się w nim 

pracach. Według ustnej re-
lacji jednej z ówczesnych 
mieszkanek Gościcina  
w 1946 bądź 1947 r. został 
niespodziewanie zabra-
ny przez „dwóch panów  
z samochodu” i już więcej  
w Gościcinie się nie poja-
wił.

                               c.d.n.Pierwsi właściciele Dworku na ul. 
Drzewiarza 2. - rodzina Brandt



- 13 -

NASZA GMINA

INFORMACJA 
DO ANKIETY

 W związku ze stanowiskiem 
Rady Gminy Wejherowo wyrażo-
nym w oświadczeniu z dnia 10 mar-
ca 2011r. informujemy, że w dniach 
od 22 grudnia 2011r. do 20 stycz-
nia 2012r. przeprowadzone zostaną 
konsultacje społeczne, dotyczące 
zmiany siedziby władz Gminy Wej-
herowo. 
 Wójt Gminy Wejherowo zwraca 
się z prośbą do mieszkańców Gmi-
ny Wejherowo o udział w ankiecie, 
która ma na celu uzyskanie opinii 
mieszkańców odnośnie zmiany sie-
dziby władz. 
 Ankiety można składać w ter-
minie do dnia 20 stycznia 2012r.  do 
godz. 15.00 w Biurze Obsługi Inte-
resanta Urzędu Gminy Wejherowo 
Osiedle Przyjaźni 6 lub u sołtysów.

WIADOMOSCI  
ROLNICZE 

  Od przyszłego roku wnioski 
o zwrot akcyzy zawartej w wyko-
rzystywanym przez rolników pali-
wie rolnicy będą składać w lutym 
i w sierpniu, a nie w marcu i we 
wrześniu. Zgodnie z projektem,  
w przypadku wniosków składa-
nych w lutym, zwrot będzie nastę-
pował od 1-30 kwietnia, natomiast  
w sierpniu – przez cały październik. 
Do obliczania limitu zwrotu będzie 
wykorzystywana m.in. powierzch-
nia użytków rolnych będących  
w posiadaniu lub współposiada-
niu producenta rolnego, określona 
w ewidencji gruntów i budynków, 
wg stanu na dzień 1 lutego danego 
roku.
     Magdalena Piastowska

Oldboje zagrali w Bolszewie
Gminy Wejherowo. Tym razem w footbolowe szranki sta-
nęły amatorskie drużyny z trzech gmin powiatu wejherow-

skiego i puckiego. Ostatecznie, po wyczer-
pujących meczach rozgrywanych w systemie 
każdy z każdym, niezwyciężonym okazał się 
zespół Amator Gościcino, zaś tuż za nimi 
na podium stanęli zawodnicy z Sychowa  
w gminie Luzino, wyprzedzając reprezen-
tantów gminy Puck. Czwarte miejsce zajęła 
drużyna Bolszewianka Bolszewo. Puchary 
wręczył Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło. Nagrody ufundował również poseł 
Kazimierz Plocke oraz Mariusz Gustowski  
z Sopieszyna. 

 4 grudnia w hali widowiskowo – sportowej w Bolsze-
wie odbył się kolejny Turniej Oldbojów o Puchar Wójta 

Turnieje Oldbojów odbywają się w kolejnych, zaprzyjaźnionych ze sobą gminach
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