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Gryf Kaszubski wręczony!
Najwyższe odznaczenie przyznawane
przez Gminę Wejherowo trafiło podczas Uroczystej Sesji
Rady Gminy Wejherowo w ręce Stanisława Janke i Czesława Drewy. Statuetką
Gryfa Kaszubskiego
od 2004 r. uhonorowanych zostało już
13, szczególnie zasłużonych dla naszego samorządu osób.
Czytaj więcej s. 4

Razem dotarli do celu

DWOREK DRZEWIARZA
JUŻ OTWARTY

Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Droga
do Celu” odbyła się 19 grudnia w auli Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. 15 uczestniczących w programie osób
zakończyło w tym dniu półroczny kurs podnoszenia swoich
kwalifikacji zawodowych.
					
Czytaj więcej s. 8

14 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Dworku Drzewiarza
w Gościcinie. Od początku stycznia, wszyscy mieszkańcy Gminy
Wejherowo mogą zapisywać się m.in. na warsztaty malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie czy ceramiczne. Dzieci zapraszamy natomiast na spędzenie w Dworku niezapomnianych ferii zimowych!
						
Czytaj więcej s.7
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Wejherowo,
Najważniejszym wydarzeniem minionego
miesiąca była niewątpliwie grudniowa Sesja
Rady Gminy Wejherowo, podczas której radni pochylili się nad uchwałą budżetową na rok
2012. Coroczne zestawienie dochodów i wydatków niezmiennie budzi wiele emocji, ponieważ
determinuje zarówno efektywne zaspokajanie
różnorodnych, bieżących potrzeb mieszkańców
Gminy, jak i obrazuje kierunek jej potencjalnego rozwoju. Zapewniam Państwa, iż włożyliśmy wiele pracy
nad odpowiednim opracowaniem tego dokumentu i stworzyliśmy budżet, który pozwoli nam sukcesywnie i z satysfakcją
realizować wszystkie zaplanowane na 2012 rok inwestycje.
Na rok 2012 zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną
kwotę ponad 19,8 mln złotych, co stanowi 25,5% wydatków
budżetowych. Uwzględniając największe potrzeby mieszkańców, zasadnicza część tych zadań to prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w rejonie ulicy Wiejskiej za kwotę 10,2 mln złotych. Realizacja zadania I obejmuje
ulice Przemysłową, Handlową, Równą, Wójta Łakomego,
Klimka, Wiejską, Na wzgórzu, Augustyna Guntera, Źródlaną,
Krótką, Żytnią, Owsianą oraz fragmenty ulic Słonecznej, Cichej, Gruntowej i Dożynkowej. Należy zaznaczyć, iż zadanie
to w dużej mierze współfinansowane jest ze środków unijnych. Ponadto uwzględniono kontynuację prac projektowych
kanalizacji w Bolszewie, Kąpinie, Gościcinie i Łężycach.
Łączna wartość prac projektowych wynosi 730 tys. złotych.
Drugą podstawową dziedziną ujętą w planie zadań inwestycyjnych stanowią drogi. W rozdziale tym zaplanowano zadania
na kwotę bliską 4,0mln złotych. Największym zaplanowanym
przez nas przedsięwzięciem, podobnie jak w roku 2011, jest
przebudowa dróg gminnych objętych wieloletnim programem.
Wartość tego zadania w roku 2012 to kwota bliska 1,8mln złotych. Kolejne to budowa Turystycznego Szlaku Północnych
Kaszub o wartości prawie 1,5mln złotych, współfinansowanego
ze środków unijnych. Ponadto przewidziano prace projektowe
następujących dróg gminnych: ulicy Południowej w Gościcinie,
ulicy Parkowej i Wierzbowej w Kąpinie, Polnej i Kanałowej
w Bolszewie, Kazimierza Grubby w Gościcinie i Gowinie, Brzozowej w Gowinie i Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie oraz uli-

cy Szkolnej w Nowym Dworze Wejherowskim.
W tym zakresie przewidziano także współfinansowanie remontu drogi powiatowej Kniewo – Warszkowo (udział gminy 700 tys. zł), który doprowadzi do ostatecznej poprawy stanu jej nawierzchni.
Równie duże inwestycje przewidziane są
w szeroko rozumianej oświacie. Jest to przede
wszystkim budowa placów zabaw przy szkołach w Górze i Nowym Dworze Wejherowskim oraz dokończenie prac projektowych wraz
z rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej przy
szkole w Górze. W zakresie rozbudowy szkół
gminnych zaplanowano także dokończenie prac
projektowych rozbudowy szkół podstawowych w Bolszewie
i Nowym Dworze Wejherowskim oraz rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Nowym Dworze Wejherowskim. Kolejnym zadaniem w tym dziale jest doprojektowanie, pominiętego w czasie
budowy sali, parkingu przy szkole podstawowej w Gowinie.
Łączne wydatki na zadania inwestycyjne w dziale oświata
i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę bliską 1,3mln zł.
Kolejną interesującą częścią opracowanego budżetu jest rozbudowa stref rekreacyjno – sportowych w Warszkowie i Orlu za
kwotę 520 tys. zł (zadanie po wstępnej ocenie wniosku o dofinansowanie w wysokości 350 tys. zł w ramach lokalnej grupy
rybackiej) oraz prace projektowe stref w Bolszewie, Gościcinie,
Kąpinie, Kniewie, Ustarbowie, Zbychowie i Sopieszynie, wraz
z rozpoczęciem ich realizacji po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego. Łączna wartość zaplanowanych na ten cel wydatków
to blisko 1 mln złotych. W budżecie przewidziano także budowę
budynku administracyjnego w Bolszewie, rozbudowę oświetlenia
ulicznego, modernizację sieci wodociągowej w Zbychowie, Gowinie i Sopieszynie oraz rozbudowę remizy strażackiej w Górze.
Nietrudno zauważyć, że zaplanowane wydatki inwestycyjne na rok 2012 w zasadniczej większości przeznaczone są na
zadania związane z rozbudową infrastruktury technicznej naszej gminy, ponieważ to ona stanowi podstawę komfortowego
mieszkania tutaj oraz poruszania się po drogach położonych
w jej administracyjnych granicach. Wierzę, że wszystkie przeznaczone na zaplanowane inwestycje środki zostaną wykorzystane w optymalny sposób i przyczynią się do znacznego
wzrostu zadowolenia wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Pozdrawiam serdecznie
Wicewójt Maciej Milewski

GALERIA JUBILATÓW

Klara Kupska, 100 lat, Orle

Józefa Kitowska, 93 lata, Kąpino

Maria Warkusz, 91 lat, Nowy Dwór Wejherowski

Stanisław Chodoń,
90 lat, Gościcino

Anna Bujak, 95 lat, Orle
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Wiktoria Grabowska, 95 lat, Łężyce

NASZA GMINA

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, możesz
ubiegać się o dofinansowanie podłączenia do kanalizacji. Jeżeli
mieszkasz w miejscowości gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, możesz ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków będzie prowadzony zgodnie
z programem „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, który jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Gminy Wejherowo
w imieniu mieszkańców opracuje dokumentację projektową inwestycji, a następnie złoży wniosek o jej dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakładana pomoc finansowa dla każdego mieszkańca będzie wynosić
45% kosztów brutto realizacji inwestycji. O wsparcie 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 Gminy
Wejherowo, tj. www.ug.wejherowo.pl oraz są udostępniane przez
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu
Gminy Wejherowo (pokój 106).
Nabór wniosków będzie odbywał się do 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 powodzeniu rozpatrzenia wniosku będzie decydować kolejność i data jego złożenia. Przy dużym zainteresowaniu
mieszkańców nabór zostanie ponowiony.

Zostań ławnikiem sądów
powszechnych okręgu
gdańskiego
Informujemy, iż Kolegium Sądu Okręgowego
w Gdańsku podjęło decyzję o konieczności uzupełniania listy ławników do sądów powszechnych okręgu
gdańskiego na kadencję 2012 – 2015. Nabór kandydatów trwa od 10 do 31 stycznia 2012 r. Zgłoszenia wraz
z pozostałymi dokumentami należy składać w Urzędzie
Gminy Wejherowo w pokoju nr 206. Więcej informacji
na temat wyboru ławników można znaleźć na stronie internetowiej Gminy Wejherowo oraz w Referacie Organizacyjnym i Kadr pod numerem tel. 58 677 97 11.

Z ŻYCIA GMINY
•

W związku ze stanowiskiem Rady Gminy Wejherowo wyrażonym w oświadczeniu z dnia 10 marca 2011r., w dniach od 22 grudnia 2011r. do 20
stycznia 2012r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące zmiany siedziby władz
Gminy Wejherowo. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na oficjalnej stronie internetowej
Gminy Wejherowo, tj. www.ug.wejherowo.pl
oraz w następnym numerze „Naszej Gminy”.

•

Zakończył się częściowy odbiór budynku przeznaczonego pierwotnie na gminny ośrodek zdrowia w Bolszewie. Oprócz specjalistów z odpowiednich referatów Urzędu Gminy, wzięli w nim
udział wicewójt Maciej Milewski, doradca wójta
Krzysztof Zabiegliński oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Obiekt wykonany został do
etapu stanu surowego zamkniętego. Do użytku
oddana została również infrastruktura wokół budynku, w tym drogi dojazdowe i parking. Wszelkie zrealizowane dotychczas prace umożliwiają
przyszłe przekształcenie tego obiektu w siedzibę
Urzędu Gminy Wejherowo.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronach internetowych Urzędu Gminy Wejherowo oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA PRODUCENCI ROLNI!
W 2012 roku następuje zmiana terminu składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego:
I termin: od 1 lutego do 29 lutego 2012 r.
II termin: od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r.
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Budynek ośrodka zdrowia w Bolszewie

•

Wójt Gminy Wejherowo wziął udział w walnym
zebraniu członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, na którym przyjęto regulaminy organizacyjne Stowarzyszenia oraz ustalono wysokość składek członkowskich na poziomie 4.000 zł
na rok.

NASZA GMINA
•

Zawarte zostało porozumienie z Wejherowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym w sprawie określania zasad
współdziałania w ramach Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy
Wejherowo.

•

Opracowano i zatwierdzono Plan Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok
2012.

•

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, opracowano
„Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Wejherowo i przesłano do konsultacji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

•

Stan mieszkańców Gminy Wejherowo na dzień
31 grudnia 2011 r.:
- Bieszkowice – 381 - Bolszewo – 6711
- Gniewowo – 432
- Gościcino – 5688
- Gowino – 1351
- Góra – 797
- Kąpino – 849
- Kniewo – 357
- Łężyce – 498
- Nowy Dwór
				
Wejherowski – 503
- Orle – 1610		
- Pętkowice – 263
- Reszki – 112
- Sopieszyno – 431
- Ustarbowo – 259
- Warszkowo – 232
- Zamostne – 157
- Zbychowi -624

Razem: 21.255 osób

Zatrzymaj się na światłach
w Gościcinie!
W połowie grudnia odbył się odbiór sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Szerokiej, drogi krajowej nr 6 oraz ul. Słonecznej
w Gościcinie. Wzięli w nim udział Wójt Gminy Wejherowo Henryk
Skwarło, wicewójt Maciej Milewski oraz przedstawiciele wykonawcy – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13 grudnia to ważna data nie tylko dla mieszkańców Gościcina, ale
też dla wszystkich użytkowników drogi, którym przyszło zmierzyć się
z wjazdem na drogę krajową nr 6 z ul. Słonecznej i Szerokiej w Gościcinie. Tego dnia włączona została sygnalizacja świetlna, dzięki której wjazd na nią nie będzie graniczył z cudem, a stanie się przyjemny
i bezpieczny. W celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, sygnalizacja obowiązuje zarówno właścicieli pojazdów,
jak i pieszych. Inwestycja została zrealizowana na wniosek Gminy
Wejherowo, której mieszkańcy wielokrotnie apelowali o rozwiązanie
problemu ciągłych korków i niebezpiecznego włączania się do ruchu
z dróg podporządkowanych.

Sygnalizacja w Gościcinie była priorytetową inwestycją w pierwszym roku
bieżącej kadencji.

SOŁTYSI SPOTKALI SIĘ W GÓRZE!
Podsumowanie ubiegłego roku i zaplanowanie przedsięwzięć przewidzianych w roku 2012 to główne punkty spotkania sołtysów Gminy Wejherowo,
które odbyło się 11 stycznia w Górze.
Wśród wielu poruszanych na spotkaniu tematów, najwięcej czasu poświęcono
funduszom sołeckim i zmianie sposobów ich wydatkowania w roku bieżącym.
Ponadto omówiono zasady organizacji wiosennych zebrań wiejskich, dożynek,
a także realizację budżetu gminnego w odniesieniu do potrzeb poszczególnych
sołectw. Równie ważnym punktem dyskusji była kwestia rejestracji stowarzyszeń posiadających szerokie możliwości w kontekście zabiegania o środki finansowe na rzecz różnorodnych, realizowanych na terenie Gminy przedsięwzięć.
Wójt Henryk Skwarło przedstawił materialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania Gminy w 2012
roku, podziękował za owocną
współpracę w roku 2011 oraz
życzył Sołtysom powodzenia
w wykonywaniu ich zadań.
W spotkaniu udział wzięli także wicewójt Maciej Milewski,
doradca wójta Krzysztof Zabiegliński, sekretarz Magdalena Lorek, skarbnik Witold
Ciemięga oraz kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha.

Sołtysi z entuzjazmem przyjęli zaproponowane na
bieżący rok zmiany.
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Baza punktów
adresowych
w zasięgu ręki!
Wójt Gminy Wejherowo informuje, że
uruchomiono bezpłatny dostęp do internetowej informacji przestrzennej, zawierającej
bazę punktów adresowych w Gminie Wejherowo. Mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani mogą bardzo szybko i wygodnie
znaleźć interesujący ich punkt adresowy lub
działkę, uzyskując informację o danym punkcie, nazwie ulicy bądź powierzchni działki.
Wśród przydatnych funkcji jest m.in. dostęp
do różnych warstw np. topograficznej i satelitarnej oraz miernik odległości. System
docelowo będzie zawierał dane o lokalizacji
różnych obiektów np. szkół, przychodni, aptek, czy punktów usługowych. Baza jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:
www.wejherowo.e-mapa.net lub pod linkiem
znajdującym się na stronie internetowej Gminy Wejherowo i stronie Biuletynu Informacji
Publicznej. Baza jest na bieżąco jest aktualizowana. Zapraszamy do korzystania.

NASZA GMINA

SESJA BUDŻETOWA ZA NAMI

Radni przyjęli budżet bez zastrzeżeń.

Uchwała budżetowa na sesjach niemal wszystkich samorządów wywołuje sporo emocji. Nie inaczej było podczas XIV Sesji
Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się 28 grudnia w Dworku
Drzewiarza w Gościcinie. Jej przyjęcie poprzedzała konstruktywna dyskusja, która po wyczerpującym uzasadnieniu wójta
Henryka Skwarło zaowocowała przyjęciem budżetu przez aklamację. Dochody Gminy ustalono w wysokości 66.719.800 zł, natomiast wydatki na poziomie 77.883.595 zł. Wśród zaplanowanych na 2012 r. wydatków, największa suma, bo niemal 29 mln
złotych przeznaczona zostanie na potrzeby szeroko rozumianej
oświaty. Ponad 25% przyszłorocznych nakładów przeznaczono
natomiast na zadania inwestycyjne, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gościcinie oraz prace projektowe kanalizacji
w Bolszewie, Kąpinie, Gościcinie i Łężycach. Ponadto za niemal
4 mln zł zrealizowane zostaną prace, związane z przebudową
dróg gminnych. Kolejnym zadaniem na bieżący rok jest budowa
Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub o wartości niemal
1,5 mln zł. Po raz pierwszy
w budżecie uwzględniono wydatki z funduszu sołeckiego
na łączną kwotę 355.365 zł.
Nie tylko uchwalenie budżetu było istotnym wydarzeniem ostatniego posiedzenia.
Uroczystego charakteru nadało mu wręczenie Czesławowi
Drewie i Stanisławowi Janke
statuetek Gryfa Kaszubskiego
za szczególne osiągnięcia dla
Gminy Wejherowo. Pan Stanisław Janke to jeden z najznakomitszych pisarzy kaszubskich, poetów i dziennikarzy.
Jest autorem wielu publikacji,

pisanych zarówno w języku
polskim jaki i kaszubskim.
W swoim imponującym dorobku posiada m.in. tomiki
poetyckie, utwory prozatorskie, reportaże, biografie
i przekłady. Jednym z jego
najznakomitszych dzieł jest
przekład „Pana Tadeusza”
na język kaszubski, za który
w 2010 r. otrzymał statuetkę
„Gryfa Literackiego”.
Pan Czesław Drewa jest
prezesem firmy Hydroinstal Drewa, z siedzibą
w Bolszewie, wieloletnim
działaczem społecznym, filantropem, postacią, która
w szczególny sposób przysłużyła się mieszkańcom zarówno Bolszewa, jak i całej gminy
Wejherowo. Jest osobą skromną i pracowitą. Swoim zaangażowaniem w życie społeczne, troskę o dobro wspólne, a przy okazji
wzorowym prowadzeniem przedsiębiorstwa stanowi wzór obywatelskiej postawy dla innych. Za obywatelską postawę wyróżnienie otrzymał również Rafał Łeppek z Gościcina. W czerwcu
tego roku udzielił on pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w wyniku pobicia sąsiadowi. Dyplom i statuetkę Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odebrał również Kazimierz Herbik,
były wieloletni sołtys Ustarbowa. W sesji uczestniczył poseł
na Sejm Jerzy Budnik, który wyraził uznanie Radzie z powodu
jednoznacznego przyjęcia ambitnego, racjonalnego i realnego
zarazem budżetu. Szczególny wymiar miała również obecność
rodziny nieżyjącego, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy
i radnego powiatu Kazimierza Grubby, którego imieniem nazwano jedną z ulic Gowina.

Rafał Łeppek odbiera gratulacje z rąk Wójta Henryka Skwarło.
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Spędź zimę na lodowisku
w Gościcinie!

„wypróbowali” jednak pierwsi śmiałkowie. Wśród nich znalazł
się wicewójt Maciej Milewski i radny Janusz Daniszewski, który dał wszystkim gościom pokaz łyżwiarstwa na najwyższym
poziomie!
Przed uroczystym przekazaniem lodowiska w użytkowanie
mieszkańców Gminy Wejherowo, jego poświęcenia dokonał ks.
kanonik Stanisław Bach. Głos zabrał również wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który życzył wszystkim wiele radości
płynącej z korzystania ze ślizgawki. W otwarciu wziął udział
także doradca wójta Krzysztof Zabiegliński, kierownik Referatu
Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha oraz dyrektor
szkoły Teresa Hewelt.
Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 21.00, a w weekendy, święta i ferie zimowe
w godzinach od 9.00 do 14.00 i od 16.00 do 21.00. Wejścia na
ślizgawkę są tylko o pełnych godzinach. Opłata za 50 min. korzystania z lodowiska wynosi 5 zł dla dorosłych i 2 zł dla dzieci. Na miejscu możliwe jest również wypożyczenie i ostrzenie
łyżew.

Podczas sprzyjającej pogody na lodowisku znajduje się prawdziwy
tłum miłośników łyżwiarskiego szaleństwa!

Tegoroczna zima wyjątkowa jest nie tylko z powodu niespotykanych jak na tę porę roku warunków atmosferycznych.
Nowością, szczególnie dla dzieci i miłośników sportów zimowych jest pierwsze w Gminie Wejherowo lodowisko, wybudowane w ramach rządowego programu „Biały Orlik”.
Oficjalne otwarcie lodowiska, znajdującego się na kompleksie sportowym przy Samorządowej Szkole Podstawowej
w Gościcinie odbyło się 30 grudnia ubiegłego roku. Pomimo
dość wiosennych jak na tę porę roku temperatur, taflę tego dnia

Nowe tablice stanęły
w Piaśnicy
12 tablic informacyjnych, przedstawiających historię mordu
dokonanego na Polakach podczas II wojny światowej stanęło na
początku grudnia na terenie cmentarza w Piaśnicy. W szczegółowy sposób ukazują one kulisy hitlerowskiej zbrodni, jej ofiary i sprawców oraz badania, jakie nieustannie prowadzone są
na tym terenie. Tablice ustawione zostały z inicjatywy Gminy
Wejherowo, którą wsparło stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka”
z Wejherowa.

Tablice przedstawiają kompendium wiedzy na temat zbrodni
hitlerowskiej dokonanej w Piaśnicy.

Cmentarz w Łężycach
w posiadaniu Gminy
Wejherowo
Po kilkudziesięciu latach administrowania cmentarza
żołnierzy polskich i radzieckich w Łężycach przez władze
i mieszkańców Rumi, 1 stycznia został on oficjalnie przekazany pod opiekę Gminy Wejherowo.
Miejsce pamięci w Łężycach zajmuje 1830 m² . Znajduje
się tam 36 zbiorowych mogił, w których pochowano 4249
żołnierzy Armii Radzieckiej i 32 żołnierzy I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Polegli oni w marcu i kwietniu 1945 r. podczas wyzwalania ziem powiatu wejherowskiego. Na cmentarzu, poza grobami znajduje się pomnik główny
z napisem „Chwała bohaterom” oraz pomnik z krzyżem prawosławnym ufundowany przez Gminę Wejherowo. Formalnego przekazania nekropolii dokonano 5 stycznia. Uczestniczył w nim inspektor Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Łukasz Jaskuła, doradca, pełnomocnik wójta dr Krzysztof
Zabiegliński, przedstawicielka Urzędu Miasta Rumi Katarzyna Bromirska oraz radny Gminy Wejherowo Janusz Daniszewski.

Cmentarz w Łężycach wymaga wielu prac porządkowych
i konserwatorskich.
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DWOREK DRZEWIARZA OFICJALNIE OTWARTY!
14 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Dworku Drzewiarza w Gościcinie.
Połączono je z tradycyjnym łamaniem
się opłatkiem i wystawą artystów zrzeszonych w Kole Pasji Twórczych, działającym przy Bibliotece Publicznej Gminy
Wejherowo w Bolszewie.
Integralną częścią otwarcia każdego
obiektu jest uroczyste przecięcie wstęgi.
Tym razem dokonali tego Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący
Symboliczne przecięcie wstęgi przed wejściem
Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma
do Dworku Drzewiarza
oraz Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke. Następnie ks. kanonik Stanisław Bach poświęcił budynek, pobłogosławił
zebranych i życzył wszystkim wielu korzyści płynących z wiedzy i umiejętności, które będą w nim przekazywane. Podarował również opłatek, którym podzielili się wszyscy przybyli tego dnia goście. Wśród nich znaleźli się radni Rady Gminy Wejherowo,
ks. proboszcz Jerzy Mykała, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Wejherowo, sołtysi, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska, przedstawiciele Nadleśnictw, partner w projekcie, właściciel firmy Stencel z Wejherowa, który
przekazał do obiektu trzy, misternie zdobione fotele oraz reprezentanci wykonawcy inwestycji. Po złożeniu sobie życzeń oraz wspólnym śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie
Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Levino” z Lęborka, goście mieli okazję obejrzeć
wystawę rękodzieła Elżbiety Malewskiej, Katarzyny Littwin i Ludwiki Szefke pt. “Ozdoby świąteczne” w ramach cyklu “Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regio-

Pomóż nam
odtworzyć historię
Pracownicy Dworku apelują do wszystkich mieszkańców
i sympatyków Gminy Wejherowo o przekazywanie eksponatów na wystawy stałe, takie jak: „ Od drzewa do drewna”,
„Historia meblarstwa”, „Ekologia” oraz „ Kaszuby dawniej
i dziś”. Eksponaty można przekazywać jako darowizna lub
na zasadzie nieodpłatnego wypożyczenia na czas określony
do Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Poszukiwane są wszelkiego rodzaju przedmioty użytku codziennego, takie jak naczynia, kaszubskie wyroby rzemieślnicze, ubrania, narzędzia
stolarskie, do obróbki drewna, małe narzędzia rolnicze itp.
Mile widziane są też zdjęcia i dokumenty obrazujące dawne
czasy na tych ziemiach. Jeśli nie byłoby możliwe przekazanie ich na cele wystawy, pracownicy będą wdzięczni za
otrzymanie kopii.
W celu stworzenia kaszubskiej kawiarenki z klimatem
dawnych kaszub, przyjmowane będą również stoliki, krzesła,
półki, szafki czy nawet sofy lub fotele, a także niepotrzebne
naczynia i gadżety, które pozwolą przygotować w obiekcie
wspaniałe miejsce spotkań towarzyskich przy kawie i regionalnych przysmakach.

nu”, wystawę malarstwa Nataszy Sobczak i Macieja Tamkuna, rzeźb Edwarda
Jastrzębskiego, członków Koła Pasji
Twórczych działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo oraz
wystawę wyrobów garncarskich Karola Elasa-Necla z Muzeum Kaszubskiej
Ceramiki Neclów. Dzięki wytężonej
pracy Pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Bolszewie Janiny Borchmann,
oraz Pani Doroty Szulc i Bogusława
Brezy, goście obejrzeli również wystawę pt. „Historia cegielni, jej siedziby
i mieszkańców”.

Wystawa przedstawiającą historię cegielni
wzbudziła szczególne zainteresowanie
gości.

Zapisz się na zajęcia do
Dworku Drzewiarza
Trwają zapisy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na bezpłatne warsztaty artystyczne w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Od 17 stycznia ruszyły tam pracownie malarska, fotograficzna, rzeźbiarska i ceramiczna. Dodatkowo odbywać
się będą zajęcia z decoupage i plecionkarstwa.
- Do podstawowego pakietu zajęć, które wstępnie miały być
w obiekcie realizowane, zaproponowaliśmy również decoupage
i plecionkarstwo, ponieważ wielu mieszkańców zgłosiło nam zainteresowanie tymi formami sztuki. Wszystkie planowane sekcje
realizowane będą zgodnie ze zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem, dlatego zachęcam osoby w każdym wieku do przemyślanego zapisywania się na zajęcia – mówi Natasza Sobczak,
Animatorka Kultury w Dworku Drzewiarza.
Już teraz pełni pasji i zapału mieszkańcy gminy Wejherowo
mogą spróbować swoich sił w malarstwie, fotografii czy rzeźby
w drewnie. Na wszystkie zajęcia można zapisywać się u Animatorki Kultury Nataszy Sobczak, pod nr telefonu: 606 142 741
lub na adres mailowy: nsobczak@ug.wejherowo.pl.
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Niebawem
puste sztalugi
zagospodarowane
będą pięknymi
obrazami.
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Droga do Celu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Os. Przyjaźni 1B
84-200 Wejherowo
tel. (58) 677-64-30
fax (58) 677-64-32

GOPS pomaga bezrobotnym

„Droga do Celu” to projekt systemowy, w którym udział wzięło
15 osób z terenu gminy Wejherowo. Od lipca do grudnia ubiegłego
roku uczestniczyli oni w programie nadzorowanym przez pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie i podejmowali
różne działania mające pomóc im w szybkim znalezieniu zatrudnienia.
I tak rozpoczynając od spotkań z psychologami, doradcami zawodowymi
poprzez kursy komputerowe i konsultacje, na różnorodnych warsztatach
kończąc, uczestnicy projektu sukcesywnie podnosili swoje kwalifikacje.
Każdy z nich, po profesjonalnym określeniu umiejętności i predyspozycji, skierowany został na odpowiedni kurs, mający przystosować go do
danego stanowiska. Były to m.in. kurs opiekuna osób starszych i dzieci,
gastronomiczny, kelnera, sprzedawcy, rachunkowości czy operatora koparki. Wszystkie szkolenia zakończone zostały z wynikiem pozytywnym.
Równolegle prowadzone były warsztaty dla 17 dzieci beneficjentów
projektu, pn. „Mogę więcej”. Obejmowały one 6 spotkań, podczas których przeprowadzono warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i teatralne.
Dodatkowo zorganizowano lekcje języka angielskiego, w których regularnie uczestniczyło pięcioro dzieci.
Na konferencji kończącej
projekt milusińscy zaprezentowali świąteczne przedstawienie teatralne i zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. Koordynatorzy projektu
wręczyli również wszystkim jego uczestnikom pamiątkowe gadżety.
W konferencji udział wzięli m.in. Wójt Gminy Wejherowo Henryk
Skwarło, doradca wójta Krzysztof Zabiegliński, radni Urszula Block oraz
Janusz Daniszewski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Zarębińska – Szczodra. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15 osób z powodzeniem zakończyło pierwszą edycję projektu
„Droga do Celu”.

Dzieci zaprezentowały przedstawienie, które przygotowały na
warsztatach teatralnych.

OGŁOSZENIE
W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt systemowy „Droga do celu”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.
Dokumenty, które należy złożyć:
• kserokopia dowodu osobistego,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jeżeli
obecnie Pan/Pani jest zarejestrowany),
• kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli
obecnie Pan/Pani posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności),
• komplet zestawu rekrutacyjnego do projektu Droga do
Celu (komplet tych dokumenów można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka www.gops-wejherowo.pl lub
pobrać w biurze projektu, które znajduje się w Bolszewie przy ul. Leśnej 35a (budynek Hali Widowiskowej)
pokój nr 266, numer kontaktowy 58 677 96 07)

Projekt skierowany jest do osób, które:
• zamieszkują na terenie Gminy Wejherowo,
• są w przedziale wiekowym 15 – 64 lat,
• korzystali z wsparcia GOPS (w tym pomocy prawnej,
pracy socjalnej),
• są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
Poszukuje się 20 chętnych osób, którym zagwarantujemy:
• kursy zawodowe,
• doradztwo zawodowe,
• kurs komputerowy,
• pomoc specjalistyczną,
• wyjścia do kina, teatru itp.
• A ich pociechom:
• warsztaty aktywizujące.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w terminie do 10 lutego 2012 r. w Biurze Projektu.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja trwa od 01 stycznia 2012 r. do 10 lutego 2012 r.

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Bajkowe postacie opanowały przedszkole!
Księżniczki, Czerwone Kapturki, rycerze, biedronki i skrzaty zamiast przedszkolaków pojawiły się na karnawałowym balu
w Gościcinie. Poza tańcami i pyszną zabawą, dzieci miały okazję zobaczyć przedstawienie kukiełkowe pt. „Opowieść Wigilijna”
i spotkać się ze św. Mikołajem, który wszystkim rozdał wyjątkowe prezenty!

Bal przebierańców to coroczna tradycja Samorządowego
Przedszkola w Gościcinie.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
W BOLSZEWIE

Powstały zaledwie miesiąc temu chór, podczas występu
zachwycał publiczność od pierwszej wyśpiewanej frazy.

Najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy zaprezentował w kościele w Bolszewie chór mieszany „Camerata Musicale”z Wejherowa. 14 stycznia w świątyni
zebrali się zarówno prawdziwi miłośnicy muzyki chóralnej i pasjonaci wspólnego kolędowania, jak i osoby, które chciały być świadkiem niewątpliwie przełomowego
wydarzenia, jakim był pierwszy w historii tego zespołu
występ. Zapewne jedni i drudzy nie powinni żałować, że
ten styczniowy, sobotni wieczór spędzili na wysłuchaniu
ciekawych aranżacji kolęd „Przybieżeli do Betlejem” czy
„Bracia patrzcie jeno”, za które zespół został nagrodzony
owacją na stojąco. Dyrygentem i dyrektorem muzycznym chóru jest Aleksandra Janus, która na zakończenie
występu otrzymała bukiet kwiatów od Wójta Gminy
Wejherowo Henryka Skwarło.

Otwarte z zaciekawienia buźki były świadectwem wyjątkowo interesującej sztuki

Noworoczne spotkania
w Reszkach i Gniewowie
Jak pamięcią sięgnąć, pierwsze dni stycznia obfitują w noworoczne spotkania lokalnych społeczności. Szczególne wówczas powody do
radości miewają najmłodsi, gdyż z reguły łączą się one nierozerwalnie
z wizytą Św. Mikołaja i prezentami, fundowanymi przez rady sołeckie.
Nieodłącznym elementem świątecznego rytuału jest też łamanie
się opłatkiem, kolędy oraz - oczywiście - postanowienia i życzenia na
Nowy Rok. Tak też było ostatnio w Gniewowie i Reszkach, gdzie życzenia licznie zebranym mieszkańcom w imieniu władz Gminy składał
wójt Henryk Skwarło. Radosnym i pełnym iście świątecznego ciepła
spotkaniom towarzyszyła muzyka, gry, zabawy i konkursy wyrobów
kulinarnych. Szczególne emocje towarzyszyły konkursowi na najlepsze ciasto (w Reszkach po raz pierwszy), gdyż konkurentek i słodkości
było co niemiara, a nagrody, ufundowane przez wójta, radnego Alojzego Formellę i rady sołeckie również mocno kusiły. Niemniej, werdykty komisji konkursowych, zarówno w Gniewowie, jak i Reszkach
nie wzbudziły protestów, a wręczanie nagród odbyło się przy gromkim
aplauzie zgromadzonych mieszkańców.

Spotkanie w Reszkach przebiegło pod znakiem pysznych wypieków i takiej
samej zabawy.
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Zaplanuj rok z Biblioteką w Bolszewie!
Tak jak wszystkie poprzednie lata, również rok 2012 obfitować będzie
w wydarzenia kulturalne, których inspiratorem jest Biblioteka Publiczna
Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Pani Dyrektor
Janina Borchmann już dziś przedstawia zarówno stałym bywalcom, jak
i nowym miłośnikom wystaw, koncertów oraz wydarzeń wydawniczych
organizowanych w bolszewskiej książnicy, kulturalny plan na 2012 r. I tak:
25 stycznia, godz. 17.00 odbędzie się wernisaż Teresy Marzec Dążenie do... (IV) oraz kolędy w jęz. polskim i kasz. wyk. kapela ludowej
„Klëka”; 15 lutego, godz. 17.00 referat wygłosi prof. Tadeusz Linkner
pt. „Konstanty Damrot”, promocja książki Śląski poeta na Kaszubach
ks. Konstanty Damrot (1870-1884)”, a dopełnieniem wieczoru będzie
wystawa pt. „Ekslibrisy i małe formy grafiki” - z kolekcji Edmunda
Kamińskiego; 17 lutego, godz. 10.45 odbędą się warsztaty plastyczne
dla dzieci i młodzieży z okazji Światowego Dnia Kota, które prowadzić
będzie Elżbieta Kurek; 20-24 lutego odbędą się lekcje Poznaj Patrona biblioteki w Bolszewie; 29 lutego, godz. 11.00 - konkurs Mistrz
pięknego czytania na podst. felietonów Aleksandra Labudy, przewodniczący jury konkursowego Tomasz Fopke, członek komisji Bogusława
Labudda; godz. 17.00 - 125. urodziny Guczowego Macka, promocja
AL-manachu Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra
Labudy 2011 pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego;
występ kapeli ludowej „Klëka”; 8 marca, godz.11.00 - spotkanie autorskie dla młodzieży z Anną Onichimowską; 12 marca, godz. 17.00
- Poeto, nie chowaj wierszy do szuflady! - wieczór poetów powiatu
wejherowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji; poezja
śpiewana w wykonaniu Leona Krzyckiego - aktora z Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni; 14 marca, godz. 17.00 - wystawa Elżbiety Kurek Początek drogi do marzeń (découpage, koronka szydełkowa, lalki szmacianki, biżuteria); referat prof. T. Linknera
Z literackiej twórczości Franciszka Sędzickiego (1882-1957); 26 marca - 1 kwietnia - III plener malarski, inspirowany powieścią Augustyna
Necla Krwawy sztorm (Dworek „Rajska Góra” w Górze); 11 kwietnia, godz. 17.00 - wystawa Anny Urszuli Sadowskiej Było, minęło i...
w sercu gra (haft, poezja, muzyka i in.). W maju tradycyjnie odbędzie
się Tydzień Bibliotek 2011 Biblioteka ciągle w grze! (8-15 maja):
8 maja, godz. 9.00 (Dzień Bibliotekarza i Bibliotek) - spotkanie autorskie dla dzieci z Grzegorzem Gortatem; rozwiązanie konkursu czytelniczego na podst. książek G. Gortata, a o godz. 11.00 - spotkanie
z trenerem oraz zawodnikami Gryfa Wejherowo; rozwiązanie konkursu
wiedzy o piłce nożnej Co ty wiesz o Euro?; wystawa książek poświęconych piłce nożnej; rozwiązanie konkursu plastycznego Moje serce jest
biało-czerwone oraz o godz. 17.00 - spotkanie z satyrykiem Jackiem
Fedorowiczem i wystawa Edwarda Jastrzębskiego Polski strój ludowy
w rzeźbie; 9 maja, godz. 17.00 - wystawa zbiorowa Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla „Krwawy sztorm”, będąca pokłosiem
pleneru - Góra 2012 (do 18 czerwca); konferencja i promocja książki
Morskie świadectwo historyczne i kulturalne na Kaszubach. Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla „Krwawy sztorm” pod red.
Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego w „Dworku Drzewiarza” w Gościcinie; wystawa E. Kamińskiego Augustyn Necel - życie
i twórczość (1902-1976); 10 maja, godz. 11.00 - konkurs czytelniczy,
lekcja biblioteczna, wystawa okolicznościowa z okazji Roku Janusza
Korczaka Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest - czyli rzecz

o Januszu Korczaku, przygotowana przez Macieja Kurpiewskiego
(do 10 grudnia); rozwiązanie Gminnego Konkursu Plastycznego dla
uczniów z klas III Portret Króla Maciusia Pierwszego, bohatera książek Janusza Korczaka; konkurs Mistrz pięknego czytania na podstawie fragmentów książki J. Korczaka Król Maciuś Pierwszy; 11 maja,
godz. 9.00 i 11.00 - spotkania autorskie dla dzieci z Melanią Kapelusz;
rozwiązanie konkursu plastycznego i czytelniczego na podst. książek
M. Kapelusz; lekcje z „Molikiem” Znajdź książki o tematyce sportowej; 11 maja, godz. 10.50 - warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów z red. Joanną Siedlecką z Warszawy, a o godz. 17.00 - monodram Pomysł na życie w wykonaniu Barbary Jaskuły-Tuchanowskiej;
promocja nowego tomiku kaszubskich wierszy dla dzieci Eugeniusza
Pryczkowskiego; kiermasz książek; 12 maja, w godz. 10.00-18.00 „Dzień otwarty w bibliotece”; w godz. 10.00-12.00 akcja „Cała Polska
czyta dzieciom” - konkursy, nagrody, niespodzianki, kiermasz książek;
godz. 13.00 - mecz piłki nożnej: pracownicy biblioteki i przyjaciele
vs. samorządowcy; godz. 16.00 - wystawa obrazów i płaskorzeźb oraz
referat Konstantego Wasilewskiego Zarys dziejów oręża polskiego na
morzu (malarstwo i płaskorzeźba); Królowie i bohaterowie spod BiałoCzerwonej (malarstwo); Zarys dziejów konnicy polskiej na przełomie
XV-XX w. płaskorzeźby); godz. 17.00 - wieczór poezji przy świecach i
wystawa malarstwa Zdzisława Sękiewicza; 14 maja, godz. 9.00 i 11.00
- spotkania autorskie z Joanną Olech (Bolszewo i Nowy Dwór Wejherowski); rozwiązanie testu na podst. książki J. Olech Pulpet i Prudencja Smocze Pogotowie Przygodowe; 15 maja, godz. 9.00 i 11.00 z okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki - warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci z Pawłem Wakułą (Bolszewo i Nowy Dwór Wejh.);
rozwiązanie gminnego konkursu plastycznego Piłka w grze; montaż
literacki oraz spotkanie autorskie dla młodzieży z Zofią Beszczyńską;
18 maja, godz. 17.00 - aukcja charytatywna obrazów artystów z Koła
Pasji Twórczych z okazji Światowego Dnia Rodziny; montaż literacki;
montaż słowno-muzyczny Jest jeszcze taka miłość w „Dworku Drzewiarza” w Gościcinie; 23 maja - spotkanie z red. Marcinem Mellerem;
wystawa zbiorowa członków Kola Pasji Twórczych Sztuka niejedno
ma imię; 20 czerwca, godz. 17.00 - referat prof. T. Linknera Majkowski - Heyke - Karnowski. Z literackiej twórczości Młodokaszubów;
wystawa E. Kamińskiego Młodokaszubi; występ zespołu regionalnego.
O kolejnych naszych przedsięwzięciach będziemy na bieżąco
informować.
			
Oprac. Janina Borchmann, dyr. BPGW w Bolszewie

Pracownicy biblioteki przekonują, że i w tym roku każdy znajdzie w
niej coś dla siebie.

ZAPRASZAMY NA PIĄTKI Z KULTURĄ !!!
W tym roku w Gminie Wejherowo na pewno nikt nie będzie narzekał na brak atrakcji, które skutecznie i na długo wprawią nas w doskonały humor. Już od stycznia rusza bowiem nowatorski projekt
pod nazwą „Piątki z kulturą”. Jest to cykl występów grup kabaretowych, teatralnych i muzycznowokalnych,które co miesiąc, od stycznia do kwietnia, a potem od września do grudnia bawić będą do
łez wszystkich, spragnionych dobrej zabawy mieszkańców naszej Gminy. Serię występów otwiera
znany i powszechnie lubiany kabaret LIMO z Gdańska! Ten i kolejne kabarety prezentować się będą
w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie, ul. Leśna 35a. Kabaret LIMO wystąpi już 27 stycznia
o godz. 18.00. Wstęp na wszystkie „Piątki z kulturą” jest wolny! Serdecznie zapraszamy!

- 10 -

NASZA GMINA

c.d.

Szkic z dziejów cegielni w Gościcinie, jej właścicieli i ich siedziby
Nowy właściciel potraktował główną część majątku Brandtów bardziej jak gospodarstwo rolne niż zakład przemysłowy
i oddał ją już w kwietniu 1945 r. w zarząd rolnikowi Janowi
Okrojowi, wówczas mieszkańcowi Gościcina. Użytkował
on wyłącznie ją rolniczo, a cegielnia była nieczynna i wraz
z urządzeniami stopniowo niszczała, chociaż formalnie nadal
istniała. Był to jeden z powodów, dla którego odebrano ten teren dotychczasowemu zarządcy i wydzierżawiono go formalnie
w 1946 r., faktycznie rok później Gertrudzie Wojewskiej, również z Gościcina. W umowę dzierżawy wpisano zobowiązanie
dzierżawcy do wyremontowania i uruchomienia cegielni, co
jednak nie nastąpiło. Wybór G. Wojewskiej zapewne nie był
przypadkowy, gdyż była ona przedstawicielką rodziny, która przed wojną prowadziła cegielnie w bliskiej okolicy, przez
co niewątpliwie stanowiła konkurencję dla zakładu Brandtów.
Jednym z głównych powodów atrakcyjności byłego majątku Brandtów była ich willa, jak na owe czasy dobrze wyposażona. Miała łazienkę, była skanalizowana i zelektryzowana.
Podobnie jak w domkach robotniczych urządzono w niej kilka
mieszkań oraz przejściowo biura niedziałającej cegielni i pobliskiej fabryki krzeseł. Z uwagi na brak pomieszczeń na cele
publiczne w Gościcinie w 1947 r. władze gminy Wejherowo
zaproponowały, by umieścić w niej Średnią Szkołę Zawodową,
współpracującą z fabryką. Wywołało to trwającą prawie dwa
lata dyskusję, w której zabierały głos nawet centralne władze
państwa. W skrócie rzecz polegała na tym, że państwo było za
realizacją tego problemu, ale nie chciało arbitralnie rozwiązywać
umowy z G. Wojewską, która broniła się przed oddaniem w użytkowanie dzierżawionego przez nią budynku na cele oświatowe.
Częściowo ten problem został rozwiązany przez opracowany w 1949 r. socjalistyczny plan 6 - cio letni dla powiatu wejherowskiego i gminy Wejherowo. W jego założeniach umieszczono między innymi konieczność reaktywowania cegielni
w Gościcinie. Zgodnie jednak z duchem czasu planowano to
nie poprzez oddanie jej w pełni w ręce prywatne lecz przeciwnie, do uspołecznionego zakładu. Najpierw miała to być spółdzielnia lub związek spółdzielni. Ostatecznie zdecydowano się
na państwowe, scentralizowane trójmiejskie przedsiębiorstwa.
Było to Gdańskie Zakłady Terenowe Przemysłu Materiałów Budowlanych Cegielnia w Gościcinie, podległe Wojewódzkiemu
Zarządowi Przemysłu Materiałów Budowlanych. Nazwa tego
zakładu i innych, w których zarządzie była gościcińska cegielnia, stosunkowo często się zmieniała, przy kolejnych socjalistycznych przekształceniach. Można tutaj wymienić chociażby
Komunalne Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Produkcji Pomocniczej w Gdańsku, Zakład Gospodarki Materiałowej Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Gdańsku, Gdańskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej.
W okresie socjalizmu doszło także do bardziej znaczących
zmian w przekształceniach gościcińskiej cegielni niż fasadowa miana nazw. Już w 1952 r. - w dwa lata po jej reaktywacji – odstąpiono od dotychczasowego jej połączenia z gospodarstwem rolnym. Jak skarżył się jej kierownik, nie była ona
w stanie łączyć dwóch funkcji gospodarczych i między innymi
w wyniku jego starań ziemię rolną odłączono od cegielni i wydzierżawiono okolicznym rolnikom. Rozszerzyła ona też zbyt
swoich wyrobów na cały kraj, co jednak nie było tyle wynikiem
ekonomicznych sukcesów, co socjalistycznej, centralnej dystrybucji. Już w 1955 r. osiągnęła też najwyższy w swojej do-

Pracownicy i dyrekcja cegielni.

tychczasowej historii poziom zatrudnienia, 50 pracowników.
Ostatnią firmą z siedzibą w Gdańsku, która prowadziła gościńską cegielnię, było Komunalne Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Produkcji i Usług „Remetex”. Według ustnej relacji
jej byłego pracownika, miało typowe dla schyłkowego socjalizmu i początku przemian z 1989 r. problemy, czego przejawem miała być między innymi prowadzona przez nią produkcja skrzynek. To od niej - po reformie samorządowej z 1990 r.
- gmina Wejherowo przejęła znaczną część dawnego majątku
Brandtów, w tym obiekty cegielni i ich willę. Poprzez komunalizację mienia państwowego przeszedł on na własność gminy.
Musiała ona więc zdecydować, co z nim zrobić. Początkowo
oddano je w dzierżawę spółce „Cegielnia Gościcino”, która
starała się na nim kontynuować produkcję. Jednak docelowo miał on podlegać sprzedaży, co rodziło szereg trudności,
chociażby związanych z koniecznością zakończenia umów
najmu z dotychczasowymi mieszkańcami budynków cegielni i jej pierwotnych właścicieli. Po ich rozwiązaniu, jedna
część mienia gminy przeszła na własność prywatną (w tym
zabudowania cegielni), druga pozostała własnością gminy.
W szczególności w gestii gminy pozostał „Dworek Drzewiarza”.
Za ostatni akord w historii cegielni – jeszcze wtedy
dzierżawionej, chociaż nieczynnej - można uznać jej pożar
z czerwca 1996 r. Spaliło się wtedy 4400 m2 jej zabudowanej
powierzchni, a straty oszacowano na ponad 200 tys. ówczesnych złotych. Dodatkowo musiano wysadzić w powietrze –
ze względu na naruszenie konstrukcji w trakcie pożaru – jej
38 - mio metrową wieżę. Dokonali tego ściągnięci specjalnie
dla tego celu saperzy z jednostki wojskowej, stacjonującej
na Półwyspie Helskim. Tak więc z gościcińskiego krajobrazu zniknął charakterystyczny dla niego element, symbol jednego ze znaczniejszych podmiotów gospodarczych gminy
Wejherowo, miejsca pracy i pobytu szeregu jej mieszkańców.
Jak można sądzić, świadome tych kulturowych uwarunkowań władze Gminy Wejherowo podjęły decyzję, by odrestaurować dawną willę Brandtów i przeznaczyć ją jako „Dworek
Drzewiarza” na cele edukacyjno – warsztatowe, stworzyć w nim
swoiste centrum kultury, promieniujące na całą gminę i przekraczające siłą swojego oddziaływania także jej granice i przyciągające do niego także gości z zewnątrz. Ciekawa historia tego
miejsca i ludzi z nim związanych, w niniejszym tekście ledwie
zasygnalizowana, zwiększa szansę, że będzie to więcej niż udane przedsięwzięcie.
						
Bogusław Breza
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Mikołaj rozdał prezenty
w Bolszewie
23 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie mieszkańców Bolszewa, połączone z rozdaniem nagród w konkursie na najpiękniej udekorowaną posesję. Dla wszystkich
przybyłych gości Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało
również prawdziwie świąteczny poczęstunek.
Komisja oceniająca dekoracje świąteczne miała twardy
orzech do zgryzienia. Kolorowe lampki na drzewach i budynkach, ustawione w ogrodach bajkowe postacie znajdują się w
tym szczególnym czasie niemalże wszędzie. Ostatecznie jednak,
po kilku dniach uważnej obserwacji uznano, że najwięcej pracy
w udekorowanie swojej posesji włożył Pan Kazimierz Potrykus. II miejsce zdobyła Pani Adela Łazarz, a III Państwo Teresa

Zobacz kto prowadzi
w Halowej Lidze Sołeckiej

i Edward Litke. Wręczono również 12 wyróżnień. Właściciele najpiękniejszych posesji otrzymali bony na zakup drzewek
i krzewów. Nagrody czekały tego dnia także dla najmłodszych,
którzy za wykonane przez siebie ozdoby choinkowe zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Sołtysa i Radę Sołecką Bolszewa. Dodatkową atrakcją, również
przyciągającą w szczególności milusińskich,
była przejażdżka bryczką, której powoził sam
Święty Mikołaj.
Mikołaj powożący bryczką
sprawił milusińskim dużo
radości.

SZEŚĆ MEDALI GIMNAZJALISTÓW

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się Halowa Liga
Sołecka Gminy Wejherowo. W rozgrywkach, które odbywają
się na Hali Widowiskowo – Sportowej w Bolszewie uczestniczy
9 zespołów gminnych. Za nami IV kolejki zmagań ligowych,
w których rzecz jasna nie brakuje wielkich emocji i pięknych
bramek. Tabela po IV kolejkach kształtuje się następująco:
Lp.

Nazwa drużyny

M.

Pkt.

W.

R.

P.

Br.

Bil.

1

Amator Gościcino I

4

12

4

0

0

30-10

+20

2

Bolszewianka Bolszewo I

4

12

4

0

0

29-9

+20

3

ProFan Gościcino

4

12

4

0

0

14-5

+9

4

Bolszewianka Bolszewo II

3

6

2

0

1

19-9

+10

5

Orły Gościcino

4

6

2

0

2

23-18

+5

6

Junak Gowino

3

0

0

0

3

7-15

-8

7

KKS Orle

4

0

0

0

4

9-24

-15

8

Amator Gościcino II

3

0

0

0

3

5-25

-20

9

Kniewo

3

0

0

0

3

11-32

-21

13 grudnia 2011 roku na
miejskiej hali w Rumi, odbyła się Powiatowa Halowa
Gimnazjada Lekkoatletyczna. Nasze gimnazjum reprezentowało 30 zawodników
wyłonionych po wcześniejszych eliminacjach szkolnych. W zawodach wzięły
udział reprezentacje szkół
z Wejherowa, Rumi, Redy
i Gminy Wejherowo. Konkurencje, w których wzięli
oni udział to bieg na 30m
i 30m przez płotki, bieg na Radosław Czarnecki (I miejsce)
600m i 1000m, pchnięcie i Adam Klas ( II miejsce) w biegu na
kulą i skok wzwyż. Każdy 1000 m.
uczestnik mógł startować
w dwóch konkurencjach. Na pochwałę zasługują uczniowie, którzy
byli o krok od medalu, była to Agata Okroy, Agnieszka Brzeska,
Rozalia Grabowska i Klaudiusz Darznik. Wszystkim gratulujemy
udziału w zawodach i życzymy wytrwałości w treningu. Opiekunami byli: Celina czarnecka, Krystyna Gelo i Marek Góralski
Celina Czarnecka.
Oto nasi medaliści;
I miejsce Radosław Czarnecki – 1000m,- 2,58min
I miejsce Paweł Brzeski – 30m p.p, - 4,44s
II miejsce Paweł Brzeski – 30 m – 4,12s
II miejsce Adam Klas – 1000m – 3,00min
II miejsce Radosław Czarnecki – skok wzwyż – 165cm
III miejsce Krzysztof Młuński – skok wzwyż – 160cm

Ferie na sportowo w Bolszewie!

Drużyna „Orły Gościcino”.

Organizatorzy zapraszają na oficjalną stronę ligi hlsgw.futbolowo.pl , gdzie można na bieżąco sprawdzać: wyniki, statystyki, terminarz, strzelców bramek, galerię zdjęć i aktualną
tabelę ligową.

Od 30 stycznia do 10 lutego w hali widowiskowo –
sportowej w Bolszewie, ul. 35a odbywać się będą zajęcia
sportowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.
Od 6 do 10 lutego zajecia odbywać się będą również
w sali sportowej SSP w Nowym Dworze Wejherowskim.
Zapraszamy w dni powszednie w godzinach od 10 do 13
do wzięcia udziału w grach i zabawach, prowadzonych
pod okiem najlepszych instruktorów!
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WIADOMOŚCI ROLNICZE
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego od lutego
2012 czeka nas zmiana systemu finansowania opieki zdrowotnej
rolników. Od 2013 roku wprowadzona zostanie rachunkowość
dla gospodarstw rolnych, a następnie – opodatkowanie ich dochodów na ogólnych zasadach, w konsekwencji czego rolnicy
trafią do ZUS. Jak do tej pory Państwo dalej będzie opłacać
składkę dla rolników o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach do 6ha. Rolnicy na gospodarstwach od 6-15ha będą
płacili połowę składki (18zł/miesięcznie) uiszczanej dziś przez
osoby mające działalność gospodarczą, a powyżej 15ha całą
składkę (36zł/miesiąc). W kolejnym etapie zmian składka będzie obliczana wg tych samych zasad, co w systemie powszechnym, z możliwością odliczenia jej od podatku.
KRUS CZY ZUS
– rolnik prowadzący działalność gospodarczą
KRUS
Do 2.929zł włącznie

Powyżej 2.929zł

Bez względu na
podatek

• wspólnik
wieloosobowej spółki
z o.o.;
• akcjonariusz spółki
akcyjnej

• wykonawca umowy
zlecenia wykraczającej
poza zakres działalności;
• wspólnik: jednoosobowej
spółki z o.o.; spółki jawnej,
spółki komandytowej lub
partnerskiej;
• prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej

					

Szanowni Państwo !
Pragniemy poinformować, że Biuletyn Informacji Publicznej
(BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się
z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których
zostaje udostępniona informacja publiczna dotycząca Gminy Wejherowo.
Poruszanie się po poszczególnych częściach Biuletynu jest bardzo proste i polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującej
Państwa kategorii, a następnie pozycji z menu. W Biuletynie Informacji Publicznej jest już bardzo dużo danych i z każdym dniem ich
przybywa. Chwila czasu, którą poświęcicie Państwo na zapoznanie
się z układem menu Biuletynu Informacji Publicznej zaowocuje łatwiejszym poruszaniem się po jego zawartości.
• W pierwszej części znajdują się informacje dotyczące definicji
informacji publicznej i zasad jej udostępniania oraz dane teleadresowe, gdzie znajdują się: adres, telefon, faks, e-mail oraz
godziny pracy Urzędu Gminy Wejherowo.
• Druga część zawiera informacje dotyczące Rady Gminy Wejherowo, zasad jej działania, oświadczenia majątkowe radnych oraz terminy Sesji Rady Gminy Wejherowo.
• W trzeciej pozycji menu znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące Wójta Gminy Wejherowo, Zastępcy Wójta
Gminy Wejherowo oraz Doradcy, Pełnomocnika Wójta ds Organizacji i Rozwoju Gminy.
• Czwarta i piąta pozycja menu obejmuje informacje o administracji Urzędu Gminy Wejherowo, w tym o dane kontaktowe
do Referatów Urzędu Gminy Wejherowo, a także informacje
o Jednostkach Organizacyjnych Gminy Wejherowo oraz Jednostkach Pomocniczych (Sołectwach).
• Siódma pozycja to bieżące ogłoszenia i obwieszczenia. Warto tu zaglądać aby nie przeoczyć istotnych spraw ponieważ
w niektórych postępowaniach zainteresowanych nie informuje

ZUS

Kwota podatku
dochodowego za
rok poprzedni

Magdalena Piastowska

się indywidualnie, ale właśnie poprzez obwieszczenia.   
• Najczęściej poszukiwanymi informacjami   są uchwały Rady
Gminy Wejherowo, protokoły z Sesji Rady Gminy Wejherowo,
Statut Gminy Wejherowo, Regulamin Organizacyjny Urzędu
Gminy Wejherowo, informacje z kontroli w Urzędzie Gminy
Wejherowo, Zarządzenia Wójta oraz inne istotne informacje.
• Często odwiedzaną kategorią szczególnie przez przedsiębiorców są Zamówienia publiczne i nieruchomości. Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych przez Gminę Wejherowo. Tutaj również publikowane są
dane o przetargach na zbycie działek oraz dzierżawach na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wejherowo.
• W kategorii “Informacje o środowisku” umiejscowione są
karty informacyjne przedsięwzięć mogących oddziaływać na
środowisko oraz obwieszczenia o postępowaniach w tych sprawach.   
• Kategoria Ewidencji prezentuje podstawowe informacje
o ewidencjach, które prowadzi samorząd gminny. Z ewidencji
można uzyskiwać zaświadczenia.
• W kategorii “praca w UG Wejherowo” prezentowane są ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze.
• Kolejne kategorie zwierają odpowiednio linki do stron zawierających przepisy prawne, wykaz firm posiadających zezwolenie na wywożenie odpadów z terenu Gminy Wejherowo
a także znajduje się kategoria “Inne”, w której znajduje się
m.in. Dziennik zmian wprowadzanych do BIP.
Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres sekretariat@
ug.wejherowo.pl z oznaczeniem w temacie “Biuletyn Informacji Publicznej”. Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi
przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP,
aktualizacji danych w nim zawartych oraz zapewnienia komfortu
korzystania z biuletynu przez użytkowników.
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Piotr Czerwiński Administrator BIP

NASZA GMINA

Podaj stan licznika wody

SPĘDŹ Z NAMI FERIE
W DWORKU DRZEWIARZA!
Jeśli chcesz zobaczyć jak przyjemny i łatwy może być język
angielski i francuski, pobawić się w teatr i obejrzeć prawdziwy spektakl, trochę potańczyć, a także wybrać się z nami na
lodowisko czy na inne, niezapomniane wycieczki po bliższej
i dalszej okolicy, przyjdź i pozwól nam wyczarować Ci niezapomniane ferie! Przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 11 do 14 w Dworku Drzewiarza w Gościcinie,
ul. Drzewiarza 2 odbywać się będą warsztaty fotograficzne, komputerowe, malarskie, kaszubskie, plecionkarskie, pokazy filmów
i wiele innych atrakcji. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wejherowo. Zapisów na poszczególne zajęcia (do 26 stycznia) dokonuje Natasza Sobczak
pod numerem tel. 606 142 741 lub na adres mailowy nsobczak@
ug.wejherowo.pl. Projekt jest współorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy Wejherowo. Serdecznie zapraszamy!!!

W związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu Gminy Wejherowo, uprzejmie prosimy mieszkańców wszystkich
miejscowości, (oprócz Bolszewa, Gościcina i Orla) o podawanie stanów licznika wody. Można uczynić to pod nr telefonu:
58 677 97 44 lub drogą mailową: woda@ug.wejherowo.pl.
Informacje należy podawać kwartalnie w następujących terminach: 20. 01 2012; 30.03.2012; 30.09.2012; 15.12.2012
Zignorowanie obowiązku terminowego przekazywania
informacji spowoduje naliczenie średniej opłaty.

Nowe godziny pracy
Urzędu Gminy Wejherowo
W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wejherowo, wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 14 grudnia 2011 r., od dnia 1 stycznia 2012 r.
Urząd Gminy w Wejherowie będzie czynny w następujących godzinach:
		
poniedziałek od 730 do 1630,
		
wtorek
od 730 do 1530,
		
środa 		
od 730 do 1530,
		
czwartek
od 730 do 1530,
		
piątek 		
od 730 do 1430.
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ARNIKA

NIEPUBLICZNE PRYWATNE
PRZEDSZKOLE BAJKOWE
BOLSZEWO, ul. GŁÓWNA 5C
GODZINY URZĘDOWANIA 6.30-19.00 !!!

stała opłata miesięczna 450 zł
UWAGA!!! PROMOCJA
JEŚLI ZAPISZESZ DZIECKO
DO 15 MARCA
OTRZYMASZ 50% ZNIŻKI PRZY WPISOWYM
(wpisowe tj. opłata raz w roku za podręczniki,
materiały plastyczne, ręczniki itp.

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ
PIERWSZE DWA DNI PRÓBNE
(przed decyzją zapisu) ZA DARMO

NOWOŚĆ
Możliwość zapisania dziecka na sobotnie zajęcia.
Dokładne informacje na miejscu lub pod
numerem tel. 603-667-001

NOWA LOKALIZACJA

BOLSZEWO, ul. Zamostna 3a
(w budynku Ośrodka Zdrowia)

CZYNNA : pn-pt 8.00 - 19.00; sob. i nd 9.00 - 14.00
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