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Ferie w Dworku Drzewiarza

Jeżeli ktoś zaliczył minione ferie do naprawdę
udanych, na pewno nie
zabrakło go w Dworku
Drzewiarza w Gościcinie. Przez dwa tygodnie
jego mury wypełniał
gwar dzieci i młodzieży, które poprzez zabawę uczyły się tańczyć,
fotografować, malować
czy mówić po angielsku,
francusku, niemiecku,
hiszpańsku i kaszubsku.
Czytaj więcej, s. 7

80 lat ks. Zygmunta Woszczka

Ksiądz Zygmunt Woszczek z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bolszewie obchodził jubileusz 80. urodzin. Z tej okazji odprawiona została msza
święta, w której udział wzięli licznie zebrani parafianie.
					
Czytaj więcej s. 6

Kabaret Limo po raz pierwszy
w Gminie Wejherowo!

Ten, kto nie zjawił się 27 stycznia w hali widowiskowo –
sportowej w Bolszewie, zdecydowanie miał czego żałować.
Kabaret Limo z Gdańska wystąpił w niej dla kilkuset osób,
inaugurując tym samym nowy, artystyczny cykl pn. „Piątek
z kulturą”. Jeden z członków grupy, podzielił się z nami również kilkoma tajemnicami dotyczącymi pracy kabareciarzy.
					
Czytaj więcej s. 8
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Szanowni Mieszkańcy,
Minął miesiąc odkąd zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przeniesienia siedziby Urzędu Gminy Wejherowo
z miasta Wejherowa do Bolszewa. Ich wynik ostatecznie utwierdził nas w przekonaniu, że częściowe przeniesienie jest najlepszym rozwiązaniem problemu zagospodarowania obiektu, pierwotnie przeznaczonego na gminny ośrodek zdrowia. Chciałbym
jednak wyraźnie podkreślić i uciąć tym samym wszelkie krążące
na ten temat spekulacje, iż zarówno budynek ośrodka zdrowia,
jak i nieruchomość położona przy ul. Wejherowskiej w Gościcinie, przeznaczona docelowo na punkt apteczny, to inwestycje,
z których dokończeniem i znalezieniem ostatecznego przeznaczenia przyszło nam zmierzyć się mimowolnie. Obydwa,
wyjątkowo nieracjonalne przedsięwzięcia, pociągają za sobą
szereg nieprzewidzianych przez ich inicjatorów konsekwencji i strat, które jesteśmy zmuszeni zminimalizować. Budynek
przeznaczony na aptekę, pomimo ponawianego kilkakrotnie
przetargu, nie znalazł dzierżawcy. Podobnie „kłopotliwy” jest
budynek ośrodka zdrowia w Bolszewie, który, mam nadzieję, zostanie jednak w optymalny sposób wykorzystany, właśnie jako nowa siedziba części Urzędu Gminy Wejherowo.
Zmiana jego przeznaczenia na Urząd podyktowana jest
przede wszystkim potrzebą racjonalizacji wykorzystania niecelowo i niepotrzebnie realizowanego budynku w zaprojektowanym kształcie. Już wielokrotnie wskazywaliśmy, że sytuowanie
gminnego ośrodka zdrowia, w sąsiedztwie podobnej placówki
było przedsięwzięciem sprzecznym z interesem publicznym
i zdrowym pojmowaniem efektywności gospodarowania zasobami gminnymi. Ponadto, w przypadku powstania gminnego ośrodka, koszty jego utrzymania, czyli wyposażenia, zatrudnienia per-

sonelu i wszystkie bieżące wydatki eksploatacyjne ponosiłaby
Gmina Wejherowo, czyli w gruncie rzeczy wszyscy mieszkańcy.
Przeniesienie Urzędu Gminy do obiektu w Bolszewie niesie
za sobą również niebagatelne oszczędności w budżecie gminy, w którym co roku przewidzianych było ponad 165.000 zł
na wynajem pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz część Urzędu Gminy. Po planowanej zmianie, GOPS zajmie część pomieszczeń opuszczonych
przez referaty, które docelowo znaleźć mają się w budynku
w Bolszewie. Z uwagi na częstotliwość wizyt mieszkańców,
w dotychczasowym budynku Urzędu pozostanie Referat Spraw
Obywatelskich i część Referatu Organizacyjnego (punkt podawczy pism urzędowych), co wraz z działalnością GOPS przyczyni
się do zachowania odpowiedniego poziomu świadczonych usług.
Po wysłuchaniu licznych głosów ze strony różnych środowisk, jesteśmy przekonani, że czyniony zabieg nie ma alternatywy. Nie jest on dla nas ani łatwy, ani przyjemny. Jest to jedynie
kolejny krok w eliminowaniu skutków irracjonalnej polityki inwestycyjnej i społecznej, prowadzonej przez poprzednią ekipę
władzy gminnej. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że decyzja ta
jest przyjmowana z coraz większym zrozumieniem i aprobatą.
Wyraz tego stanowi chociażby 5 % udział dorosłych mieszkańców w przeprowadzanych na przełomie grudnia i stycznia konsultacji społecznych. Świadczy to o tym, że przytłaczająca część
mieszkańców naszej Gminy uznaje nasz racje za uzasadnione.
Dostrzegamy jednak również wagę opinii niezadowolonych
z tego faktu respondentów, co dla nas będzie stanowić przyczynek do poszukiwania rozwiązań umożliwiających należyte spełnianie przez Urząd Gminy swoich ustawowych powinności.
Pozdrawiam
Wójt
Henryk Skwarło

Galeria Jubilatów

Jan Klanczkowski z Sopieszyna, 90 lat

Anna Pranga z Gościcina, 90 lat

Zmiana godzin otwarcia kasy Urzędu Gminy Wejherowo
W związku ze zbliżającym się terminem wpłaty I raty podatku od nieruchomości oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców Gminy w dniach 12.03.2012 – 15.03.2012 r. kasa Urzędu Gminy będzie czynna w godzinach:
12.03.2012 poniedziałek 8.30 – 11.30 oraz 12.30 – 15.00, 13.03.2012 wtorek 9.00 – 14.00, 15.03.2012 czwartek 9.00 – 14.00.
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Chcesz usunąć azbest?
Weź udział w konkursie!
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie
Gminy Wejherowo.
Nabór wniosków będzie prowadzony zgodnie z regulaminem konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa pomorskiego”, organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem ogłoszonego konkursu jest wyłonienie
spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone ilością odpadów
azbestowo-cementowych skierowanych do unieszkodliwienia,
a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji.
W ramach konkursu Urząd Gminy Wejherowo po przeprowadzeniu naboru opracuje niezbędną dokumentację i następnie
przedłoży do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia
lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest, zgodne
z opracowanym i przyjętym Uchwałą Nr XII/126/2011 Rady
Gminy Wejherowo z dnia 28 września 2011 r. „Programem
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy
Wejherowo”. Zgłaszane zadania muszą posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan przed rozpoczęciem prac.
Kosztami kwalifikowanymi (objętymi dofinansowaniem) zadania są koszty niezbędne do poniesienia w celu osiągnięcia efektu
ekologicznego obejmujące wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpa-

dów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia
konkursu. Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku zadania może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane zadania zostaną obliczone
w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności
kosztowej wynoszącego:
• nie więcej niż 1.750,00 zł/Mg odpadu zawierającego
azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,
•

Do obliczenia masy odpadów zawierających azbest przyjmuje się, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych
waży 0,0135 Mg (13,5 kg).
Wnioski należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.
w Urzędzie Gminy Wejherowo.
Do dnia 30 kwietnia 2012 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku, a do 15 maja 2012 r. zostaną opublikowane jego wyniki.
W przypadku zakwalifikowania Gminy Wejherowo do dofinansowania, wszyscy wnioskodawcy zostaną o tym fakcie
pisemnie poinformowani.
Szczegółowe informacje oraz wniosek na dofinansowanie
w ramach konkursu znajduje się na następujących stronach
internetowych:www.ug.wejherowo.pl, http://www.wfosigwgda.pl/konkurs,54,Usuwanie_wyrobow_zawiarajacych_azbest_z_terenu_wojewodztwa_pomorskiego_edycja_2012.
Osoba do kontaktu w Gminie Wejherowo: p. Bartłomiej Lis
tel. 58 677-97-31.
wa, Leśna, Lęborska, Lipowa, Mickiewicza, Miła, Nad
Olszewką, Nad Jazem, Nadrzeczna, Olchowa, Różana,
Sosnowa, Bójkowa, Szeroka, Topolowa, Wejherowska,
Wiśniowa, Żurawia.
• Część II tj. Budynki na obszarach których w roku
2012 założono budowę kanalizacji sanitarnej tj. Gościcino Etap IV zadanie 1.

Mieszkańcy gminy Wejherowo
Informujemy, że nadal istnieje możliwość skorzystania z programu dofinansowania inwestycji „Podłączenia do
systemu kanalizacji sanitarnej” oraz „Budowy Przydomowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków”. W ramach dofinansowania do kanalizacji mogą zostać podłączone:
• Część I Budynki położone na nieruchomościach obok
których znajduje się system kanalizacji sanitarnej.
•

nie więcej niż 900,00 zł/Mg odpadu zawierającego azbest
- jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Zgodnie z projektem są to następujące ulice w Gościcinie:
Augusta Guntera, Cezarego Klimka, Cicha, Dożynkowa, Gruntowa, Krótka, Na Wzgórzu, Owsiana, Przemysłowa, Równa, Słoneczna, Wiejska, Wójta Łakomego,
Żytnia, Źródlana.
Koordynatorem programu jest Urząd Gminy Wejherowo, który w imieniu mieszkańców załatwi większość
formalności w tym m.in. przeprowadzi inwestycje, złoży
wniosek o dofinansowanie wszystkich inwestycji, a następnie go rozliczy. Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 45% kosztów brutto. Więcej informacji
odnośnie programu można odnaleźć na stronie internetowej
www.ug.wejherowo.pl oraz uzyskać w Urzędzie Gminy
Wejherowo - Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych pok. nr 106. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości programu i złożenia wniosku.
Prosimy o możliwie szybkie składanie wniosków do
Urzędu Gminy Wejherowo. O możliwości i terminie realizacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków. Dalsze szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl

Część II Budynki na obszarach których w roku 2012
założono budowę kanalizacji sanitarnej tj. Gościcino
Etap IV zadanie 1.

W celu usystematyzowania możliwości przeprowadzenia inwestycji poniżej zostały przedstawione ulice na których istnieje możliwość skorzystania z programu.
• Część I tj. Budynki położone na nieruchomościach
obok których znajduje się system kanalizacji sanitarnej
może objąć:

Dla miejscowości Bolszewo:
są to następujące ulice: Czeladnicza, Dębowa, Glińskiego,
Główna, Kamienna, Klonowa, Kochanowskiego, Łąkowa, Piaskowa, Południowa, Rybna, Szkolna, Świerkowa,
Topolowa, Wejherowska, Wodna, Zamostna.
Dla miejscowości Gościcino:
są to ulice: Akacjowa, Aleja Jarzębinowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Graniczna, Jaskółcza, Jesionowa, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Leszczyno-
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XV Sesja Rady Gminy Wejherowo
25 stycznia w Dworku Drzewiarza odbyła się XV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jednym z głównych punktów
obrad było przystąpienie wraz z gminami Luzino, Szemud,
Linia i Łęczyce do udziału w projekcie pn.: „Szlak turystyczno-przyrodniczy przez Kaszubskie Legendy”, w ramach
którego Gmina Wejherowo zobowiązała się do zapewnienia
środków w wysokości 15% kosztów dwóch lokalizowanych
na terenie Gminy Wejherowo stacji turystycznych.
Projekt przewiduje powstanie baz turystycznych w Ustarbowie i Gościcinie oraz w miejscowościach położonych na terenie
partnerskich gmin, co przyczyni się do poprawy atrakcyjności
turystycznej wymienionych samorządów powiatu wejherowskiego. Podczas kolejnego głosowania, radni jednomyślnie wyrazili również zgodę na zakup byłego ośrodka wypoczynkowego „Wodnik” w Bieszkowicach, do niedawna będącego częścią
Zespołów Ośrodków Szkoleniowo – Wypoczynkowych „Zatoka” w Sopocie. Wiele wskazuje na to, że Gmina Wejherowo
przeznaczy budynek na miejsce spotkań mieszkańców Bieszkowic oraz okolicznych miejscowości. W związku z tym, że jego
ostateczne przeznaczenie nie jest jeszcze przesądzone, a procedura przekwalifikowania jest dość skomplikowana, mieszkańcy
Bieszkowic muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.
W trakcie obrad przyjęto również uchwałę o ustanowieniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego

Jednomyślność podczas głosowania wskazuje na to, że radnym
przyświecają wspólne cele.

opiekuna, w wysokości 3,00zł za każdą godzinę faktycznie
sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. Uchwalono także Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo oraz powołano Komisję Statutową, mającą
podjąć pracę nad zmianami w Statucie Gminy Wejherowo.
Ostatnia sesja stała się również okazją do przyjęcia zmiany przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów z terenu Gminy
Wejherowo. Polega ona na przekazaniu dyrektorom szkół przywileju nagradzania osób osiągających wysokie wyniki w nauce
oraz sporcie. Dotychczas stypendia bezpośrednio przekazywał
Wójt Gminy Wejherowo, który na mocy kolejnej uchwały nagradzać będzie teraz jedynie szczególnie zasłużonych uczniów.

Warunki meldunku w Gminie Wejherowo
Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić:
1) druk zgłoszenie pobytu stałego,
2) zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca
pobytu stałego,
3) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), odpis skrócony aktu urodzenia
dla osób niepełnoletnich jeśli nie posiadają dowodu,
4) książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oprócz funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej),
5) potwierdzenie pobytu dokonane przez właściciela lub inny
podmiot dysponujący tytułem prawnym,
6) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
( do wglądu):
• lokale wynajmowane- umowa najmu,
• lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych wypis z księgi wieczystej, akt notarialny,
• budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt
notarialny
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się
zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy
lub faktyczny ,albo inna osoba.
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej
przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad
nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy należy przedstawić:

1) druk „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące”,
2) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich-jeżeli nie posiadają dowodu osobistego,
3) książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oprócz funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej,
4) potwierdzenie pobytu dokonane przez właściciela lub inny
podmiot dysponujący tytułem prawnym,
5) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
(do wglądu):
• lokale wynajmowane - umowa najmu
• lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych wypis z księgi wieczystej, akt notarialny,
• budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt
notarialny
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego wymaga zgłoszenia się osobiście do Urzędu (pokój nr 202 ) lub udzielenie
pełnomocnictwa innej osobie:
1) druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego:
2) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
3) książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oprócz funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej).
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Dowiedzieli się, jak zdobyć pieniądze
dla swoich sołectw
Szkolenie o nazwie „Możliwości pozyskania do- cjonowaniu lokalnej grupy rybackiej. Wśród gości, najsilniejszą i jedfinansowania w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego nocześnie najaktywniejszą grupę stanowili przedstawiciele Kniewa,
RYBY 2007-2013” odbyło się w sali konferencyjnej hali będący w trakcie przygotowywania Planu Odnowy Miejscowości.
widowiskowo – sportowej w Bolszewie.
Przeprowadzili je specjaliści z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Szkolenie adresowane było do stowarzyszeń oraz mieszkańców Gminy Wejherowo, wyrażających chęć aplikowania
o środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Podczas spotkania
omówione zostały warunki otrzymania
wsparcia finansowego oraz proces przygotowania wniosku o dofinansowanie
w ramach środka 4.1. rozwój obszarów
zależnych od rybactwa z wyłączeniem
realizacji operacji polegających na funk- Uczestnicy szkolenia poznali zasady otrzymania wsparcia finansowego dla ich wsi.

Płonął dach w Kniewie
28 stycznia doszło do pożaru jednego z domów
jednorodzinnych w Kniewie. Około godziny 17.30
ogień pojawił się w kominie i w ciągu kilkunastu minut
rozprzestrzenił na dalszą część dachu. Dzięki szybkiej interwencji jednostek straży pożarnej z Bolszewa, Kniewa oraz PSP z Wejherowa, przed spaleniem
udało się zabezpieczyć część mieszkalną budynku.
Z powodu konieczności dokładnego dogaszania
pożaru oraz zabezpieczenia poszycia dachu, nikt
z sześcioosobowej rodziny z Kniewa nie spędził
tej nocy we własnym domu. Dwie osoby przewiezione zostały do specjalnie przygotowanych
pomieszczeń w Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu, natomiast cztery znalazły schronienie
u rodziny. Już następnego dnia, wszyscy wrócili na miejsce, by oszacować straty i opróżnić pomieszczenia ze zniszczonego wyposażenia. W tym
samym czasie na miejscu pracowali też strażacy
z OSP Gościcino, którzy zabezpieczali dach folią.
Pomocy poszkodowanym udzielili także pracowni-

cy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dostarczając żywność,
ubrania, kołdry, część mebli oraz przyznając pomoc finansową.
W związku z tym, że budynek nie nadaje się do dalszego użytkowania, Gmina Wejherowo zaoferowała pogorzelcom tymczasowe
mieszkanie w Gościcinie. Będą użytkowali je bezpłatnie (opłacając
jedynie media), do czasu wyremontowania budynku przez jego zarządcę, Agencję Nieruchomości Rolnych. Zgodnie z przewidywaniami, poszkodowani będą mogli wrócić do domu już w lipcu.

Powodem pożaru był prawdopodobnie źle zabezpieczony przewód kominowy.

Woda w wodociągach
nadaje się do spożycia

Podaj stan licznika wody
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. Zignorowanie
obowiązku terminowego przekazywania informacji
spowoduje naliczenie średniej opłaty.

Informujemy, iż po przeanalizowaniu sprawozdań z badań
wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
stwierdził jej przydatność do spożycia we wszystkich wodociągach gminy Wejherowo. Jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w przedmiotowych wodociągach w 2011 r. w pełni odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r.
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Pokazy talentów w gościcińskiej podstawówce
Aukcja prac uczniów, pokaz talentów muzycznych
i tanecznych, słodki poczęstunek oraz moc atrakcji – tak
w skrócie możemy powiedzieć o Festynie Rodzinnym
w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie. Hasłem
przewodnim zabawy była „Szkoła z pasją”.
25 stycznia w gościcińskiej podstawówce odbył się kolejny już Festyn Rodzinny zorganizowany przez Dyrekcję, Radę
Rodziców oraz nauczycieli. Na uroczystość przybyła radna
Gminy Wejherowo – pani Bożena Reszke oraz zastępca wójta
Gminy Wejherowo – pan Maciej Milewski. Tematem przewodnim tegorocznego festynu było promowanie pasji i zainteresowań uczniów. Przez cały czas trwania zabawy, wszyscy uczniowie z opiekunami mogli skorzystać z najróżniejszych atrakcji
przygotowanych na terenie szkoły. W salach lekcyjnych dzieci
wraz z rodzicami miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań językowych, matematycznych, przyrodniczych, a także
plastycznych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się przede
wszystkim: punkt zdrowia, sala zabaw, kawiarenka oraz malowanie twarzy i tworzenie strojów karnawałowych. W szkolnej
stołówce odbyła się aukcja prac uczniów oraz rzeczy przekazanych na ten cel przez rodziców. Licytacja chwilami była na-

prawdę emocjonująca. Jednym z ważniejszych punktów programu był występ szkolnego zespołu teatralno – muzycznego
w przedstawieniu pt.: „Królowa Śniegu”.
W czasie Festynu Rodzinnego uczennice, dla których największą pasją jest taniec, prezentowały swoje umiejętności
i zachęcały wszystkich do wspólnej zabawy. Odbył się również
Mini playback show. Dużym zainteresowaniem gości cieszył się
pokaz karate oraz zabawa dydaktyczna   pt.: „Kocham Cię szkoło”. Uczniowie, którzy potrafią grać na instrumentach muzycznych, zaprezentowali wszystkim kolędy w swoim wykonaniu.
Natomiast uczniowie klasy III pod opieką pani Joanny Krause przedstawili „Modę na odblaski”, zachęcając do stosowania
opasek i znaczków odblaskowych.
Na zakończenie przygotowano niezwykłą atrakcję – koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Fermata”, której występ długo
nagradzano gromkimi brawami. Festyn zakończył się o godzinie 20.00, ale wszyscy w nim uczestniczący chętnie pozostaliby
jeszcze dłużej. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gościcina. Nie przeszkodziła nawet
zimowa pogoda.
						
Olga Łączyńska

Podczas aukcji charytatywnej sprzedano koszulkę z podpisami piłkarzy
Gryfa Wejherowo.

Teleturniej „Kocham cię szkoło” wypełnił salę gimnastyczną po brzegi.

w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Wójt podkreślił zasługi
Jubilata w rozbudowie świątyni, a także wyrazy uznania ze
strony społeczeństwa - Złoty Krzyż Zasługi, medal „Za zasługi dla powiatu wejherowskiego i wyróżnienie „Gryfem
Kaszubskim” - najwyższym wyróżnieniem
Z okazji 80. urodzin księdza Zygmunta
Gminy Wejherowo. Życzenia składali rówWoszczka, 12 lutego w kościele pw. Wnienież przedstawiciele wspólnot parafialnych.
bowzięcia NMP w Bolszewie odprawiona
Ksiądz Zygmunt Woszczek to zasłużony pazostała uroczysta msza święta. Uczestniczyli
sterz, który w znaczącym stopniu przyczynił
w niej księża, przyjaciele i licznie zgromasię do rozwoju parafii i integracji wspólnoty
dzeni parafianie, chcący wyrazić głęboką
parafialnej. Jako proboszcz, w latach 1991wdzięczność za bezmiar pomocy i wielkie
2002 był inicjatorem powiększenia i budowy
serce, jakie ten zasłużony kapłan okazał im
ogrodzenia cmentarza, rozbudowy zabytkopodczas swojej wieloletniej posługi w tamwego kościoła z 1857 r. Dzięki jego zaangażotejszym kościele.
waniu, przy parafii powstały wspólnoty liturŻyczeniom nie było końca. Końca bowiem
giczne, śpiewacze i modlitewne. Współtwórca
nie ma wdzięczność, jaką przekazać chcieli Jubilatowi życzymy wielu lat
Parafialnego Klubu Sportowego Bolszewianwszyscy ci, którym w ciągu swego życia zdo- zdrowia i nieustającej radości.
ka, skupiającego dzieci i młodzież lokalnej
łał pomóc ks. Woszczek. Człowiek niezwykłej skromności,
społeczności. Współorganizator wyjazdów młodzieży na
cierpliwości i pokory, który całe swoje kapłaństwo poświęcił
zawody i igrzyska sportowe oraz corocznego letniego i zidrugiemu człowiekowi, przyjął tego dnia wiązanki kwiatów
mowego wypoczynku dzieci z parafii na Podkarpaciu i dziem.in. od Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło, który
ci specjalnej troski z Krakowa na Kaszubach.
w imieniu Gminy Wejherowo życzył Mu długich lat życia

Jubileusz ks. Zygmunta
Woszczka
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Co to były za ferie!
Pierwsze „poważne” przedsięwzięcie w Dworku Drzewiarza i pierwszy sukces. Tak krótko można podsumować kończące się ferie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wejherowo,
organizowane przez koordynatorów z Dworku Drzewiarza
i Młodzieżową Radę Gminy Wejherowo. Od poniedziałku do

Brytanii. Wielość i różnorodność zajęć spowodowała, że każdy
znalazł coś dla siebie i na pewno nikt, kto zdecydował się w nich
uczestniczyć, nie mógł narzekać na nudę.
O wyjątkowo dużym zainteresowaniu zajęciami świadczy
fakt, że na kilka dni przed ich rozpoczęciem, wszystkie miejsca
na poszczególne warsztaty czy wyjazdy były już zajęte.
- Jeszcze przed feriami dostaliśmy sporo sygnałów o dużym
zainteresowaniu zajęciami, w związku z tym musieliśmy zrobić
zapisy – mówi Natasza Sobczak, animatorka kultury w Dworku
Drzewiarza. Bardzo cieszy nas tak duża frekwencja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku czeka nas podobne, miłe zaskoczenie – podsumowuje.

Zajęcia plastyczne odbywały się niemalże codziennie.

piątku, przez dwa tygodnie odbywały się tam zajęcia teatralno – taneczne, językowe, malarskie, kaszubskie, warsztaty plecionkarskie czy tworzenia biżuterii. Ogromną popularnością
cieszył się również wystawiony w Dworku spektakl pt. „Zło
tańcem zwyciężaj”, który z zapartym tchem oglądali w szcze-

Warsztaty teatralno – taneczne zrobiły prawdziwą
furorę!

Należy dodać, że swój udział w tej inicjatywie miała
również Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo. To jej członkowie pomagali w organizacji ferii, m.in. sami prowadząc
zajęcia językowe oraz włączając się w opiekę nad dziećmi.
- Dużo wcześniej zaplanowaliśmy organizację zajęć w czasie ferii. W związku z tym, że również w Dworku miały się one odbywać, postanowiliśmy połączyć siły i wspólnie stworzyć ciekawą
propozycję dla dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo – mówi
Wiesława Waldowska, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Wejherowo. Okazało się, że pomysł był strzałem w dziesiątkę i wszyscy zakończą te ferie z nowymi doświadczeniami
i ciekawymi umiejętnościami.

Pomimo tęgich mrozów, dzieciaki chętnie spędzały czas na lodowisku
w Gościcinie.

gólności najmłodsi uczestnicy ferii. Pomimo tęgich mrozów,
chętnych nie zabrakło do zabawy na pobliskim lodowisku, które, tak jak pozostałe zajęcia, udostępnione było dla wszystkich
bezpłatnie. Ponadto dzieci, wraz z przewodnikiem, zwiedziły
gościcińską fabrykę mebli „Klose”, w której dowiedziały się o
skomplikowanym procesie powstawania krzeseł oraz wybrały
się na wycieczkę do leśniczówki, gdzie czekało na nie ognisko
z kiełbaskami. Na zakończenie do uczestników ferii przyjechali
lektorzy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego ze
szkoły językowej Stone7, którzy w wyjątkowo obrazowy sposób przybliżyli dzieciom kulturę i język Hiszpanii oraz Wielkiej

W plecionkarstwie odnaleźli się przede wszystkim chłopcy.
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Limo ściągnęło tłumy do Bolszewa
Znany w całym kraju kabaret Limo przyciągnął do
Bolszewa rzesze mieszkańców Gminy Wejherowo.
Wraz z nimi na widowni zasiedli także goście przybyli
niemalże z całego województwa. Z pewnością zarówno jednym i drugim nieobce było poczucie humoru
pięciorga artystów, których znakiem rozpoznawczym
jest przede wszystkim doskonała improwizacja. Nie
zabrakło jej również podczas piątkowego występu.
I tak widownia co jakiś czas zaśmiewała się z zabawnych nawiązań do pracy samorządowców czy nauczyTakich tłumów w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie nie było już dawno…
cieli, jak również skeczy o babci i wnuczku, baranie
schowanym w walizce czy też niewidomym asystencie stomatologa. Były one częścią najnowszego programu kabaretu, pn. Niebieski
Migdał. W skład kabaretu wchodzi: Abelard Giza, Szymon Jachimek, Wojciech Remiszewski i Ewa Błachnio. Artyści wspólnie występują od 1999 r. 24 lutego o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie wystąpi kabaret Widelec. Wstęp wolny!

Napędzani śmiechem

bardzo fajny skład. Chcemy pojawić się w kilku kabaretonach,
a ja, niezależnie trochę od kabaretu, pracuję również nad realizacją komedii, w której występuje Ewa i Szymon z Limo.

O tym co nas śmieszy i jak radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami podczas występu rozmawiamy z Abelardem Gizą z kabaretu LIMO.
Wszyscy jesteście z Pomorza. Czy zdarzyło się
wam już kiedyś występować w gminie Wejherowo?

Na przestrzeni tylu lat, ma się wrażenie, że w kabarecie pokazano już wszystko. Czy nie obawiacie się, że już nic nowym nie da się rozbawić publiczności?

W samej gminie Wejherowo nie, ale w Wejherowie owszem, 2, 3 lata
temu przy okazji akcji
Kabaret znany jest ze swoich doskonałych charytatywnej. Gramy
skeczy i umiejętności improwizacji.
w całej Polsce i szczerze
mówiąc, nie mieliśmy zbyt wielu okazji do występowania tutaj.
Po prosu tak wychodzi i już. Oczywiście wszystko może się odmienić i kiedyś znowu tu zawitamy.
Czy jak zaczynaliście, wiedzieliście w jakim kierunku chcecie podążać, z czym być kojarzeni?
Nie do końca. Od początku byliśmy kabaretem tekstowym,
a występy opierały się na dialogach między postaciami. Oczywiście, przez lata wiele się zmieniało, cały czas szukaliśmy
swojego stylu. Wydaje mi się, że ostatnio znaleźliśmy taki patent, który nas określa, czyli połączenie wszystkiego ze wszystkim. Trochę więc jest to teatr, trochę klasyczny kabaret, trochę
improwizacji i trochę stand up-u. Taki mix chyba najbardziej
nam odpowiada.
Planujecie w najbliższym czasie jakieś zmiany, powiększenie składu, nowe projekty?
Pracujemy właśnie nad nowym programem, którego premierę
planujemy na pierwszą połowę tego roku. Nie powiększamy
składu. Mamy ekipę, która sprawdziła się przez tyle lat i jest to

Ludzi od tysięcy lat coś śmieszy i zawsze coś śmieszyć będzie.
Proszę mi wierzyć, że naprawdę nie musi być to coś nowego.
To niesamowite, ale ludzi potrafi śmieszyć ten sam dowcip, albo
ten sam schemat. Jak się facet przebierze za kobietę, jak się ktoś
poślizgnie na skórce od banana, już jest śmiesznie. Tak samo jest
w kabarecie. Niektóre patenty, schematy są te same. Zmieniają
się tylko ludzie bądź forma. To zawsze działa. Raz na jakiś czas
pojawia się coś nowego, kabarety, takie jak Mumio czy Łowcy.B, które poszły w kierunku absurdu i to również bawi. My,
w dużej mierze, bazujemy na improwizacji. To jest coś nowego
i, szczęśliwie dla nas, to też śmieszy.
Czy improwizacja nie jest ryzykowna?
Jest ryzykowna na pozór. Każda improwizacja ma jakieś ramy.
Oczywiście nie przygotowujemy niczego wcześniej, jednak, jak
się już od jakiegoś czasu to robi , jesteśmy gotowi na więcej. Jest
to niebezpieczne dla kogoś, kto jest pierwszy raz na scenie. Dla
doświadczonego kabaretu to nie jest problem. Po mniej więcej
300 różnych sytuacjach, wiemy mniej więcej jak się w tym poruszać.
Czy jest różnica pomiędzy występami w dużych miastach,
a gdzieś na prowincji?
Nie ma. Jest różnica podczas występów na tzw. eventach, czyli imprezach zamkniętych. Jest inaczej jeżeli ktoś świadomie
przychodzi na nasz występ, zna nas z różnych źródeł, wie czego
się może spodziewać i mu ten klimat odpowiada. Taki widz jest
otwarty na to, co my robimy i my też jesteśmy otwarci na niego.
Trochę inaczej się to układa na imprezach branżowych, bo bardzo często są tam ludzie z przypadku. Poza tym nie ma różnicy
czy gramy w Krakowie czy w Bolszewie.
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Zdarzyły się jakieś nieprzewidziane reakcje publiczności?
Oczywiście, chociaż nie przypomnę sobie teraz nic konkretnego. Ktoś coś krzyknął, coś powiedział. Ale w takich niespodziewanych sytuacjach jesteśmy tu i teraz, reagujemy spontanicznie.
W każdym momencie naszego występu szukamy kontaktu z widzem i póki co udaje się nam to.
Nie obawiacie się, że kiedyś stwierdzicie, że zagraliście i pokazaliście już wszystko?
Każdy, kto pracuje z innym człowiekiem, a nie maszyną, wie,
że człowiek zawsze jest inny. Między nami, a widownią podczas
każdego kolejnego występu jest inna energia i to jest twórcze.
Zawsze będziemy chcieli coś ciekawego, innego powiedzieć

i pokazać, albo ludzie na widowni będą chcieli nam coś pokazać, a my będziemy musieli się do tego ustosunkować. Jeśli ktoś
chce słuchać, a ktoś występować, to ten schemat nigdy się nie
znudzi.
Czy jest taki moment w karierze kabareciarza, w który możecie powiedzieć, że osiągnęliście szczyt?
Kiedyś myślałem, że tak. Teraz uważam, że szczytem jest po
prostu gra przy pełnej sali. Jeśli ludzie kupują bilety, przychodzą
na nasz koncert i jest cała sala, niczego więcej nie można chcieć.
Ludzie cię lubią, chcą Cię oglądać i dobrze się bawią w twoim
towarzystwie. O to nam chodzi w tym zawodzie.
Dziękuję za rozmowę.

Niech żyje bal!
Karnawał bez balu przebierańców z prawdziwego
zdarzenia to żaden karnawał. Z tego założenia wyszli
mieszkańcy Warszkowa, Kniewa i Zbychowa którzy wraz
ze swoimi pociechami, pysznie bawili się na imprezach,
zorganizowanych przez sołtysów i rady sołeckie.

tańczyć w rytm żywej, karnawałowej muzyki. Gwoździem
tego „magicznego” wieczoru była wizyta Świętego Mikołaja, który, po prezentacji talentów wokalnych i oratorskich
niektórych uczestników balu, obdarował wszystkie dzieciaki
prezentami.

Warszkowo:
Swoistą tradycją tych corocznych spotkań jest niemalże
stuprocentowa frekwencja dzieci oraz to, że wszystkie one
są zawsze przepięknie przebrane. Tym razem w fikuśnym
kostiumie pojawiła się nawet Pani sołtys Dorota Formella,
która jako pajac, całymi godzinami pląsała z małymi księżniczkami, piratami i kowbojami. Do tańca przygrywał im zaprzyjaźniony zespół „Krzyśki”, którego członkowie dobrze
już wiedzą, przy czym najlepiej bawią się mali warszkowianie. W tańcu dopingowali milusińskim również licznie zgromadzeni dziadkowie, którzy tego dnia wspólnie obchodzili
swoje święto.

Kniewo:
Swoistym zwieńczeniem tygodniowych zajęć świetlicowych w Kniewie był bal karnawałowy, w którym udział
wzięło kilkadziesiąt dzieci wraz z rodzicami i dziadkami.
Wybrano króla i królową balu, a prezenty rozdał wszystkim
grzecznym dzieciom, wyjątkowo szczupły Święty Mikołaj.
Zabawa była pyszna, nie tylko dzięki przeznaczonym do
konsumpcji słodyczom. Również wspaniała muzyka przyczyniła się do tego, że wszystkie dzieci opuściły bal w wyśmienitych humorach. Duża zasługa w tym opiekunek - wolontariuszek, które wymyślały ciekawe zabawy dla dzieci
i przy okazji zachęcały do wzięcia udziału w prowadzonych
przez siebie zajęciach, podczas których uczyły w trakcie
ferii wszystkich chętnych milusińskich m.in. gotowania!

Zbychowo:
Tak dobrze nie bawiono się w zbychowskiej świetlicy
już dawno. A wszystko dzięki charyzmatycznej Czarodziejce,
która przybyła do niemalże 70 dzieci, aby stworzyć niezapomnianą atmosferę i zachęcić do beztroskich pląsów nawet
największe marudy. I tak przez kilka godzin wszyscy mieli
okazję sprawdzić swoją zręczność i spryt oraz wspólnie po-
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Seniorzy świętowali również w karnawale!
Gniewowo

Reszki

Uroczystą mszą świętą, sprawowaną przez o. Tyberiusza Nitkiewicza rozpoczęło się święto seniorów w Gniewowie. Po Eucharystii dziękczynnej za otrzymane w minionym
roku łaski, zaproszeni goście zasiedli do suto zastawionych
stołów, a życzenia, również z okazji przypadającego w tym
czasie Dnia Babci, złożył wszystkim Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz radny Alojzy Formella. Dodatkowo
bukietem kwiatów uhonorowani zostali najstarsi mieszkańcy sołectwa, Pani Maria Starosta oraz Pan Franciszek Deik.
Sołtys i Rada Sołecka obdarowali seniorów słodkim upominkiem.

Doskonałym rozpoczęciem spotkania seniorów w Reszkach był występ uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, które pod kierownictwem katechetki Iwony Pilarskiej przygotowały jasełka
pt. „Czy Bóg dzisiaj jeździ koleją?” . Dzięki Pani sołtys Barbarze Goike i członkom rady sołeckiej, nie była to jednak jedyna atrakcja tego spotkania. W wesoły nastrój wprowadziły
wszystkim również wesołe konkursy, w których można było
wygrać „wysokiej klasy” sprzęt gospodarstwa domowego.
Oczywiście tradycji musiało stać się zadość i również tym
razem wiązanką kwiatów obdarowani zostali najstarsi goście
wieczoru. W Reszkach była to Pani Teresa Gruba i Pan Paweł
Kas.

Zbychowo
Nie mniej odświętnie i radośnie było w położonym nieopodal Zbychowie, gdzie uroku całemu spotkaniu dodawał
z kolei piękny śpiew członkiń, znanego nie tylko tamtejszy
m mieszkańcom, zespołu Zbychowianki. Bukietem kwiatów obdarowani zostali Pani Elżbieta Krause oraz Edward
Falkowski. Spotkanie seniorów stało się również okazją do
wręczenia medalu Zasłużony dla Rolnictwa, który podczas
wrześniowych dożynek przyznany został Gerardowi Kwidzińskiemu.

Łężyce
Wspólnym odśpiewaniem „Sto lat” rozpoczęło się wyjątkowo nastrojowe spotkanie seniorów w Łężycach. Zaintonował je, regionalny zespół muzyczny, rozpoczynając
w ten sposób piękny koncert muzyki kaszubskiej i biesiadnej.
Następnie z rąk Wójta Gminy Wejherowo wiązanki kwiatów
odebrali najstarsi, przybyli na spotkanie seniorzy, Lidia Lis
i Stefan Andryskowski. Spotkanie zorganizowała Pani sołtys
Anna Brzezińska wraz z radą sołecką oraz Panią prezes Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” Ewą Bergmann.
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Trzy w jednym - wernisaż, promocja książki
i koncert w bolszewskiej książnicy
25 stycznia w Bibliotece PubliczPodolskiej pt. „Kalendarium życia kultunej Gminy Wejherowo w Bolszewie
ralnego i literackiego Wejherowa w dwuodbyła się pierwsza w tym roku imdziestoleciu międzywojennym”. Promocję
preza, na którą licznie przybyli artyści
prowadzili Izabela Pawlik-Jadach z Wyz Koła Pasji Twórczych, a także Hendawnictwa IJP oraz Piotr Schmandt (mąż
ryk Kanczkowski - prezes Zrzeszenia
autorki książki). Jak podkreślił Pan Piotr,
Kaszubsko-Pomorskiego w Wejhero„Książkę można czytać w dwojaki spowie, Waldemar Szczypior - dyrektor Teresa Marzec w otoczeniu m.in. członków Koła sób, ponieważ posiada formę kalendarium
Pasji Twórczych z Bolszewa.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniezawierająca bogate wydarzenia, prężnie
winie oraz rodzina i przyjaciele malarki Teresy Marzec. Go- działające chóry, teatry amatorskie. Dodatkowym atutem publiści przywitała Janina Borchmann, która m.in. przedstawiła kacji są zdjęcia archiwalne, indeks osób oraz tablica chronolojedną z bohaterek wieczoru, Panią Teresę Marzec, prezentu- giczna notująca ważniejsze wydarzenia”. Ciekawa wypowiedź
jącą zebranym gościom wernisaż pt: „Dążenie do… (IV)”. rozmówców spowodowała, iż goście zakupili promocyjny egMalarka posiada w swoim dorobku kilka znaczących wy- zemplarz książki. Tego dnia można było również nabyć książstaw. Większość prac wykonuje techniką olejną, a także kę pt. „Mała historia Gdyni”, której autorami są Izabela Pawlik
akrylową. Ukończyła kursy malarstwa na szkle i ludowe- i Stanisław Kudławiec. Na zakończenie wystąpiła kapela ludogo rękodzieła na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym wa „Klëka” śpiewająca pastorałki w języku polskim i kaszubw Wieżycy i Starbieninie. Na wernisażu można było obejrzeć skim. Wieczór zakończył się słodkim poczęstunkiem.
ponad 30 obrazów. Teresa Marzec jest mieszkanką Kostkowa, w gminie Gniewino, a z wykształcenia jest pedagogiem.
W dowód uznania autorka przyjęła od gości liczne bukiety kwiatów.
Kolejnym wydarzeniem tego dnia była promocja książki Olgi

Gościcino rodziną silne!

Pasjonat i kolekcjoner
15 lutego 2012 r. każdy mógł zajrzeć w gościnne progi Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Ci co byli,
na pewno nie żałowali. W jego organizację włączyli się Wójt i Rada Gminy
Wejherowo oraz ZK-P w Wejherowie.
Podczas spotkania goście wyProfesor Tadeusz Linkner
słuchali dwóch referatów, które
jest częstym gościem
przedstawili: prof. Tadeusz Linkner
biblioteki w Bolszewie.
pt. „Konstanty Damrot” i Edmund
Kamiński pt.„Gdańsko-kaszubscy kolekcjonerzy”. Następnie E. Kamiński dokonał otwarcia okolicznościowej wystawy „Ekslibrisy i małe formy grafiki” w ramach cyklu
„Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”. Pan Edmund kolekcjonowaniem ekslibrisów zajmuje się od wielu
lat. Na wystawie można zobaczyć prawdziwe perełki: ekslibrisy pochodzące nawet z XVI w. oraz białe kruki z „Biblioteczki E. Kamińskiego”. Pan Kamiński należy do Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu.
Należy podkreślić, iż obaj panowie w tym roku w bibliotece mają cykl wystaw i wykładów związanych
m.in. z ruchem Młodokaszubów, co wiąże się z ogłoszonym przez Zarząd Główny Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego Rokiem Towarzystwa Młodokaszubów.
Wystawę pt. „Ekslibrisy i małe formy grafiki” można oglądać
w bibliotece do 12 marca 2012 r.

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych z Gościcina spotkali się w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie.
Wzorem ubiegłych lat, wszyscy goście wysłuchali fragmentu Pisma
Świętego, tym razem odczytanego przez wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Wejherowo Krzysztofa Seroczyńskiego, a następnie
wspólnie odśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy oraz podzielili się opłatkiem. - Spotykamy się, jak co roku od osiemnastu lat,
aby świętować narodziny Pana Jezusa .W tym roku wpisaliśmy
na naszą listę trzy nowe rodziny, w których w 2011 roku urodziło
się czwarte dziecko. W rodzinach wielodzietnych przybyło jedynie troje dzieci. –mówił Dionizy Wrosz, prezes Stowarzyszenia.
Nieodłącznym elementem tego corocznego kolędowania jest
obdarowanie przybyłych na spotkanie dzieci paczkami oraz
słodki poczęstunek dla wszystkich. W wyjątkowej Wigilii udział wzięli Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło,
ks. kanonik Stanisław Bach, radni Janusz Gafka i Józef Formella oraz dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie Zbigniew Lipka. Tradycyjnie już zorganizował je
oraz poprowadził prezes stowarzyszenia Dionizy Wrosz.
Organizatorzy dziękują sponsorom, dzięki którym możliwe
było przygotowanie prezentów dla dzieci. W tym roku, w ich
gronie znaleźli się: Wójt Gminy Henryk Skwarło, Rada Sołecka Gościcina, Firma Balex- Metal, Skład Materiałów Budowlanych Domator, Marcin Hewelt, Ośrodek Szkoleniowy, Mariusz
Brudniewicz, Sklep Dom Dziecka, Iwona Rolbiecka- Mroske,
Usługi Kominiarskie,
Leszek Pieper, Blacharstwo Pojazdowe
i Lakiernictwo, Janusz Gafka, Państwo Urszula i Piotr
Damps, Państwo Danuta i Krzysztof SeWigilia Rodzin Wielodzietnych wpisała
roczyńscy, Państwo
się na stałe w harmonogram działań
Mirosława i Bogdan
Stowarzyszenia.
Miotk.
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Dwa obrazki z życia religijnego przedwojennej Gminy Wejherowo
Podstawą każdego historycznego opracowania są oryginalne informacje, utrwalone na piśmie w czasach, których one dotyczą. Dla każdego zajmującego się dziejami międzywojennego
powiatu wejherowskiego, a więc i Gminy Wejherowo, bezcennym źródłem wiedzy między innymi jest ówczesna prasa, w tym
szczególnie „Gazeta Kaszubska”, wydawana w Wejherowie.
Znaleźć w niej można wiele ciekawych danych z wszystkich
dziedzin życia. Jak sądzę, są one na tyle interesujące, że warto
je dla przykładu – w bardzo niewielkim wyborze – przedstawić
także współczesnemu Czytelnikowi. Dlatego poniżej prezentuję dwie krótkie notatki z wydarzeń, które były warte odnotowania przez naszych przodków. Tym bardziej, że opisywane
w nich obiekty przydrożnego kultu, współcześnie wywołują coraz więcej zainteresowania i domysłów, kiedy i jak powstawały.
By każdy z Czytelników mógł łatwiej wczuć się w atmosferę
czasów, które minęły, pozostawiłem w nich oryginalną ortografię i interpunkcję. Na końcu zamieszczam jedynie krótki, subiektywny komentarz.
I. „Nowydwór. Poświęcenie kaplicy. Ostatnia niedziela
była dla naszej wioski, leżącej w parafii Reda nad szosą z Wejherowa do Kartuz, dniem nadzwyczaj miłym i pamiętnym. Odbyło
się bowiem w nim poświęcenie pięknej kapliczki, którą tuż nad
szosą dali postawić
dzierżawca tutejszego majątku hrabiego
Keyserlingka p. Lewin i jego kowal p.
Królek. Po nabożeństwie w Reszkach
przybył do nas nasz
ks. proboszcz Wiczanowski w towarzystwie wszystkich
tam zgromadzonych
Kaplica w Nowym Dworze Wejherowskim.
wiernych i dokonał
aktu poświęcenia. W przemowie swojej, w której ks. proboszcz
najprzód obydwom fundatorom złożył serdeczne podziękowanie w imieniu naszej gminy, wskazał on na doniosłość tego
dzieła i na znaczenie tej kapliczki, która pod pewnym względem
ma zastąpić te czasem najbliższe dla nas kościoły, kościół nasz
parafialny w Redzie, do którego mamy około 9 km. i kościół
w Wejherowie, przeszło 9 km. od nas oddalony. Kapliczka nowa
wywiera na każdego bardzo miłe wrażenie. Na szerokim, masywnym z kamieni granitowych budowanym fundamencie wznosi się nieco mniej szeroko niby wieża do wysokości 5 metrów
z czerwonych cegieł, z wnętrza tej wieży wita przechodniów
piękna figura Matki Boskiej z Lourdes i w kopule umieszczony jest dzwonek, który p. Lewin również podarował. Do wewnętrznego udekorowania, przyczynili się także teść p. Królika
p. Liedtke z Nowegodworu i dwaj bracia jego pp Liedtkowie
z Rumji. Uroczyste przez ks. proboszcza odprawione nieszpory
przed tą kapliczką zakończyły tę dla nas tak miłą i pamiętną
niedziele.”
			

„Gazeta Kaszubska” nr 224 z 28. 09. 1935 r.

II „Zamostne. Poświęcenie Krzyża na granicy polsko
– niemieckiej. Nawet i w tych ciężkich czasach kryzysowych

przeżywamy jednak dobre i podniosłe chwile, które dają nam siły
i radości w życiu. Jedną z takich podniosłych i błogosławionych chwil,
była piękna uroczystość, jaka odbyła
się w Zamostnem w dniu 22 – go bm.
W dniu tym bowiem odbyło się poświęcenie krzyża z Męką Pańską na
samej granicy polsko – niemieckiej,
uroczystość spotykana dość rzadko,
a zawsze radująca nasze serca. Na
samej przeto granicy Rzeczypospolitej Polskiej dzięki ofiarnej fundacji
i zasłudze byłych Nadleśniczostwa,
państwa Krótkich, stanął ten niezwykły dowód gorącej ufności narodu, że
Ukrzyżowany Zbawiciel zawsze błogosławić zechce narodowi naszemu,
Jeszcze do niedawna przy
oraz że: „nigdy Kaszuby nie przyjdą
krzyżu w Zamostnem
do zguby”. Niewątpliwie czyn ten
odprawiane były
spotkał się z ogólnym zrozumieniem,
nabożeństwa majowe.
uznaniem i życzliwością dobrze myślących ludzi, o czem świadczyli łaskawie zebrani księża i licznie
zgromadzona publiczność, wyrażająca zadowolenie i wdzięczność dla Szanownych Ofiarodawców. Pięknie przemówił zawsze
gorliwy ks. Gołębiewski z Góry, pięknie zaśpiewały chóry miejscowej i zamiejscowej młodzieży, a Szanowni Gospodarstwo ze
staropolską gościnnością podejmowali liczne grono przyjaciół.
Za Ich czyn ofiarny i prawdziwie chrześcijańskie serca „Szczęść
Im Boże” w całem Ich życiu! Jedna z uczestniczek.”
			

„Gazeta Kaszubska” nr 98 z 28. 04. 1934 r.

W niecały rok po publikacji informacji o poświęceniu kapliczki w Nowym Dworze, w tej samej gazecie ukazała się równie emocjonalna notatka o pierwszym nabożeństwie (mszy św.), jaka się
odbyła w tej wsi 1 czerwca 1936 r (połączono je z poświęceniem
„pięknego krzyża przydrożnego”, postawionego przez gospodarza Sztubę), co miało być przez jej mieszkańców zapamiętane
„na wszystkie czasy”. Można więc wyznaczać swoiste kamienie
milowe drogi, jaką przebyli mieszkańcy Nowego Dworu do powojennego erygowania własnej parafii. Uderza też w informacji
o poświęceniu miejscowej kapliczki współdziałanie przy jej powstawaniu „dzierżawcy Lewina” i „jego kowala Króleka”. Jak
napisał B. Bork, cztery lata później „z inspiracji” tegoż Lewina,
wówczas okupacyjnego sołtysa Nowego Dworu, kowal Królek
został zamordowany przez hitlerowców w Lasach Piaśnickich.
Jestem ciekaw, czy ktokolwiek obecnie przejeżdżający
przez Zamostne – nawet wiedząc, że przed wojną była tutaj granica międzypaństwowa – wie, że jeszcze nie tak dawno spoglądającym tu na przydrożne krzyże i kapliczki towarzyszyły nie
tylko religijne emocje, ale również patriotyczne. Także dlatego,
że to przy nich lub w niewielkich od nich odległościach urządzano specjalne spotkania ze śpiewaniem narodowych polskich
pieśni, deklamacją wierszy itp. W ten sposób chciano pokazać
zachodniemu sąsiadowi – czyniącemu podobnie po drugiej
stronie granicy, ale w duchu niemieckiego patriotyzmu – wiarę
w moc i siłę przetrwania polskiej państwowości.
						
Bogusław Breza
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Sportowe ferie w Gminie Wejherowo
Ferie, pomimo że solidnie„ośnieżone”, nikogo nie
zachęcały do całodziennych zabaw na świeżym powietrzu. Wszystko to za sprawą tęgich mrozów, które
skutecznie
odstraszały
nawet największych
chojraków.
Sportowe
zaintereW feriach na hali sportowej w Bolszewie
sowania
uczestniczyły dzieci w różnym wieku.
rozwijać
można było jednak w hali widowiskowo – sportowej
w Bolszewie oraz w sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim. Przez dwa tygodnie odbywały się tam „Ferie na sportowo”.
Około stu dzieci z Bolszewa i okolic oraz ponad połowa mniej nowodworzan uczestniczyła
w zajęciach sportowo – rekreacyjnych prowadzonych
w dwóch obiektach sportowych Gminy Wejherowo.
Chętnie przybywający młodzi sportowcy codziennie
mogli próbować swoich sił w takich dyscyplinach

jak piłka siatkowa, nożna, tenis stołowy czy koszykówka.
Dla młodszych dzieci przewidziano również gry i zabawy
rekreacyjne. Zajęcia odbywały
Młodzież najczęściej wybierała gry zespołowe. się pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego.
Na nudę narzekać nie mogli również uczestnicy ferii zorganizowanych w Samorządowej Szkole
Podstawowej w Orlu i Gowinie.
Przez ponad tydzień odbywały
się tam zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz komputerowe proDużym powodzeniem cieszyły się również
wadzone przez tamtejszych nabardziej statyczne zajęcia.
uczycieli. Młodsze dzieci w obu
placówkach miały do wyboru
również zajęcia świetlicowe.
Łącznie z zajęć skorzystało około 100 uczniów. W imieniu organizatorów, zapraszamy za rok!

Młodzieżowa Rada Gminy
Wejherowo zaprasza
na korepetycje!

Wiadomości rolnicze

Odpowiadając na liczne głosy, wskazujące
na chęć uczestnictwa w darmowych, cyklicznych
korepetycjach, radni Młodzieżowej Rady Gminy
Wejherowo informują, że ponownie ruszył program pomocy ze wszystkich przedmiotów szkolnych, dla chętnych uczniów z terenu Gminy Wejherowo. Od 24 lutego, w każdy kolejny piątek
w godz. od 13.40 do 14.25 w Samorządowym
Gimnazjum w Bolszewie czekać będą wolontariusze. Wszyscy są studentami bądź absolwentami
wyższych uczelni i gwarantują pomoc z każdego
przedmiotu na dowolnym poziomie. - Bardzo cieszymy się, że nasza akcja wraca do Gimnazjum po
krótkiej przerwie. Już wiemy, że uczniowie czekają na nią z niecierpliwością. Dodatkowo poza
radymi Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo,
lekcji będą udzielać także inni wolontariusze oraz
byli nauczyciele z terenu gminy . Serdecznie zapraszamy – mówi Kacper Daszke, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo.
Organizatorzy zapewniają przyjazną atmosferę, skuteczność i pomoc w każdej
sprawie! Pytania można kierować na adres:
mrgwejherowo@gmail.com

Męska ekipa zajęć sportowych
w Nowym Dworze Wejherowskim.

Rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczący opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Zakłada on,
że składka za ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 1zł/miesiąc/hektar
przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie. Oznacza to, że
w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych składkę tę opłacać będzie KRUS, natomiast w przypadku gospodarstw większych niż 6 ha przeliczeniowych składkę będzie opłacał
rolnik. Składki mają być uiszczane w okresach kwartalnych a ich opłacanie ruszy w II kwartale bieżącego roku.
Rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z którym świadczenia zostaną podwyższone o 71 zł.
DLA ROLNIKÓW WĘGIEL BEZ AKCYZY.
Z akcyzy zwolniony będzie węgiel przeznaczony do ogrzewania
w gospodarstwach domowych oraz w pracach rolniczych (a także
ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie). Prócz nich podatek nie będzie nakładany również m.in. w wojsku, oświacie, placówkach leczniczych, organizacjach pomocy społecznej i pożytku publicznego.
Aby korzystać ze zwolnienia trzeba spełniać warunki:
• za każdym razem należy potwierdzić dostawcy odbiór dostarczanego węgla lub koksu na dokumencie dostawy;
•

obowiązek prowadzenia przez zużywających węgiel jego ewidencji, który powinien być przechowywany na wypadek kontroli
przez 5 lat.

Podatek powinny natomiast płacić małe firmy, których wiele funkcjonuje na terenach wiejskich
Prywatne Doradztwo Rolnicze Magdalena Piastowska
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ARNIKA

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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