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Wójt Gminy Wejherowo
zaprasza na
Piątek z kulturą
w koncercie wystąpią:

Artur& Sychowski
		

Agata Jasińska

Zdrowych, obfitujących
w wiosenny optymizm
i zadowolenie Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz radości i spokoju podczas
rodzinnych, wielkanocnych
spotkań życzą
Wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło
Przewodniczący
Rady Gminy Wejherowo
Hubert Toma

W programie:

- Klasyka wokalno-instrumentalna (barokowe perełki)
- Klasyka polskiej muzyki rozrywkowej

- Jazzowe odsłony amerykańskich pieśni

30. 03. 2012r godz. 19:00
hala widowiskowo-sportowa ul. Leśna 35A Bolszewo
wstęp wolny
Z A P R A S Z A M Y!!!

NASZA GMINA

Szanowni Mieszkańcy,
Niewiele inwestycji wzbudza tyle emocji, ile budynek, który
był budowany w Bolszewie z przeznaczeniem na gminny, publiczny
ośrodek zdrowia. Właściwie, to od początku wiadomym było, że lokalizowanie zakładu opieki zdrowotnej tuż obok drugiego, ale finansowanego przez inwestora niepublicznego było niczym innym, jak
przedwyborczym zabiegiem i ze społecznego oraz ekonomicznego
punktu widzenia nie miało żadnego sensu. Powszechnie wiadomo, że publiczne i niepubliczne ZOZ-y świadczą usługi bezpłatnie
w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (o ile je
zawrą) i na takich zasadach funkcjonowałyby obydwie, konkurencyjne placówki. Ponadto, niezależnie od budowy (za ok. 3 mln złotych) oraz dodatkowych kosztów wyposażenia gminnego obiektu,
budżet gminny byłby rokrocznie obciążany kosztami zatrudnienia
wysoko wykwalifikowanego personelu, utrzymania, ochrony etc.
Wiele przesłanek świadczyło o tym, że ów ośrodek nie mógłby na
siebie „zarobić” i najprawdopodobniej podzieliłby los innej inwestycji poprzedniej władzy, tj. apteki w Gościcinie, która – mimo
wielu starań i kilku przetargów oraz obniżonej do granic możliwości ceny – nie mógł znaleźć zainteresowanego dzierżawcy, zgodnie
z pierwotnym przeznaczeniem.
Dlatego też władze Gminy czyniły wiele przymiarek do wypracowania takiego zastosowania dla budowanego w bolszewskim
parku obiektu, który przyniósłby optymalne korzyści przy maksymalnym zniwelowaniu strat. Stąd też pojawiały się różne pomysły, z których najbardziej racjonalne wydawało się przeniesienie tu
części Urzędu Gminy (lub wręcz siedziby Gminy, czyli jej władz).
W związku z tym, uwzględniając stanowisko Rady Gminy postanowiono wstrzymać budowę na etapie, który minimalizował będzie
koszty adaptacji obiektu do nowej funkcji. Na podstawie porozumienia z wykonawcą rozwiązano umowę bez jakichkolwiek konsekwencji w postaci kar lub odszkodowań. Konsultacje społeczne
w sprawie przeniesienia siedziby władz Gminy wzbudziły jedynie

kilkuprocentowe zainteresowanie Mieszkańców, z którego wynikało wiele mniej czy bardziej znaczących wniosków, choć w liczbach
bezwzględnych stosunek niechętnych przeniesieniu siedziby władz
do zwolenników takiego rozwiązania wynosił 5 do 3. Wskazówka ta
nie była na tyle istotna, aby decydowała o ostatecznym przeznaczeniu obiektu, jednak skłoniła nas do kolejnej analizy problemu.
Za najważniejszą uznaliśmy trudną sytuację Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Bolszewie, która od dłuższego już czasu
wręcz „pęka w szwach”, a w przyszłym roku szkolnym nabierze
dramatycznego wyrazu. Chodzi głównie o konieczność organizacji
oddziałów przedszkolnych, które z racji szczególnego usytuowania
tej szkoły w gminnym systemie oświatowym borykać się będą z
dużymi kłopotami lokalowymi. Opracowany projekt rozbudowy
szkoły, opiewający na kwotę ok. 10 mln zł nie jest możliwy do realizacji w najbliższych dwu - trzech latach. Nie bez znaczenia jest
też stan techniczny budynku, w którym obecnie uczą się dzieci z
klas I-III. Dlatego po konsultacjach z klubem radnych „Gospodarna
Gmina” oraz współpracownikami i specjalistami – postanowiliśmy
dostosować sporny budynek do potrzeb najmłodszych klas i przenieść je tam, dopóki nie zostanie rozbudowana szkoła i nie zaistnieją należyte warunki, by nauka odbywała się w jednym kompleksie.
Oczywiście, tymczasowość będzie miała swe niedogodności. Wynikną także koszty dodatkowe, choćby związane z adaptacją budynku. Niemniej, będzie też wiele korzyści. Po pierwsze, w znacznym
stopniu zostanie rozwiązanych kilka problemów szkoły. Po drugie,
straci rację bytu teza sceptyków o chęci ułatwiania sobie życia przez
urzędników gminnych. Po trzecie, przybędzie czasu na wypracowanie optymalnej decyzji co do ostatecznych losów budynku. Ponadto,
po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjno – remontowych,
do wykorzystania będzie budynek usytuowany przy KMI Porta,
dotychczas zajmowany na cele edukacyjne najmłodszych uczniów.
Jestem przekonany, że proponowane rozwiązanie będzie spełniało
Państwa oczekiwania.

Wójt
Henryk Skwarło

Galeria Jubilatów

Leon Kulaszewicz z Bolszewa, 90 lat.

Józefa Cioch z Gniewowa, 92 lata.

Franciszek Deik z Gniewowa, 97 lat.

Anna Kreft z Gniewowa, 90 lat.
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Aniela Lesner z Bolszewa, 91 lat.
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Zbórka odpadów wielkogabarytowych
Miejscowość

Data

Miejsce podstawienia
kontenerów

Firma podstawiająca
kontenery

Bieszkowice

14.04.2012

sklep przy ul. Gdańskiej

ZUK

ul. Nadrzeczna

Miejscowość

Data

Miejsce podstawienia
kontenerów

Firma podstawiająca
kontenery

Nowy Dwór
Wejherowski

21.04.2012

parking przy kościele

ZUK

ul. Miła (naprzeciwko
Wesołej)

skrzyżowanie ul. Szkolnej i
Głównej

ul. Wejhera (na wysokości
Konopnickiej)

ul. Reja (przy Kwadji)

przy OSP

ul. Hodowców
skrzyżowanie ul. Kanałowej
i Cichej

Bolszewo

21.04.2012

skrzyżowanie ul. Władysława i Wiśniowej
ul. Huberta (środek osiedla)

Orle

14.04.2012

ul. Pomorska (przy ul.
Kwiatowej)
ul. Kwiatowa

skrzyżowanie ul. Leśnej i
Junackiej

Reszki

14.04.2012

przy remizie

Sopieszyno

14.04.2012

na ul. Długiej przy posesji nr 9

ZUK

skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Żeromskiego

Ustarbowo

14.04.2012

miejsce zwyczajowo
przyjęte

EKO LOGISTYK

Warszkowo

14.04.2012

przy placu zabaw

ZUK

ul. Zamostna (były sklep
GS)
przy wjeździe na ul. Rybacką
przy dawnej szkole

Zbychowo

WIR

Aleja Jarzębinowa

ul. Osiedlowa
ul. Dworska

ZUK

ul. Drzewiarza (przy
remizie)
ul. Orzechowa

BĘDZIE ŁATWIEJ W PLANACH DZIAŁALNOŚCI
ROLNOŚRODOWISKOWEJ
1) Rolnik prowadzący program rolnośrodowiskowy będzie mógł bez konsekwencji zmniejszyć powierzchnię, którą obejmuje o 10%, a nie jak dotychczas o 3%
i 2ha.
2) Dotychczas obowiązujące przepisy nie określały, w jakim czasie należy złożyć wniosek w przypadku przejęcia zobowiązań rolnośrodowiskowych (np. w drodze
nabycia gospodarstwa). Zgodnie z projektem, będą na
to 3 miesiące.
Resort chce, aby proponowane zmiany weszły w życie
przed 15 marca 2012 r.
				
Magdalena Piastowska

skrzyżowanie ul. Kwiatowej
i Fiołkowej
pętla linii autobusowej nr 3
przy Samorządowej Szkole
Podstawowej
pętla Brzozowa
Stare Gowino - na końcu ul.
Okrężnej
Gowino

21.04.2012

Pętkowice przy stawie

ZUK

Centrum - sklep koło
kościoła
ul. Długa koło Krzyża
pętla autobusowa
Góra

21.04.2012

Bukowa za szkołą
Paradyż - ul. Wejhera

AGORA

OGŁOSZENIE

ul. Szeroka
Kąpino

21.04.2012

Kniewo

21.04.2012

Łężyce

30.03.2012

Sklep Jerry
ul. Parkowa koło tablicy
przy remizie
Al. Parku Krajobrazowego
koło sklepu
ul. Kasztanowa

ZUK

WAŻNE DATY:
15 marca – początek kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do ARiMR
31 marca – koniec roku kwotowego w produkcji mleka
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 można składać
wnioski w ARR o dopłaty do materiału siewnego. Stawki
płatności pozostają bez zmian i wynoszą 100zł/ha zbóż,
160zł/ha strączkowych i 500zł/ha ziemniaków.

skrzyżowanie ul. Wąskiej i
Słonecznej
ul. Okrężna (plac gminny)

na początku ul. Źródlanej

WIADOMOŚCI ROLNICZE

ul. Źródlana (przy kapliczce)

14.04.2012

14.04.2012

ul. Kaszubska koło hydroforni

ZUK

ul. Spacerowa przy remizie

ul. Szeroka

Gościcino

AGORA

ul. Makowa

ZUK

skrzyżowanie ul. Strażackiej
i Okrężnej

21.04.2012

ul. Zielona
ul. Krótka

skrzyżowanie ul. Strażackiej
i Harcerskiej

Gniewowo

ul. Leśna

W związku z Ogólnopolskim Miesiącem Sterylizacji
Zwierząt, zachęcamy wszystkich mieszkańców do sterylizacji psów i kotów w wyjątkowo promocyjnych cenach w gabinetach weterynaryjnych znajdujących się na terenie Gminy Wejherowo. Akcja trwa do końca marca. Lista placówek
wykonujących zabieg znajduje się na stronie internetowej:
www.akcjasterylizacji.pl

AGORA
WIR
SANIPOR

ul. Dębowa
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Ćwiczyli na lodzie w Górze

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie odbyły się na jeziorze Orle w Górze. Ich celem było nauczenie ratowników-wolontariuszy zasad zachowania się na zamarzniętych akwenach,
samoratownictwa oraz udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku załamania się pokrywy lodowej.
Zamarznięte jeziora czy stawy to raj dla śmiałków, którzy
tylko czekają żeby osobiście sprawdzić wytrzymałość lodu
i przy okazji granice swojej odwagi. Gdy zabraknie szczęścia,
do akcji wkroczyć muszą woprowcy i strażacy, z narażeniem
własnego życia starający się wyciągnąć śmiałków z wody. Właśnie po to, by jak najwięcej osób umiało udzielić pomocy osobie uwięzionej w przeręblu, Wejherowskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe na czele z prezesem Januszem Grothem,
zorganizowało ćwiczenia, podczas których ratownicy prezentowali sposoby wyciągania poszkodowanego z wody. Wykorzy-

py Ratowniczej przy PCK Wejherowo. W ćwiczeniach udział
wzięli również Ratownicy i Nurkowie Wejherowskiego WOPR,
Ratownicy z jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego,
Ratownicy z Grupy Poszukiwawczej z Gdyni, Funkcjonariusze
Policji z KPP w Wejherowie, Przedstawiciele PZW koło nr.80
w Wejherowie i strażacy PSP.

Ćwiczenia na lodzie oglądali przede wszystkim członkowie Ochotniczych
Straży Pożarnych.

Strażacy OSP Orle ratują poszkodowanego za pomocą węża
strażackiego.
Podczas akcji ratowniczej, najważniejsza jest współpraca.

stali do tego: sanie lodowe, liny asekuracyjne, rzutki ratunkowe,
koła ratunkowe, kamizelki asekuracyjne, szelki asekuracyjne,
kolce lodowe, węże strażackie czy sanki. Strażacy z OSP Orle
dodatkowo użyli do ratowania drabiny. Specjalnie wyszkoleni nurkowie, zaprezentowali również sposób ratowania osoby
uwięzionej pod pokrywą lodową. O tym, jak ważny jest podczas takiej akcji czas i co należy zrobić z poszkodowanym, po
wyciągnięciu go z wody, opowiadała wolontariuszka z Gru-

OGŁOSZENIE
Trwają zapisy dzieci do przedszkola w wieku od trzech do
sześciu lat do Samorządowego Przedszkola w Gościcinie
na rok 2012/2013.
W tym celu należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka
do przedszkola, dokładnie wypełnić i zwrócić w terminie
do dnia 30.04.2012 r. Pierwszeństwo w rekrutacji będą
miały dzieci zgłoszone na co najmniej 8 godzin dziennie.
Dzieci na 5 godzinny pobyt zapraszamy do przedszkola na ul. Krofeya 14. Listy zakwalifikowanych dzieci do
przedszkola na dany rok szkolny wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w przedszkolu do dnia 15.05.2012 r.
Bliższych informacji zasięgnąć można w Przedszkolu
Samorządowym w Gościcinie: kontakt telefoniczny : 58672-81-95 lub na www.przedszkolegoscicino.republika.pl
ZAPRASZAMY!
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Piątek z Widelcem!

Kolejny z cyklu kabaretowych
występów odbył się w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie. Tym razem licznie zebranych
mieszkańców gminy Wejherowo
do śmiechu prowokował białostocki kabaret Widelec.
Kilkuset mieszkańców gminy Wejherowo i gości z całego powiatu
wejherowskiego odpowiedziało na
zaproszenie na kolejny już z występ
z cyklu „Piątki z kulturą”. W ramach tego nowatorskiego projektu,
od początku roku, co miesiąc (poza
wakacjami), w hali widowiskowej
w Bolszewie odbywają się występy
kabaretowe, teatralne i muzyczne.
W lutym, porcję dobrej rozrywki
zapewnił licznie przybyłym gościom kabaret Widelec z Białegostoku, prezentujący zestaw skeczy,
w swej tematyce często nawiązujących do sytuacji
z życia codziennego. Kabaret Widelec powstał
13 lat temu. Przez ten czas występował na wielu
przeglądach kabaretowych i zdobywał nagrody
na konkursach. Ich największym sukcesem jest
pierwsze miejsce na PACE w 2008 r. Wspólnie
ustanowili również Rekord Guinessa. Występowali na scenie przez 24h non stop!

Występ rozbawił zebraną publiczność do łez.

Kolejne skecze przeplatane były piosenkami.

Fredro zawitał
do Bolszewa
Jedna godzina, dwa wielkie dzieła Aleksandra Fredry, kilkunastu nieprzeciętnych aktorów
i mnóstwo pozytywnych emocji. Tak krótko
podsumować można jeden z cyklu występów
wejherowskich samorządowców i ludzi związanych z kulturą, którzy 16 lutego pojawili się
w auli Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.
Przełamali wstyd, przebrali się w przepiękne, starodawne stroje i zagrali. Kilkunastu aktorów – amatorów, na co dzień pracujących w różnych instytucjach
samorządowych, postanowiło wziąć udział w projekcie pn. Wieczór z Fredrą czyli „Zemsta” i „Śluby Panieńskie” we fragmentach. Wszystko po to,
aby zebrać środki na pomoc dla hospicjum p.w. św.
Judy Tadeusza w Wejherowie. Spektakl premierowy,
oczywiście przy pełnej sali kameralnej Gimnazjum
nr 1 w Wejherowie odbył się 10 lutego. Tuż po nim,

aktorzy wyruszyli w małe tournee po powiecie wejherowskim. Zawitać postanowili również do Bolszewa, gdzie wystąpili dla mieszkańców Gminy Wejherowo, którzy również chętnie włączyli się do
zbiórki. Spektakl spotkał się z dużym entuzjazmem widowni, która
nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

Spektakl spotykał się z ciepłym przyjęciem publiczności w każdej
odwiedzanej miejscowości.
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Zdrowie Pań!
Piękniejsza część Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Gminy Wejherowo, zgodnie z coroczną
tradycją, wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich wspólnie celebrowała swoje święto. 8 marca w siedzibie
OSP Bolszewo Panie pozwoliły obdarować się kwiatuszkiem i słodkościami przez przedstawicieli płci
męskiej.
Dzień Kobiet w kalendarzu imprez Stowarzyszenia
zapisał się na stałe. I słusznie, bo to kobiety stanowią
jego znakomitą większość i to one zasługują, nie tylko
od święta, na szczególne traktowanie. Z tego założenia
wyszli również przynależący do Stowarzyszenia mężczyźni, którzy i w tym roku nie zapomnieli o szczególnym wynagrodzeniu ich codziennego trudu. W imieniu
Panów głos zabrał Prezes Tadeusz Czoska, który przy-

pomniał wszystkim genezę tego święta i złożył Paniom najserdeczniejsze życzenia. Przyłączył się do nich również obecny na spotkaniu Wójt
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, a następnie osobiście obdarował
Panie kwiatami.				

Symboliczną lampką szampana kobiety uczciły swoje święto.

Gratulujemy
postawy!
Pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi, zorganizowaną przez Klub Honorowych Dawców Krwi
w Wejherowie. 12 marca, z samego rana przybyli oni
pod siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, gdzie podstawiony był specjalnie oznaczony
ambulans. Poza „naszymi” pracownikami, do akcji
włączyli się też policjanci i przedstawiciele innych
samorządów. Łącznie zebrano prawie 10 litrów
krwi.
Większość z nich już kilkakrotnie brała udział w podobnych akcjach.

Gimnazjaliści oddali hołd w Łężycach
Uroczystości ku czci poległych żołnierzy polskich i radzieckich, spoczywających na cmentarzu wojennym w Łężycach odbyły się 15 marca
w obecności władz gminy Wejherowo oraz uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Okazją do złożenia kwiatów przez delegację z przewodniczącym Rady
Hubertem Tomą na czele oraz młodzieży gimnazjalnej
pod pomnikiem głównym nekropolii była 67. rocznica
wyzwolenia południowych połaci Gminy spod okupacji
hitlerowskiej. Spoczywa tam ok. 4,5 tysiąca żołnierzy,
a nad cmentarzem od 1 stycznia tego roku pieczę przejęła Gmina Wejherowo. W okolicznościowym wystąpieniu doradca wójta dr Krzysztof Zabiegliński przedstawił przebieg walk wyzwoleńczych w marcu 1945
roku oraz trudny proces organizacji i charakterystykę
cmentarza.

Gimnazjaliści jako pierwsi złożyli kwiaty na łężyckim cmentarzu.
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Polska poezja w ustach
najmłodszych

Po matematycznych
łamigłówkach

Najpiękniejsze wiersze Jerzego Ludwika Kerna, Danuty
Wawiłow i Jana Brzechwy recytowali uczniowie szkół podstawowych z gminy Wejherowo. Okazją do deklamacyjnych popisów był Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej organizowany przez Samorządową Szkołę Podstawową w Bolszewie.
18 uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu gminy Wejherowo postanowiło zmierzyć się z utworami klasyków
polskiej literatury. Wszystko po to, by wyłonić czterech najlepszych recytatorów, którzy pod koniec marca reprezentować będą
gminę Wejherowo podczas konkursu szczebla powiatowego.
Wśród nich znalazł się i pierwszą nagrodę w kategorii klas I-III
zdobył Wojciech Stanisławczyk z SSP w Orlu. Drugie miejsce
zajęła Sofia Gawrylak z SSP w Bolszewie. W kategorii klas IVVI pierwsze miejsce zdobyła Milena Kosznik z SSP Orle. Wraz
z nią do drugiego etapu zakwalifikowała się również Paulina
Angel z SSP Bolszewo. Członkowie komisji konkursowych,
którym przewodniczyły panie Lilia Wilczyńska i Grażyna Wirkus zgodnie przyznały, że poziom konkursu był bardzo wysoki,
a na zakończenie przekazały zwycięzcom cenne uwagi i rady
oraz życzyły powodzenia w kolejnych etapach. My również gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych
sukcesów!

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie odbył się gminny etap Pomorskiego Konkursu Matematycznego dla klas III szkół podstawowych. Jego inicjatorem jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
W zmaganiach wzięło udział piętnaścioro uczniów z pięciu
szkół Gminy Wejherowo. Organizatorkami konkursu były
panie: Sabina Dampc, Lucyna Kielas – Gruba oraz Mieczysława Hennig. Mali matematycy musieli zmierzyć się z
niełatwymi zadaniami. Najtrudniejsze łamigłówki nie sprawiły najmniejszego problemu zwycięzcom ex aequo – Paulinie Rompa z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze
oraz Kamilowi Pieper z Samorządowej Szkoły Podstawowej
w Bolszewie. Drugie miejsce zajął Jakub Hirsch z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu. Cała trójka zakwalifikowała się do powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Matematycznego.
					
Olga Łączyńska

Dla uczestników konkursu ułamki i geometria nie mają żadnych
tajemnic.

Dzieci od najmłodszych lat poznają piękno prozy i poezji polskiej.

Dzień otwarty przedszkola w Gościcinie
Po raz pierwszy drzwi Samorządowego Przedszkola w Gościcinie otwarte zostały dla rodziców, a przede wszystkim dzieci, które przymierzają się do wstąpienia w szeregi przedszkolnej
społeczności. 6 marca miały okazję pobawić się w nim z rówieśnikami, z którymi być może spotkają się za kilka miesięcy.
Nauczeni doświadczeniem minionych lat, przezorni rodzice
wiedzą, że to ostatni moment, aby wybrać odpowiednie przedszkole dla swoich 3, 4 i 5 letnich pociech. Wszystkim tym, którzy tę trudną decyzję odłożyli właśnie na wiosnę, z pomocą
wyszło Samorządowe Przedszkole w Gościcinie, dysponujące
jeszcze wolnymi miejscami. Odwiedzający 6 marca placówkę rodzice mieli okazję nie tylko obejrzeć budynek i zapoznać
się z realizowanym programem nauczania, ale także podzielić
swoimi wątpliwościami związanymi m.in. z prawidłowym odżywianiem dziecka, które rozwiewała pani dietetyk Monika Roman. Na miejscu była również pani logopeda Agnieszka Jarząb,
udzielająca porad związanych z rozwojem aparatu mowy. Przybyłe z rodzicami dzieci mogły pobawić się „przedszkolnymi”

zabawkami oraz wspólnie popląsać z rówieśnikami i paniami
przedszkolankami.

Dzień otwarty był doskonałą okazją do poznania przedszkola od kuchni.
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Studenci – seniorzy gościli w Dworku
Drzewiarza
Tym razem nie w siedzibie szkoły, a w Dworku Drzewiarza w Gościcinie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wejherowa
mieli okazję wysłuchać kolejnego wykładu z politologii, dotychczas prowadzonego przez mgr Marcina Drewę. Poza miejscem, inny
był również prelegent. Gościnnie, problematykę związaną z samorządem terytorialnym, przybliżył licznie zgromadzonym słuchaczom
dr Krzysztof Zabiegliński, posługując się przykładem dobrze znanej mu Gminy Wejherowo.
Wysoka frekwencja na tych
nietypowych zajęciach oraz
interesujący sposób ujęcia tematu dały swoje odzwierciedlenie w licznych pytaniach,
dotyczących poruszanej materii. Okazją do spotkania
była także wystawa obrazów
namalowanych przez słuchaczy Uniwersytetu. Przy okazji wizyty goście zwiedzili
budynek Dworku Drzewiarza
i deklarowali swoje powtórne
przybycie w przyszłości.

Goście zapewniali, że nie jest to ich ostatnia wizyta w Dworku.
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Dziwna granica w międzywojennej Gminie Wejherowo
Myślę, że właśnie takiego przymiotnika można użyć w odniesieniu do całej międzywojennej granicy polsko – niemieckiej. Dzieliła ona przecież dwa - delikatnie mówiąc – wrogie sobie państwa,
a w samym powiecie wejherowskim było więcej przejść granicznych niż
na przykład w powojennej granicy pomiędzy oficjalnie mocno zaprzyjaźnionymi państwami: socjalistyczną Polską i wschodnimi Niemcami.
Na samym tylko obszarze dzisiejszej gminy Wejherowo było ich kilka.
W dużej mierze był to wynik podejścia do wytyczenia nowych granic państwowych przez zwycięskie w I wojnie światowej mocarstwa.
Przy ich ogólnym ustalaniu brano pod uwagę czynnik przeważającego
zamieszkiwania na konkretnym obszarze osób o danej narodowości,
w naszym przypadku polskiej (kaszubskiej) bądź niemieckiej. Bezpośrednio, na gruncie wytyczały je specjalne komisje, uwzględniając
postulaty mieszkańców poszczególnych miejscowości. Dlatego dotąd
w polskich publikacjach często wspomina się między innymi o przyłączeniu Nadola do międzywojennej Polski, co nastąpiło dzięki determinacji tamtejszej społeczności. Zapomina się przy tym, że podobne
sukcesy – z niekorzyścią dla strony polskiej – mieli także Niemcy.
Jednym z nich było pozostawienie w całości powiatu lęborskiego
w granicach Rzeszy, a nawet przyłączenie do niego kilku miejscowości
z dotychczasowego powiatu wejherowskiego, w tym z obecnej Gminy
Wejherowo Kniewa oraz część Warszkowa. Ta ostatnia miejscowość
znalazła się w jednej trzeciej w granicach Niemiec, a w dwóch trzecich
w Polsce. Stało to się przez proniemiecką postawę dwóch miejscowych
gospodarzy, Waltera Stanitzkego i Karola Mellera. Ich siła przekonywania – oraz wspierających ich Niemców z powiatu lęborskiego – była
na tyle duża, że posiadane przez nich gospodarstwa pozostawiono
w Niemczech i przyłączono do gminy wiejskiej w Kniewie.
Nie dało się jednak tak przeprowadzić granicy, by wszystkie gospodarstwa znalazły się w całości po jednej z jej stron. Kilkanaście gospodarstw część gruntów miała po obu stronach granicy i by z nich
korzystać, ich właściciele na podstawie stałych przepustek granicznych
prawie swobodnie przechodzili linię graniczną. Wspomniany K. Meller
robił to trzykrotnie: „przez punkt nr 1 przejeżdża do szosy koło Warszkowa, następnie przy kamieniu gran. 117 przejeżdża z powrotem na
teren niemiecki, stąd między kam. Gran.125 a 126 przejeżdża po raz
trzeci przez granicę, aby dostać się na swą łąkę, położoną po polskiej
stronie”. W Polsce takie „międzynarodowe” gospodarstwa były nie tylko w Warszkowie, ale też w Górze, Orlu i innych wsiach, przysiółkach.
Ponadto spora ilość mieszkańców – szczególnie z Kniewa i Zamostnego – w latach dwudziestych ubiegłego wieku miała tzw. przepustki gospodarcze, upoważniające do przekraczania granicy, celem
udania się do akuszerki, sklepu, mleczarni itp.
Przebieg granicy odciął od parafii w Górze osiemnaście wsi
i przysiółków, których mieszkańcy do 1929 r. mieli nadal prawo korzystać z posługi tutejszego duszpasterza, ks. J. Gołębiewskiego
i uczęszczać na nabożeństwa do miejscowego kościoła. Przez to Góra
stała się swoistym centrum spotkań i wymiany międzynarodowej.
Odbywały się tutaj chrzciny, w których na przykład rodzicami biologicznymi byli obywatele niemieccy, a rodzicami chrzestnymi obywatele polscy. Podobnie było przy nabożeństwach, ślubach, pogrzebach
itp. Do tego warto dodać, że wierni wykorzystywali możliwość przekraczania granicy dla sprawowania kultu religijnego także w innych
celach, w tym by się spotkać z członkami rodziny, mieszkającymi po
polskiej stronie granicy, dawnymi sąsiadami czy po prostu „umówić
się na wódkę”. Ciekawa też jest informacja o pozareligijnych wizytach ks. J. Gołębiewskiego w Kniewie (w tym odbywanych tam
przez niego polowaniach) zachowana w pamięci nielicznych, przedwojennych mieszkańców Kniewa, którzy pozostali w nim po 1945 r.
Nie można więc się dziwić, że władzom państwowym, zarówno

polskim, jak i niemieckim z trudnością przychodziło uświadomienie
lokalnym społecznościom, że istnieje jakakolwiek granica, że żeby ją
przekroczyć, trzeba załatwić jakieś formalności, uzyskać przepustkę,
okazać paszport itp. Do 1939 r. jednym z źródeł dochodów niektórych
mieszkańców gminy Wejherowo był przemyt i nigdy nie brakowało amatorów przechodzenia „zielonej granicy” z bliższych i dalszych
stron.
Przedwojenne, nadgraniczne położenie gminy Wejherowo spowodowało, że najwięcej urzędów (polskich i niemieckich) na jej terenie
mieściło się w Zamostnem i w Kniewie. W nich znajdowało się ogólnodostępne przejście graniczne, urzędy celne, placówki straży granicznej
i posterunki policji (po stronie niemieckiej nawet dwa!). Do Kniewa
i innych miejscowości nadgranicznych przybywały wycieczki z całego
terytorium Rzeszy, by namacalnie ukazywać jej uczestnikom rzekome
krzywdy doznane przez Niemców po I wojnie światowej i umacniać
w nich nastroje nacjonalistyczne i antypolskie. Odbywały tu się też
prowokacyjne ćwiczenia niemieckich organizacji paramilitarnych itp.
Również po polskiej stronie granicy organizowano imprezy, mające
ukazać siłę Polski i jej prawa do pomorskiej ziemi.
W ramach tej swoistej rywalizacji obie strony starały się – na
miarę posiadanych możliwości – stworzenie wizytówki z strefy przygranicznej, ukazującej gospodarność, wysoki rozwój każdego z dwóch
państw. Mieszkańcy i przygraniczne instytucje (polskie i niemieckie)
niejednokrotnie wykorzystywali to chociażby w wnioskach o wykonanie za pieniądze państwowe różnych inwestycji. Tak przykładowo górski proboszcz uzasadniał prośbę o przyznanie środków państwowych
na remont kościoła parafialnego: „bo Niemcy szydzą i wyśmiewają się,
że ten piękny kościół, który nam wybudowali, Polska ani w porządku
utrzymać nie potrafi”.
Znajomość stosunków nadgranicznych może przełamać szereg
narodowych stereotypów. W latach dwudziestych po niemieckiej stronie granicy panowała psychoza „polskiego zagrożenia”, czyli obawa
niemieckiej społeczności przed zajęciem tego obszaru przez Polskę.
Część niemieckich katolików tego oczekiwała, by być wyzwolona
spod „ewangelickiego ucisku”. Zdarzały się też przypadki przechodzenia na stronę polską niemieckich robotników rolnych i rzemieślników,
szukających tutaj lepszych warunków pracy i płacy, a polskie władze
uszczelniały granicę, by wśród nich nie przeniknęli do Polski „komunistyczni agitatorzy”.
Należy jednak też zaznaczyć, że Polska i Niemcy po 1920 r.
w obawie przed skutkami oddziaływania drugiej strony na swoich obywateli,
podejmowały
działania mające na celu
utrudnienie możliwości
przekraczania granicy.
W szczególności Niemcom udało się - poprzez
erygowanie nowej parafii w Kostkowie - wycofać przepustki
na
wykonywanie praktyk
Most na rzece Redzie dzieli obecnie Kniewo
religijnych w Górze.
i Zamostne.
W 1939 r. proces ograniczania możliwości stałego przekraczania granicy był bliski ukończenia.
Nie obyło się jednak przy tym bez moralnie nagannych działań i ich
skutków. Wracając do lakonicznych zapisów Ks. J. Gołębiewskego,
można przywołać jego pełną goryczy wypowiedź z 1923 r., że z powodu utrudnień w przekraczaniu granicy jedna z katolickich mieszkanek
Kniewa zmarła bez zaopatrzenia „w sakramenty św.”			
						
Bogusław Breza
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Al – manach Biblioteki Publicznej w Bolszewie wydany!
29 lutego, w dzień urodzin bohatera felietonów Aleksandra Labudy, Guczowego Macka, odbyła się długo wyczekiwana promocja
książki „AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im.
Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011” autorstwa Janiny Borchmann
i Bartłomieja Wiszowatego.
AL-manach to lektura niemalże w całości poświęcona Aleksandrowi Labudzie. Został wydany z okazji przypadającej w tym roku
110 rocznicy jego urodzin oraz ogłoszonego uchwałą Rady Gminy
Wejherowo roku tego wielkiego pisarza. Zawiera bibliografię ostatnich
20 lat działalności bolszewskiej książnicy, rejestruje działalność kulturalno - oświatową biblioteki, zawiera prawie 1000 pozycji, w tym
wykaz artykułów prasowych, publikacji i filmów. Jest podzielona na
trzy działy: I.Referaty regionalne poświęcone Aleksandrowi Labudzie, Florianowi Ceynowie i Andrzejowi Bukowskiemu. II. Materiały
do dziejów biblioteki dotyczące historii i współczesności biblioteki,
wygłoszonych laudacji podczas 50-lecia, podsumowania działalności biblioteki, referaty regionalne związane z obrzędami panującymi
na Kaszubach, a także relacje z Powiatowo-Gminnego konkursu fotograficznego i Tygodnia Biblioteki. Dział ten zawiera również wykaz wygłoszonych referatów i wykładów w latach 1995-2011 oraz

Spotkanie autorskie
i konkurs dla gimnazjalistów
Anna Onichimowska była gościem Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie. Jest autorką powieści, opowiadań, scenariuszy, felietonów i wierszy, głównie skierowanych do dzieci. Stara się jednak pisać
tak, żeby dorośli również czerpali radość z czytania jej tekstów.
W trakcie spotkania Anna Onichimowska przybliżyła młodzieży swój
warsztat pracy, stwierdzając, że nie ma znaczenia gdzie pisze, musi jedynie być wyciszona wewnętrznie i mieć spokój wokół siebie. Na pytanie o natchnienie stwierdziła, że takiego nie ma - każdy pisarz ma
lepszy i gorszy dzień. Ma świetne dni i wtedy dużo pisze i takie, gdy nie
przychodzą jej do głowy żadne pomysły. Wówczas wychodzi z domu,
by pobiegać, bo jak twierdzi, „pomysły leżą na ulicy, trzeba tylko umieć
je podnieść. Podczas spotkania odbył się konkurs czytelniczy na podstawie książki „Trudne powroty”, Jest to kontynuacja cyklu opowiadań
„Samotne wyspy i storczyk”, „Żegnaj na zawsze” i „Bliscy nieznajomi”.
Uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna z Bolszewa
z klas IIk i IIIf. Konkurs składał się z 5 zestawów pytań, z którymi
najlepiej poradziła sobie Dorota Kwiatkowska. Kolejne miejsca zajęły:
Marta Laga, Julia Hinz, Monika Myszke i Klaudia Patelczyk. Laureatki
konkursu otrzymały dyplomy i książki, które wręczała sama pisarka.

Spotkanie z autorką było doskonałą okazją do poznania tajemnicy
powstawania dobrej powieści.

relacje z konferencji naukowych. III. Bibliografia za lata 1993-2011.
Promocja książki stanowiła również okazję do wręczenia statuetek
„Anioła Kultury” osobom zaangażowanym w pracę społeczną na rzecz
biblioteki. W tym roku otrzymały je Magdalena Majkowska i Żaneta
Dominik. Spotkanie uświetnił występ kapeli ludowej „Klëka” z Pucka.
Impreza odbyła się w auli Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, natomiast dalsza część wieczoru miała miejsce
w bibliotece, gdzie goście zwiedzali wystawy pt.: „Aleksander Labuda „Guczów Mack” (1902-1981). Żëcy ë dokôzë” autorstwa Edmunda
Kamińskiego; „Śladami Aleksandra Labudy”. Wystawy można oglądać
przez cały rok w siedzibie biblioteki.

Promocja książki stanowiła okazję do podziękowań dla wielu
dobroczyńców biblioteki.

OBWIESZCZENIE
Starosta Powiatu Wejherowskiego, działając na podstawie
art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199, poz. 1227), w związku
z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991
r. (tekst jednolity DZ. U. z 2011 Nr 12, pot: 59), zawiadamia o
przystąpieniu do opracowania projektów dokumentu, których
przedmiotem jest sporządzenie:
uproszczonych planów urządzenia lasó w dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób
fizycznych i wspólnot gruntowych, znajdujących się na terenie powiatu wejherowskiego. Częścią strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko jest zapewnienie możliwości
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów.
W związku z tym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektami planów oraz
ich prognozami oddziaływania na środowisko w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
(pokój 226), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00,
a także z możliwością składania uwag i/lub wniosków do ww.
dokumentu pod kątem oddziaływania na środowisko skutków
realizacji ww. planów. Uwagi i/lub wnioski można składać
w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) i ustnej,
w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Uwagi lub
wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się
bez rozpatrzenia. Ponadto zawiadamiam, iż ze względu na
usytuowanie, skalę i charakter opracowywanego projektu dokumentu, nie wszczęto procedury związanej postępowaniem
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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Turniej wiedzy pożarniczej

Uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami i organizatorami.

Z trudnym zestawem pytań dotyczących sposobów gaszenia pożarów,
udzielania pierwszej pomocy czy znajomości wyposażenia wozu bojowego musieli zmierzyć się uczestnicy gminnych eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W tym roku
odbył się on w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie.
W konkursie udział wzięło 14 uczestników z terenu gminy i miasta
Wejherowo w wieku od 10 do 19 lat. Niezmienna od lat formuła turnieju
zakłada rozwiązanie testu, a w przypadku uzyskania takiej samej liczby
punktów, uczestnicy przystępują do części ustnej, która ostatecznie wyłania zwycięzców zakwalifikowanych do konkursu szczebla powiatowego.
Nie od dziś wiadomo, że pytania konkursowe nie należą do najłatwiejszych i wymagają czasami specjalistycznej wiedzy z zakresu przepisów
przeciwpożarowych, struktur straży oraz zasad postępowania w przypadku pożaru. W tym roku najlepiej poradzili sobie z nimi, w kategorii szkół
podstawowych: Dawid Moza z SSP Gościcino, Marta Jaedke z SSP Gowino i Dominik Miłosz z SSP Orle. Z grupy gimnazjalnej najlepsi okazali
się: Marta Wojewska z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, Kamil Jagodzki
z SG w Bolszewie i Karina Szulc z SG w Bolszewie. Wśród uczestników
w wieku od 17 do 19 lat do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Julia
Bieszk z ZSP nr 2 w Wejherowie, Michał Kużel z ZSP nr 2 i Marek Bank
z ZSP nr 4. Konkurs zorganizował Zarząd Miejsko – Gminny OSP w Wejherowie, natomiast nagrody ufundowali Prezydent Wejherowa oraz Wójt
Gminy Wejherowo.

VII Powiatowo – Gminny Konkurs Fotograficzny
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo ogłasza VII Powiatowo – Gminny Konkurs Fotograficzny w dwóch kategoriach: „Moja ukochana mama” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz „Wokół Euro 2012” dla uczniów
ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych.
Zdjęcia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do 7 września 2012 r. na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy, 84-239 Bolszewo,
ul. Leśna 35, z dopiskiem „VII Powiatowo-Gminny Konkurs
Fotograficzny”.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.bpgw.org.
pl lub pod telefonem: (58) 572 11 80.
ORGANIZATORZY:
• Starostwo Powiatowe w Wejherowie
• Gmina Wejherowo
• Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie
PATRONAT:
Józef Reszke - Starosta Wejherowski
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Liga sołecka za nami
Ostatnia kolejka Halowej Sołeckiej Ligi Gminy Wejherowo w piłce nożnej odbyła się 18 lutego w hali widowiskowo –
sportowej w Bolszewie. Startowało w niej 9 zespołów z terenu
Gminy Wejherowo, rozgrywki rozpoczęły się już w listopadzie
2011 roku. W trakcie ich trwania rozegrano 36 spotkań. Pomimo
że zacięta walka trwała do samego finału, już na dwie kolejki
przed końcem, pierwsze miejsce w lidze zapewniła sobie drużyna Amator I Gościcino. Drugie miejsce przypadło Bolszewiance I Bolszewo, a trzecie drużynie Profan z Gościcina. Kolejne
miejsca zajęły zespoły: Bolszewianka II, Orły Gościcino, Amator II, Kniewo, KKS Orle, Junak Gowino. Najlepszym strzelcem
Ligi został Remigiusz Sarbak z Bolszewianki II, a za najlepszego bramkarza uznano Adama Klas z drużyny Profan Gościcino.
W dniu rozdania nagród rozegrano również mesz o super puchar pomiędzy drużynami, które zajęły w Lidze I i II miejsce. Po
zaciętym pojedynku Bolszewianka I wygrała 1:0 z Amatorem I.
Nagrody w turnieju ufundowali: Wójt Gminy Wejherowo,
Społeczna Rada Sportu, Poseł na Sejm Kazimierz Plocke, Marian Szczygieł z firmy Mark Metal oraz Mariusz Gustowski
z firmy Wojmar.

Oldboje znowu w grze!
Kolejny Turniej Oldbojów odbył się w hali widowiskowo
– sportowej w Bolszewie. Tradycyjnie już, okazją do sportowej rywalizacji była rocznica Zaślubin Polski z Morzem.
Turniej odbywa się w Bolszewie już od 4 lat. Od tego czasu nieprzerwanie patronuje mu poseł na Sejm Kazimierz
Plocke. Pod koniec lutego w Bolszewie spotkały się drużyny oldbojów z Władysławowa, Przodkowa, Sychowa i Gościcina. Jak zwykle również, grały one systemem „każdy
z każdym”. Po długiej, choć bardzo przyjacielskiej walce,
wyłonił się zwycięzca – drużyna oldbojów z Przodkowa.
Drugie miejsce zajęła drużyna Władysławowo I, a trzecie
Amator Gościcino. W turnieju udział wzięły również drużyny: Władysławowo II, Bolszewianka Bolszewo i Sychowo.
Nagrody w turnieju ufundował poseł Kazimierz Plocke, Wójt
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, radni Rady Gminy Wejherowo oraz prywatni przedsiębiorcy. Zawody zorganizowała
Społeczna Rada Sportu Gminy Wejherowo.

Nagrody wręcza poseł Kazimierz Plocke.

Z każdym kolejnym spotkaniem drużyny prezentowały wyższy poziom gry.

Zapraszamy na
„Biegi po zdrowie”!
Już 28 marca rozpoczyna się wiosenna edycja „Biegów po zdrowie”. Do uczestnictwa zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych z terenu gminy Wejherowo. Zgodnie
z coroczną formułą, zawody odbywają się w trzech etapach:
I bieg – 28.03.2012 r.

II bieg – 11.04.2012 r.
III bieg – 18.04.2012 r.
Harmonogram biegów:
• godz.15.00 – bieg dziewcząt i chłopców (gimnazjum) –
1000 m.
• godz.15.15 – bieg dziewcząt i chłopców ( szkoły podstawowe), kl.I-III (300m.), kl.IV-VI (800m.)
•
godz.15.30 – kategoria open, panie 1000m., panowie
1500m.
Więcej informacji oraz regulamin zawodów znajduje się
na stronie internetowej: www.ug.wejherowo.pl.

ł
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Pizza & Restaurant

WKRÓTCE OTWARCIE

Gościcino, ul. Brzozowa
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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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