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Piaśnica wezwała kolejny raz
Uroczystość ku czci
mieszkańców Pomorza, pomordowanych
podczas II wojny
światowej w Piaśnicy,
odbyła się 14 kwietnia przy pomniku
głównym. Przybyłe
z całego powiatu
wejherowskiego delegacje, jak co roku,
złożyły tam hołd
ofiarom
nazistowskiej ideologii.
Czytaj więcej str. 5

„Kulturalne” spotkanie
młodzieży w Orlu

Krajobraz po
„Krwawym Sztormie”

Wiedza o kulturowej odmienności Polaków oraz wspomnienie pięknego śpiewu uczniów z terenu Gminy Wejherowo pozostały uczestnikom spotkania z kulturą różnych regionów, które odbyło się 30 marca w Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu.
Czytaj więcej str. 7

Około 30 obrazów namalowanych przez 20 artystów
z terenu całych Kaszub, piosenki, bajki i ….skecz to
pokłosie III Pleneru Malarskiego, który zakończył się
1 kwietnia w Górze.
Czytaj więcej str. 8
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Szanowni Mieszkańcy,
Nadszedł kwiecień, a wraz z nim dłuższe dni i pewność, że tęgie mrozy i śnieg już nas nie zaskoczą. Wbrew licznym prognozom
o jej bardzo wczesnym i ostrym ataku, zima przyszła dopiero z początkiem nowego roku kalendarzowego i okazała się stosunkowo
łagodna. Zaryzykuję stwierdzeniem, że właściwie wszyscy powinni
być z niej zadowoleni. Nasze dzieci mogły korzystać z jej uroków
chociażby na lodowisku w Gościcinie, które szczególnie w momentach sprzyjających warunków atmosferycznych, cieszyło się sporym
zainteresowaniem. Należy zauważyć, że również jej odejście nie
wywołało problemów, z jakimi borykaliśmy się w ubiegłym roku,
kiedy to nagłe roztopy spowodowały groźne podtopienia i konieczność interwencji wielu jednostek OSP z terenu Gminy Wejherowo.
Minioną zimę należy uznać za wyjątkowo „łaskawą”, przede
wszystkim jednak dla służb komunalnych, które zdecydowanie rzadziej wyjeżdżać musiały na zaśnieżone ulice. Wierze, że większość
mieszkańców naszej Gminy może śmiało powiedzieć, że jakość
wykonywanych przez nich usług była co najmniej zadowalająca.
Nie ukrywam, że sporadycznie docierały do nas pewne uwagi. Zostały one jednak niezwłocznie przekazane poszczególnym wykonawcom i jestem przekonany, iż przyczynią się one do poprawienia efektywności wykonywanych przez nich usług w przyszłości.
Taki przebieg zimy umożliwił samorządom zaoszczędzenie środków, które w nadchodzącym okresie letnim będzie można spożytkować na realizację wielu inwestycji drogowych. Już teraz ogłaszamy
przetargi na zadania drogowe realizowane na terenie Gminy Wejherowo. Roboty te, ujęte w wieloletnim programie przebudowy dróg
gminnych, podzielone będą, podobnie jak w roku ubiegłym, na dwie
zasadnicze grupy. Pierwszą z nich stanowić będzie utwardzanie dróg
płytami ażurowymi. W tym roku w tej technologii utwardzania zaplanowane są odcinki ulic: Waryńskiego, Sienkiewicza, Polnej i Piaskowej w Bolszewie; Dworskiej, Nadrzecznej, Robakowskiej, Mikołaja w Gościcinie; Krótkiej i Kwiatowej w Orlu oraz Jarzębinowej
w Łężycach. W drugiej grupie znajdują się, szczególnie ocze-

kiwane przez mieszkańców, drogi asfaltowe. Zaplanowane są
tutaj odcinki ulic: Jeziornej w Gowinie, Szkolnej w Bieszkowicach, Wejhera w Górze, Ogrodowej w Gniewowie, Prostej
w Zbychowie, Leśnej w Ustarbowie, Długiej w Sopieszynie. Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, przewidywane jest także wsparcie finansowe dla Powiatu Wejherowskiego na dokończenie remontu drogi powiatowej Kniewo – Warszkowo. Po
wyłonieniu wykonawców, w drodze przetargów nieograniczonych, zawarte zostaną umowy na realizację utwardzania ulic już
w okresie letnim, co umożliwi właściwe wykonywane zadań
i ewentualne rozdysponowanie oszczędności z przetargów.
Poza zadaniami realizowanymi w ramach programu przebudowy dróg, projektowane będą ulice: Parkowa i Wierzbowa
w Kąpinie, Polna, Wodna i Kanałowa w Bolszewie, Nadrzeczna
w Orlu, Gowińska, Łąkowa w Ustarbowie i Brzozowa w Gowinie, Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie, Południowa
i Jana Pawła II w Gościcinie, Słoneczna w Bolszewie i Szkolna
w Nowym Dworze Wejherowskim. Pozwoli to na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na kolejne, poważne inwestycje drogowe.
Również w tym roku rozpocznie się realizacja Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub, przebiegającego w naszej gminie wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 218 od Wejherowa w kierunku Piaśnicy,
następnie przez Lasy Piaśnickie do Warszkowa i dalej w kierunku północnym. Wraz z odcinkami zlokalizowanymi na terenach
sąsiednich gmin, powstanie atrakcyjny szlak rowerowy łączący naszą gminę z plażami Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej.
W zakresie zadań drogowych, rok 2012 zapowiada się co najmniej
zadowalająco. Wartość inwestycji drogowych zbliżona będzie do
kwoty 5 mln złotych i klasować się powinna na drugim miejscu, zaraz po robotach kanalizacyjnych. Wierzę, że wszystkie zaplanowane
przedsięwzięcia, zakończą się oczekiwanym przez nas, ale przede
wszystkim przez Państwa powodzeniem i pozwolą osiągnąć zasłużoną satysfakcję z korzystania z gminnej infrastruktury drogowej.

Zastępca Wójta

Maciej Milewski

Galeria Jubilatów

Edmund Lamkowski, 95 lat, Gowino

Sotera Rohde, 91 lat, Łężyce

Elżbieta Krause, 91 lat, Zbychowo
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Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w roku
2012 na terenie gminy Wejherowo
Lp.

Miejscowość

Miejsce szczepienia

Data szczepienia

Godzina szczepienia

Termin dodatkowy

2.

Ustarbowo

u sołtysa

07.05.2012

13 -14

28.05.2012; 1000.

Zbychowo

Remiza OSP

08.05.2012

1100-1230

1.

Sopieszyno

3.

Nowy Dwór Wejherowski

5.

Bieszkowice

4.

6.

7.

Reszki

Gniewowo

u sołtysa

07.05.2012

szkoła

08.05.2012

u sołtysa

09.05.2012

00

00

0900-1030

09 -10
00

30

28.05.2012; 930.

28.05.2012; 1030.
28.05.2012;1130.

28.05.2012; 1100.

1100-1200

28.05.2012; 1200.

09.05.2012

1300-1430

28.05.2012; 1230.

u sołtysa

09.05.2012

u sołtysa

Wyspowo

1100-1230

09.05.2012

1230-1300

-

8.

Gniewowo

10.

Gościcino

ul. Szeroka; p. Kankowski Edmund

10.05.2012

1430-1530

12.

Gościcino

ul. Robakowska; p. Koss

11.05.2012

1500-1700

29.05.2012; 1230 -1300.

14.

Bolszewo

ul. Jakółcza; p. Godlewski

12.05.2012

1315-1400

-

Bolszewo

Sklep; p. Portykus

12.05.2012

u sołtysa

12.05.2012

1415-1500

u sołtysa

14.05.2012

1045-1145

30.05.2012; 1030.

Remiza OSP

14.05.2012

1215-1315

30.05.2012; 1000.

u sołtysa

15.05.2012

1100-1200

30.05.2012; 0930

9.

11.

13.

15.
16.
17.

18.

Gościcino

Gościcino

Gościcino
Bolszewo
Bolszewo

Bolszewo

19.

Warszkowo

21.

Warszkowo

20.
22.

Warszkowo
Kniewo

23.

Bolszewo

25.

Góra

24.
26.
27.

28.

Góra

ul. Wiejska; p. Nadolski Jan

10.05.2012

Zibertowo; p. Strągowski

10.05.2012

ul. Drzewiarza, OSP

11.05.2012

ul. Wodna; p. Miotk
Remiza OSP

Osada Leśna

12.05.2012

1100-1230

12.05.2012

Paradyż

1130-1300

1330-1430

14.05.2012

Przychodnia Weterynaryjna

1600-1700

11.05.2012

14.05.2012

Młyn

1300-1400

15.05.2012

0900-1030

0900-0920
0945-1015

0900-1300
1230-1300

Orle

Osada Pryśniewo

15.05.2012

1330-1400

Kąpino

Okolice placu zabaw

16.05.2012

1800-1900

Orle

u sołtysa

15.05.2012

Sołtys od 25 lat!
25. lecie objęcie urzędu sołtysa świętował Pan Karol Walkowiak z Gniewowa. Z tej okazji 22 kwietnia w tamtejszej świetlicy wiejskiej spotkał się on
z członkami wszystkich rad sołeckich, z którymi przez ten okres miał przyjemność współpracować. Życzenia wyjątkowemu Jubilatowi złożyli również Wójt
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, radny Alojzy Formella oraz wdzięczni za
jego pracę mieszkańcy.
Odkąd pamięta, pomaga ludziom w różnych sprawach. Swoją społeczną
działalność rozpoczął jako młody chłopak w Związku Młodzieży Wiejskiej.
Tam też w pewien sposób przygotował się do pracy na rzecz innych. W 1986 r.
zmarł wówczas sprawujący swoją funkcję sołtys. W 1987 r. w wyniku wyborów, został on wytypowany przez mieszkańców na jego zastępcę i od tego czasu nieprzerwanie stoi na czele sołectwa Gniewowo.Początki „sołtysowania”
wspomina pozytywnie, chociaż problem stanowił wtedy brak jakichkolwiek
środków finansowych, nie otrzymywał również żadnej diety. Przez kilka kadencji był również radnym gminy Wejherowo oraz pracował w Urzędzie Gminy Wejherowo na stanowisku Inspektora ds. Obrony Cywilnej. Lubi być sołtysem i przyzwyczaił się do tego, że mieszkańcy zgłaszają się do niego z każdym
problemem. Mówi, że podstawa
to cierpliwość i dobre słowo dla
każdego. Po zakończeniu trwającej kadencji, jeśli mieszkańcy
wyrażą taką wolę, nie wyklucza
objęcia tego stanowiska ponownie. Panu sołtysowi serdecznie
gratulujemy imponującego stażu
Sołtys Karol Walkowiak odbiera List Gratulacyjny oraz życzymy zdrowia i wytrwaz rąk Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło łości w dalszej pracy.
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1430-1700

29.05.2012; 1130 -1200.
-

29.05.2012; 1000 -1100.
-

-

-

30.05.2012; 900
-

Gmina Wejherowo
wyróżniona!
Podczas uroczystej gali z okazji otwarcia
Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury Sportowej w Spale, Wójt Gminy Henryk Skwarło
odebrał wyróżnienie dla Gminy Wejherowo za
wdrożenie programu „Biały Orlik”. Jest to dodatkowy dowód na słuszność decyzji o budowie lodowiska w Gościcinie, które w minionym, zimowym sezonie, po raz pierwszy, ale na pewno nie
ostatni, służyło mieszkańcom gminy Wejherowo.
Zapraszamy ponownie już za kilka miesięcy!

Program „Biały Orlik” to szansa na rozwijanie
sportowych pasji wśród mieszkańców naszej Gminy

NASZA GMINA

Kolejne plany odnowy gotowe!

Uchwalenie Planów Odnowy Miejscowości Bolszewa i Kniewa zdominowały obrady XVI Sesji Rady Gminy Wejherowo.
Gotowe strategie rozwoju posiada już 10 sołectw Gminy Wejherowo. Po zatwierdzeniu ich przez Radę Gminy, stanowią one
podstawę do ubiegania się o ich sfinansowanie ze środków zewnętrznych.

Po kilkumiesięcznej pracy mieszkańców Bolszewa i Kniewa, oraz po zaprezentowaniu jej wyników podczas zebrań sołeckich, na ostatniej sesji Rady Gminy Wejherowo radni przyjęli i zatwierdzili strategie rozwoju obydwu wsi. Ich przyjęcie
poprzedziła długa dyskusja. Ostatecznie jednak, po dokładnym
omówieniu planów przez koordynatora projektu, dr Ryszarda
Zarudzkiego, radni większością głosów
przyjęli przedstawione propozycje. Od
tego momentu stanowią one podstawę
do ubiegania się o ich sfinansowanie ze
środków Unii Europejskiej.Równie ważnym punktem obrad było przyznanie
statuetek Gryfa Kaszubskiego. Jest to
najwyższe odznaczenie Gminy Wejherowo, co roku trafiające do osób najbardziej przysłużonych dla gminnej społeczności. W 2012 r. statuetki trafią w ręce
Rozśpiewane mieszkanki Lecha Baranowskiego, prezesa firmy
Kniewa z dumą prezentoBalex Metal oraz Kazimierza Potrykusa,
wały swój hymn i herb.
działacza społecznego z Bolszewa. Podczas zebrania zmieniono również wysokość diet dla sołtysów
z terenu Gminy Wejherowo. Sołtysi sołectw do 1000 mieszkańców otrzymywać będą uposażenie w wysokości 420 zł,
natomiast sołtysi sołectw przekraczających tę liczbę, 600 zł.
W budżecie Gminy Wejherowo na rok 2013 wyodrębnio-

no również środki stanowiące fundusz sołecki. Przeznacza się je na przedsięwzięcia będące zadaniami własnymi
gminy. Służą one poprawie warunków życia mieszkańców
i korespondują przy tym ze strategią gminy. Mogą być one
przeznaczone również na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Część środków wydatkowanych w ramach funduszy sołeckich (od 10%
do 30%) podlega zwrotowi do gminy z budżetu państwa.
Najistotniejszą uchwałą w sprawie infrastruktury drogowej było
przyznanie Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej
w wysokości do 700.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi
powiatowej na odcinku Kniewo-Warszkowo. W ubiegłym roku
wyremontowano 1 km. jezdni. Dofinansowanie pozwolić ma
na dokończenie tej inwestycji. Podczas posiedzenia uchwalono
także miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów wsi Gościcino oraz program współpracy gminy
Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012. Ponadto przyjęto zasady powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie, którego zadaniem
będzie szeroko rozumiane przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zespół działać ma w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wejherowie.

Pół wieku Hydroinstalu
Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Bolszewie 14 kwietnia uczczono 50 lat funkcjonowania
Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa-Hydroinstal. Odprawił
ją ks. dziekan Tadeusz Reszka z parafii Świętej Trójcy z Wejherowa – kapelan firmy Hydroinstal oraz ksiądz proboszcz i
ksiądz rektor z Bolszewa. Swoim śpiewem mszę uświetnił chór
Camerata Musicale z Wejherowa. W Eucharystii udział wzięli
również poseł na Sejm Kazimierz Plocke, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło , przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w
Gdańsku oraz delegacje z zaprzyjaźnionych firm i pracownicy.
Przedsiębiorstwo Hydroinstal Drewa powstało 16.01.1962 r.
Na początku był to niewielki zakład ślusarsko-hydrauliczny,
zatrudniający kilku pracowników oraz uczniów. Od początku
przewodził mu Pan Czesław Drewa. Wraz ze zmianą systemu
polityczno – ekonomicznego w Polsce zaczął on przekształcać się w firmę zajmującą się robotami budowlanymi, związanymi z zewnętrznymi sieciami wodno – kanalizacyjnymi.
Obecnie w obszarze jej działalności znajduje się budowa sieci wodociągowych, kanalizacji wodociągowej i deszczowej
wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 100 pracowników, z czego znakomita większość pochodzi z terenu gminy Wejherowo. Przedsiębiorstwo posiada
status firmy rodzinnej. Obecnie pracuje w niej już trzecie pokolenie rodziny Drewa. Wśród kilkudziesięciu znaczących odznaczeń i nagród otrzymanych przez Pana Czesława Drewę,
znalazły się m.in. tytuł Biznesmena Roku 2010, najwyższe
odznaczenie rzemieślnicze – Szabla Kilińskiego, Złoty Me-

dal Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz statuetka Gryfa
Kaszubskiego przyznana przez władze Gminy Wejherowo.
Swoisty fundament firmy stanowi jego założyciel, a obecnie
Prezes Zarządu – Czesław Drewa. Poza doskonałym zarządzaniem przedsiębiorstwem, znany jest on ze swojej szeroko rozumianej działalności charytatywnej. Wielokrotnie finansowo
wspierał wszelkie inicjatywy, służące przede wszystkim mieszkańcom gminy Wejherowo, m.in. szkoły, szpital w Wejherowie
czy Ochotnicze Straże Pożarne w Bolszewie, Gościcinie oraz
Górze. W całości sfinansował remont kapitalny organów oraz
zakup dzwonów i dzwonnicy dla kościoła parafii WNMP w Bolszewie .W 2011 roku udzielił również pomocy powodzianom z
gminy Wilków.

Czesław Drewa odbiera List Gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf
od Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło
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Oddali hołd w Piaśnicy

Modlitwa i zaduma jednoczą wszystkich zgromadzonych przed piaśnickim pomnikiem.

W Miesiącu Pamięci Narodowej Piaśnica kolejny raz wezwała do
apelu. Tradycyjnie już pod pomnik nieopodal tej wyjątkowej nekropolii położonej w pobliżu Wejherowa przybyli m.in. posłowie
na Sejm RP, przedstawiciele powiatu wejherowskiego oraz puckiego, miasta Wejherowa, reprezentanci policji, wejherowskiego
szpitala, Cechu Rzemiosł Różnych z Wejherowa, samorządowcy i dyrektorzy szkół z terenu gminy Wejherowo. Organizacją
i oprawą uroczystości, zajęli się żołnierze z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej.
Gospodarz tego miejsca, Wójt Gminy Wejherowo Henryk
Skwarło, podkreślił w swoim przemówieniu, że „ Milczeniem
czcimy pamięć ponad 12 tys. osób, z których wielu stanowiło
kwiat pomorskiej ziemi, przedstawicieli wszystkich warstw polskiego społeczeństwa, którzy w latach międzywojennych zaangażowani byli w działalność polityczną, społeczną, oświatową,
kulturalną, religijną, a także sportową na rzecz polskości naszego regionu. Oni wszyscy stanowią dla nas Polaków, a w szczególności Kaszubów symbol męczeństwa i najwyższego poświęcenia.” Wójt wspomniał w nim również o odbywającej się kilka
dni później, wejherowskiej uroczystości – poświęceniu Bramy

Piaśnickiej. Wraz z Wójtem Gminy Wejherowo, uczestnikami tej
ważniej nie tylko dla wejherowian uroczystości był abp. Sławoj
Leszek Głódź, parlamentarzyści, samorządowcy, licznie zebrani
przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy Grodu Wejhera. Poświęcony 18 kwietnia pomnik ma symbolizować powrót
do domów pomordowanych w Lesie Piaśnickim mieszkańców
całego Pomorza, którzy właśnie w Wejherowie rozpoczynali swoją wędrówkę do miejsca, w którym zostali rozstrzelani.
Po wystąpieniu Wójta, ks. kapelan odprawił krótkie nabożeństwo, a Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo odegrała pieśń
„Boże coś Polskę”. W części artystycznej wystąpiła natomiast
młodzież z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Tuż po
niej, na znak pokoju, w niebo wypuszczone zostały gołębie.

Dzień kobiet
w Reszkach

Niemal wszystkie kobiety z najmniejszego w gminie
Wejherowo sołectwa postanowiły wspólnie uczcić swoje
święto. Z tej okazji spotkały się w tamtejszej świetlicy na
kawie i własnoręcznie zrobionym cieście, by mile spędzić
czas …i trochę odpocząć od męskiego towarzystwa. Wszystkim reszkowiankom, choć nieco już spóźnione, ale nie mniej
szczere, najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych okazji
do podobnego świętowania!

Wielkanoc
z gospodyniami
Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa i Kniewa wzięły
udział w I Przeglądzie Potraw Wielkanocnych, który odbył
się 31 marca w Luzinie. Zgodnie z formułą tego niezwykłego konkursu, zaprezentowały na nim własnoręcznie zrobione palmy wielkanocne, pisankę wykonaną na szydełku oraz
potrawy świąteczne, wśród których nie mogło zabraknąć
bab drożdżowych, żurku czy finezyjnie przygotowanych jaj.
Panie z obu Kół godnie reprezentowały naszą Gminę, za co
serdecznie dziękujemy i życzymy jeszcze wielu okazji do
prezentowania swoich artystycznych i kulinarnych talentów.

Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa z wójtem
Henrykiem Skwarło.

Spotkanie zorganizowała pani sołtys Barbara Goike
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Swoją grą chcę uszczęśliwiać innych

Ma 17 lat. Większość swojego życia spędził przy fortepianie,
na którym tworzy niezwykłe kompozycje. W grę wkłada całego siebie. W zamian otrzymuje coraz szczelniej wypełniane
publicznością sale koncertowe. Rozmawiamy z Arturem Sychowskim z Gościcina.
Od czego rozpoczęła się Twoja fascynacja muzyką?
W mojej rodzinie właściwie wszyscy ukończyli szkołę muzyczną i gra na instrumencie jest swego rodzaju tradycją. W naturalny sposób zostałem zarażony tą pasją. Szybko też zacząłem
wykazywać odpowiednie predyspozycje do gry i zanim trafiłem do szkoły muzycznej w Wejherowie, posiadałem już spore
umiejętności i wiedzę. Miałem 7 lat jak poszedłem do Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie. Od
tego momentu właściwie wszystko się zaczęło…
Kiedy więc „na poważnie” zaczęła się też Twoja przygoda
z improwizacją?
Droga, którą teraz podążam, czyli improwizacja i własne kompozycje, rozpoczęła się wraz z końcówką szkoły muzycznej
I stopnia, której materiał opanowałem dużo wcześniej niż inni.
Zwyczajnie zacząłem się tam nudzić i zacząłem pracować nas
swoimi utworami. Przez przypadek natrafiłem na mojej drodze
na pana Marcina Grochowinę, który jeszcze bardziej zainspirował mnie do tworzenia własnej muzyki. W Szkole Muzycznej
II stopnia trafiłem natomiast do klasy prof. Waldemara Wojtala.
Jestem mu wdzięczny za to, że pomaga rozwijać mój warsztat.
To dla mnie bardzo cenna współpraca.

cieszę. Jestem dosyć młody metrykalnie, ale w wielu dziedzinach jestem dojrzalszy o kilka lat od moich rówieśników. Udaje
mi się jednak znaleźć z nimi wspólny język, staram się być elastyczny, umiem się dostosować.
Co traktujesz jako swój największy sukces?
Uznaje się, że sukces to przede wszystkim nagrody w jakichś
prestiżowych konkursach. Oczywiście, są one ważne. Uważam
jednak, że ważniejsze jest wiele lat ciężkiej pracy, wyjazdy, koncertowanie dla wielu, różnych osób. Sukcesem jest to, że mogę
propagować swoją muzykę i to, że nie jestem już anonimowy.
W Twoim życiu na pierwszym miejscu niewątpliwie jest muzyka. A gdyby nie ona, to czym chciałbyś się zajmować?
Interesowałem się wieloma rzeczami, nie tylko muzyka wypełniała mój czas. Jeszcze do niedawna zajmowałem się robotyką,
pirotechniką czy elektroniką. Ale to zawsze były zajęcia dodatkowe i nie zamierzałem się w to w pełni zaangażować
Jakie masz plany na przyszłość?
Na razie planuję robić dalej to, co robię teraz. Muszę się odpowiednio pokazać, dostatecznie wypromować, żeby móc zdecydować się np. na płytę. Najpierw musze znaleźć jednak menedżera.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów!

Fortepianowo – wokalne
wariacje w Bolszewie

I nadszedł wreszcie czas koncertów dla szerszej publiczności
Powoli zacząłem wykorzystywać swoje umiejętności biorąc
udział w różnych, lokalnych projektach. Było to m.in. skomponowanie hymnu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie, akompaniowanie lokalnym chórom, wideoklipy. Dzięki takim rzeczom mogę pokazać efekt mojej pracy większemu gronu
osób, a przez to dawać im radość, na czym przede wszystkim
mi zależy. Cieszę się, że to, co mi daje radość, również u innych
wywołuje pozytywne emocje. Nie jest to skala jakiej się spodziewałem, ale myślę, że wszystko podąża w dobrym kierunku.
Pierwsze sukcesy, pierwsze słowa uznania od autorytetów
i wielu słuchaczy. Co czułeś, kiedy pochwały zaczęły spływać
do Ciebie coraz szerszym strumieniem?
Każde słowa uznania wzmacniają mnie, dodają skrzydeł
i utwierdzają w przekonaniu, że to, co robię, jest dobre. Wielokrotnie miałem chwile zwątpienia w to czy podążam we właściwym kierunku. Są jednak obok mnie życzliwi ludzie, którzy
zawsze pomagają mi iść dalej. Wiem dobrze, jak ważne jest
wsparcie w tej dziedzinie, w której działam. Tworzę dla ludzi,
a to trudna, wyjątkowo wrażliwa materia. Autorytety są ważne,
jednak najważniejsi są ludzie, dla których przecież to robię. Jeśli
w jakiś sposób pomagam im swoją muzyką, to niczego więcej
nie mogę osiągnąć.

Tym razem nie występ kabaretowy, a dawka muzyki fortepianowej i wokal z najwyższej półki, radowały serca licznie
zebranych widzów w bolszewskiej sali widowiskowej. Projekt
„Piątek z kulturą”, dotychczas kojarzony z występami kabaretowymi zamienił się więc w pełen czaru i niezwykłych muzycznych przeżyć wieczór. A wszystko to za sprawą młodego pianisty Artura Sychowskiego z Gościcina i charyzmatycznej, znanej
już wejherowskiej publiczności wokalistki Agaty Jasińskiej.
Współpracę artystyczną rozpoczęli oni kilka miesięcy temu i
od tego czasu wspólnie rozwijają, już i tak doskonałe umiejętności muzycznej improwizacji i eksperymentowania na oczach,
a raczej uszach publiczności. Podczas występu Artur Sychowski nie tylko w klasyczny sposób wydobywał dźwięk ze specjalnie sprowadzonego na tę okazję fortepianu marki Steinway, ale
udowodnił, że struny instrumentu można wykorzystać na wiele
zaskakujących sposobów. Wyjątkowa swoboda na scenie i doskonały kontakt z publicznością, która chętnie podśpiewywała
niektóre piosenki sprawiły, że występ na długo zapadnie w pamięć przybyłym gościom.

Dużo pracujesz, ćwiczysz, a na co dzień chodzisz przecież
jeszcze do liceum. Masz czas wolny?
Nie.
Jak odbierają Cię rówieśnicy?
Bardzo pozytywnie. Nie spotkałem się jeszcze od nich z niechęcią do mojej osoby. Wspierają mnie, gratulują. Bardzo się z tego

Improwizacja na scenie to znak rozpoznawczy tego niezwykłego duetu
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Pierwszy taki festyn w Orlu!
Nie tylko z tradycją kaszubską mieli okazję zapoznać się uczest- Drugą część spotkania obejmowała warsztaty artystyczne, m.in.
nicy pierwszego „festynu kulturalnego”, zorganizowanego przy z haftu, malarstwa, rzeźbiarstwa, plastyczne czy makramy, prowspółpracy nauczycieli i rodziców z Orla. Dzięki ich pomysło- wadzone przez lokalnych artystów. Członkowie Młodzieżowości na scenie zaprezentowali się również uczniowie przed- wej Rady Gminy Wejherowo dodatkowo poprowadzili zajęcia
stawiający stroje i muzykę
z wiedzy o gminie Wejheroz terenów Wielkopolski,
wo i zorganizowali konkurs
z okolic gór Świętokrzyplastyczny. Entuzjastycznie
skich czy dalekiej Ukrado projektu podeszły rówiny. Prym wiodła jednak
nież gospodynie z Orla, któnajbliższa naszym sercom,
re przygotowały na tę okoliczność wystawę własnych
kultura kaszubska, której
prac - haftu kaszubskiego
dorobek muzyczny preoraz własnoręcznie zrozentowali uczniowie z niebione pisanki i kraszanki.
malże wszystkich naszych
Dodatkowo także zdradziły
szkół podstawowych. Poza
przepis na pyszne kaszubśpiewem, goście usłyszeć
skie cukierki, które przygomogli również piękną retowały wraz z grupą wyjątcytację w języku kaszubkowo ciekawych i łakomych
skim i ukraińskim. Cykl
Sala gimnastyczna szkoły w Orlu na jeden dzień zamieniła się w miejsce
uczniów. Na zakończenie
występów w znaczącym
spotkań wielu kultur
stopniu wzbogacił referat
wszyscy odśpiewali znaną,
kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, Krzysz- kaszubską piosenkę „Kaszëbsczé jezora”. Imprezę zorganizotofa Sapiehy, który w interesujący sposób przybliżył wszyst- wała pani Jagoda Sapieha z Orla.
kim problematykę związaną z wielokulturowością Pomorza

Straż w oczach
uczniów
Ponad 20 prac z Samorządowego Przedszkola
w Gościcinie, szkół podstawowych oraz Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie wpłynęło na gminne
eliminacje ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn.
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak
nas malują”. Najpiękniejsze z nich wzięły udział w konkursie szczebla powiatowego. W grupie I wyróżnienie
otrzymała tam Maria Hadam z SSP w Bolszewie. W grupie II, I miejsce zdobyła Kamila Treder z SSP w Orlu.
W grupie III, II miejsce otrzymała Aleksandra Białk
z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
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Gminna komisja konkursowa w składzie: Bożena Reszke,
Zbigniew Kowalewski i Mirosław Józefowicz
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Plener malarski w Górze
Malowali, kiedy chcieli i jak chcieli. Słuchali nastrojowej muzyki i rozmawiali. Przede wszystkim jednak ciężko pracowali.
Wszystko po to, aby stworzyć piękną wystawę, kolejny raz inspirowaną kaszubską powieścią. Tym razem artyści z Koła Pasji Twórczych, działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie z zapałem zabrali się do zilustrowania „Krwawego Sztormu” Augustyna Necla., którego 110 rocznicę urodzin obchodzimy właśnie w tym
roku. Na podstawie przeczytanej wcześniej książki, mieli namalować obrazy,
z których część, tradycyjnie już, przeznaczona zostanie na aukcję charytatywną
na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Wejherowo. Odbędzie
się ona 9 maja w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Przy okazji zorganizowana
zostanie też konferencja naukowa. Prelegenci, wśród których znajdzie się również komisarz artystyczny pleneru Maciej Tamkun oraz główny jego organizator
– pani dyrektor biblioteki z Bolszewa Janina Borchmann, przedstawią referaty
Uczestnicy pleneru przed dworkiem „Rajska Góra”
ściśle związane z tematyką morską. Tego samego dnia odbędzie się promocja
książki z materiałami konferencyjnymi oraz nieśmiałymi próbami bajkopisarskimi, które popełnili niektórzy uczestnicy pleneru.
Na zakończenie tego intensywnego, jednak wyjątkowo owocnego tygodnia pracy, zaprezentowano również dwie autorskie piosenki.
Jedna z nich związana jest z klimatami morskimi, natomiast druga to pieśń do Matki Boskiej Swarzewskiej. W spotkaniu kończącym udział wziął Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, doradca wójta Krzysztof Zabiegliński oraz radny Janusz Daniszewski.
Podobnie jak ubiegłoroczna wystawa, również i ta inspirowana powieścią A. Necla wędrować będzie po wielu instytucjach kultury
położonych na terenie całych Kaszub.

Moc wydarzeń
w bolszewskiej książnicy!
Od 8 do 15 maja w bibliotekach w całej Polsce odbywa się Tydzień Bibliotek. Cykl rozmaitych imprez kulturalnych zorganizowany
zostanie również w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie, będącej wielokrotną laureatką tego ogólnopolskiego konkursu.
Poniżej przedstawiamy harmonogram wydarzeń, wśród których każdy
znajdzie coś dla siebie!
8 maja, godz. 9.00 - konkurs, Co ty wiesz o Euro? w formie testu dla uczniów klas I-III SG w Bolszewie oraz godz. 9.00 - konkurs
czytelniczy - test dla dzieci z klas II pt. „Odwiedziny o północy” na
podst. opowiadania Grzegorza Gortata. O godz. 11.00 - spotkanie
z trenerem oraz zawodnikami Gryfa Wejherowo; rozwiązanie konkursów: czytelniczego dla gimnazjalistów z wiedzy o piłce nożnej, Co ty
wiesz o Euro?; wystawa książek poświęconych piłce nożnej; rozwiązanie konkursu plastycznego dla gimnazjalistów z klas I-III Moje serce
jest biało-czerwone. (Organizatorami są: BPGW w Bolszewie i SG).
O godz. 12.30-13.30 lekcja biblioteczna Poznaj patrona i zbiory biblioteczne. O godz. 17.00 - spotkanie z satyrykiem Jackiem Fedorowiczem i wystawa Edwarda Jastrzębskiego Polski strój ludowy w rzeźbie
w ramach cyklu Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu.
W tym dniu będziemy obchodzić także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
9 maja, godz. 17.00 - wystawa zbiorowa Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla „Krwawy sztorm”, będąca pokłosiem pleneru malarskiego - Góra 2012; konferencja naukowa i promocja książki Obrazy kaszubskiego morza. W 110.
Rocznicę urodzin Augustyna Necla pod red. Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna, wystawa Edmunda Kamińskiego Augustyn Necel - życie i twórczość (1902-1976) w „Dworku Drzewiarza” w Gościcinie.
10 maja, godz. 9.00 - Gminny Konkurs dla klas III szkół podstawowych gm. Wejherowo Mistrz pięknego czytania na podst. fragmentów książki Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy. O godz. 11.00
- 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; godz. 12.00-12.30 - rozwiązanie Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów z klas III Portret Króla Maciusia Pierwszego,
bohatera książek Janusza Korczaka i o godz. 10.00 - Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas VI Jest taka historia- opowieść o Januszu
Korczaku i Gminnego Konkursu Plastycznego O człowieku, który
ukochał dzieci na podst. książki Beaty Ostrowickiej Jest taka historia- opowieść o Januszu Korczaku. Wystawa prac pokonkursowych.
11 maja, godz. 9.00 (filia Nowy Dwór Wejherowski) i godz. 11.00
(Bolszewo) - spotkania autorskie dla dzieci z Melanią Kapelusz; rozwiązanie konkursów plastycznych dla klas II pt. „Koty, czyli historie z pewnego podwórka” i „Krasnoludki” na podst. książki Melanii
Kapelusz. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II. Wystawa prac
plastycznych i finałowe wręczenie nagród laureatom konkursów.
Godz. 12.30 - Lekcje z „Molikiem” oraz lekcja biblioteczna - wyszukiwanie informacji Znajdź książki o tematyce sportowej (2 klasy).
W godz. 9.00-13.00, warsztaty dziennikarskie pt. „ABC dziennikarstwa” dla gimnazjalistów z Bolszewa z red. Joanną Siedlecką z Warszawy. O godz. 17.00 - monodram Pomysł na życie w wyk. 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 Biało-Czerwonej (malarstwo); Zarys dziejów konnicy polskiej na przełomie XV-XX w. (płaskorzeźby); godz.
17.00 - wieczór poezji przy świecach i wystawa malarstwa Zdzisława
Sękiewicza w ramach cyklu Pasje i hobby twórcze naszego regionu.
14 maja, godz. 9.00 ( filia Nowy Dwór Wejh.) i godz. 11.00 (Bolszewo) - spotkania autorskie z Joanną Olech (Bolszewo i Nowy
Dwór Wejherowski); godz. 10.00 - konkurs czytelniczy w bibliotece w Bolszewie na podst. książki Joanny Olech Pulpet i Prudencja Smocze Pogotowie Przygodowe. O godz. 12.30-13.30 lekcja
biblioteczna dla klas IV-VI Poznaj patrona i zbiory biblioteczne.
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15 maja, godz. 9.00 (filia Nowy Dwór Wejh.) i godz.11.00 (Bolszewo)
- z okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki - warsztaty plastycznoliterackie dla dzieci z Pawłem Wakułą. O godz. 9.00 Gminny Konkurs
Czytelniczy w bibliotece w Bolszewie pt. „Kajtek i Yetik” na podst.
książki Pawła Wakuły. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas IV. A także rozwiązanie konkursu czytelniczego pt., „Co w trawie piszczy” na
podst. książki Pawła Wakuły. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas
II SSP, finał w Nowym Dworze Wejherowskim (filia). W bibliotece
w Bolszewie o godz. 11.00 - rozwiązanie konkursów plastycznych: dla
klas III: Nasz Patron - Aleksander Labuda i Piłka w grze dla uczniów
klas I-III. Wystawa prac plastycznych i wręczenie nagród laureatom
konkursów. Godz. 8.00 - Filia Nowy Dwór Wejh. - konkurs czytelniczy pt., „Co w trawie piszczy na podst. książki Pawła Wakuły. Konkurs poprowadzi Iwona Engelbrecht. O godz. 9.00 lekcja biblioteczna w bibliotece w Bolszewie Poznaj patrona i zbiory biblioteczne.

Zakończenie Tygodnia Bibliotek - podsumowanie.
18 maja, godz. 17.00 - aukcja charytatywna „O radość dziecka”.
Do licytacji zostaną wystawione obrazy Martwa natura i pejzaż artystów z Koła Pasji Twórczych z okazji „Światowego Dnia Rodziny”;
montaż literacki słowno-muzyczny Jest jeszcze taka miłość w wyk.
gimnazjalistów z Bolszewa w „Dworku Drzewiarza” w Gościcinie.
23 maja - spotkanie z red. Marcinem Mellerem; wystawa zbiorowa Ludzie z pasją - malarstwo, rzeźba, fotografia pod kier. Elżbiety Bieńko
- Kornackiej w ramach cyklu Pasje i hobby twórcze naszego regionu.
20 czerwca, godz. 17.00 - referat prof. Tadeusza Linknera Majkowski Heyke - Karnowski. Z literackiej twórczości Młodokaszubów; wystawa
Edmunda Kamińskiego Młodokaszubi; występ zespołu regionalnego.
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Oprac. J. Borchmann
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„Pogranicze w ogniu”
Nieprzypadkowo jako tytuł niniejszego tekstu wykorzystałem nazwę jednego z popularnych polskich seriali, w których w głównych rolach występowali znani aktorzy, Cezary
Pazura i Olaf Lubaszenko. Fabuła filmu jest oparta na zmaganiach polskich i niemieckich wojskowych służb specjalnych w okresie międzywojennym. Oglądając go, szybko się
zorientowałem, że w jego scenariuszu wykorzystano prawdziwe informacje z dziejów wywiadu i kontrwywiadu międzywojennej Polski i Niemiec, chociaż mocno przekształcone
dla uatrakcyjnienia, ułatwienia jego odbioru przez współczesnego widza. Jednak było dla mnie zaskoczeniem, że niektóre jego wątki – w mniejszym bądź większym stopniu – można
odnaleźć także w realiach przedwojennej gminy Wejherowo.
Jak sądzę, najbardziej dotyczy to odcinka serialu, w którym polski porucznik Cezary Adamczyk (filmowy C. Pazura)
odkrywa, że niemieckiemu wywiadowi - realizującemu pomysł
leutnanta Franza Relkego (filmowy O. Lubaszenko) – udało się
podsłuchiwać prowadzone przez radio rozmowy polskich pilotów wojskowych, przez co „polskie lotnictwo przestało mieć
dla niego jakiekolwiek tajemnice”. Polscy eksperci doszli do
przekonania, że Niemcom umożliwiły to specjalne urządzenia (elektrownie?) o wysokim napięciu z wysokimi wieżami,
umieszczonymi przy granicy z państwem polskim. Rozesłano
więc do polskich urzędów pismo z żądaniem sprawdzenia, czy
po stronie niemieckiej granicy znajdują się takie urządzenia.
I tu zaczyna się rzeczywisty ślad tych działań z obszaru
dzisiejszej gminy Wejherowo. W zachowanych aktach przedwojennej, powiatowej komendy policji w Wejherowie znajduje
się informacja z 1926 r. ówczesnego Ministerstwa Spraw Wojskowych dla pomorskiego wojewody, że „Niemcy wzdłuż polskiej granicy przystąpili do budowy szeregu elektrowni o wysokim napięciu. Mają być podobno w każdej wsi położonej w
10 – kilometrowym pasie granicznym, z wieżami. Przypuszcza
się, że urządzenia te powstają głównie na potrzeby wojskowe”.
W konsekwencji Ministerstwo poprosiło wojewodę o sprawdzenie tego wzdłuż granicy województwa pomorskiego z Niemcami. Wojewoda skierował to pismo do komendy wojewódzkiej
policji, ta z kolei do komend niższego rzędu i prawdopodobnie także do innych instytucji. Po dwóch tygodniach do Wejherowa zaczęły w tej sprawie wpływać odpowiedzi „z terenu”.
Jedną z nich było pismo podpisane nie imieniem i nazwiskiem, lecz numerem „9582”, czyli zapewne jakiegoś policyjnego wywiadowcy. Musiał on operować na części dzisiejszego obszaru gminy Wejherowo, bo swoją relację określił jako
wynik „przeprowadzonego wywiadu na odcinku granicznym
Zamostne – Góra”. Jak wynikało z jej treści, większość informacji uzyskał on w „komisariacie Straży Granicznej Góra” i
od „urzędnika celnego z Zamostnego”. Potwierdzały one, że
rzeczywiście rok wcześniej Niemcy pobudowali tuż za granicą
z Polską kilka elektrowni o wysokiej mocy, między innymi w
Paraszynie i Bożym Polu. Nie wiązał tego jednak z jakimikolwiek celami wojskowymi, tylko z prowadzoną przez Niemcy
elektryfikacją wsi nadgranicznych. Zwrócił też uwagę, że tuż
przy granicy z Zamostnem – więc na pewno w obecnym Kniewie – w lesie Niemcy postawili kilka drewnianych baraków,
które – jak się domyślał – miały służyć wojsku. Celowo jednak
strona niemiecka – dla kamuflażu – rozpowszechniała pogłoski, że zbudowano je dla niemieckich organizacji paramilitarnych. Obliczył, że pomieszczą one jedną kompanię żołnierzy.

Warto się nieco zatrzymać przy treści tej relacji. Uderza
chociażby, że większość zawartych w niej danych pochodziła
od funkcjonariuszy granicznych i celnych. Jest niewątpliwym,
że pracownicy straży granicznej i urzędów celnych po obu stronach granicy byli nagminnie wykorzystywani do prowadzenia
wywiadu płytkiego, czyli w założeniu obejmującego obszary
przygraniczne. Im było stosunkowo łatwo dokonać rozeznania
nastrojów panujących wśród mieszkańców sąsiedniego państwa, wytypować wśród nich potencjalnych agentów, zauważyć ruchy oddziałów wojskowych w strefie nadgranicznej itp.
W tym celu wykorzystywali oni między innymi dane osobowe
poznawane w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak
legitymowanie osób przekraczających granicę, składane przez
nie deklaracje celne, czy prowadzone z nimi – z pozoru błahe – rozmowy. Do tego typu działań wywiadowczych można
też zaliczyć niby obojętne kontakty – niekiedy przyjacielskie
– z pracownikami takich urzędów drugiego państwa. Między
innymi w końcu lat dwudziestych ułatwiły one oficerom ekspozytury polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku (jej
posterunek oficerski krótko był też w Wejherowie) do rozpoznania Franciszka Kulinga, byłego podkomisarza polskiej Straży
Granicznej z podkościerskiego Lipusza. Z powodu poczynionych malwersacji finansowych został on zwolniony ze służby.
Odczuł to jako krzywdę, udał się do Niemiec, gdzie zaoferował
swoje usługi niemieckiemu wywiadowi. To właśnie funkcjonariusze nadgranicznych urzędów z obszaru dzisiejszej gminy
Wejherowo odkryli jego kontakty z funkcjonariuszami niemieckimi i jego utajony pobyt w wówczas niemieckim Lęborku.
Na co dzień takie działania wcale nie musiały się kończyć
spektakularnymi sukcesami, a niekiedy – w ogóle z dzisiejszej
perspektywy – mogą wywoływać pewien niesmak. Przykładowo
w 1926 r. przebywającego w Orlu urzędnika celnego zaniepokoiły
kilkakrotne wizyty Niemca, Juliusza Hempela, wówczas mieszkańca Bytowa, u swojej matki w tej wsi, chociaż miał przepustkę
uprawniającą go tylko do pobytu w 10 – kilometrowym pasie nadgranicznym. Poufnie więc poinformował o tym policję. No cóż!
Z jego perspektywy te wizyty wcale nie musiały być wynikiem
synowskiego uczucia, lecz szpiegowskiego zainteresowania.
Dla przeciętnego mieszkańca przedwojennej gminy Wejherowo działania obu wywiadów, polskiego i niemieckiego, były
(prawie) niezauważalne. Nie ma jednak żadnych wątpliwości,
że niekiedy miały wpływ na ich życie codzienne. Żeby nie być
gołosłownym, wspomnę jedynie, że pierwszy w odrodzonej Polsce wójt w Bolszewie, Aleksander Mey (dzisiaj postać w tej wsi
całkowicie zapomniana), został odwołany w 1923 r. z tego stanowiska w dużej mierze za przyczyną polskich służb specjalnych.
Miejscowa społeczność miała jednak prawo przypisywać to sobie, bo bardzo protestowała przeciwko niemu, gdyż był mieszkańcem Wejherowa i tam urzędował. Jego bolszewscy interesanci mieli więc do niego daleko i mocno się temu sprzeciwiali.
Znając niektóre wydarzenia z dziejów gminy Wejherowa, można z pewnym politowaniem spoglądać na filmowego J. Bonda. To wcale nie trzeba być uwikłanym
w sensacyjne - ogólnokrajowe czy wręcz ogólnoświatowe - wydarzenia, by przeżyć i to na jawie przygodę zapierającą dech
w piersi. Oby znaleźli się twórcy, chcący to zauważyć i przełożyć na filmową taśmę na odpowiednio wysokim poziomie.
								
						
Bogusław Breza
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Brawo dla strażaków
z Bolszewa!
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bolszewa
wzięli udział w III Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara
Pawlaka. Po wygraniu eliminacji powiatowych, zawodnicy
z Bolszewa reprezentowali w nich województwo pomorskie. Wśród 19 startujących drużyn w skali całej Polski wywalczyli oni zaszczytne, V miejsce. Wyjazd strażaków do
Gąsawy koło Żnina ufundowany został przez Zarząd Powiatowy OSP w Wejherowie oraz Wójta Gminy Wejherowo.
Strażakom – sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Gościcino górą!
26 marca w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie odbyły się Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt. Zawodniczki z Gościcina
w doskonałym stylu pokonały rywalki i stanęły na samym szczycie
podium. Zawody były eliminacją do Półfinałów Wojewódzkich
Igrzysk. Zgromadziły 8 zespołów z całego powiatu wejherowskiego. Dziewczęta z Gościcina spisały się wyśmienicie wygrywając
bezapelacyjnie wszystkie mecze grupowe oraz rundę finałową.
Skład zwycięskiej drużyny: Martyna Lesnau, Anna Miszka, Joanna Długosz, Joanna Kożyczkowska, Małgorzata Szerla, Paulina Pikron, Marcelina Strągowska, Weronika Cirocka, Paulina
Labuda, Karolina Zlewska, Marta Król, Alicja Ziemann, Martyna Gajewska. Opiekun: Mariusz Nagórski. Serdecznie gratulujemy!

Dziewczyny na boisku nie dały rywalkom żadnych szans

Strażacy z Bolszewa dumnie prezentowali się pośród drużyn
z całej Polski

Dwóch
gimnazjalistów
na podium
Wzorem ubiegłego roku, dwóch uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie znalazło się na podium w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych. 4 kwietnia w Rumi, po wcześniejszych eliminacjach gminnych i
miejskich, najlepsi zawodnicy ze szkół z Wejherowa, Rumi,
Redy, Luzina, Szemuda i Bolszewa, stanęli na starcie biegu
na 1500 metrów, dziewczęta pokonywały natomiast dystans
1000 metrów. Pierwsze miejsce zajął w nich Radosław Czarnecki, a na trzecim miejscu przybiegł Adam Klas. Zawody te
były jednocześnie eliminacjami do zawodów wojewódzkich,
gdzie nasz powiat będzie reprezentowało pięciu zawodników.
Medalistom gratulujemy a wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wytrwałości i sukcesów w kolejnych startach.
					

Celina Czarnecka
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ł

Pizza & Restaurant

JUŻ OTWARTE

Zapraszamy
885 885 865
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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