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Ludziom na ratunek już od 100 lat!

5 maja odbyły się obchody 100 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze. Połączono je z nadaniem jednostce sztandaru oraz uroczystościami związanymi z przypadającym dzień wcześniej Świętem Strażaka. Ochotnicza Straż
Pożarna w Górze jest najstarszą jednostką OSP na terenie gminy Wejherowo. Zgodnie z wieloma zapisami historycznymi
powstała w 1905 r. Na huczne obchody poczekano jednak aż
do roku 2012. Rozpoczęły się one mszą świętą, sprawowaną
przez kapelana strażaków Gminy Wejherowo ks. kan. Jerzego
Osowickiego, który wielokrotnie podkreślał znaczenie służby
strażaków – ochotników w niesieniu pomocy ofiarom wypadków czy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. Dalsza
część uroczystości miała miejsce na placu kościelnym, gdzie do-

konano przekazania sztandaru na ręce pani prezes OSP – Moniki Dampc. Kilka słów do licznie zebranych gości skierował
również Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. W swym
przemówieniu zawarł podziw dla nieustającej gotowości, nie
tylko strażaków z Góry, w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym i bezbronnym wobec różnorodnych nieszczęść oraz
życzył wytrwałości w dalszej pracy. Uroczystości związane
ze 100. leciem OSP stały się okazją do wręczenia odznaczenia Złotego Znaku Związku OSP RP najbardziej zasłużonym
ochotnikom oraz uhonorowania wszystkich tych, którzy przyczynili się do funkcjonowania i rozwoju jednostki w Górze.
					

Czytaj więcej str. 4

NASZA GMINA

Szanowni Mieszkańcy,
Wiosna w pełnej krasie ukazuje swoje oblicze. Soczysta
zieleń traw i listowia drzew, żółcień kwitnącego rzepaku i fiolet
gałązek bzu to tylko niektóre oznaki najpiękniejszej pory roku
w naszym klimacie. Niestety, wiosna bezlitośnie odsłania także
ciemniejszą stronę rodzimych krajobrazów i złożoność ludzkiej
natury. Zwałowiska śmieci i odpadów po przeprowadzanych remontach, papierki i puste butelki stanowią również nierzadki
element lasów, przydrożnych rowów czy okolic ogólnodostępnych pojemników na śmieci. Wielekroć, widząc takie miejsca bądź potykając się o owe pozostałości zżymamy się na nie
i ludzi, którzy je tam „zdeponowali”. Dajemy wyraz naszemu
oburzeniu podczas zebrań wiejskich, na forach internetowych
i w kontaktach indywidualnych. I słusznie, ponieważ nie tylko
traci na tym estetyka i kondycja bezpośredniego otoczenia; nie
tylko wydawane są coraz większe publiczne pieniądze na usuwanie skutków takiego procederu, ale również narusza się stan środowiska naturalnego, a przez to – warunki ludzkiej egzystencji.
Niestety, są to tylko niektóre aspekty tej wstydliwej sprawy. Wszak sprawcami takiego stanu rzeczy nie bywają krasnoludki, ani też przybysze z kosmosu. Oczywiście, może się
zdarzyć, że przyczyniają się do tego mieszkańcy innych gmin
lub miejscowości. Ale najczęściej – musimy sobie to uświadomić – to właśnie nasza niefrasobliwość, brak wyobraźni lub chęć
uniknięcia kosztów związanych z utylizacją powoduje, że lasy
i ulice przypominają często pospolite śmietnisko. Przyjrzyjmy
się choćby okolicznym zagajnikom - te urokliwe skądinąd miejsca bywają przytuliskiem dla miłośników piwa i innych napojów wyskokowych, a miejsca ich stałych spotkań bardzo łatwo
rozpoznać po ilości papierków, butelek, puszek czy niedopałków
papierosów. Nie inaczej bywa w innych rejonach, bezmyślnie obracanych w składowiska śmieci – pętla autobusowa przy
ul. Robakowskiej czy ul. Dworska i Źródlana w Gościcinie,
okolice jezior w Bieszkowicach i Zbychowie, park naprzeciw

KMI Porta w Bolszewie, plac zabaw w Sopieszynie – to tylko
niektóre miejsca, gdzie nasi współmieszkańcy pozbywają się
różnych pozostałości bytowych, licząc, że ktoś inny weźmie na
swój karb trud ich utylizacji. A’ propos utylizacji – niewykorzystywanie możliwości, jakie daje segregacja śmieci powoduje, że
z niektórych kominów wydobywa się (na szczęście, z wiosną
o wiele mniej) nic innego, jak śmiertelne zagrożenie dla zdrowia
i życia mieszkańców w postaci trującego i gryzącego nasze płuca
dymu z palonych nagminnie butelek, toreb i innych wyrobów
z plastiku. Czy należy się wiec dziwić wysokiej umieralności
z powodu raka lub innych chorób układu krążenia bądź oddechowego? Czy trzeba prokuratorskiego śledztwa lub skomplikowanego laboratorium, aby zorientować się, skąd tak cuchnie?
Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku, zwłaszcza w II
jego połowie, będzie pod tym względem znacznie lepiej. Przyczyni
się do tego wdrożenie na gruncie Gminy znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. Krótko mówiąc, wszyscy
właściciele posesji zostaną objęci obligatoryjnym systemem
zbiórki odpadów, przede wszystkim śmieci tzw. stałych, a Gmina będzie realizatorem i egzekutorem tego zadania. Zasady tego
systemu zostaną przedstawione w terminie późniejszym. Niemniej, należy się spodziewać, że ubędzie amatorów wyrzucania
swych nieczystości do lasów i na sąsiedzkie posesje, ponieważ
każdy będzie dysponował odpowiednimi pojemnikami i innymi
możliwościami pozbywania się niepotrzebnych składników swego gospodarstwa.
Póki co, przed nami jeszcze ponad rok obecnego stanu i postarajmy się jednak wspólnie nie zaśmiecić naszego środowiska
ponad przyzwoitą miarę. Jeszcze jedno – zagadnienia tego nie
rozwiąże powołanie straży gminnej, ale raczej uświadomienie
sobie i bliskim, zwłaszcza młodzieży, że czyste środowisko to
nie tylko przywilej żyjących, ale i obowiązek wobec następnych
pokoleń.
dr Krzysztof Zabiegliński
Doradca Wójta

Galeria Jubilatów

Wanda Czerwionke, 98 lat, Pętkowice

Adam Grinberg, 90 lat, Łężyce

Anna Dopke, 92 lata, Zbychowo

-2-

NASZA GMINA

XVII Sesja Rady Gminy Wejherowo
18 kwietnia odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Wejherowo.
Podczas obrad radni podjęli m.in. następujące uchwały:

•
Nabycie nieruchomości zabudowanej we wsi Bolszewo
Gmina Wejherowo odpłatnie nabędzie działkę w Bolszewie na
ul. Wodnej 4, stanowiącą własność Fundacji „OAZA”. Działka
położona jest na terenie, dla którego nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym, murowanym. Powierzchnia zabudowy
wynosi ok.58 m².
•

Nabycie nieruchomości pod drogami położonymi we wsi
Bolszewo
Przedmiotem uchwały jest nabycie przez Gminę Wejherowo prawa własności działek gruntowych pod drogami położonymi we wsi
Bolszewo. Nieruchomości stanowią fragmenty dróg w miejscowości Bolszewo. Są uzupełnieniem ciągów komunikacyjnych dróg
gminnych. Ze względu na projektowanie kanalizacji sanitarnej
oraz realizację zadań gminy związanych z utrzymaniem i budową
dróg, właściciele odpłatnie przekazali prawa własności działek.
•

Nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Bolszewie z przeznaczeniem pod drogi
Przedmiotem uchwały jest nieodpłatne przyjęcie działek stanowiących fragmenty ulic położonych we wsi Bolszewo. Właściciele
nieruchomości wyrazili zgodę na przekazanie ich Gminie jako darowizna. Uzupełnią one i połączą ciągi komunikacyjne dróg gminnych, ułatwiając realizację zadań własnych gminy.

•
Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Bolszewo
Działki zlokalizowane są przy ul. Grabowej w Bolszewie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone
są pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz stanowią integralne części istniejących działek budowlanych. Kształt oraz powierzchnia gruntów uniemożliwia ich wykorzystanie jako samodzielne nieruchomości.

•
Zmiana nazwy ulic położonej we wsi Góra
Na wniosek red. Reginy Osowickiej oraz po przeprowadzeniu
konsultacji wśród mieszkańców Góry, ustalono zamianę dotychczasowej nazwy: „ulica Parkowa” na „Aleję Rodziny Żyliczów”. Ulica ta położona jest nieopodal dawnej siedziby rodziny Żyliczów. Założyciel rodu – Ignacy Żylicz przybył do Góry
w 1921 r. Przejął tam 500 ha państwowego majątku. Był działaczem społecznym dokładającym wszelkich starań do optymalnego wykorzystania potencjału rolnego na tych obszarach. Działał
w Powiatowym Zjednoczeniu Producentów Rolnych w Wejherowie i Pomorskiej Izbie Rolniczej. Przyczynił się do ponownego
uruchomienia linii kolejowej Wejherowo – Zamostne.
•
Zmiana budżetu Gminy na 2012 r.
Najistotniejsze zmiany w zakresie dochodów obejmują:
- zwiększenie dochodów budżetowych o łączną kwotę 109.875
zł tytułem pozyskanych środków budżetowych z kar nałożonych na wykonawców zadań inwestycyjnych za nieterminowe wykonanie prac oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 620.000 zł - dostosowanie planu finansowego do aktualnych poziomów przypisów
księgowych.
- zmniejszenie o kwotę 508.232 zł wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów i korektą tego wskaźnika dochodów.
- zgodnie z pismem Ministra Finansów i korektą z tytułu subwencji

ogólnej – zwiększenie dochodów o kwotę 1.307 zł.
Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków obejmują:
- Dodanie środków finansowych w wysokości 160.000 zł. zaangażowanych do rozstrzygnięcia przetargu na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Sopieszynie.
- zwiększenie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg
w wysokości 200.000 zł.
- 285.000 zł – wprowadzenie 4 nowych zadań oraz zwiększenie
wartości „Przebudowy dróg gminnych objętych programem na rok
2012”
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego w Górze o wartości
30.000 zł.
- 20.000 zł na niezbędne opracowania geodezyjne (wyceny, operaty)
- 15.000 zł - wpłata na fundusz celowy Policji, z przeznaczeniem
na doposażenie w sprzęt Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
- zwiększenie niezbędnych środków budżetowych na rozbudowę
SSP Nowy Dwór Wejherowski oraz budowę sali gimnastycznej
przy SSP Góra na sumę 1.000.000 zł., a także stworzenie nowych
zadań inwestycyjnych dotyczących budowy placów zabaw przy
SSP Gościcino i SSP Gowino, termomodernizację SSP Gościcino
oraz adaptację obiektu komunalnego na potrzeby SSP Bolszewo.
•

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata
2012 – 2018
Wieloletnia prognoza finansowa zmieniona zostaje w związku
z budową sali gimnastycznej przy SSP w Górze, rozbudową SSP
Nowy Dwór Wejherowski oraz budową kolektora i sieci rozdzielczej w rejonie ul. Drzewiarza w Gościcinie.

•
Udzielenie dotacji celowej
Udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP
w Bolszewie dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Bolszewie, polegające na renowacji organów w zabytkowej części kościoła w wysokości 40.000 zł. Udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Mateusza Apostoła w Górze dotacji celowej na prace remontowe
i konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Górze
polegające na remoncie tynków wewnątrz wieży kościoła w łącznej kwocie 38.000 zł.

•

Zawarcie umowy ze Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie o udzielenie dotacji przedmiotowej.
Gmina Wejherowo udziela dotacji przedmiotowej w wysokości
15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii z Oddziałem
Udarowym.

•
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Choczewo
Gmina Wejherowo udziela Gminie Choczewo pomocy finansowej
w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków
pożaru budynku wielorodzinnego w Ciekocinie, poprzez budowę
budynku socjalnego.
•

Udzielenie Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na ratowanie obiektów zabytkowych na terenie miasta Wejherowo w roku 2012.
Gmina Wejherowo udziela pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich
w obiektach zabytkowych, w tym klasztorze o.o. Franciszkanów
w Wejherowie.
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Strażacy z Góry otrzymali sztandar
2011. W 1990 r. powołano
pierwszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopców.
W 1992 r. jednostka otrzymała
wóz pożarniczy – samochód
ciężarowo – osobowy marki
Żuk. W 1994 r. rozpoczęto,
trwającą do dziś, budowę
nowej remizy strażackiej.
W ubiegłym roku budynek remizy przekazano na własność
gminie Wejherowo. Obecnie
jednostka posiada również
samochód pożarniczy marki
JELCZ typu GCBA5/32. OSP
Góra składa się z 59 członków zwyczajnych oraz jednego członka honorowego.
W obchodach 100. lecia jedW uroczystości wziął udział m.in. dh Zygmunt Tomczonek – wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP
nostki udział wzięli m.in.:
OSP w Górze powstała z inicjatywy tamtejszego właściciela posłowie na Sejm RP Kazimierz Plocke oraz Jerzy Budnik,
majątku ziemskiego, który w 1905 r. przekazał na rzecz miesz- dh Zygmunt Tomczonek, wiceprezes Związku Głównego OSP
kańców pompę – sikawkę konną typu Gustaw Ewald, Gǘstrin II. RP, przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego Kazimierz GruNiedawno została ona odrestaurowana, a jak przekonują druho- ba, przedstawiciele Nadleśnictwa Wejherowo, radny Józef
wie z Góry, jest ona także w pełni sprawna. W pierwszych latach Pranga, sołtys Genowefa Dampc, Prezes Miejsko – Gminnego
swojej działalności jednostka funkcjonowała jako straż przyza- Zarządu OSP w Wejherowie Jerzy Groth oraz poczty sztankładowa Zakładów Mięsnych w Górze Pomorskiej. W 1959 r. darowej jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego.
pod przewodnictwem prezesa - dh Stefana Szczypiora wybudowana została pierwsza strażnica, którą wyremontowano w roku

Mieszkańcy Kąpina
w czynie społecznym!

Godna pochwały, a przede wszystkim naśladowania jest postawa mieszkańców Kąpina, którzy sami postanowili zadbać o wygląd swojej miejscowości. 1 maja, 30 mężczyzn, kobiet i dzieci,
pod przewodnictwem członków Stowarzyszenia Eco Kąpino postanowiło wspólnymi siłami upiększyć swoją wieś. Dzięki pomocy gminy Wejherowo, do Kąpina dowieziony został czarnoziem,
który mieszkańcy samodzielnie rozwieźli na pas zieleni przy ul.
Lipowej oraz na
boisko do piłki
siatkowej przy
ul. Wiejskiej.
Samodzielnie
posiali również,
zakupioną przez
prywatnego darczyńcę trawę.
Gratulujemy postawy i zachęcamy mieszkańców pozostałych
miejscowości do
brania przykładu Prezes Stowarzyszenia Eco Kąpino - Wiktor
z pracowitych Kacmajor daje dobry przykład pozostałym
mieszkańcom swojej wsi
kąpinian!

Odznaczenia najbardziej zasłużonym druhom wręcza Prezes Miejsko – Gminnego Zarządu OSP w Wejherowie Jerzy Groth

Podziękowania
Dziękuję mieszkańcom ul. Kanałowej z Bolszewa, którzy w czynie społecznym, w kwietniu bieżącego roku posprzątali tereny wokół swoich posesji. Słowa wdzięczności
kieruję również do Wójta Gminy Wejherowo za podstawienie kontenera do zebranych śmieci.
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Młodzieżowa
Rada zebrała górę
elektrośmieci i opon
Monitory, laptopy, piekarniki, radia, telewizory oraz
mnóstwo innego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
a także opon znalazło się 21 kwietnia w kontenerach podstawionych dzięki Gminie Wejherowo na plac przy remizie strażackiej w Bolszewie. Pomysł bezproblemowego
pozbycia się niepotrzebnego sprzętu wyraźnie spodobał
się wielu okolicznym mieszkańcom, gdyż przewidziane
na zbiórkę 2 kontenery błyskawicznie zapełniły się różnorodnymi przedmiotami, które z pewnością od długiego
czasu nie służyły swoim właścicielom. Za oddane sprzęty
oraz opony członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo rozdali ok. 150 sadzonek drzewek, a za pozostawione baterie kilkadziesiąt torebek z nasionkami kwiatów.
- Zainteresowanie akcją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Wiesława Waldowska, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo. Bardzo cieszymy się, że
mogliśmy w ten sposób pomóc w wiosennych porządkach.
Podczas zbiórki, w parku przy remizie strażackiej, prowadzone były gry i zabawy dla dzieci.

Pracownicy Urzędu
zadebiutowali na
siatkarskim boisku
Po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, dzielni pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo i GOPS-u wzięli udział w siatkarskiej rywalizacji pomiędzy pracownikami samorządowymi
z terenu całej Polski podczas XVI Mistrzostw Polski w Piłce
Siatkowej Pracowników Samorządowych. Walczyli do utraty tchu, wykorzystując każdy moment do prezentacji swoich
sportowych talentów, a tuż przed turniejem ćwiczyli niemal
codziennie w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie,
aby udowodnić, że profesjonalizm towarzyszy im nie tylko
w pracy, ale także na siatkarskim boisku. Niestety, przeciwnicy wykazali się nieco większym doświadczeniem i sprytem,
przez co nie dali naszym dzielnym kolegom zbyt wielu okazji
do świętowania wygranych setów. Nie mniej jednak, gratulujemy im walecznej postawy i gry w duchu fair play. Życzymy trochę więcej szczęścia w przyszłorocznych rozgrywkach!
Skład drużyny: Krzysztof Sapieha, Piotr Hebda, Damian Formela, Karol Kepka,
Anita Kierznikiewicz, Agata
Bradtke, Artur
Kankowski, Kamil Kamiński,
Agnieszka Gacoń, Łukasz Wiśniewski, Hanna
Płocka i Magda- Siatkarze amatorzy w przyszłym roku ponownie
lena Piekarska. pokażą na co ich stać

Młodzież po raz pierwszy zorganizowała akcję dla dorosłych
mieszkańców gminy Wejherowo.
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Aukcja i wystawa w Dworku Drzewiarza
nał również Wójt Gminy Wejherowo oraz
Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma.
Wraz z nimi, zaproszeni goście oglądać mogli kilkadziesiąt eksponatów, związanych
z pracami przy wyrębie drzew, jak i obróbki
drewna. Jak na razie wystawa obejmuje tylko jedno pomieszczenie, jednak nadal zbierane są i przyjmowane kolejne przedmioty,
dzięki którym będzie można ją sukcesywnie
powiększać. Uroczystość uświetnił występ
młodzieży z Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie, która przygotowała montaż
słowno – muzyczny pt. „Jest jeszcze taka
miłość”. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m.in. zastępca wójta Maciej Milewski,
Radni Gminy Wejherowo, Doradca Wójta
Krzysztof Zabiegliński, o. Jacek Stępień, ks.
kan. Stanisław Bach, dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie, nauczyciele oraz partnerzy projektu. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Dworku
Drzewiarza.

Wystawa powstała m.in. dzięki pomocy Nadleśnictwa Strzebielino

Ponad 4 tys. zł zebrano podczas aukcji charytatywnej
„O radość dziecka”, jaka 17 maja odbyła się w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Kilkunastu przedsiębiorców z terenu gminy
Wejherowo licytowało obrazy członków Koła Pasji Twórczych,
działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo
w Bolszewie. W tym roku zlicytowano 23 obrazy -„Pejzaż”
i „Martwa natura”. Cały dochód z aukcji, wzorem edycji ubiegłorocznej, przeznaczony zostanie na rzecz ubogich rodzin z terenu
gminy Wejherowo. Całość poprowadził Jacek Lange z Gościcina.
Tego samego dnia w Dworku Drzewiarza miało miejsce jeszcze jedno, równie ważne wydarzenie. Nakładem pracy koordynatorów projektu oraz wielu ludzi dobrej woli, w szczególności
Kolegium Zakonu Pijarów z Bolszewa, otwarta została pierwsza
stała wystawa pt. „Od drzewa do drewna”. Poprzedzono ją posadzeniem przez Wójta Henryka Skwarło symbolicznego drzewka
– dębu bezszypułkowego. Uroczystego przecięcia wstęgi doko-

Występ młodzieży związany był z przypadającym 15 maja Światowym Dniem
Rodziny

Karciane potyczki – nie tylko dla panów!

Zwycięzcy VII Otwartych Mistrzostw Skata Sportowego wraz z posłem
Jerzym Budnikiem i Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło
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Już po raz siódmy, panowie i panie z województw
pomorskiego i kujawsko – pomorskiego zasiedli w remizie OSP w Zbychowie do gry w skata sportowego.
Udowodnili w ten sposób, że te wyjątkowe rozgrywki,
nie tylko na Śląsku, mają silną tradycję. Jak się okazało,
z podobną zaciętością grają również nad morzem, gdzie
dodatkowo stosuje się podnoszące atmosferę tzw. szykany. Po kilku godzinach karcianej walki i zliczeniu wyników przez organizatora turnieju – radnego Alojzego
Formellę, puchar ufundowany przez posła Jerzego Budnika trafił w ręce mistrza rozgrywek – Jana Licy z Redy.
Tytuł pierwszego wicemistrza zdobył Stefan Szczypior
z Mrzezina, który otrzymał również Puchar Wójta
Gminy Wejherowo Henryka Skwarło. Trzecie miejsce i puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego zdobył
Waldemar Zduńczyk z Gdyni. Czwarte miejsce, wraz
z pucharem sołtysa Zbychowa zdobył Marian Paszylk
z Władysławowa. Mistrzynią kobiet została Teresa Wróbel z Nowej Karczmy.

NASZA GMINA

Zumba i smakołyki na „Kobiecych Inspiracjach”
Nauką zumby i degustacją finezyjnych potraw rozpoczął się
cykl spotkań pn. „Kobiece Inspiracje”. Od kwietnia, co miesiąc,
tematyczne wieczorki organizowane będą w Dworku Drzewiarza w Gościcinie.
Duże zainteresowanie ubiegłorocznymi „kobiecymi warsztatami”, zmobilizowało zarówno ich organizatorkę – Dorotę Schulz, jak i chętne panie do reaktywowania kameralnych
spotkań. Podczas pierwszego spotkania, niemal 30 pań z terenu gminy Wejherowo i nie tylko, miało okazję nieco poruszać się w rytm energetycznej muzyki i nauczyć się podstaw
zumby – ćwiczeń łączących w sobie elementy tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Taniec nieoczekiwanie zmienił się we wspaniałą zabawę, prowadzoną przez
instruktorkę Dorotę Więckowską z Gościcina i zachęcił do
rozpoczęcia regularnych ćwiczeń w rytm gorącej muzyki.
Druga, równie przyjemna część spotkania, przeznaczona była
z kolei na uzupełnianiu zgubionych podczas tańca kalorii. Panie
bowiem poczęstowane zostały wymyślnymi potrawami, które
serwowała, przy okazji wyjaśniając sposób przyrządzenia, szefowa kuchni jednej z lokalnych restauracji - Marta Okoń. Wszyst-

kie uczestniczące w tych wyjątkowo przyjemnych warsztatach
panie otrzymały również przepisy smakowanych potraw. Kolejne tematyczne spotkanie z cyklu „Kobiece Inspiracje” odbędzie
się 28 maja w Dworku Drzewiarza w Gościcinie (ul. Drzewiarza
2). Serdecznie zapraszamy!

Dzień Zwycięstwa
świętowano w Łężycach

Z matematyką
za pan brat!!

Panie w dużym skupieniu powtarzały figury instruktorki

Obchody 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej odbyły się 8 maja na cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich
w Łężycach. Z tej okazji kilka słów do przybyłych na uroczystość gości skierował Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który wraz z pozostałymi delegacjami złożył również kwiaty przy pomniku głównym nekropolii. W uroczystości udział
wzięli m.in.: poseł na Sejm Jerzy Budnik, przedstawiciele
Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych z Wejherowa, poczty sztandarowe szkół podstawowych i gimnazjum
oraz radni i sołtysi z terenu gminy Wejherowo. Przypominamy, że cmentarz poległych żołnierzy polskich i radzieckich od
stycznia tego roku znajduje się pod opieką gminy Wejherowo.

„Dzień Matematyki” zorganizowany został w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie. W ramach matematycznych zabaw uczniowie wzięli m.in. udział w konkursie „Matematyka w kadrze” polegającym na sfotografowaniu miejsc
lub zdarzeń kojarzących się z pojęciami matematycznymi lub
zastosowaniem umiejętności matematycznych w praktyce. Pomysły były różne: zachodzące słońce – koło, tory – równoległość, prace pomiarowe, obliczanie czasu. Z zebranych zdjęć
wykonano przepiękną wystawę. Najciekawsze trzy prace zostały nagrodzone dyplomami. Z ogromnymi emocjami wiązał się
również „Omnibus matematyczny”. Młodzi matematycy o ponadprzeciętnych zdolnościach wzięli udział konkursie wiedzy,
w którym każdy uczestnik odpowiadał na trudne i podchwytliwe pytanie z zakresu matematyki. Zwycięzcą z klas czwartych został Dawid Gulcz, z klas piątych - Agata Maliszewska,
natomiast turniej klas szóstych wygrała Izabela Szotrowska.
Kolejną atrakcją „Dnia Matematyki” były warsztaty prowadzone przez pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Uczniowie dowiedzieli się od nich m.in. jakie
jest prawdopodobieństwo wygrania
w Lotto, jak na co
dzień możemy wykorzystać liczby
cykliczne. Wszyscy wyszli z zajęć
bardzo zadowoleni
i zmobilizowani do
dalszej nauki.
Matematykę z zupełnie innej strony poznawali
uczniowie z Gościcina

Przedstawiciele Związku Kombatantów po raz pierwszy mieli
okazję oddać hołd poległym na łężyckim cmentarzu żołnierzom
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Olga Łączyńska

NASZA GMINA

7 dni wokół książki i ... piłki nożnej!

Teresa Szczodrowska czyta bajki w języku kaszubskim

połączona z promocją książki
wydanej w serii „Biblioteczka
Gminy Wejherowo”. Referaty
wygłosili na niej: dr Romuald T.
Bławat, dr Zygmunt Miszewski
i prof. Tadeusz Linkner; wernisaż
marynistyczny połączony z wieczorem poetyckim przy świecach
i pokazem multimedialnym, prezentującym twórczość Zdzisława
Sękiewicza i Konstantego Wasilewskiego, długoletnich marynarzy oraz szereg konkursów dla
dzieci i młodzieży promujących
ideę EURO 2012 w Polsce i na
Ukrainie.
W „Tygodniu Bibliotek”
udział wzięli również uczestnicy
projektu „Droga do celu”, którzy
mieli okazję poznać „od kuchni” zasady działania biblioteki.
W Tygodniu Bibliotek odbyło
się 14 konkursów, do których
przystąpiło 371 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wejherowo. Laureatami konkursów zostało 75 uczestników. W bibliotece w Bolszewie i jej filii w Nowym Dworze Wejherowskim odbyło się 11 spotkań autorskich
i warsztatów m.in. z Joanną Siedlecką, Beatą Jaskułą-Tuchanowską, Pawłem Wakułą, Jackiem Fedorowiczem, Joanną
Olech, Melanią Kapelusz, Edwardem Jastrzębskim oraz Grzegorzem Nicińskim - trenerem Gryfa Orlex Wejherowo i zawodnikami tego klubu. Łącznie dla mieszkańców gm. Wejherowo
i zaproszonych gości zorganizowano 61 przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, w których uczestniczyło 3 tys. osób.

Pełen różnorodnych przedsięwzięć, imprez, a przede
wszystkim niezapomnianych emocji „Tydzień Bibliotek 2012”
za nami. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy
w Piłce Nożnej, w tym roku przyświecało mu hasło „Biblioteka
ciągle w grze!”. Ten wyjątkowo intensywny czas wypełniony był
spotkaniami z artystami, konkursami, wystawami i wielu innymi atrakcjami, dzięki którym każdy mógł przekonać się, że Biblioteka Publiczna w Bolszewie to miejsce po prostu magiczne.
Wśród proponowanych przez bibliotekę atrakcji od 8 do 15
maja bieżącego roku znalazły się: liczne konkursy czytelnicze
i plastyczne; Gminny konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”, spotkania autorskie,
akacja „Cała Polska czyta
dzieciom”, lekcje okolicznościowe z okazji „Roku
Janusza Korczaka” i „Roku
Aleksandra Labudy”, lekcje
z „Molikiem”, warsztaty
plastyczne i dziennikarskie,
wystawy i wernisaże oraz
wieczory poetyckie przy
świecach, konferencja naukowa i promocja książki
Obrazy kaszubskiego morza. W 110. Rocznicę urodzin Augustyna Necla pod
red. Janiny Borchmann
i Macieja Tamkuna. Niewątpliwie
niepowtarzalnymi imprezami tegorocznego Tygodnia Bibliotek
były konferencja naukowa
poświęcona marynistyce Spotkanie z satyrykiem Jackiem Federowiczem
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Radni kontra przyjaciele biblioteki w Bolszewie
Mecz piłki nożnej o Puchar Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Bolszewie odbył się 12 maja na boisku przy hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie. Po raz pierwszy na piłkarskiej murawie spotkali się samorządowcy i przyjaciele biblioteki.
Prawie żadnych szans nie dali dzielnie walczącym radnym
gminy Wejherowo przyjaciele bolszewskiej biblioteki. Już od
pierwszych minut meczu, skutecznie bronili swojej bramki i odważnie atakowali siatkę samorządowców, nie pozwalając zdobyć
im choćby jednej, honorowej bramki. W drugiej połowie meczu
sytuacja nieco się zmieniła. Radni w doskonałym stylu strzelili
przeciwnikom aż dwa gole. Zawalczyli o to m.in. Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma, radni Janusz Gafka, Janusz
Daniszewski, Krzysztof Wróblewski i Wojciech Kuziel. Dwie
bramki niestety nie wystarczyły, żeby pokonać „przyjaciół”,
którym ewidentnie dopisało tym razem nieco więcej szczęścia.
Ostatecznie ten bądź co bądź emocjonujący pojedynek zakoń-

Wakacyjna przerwa
„Piątków z kulturą”
Programem satyrycznym pt. „Historie nie zawsze wesołe
z dziejów leżenia pod stołem” grupy teatralnej Hals zakończył
się półroczny cykl pn. „Piątki z kulturą”. Od stycznia bieżącego roku był on realizowany przez gminę Wejherowo w hali
widowiskowo – sportowej w Bolszewie. W ramach tego projektu, wystąpili m.in. kabaret Limo, kabaret Widelec czy Artur
Sychowski z Agatą Jasińską. Kolejne występy, po wakacyjnej
przerwie, realizowane będą już od września. Obowiązującym
terminem będzie oczywiście ostatni piątek każdego miesiąca.
Serdecznie zapraszamy!

Hals przedstawił program o lekkim zabarwieniu antyalkoholowym

czony został wynikiem 8:2. Puchary i gratulacje wręczone zostały przez panią dyrektor Janinę Borchmann. Spotkanie było
częścią ogólnopolskiego projektu „Tydzień Bibliotek”, który
w tym roku odbył się pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”.

Zawodnicy już zapowiedzieli mecz rewanżowy

Gryfici wśród książek
Kilkudziesięciu chłopców z Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie skorzystało z wyjątkowej okazji bezpośredniego
spotkania z piłkarzami i trenerem wejherowskiego, trzecioligowego klubu piłkarskiego Gryf Wejherowo. Grzegorz Niciński wraz z zawodnikami zostali poproszeni do opowiedzenia
o kulisach profesjonalnych treningów i przekazania wskazówek do osiągnięcia sportowych sukcesów w przyszłości. Piłkarze chętnie odpowiadali na zadawane z sali pytania, szczególnie nauczyciela Jarosława Borowca i gorąco namawiali
chłopców do uprawiania właśnie tej dyscypliny sportowej.
Spotkanie stało się również okazją do rozdania nagród w konkursie biblioteki „Co ty wiesz o Euro?”. I tak z testowymi pytaniami na temat zbliżających się piłkarskich rozgrywek najlepiej poradzili sobie Radosław Dampc i Piotr Joskowski. Taką
samą liczbę punktów i drugie miejsce zajęli Wojciech Kandziora
i Bartek Hewelt. W nagrodę otrzymali nagrody książkowe i szaliki ufundowane przez klub Gryf Orlex Wejherowo.

Spotkanie z piłkarzami Gryfa Wejherowo było dla gimnazjalistów nie
lada gratką
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Międzywojenne sołectwo i sołtysi w Górze
Uważny Czytelnik moich artykulików w „Naszej Gminie” - jak przypuszczam – domyśli się pewnej niekonsekwencji zawartej w tytule niniejszego tekstu i będzie miał rację. Rzeczywiście, o czym wspomniałem już wcześniej, przez większość
międzywojnia trudno mówić – szczególnie w odniesieniu do dzisiejszego rozumienia tego słowa – o jednolitym sołectwie w Górze.
Na mocy jeszcze zaborczego, pruskiego ustawodawstwa
w Górze były dwie prawie niezależne - jakbyśmy je dzisiaj nazwali – jednostki samorządu terytorialnego. Obejmowały one
miejscowe lasy państwowe, zarządzane przez nadleśnictwo
w Górze oraz tamtejszy (również państwowy) majątek ziemski, zarządzany przez wyznaczanego przez władze państwowe dzierżawcę. W ówczesnej nomenklaturze był to obszar dworski Góra – lasy
(inaczej domena państwowa – leśna) i obszar dworski Góra – ziemski (inaczej domena państwowa – ziemska). Na ich terenie funkcje
administracyjne, jak ściąganie podatków, opieka socjalna nad ubogimi, zwoływanie oraz prowadzenie zebrań wiejskich itp., wykonywali odpowiednio nadleśniczy i dzierżawca majątku ziemskiego.
W praktyce nie sprawowali ich bezpośrednio, lecz poprzez inne osoby,
zwane zastępcami przełożonych obszarów dworskich, będących odpowiednikiem obecnych sołtysów i tak często byli nazywani. W odniesieniu do nadleśnictwa na ogół byli to podlegli nadleśniczemu leśnicy,
a domeny ziemskiej jej pracownicy lub przedstawiciele lokalnej elity,
jak bogatsi gospodarze, karczmarze, nauczyciele itp. Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości – przez siedem lat – w majątku
ziemskim funkcję tę sprawował nauczyciel z Góry, Paweł Rogowski.
Jeszcze przed formalnym przejęciem
Pomorza w 1920
r. przez odrodzone
państwo
polskie,
instytucje miejscowego
polskiego
ruchu narodowego
– przygotowując się
do przejęcia władzy
– wyznaczały osoby,
które po wkroczeniu
wojsk polskich miały objąć poszczególne urzędy. Dotyczyło to także przełożonych obszarów dworskich
i ich zastępców. Już w maju 1919 r. - czyli prawie rok przed faktycznym wprowadzeniem na stanowisko - wejherowska Powiatowa
Rada Ludowa (RL) mianowała sołtysem obu domen w Górze Jana
Patoka, miejscowego gospodarza. Oznaczało to niewątpliwie, że doceniono jego zaangażowanie w polski ruch narodowy i uznano, iż
z powodzeniem będzie on realizował - jako zwierzchnik lokalnej administracji - polską rację stanu. W zasobach archiwalnych zachowała się kopia aktu tej nominacji, należąca do jednych
z ciekawszych jednostkowych dokumentów, związanych z międzywojenną historią gminy Wejherowo, między innymi z interesującą pieczątką RL. Nominację tę podpisał – co warto zaznaczyć – Aleksander
Majkowski, wybitny kaszubski działacz regionalny i autor najbardziej
docenianej kaszubskojęzycznej powieści „Życie i przygody Remusa”,
wówczas będący prezesem RL. Akt ten podtrzymał Stefan Dąbrowski
z Donimierza, przewidziany na pierwszego polskiego starostę wejherowskiego i mianował J. Patoka komisarycznym sołtysem „na Górę”.
Mimo mocnego umocowania unia personalna obu górskich
obszarów dworskich nie trwała długo. Już po około dwóch latach
wejherowski starosta - na wniosek górskiego nadleśniczego - po-

wołał na z-cę przełożonego podległego mu obszaru dworskiego Bolesława Filczka, pomocniczego leśniczego. Na ogół każda zmiana
nadleśniczego lub służbowe przeniesienia leśniczych pełniących
funkcję zastępców przełożonych obszarów dworskich, powodowała także zmianę personalną na tym stanowisku. Były więc one częste, między innymi w 1928 r. z-cą przełożonego obszaru dworskiego Góra – lasy był Alfons Kowalke, leśniczy z tej miejscowości.
Jak można sądzić, powodów odejścia J. Patoka z tego stanowiska było kilka. Kolejni nadleśniczowie woleli mieć jako zastępcę przełożonego obszaru dworskiego osoby podległe im także
w strukturze administracji leśnej, tym bardziej, że odpowiadali za
ich działania na tym urzędzie. Z kolei J. Patok traktował to stanowisko jako zbyt obciążające w stosunku do przysługującego mu
za nie wynagrodzenia, formalnie traktowanego wyłącznie jako odszkodowanie za poczynione na nim wydatki i poświęcony mu czas.
Niewspółmierność obowiązków do otrzymywanego „odszkodowania” była też często podnoszona przez J. Patoka w odniesieniu do
sprawowanej przez niego funkcji z-cy przełożonego ziemskiego obszaru dworskiego. Mimo to utrzymał się na tym stanowisku dłużej, gdyż
był stosunkowo mocno wspierany i doceniany przez Ignacego Żylicza,
dzierżawcę domeny ziemskiej Góra, stanowczo broniącego się przed
osobistym prowadzeniem administracji podległego mu obszaru dworskiego. W konsekwencji J. Patok należał do najdłużej urzędujących
międzywojennych „sołtysów” z obszaru dzisiejszej gminy Wejherowo.
Nie znaczy to, że sprawował urząd z – cy przewodniczącego ziemskiego obszaru dworskiego bezproblemowo. Jego postawa niekiedy wywoływała opór, sprzeciw części miejscowej społeczności i poszczególnych jej członków. Zdarzało się też, że podejmowane przez niego decyzje
były kwestionowane przez wejherowskiego starostę, a on był karany
dyscyplinarnie. Na skutek tego kilkakrotnie rezygnował z funkcji, a na
jego miejsce powoływano przejściowo inne osoby: ponownie nauczyciela P. Rogowskiego, górskiego oberżystę Augustyna Kohnkego i Augustyna Lesnaua z Zamostnego. Po pewnym czasie zawsze jednak wracał.
Dodatkowym problemem związanym z prawidłowym funkcjonowaniem ziemskiego obszaru dworskiego w Górze było przyłączenie
do niego w 1920 r. Zamostnego, dotychczas stanowiącego oddzielną
jednostkę administracyjną z Kniewem, które po I wojnie światowej pozostało w granicach Niemiec. W tym kontekście podnoszono najmocniej nadgraniczne trudności Zamostnego i stosunkowo liczną obecność
w nim ubogich, będących znacznym obciążeniem dla budżetu górskiego obszaru dworskiego. Podejmowane kilkakrotnie przez górską społeczność próby administracyjnego usamodzielnienia Zamostnego bądź
włączenia go do sąsiedniej gminy w Zelewie nie przyniosły rezultatu.
Ponadto podporządkowanie górskich obszarów dworskich ówczesnym wójtostwom zmieniało się i było mało czytelne. Starczy powiedzieć, że przez szereg lat należały one do dwóch oddzielnych wójtostw:
w Kębłowie i Strzebielinie.
Ten administracyjny galimatias znacznie uporządkowano w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku tworząc z Góry i Zamostnego
jednolitą, samodzielną gromadę z siedzibą w Górze. Stała się ona integralną częścią nowo powstałej gminy Wejherowo. Na czele tej nowej
gromady stanął – kilkakrotnie przeze mnie wymieniany – J. Patok jako
jej sołtys.
						
Bogusław Breza
Ps. Zachowane dokumenty nie dają pewności, czy J. Patok był sołtysem w Górze do 1939 r. Według jednej z relacji obecnej mieszkanki tej
wsi przed tym rokiem nastąpiła zmiana na tym stanowisku i sołtysem
został A. Kohnke.
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Ponad 200 osób na biegach po zdrowie
20 kwietnia zakończyła się IX edycja „Biegów po zdrowie.
Tym razem przyciągnęła ona 209 amatorów sportu z terenu całej gminy Wejherowo oraz sąsiednich samorządów. Tradycyjnie,
biegi odbywały się w 8 kategoriach wiekowych z podziałem na
kobiety i mężczyzn. Kwietniowe zawody kończyły rundę jesienną i wiosenną, z których suma zdobytych punktów wyłoniła zwycięzców w ogólnej klasyfikacji. Zawodnicy otrzymali
puchary i medale ufundowane przez Wójta Gminy Wejherowo.
Już dziś zapraszamy zarówno starszych jak i nieco młodszych
mieszkańców naszej Gminy na X, jubileuszową edycję biegów,
która odbędzie się już we wrześniu.
Wyniki biegów:
Szkoła podstawowa 1-3
Dziewczyny:
I miejsce – Martyna Szczypior
II miejsce – Agata Syska
III miejsce – Julia Jaros
Chłopcy:
I miejsce – Tomasz Kosznik
II miejsce – Konrad Rompca
III miejsce – Michał Serafin
Szkoła podstawowa 4-6
Dziewczyny:
I miejsce – Martyna Lesnau
II miejsce – Marta Roksz
III miejsce – Izabela Gafke
Chłopcy:
I miejsce – Patryk Angel
II miejsce – Błażej Hewelt
III miejsce – Szymon Miller

Gimnazjum
Dziewczyny:
I miejsce – Agata Okroy
II miejsce – Klaudia Kobiela
III miejsce – Aleksandra Grubba
Chłopcy:
I miejsce – Radosław Czarnecki
II miejsce – Karol Richert
III miejsce – Artur Miszka
Otwarta
Kobiety:
I miejsce – Lucyna Kosznik
II miejsce – Krystyna Gelo
III miejsce – Ilona Bieszk
Mężczyźni:
I miejsce – Mariusz Walczak
II miejsce – Wiesław Roksz
III miejsce – Miłosz Wróblewski

Wójt Gminy Wejherowo
zaprasza na Dni Gminy Wejherowo
23.06.
(boisko w Orlu, godz.11.00 – 13.30)
• występ zawodowych orkiestr wojskowych
• mecz piłki nożnej: mieszkańcy Orla vs samorządowcy
• pokaz żonglerki piłkarskiej: JANUSZ CHOMONTEK

(Dworek Drzewiarza, godz. 16.00 – 20.00)
• uroczyste otwarcie Dni Gminy Wejherowo
• ogłoszenie wyników konkursów: fotograficznych: „Nasza gmina w obiektywie”, „Portret drzewa” i plastycznego „Piękna nasza gmina cała” i wręczenie nagród.
• otwarcie wystawy nagrodzonych prac
• przegląd młodych talentów – artyści amatorzy z naszej
gminy
24.06.
(plac przy OSP Bolszewo, godz. 15.00 – 22.00)
• orkiestra Dęta Gmina Wejherowo
• grupa szantowa „Spinaker”
• zespół „Hog Wide” (covery)
• Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary z zespołem
• Weronika Korthals z zespołem

Zwycięstwem najbardziej cieszyli się najmłodsi uczestnicy zawodów

WIADOMOŚCI ROLNICZE
Schemat naliczania składki zdrowotnej:
• Poniżej 6ha przeliczeniowych – składkę opłaca budżet państwa za każdego ubezpieczonego w gospodarstwie
• Powyżej 6 ha przeliczeniowych - składkę opłaca rolnik za
każdego ubezpieczonego, w kwocie 1zł za każdy hektar
przeliczeniowy.
Dzieci zalicza się do domowników, ale w KRUS można ubezpieczyć dzieci tylko wtedy, kiedy spełniają łącznie 3 warunki:
1) Ukończyły 16 lat
2) Pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego
lub w bliskim sąsiedztwie
3) Stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.
Składki, choć są liczone miesięcznie, opłaca się w terminach kwartalnych określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, począwszy od II kwartału 2012r., tj. do 30 kwietnia 2012 za II kwartał, do
31 lipca – za III, do 31 października za IV kwartał 2012r.
Jeśli rolnik dzierżawi grunty to ma dwa tygodnie na to, aby
dokument, potwierdzony w ewidencji gruntów i budynków
zgłosił w KRUS. Kasa dolicza grunty dzierżawione do podstawy naliczania ubezpieczenia społecznego.
Zgodnie z art. 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
zwolnione z podatku są budynki gospodarcze lub ich części:
Służące działalności leśnej lub rybackiej; Położone na
gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej – budynek gospodarczy musi być faktycznie stale zajęty i wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności rolniczej, a nie – okazjonalnie.
Zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
Budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup. Do 25 czerwca 2012 można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Stawka dopłat: do hektara
zbóż – 100zł, roślin strączkowych 160zł, a do ziemniaków 500zł.
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IV Biegi Piaśnickie

IX Piknik Leśny

164 zawodników z terenu całego powiatu wejherowskiego
wzięło udział w IV Biegach Piaśnickich, corocznej imprezie sportowej organizowanej przez gminę Wejherowo w ramach Miesiąca
Pamięci Narodowej. Wśród nich dzielnie biegał 2 letni Patryk Lewiński, a z oldbojami zmierzył się natomiast pan Kazimierz Modzelewski, który w tym roku kończy 75 lat. Ich, jak i pozostałych
uczestników do wzięcia udziału w zawodach skłoniły nie tylko
atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz chęć niecodziennego uczczenia pamięci pomordowanych w Lasach Piaśnickich Polaków.
Uroczystego otwarcia zawodów, tradycyjnie już dokonał Wójt
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z posłem na Sejm Kazimierzem Plocke. W obecności najmłodszych uczestników złożyli
oni również kwiaty na grobie pomordowanych w tym miejscu dzieci.
Poza nagrodami indywidualnymi, wręczonymi zwycięzcom
poszczególnych kategorii, wśród wszystkich uczestników rozlosowana została nagroda specjalna – rower górski. W tym roku
trafiła ona w ręce gimnazjalistki – Dominiki Sawoniuk.

Moc wrażeń czekała na wszystkich, którzy 19 maja wybrali
się do leśniczówki Kępino, w której już po raz IX odbył się Piknik Leśny. Wzorem lat poprzednich, Nadleśnictwo Wejherowo
przy współudziale Gminy Wejherowo oraz Stowarzyszenia Eco
Kąpino zaprosiło do wzięcia udziału m.in. w Leśnym Maratonie Rowerowym czy Turnieju Wiedzy Leśnej. Przez cały dzień
odbywały się również pokazy psich zaprzęgów, zawody konne
w zrywce sportowej i występ grupy kaskadersko – historycznej
Dżygit.

Wyniki Poszczególnych
Kategorii:
„0” I Młodsi
1. Klaudia Konkol
2. Emilia Wojdylak
3. Agata Paschke
4. Oliwier Pokrywka
5. Marcin Lewinski
6. Gracjan Topp
I – III
1. Martyna Szczypior
2. Julia Jaros
3. Agata Syska
4. Beniamin Dampc
5. Jakub Szadkowski
6. Tomasz Kosznik
IV - VI
1. Zofia Topp
2. Joanna Długosz
3. Magdalena Niemc
4. Patryk Angel
5. Mikołaj Baranowski
6. Błażej Hewelt
Gimnazjum
1. Marta Topp
2. Rozalia Grabowska

3. Klaudia Kobiela
4. Radosław Czarnecki
5. Adam Klas
6. Maciej Cymann
Szkoły Średnie
1. Marzena Zielinska
2. Anna Lesner
3. Marlena Muszka
4. Karol Kass
5. Patryk Gelo
6. Marcin Nadolski
Otwarta
1. Ewa Maj-Płotka
2. Monika Rolbiecka
3. Wioletta Konkol
-Klimczak
4. Michał Rolbiecki
5. Oskar Gradecki
6. Szymon Góra
Kategoria Oldboje
1. Iwona Kosznik
2. Joanna Syska
3. Krystyna Gelo
4. Wiesław Roksz
5. Wojciech Klein
6. Jerzy Roksz

Widowiskowe zawody z udziałem koni, przyciągnęły tłum widzów

Starszy brat i siostra
ponownie ruszają z pomocą
Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo ponownie zaprasza wszystkich potrzebujących pomocy na BEZPŁATNE korepetycje z chemii, matematyki, fizyki i j. angielskiego. Spotkania z wolontariuszami odbywać się będą w poniedziałki na
8 godzinie lekcyjnej (od.14.30 do 15.15) w sali B1 12 Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Chęć uczestnictwa w
zajęciach należy zgłosić (przynajmniej do niedzieli) sms-em
pod nr 518 399 947 lub na adres mailowy: mrgwejherowo@
gmail.com. W treści należy wpisać tylko swoje imię, nazwisko
i klasę. Serdecznie zapraszamy!

Niektórzy uczestnicy biegają już od pierwszej edycji imprezy
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Pizza & Restaurant

JUŻ OTWARTE

Zapraszamy
885 885 865
Gościcino, ul. Brzozowa
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