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Pożegnaliśmy księdza Zygmunta Woszczka

Mszą świętą sprawowaną przez księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe
księdza Zygmunta Woszczka, wieloletniego proboszcza parafii
Wniebowzięcia NMP w Bolszewie. Wzięli w niej udział również księża z terenu całej Polski oraz zagranicy, siostry zakonne,
klerycy, członkowie rodziny, Wójt Gminy Wejherowo, Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo, radni, strażacy z OSP Bolszewo, członkowie Rady Parafialnej oraz wszystkich wspólnot
działających przy kościele, przyjaciele oraz tłumnie przybyli
parafianie. Wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali pięknych wspomnień o księdzu Woszczku, które wygłosili m.in.
o. Józef Matras, Prowincjał Zakonu Pijarów, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz przedstawiciele grup liturgicznych. Z ich ust płynęły słowa pełne uznania, a także wdzięczności dla wielu dokonań, jakie księdzu Zygmuntowi udało
się zrealizować w podczas wieloletniej posługi kapłańskiej.

Jako proboszcz parafii był pomysłodawcą i głównym organizatorem powiększenia i budowy ogrodzenia cmentarza
parafialnego oraz rozbudowy zabytkowego kościoła. Dzięki
Jego determinacji, nie tylko znalazły się na ten cel środki, ale
przede wszystkim pojawili się ludzie dobrej woli, którzy odpowiadając na Jego apel, podjęli społeczną pracę na rzecz rozbudowy świątyni. W latach 1991 – 1996 wykazał wielką troskę
o parafialną orkiestrę dętą, będącą teraz Orkiestrą Dętą Gminy Wejherowo. W trosce o duchowe odrodzenie oraz ciągłe
wzmacnianie wspólnoty parafialnej, za jego przyczyną, przy
kościele powstały również wspólnoty liturgiczne, śpiewacze
i modlitewne. Był współtwórcą Parafialnego Klubu Sportowego Bolszewianka, skupiającego dzieci i młodzież lokalnej społeczności. Wspomagał i współorganizował ponadto wyjazdy
młodzieży na zawody i igrzyska sportowe, w tym na coroczną
Parafiadę w Warszawie.
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Szanowni Mieszkańcy,
Na swym posiedzeniu 30 maja br.,
przy jednym głosie wstrzymującym się,
Rada Gminy Wejherowo udzieliła mi
absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2011 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
oraz o sprawozdaniu za 2011 rok. Stanowi to wyraz uznania dla wysiłków władz
i pracowników samorządowych naszej
wspólnoty w niełatwym okresie i przy nie
w pełni satysfakcjonującym budżecie.
W ubiegłym, pierwszym roku kadencji
zmienionych niemal całkowicie władz,
zmuszeni byliśmy realizować budżet
przygotowany przez naszych poprzedników; budżet nie do końca odpowiadający
na najbardziej znaczące problemy Gminy.
Stosowne sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione zostało w innych materiałach, zamieszczonych na łamach
„Naszej Gminy”, w relacjach telewizyjnych bądź na stronie
internetowej, więc tutaj ograniczę się jedynie do kilku danych
i refleksji. Przypomnę, że budżet na 2011 rok został uchwalony
po stronie dochodów na kwotę 63.353.777 zł, a po stronie wydatków na kwotę 73.811.074 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 64.752.919,29 zł, tj. w 102,21%, zaś wydatków
– 67.532.562,35 zł, tj. w 91,5 %. Z satysfakcją informuję Państwa, że po raz pierwszy w historii Gminy, w wyniku zleconego
przeze mnie rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego
otrzymaliśmy zwrot kwoty 285.951 zł tytułem rozliczenia 2010
roku, a także nie odprowadziliśmy podatku należnego, którego wysokość w 2011 roku wynosiła 227.609 zł. Na marginesie
– w 2007 roku odprowadzono do Urzędu Skarbowego 1.360.708
zł; w 2009 roku – 1.803.650 zł, a w 2009 roku 504.286 zł. Powyższe dane jednoznacznie stanowią o skutkach racjonalnego
zarządzania gminnym groszem. Inne nowatorskie w skali Gminy i konsekwentne poszukiwania ukrytych rezerw przyniosły
– na przykład - 90.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, podczas, gdy – dla porównania – w 2010 roku z tego samego tytułu wpłynęło do budżetu Gminy zaledwie 17.000 zł.
Okazało się także, że i wydatki można racjonalizować; obracać
nimi z większym pożytkiem dla społeczeństwa i przy lepszym wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych. Szczególną wagę przykładaliśmy do wydatków majątkowych, w których wyniku powstawały nowe dobra, służące szeroko rozumianej jakości życia
Mieszkańców. Część z nich – mniej czy bardziej trafnie, została
zaprojektowana przez poprzedników. Na przykład – zakończono
współfinansowaną z udziałem funduszy zewnętrznych adaptację Dworku Drzewiarza do celów edukacyjno-warsztatowych
i inwestycja ta z powodzeniem służy jako placówka kulturalna,
a już wkrótce jako siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. We wrześniu 2011 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy SSP
Gowino, sfinansowaną – niestety – jedynie ze środków własnych
Gminy; za ponad 750 tys. zł zakończono też budowę budynku,
przeznaczonego na aptekę w Gościcinie, która mimo czterokrotnie organizowanego przetargu nie znalazła dzierżawcy i została
przeznaczona na potrzeby GOPS. Inna, nietrafiona inwestycja,
tj. budynek pierwotnie przeznaczony na publiczny ośrodek zdrowia

w Bolszewie, po konsultacjach z mieszkańcami zostanie zaadaptowany tymczasowo do potrzeb SSP Bolszewo. Natomiast
podjęliśmy cały szereg inicjatyw inwestycyjnych, w dużej mierze współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Dla przykładu – zaprojektowaliśmy
i pozyskaliśmy wsparcie w wysokości
ok. 4 mln zł dla budowy części kanalizacji sanitarnej w Gościcinie, a której
budowa została właśnie rozpoczęta.
Z udziałem dotacji z MSiT w wysokości 300.000 zł wykonaliśmy lodowisko
„Biały Orlik”; podobnie - place zabaw
w Warszkowie i Orlu. Ze środków własnych na przebudowę dróg gminnych
wydatkowano ponad 2,5 mln zł, a na
zadania drogowe realizowane w Gminie przez powiat wejherowski 535 tys.
zł i wiele innych. Ogółem wydatki majątkowe wyniosły ok. 14 mln zł, co wydatnie świadczy o gospodarskiej trosce
władz Gminy o zapewnienie godnych,
materialnych warunków życia Mieszkańców. Także i pozostałe
sfery działalności publicznej były przedmiotem zainteresowania
i aktywności władz. Oświata i wychowanie, kultura i sport, pomoc
społeczna czy bezpieczeństwo były wspierane znaczącą pomocą
ze strony Gminy, niezależnie od dotacji i innych subsydiów, otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych w ramach zobowiązań rządowych lub z tytułu uczestnictwa w projektach Unii Europejskiej.
Nasze wysiłki były dostrzegane przez nie tylko Mieszkańców,
a niektóre z nich, jak np. kąpielisko w Bieszkowicach
było podawane za wzór do naśladowania w skali całego regionu. Są to jedynie niektóre, z konieczności fragmentaryczne i niepełne dane, świadczące też o tym, że
przedwyborcze obietnice nie były czczym pustosłowiem.
Czy to oznacza, że możemy być w pełni zadowoleni z osiągnięć
minionego roku? Oczywiście -nie. Jakże nam doskwiera – na
przykład – brak ciekawych projektów inwestycyjnych, niezbędnych przy ubieganiu się o zewnętrzne wsparcie. Wieloletnie
zaniedbania w tym zakresie powodują konieczność ponoszenia
skumulowanych nakładów i wydłużają czas dochodzenia do
pożądanego celu, niekiedy wywołując frustrację coraz bardziej
zniecierpliwionych mieszkańców. W sposób szczególny doświadczamy poczucia skali potrzeb w odniesieniu do problemu
odprowadzania ścieków. Brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej pogłębiają dodatkowo zaszłości w regulacji stosunków
własnościowych. Dlatego intensywnie poszukujemy wszelkich
dróg do zmiany sytuacji w tym wstydliwym poniekąd zakresie, aczkolwiek wymaga to sporo czasu i niemałych pieniędzy.
Pragnę Państwa zapewnić, że doświadczenia 2011 roku stanowią dla nas bogate źródło doświadczeń, które posłużą
w dalszym doskonaleniu jakości sprawowania władzy w Gminie, racjonalizacji gospodarowania publicznymi zasobami
i poprawie warunków codziennego bytowania Mieszkańców.
Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy dając mi mandat zaufania, wspierali mnie podczas realizacji niełatwych – przyznam
– obowiązków włodarza naszej Gminy w 2011 roku.
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Z pozdrowieniem
Henryk Skwarło
Wójt Gminy Wejherowo
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Bożena Holka znowu sołtysem
Z udziałem niemal 70% uprawnionych
mieszkańców odbyło się wiejskie zebranie
sprawozdawczo – wyborcze w Nowym
Dworze Wejherowskim. Oprócz sprawozdania z realizacji budżetu sołectwa w 2011
roku, najważniejszym punktem spotkania
był wybór sołtysa i rady sołeckiej. Oba
głosowania zakończyły się bez większych
niespodzianek. Na stanowisko sołtysa,
zebrani mieszkańcy zaproponowali ponownie panią Bożenę Holka. W związku
z tym, z niemal 100 % poparciem, rozpoczęła ona drugą kadencję na tym stanowisku.
Wśród członków rady sołeckiej znaleźli się
natomiast: Ewa Stuba, Wojciech Stuba i Roman Lejk. W trakcie spotkania Wójt Henryk
Skwarło przedstawił sprawozdania z dzia-

Mieszkańcy po raz drugi powierzyli
stery sołectwa pani Bożenie Holka.

łalności na terenie sołectwa w roku 2011. Tuż
po nim mieszkańcy wyrazili swoją wdzięczność za działania wstrzymujące budowę w ich
miejscowości planowanego przez miasto Wejherowo domu socjalnego oraz podziękowali
za skuteczne odśnieżanie dróg podczas minionego sezonu zimowego. W trakci wolnych
wniosków zgłoszono też szereg postulatów,
w tym uruchomienie komunikacji publicznej
do Wejherowa w dni wolne i święta. Ponadto
przyjęto plan finansowy sołectwa na 2012 rok.
W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz
Magdalena Lorek, doradca - pełnomocnik
wójta Krzysztof Zabiegliński, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Joanna Itrych oraz radny Stanisław Bieszk.

Sztruman ponownie spalony w Zbychowie
mana,
Kaszebszci
Psote, kabaret „Doktorzy” i kapela Kurde
Mol. Po raz pierwszy
na Zielonych Świątkach pojawiły się
też lokalne gwiazdy
– zespół „Zbychowianki”, z którymi
wszyscy
śpiewali
przeboje polskiej muzyki rozrywkowej.
Symbolicznym zakończeniem imprezy
było spalenia „sztrumana”. Obrzęd ten
zgromadził wielu widzów, wśród których
naturalnie najwięcej
było rolników. To dla
Na zdjęciu: Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, radny Alojzy Formella, sołtys Piotr Januszewski
nich Zielone Świątz wykonawcami szturmana
ki są symbolicznym
Kilkaset osób z terenu powiatu wejherowskiego, a przede
rozpoczęciem prac polowych. Zgodnie z kaszubskimi wiewszystkim gminy Wejherowo nie wyobrażało sobie spędzerzeniami, spalony słomiany chłop, przynieść ma im bogacnia Zielonych Świątek w innym miejscu niż Zbychowo. To
two i obfite plony.
właśnie tam, najhuczniej w całym regionie obchodzone jest
święto Zesłania Ducha Świętego.
Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się polową mszą
świętą, odprawioną przy remizie strażackiej przez ks. Jana
Czarneckiego. Następnie licznie zebranych gości przyZapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wejhewitał poseł na Sejm Jerzy Budnik, Wójt Gminy Wejherowo do wzięcia udział w XV Jubileuszowym Turnieju
rowo Henryk Skwarło oraz Przewodniczący Rady MiaSkata Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa,
sta Redy Kazimierz Okrój, darzący tę okolicę szczególną
Wójta Gminy Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko
sympatią. Do skorzystania z wielu, darmowych atrakcji
- Pomorskiego oddział Wejherowo. Rozpoczęcie już we
zaprosił wszystkich, coroczny gospodarz imprezy i jedwrześniu. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel.
nocześnie dobry duch tej okolicy radny Alojzy Formella.
511 095 441.
I tak na scenie zaprezentowali się m.in. kapela Józefa Rosz-

ZAPROSZENIE
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Wójt Gminy Wejherowo ogłasza
I publiczne przetargi ustne,
nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości położonych w Gościcinie

Kanalizacja
w Gościcinie w budowie!
Kolejni mieszkańcy Gościcina już niebawem cieszyć się
będą z przyłączenia do kanalizacji sanitarnej. Roboty na poszczególnych ulicach rozpoczęły się w połowie czerwca, a ich
zakończenie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, planuje się na koniec grudnia bieżącego roku. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa – Hydroinstal
z Bolszewa. Hydroinstal Drewa po raz kolejny realizuje na terenie gminy Wejherowo inwestycję związaną z gospodarko wodno – ściekową. W wyniku postępowania przetargowego, przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, w związku
z czym, to jemu powierzono realizację tego istotnego w tym roku
gminnego przedsięwzięcia. Kolejne nitki sieci kanalizacyjnej
powstaną na ulicach: Handlowej, Równej, Przemysłowej, fragmencie ul. Słonecznej, Wiejskiej, Krótkiej, Klimka, fragmencie
ul. Dożynkowej (do ul. Owsianej), Owsianej, Żytniej, fragmencie Cichej, Źródlanej, Gruntowej, Augusta Gintera, Na Wzgórzu i Wójta Łakomego. Łączna długość powstającej sieci to ok.
7 km. Całość pochłonie kwotę w wysokości 3.260.000 zł, z czego 1.500.000 zł to suma pożyczki udzielonej przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Inwestycja zostanie również częściowo dofinansowana z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedmiotem przetargów są następujące działki ewidencyjne:
Lp.

•
•

•
•

Wójt Gminy Wejherowo podpisuje umowę z Czesławem Drewą –
prezesem firmy Hydroinstal Drewa z Bolszewa

Podziękowanie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze oraz strażacy ochotnicy składają serdeczne podziękowania Panu
Czesławowi Drewa - Prezesowi Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego HYDROINSTAL Drewa za doposażenie jednostki w trzyosobową, dwuprzęsłową drabinę pożarniczą.
					
				

Monika Dampc
Prezes Zarządu OSP Góra

Nr działki

Powierzchnia w metrach
kwadratowych (m2)

Cena wywoławcza
netto w złotych (zł)

335/1

1017

48.000,00

335/2

1020

48.000,00

335/6

1006

47.000,00

335/7

1035

48.000,00

335/8

1120

50.000,00

335/9

1129

46.000,00

335/10

1006

45.000,00

335/11

1223

55.000,00

335/12

1249

56.000,00

335/13

1099

49.000,00

Nieruchomości położone są w miejscowości Gościcino, przy ulicy
Nadrzecznej i stanowią własność Gminy Wejherowo.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
wolnostojącą i usługi, dla działek położonych w sąsiedztwie linii
kolejowej obowiązuje zakaz zabudowy w odległości 20 metrów
od osi skrajnego toru kolejowego.
Działki są wolne od obciążeń i posiadają księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW 30050, teren
jest porośnięty trawą, nie są uzbrojone.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo Nr 56 /2012
z dnia 19 kwietnia 2012 roku.

Przetargi odbędą się dnia 6 lipca 2012 roku o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni nr 6
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo
– Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium
upływa dnia 2 lipca 2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.
Minimalne postąpienie w przetargu - 1 % ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysokości.
Osobie, która przetarg wygrała, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom po zamknięciu przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie i nie później niż przed upływem
3 dni na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w przypadku
uchylenia się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy
sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu przedłożą komisji przetargowej:
•
dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób
fizycznych,
•
dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z właściwego rejestru,
stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni nr 6, tel. 0-58 677-97-07, fax 058 677-97-00,
pokój nr 302.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
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Kobiece inspiracje o karate i czystości

Spotkania dla kobiet cieszą się coraz większym zainteresowaniem

„Bezpiecznie i czysto” to hasło przewodnie kolejnego spotkania z cyklu Kobiece Inspiracje, jakie odbyło się w Dworku
Drzewiarza w Gościcinie. Chętne panie z terenu gminy Wejherowo ponownie spotkały się przy słodkim poczęstunku, by
przede wszystkim miło i pożytecznie spędzić popołudnie.
Podczas ostatniego już przed wakacjami spotkania, kobiety mogły zasięgnąć wiadomości nt. karate tradycyjnego.
W tajniki tej popularnej, także w Polsce, sztuki walki wprowadził Mirosław Ellwart , prezes Karate Klub z Wejherowa.

W drugiej części spotkania Anna Dosz - manager firmy Raypath zaprezentowała w jaki sposób można skutecznie i szybko
sprawić aby sprzątanie nie było tylko przykrym obowiązkiem.
Podczas interesującej rozmowy uczestniczki poszerzyły swoją
wiedzę nt. produktów na rynku jak również mogły wymienić
swoje poglądy i doświadczenie przy kawie i słodkich poczęstunkach z piekarni „Jaś” z Bolszewa. Kolejna spotkanie z cyklu „Kobiece Inspiracje” odbędzie się po przerwie wakacyjnej. Serdecznie zapraszamy wszystkie panie już we wrześniu!

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Markiem Sawickim
Przewodniczący i członek Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Wejherowo Józef Pranga oraz Jan
Konkol uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli samorządów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Markiem Sawickim, które odbyło się 17 maja w Nowej Karczmie. Spotkanie
było bardzo interesujące i poza przedstawieniem polityki rządu obejmowało również obszerny panel do zadawania pytań.
Z zapoczątkowującego go wystąpienia Ministra Marka Sawickiego należy szczególnie wskazać kwestię planowanych reform administracji rolniczej, obejmującej takie instytucje jak:
Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych
czy Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozważana jest częściowa likwidacja lub połączenie tych agencji.
Wśród najczęściej
zadawanych pytań, pochodzących
również od przedstawicieli naszego regionu można wymienić, m.in. kwestię odszkodowań z tytułu wymarznięć upraw rolnych. Minister odpowiedział, że pomoc
Państwa lub samorządu jest ograniczona i nic nie zwolni
producentów rolnych od zabezpieczenia swoich gospodarstw poprzez ubezpieczenia. Podkreślił jednocześnie, że

ubezpieczenia rolnicze są trudno dostępne i dość drogie.
Często pytano też o kwestie podtopień i powodzi. Minister Sawicki stwierdził, że instytucje zajmujące się tą dziedziną – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Zarząd
Melioracji i Urządzeń wodnych nie działają wydajnie.
Rozważane jest połączenie tych instytucji dla lepszego podejmowania decyzji oraz racjonalnego wydatkowania skąpych środków finansowych przeznaczanych na melioracje.
Kolejną poruszaną kwestią były rośliny modyfikowane genetycznie. Minister Sawicki odpowiedział, że jest zwolennikiem ograniczenia dostępu tych roślin do Polski, ale
zwrócił uwagę, że praktycznie w każdym produkcie spożywczym oraz paszach dla zwierząt znajdziemy już udział
tych roślin. W związku z tym, zakaz powinien obejmować nie tylko rośliny genetycznie modyfikowane ale również komponenty i składniki do produkcji spożywczej
oraz paszowej i obowiązywać w całej Unii Europejskiej.
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Orle najpiękniejsze!
Wiemy już które sołectwo w Gminie Wejherowo zasłużyło
sobie w tym roku na tytuł Pięknej Wsi. Między innymi dzięki
staraniom sołtysa – Franciszka Laddacha – to mieszkańcy Orla
mogą poszczycić się tym, że mieszkają w najpiękniejszym zakątku Gminy.
Zadbane chodniki, pobocza, ukwiecone lampy to efekt
ciężkiej pracy sołtysa, który nieustannie dba o to, żeby w Orlu
wszystko żyło się po prostu przyjemnie. Właśnie to zaangażowanie dostrzegła komisja konkursowa, która wśród kilkunastu zgłoszonych miejscowości, postanowiła wyróżnić właśnie
Orle. Drugie miejsce zajęło nie mniej piękne Warszkowo,
a trzecie Gowino. Wyróżnienia trafią natomiast w ręce gospodarzy Bolszewa i Gniewowa. Konkurs Piękna Wieś to jeszcze 2 kategorie – zagroda rolnicza i posiadłość nierolnicza.
W pierwszej bezkonkurencyjne okazało się gospodarstwo Romualda i Katarzyny Ptach z Orla. Na przyznanie im pierwszego miejsca wpłynęła niewątpliwie wysoka estetyka obejścia.
Pomimo chowanego na nim inwentarza, wszędzie jest czysto
i schludnie. Gospodarz specjalizuje się w hodowli krów rasy limouisine. Ma ich w sumie 38. Poza tym posiada również kury,

W sezonie wiosenno – letnim pielęgnacja zieleni
zajmuje sołtysowi prawie 2 godziny dziennie!

kaczki i gęsi. Drugie miejsce zajęła zagroda Pani Anity Nowak z Ustarbowa, a trzecie Małgorzaty Bojka, również z Orla.
Wśród zgłoszonych do konkursu posiadłości nierolniczych,
najpiękniejszy okazał się ogród Grażyny i Jerzego Herkt
z Gniewowa. Zajmuje się z nim, z prawdziwą pasją, przede
wszystkim Pani Grażyna, która od kilku lat stale udoskonala
swoje małe przydomowe królestwo. W pracach ogrodowych
okazjonalnie pomaga mąż. Nie podziela on w tym samym stopniu zaangażowania żony, jednak to do niego należy obowiązek np. skoszenia trawy. Wśród wielu przepięknych kwiatów
i płynącego wśród nich strumyczka, godną zauważenia jest
wyjątkowa kapliczka, znajdująca się na tyłach domu. Wykonana jest własnoręcznie przez Panią Grażynę z muszli przywiezionych z całego świata przez przyjaciela rodziny. Drugie
miejsce w tej kategorii zajęła posesja księdza Henryka Hildebrandta z Orla, a trzecie Tadeusz Machaliński ze Zbychowa.
Wyróżnieni zostali: Ewa Lubecka z Bolszewa i Jacek Duch
z Gowina. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród odbyło się 23 czerwca w Dworku Drzewiarza w Gościcinie.

Ogród Państwa Herkt zmienia się nieustannie Pan Ptach planuje posadzić wokół gospodarstwa
już od 8 lat.
ozdobne drzewka.

Dzień Dziecka na biało – czerwono
W prawdziwą strefę kibica zamienił się na kilka godzin
plac w parku przy OSP w Bolszewie. Z okazji trwającego
w naszym kraju Euro 2012 dzieci, a także dorośli poprzebierani w biało – czerwone stroje, korzystali w nim z rozmaitych
atrakcji, jakie przygotowano dla nich z okazji Dnia Dziecka.
Impreza rozpoczęła się wybuchem z armaty, przywiezionej
przez Bractwo Kurkowe z Wejherowa. Tuż po głośnym wystrzale, rozpoczęło się prawdziwe biało - czerwone szaleństwo.
I tak zupełnie za darmo można było korzystać z dmuchanych
zamków, wziąć udział w loterii fantowej z wyjątkowo atrakcyjnymi nagrodami (rower górski!), czy sprawdzić się w konkurencjach sportowych, w tym w Rodzinnym Turnieju Plażowej
Piłki Siatkowej, sprawiającym ogromną frajdę w szczególności
najmłodszym uczestnikom imprezy. Dla amatorów mniej wyczerpującej rozrywki, z odpowiednimi przyborami malarskimi
czekali członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo,
którzy pomagali przelewać na papier skojarzenia związane,
rzecz jasna, z Euro 2012. W tym samym czasie na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, a po niej
zespół muzyczny pana Zbigniewa Łapaja. Widowiskową atrakcję przygotowali również strażacy z OSP Bolszewo. Co prawda
już w strugach deszczu, jednak z ogromnym zaangażowaniem
gasili stojący w ogniu samochód. Podczas kilkugodzinnej im-

prezy można było posilić się przygotowanym przez ojców Pijarów bigosem oraz podarowanymi przez okolicznych sponsorów
kiełbaskami. O słodkości zatroszczyły się natomiast członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa. Organizatorami imprezy
byli: Rada Gminy Wejherowo, a w szczególności: Wojciech Kuziel, Janusz Daniszewski, Urszula Block i Krzysztof Wróblewski, Ojcowie Pijarzy z Bolszewa, strażacy z OSP Bolszewo oraz
Młodzieżowa Rada Gminy Wejherowo. W ich imieniu serdecznie dziękujemy wszystkim, bardzo licznym sponsorom, którzy
materialnie wsparli organizację Dnia Dziecka w Bolszewie!

Nikt nie wyszedł z festynu z pustymi rękami
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postanowiła wykonać i przebrać się za kaczkę Carue
- postać z serii One Piece autorstwa Eiichiro Oda. Wykonanie stroju trwało 4 miesiące. Jak twierdzi autorka, pochłonęło sporo pracy, a także pieniędzy. Zasada
jest jednak taka, że jeżeli chce się wygrać, nie można
wybierać dróg na skróty. W konkursie oceniana jest
Joanna Lange pochodzi z Gościcina. Ma 24 lata
bowiem precyzja i dokładne odzwierciedlenie postai odkąd pamięta działa na artystycznym polu. Pisała
ci. Za swój kostium otrzymała 1 miejsce w konkursie
wiersze, a po rozpoczęciu studiów kulturoznawczych,
cosplay w kategorii najlepszy strój oraz Grand Prix a potem japonistyki, w całości pochłonęła ją manga –
zwycięstwo w polskich eliminacjach do Eurocosplayu
charakterystyczne japońskie komiksy, czytane przez
2012. W nagrodę będzie reprezentowała Polskę na
Joasia
Lange
w
stroju
ich fanów na całym świecie. Asia nie poprzestała jedmistrzostwach w cosplayu organizowanych w ramach
kaczki
Carue
nak na samym czytaniu. Swoją fascynację mangą poLondon
MCM
Expo. Są to targi przygotowane dla fanów mangi,
stanowiła rozwinąć przebierając się w znane postacie z komiksów.
Sztuka ta nazywa się cosplay. Takich jak ona jest w Polsce coraz anime, gier komputerowych, s-fi, cosplayu i mediów popularnych.
więcej, dlatego też od kilkunastu lat organizowane są ich zloty Cosplay to hobby, nie żadna sekta. Po prostu przebieramy się za
zwane konwentami cosplay. Asia bierze w nich udział od 2008 r. ukochane przez siebie postacie co sprawia nam wielką przyjemW 2011 r. osiągnęła na nich swojepierwsze sukcesy – otrzymała ność – mówi Joanna Lange. Dodaje również, że w tej kwestii nie
wyróżnienie na konwent Love 2 (2011) - za całokształt, na kon- powiedziała jeszcze ostatniego słowa i ...już pracuje nad kolejnym
wencie Magnificon 9 - wraz z grupą- za prezentację oraz 2 miejsce kostiumem. Trzymamy kciuki za występ w Londynie i życzymy
w konkursie cosplay na konwencie B.A.K.A 2011. W tym roku dalszych sukcesów na cosplayowym polu!

Najlepsza kaczka
w Polsce!

Gruzja w opowieściach
znanych dziennikarzy

z mężczyznami (razem z Agnieszką Drotkiewicz). Swoje teksty publikowała m.in. w „Polityce”, „Wysokich Obcasach”
i „Lampie”. W programie „Dzień Dobry TVN” i radiu Chillizet poleca dobre książki, a w zespole „Andy” gra na gitarze
i śpiewa. Niejako w słowo wszedł swojej małżonce Marcin Meller - historyk, znany dziennikarz, prowadzący m.in.
w TVN24 program „Drugie Śniadanie Mistrzów”. Okazją
do spotkania była promocja książki Gaumardżos! Opowieści
z Gruzji.
Uczestnicy spotkania mogli nie tylko dowiedzieć się
czegoś o samej książce, ale też wysłuchać wielu niepublikowanych opowieści, dotyczących mentalności Gruzinów i ich
niesamowitej gościnności. Małżeństwo dziennikarzy przygotowało również niespodziankę w postaci pokazu zdjęć ilustrujących ich liczne podróże do Gruzji. Opowieści autorów,
okraszane licznymi anegdotami, a także prezentacja pozwoliły uczestnikom spotkania poczuć atmosferę odwiedzanego
przez nich kraju. Dziennikarzom towarzyszył ich dwumiesięczny synek Gustaw, który dzielnie znosił trudy spotkania.
Na koniec odbył się również kiermasz książek połączony z wpisywaniem autografów. Autorzy wystawy otrzymali
podziękowania i upominki z rąk doradcy – pełnomocnika
wójta Krzysztofa Zabieglińskiego. Od pracowników biblioteki Państwo Mellerowie otrzymali natomiast pakiet książek
wydanych w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.

W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowionego przez Radę UE w Bibliotece Publicznej w Bolszewie odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem
i Anną Dziewit-Meller oraz wystawa zbiorowa pt. „Ludzie
z pasją - malarstwo, rzeźba, fotografia” pod kier. Elżbiety
Bieńko-Kornackiej.
Cykl fascynujących spotkań rozpoczęła Elżbieta Bieńko-Kornacka, która w kilku słowach opowiedziała o pasji
swoich podopiecznych i ich postępach w pracy twórczej. Na
wystawie można było podziwiać 134 prace 11 słuchaczy Uniwersytetów III wieku w Wejherowie i Rumi.
Kolejnym punktem wieczoru było spotkanie autorskie
z Anną DziewitMeller - dziennikarką, reporterką
i autorką książek
Głośniej! Rozmowy z Pisarkami
oraz Teoria trutnia
i inne. Rozmowy
(od lewej )Mateusz Hoppe, Marcin Meller,

						

Anna Dziewit -Meller, Janina Borchmann

Odbierz swoją
przepustkę do kultury!
Z ciekawą ofertą wystąpiła do mieszkańców gminy Wejherowo Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie. Za
symboliczną złotówkę proponuje swoim czytelnikom nabycie
„Karty do Kultury” – talonu zniżkowego do wielu instytucji
kultury działających na terenie województwa pomorskiego.
Jak wyjaśnia dyrektor biblioteki Janina Borchmann, „Karta
do Kultury” uprawnia do korzystania ze zbiorów wszystkich placówek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, a także

Oprac. J. B.

bibliotek publicznych w Redzie, Rumi, Wejherowie, Bolszewie
i w Nowym Dworze Wejherowskim. Pozwala również taniej kupić książkę, bilet do kina, teatru, opery, galerii, czy na koncert.
Właściciel karty uprawniony jest do korzystania z wielu zniżek,
m.in. na bilety do Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, czy Teatru Miejskiego w Gdyni. Jej właścicielem może zostać każdy
czytelnik Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie
i filii w Nowym Dworze Wejherowskim oraz mieszkaniec gminy i powiatu wejherowskiego. Należy jedynie przyjść i zgłosić
chęć jej nabycia w placówce. Pełna lista partnerów projektu Biblioteki w Gdańsku i oferowanych przez nich zniżek dostępna
jest na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej: http://wbpg.org.pl.
						
Oprac. J.B.
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Młodzieżowa Rada przestrzegała przed używkami
Beatboxerzy, parkourowcy i grupa improwizacyjna to
swoiste „gwiazdy” drugiej edycji „Dnia bez używek”, zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy Wejherowo.
Aktywna młodzieżówka po raz drugi próbowała udowodnić,
że w dobry nastrój można wprowadzić się nie tylko za pomocą alkoholu czy narkotyków.
Sami są jeszcze bardzo młodzi. Wiek nie stanął im jednak na przeszkodzie by odważnie przekonywać swoich rówieśników do tego, że narkotyki czy alkohol prowadzić
może na złą drogę, z której bardzo często nie ma już odwrotu. Dlatego też, na spotkanie z młodzieżą Samorządowego
Gimnazjum w Bolszewie postanowili zaprosić wolontariuszy
ze Stowarzyszenia „Czyste Dźwięki” z Sopotu. Magdalena
Jaroch i Katarzyna Hołdys to streetworkerki i partyworkerki. Wolontariuszki w bardzo obrazowy sposób opowiadały przede wszystkim o tym, na czym polega ich praca oraz
obalały mity dotyczące zażywania narkotyków. Niektórzy
gimnazjaliści przymierzyli również alko–gogle, specjalne okulary imitujące stan silnego upojenia alkoholowego.
Aby pokazać, że wolny czas wykorzystać można w bardzo
kreatywny sposób, do hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie zaproszeni zostali młodzi beatboxerzy, którzy podzielili się tajnikami swojego warsztatu oraz uczyli trudnej sztuki
wydobywania dźwięków odważnych gimnazjalistów. Na koniec chłopcy dali pokaz swoich „wokalnych” umiejętności,

czym wywołali eksplozję braw zebranej publiczności. Z podobnie dużym entuzjazmem spotkali się chłopcy z Gniewina.
Kilka miesięcy temu założyli grupę improwizatorską – IMPRO Gniewino rozbawiającą publiczność aranżowanymi „na
żywo” skeczami. Oczywiście również i tu nie obyło się bez
czynnego udziału publiczności. Na zakończenie z pokazem
parkour wystąpił, znany już z ubiegłorocznej imprezy Trójmiejski Klub Sportowy „Movement”.

Beatboxerzy poprowadzili krótkie warsztaty dla gimnazjalistów

Golf dostępny dla wszystkich
Przejażdżka meleksem i możliwość zmierzenia się z kijem
golfowym były zdecydowanym hitem festynu rodzinnego, jaki
odbył się 10 czerwca na polu golfowym w Pętkowicach. Jego
uczestnicy przekonali się jednak, że gra w golfa wcale nie jest
taką prostą sprawą. Kilkukrotne próby trafienia kijem w piłeczkę
niejednokrotnie kończyły się fiaskiem. Jednak jak zapewniali goście „dnia otwartego”, samo zetknięcie się z tym elitarnym sportem było dla nich sporą frajdą. Nie mniej radości przysporzyła,
szczególnie najmłodszym uczestnikom, przejażdżka meleksem
– pojazdem przystosowanym do jazdy po polu golfowym. Wśród
wielu atrakcji, znalazł się również turniej sportowy dla całych
rodzin oraz konkurs wiedzy o Gminie Wejherowo, które poprowadziły członkinie Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo.

Pani sołtys Kąpina – Grażyna Baran w trakcie przejażdżki meleksem
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WEJHEROWO ZA 2011 ROK
Budżet Gminy Wejherowo po stronie dochodów i wydatków realizował w roku 2011 Wójt Henryk Skwarło.
Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr IV/21/2011 z dnia
02 lutego 2011 roku, został uchwalony budżet Gminy na 2011
rok, po stronie dochodów na kwotę 64.319.968,-zł i po stronie wydatków na kwotę 70.814.891,-zł. Rada Gminy uchwaliła
deficyt budżetu gminy w wysokości 6.494.923,-zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.824.228,-zł oraz wolne środki
w wysokości 4.274.095,-zł. Przychody budżetu uchwalono w wysokości 7.098.323,-zł. Rozchody budżetu uchwalono w kwocie
603.400,-zł.
W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie zarówno po
stronie dochodów jak i wydatków. Wójt Gminy wydał 30 zarządzeń a Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2011. W ostateczności budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 63.353.777,00 zł, a po stronie wydatków
kwotą 73.811.074,00 zł.
Rozchody zrealizowano w kwocie 603.396,-zł.
Dochody za 2011 rok planowane w wysokości 63.353.777,00
zł wykonano w 102,21 %, co stanowi kwotę 64.752.919,29 zł,
a wydatki na planowane 73.811.074,00 zł wykonano w 91,49 %,
co stanowi kwotę 67.532.562,35 zł.
Zaangażowano do budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.786.602,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina posiadała zadłużenia
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie
3.670.695,00 zł.
Realizacja dochodów budżetu Gminy za 2011 rok
W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody na
planowane 731.188,00 zł wykonano w 104,45 %, co stanowi
kwotę: 763.705,50 zł. W dochodach w tym dziale główne pozycje to wpływy z usług (punkt zlewny – zrealizowane w 105,03
%) oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji (lokalne
inicjatywy – zrealizowane w 100,00 %).
W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w zakresie
wpływów za zużycie wody wyższe wykonanie w stosunku do
założonego planu (108,29 %) wynika ze wzrostu liczby przyłączonych mieszkańców do sieci gminnej.
Dochody w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano w 105,95 %. Niższe niż planowane wykonanie dochodów
w zakresie dofinansowania własnych zadań bieżących przez
Eko Dolinę jest skutkiem opóźnionej zapłaty ostatniej raty na
dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii 88 i 288 w Łężycach, którą uregulowano na początku roku 2012. Nie zrealizowano w pełni wpływu środków na dofinansowanie własnych
inwestycji (Eko Dolina) z uwagi na uzyskane oszczędności

w realizacji zadania „Budowa II etapu drogi obwodowej w Łężycach”. Znacznie powyżej planu zrealizowano wpływy z tytułu
opłat za zajęcie pasa drogowego – 266,28%.
Dochody w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
na planowane 938.000,00 zł wykonano w 82,89 %, co stanowi
kwotę: 777.492,57 zł. Zaplanowaną sprzedaż zamiatarki ulicznej (175.000,-zł) zrealizowano łącznie z odsetkami na początku
2012 roku.
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania do budżetu Gminy wpłynęło
520.076,02 zł, co stanowi 100,40% planu. Na ogółem 29 nieruchomości gruntowe wystawione w przetargach na sprzedaż
nabywców znalazło 5. W 2011 r. przeprowadzono 6 przetargów
i rokowań na zbycie działek w Gościcinie i Kąpinie. Pomimo
tylu prób zbycia oraz obniżenia ceny, a także szerokiego informowania w prasie lokalnej i internecie nie zdołano znaleźć nabywców na pozostałe 24 nieruchomości. Na ten wynik składa
się słaba koniunktura na rynku nieruchomości, a także obowiązek doliczania podatku VAT do ceny nieruchomości, którego nie
ma w obrocie prywatnym.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
wykonano w stopniu znacznie wyższym niż planowano tj.
w 107,33%. Zrealizowano również w pełni wpływy za czynsze
mieszkaniowe, wynajem lokali oraz usługi komunalne.
Dochody w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na
planowane 9.000,00 zł wykonano w 106,59 %, jest to dotacja na
utrzymanie cmentarzy wojennych oraz kara umowna za nieterminową realizację umowy .
Dochody w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
na planowane 474.686,00 zł wykonano w 105,27%, co stanowi
kwotę 499.694,08 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje
na zadania zlecone gminie, wpływy z usług (reklamy), dotacja
na Powszechny Spis Rolny, zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji punktu zlewnego oraz systematycznego rozliczania podatku należnego.
Dochody w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 34.470,00 zł
wykonano w 99,94%, co stanowi kwotę 34.449,03 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania zlecone gminie,
dotacje na wybory do Sejmu i Senatu.
Najbardziej znaczącą pozycją dochodów własnych
Gminy jest dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Plan dochodów w tym dziale stanowił 37,18% dochodów budżetu ogółem i został wykonany w 108,03 %.
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W dziale tym znaczną kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Łączne wpływy z tego podatku stanowią kwotę: 9.780.328,17 zł, zrealizowano je w 108,07%.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter jedynie informacyjno – szacunkowy. Na ich bezpośrednie
wykonanie nie ma wpływu Minister Finansów ani Wójt Gminy.
Planowane dochody z tego podatku na plan 12.153.035,00 zł
uzyskano w 103,38%, co stanowi kwotę 12.563.662,00 zł.
Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od
osób prawnych zrealizowano w wysokości 444.990,77 zł, co stanowi 153,45% (o 154.990,77 zł więcej). Wszystkie samorządy
odczuwały problemy związane z kryzysem gospodarczym roku
2010. Realizacja tego składnika dochodów świadczy o pewnym
wzroście koniunktury.
Wykonanie znacznie wyższe od planowanego uzyskano
z wszystkich tytułów podatkowych poza podatkiem rolnym od
osób fizycznych (98,09%) oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej (88,67%) a także wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (87,74%).
Dochody w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zostały
wykonane w 100,08%. Subwencja oświatowa i wyrównawcza
w 100%. Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i gromadzonych wolnych środków na lokatach uzyskano
kwotę 615.283,39 zł, o 15.283,39 zł wyższą od planowanej. Jest
to rezultatem bardzo skutecznego lokowania wolnych środków.
Dochody w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
na plan 197.983,00 zł wykonano w kwocie 311.261,68 zł - tj.
157,22%. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje
na koszty utrzymania przedszkoli pozyskane od innych samorządów, komisje kwalifikacyjne, dochody z najmu i dzierżawy,
wpływy z odpłatności za przedszkole oraz dotacje na zakup wyposażenia placów zabaw przy jednostkach oświatowych naszej
Gminy pozyskane w ramach programu RADOSNA SZKOŁA.
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA dochody na plan
9.022.140,00 zł wykonano w 99,69%, co stanowi kwotę
8.994.495,23 zł. Planowane dotacje w tym dziale zostały wykonane w 99,59 %.

Realizacja wydatków budżetu Gminy za 2011 rok
W trakcie wykonywania budżetu po stronie wydatków zrealizowano wszystkie zadania bieżące i większość majątkowych.
Z zakresu wydatków majątkowych na plan 17.013.549,00
zł wykonano zadania na kwotę 14.334.646,48 zł , co stanowi
84,25%.
W części dotyczącej wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zrealizowano prawie wszystkie zaplanowane inwestycje.
Najwyższe wartościowo zrealizowane zadania inwestycyjne:
•

przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok
2011 – 2.579.319,35 zł

•

adaptacja Dworku Drzewiarza na cele edukacyjno – warsztatowe – 3.408.528,18 zł

•

budowa odwodnienia ul. Strażackiej, Cylkowskiego i Grabowej w Bolszewie – 287.275,00 zł

•

zmiana nawierzchni ul. Topolowej w Łężycach – 220.661,55 zł

•

budowa II etapu drogi obwodowej w Łężycach – 495.102,87 zł

•

rozbudowa SSP Gowino wraz z salą gimnastyczną –
3.851.694,78 zł

•

budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo – 170.281,20 zł

•

strefa rekreacyjno – sportowa w Warszkowie – 259.127,00 zł

•

strefa rekreacyjno – sportowa w Orlu – 230.421,21 zł

•

budowa lodowiska przy SSP Gościcino w ramach pr. „Biały
Orlik” - 671.267,64 zł

•

budowa budynku komunalnego w Gościcinie (apteka) –
358.459,40 zł

•

budowa budynku komunalnego w Bolszewie (ośrodek
zdrowia) – 1.266.611,90 zł

•

pomoc finansowa między j.s.t („Odnowa nawierzchni drogi nr 1336G Zakrzewo-Linia-Strzepcz-Częstkowo-Gowino-Wejherowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni
na odcinku Gowino-Wejherowo o długości ok. 1,2 km”,
„Odnowa nawierzchni drogi nr 1440G Kniewo-Warszkowo-Wielka Piaśnica-Puck poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo-Warszkowo o długości ok.
1,0 km”, „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1478G (ul. Sucharskiego w Wejherowie) w obrębie przejazdu kolejowego” oraz „Wykonanie nakładki bitumicznej
na drodze powiatowej Nr 1401G Wejherowo – Gniewowo –
Zbychowo - Reszki w miejscowości Gniewowo na długości
0,288 km” – 534.714,77 zł

•

zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Bolszewo – 415.454,00 zł.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym (stypendia socjalne), dotacji na wyprawki szkolne oraz odpłatności za kolonie. Zrealizowano je
w 98,84%.
Wpływy w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano w 89,92 %. W tym
dziale nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wpływów z dotacji celowej na realizację adaptacji Dworku Drzewiarza oraz na
budowę stref rekreacyjnych w Warszkowie i Orlu ze środków
europejskich. Z uwagi na procedury kontrolne realizacja płatności nastąpi w 2012 roku.
Wpływy w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT to
głownie wpływy z dotacji celowej na budowę lodowiska przy
SSP Gościcino w ramach programu Biały Orlik.
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik
Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

W rozdziale 60016 wszystkie zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2011 zakresie.
W rozdziale 80101 zadania w zakresie termomodernizacji
obiektów oświatowych wykonano w zaplanowanym zakresie
rzeczowym i finansowym. Natomiast w przypadku dwóch zadań inwestycyjnych dot. utworzenia placów zabaw przy SSP
Góra i SSP Nowy Dwór Wejherowski odstąpiono od realizacji,
gdyż wycofał się wybrany w przetargu wykonawca. Sprawa jest
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obecnie rozpatrywana przez radców prawnych.
W rozdziale 90001 zadanie „Kanalizacja deszczowa i sanitarna w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i Polną” zostało
ujęte w budżecie 2012 roku.
W rozdziale 90015 wszystkie zadania inwestycyjne zostały
zrealizowane.
W rozdziale 90019 zadanie „Kanalizacja sanitarna etap IV
Gościcino” wykonawca nie rozliczył się z realizacji przedmiotu
umowy, zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV Gościcino” – dofinansowane ze środków europejskich, będzie realizowane w roku 2012.
W rozdziale 90095 zadania dot. stref rekreacyjno-sportowych zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Zadanie „Budynek administracyjny w Bolszewie” nie przystąpiono do realizacji z uwagi na trwające praktycznie do końca roku negocjacje
z wykonawcą poprzedniej inwestycji. Pozostałe zadania inwestycyjne w tym rozdziale rozliczono finansowo do wysokości
zafakturowanych prac.
W rozdziale 92601 zadanie „Budowa lodowiska przy
SSP Gościcino w ramach programu „Biały Orlik”” wykonano
w 100%.
Wydatki bieżące zrealizowano w 93,66%.
Należy podkreślić, że wydatki w dziewięciu działach:
(tj. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, 754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 852 POMOC SPOŁECZNA, 853 POZOSTAŁE
ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ i 926
KULTURA FIZYCZNA), zostały wykonane na poziomie od
90,94 % do 99,94 %.
Natomiast w ośmiu działach:
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA, 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM, 851 OCHRONA ZDROWIA, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA i 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonanie wydatków było poniżej poziomu 90% (między 52,51% a 88,74%).
W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO nie zrealizowano całości zaplanowanych wydatków w paragrafie 4210
zakup materiałów i wyposażenia, środki w tym paragrafie były
przewidziane na usuwanie ewentualnych skutków awarii sieci
wodociągowych. Nie zrealizowano również z tego działu wydatku inwestycyjnego „Komora podnoszenia ciśnienia w Sopieszynie - Kotlówka” na kwotę 150.000,-zł, będzie ono realizowane w roku 2012.
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zrealizowano
wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne i bieżące.
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zrealizowano wszystkie odszkodowania za przejęte grunty pod budowę

dróg. Pozostałe niezbędne wykupy zostaną zrealizowane w roku
2012.
W dziale 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA wykonano następujące plany zagospodarowania przestrzennego: „Kąpino”,
„Gościcino-Kolonia”, „Sopieszyno”, „Nowy Dwór Wejherowski”, „Bolszewo – trójkąt”, „Bieszkowice – Centrum”, „Gowino
V”, „Góra – Centrum”, „Gowino Nad Stawami”, „Gościcino –
przy granicy”, „”Góra i Kniewo”, „Dolina Bolszewki „Balex”,
„Gościcino – Letni Dwór”.
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes dla OSP Bolszewo współfinansowanego przez Samorząd Województwa i inne
podmioty gospodarcze. Wykonano remont remizy w Górze,
Gościcinie oraz zrealizowano zakup bram garażowych dla OSP
Bolszewo i OSP Kniewo.
W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na realizację planowanych wydatków największy wpływ miało niezrealizowanie
wydatków w zakresie wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (zależne od odprowadzonych wpływów podatkowych
przez inkasentów).
Najwyższą pozycją po stronie wydatków są wydatki realizowane w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.
W 2011 roku na utrzymanie tej sfery wydatkowano
26.824.449,06 z (łącznie z wydatkami inwestycyjnym), co stanowi 39,72% całości budżetu Gminy. Wydatki inwestycyjne
wyniosły 4.073.680,42 zł.
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydano 1686 decyzji administracyjnych o przyznaniu zasiłków stałych i okresowych (132.295 świadczeń), 3005 decyzji administracyjnych
w sprawie świadczeń rodzinnych (59.270 świadczeń), 239 decyzji w sprawach alimentacyjnych (111 świadczeń), 156 decyzji
w sprawach dodatków mieszkaniowych (851 świadczeń) oraz
533 decyzji w sprawach o systemie oświaty (503 świadczenia).
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA największe
znaczenie na niezrealizowanie w pełni planu wydatków miało
niewykonanie wydatków inwestycyjnych w rozdziałach 90001,
90019 i 90095. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV Gościcino – firma nie wykonała dokumentacji a zadanie inwestycyjne
zostanie, zgodnie z przyznaną dotacją celową ze środków europejskich, zrealizowane w roku 2012. Zadania w zakresie stref rekreacyjno – sportowych zostały zrealizowane w przewidzianym
zakresie. Natomiast zadanie „Kanalizacja deszczowa i sanitarna
w Bolszewie” będzie realizowane w roku 2012. W rozdziale
90095 zadanie „Budowa budynku komunalnego w Bolszewie
(ośrodek zdrowia) zrealizowano tylko w zakresie zafakturowanym przez wykonawcę.
W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO zrealizowano w ramach działalności kulturalnej zorganizowano Gminny Dzień Edukacji Narodowej,
Dożynki Powiatowo Gminne, Kaszubskie Zielone Świątki, Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej, spotkania władz Gminy
z Jubilatami, poniesiono wydatki na utrzymanie Orkiestry Dętej
Gminy Wejherowo.
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Wydatki bieżące w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA
obejmują w roku 2011 w rozdziale 92601 utrzymanie obiektu
hali widowiskowo – sportowej przy samorządowym gimnazjum
w Bolszewie oraz wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Promocji, Sportu i Rekreacji (do końca czerwca 2011 r.).
W ramach działalności sportowej i kultury fizycznej zorganizowano Halową Ligę Sołecką, Biegi po zdrowie, III Bieg Piaśnicki
a także sfinansowano udział UKS Olimp Bolszewo w Lidze Juniorów Starszych.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik
Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.
W ramach pozostałych wydatków należy wyodrębnić wydatki poniesione ogółem na:
• dotacja na przewóz pasażerów
(MZK i ZKM) 			
- 1.989.483,97 zł
• remonty i utrzymanie bieżące
dróg w Gminie
- 1.915.259,98 zł
• budowa dróg i chodników
- 3.695.758,82 zł
• utrzymanie mienia komunalnego Gminy
- 393.896,31 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii
- 257.575,37 zł
• koszty opracowań geodezyjnych
i kartograficznych
- 159.925,33 zł
• plany zagospodarowania przestrzennego
- 236.012,25 zł
• utrzymanie cmentarzy wojennych
- 16.992,03 zł
• utrzymanie jednostek OSP
- 760.944,39 zł
• utrzymanie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
- 815.830,01 zł
• zasiłki i pomoc dla podopiecznych, składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
świadczenia rodzinne
- 8.863.281,94 zł
• dodatki mieszkaniowe
- 192.366,15 zł
• koszty utrzymania świetlic szkolnych
- 298.484,29 zł
• wydatki na utrzymanie przedszkola, klas „0” - 2.531.047,64 zł
• oświetlenie ulic i budowa urządzeń
oświetleniowych w Gminie
- 1.491.641,01 zł
• dotacja do biblioteki
- 453.202,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich, pozostałe
zadania w zakresie kultury
- 92.899,51 zł
• kultura ( pozostała działalność )
- 594.391,62 zł
• ochrona i konserwacja zabytków
- 168.540,41 zł
• kultura fizyczna i sport
- 1.192.096,29 zł
• oczyszczanie miast i wsi
- 259.538,05 zł
• Urzędy Gmin
- 5.006.298,69 zł
• Rady Gmin
- 214.904,00 zł
Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem
środków europejskich:
Adaptacja Dworku Drzewiarza w Gościcinie na cele edukacyjno
– warsztatowe
Rozdział 90095 par. 6057 kwotę 2.906.364,-zł zapisaną
w uchwale budżetowej zmniejszono o kwotę 340.000,-zł w dniu
09.12.2011, przenosząc środki do par. 6059 na to samo zadanie.
Rozdział 90095 par. 6059 w dniu 10.03.2011 zapisano kwotę 495.545,-zł na realizację nadzoru autorskiego, projekt oraz
zakup wyposażenia. Następnie w dniu 29.06.2011 zwiększono środki wkładu własnego do zadania o kwotę 190.600,-zł,
a w dniu 03.08.2011 w związku z otwarciem ofert dodatkowo
zapisano kwotę 56.300,-zł jako zwiększenie wkładu własnego.

Wyszkoleni strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy Gminy Wejherowo
Rozdział 85395 - w dniu 25.05.2011 zapisano środki na realizację zadania w łącznej kwocie 46.850,-zł. Jedynej zmiany
dokonano w dniu 28.11.2011 przenosząc środki pomiędzy paragrafami na kwotę 3,-zł.
Droga do celu
Rozdział 85395 – w dniu 24.08.2011 zapisano kwotę 184.615,zł na realizację ww. zadania.
W dniu 17.10.2011 dokonano przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 3.750,-zł, następnie w dniu 08.11.2011
dokonano kolejnego przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.990,-zł i ostatecznie w dniu 09.12.2011
dokonano ostatnich przeniesień na kwotę 5.955,-zł.
Stopień zaawansowania finansowego w roku 2011 zadań
wieloletnich, kontynuowanych w roku 2012:
• budowa kanalizacji sanitarnej etap IV Gościcino - 0,07%
•

Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – 0,13 %

•

budowa sali gimnastycznej przy SSP Góra – 0,49 %

•

budowa ul. Południowej w Gościcinie – 2,00 %

•

kanalizacja deszczowa i sanitarna w Kąpinie – 0,07 %

•

kanalizacja sanitarna i deszczowa w Bolszewie pomiędzy
ulicami Zamostne i Polną – 0,04%

•

rozbudowa SSP Bolszewo – 0,55 %

•

rozbudowa SSP Nowy Dwór Wejherowski – 2,34 %

•

budowa kanalizacji sanitarnej etap II Bolszewo – 0,00 %.

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze oraz strażacy ochotnicy składają serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wsparli organizację uroczystości obchodów 100
–lecia istnienia jednostki. Dziękujemy: Wójtowi Gminy
Wejherowo Henrykowi Skwarło, Wójtowi Gminy Gniewino
Zbigniewowi Walczakowi, Staroście Powiatu Wejherowskiego Józefowi Reszke, Sołtysowi Góry Genowefie Dampc
oraz Radzie Sołeckiej, Wojciechowi Gębarowskiemu – właścicielowi Firmy ORLEX, Teresie i Jerzemu Groth, Janowi
Majkowskiemu – właścicielowi piekarni „JAŚ”, Zespołowi
Muzycznemu „DAMIO”, Tadeuszowi Sobolskiemu, Wiesławowi Koszałka – właścicielowi Przedsiębiorstwa KOSZAŁKA, Marzenie i Piotrowi Jóskowskim, Elżbiecie i Andrzejowi Czylkowskim, Ludwice i Andrzejowi Szczypior,
Halinie i Ludwikowi Kunikowskim – właścicielom Firmy
KUNIK, Tadeuszowi Tkacz – właścicielowi TIM TARTAK,
Prezesowi Spółdzielni Wielobranżowej w Rumi, Prezesowi
Kaszubskiego Banku Spłódzielczego w Wejherowie, Józefowi Miotk.”
					
Monika Dampc
				
Prezes Zarządu OSP Góra
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Nasi milusińscy
świętowali!

PRZEDSZKOLE

Coroczny Festyn Rodzinny w gościcińskim przedszkolu,
tym razem odbył się z towarzyszeniem clowna, który rozbawiał pląsami zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszył się też kiermasz, malowanie twarzy oraz
zabawy z gimnazjalistami z Bolszewa.

KNIEWO

Dzieci z Kniewa podczas swojego święta mogły samodzielnie „ugasić pożar” , za pomocą przyborów malarskich
zamienić się w postacie z bajek, pograć w piłkę nożną, a na
wzmocnienie sił posilić kiełbaską z grilla. Zabawy zorganizowała pani sołtys i rada sołecka.

KĄPINO

Gry i zabawy dla całych rodzin, turniej sportowy, pokaz
szkoły tańca, a wszystko w barwach biało – czerwonych!
Mieszkańcy „Spoko Kąpina” wspólnie świętowali Dzień
Dziecka dzięki współpracy rady sołeckiej i Stowarzyszenia
Eco Kąpino.

RESZKI

Żyrafy, słonie i pingwiny zobaczyć mogły dzieci z Reszek
z okazji swojego święta. Moc całodziennych atrakcji w oliwskim zoo, włącznie z górą ofiarowanych przez sponsorów słodyczy, zorganizowała pani sołtys wraz z radą sołecką.

GOWINO

Z okazji Dnia Dziecka, sołtys i rada sołecka Gowina
zorganizowała dla dzieci darmową, dmuchaną zjeżdżalnię
i oglądanie samochodu strażackiego.

ZBYCHOWO

Magiczny Dzień Dziecka spędziły również milusińscy ze
Zbychowa. W towarzystwie pięknej wróżki, bawiły się i pląsały wraz ze swoimi rodzicami. Pyszną zabawę z mnóstwem
słodyczy zorganizował im sołtys i rada sołecka.

ORLE

Magiczne sztuczki były gwoździem programu podczas
Dnia Dziecka w Orlu. Poza zabawnym pokazem czarów,
dzieci mogły skorzystać z przejażdżki na koniu i kucyku,
dmuchanych zamków, poznać z bliska wóz strażacki czy zaprzyjaźnić z policyjnym psem tropiącym.
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Egzamin z tolerancji
Z okazji Dznia Dziecka, w Szkole Podstawowej w Nowym
Dworze Wejherowskim odbyły się warsztaty z udziałem pedagogów oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie. To pierwsza
taka inicjatywa w ramach zawiązanej z okazji Roku Korczakowskiego współpracy między placówkami. Podczas całodziennych
zajęć integracyjnych, uczniowie podzieleni na 11 drużyn, wymieszani losowo, rozwiązywali krzyżówkę o patronach swoich
szkół, brali udział w grach zręcznościowych, konkursie wiedzy
bajkowej, a także wcielali się w rolę osób niewidomych, starając
się rozpoznać przedmioty po ich kształcie. Tego rodzaju integracja zaszczepiła wśród dzieci i młodzieży postawę życzliwości
i zrozumienia wobec inności. Pedagodzy z Nowego Dworu samym serdecznie dziękują Ośrodkowi im. Korczaka za otwartość
i współpracę, dzięki której wszyscy odebrali prawdziwą lekcję
z tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka.

Współpraca między szkołami na pewno zaowocuje pięknymi
wspomnieniami ze wspólnych spotkań

Pokaz garncarstwa hitem
Dnia Dziecka w Dworku
Na pewno na nudę nie mogły narzekać dzieci, które postanowiły uczcić swoje święto w Dworku Drzewiarza w Gościcinie.
W trakcie kilkugodzinnej zabawy na tamtejszej scenie letniej zaprezentowali się uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej
z Bolszewa, od 5. lat występujący jako teatr JBT. Tuż po nich
z wiązanką utworów klasycznych, jak i przebojów jazzowych
wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej z Wejherowa. Przybyłym
dzieciom i ich rodzicom czas swoją grą umilali młodzi akordeoniści i saksofoniści. Na koniec warsztaty parkour poprowadzili
członkowie Trójmiejskiego Klubu Sportowego „Movement”.
Dzięki Młodzieżowej Rady Gminy na twarzach dzieci znalazły się też kolorowe obrazki oraz w ramach kibicowania polskim piłkarzom, biało – czerwone flagi. Młodzieżówka poprowadziła również konkursy oraz rozdawała przygotowane przez
koordynatorów z Dworku słodkości. Największym powodzeniem cieszył się jednak pokaz garncarstwa oraz możliwość samodzielnego wykonania glinianego
naczynia. Podczas
tego pełnego wrażeń dnia, każdy
mógł więc znaleźć coś dla siebie,
a przy odrobinie
szczęścia przynieść
do domu wyjątkową pamiątkę.
Do samodzielnego wykonania naczynia
ustawiała się kolejka zniecierpliwionych dzieci

Radni pokonani przez uczniów
W swoistą tradycję szkoły wpisał się coroczny mecz piłki nożnej rozgrywany pomiędzy samorządowcami, a uczniami podstawówki z Góry. Również i w tym roku, pomimo
niesprzyjającej pogody, na szkolnym boisku
stawiła się silna drużyna radnych, którym przewodził wójt Henryk Skwarło. Profesjonalne
stroje i wola walki nie wystarczyły jednak, by
pokonać równie zdeterminowanych uczniów
i absolwentów szkoły. Młodzież wbiła drużynie samorządowców dwie bramki. Pomimo
ogromnych starań, radni ani razu nie zdołali
zamieścić piłki w siatce przeciwników. Nie
odebrało im to jednak radości ze zdobycia zaszczytnego, drugiego miejsca! Zwycięzcom
gratulujemy, a radnym życzymy nieco więcej
szczęścia w przyszłorocznych rozgrywkach.
Mecz piłki nożnej był częścią festynu
szkolnego, podczas którego dzieci i ich rodzice mogli wziąć udział w konkursach

plastycznych, zmierzyć sobie ciśnienie krwi czy kupić los na loterii fantowej. Dochód z loterii przeznaczony zostanie na dofinansowanie wycieczki szkolnej.

Obie drużyny potraktowały mecz przede wszystkim jako dobrą zabawę
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Uczniowie z Gościcina
wydali własną książkę!

Jan Brzechwa patronem
już od 5 lat

Święto patrona szkoły jest dniem pełnym uśmiechu i dobrej zabawy

„Bo, gdzie łączą wszystkie cele, tam są wszyscy przyjaciele”. To motto, które przyświeca Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu od chwili nadania jej imienia najpopularniejszego
autora wierszy dla dzieci - Jana Brzechwy. W 5. rocznicę tego
wydarzenia dzieci wzięły udział w uroczystości, którą przygotowały p. Justyna Kubiś i p. Marzena Jóskowską. Dotyczył on
najistotniejszych wydarzeń z życia szkoły, która istnieje w Orlu
już od 125 lat!
Było kolorowo, bajkowo, radośnie, a w niektórych momentach uroczystości podniośle. Prezentacja wybranych wierszy Jana
Brzechwy przez wychowanków p. Justyny Kubiś, którzy wzięli
udział w inscenizacji i przygotowali ciekawe stroje, wzbudzili
wiele uśmiechu i radości wśród uczestników spotkania, a lekcja kleksografii poprowadzona przez p. M. Jóskowską w roli
Pana Kleksa i wychowanków z klasy 5 a bardzo podobała się, ze
względu na sprawność, pomysłowość i grę „małych aktorów”.
Dyrektor szkoły - Krzysztof Grzenia wręczył zwycięzcom
różnorodnych konkursów, związanych z patronem i szkołą nagrody książkowe. Oczywiście były nimi książki Jana Brzechwy w
pięknym wydaniu. Nagrodą specjalną dla zwycięzców V Szkolnego Konkursu Recytatorskiego wierszy Jana Brzechwy był występ
przed publicznością w dniu Święta Patrona. Okazję do prezentacji swojego wykonania miała Martyna Modzelewska z klasy O c
i Paweł Roszman z klasy III b, którzy wspaniale wyrecytowali jak
to „Tańcowała igła z nitką” oraz „Na straganie”. Nad sprawnym
przebiegiem imprezy czuwała Milena Kosznik z klasy 5 b, która
prowadziła całość imprezy w imieniu Samorządu Uczniowskiego.
						

„W krainie dziecięcej fantazji” – taki tytuł nosi książka, której autorami są uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej
w Gościcinie. Składa się ona z dziewięciu baśni w całości wymyślonych i napisanych przez dzieci. Autorami utworów są uczniowie klas IV – VI: Monika Sawoniuk, Marta Stefanowska, Aleksandra Danilczyk, Aleksandra Cieszyńska, Wiktoria Millek, Patrycja
Tomczak oraz Patryk Angel, Jakub Łączyński i Miłosz Brill.
- W naszej szkole priorytetem jest umożliwianie dzieciom angażowania się w wiele ciekawych działań nie tylko związanych
z codzienną nauką. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty
szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności oraz wrażliwości. Będąc
nauczycielem języka polskiego zauważyłam, że kilkoro moich
uczniów przejawia zdolności literackie. Postanowiłam podjąć
działania mające na celu rozwijanie ich talentu – mówi nauczyciel języka polskiego.
Pisanie dla młodych autorów książki jest prawdziwą pasją.
Sprawia im radość, przynosi satysfakcję i kształtuje ich wyobraźnię. Dzięki temu przedsięwzięciu uwierzyli, że naprawdę
wszystko jest możliwe i warto realizować swoje marzenia. Książka ta jest wyjątkowa również ze względu na ilustracje. Wszystkie
one zostały wykonane także przez uczniów SSP Gościcino. Są
to dzieci, które interesują się różnymi sztukami plastycznymi.
Ilustrację z okładki wykonała Olga Gafka. Pozostałe obrazki
wykonali: Klaudia Smulewicz, Alicja Ziemann, Ramona Rompa,
Michalina Kruszyńska oraz Marta Kandziora, Maria Roda, Kamila Damps i Filip Seroczyński. Swoją publikację uczniowie dedykowali mieszkańcom Gminy Wejherowo, aby również nie bali
się marzyć i rozwijać
swoich skrytych talentów. Książka powstała
dzięki wsparciu Gminy
Wejherowo. 27 czerwca
w Samorządowej Szkole
Podstawowej w Gościcinie odbyła się promocja
książki.

Jagoda Sapieha

Olga Łączyńska

Autorzy bajek i ilustracji

Gowino w akcji „Polska biega”
Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej z Gowina wzięli udział w akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” - „Polska Biega”. Grupa licząca blisko 30 uczniów,
19 maja w wejherowskim parku dołożyła swoja cegiełkę
w promocję tej nieskomplikowanej aktywności fizycznej.
Organizatorzy z ramienia prezydenta miasta Wejherowa
przygotowali dla wszystkich uczestników trzy dystanse biegowe. Jedno, dwa lub trzy okrążenia po wejherowskim parku. Jedno okrążenie miało dystans 1900m. Każdy uczestnik przed biegiem otrzymał okolicznościową koszulkę, a po
jego ukończeniu pamiątkowy medal. Wszyscy uczniowie
z Gowina przebiegli jedno okrążenie czyli dystans prawie

2 km. Łącznie w całej akcji „Wejherowo Biega” wystartowało ponad 600 osób.

Młodzież z Gowina udowodniła, że bieganie może przerodzić się w
dobrą zabawę
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Policyjne notatki o międzywojennych mieszkańcach
Gminy Wejherowo
Podobnie jak obecnie, także przed
wojną
notatki
z różnych wydarzeń sporządzane
przez policjantów
wzbudzały spore
zainteresowanie
przedstawicieli ówczesnych mass mediów, jak również
szerszych kręgów
społecznych. Przeciętnemu obywatelowi – ze zrozumiałych względów - nie było jednak łatwo do nich dotrzeć. W porównaniu
do międzywojennych mieszkańców Gminy współczesny historyk jest
w o wiele lepszej sytuacji. Jeżeli tylko odpowiednie akta się zachowały,
bez większych trudności może je przeglądać. Ich lektura rzeczywiście
może wzbudzić zainteresowanie i skłonić do bardziej ogólnych refleksji. Oto kilka z wielu przykładów, przytaczanych dosłownie z celowym
skróceniem imion i nazwisk osób w nich występujących do ich inicjałów, by nie wzbudzić niezdrowych emocji, gdyż – jak można przypuszczać – potomkowie części z nich nadal mieszkają na terenie Gminy
Wejherowo bądź w jej pobliżu:
1) „Robotnik J. H. z Łężyckich Pustek ukradł gospodarzowi B. z Zagórza 8 gęsi. Wszczęto postępowanie sądowe”.
2) „Robotnik A. S. z Łężyc został zatrzymany za nielegalne przekroczenie granicy i fałszowanie dokumentów. Wszczęto postępowanie sądowe.”
3) „Zatrzymano J. Sz. z nadleśnictwa Góra, ur. w Westfalii. W rzeczywistości po ojcu nazywał się S. W. i postarał się o fałszywe
papiery, świadectwa leśne i dokumenty ślubne, dzięki którym popełnił dwużeństwo z wdową A. S. z domu Cz. Wszczęto postępowanie sądowe”.
4) „H. B., zarządca folwarku w Pętkowicach złożył akt oskarżenia
przeciwko robotnikowi J. K. za naruszenie miru domowego”.
5) „Zatrzymano o godz. 2.40 i zwolniono następnego dnia o 18.15 za
opilstwo (areszt ochronny) J. K., urodz. w 1898 r., zamieszkałego
w Bolszewie, żonatego, mającego dzieci [...] napił się z swoimi
pomocnikami w Bolszewie”.
6) „Skierowano wniosek do wójtostwa Wejherowo – Zamek o ukaranie J. H. z Bieszkowic, gdyż nie miał przy swojej furmance tablicy
informacyjnej i światła.”
7) „Kierownik budowy telegrafu p. G. powiadomił o przewłaszczeniu
[kradzieży] przez J. G. z Bolszewa jednego słupa telegraficznego.
Sprawę skierowano do komendy policji w Pucku. Stryżkowski st.
posterunkowy. Zamostne”.
8) „Posterunkowi w Zamostnem doniósł robotnik A. R. z Bolszewa – wybudowane, że gospodarz B. z Bolszewa posiada karabin
wojskowy i naboje do niego. Ponieważ się przyznał, odstąpiono
od rewizji, wydał też karabin z nabojami. Sprawę skierowano do
Sądu”.
9) „Pożar trzech stodół w Gościcinie, najprawdopodobniej przez
pęknięcie drutu elektrycznego, który był we wszystkich stodołach
do napędzania maszyn założony”.
10) „A. N., gospodarz z Bolszewa doniósł, że jego służący G. Ż,

19 lat, z Rybienka (Niemcy) niespodziewanie go opuścił, kradnąc
męskie ubrania i nowy worek do mąki. Posterunek w Zamostnym
ustalił, że G. Ż. nielegalnie przekroczył granicę. Ustalił to dzięki
porozumieniu się z policją niemiecką. Posiadał już tylko ubranie,
które przekazano do Zamostnego. Dalsze dochodzenie w toku”.
11) „Straż Celna posterunek z Luzina zatrzymała przy nielegalnym
przekroczeniu granicy J. H. z Gościcina. Po spisaniu personaliów
puszczono go do domu”.
12) Meldunek posterunku policji z Zamostnego: „W ciągu tygodnia
nie zauważono ani nie przyłapano żebraków i inwalidów wojennych w ich czynnościach”.
13) „B. L. z Gościcina została skazana na rok więzienia za kradzież
J. R. z tej wsi 920 marek niemieckich”.
14) „Posterunek P. P. w Zamostnem wykrył kradzież drzewa opałowego przez robotników Cementowni w Orlu”.
15) „Jest prawdą, że pasłam bydło mojego ojca w lesie państwowym
i to 3 krowy i 7 owiec. Leśniczemu powiedziałam fałszywe nazwisko, ponieważ bałam się, że doniesie to mojemu ojcu” (z przesłuchania nieletniej mieszkanki Letniego Dworu, dzisiaj części
Gościcina).
16) „Skradziono puszkę z kościoła w Górze. Jej część znaleźli chłopcy
pod mostem kolejowym w Gościcinie” (cytat z akt parafialnych
w Górze).
17) „Za zakłócanie spokoju publicznego przytrzymała wczoraj policja czeladnika rzeźnickiego I. D. z Gościcina. D. zakłócał spokój
publiczny w stanie nietrzeźwym.” (informacja z „Gazety Kaszubskiej”).
18) „Podczas zabawy w Bolszewie został pokłóty [tak w oryginale]
nożami J. D. przez nieznanych sprawców. Przewieziono go w stanie ciężkim do szpitala w Wejherowie”.
Funkcjonariusze policji sporządzali powyższe notatki nie tylko
na potrzeby prowadzonych dochodzeń, ale także przekazywali je innym organom państwa, czasem też do prasy. Tym bardziej, że opisywane w nich wydarzenia wywoływały często dalej idące reperkusje.
Jednym z ich śladów jest ciekawe pismo wejherowskiego Starostwa
do bolszewskiego sołtysa, skierowane do niego po zbrodniczym incydencie na zabawie w Bolszewie. Przytaczam go nieco prowokacyjnie,
szczególnie dedykując je wszystkim tym, którzy przyjmują, że międzywojenna, kaszubska wieś była w pełni wsią „spokojną i wesołą”:
„Przeprowadzone, na skutek memorjału Rady Gminnej w Bolszewie, dochodzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa w Bolszewie i okolicy, zostały przekazane przez
posterunek P. P. w Wejherowie Sądowi Grodzkiemu celem ukarania sprawców napadu w czasie zabawy dnia 10.2. br. [1935].
Starostwo Morskie zauważa jednak, że stan bezpieczeństwa uzależniony jest też w wysokiej mierze od poczucia praworządności i porządku u miejscowych władz gminnych i ludności Bolszewa, której
pojedynczy członkowie, jak wykazują dochodzenia, zamiast ułatwić
pracę organom bezpieczeństwa, raczej ją hamują, a czasem utrudniają.
Powyższe uwagi polecam uwadze władz gminy Bolszewa i jej
mieszkańcom.” Jako ciekawostkę można podać, że pismo to w imieniu
wejherowskiego starosty podpisał referendarz Tadeusz Bundkowski,
czyli rodzony brat Lecha Bądkowskiego, znanego kaszubsko – pomorskiego pisarza i działacza społecznego, między innymi współtwórcy
NSZZ „Solidarność”, który zmienił nazwisko z „Bundkowski” na
„Bądkowski”.
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Młodzież szkół podstawowych miała okazję skonfrontować się na piłkarskim boisku

Ostatnie zawody z serii Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 odbyły się
na kompleksie sportowym „ Moje boisko Orlik 2012 ” w Gościcinie. Okazją do skonfrontowania swoich umiejętności w mini
piłce nożnej mieli chłopcy ze szkół podstawowych z Gościcina,
Gowina, Nowego Dworu Wejherowskiego oraz Orla. Mecze stały na wysokim poziomie tym samym pokazując, że piłka nożna
wśród młodzieży Gminy Wejherowo jest najchętniej uprawianą
dyscypliną sportu. Ostatecznie zaledwie jednym punktem naj-

lepsza okazała się drużyna SSP z Gościcina, która występowała
w roli faworyta i nie zawiodła oczekiwań.
Wyniki
SSP Gościcino – SSP Orle 1:1
SSP N.D Wejherowski – SSP Gowino 3:1
SSP Gościcino – SSP N.D. Wejherowski 2:1
SSP Gowino – SSP Orle 0:2
SSP Gowino – SSP Gościcino 0:4
SSP Orle – SSP N.D. Wejherowski 0:1

W małym ciele zdrowy duch!
Szybkość, sprawność, zręczność i spryt zadecydowały
o tym, która drużyna najlepiej zaprezentowała swoją szkołę
podczas gminnego turnieju „Zdrowy Maluch” w Bolszewie.
Już po raz drugi został on zorganizowany dla klas I-III Szkół
Podstawowych z terenu naszej Gminy przez panie Joannę Syskę i Beatę Brzoskowską – Markiewicz. Jak wszyscy zgodnie przyznali, jednak nie rywalizacja i miejsce na podium,
a dobra zabawa była tego dnia najważniejsza. W zawodach
brało udział ok. 200 dzieci ze szkół podstawowych z Nowego Dworu Wejherowskiego, Bolszewa, Gościcina, Gowina
i Góry. Każda drużyna z danego rocznika liczyła 12 osób.
Poza wykonywaniem wielu konkurencji sportowych dzieci
również głośno śpiewały, tańczyły i mówiły wierszyki. Co
najważniejsze, przede wszystkim jednak integrowały się we
wspólnej zabawie i rywalizacji Fair Play.
Wyniki klas I: I miejsce Góra, II m Gościcino, III m Nowy
Dwór i IV m Bolszewo.
Klasy II: I miejsce Bolszewo, II m Gościcino, III m Gowino
i IV m Nowy Dwór i Góra,
Klasy III: I miejsce Gowino, II m Gościcino, III m Nowy
Dwór i IV m Góra.

Gimnazjaliści na medal

4 maja na stadionie MOSiR w Redzie odbyła się gimnazjada
lekkoatletyczna. Pierwszy raz nasi gimnazjaliści wrócili z zawodów nie zdobywając pierwszego miejsca. Przywieźli za to
8 medali i dwie kwalifikacje do udziału w zawodach wojewódzkich. Pomimo że Radek Czarnecki zajął dwa drugie miejsca,
jego wyniki były na tyle dobre, że zakwalifikował się w biegu
na 300m i rzucie oszczepem do gimnazjady wojewódzkiej, na
której zdobył aż dwa medale. Indywidualnie stanął na najniższym stopniu podium w biegu na 300 m i srebrny medal zdobył
wspólnie ze sztafetą 4X100 z gimnazjalistami z Redy. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.
Oto wyniki gimnazjady powiatowej:
II miejsce:
Paulina Brilla – kula i dysk,
Aleksandra Grubba- rzut oszczepem,
Radosław Czarnecki – 300m, oszczep
III miejsce:
Maciej Biecke – kula
Krzysztof Młyński – skok w dal
Paweł Brzeski, Patryk Lesner, Karol Albecki, Karol Richert –
sztafeta 4x100m
O krok od medalu był Karol Richert i Krzysztof Młyński w
skoku wzwyż, zajmując IV miejsca.

Podziękowania

Dzieci od najmłodszych lat uczyą się, że sport to zdrowie!

Radny Alojzy Formella serdecznie dziękuje sołtysowi
Piotrowi Januszewskiemu, Radzie Sołeckiej, członkom OSP
Zbychowo oraz Panu Zbigniewowi Łapajowi za wszelką pomoc i życzliwość podczas organizacji tegorocznych Zielonych Świątek w Zbychowie.
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NASZA GMINA

Dla kogo dopłaty bezpośrednie?
Poza czynszem dzierżawnym, wydzierżawiający domaga się od
dzierżawcy, by ten przekazywał mu dopłaty bezpośrednie uzyskiwane
od dzierżawionych gruntów. Istnieje w umowie dzierżawy klauzula,
że czynsz dzierżawcy uwzględnia uzyskane dopłaty (jest powiększony
o należne dopłaty), takie postępowanie zgodne jest z obowiązującymi
przepisami. Jeżeli o dopłaty występuje dzierżawca i rozlicza się poprzez wyższy czynsz, strony nie naruszają prawa. Zdarza się, że strony
ustalają, iż o dopłaty wystąpi wydzierżawiający, choć pole użytkuje
dzierżawca. Taki stan rzeczy jest niezgodny z przepisami, bowiem
o dopłaty może wystąpić jedynie osoba faktycznie je posiadająca. Wydzierżawiający ubiegający się o dopłaty naraża obie strony na odpowiedzialność karną za wprowadzenie w błąd Agencji i uzyskanie w ten
sposób nienależnej pomocy.

KRUS
W końcu czerwca ma ulec podwyższeniu z 550zł na 650zł kwota
jednorazowego odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przy wypadku przy pracy. Zmienią się też niektóre inne stawki.
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mgr inż. Magdalena Piastowska

NASZA GMINA

Pizza & Restaurant

JUŻ OTWARTE

Zapraszamy
885 885 865
Gościcino, ul. Brzozowa

PHU KOMPLEKS KOŁO
84-239 Bolszewo. ul. Główna 10A
tel./fax 58 572 00 20, 502 039 025
SERWIS OGUMIENIA
ososbowe, dostawcze, TIR-y
MECHANIKA POJAZDOWA
Klocki hamulcowe, geometria kół, amortyzatory,
zawieszenia, oleje i filtry, klimatyzacja,
komputer-diagnoza, układy wydechowe,
prostowanie i malowanie felg

MECHANIKA CIĘŻAROWA
POMOC DROGOWA tel.

531 000 995

www. kompleks-kolo.pl
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