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Dni Gminy Wejherowo za nami!

 Pierwsze Dni Gminy Wejherowo przeszły 
już do historii. Za nami dwudniowa zabawa 
pod znakiem niezwykłych występów, konfron-

tacji sportowych i spotkań z ciekawymi ludźmi. Wszystko 
to 23 i 24 czerwca mogliśmy zobaczyć w Orlu, Bolszewie  
i Gościcinie.
       Czytaj więcej str. 6
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ZAPROSZENIE
 Wszystkich mieszkańców Gminy 
Wejherowo serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w XV, Jubileuszowym 
Turnieju Skata Sportowego o Puchar Pre-
zydenta Miasta Wejherowa, Wójta Gminy 
Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Kaszub-
sko – Pomorskiego oddział Wejherowo. 
Rozpoczęcie 7 września o godz.17.00 
na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. 
Szczegółowe informacje udzielane są pod 
nr tel. 511 095 441.

 Anna Wośko z Gościcina wstąpiła w zacne 
grono Jubilatów naszej Gminy. 25 lipca 2012 r. 
skończyła 90 lat. Do Gościcina, wraz z rodziną, 
przeniosła się z Gdyni 12 lat temu. Pochodzi z woj. 
śląskiego, a na Pomorze przeniosła się w 1948 r.  
W czasie wojny była łączniczką Batalionów 
Chłopskich, pracowała także jako przedszkolan-
ka. Pani Anna ma dwoje dzieci, czworo wnucząt  
i jednego prawnuka. W dniu jej urodzin Szacowną 
Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Wejherowo Hen-
ryk Skwarło, który przekazał List Gratulacyjny, 
kwiaty i prezent. My również życzymy Pani Annie 
zdrowia i nieustającej pogody ducha!

Wojskowa współpraca z Gminą Wejherowo

Witamy w gronie Jubilatów

 Porozumienie pomiędzy Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie, a Gminą Wejherowo podpisane zo-
stało 9 sierpnia w Urzędzie Gminy Wejherowo.

 W ramach współpracy zobowiązano 
się do kultywowania i upowszechnia-
nia tradycji oraz historycznego dorob-
ku Wojska Polskiego, patriotycznego 
wychowania młodzieży, organizowania 
wspólnych przedsięwzięć o charakterze 
patriotycznym oraz upamiętniania miejsc 
pamięci narodowej. Treść porozumienia 
zobowiązuje Gminę Wejherowo m.in. 
do udziału w uroczystościach patriotycz-
nych, pokazach i ćwiczeniach wojsko-
wych organizowanych przez MW czy 
przekazywania pamiątek i eksponatów 
o charakterze patriotycznym. Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia MW treść porozumienia realizo-
wać ma poprzez wsparcie logistyczne 
przedsięwzięć realizowanych w celu pro-
mocji służby wojskowej, popularyzowa-
nie działalności Gminy w swoich publi-
kacjach i udostępnianie mienia – sprzętu 
i środków łączności.

Anna Wośko, 90 lat, Gościcino

OGŁOSZENIE 
– stypendia socjalne

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie os. Przyjaźni 1 B in-
formuje, że wnioski na rok szkolny 2012/2013 o przyznanie pomocy material-
nej o charakterze socjalym - stypendium szkolnego można składać w okresie od 
1 do 15 września 2012 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb spo-
łecznych do dnia 15 października br. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, Wejherowo, os. Przyjaźni 1b,  pokój nr 4. Szczegółowe informacje można 
uzyskać na stronie internetowej: www.gops-wejherowo.pl zakładka: stypendia, 
w GOPS-ie oraz pod nr telefonu (58) 677 64 39.

Porozumienie podpisują komendant kmdr Roman Kreft i Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło
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Pożegnaliśmy najstarszą mieszkankę naszej Gminy
 8 sierpnia zmarła Maria Dampc z Bolszewa. 
Najstarsza mieszkanka naszej Gminy 31 lipca ob-
chodziła 103 urodziny. Z okazji jej niezwykłego 
Jubileuszu odwiedzili ją Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło, Przewodniczący Rady Gminy 
Hubert Toma oraz radni Urszula Block i Janusz 
Daniszewski. Maria Dampc z d. Hewelt urodziła 
się 31.07.1909 r. w Bolszewie. Przeżyła dwie woj-
ny światowe, urodziła sześcioro dzieci, doczekała  
13 wnucząt i 21 prawnucząt. Wyszła za mąż za na-
uczyciela Ignacego Dampca. W Bolszewie mieszkała 
do 1937 roku. Na czas wojny przeprowadziła się wraz  
z rodziną do Gniewu, a w 1957 r. do Gościci-
na. Ostatnie lata swojego życia spędziła z rodziną  
w Bolszewie.

Bolszewo i Sopieszyno z szansą na dofinansowanie
 4 Lipca Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 
wybrała do dofinansowania projekty kwalifikujące się do 
wparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Dwa z nich 
dotyczą miejscowości położonych w gminie Wejherowo. 
Najlepiej przygotowanym i ocenionym okazał się projekt 
„Utworzenie ArtParku wraz z budową strefy rekreacyjno-
sportowej w miejscowości Bolszewo”. Wartość projektu to 
1.843.020,64 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.273.632 
zł. Poprzez realizację projektu w Bolszewie, planuje się po-
wstanie w tym miejscu parku z prawdziwego zdarzenia. Na 
jego terenie przewidziano wykonanie alejek parkowych wraz 
z zamontowaniem stylowych ławek oraz nasadzenie nowej 
szaty roślinnej, w tym egzotycznych drzew i krzewów. Obok 
alejek parkowych przewidziano wykonanie trzyczęściowego 
placu zabaw, w którym zostaną zamontowane urządzenia re-
kreacyjne dla różnych wiekowo grup dzieci. Dla młodzieży 
zaplanowano również montaż m.in. wysokich zestawów pira-
midowych oraz zjazd linowy o długości 40 metrów. Ponadto 
w parku zaprojektowano powstanie całorocznej górki sanecz-
karskiej ze stalową zjeżdżalnią na skarpie, z której będzie 
można korzystać zarówno latem, jak i zimą. Dla osób ak-
tywnych przewidziano zamontowanie terenowych urządzeń 
fitness oraz boisk sportowych do streetball’a i piłki plażo-

wej. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest na rok 2013. 
Oprócz przebudowy Parku w Bolszewie Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka wybrała również do dofinansowania 
projekt pod nazwą „Przebudowa i zagospodarowanie stawu 
retencyjnego w Sopieszynie, wraz z wykonaniem niezbędnej 
infrastruktury służącej ochronie przeciwpowodziowej”. War-
tość inwestycji to 1.163.986,81 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi 802.961,60 zł. W ramach realizacji projektu przewi-
dziano wykonanie nowych i przebudowanie starych rowów 
melioracyjnych. Pod drogami zaplanowano wykonanie no-
wych przepustów poprawiających przepływ wody. Oprócz 
tego projekt przewiduje przebudowę i zagospodarowanie ist-
niejącego stawu. W ramach projektu zaprojektowano ukształ-
towanie i umocnienie jego brzegu faszyną z komponentami 
roślin ozdobnych. Przy brzegu zaplanowano poprowadzenie 
ścieżki spacerowej obok której zostaną zamontowane ławki  
i oświetlenie w postaci lamp solarnych. Obok ścieżek dla ro-
dzin z dziećmi przewidziano powstanie długo oczekiwanego 
placu zabaw oraz składającej się z zewnętrznych urządzeń 
fitness „siłowni pod chmurką”. Nad stawem zaprojektowano 
wykonanie drewnianych podestów. Dla integracji mieszkań-
ców przewidziano powstanie miejsca na grilla lub ognisko. 
Realizacja tej inwestycji również jest przewidziana na rok 
2013.

Maria Dampc w otoczeniu rodziny i gości

PODZIĘKOWANIA
 Sołtys i rada sołecka Gowina serdecznie dziękują Panu Tadeuszowi Sobolskiemu oraz Panu Jerzemu Grothowi z Bolszewa 
za materialne wsparcie i pomoc w organizacji sobótek.
           Sołtys Kazimierz Kendziora 
 
 Sołtys, rada sołecka, członkowie stowarzyszenia Eco – Kąpino oraz pozostali mieszkańcy Kąpina dziękują Pani Irenie 
Litkowiec – Sanderskiej, Prezes Zarządu Agora sp. z o.o. za nieodpłatne przyjmowanie śmieci oraz opróżnianie pojemników na 
odpady.
           Sołtys Grażyna Baran



- 4 -

NASZA GMINA

 49 uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w Sa-
morządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejhe-
rowskim otrzymało wyprawki szkolne. Wyjątkowe upominki 
podarował przyszłym wychowankom tamtejszej szkoły Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  Plecak, 
piórnik i worek na buty. W taki sprzęt wyposażone zostały ma-
luchy, które za kilka dni rozpoczną swoją szkolną przygodę. 
Wszystko to, dzięki swoistej współpracy jaka zawiązała się 
pomiędzy mieszkańcami sołectwa, a operatorem, który pla-
nuje poprowadzić m.in. przez tamtejsze tereny kolejne nitki 
gazociągu. Jak zapewniają koordynatorzy tego projektu, zgod-
nie z przyjętym Programem Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu, GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog  
otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu 
edukacji.

 Za nami pierwszy rok realizacji programu „ABC nauki 
– wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci 
klas I- III szkół podstawowych gminy Wejherowo”, z które-
go skorzystało ponad 400 dzieci z terenu gminy Wejherowo.  
W ramach zadania, we wszystkich 6 szkołach podstawowych 
z terenu gminy Wejherowo realizowane były dodatkowe zaję-
cia, rozwijające różnorodne, indywidualne zdolności. Były to 
warsztaty dla uczniów z problemami w nauce, m.in. dla dzie-
ci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, uczniów z zabu-
rzeniami w rozwoju mowy – logopedyczne, a także dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji społecznej – zajęcia socjoterapeu-

tyczne i psychoedukacyjne oraz osób z wadami postawy z gim-
nastyki korekcyjnej. Projekt obejmuje także dodatkowe zajęcia 
dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Służą one rozwijaniu umie-
jętności matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, ję-
zykowych, plastycznych, teatralnych i muzyczno – ruchowych. 
Poza organizacją dodatkowych zajęć szkoły sukcesywnie wy-
posażane zostają w różnorodny sprzęt i pomoce naukowe. Są 
to m.in. laptopy, projektory multimedialne, radiomagnetofony, 
mikroskopy, lupy, programy edukacyjne czy wyposażenie sali 
do gimnastyki korekcyjnej. Całkowity koszt realizacji projektu 
to 399.850.00 zł. Jest on finansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

Pierwsi uczniowie skorzystali z projektu „ABC…” 

Przybory szkolne bardzo ucieszyły przyszłych pierwszoklasistów

Maluchy otrzymały wyprawki

 Letnie wakacje to dla współpracy między Gminą Wej-
herowo, a partnerską Gminą Limanowa okres sprzyjający 
podtrzymywaniu dobrych relacji i wzbogacaniu ich o kolej-
ne doświadczenia. Wtedy też realizowane są  wizyty służące 
poznawaniu najpiękniejszych zakątków zaprzyjaźnionych sa-
morządów oraz powstawaniu pomysłów ich wzajemnej pro-
mocji. Właśnie, by poznać malownicze rejony zarówno naszej 
Gminy, jak i całych Kaszub, z towarzyską wizytą przybył do 
nas zastępca wójta Gminy Limanowa Franciszek Bieda wraz 
z rodziną. Korzystając z okazji wypoczynku na tych terenach, 
zaprosił również zaprzyjaźnionych włodarzy na uroczysto-
ści związane z XX- leciem Gminy Limanowo. Z zaproszenia 
skorzystali Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, dorad-
ca wójta Krzysztof Zabiegliński oraz Krzysztof Sapieha, kie-
rownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. 12 sierpnia 
delegacja uczestniczyła w oficjalnych uroczystościach, pod-
czas których wójt Henryk Skwarło pogratulował władzom 
gminy Limanowa wielu osiągniętych sukcesów, ciekawych 
inwestycji i oraz życzył dalszego, równie owocnego rozwo-
ju i chęci kontynuowania współpracy z Gminą Wejherowo.  
Podczas pobytu na Podkarpaciu delegacja Gminy złożyła tak-

Pierwsze spotkanie włodarzy gmin Wejherowo i Ochotnica Dolna

Partnerskie wymiany pomiędzy gminami

że roboczą wizytę w Gminie Ochotnica Dolna. Z inicjatywy 
władz naszej Gminy wójtowie Henryk Skwarło i Kazimierz 
Konopka z Ochotnicy Dolnej podpisali tam deklarację woli 
podjęcia współpracy m.in. w zakresie  wakacyjnej wymiany 
dzieci i młodzieży, wymiany kulturalnej i wzajemnej promocji 
walorów turystycznych, wypoczynkowych i kulturalnych.
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Okazały budynek powstający na miejscu dawnej szkoły 
podstawowej w Kniewie budził emocje mieszkańców naszej 
Gminy od ponad 10 lat. Po oficjalnym otwarciu, jakie odbyło 
się 21 czerwca, to jak wygląda i komu będzie służył nie sta-
nowi już tajemnicy.

 Niemal godzinę trwało wręczenie podziękowań wszyst-
kim dobroczyńcom, którzy choćby symboliczną kwotą wspar-
li powstanie Salezjańskiego Centrum Młodzieży w Kniewie. 
Wśród nich znalazła się księżna Danuta Sapieha, sponsorzy  
z Niemiec, Anglii, a także spore grono lokalnych mieszkańców. 
Wyrazy wdzięczności za wszelaką pomoc przekazano również 
Wójtowi Gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło, Staroście 
Powiatu Wejherowskiego Józefowi Reszke, burmistrz Rumi 
Elżbiecie Rogali – Kończak, Czesławowi Drewa, Lechowi 
Baranowskiemu, Jerzemu Groth, sołtysowi Kniewa Krysty-
nie Klawikowskiej, Państwu Czylkowskim z Zamostnego, 
Sławomirowi i Damianowi Pobłockim i wielu innym. Wójt 
Gminy Wejherowo dodatkowo podarował ks. Markowi Barań-
skiemu, pomysłodawcy powstania Centrum, sprzęt sportowy. 
Ośrodek salezjański to pierwsza tego typu placówka na terenie 

gminy Wejherowo. Zbudowana została z myślą o chłopcach  
w wieku gimnazjalnym, wymagających szczególnej opieki 
pedagogicznej i wychowawczej, odbywającej się poza miej-
scem zamieszkania. Dodatkowo będą mogli oni kształcić się tu  
w kierunkach zawodowych. Równocześnie może uczyć się w nim  
60 osób. Pierwsze zajęcia ruszą już we wrześniu.

Podczas otwarcia goście mogli obejrzeć wszystkie pomieszczenia budynku

Salezjańskie Centrum już otwarte! 

Religijny Festiwal w Gościcinie

 Odpust na cześć patronki parafii – Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gości-
cinie od dawna nie jest tylko lokalną uroczystością. Co roku, na początku lipca, do 
Gościcina tłumnie zjeżdżają bowiem goście z całego powiatu wejherowskiego, których 
łączy duma z nazywania się Kaszubami i chęć spędzenia niedzieli z podobnymi sobie 
propagatorami tej kultury. Wszystkim gościom, którzy odwiedzili w tym roku gościciń-
ską parafię, przyjemnego popołudnia i wielu pozytywnych wrażeń życzył Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło,  swoim wystąpieniem inaugurujący kaszubskie biesia-
dowanie. Przy okazji wręczył też upominki członkom Zrzeszenia Kaszubsko – Po-
morskiego z Gościcina. Podobne podziękowania otrzymali radni i sołtys z Gościcina.  

Na uroczystość przybyli dorad-
ca wójta Krzysztof Zabiegliński, 
Bożena Reszke, Janusz Gafka, 
Krzysztof Seroczyński, Józef For-
mella oraz dyrektor gimnazjum 
Zbigniew Lipka. W młodzieżowym 
stylu i dość oryginalnie, bo w języ-
ku polskim, artystyczny przegląd 
rozpoczął zespół religijny z parafii 
w Kębłowie, angażujący do wspól-
nego śpiewu  publiczność. Po nich, 
próbkę kaszubszczyzny najwyż-
szej próby zaprezentowała z kolei 
Małgosia Lange, tegoroczna zdo-
bywczyni III miejsca w  konkursie 
Rodna Mowa. O tym, że po kaszub-
sku można również rozbawiać do 
łez przekonywali publiczność ks. 
Roman Skwiercz, opowiadający 
kawały, nie rozstawiając się przy 
tym ze swoją niezwykłą tabakierą 
oraz kabaret „Kuńda” z Gościcina. 
Ponadto na scenie wystąpił zespół 
Zbychowianki, Strzelanka, Brokat  
i młodzież gimnazjalna pod kierow-
nictwem Pani Henryki Albeckiej. 
Tradycyjnie na festynie nie mogło 
zabraknąć loterii fantowej i chle-
ba ze smalcem. Festyn poprowa-
dził inicjator i główny organizator,  
ks. kanonik Stanisław Bach.

Kaszubskie spotkania w Gościcinie mają już swoją 18 -letnią tradycję
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odznaczenia przyznawanego przez Gminę Wejherowo. 
W tym roku wyróżnieni zostali – Lech Baranowski – 
prezes przedsiębiorstwa Balexmetal oraz społecznik 
i filantrop Kazimierz Potrykus z Bolszewa, który swą 
statuetkę odbierze podczas najbliższych, gminnych do-
żynek. Poza tym nagrodzono również laureatów kon-
kursu Piękna Wieś 2012, którym nagrody wręczał Wójt 
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący 
Rady Gminy Hubert Toma oraz Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Józef Pranga. 
Nagrody tego dnia odebrali również zwycięzcy kon-
kursów organizowanych przez pracowników Dwor-
ku Drzewiarza. Zwieńczeniem tego pełnego atrak-
cji dnia były występy młodych talentów z terenu 
naszej gminy. Wśród nich znaleźli się zdolni pio-
senkarze, akordeoniści, saksofoniści i tancerze. 
Kolejny dzień to kolejna porcja atrakcji, które roz-
poczęły się  wyjątkowo szybko, bo już o godz. 11. To 
właśnie o tej porze ruszył z Orla rajd nordic walking, 
w którym udział wzięło 30 amatorów tego sportu, 
przede wszystkim z terenu naszej gminy! Poprowadzi-
li go na trasie Orle – Piaśnica – Orle profesjonalni in-
struktorzy. Wyjątkowa przechadzka w wymarzonej 
wręcz pogodzie zakończyła się ciepłym posiłkiem. 
Popołudnie to z kolei festyn w Bolszewie. W parku przy 
remizie OSP wystąpił m.in. zespół „Spinaker”, rocko-
wy zespól Hog Wild z coverami muzyki rockowej czy 
Bernard Dornowski (eks Czerwone Gitary) z zespołem. 
Gwiazdą wieczoru, swoim występem kończącą dwa dni 
wspaniałej zabawy była Weronika Korthals, która za-
śpiewała największe przeboje z  krążków „Velevetka”  
i „Miłota”.

Uczestnicy rajdu Nordic Walking

Święto Gminy pełne atrakcji

 Mieszkańcy Orla  pierwsze w historii Dni Gminy Wejherowo na 
pewno zapamiętają na długo. Po raz pierwszy bowiem w historii tej miej-
scowości zawitały do nich aż dwie orkiestry wojskowe – z Bydgoszczy 
i Krakowa, które właśnie w Orlu zainaugurowały dwudniowe święto-
wanie. Wirtuozerskiej grze towarzyszyła choreografia, prezentowana na 
murawie tamtejszego boiska. To samo boisko stało się areną kolejnego, 
tym razem sportowego wydarzenia. Po uczcie muzycznej, rozegrano 
na nim mecz pomiędzy samorządowcami a mieszkańcami Orla, który 
zakończył się z wynikiem 5:2 dla samorządowców. W drużynie zwy-
cięzców znaleźli się m.in. Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, 
Przewodniczący Rady Gminy Hubert Toma, radni: Janusz Daniszewski, 
Krzysztof Wróblewski, Janusz Gafka, Wojciech Kuziel, dyrektor SSP 
z Nowego Dworu Wejherowskiego Henryk Miotk, Jarosław Borowiec, 
Artur Kankowski, Piotr Hebda, Krzysztof Paczoska i Marek Góralski. 
Drużynie przeciwnej przewodził natomiast ks. Henryk Hildebrandt, pro-
boszcz parafii w Orlu, a wśród zawodników znaleźli się m.in. Krzysztof 
Sapieha oraz zawodnicy KKS Orle. Zwieńczeniem piłkarskich emocji 
był występ Janusza Chomontka – wielokrotnego rekordzisty Księgi Re-
kordów Guinessa w podbijaniu piłką na wiele sposobów. Przy licznie 
zgromadzonej publiczności,  zaprezentował próbkę swoich możliwości, 
angażując też do współpracy kilku obserwatorów swoich wyczynów. 
Tego samego dnia, jednak tym razem na obiektach Dworku Drze-
wiarza w Gościcinie, odbyła się dalsza część imprezy. Na tamtejszej 
scenie letniej wręczono statuetki Gryfa Kaszubskiego – najwyższego 

Laureaci konkursu Piękna Wieś 2012

Janusz Chomontek podczas występu w OrluWeronika Korthals swoim występem w Bolszewie zakończyła dwudniowe 
świętowanie 
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Parafialna integracja w Kniewie 
 Po raz kolejny młodzież z parafii św. Mateusza Apostoła  
w Górze wzięła udział w parafialnych rozgrywkach sportowych, 
które kilka lat temu zapoczątkował ks. kanonik Jerzy Osowicki 
i które od kilku lat niezmiennie integrują młodzież z Kniewa, 
Góry i Zelewa. W niedzielę, 29 lipca w Kniewie odbyła się tra-
dycyjna dekoracja i podsumowanie zmagań młodych sportow-

ców, będąca równocześnie oficjalnym zakończeniem rozgrywek. 
Wśród dziewcząt grających w piłkę siatkową najlepsze okazały 
się zawodniczki z Góry. Tuż za nimi uplasowało się Kniewo,  
a na ostatnim miejscu podium stanęły dziewczyny z Zelewa.  
W kategorii chłopców młodszych ( do 16 lat) największą licz-
bę bramek strzelili zelewiacy. Drugie miejsce zajęli zawodnicy  
z Kniewa. Liderem seniorskiej grupy chłopców okazała się dru-
żyna z Kniewa, wyprzedzając równie dzielnych chłopców z Ze-
lewa. Poza wręczeniem nagród, parafiada to także wiele atrak-
cji dla ducha i ciała. Zainaugurował je krótki recital piosenek 
religijnych w wykonaniu ks. Marka Barańskiego, kierownika 
Salezjańskiego Centrum Młodzieży w Kniewie. Czas przyby-
łym gościom umilił też zespół „Kaszebsci Psote” z Reszek oraz 
iluzjonista Rafał Reszke z Luzina. Podczas imprezy można było 
posilić się darmową kiełbaską z grilla i wypiekami przygotowa-
nymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kniewa. Swą obecno-
ścią festyn uświetnili Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło 
z rodziną, ks. Jerzy Osowicki, ks. Mariusz Kotłowski, doradca 
Wójta Krzysztof Zabiegliński z małżonką, radni Józef Pranga 
oraz Alojzy Formella, a także sołtysi z Góry, Kniewa, Zelewa  
i Warszkowa.Siatkarki otrzymują medale z rąk ks. proboszcza Jerzego Osowickiego

 Na najwyższych miejscach podium stanęły Panie  
z Kół Gospodyń Wiejskich z Bolszewa i Kniewa, reprezentu-
jące Gminę Wejherowo w konkursie kulinarnym III Festiwalu 
Kultury Kaszubskiej. Imprezę zorganizowało stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w Bożympolu 
Wielkim. W kulinarnej rywalizacji udział wzięło 8 kół z terenu 
całego powiatu wejherowskiego. Dzięki talentowi oraz pra-
cy, jaką nasze Panie włożyły w przygotowanie się do konkur-
su, oba Koła zostawiły konkurencję w tyle. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bolszewa otrzymało I miejsce za przystrojone 
polnymi kwiatami i ozdobami kaszubskimi stoisko oraz po-
trawę wegetariańską. Podniebienia członków jury zachwyciła  
w tym roku, przygotowana przez nie rolada warzywna. 
Drugie miejsce zdolne gospodynie otrzymały zarówno za 
mus truskawkowy z białą czekoladą oraz potrawę tradycyj-
ną, czyli sałatkę śledziową na ziemniaku. Koło Gospodyń  
z Kniewa może poszczycić się równie dużym sukcesem. Jest 

to pierwsza nagroda za potrawę tradycyjną czyli żeberka  
z golonką w kapuście oraz trzecie miejsce za potrawę z tru-
skawek, którą był tort truskawkowy. Poza pucharami, człon-
kinie otrzymały również nagrody rzeczowe z rąk obecnego 
na festiwalu Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło.  

Nasze gospodynie najlepsze!

Zdolne gospodynie zdobyły wszystkie najważniejsze nagrody konkursu!
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Kolonijne wspomnienia 
z Białego Boru

Półkolonie w naszej 
Gminie

„Al – manach 
wyróżniony na targach 

książki”
 13 lipca 2012 r. na kościerskim rynku odbyły się  XIII 
Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Co-
sterina 2012”.  Wśród kilkudziesięciu pozycji książko-
wych „Al – manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejhe-
rowo im. Aleksandra Labudy 2011” otrzymał wyróżnienie. 
Głównym organizatorem odbywającej się od 2000 roku 
imprezy jest  Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego 
Damrota w Kościerzynie. Targi z roku na rok przycią-
gają coraz większą liczbę wydawców z Kaszub i Po-
morza. Kulminacyjnym wydarzeniem każdej edycji jest 
wręczenie „Remusowej Kary” - nagrody w kategorii 
wydawnictw literatury kaszubskiej oraz nagród i wy-
różnień w kategorii wydawnictw literatury pomorskiej. 
W tym roku autorzy i wydawcy zgłosili do konkursu łącz-
nie 100 pozycji. Komisja w składzie: prof. Edward Breza, 
prof. Tadeusz Linkner, prof. Jerzy Samp i mgr Bogumiła 
Cirocka wyróżniła książkę pt. „AL-manach Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy 2011” 
pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego.  

 
 29 czerwca zaczęły się wakacje. Koniec szkoły, zajęć, obo-
wiązków i dużo wolnego czasu. Każdy chciałby się zrelaksować 
i wypocząć. Dzięki wsparciu Gminy Wejherowo my, uczniowie 
ze szkół podstawowych naszej Gminy oraz z Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie mieliśmy okazję wyjechać na dwu-
tygodniowe kolonie do Białego Boru w województwie zachod-
nio-pomorskim. Dzięki uprzejmości tamtejszego samorządu 
wypoczywać mogliśmy w internacie Zespołu Szkół im. Oskara 
Langego. Nasze kolonie były pełne wyjazdów, zabaw i możli-
wości zawierania nowych przyjaźni. Poznaliśmy ciekawe miej-
sca i położone m.in. w Kołobrzegu i Koszalinie zabytki. Grupa 
uczniów ze szkoły podstawowej weszła na Latarnię Morską 
w Kołobrzegu i spotkała się z „prawdziwym” piratem! Wspólnie 
zwiedziliśmy również Szczecinek, gdzie popłynęliśmy statkiem 
na „Mysią Wyspę”. Spędziliśmy tam aktywnie czas oraz korzy-
staliśmy z atrakcji miejscowego Aquaparku. Przede wszystkim 
jednak większość czasu przebywaliśmy na świeżym powietrzu, 
np. na miejscowej plaży, nad jeziorem, gdzie korzystaliśmy  
z kajaków lub rowerków wodnych oraz grając w siatkówkę 
plażową. Wycieczka do Darłowa dała nam natomiast wspa-
niałą okazję do kąpieli w Morzu Bałtyckim. Urozmaiceniem 
naszych wieczorów były dyskoteki, gry i zabawy w hali spor-
towej i na pobliskich boiskach. W ciągu dwóch tygodni zorga-
nizowano nam również konkursy na strzelnicy czy wyjścia na 
zawody jeździeckie. Wspólnie zaaranżowaliśmy również sąd 
oraz śluby kolonijne. Pod koniec kolonii odwiedził nas Wójt 
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z kierownikiem Re-
feratu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofem Sapiehą  
i radnym Januszem Daniszewskim. Z rąk Wójta otrzymaliśmy 
upominki, m.in. pamiątkowe koszulki z herbem naszej gminy. 
W imieniu wszystkich uczestników chciałabym serdecznie 
podziękować organizatorom za możliwość wyjazdu. Przede 
wszystkim Wójtowi Gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło, 
pani Joannie Jagnow – kierowniczce kolonii oraz naszym wy-
chowawcom - pani Celinie Czarneckiej, Katarzynie Nerowskiej, 
panu Dawidowi Kaczmarkowi, pani Karolinie Dampc, Agniesz-
ce Jarząb, Weronice Koska-Białk za pilnowanie nas i zorganizo-
wanie nam czasu tak, byśmy ani przez chwilę się nie nudzili.

     kolonistka Hanna Rudzka

 Kilka grup dzieci z terenu całej gminy Wejherowo letni 
wypoczynek spędzało na zajęciach organizowanych w szko-
łach podstawowych i gimnazjum w Bolszewie. Wraz z rówie-
śnikami uczestniczyli w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, 
wspólnie bawili się i odpoczywali korzystając uroków najbliż-
szej okolicy. Wzorem ubiegłego roku, w półkoloniach zorga-
nizowanych przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie 
udział wzięły dzieci z Gowina, Pętkowic, Warszkowa, Knie-
wa, Góry i Bolszewa. Pod opieką nauczycieli wychowania fi-
zycznego z gimnazjum, milusińscy uczestniczyli m.in. w grach  
i zabawach sportowych, wyjazdach nad jezioro, do kina czy do 
Wejherowa. Codziennie korzystały również z ciepłego posiłku. 
W tym samym czasie z podobnych zajęć korzystało 15 dzieci 
w szkole podstawowej w Orlu, 15 w Nowym Dworze Wejhe-
rowskim oraz 30 w Gościcinie.  Spływ kajakowy był dla wszystkich niezapomnianą przygodą

Dzieci spędzały czas m.in. na obiektach hali widowiskowo – 
sportowej w Bolszewie
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Letnie atrakcje w Dworku Drzewiarza
 Letni wypoczynek nie musi kojarzyć się tylko z lenistwem i grami kompu-
terowymi. O tym, że wakacje mogą być doskonałą okazją do rozwijania swoich 
zainteresowań przekonały się dzieci, które uczestniczyły w bezpłatnych zaję-
ciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie. Podczas 
turnusu lipcowego i sierpniowego dzieci od poniedziałku do piątku, przez kilka 
godzin dziennie brały udział w zajęciach, przygotowanych przez pracowników 
i wolontariuszy z Dworku Drzewiarza. Do wyboru miały warsztaty z cera-
miki, rzeźby i makramy. Uczestniczyły również w zajęciach teatralnych, pla-
stycznych, malarskich, fotograficznych i decoupage. Między zaplanowanymi 
warsztatami czas wypełniały im zajęcia sportowe, kalambury i gry planszowe.  
Nie lada atrakcją dla wszystkich milusińskich były niewątpliwie wycieczki. 
Jedna z nich zorganizowana została do Eko- Doliny w Łężycach, gdzie dzie-
ciaki  zapoznały się m.in. z metodami segregacji śmieci oraz sposobami ich 
powtórnego wykorzystywania. Podczas kolejnej podróży, dzieci pojechały do 
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 

w Wejherowie.  Poznały tam tajniki łączności  
w wojsku oraz zaznajomiły się z codzienną pracą 
żołnierzy.

Natasza Sobczak wprowadzała dzieci w świat malarstwa

Świetlicowe wakacje w Kniewie

Parafialny festyn w Orlu

 Od połowy lipca, w każdy wtorek i czwartek dzieci z Kniewa 
i Zamostnego tłumnie przybywają do świetlicy wiejskiej. W tym 
roku po raz pierwszy ruszyły tam zajęcia letnie przeznaczone dla 
wszystkich dzieci do 15 roku życia.  I tak ok. 30 milusińskich,  
w wyznaczone dni przybywa do świetlicy wiejskiej, aby wspól-
nie z rówieśnikami rozwijać swoje talenty sportowe i artystycz-
ne. Dzięki kreatywnym Paniom z tamtejszych miejscowości, 
którym na sercu leży los spędzających wakacje w domach dzie-

 Długo wyczekiwany festyn parafialny w Orlu przeszedł 
już do historii. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, zapisze 
się on jednak w pamięci jego uczestników na długo. Trudno 
zapomnieć będzie chociażby wyjątkowy mecz rozgrywany 
na boisku w Orlu pomiędzy KKS Orle a Amatorem Gościci-
no. Zawodnicy potrzebowali sporo determinacji, żeby przez 
kilkadziesiąt minut w padającym nieprzerwanie deszczu 
kontynuować grę zakończoną zwycięstwem piłkarzy z Go-
ścicina, którzy wbili kolegom z Orla aż 6 bramek. Zawod-
nicy KKS-u umieścili piłkę w bramkę przeciwników 5 razy. 
Tuż po nim zarówno goście jak i przemoknięci do suchej nit-
ki zawodnicy przenieśli się na plac przy remizie strażackiej, 
gdzie czekały na nich kolejne atrakcje. Była to m.in. loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał, a jedną z nagród był 
rower ufundowany przez radnego Jana Konkola. Ponadto 
odbyła się licytacja podarowanych przedmiotów, konkursy 

ci, mali kniewiacy mogą nie tylko beztrosko się bawić, ale także 
uczyć ciekawych technik plastycznych oraz zwiedzać najpięk-
niejsze zakątki najbliższej okolicy. Poza zajęciami w świetlicy, 
dzieci miały okazję odwiedzić strusią farmę w Kniewie, a także 
wybrać się na wycieczkę do „Kaszubskiego Oka” w Gniewi-
nie. Zmęczone intensywnymi zajęciami, mogą liczyć także na 
ciepły posiłek, również przygotowywany przez wolontariuszki. 
Wśród nich znalazły się - Gracjana Potrykus (główna koordyna-
torka), Ludwika Maciszka, Wioletta Darżnik, Barbara Damps, 
Janina Kuhn i Ewelina Maciszka. Nieoceniona okazała sie rów-
nież pomoc pani sołtys Krystyny Klawikowskiej, która zadbała  
o środki na ten cel. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki 
wsparciu Gminy Wejherowo. Na zakończenie wspólnych wa-
kacji odbyło się spotkanie, podczas którego dzieci odwiedził 
Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Wszystkim, zaan-
gażowanym w pracę z dziećmi Paniom wręczone zostały po-
dziękowania i drobne upominki. Sołtys i rada sołecka za pomoc  
w organizacji wypoczynku dziękują organizatorom, tj.: radne-
mu Józefowi Pranga, Ewelinie i Mieczysławowi Maciszka oraz 
KGW Kniewo.

sprawnościowe dla dzieci i dorosłych oraz zabawa tanecz-
na. Na miejscu można było skosztować również kiełbasek  
z rożna, bigosu oraz pysznych ciast upieczonych przez panie 
z rady parafialnej. Wszystko to wspólnymi siłami przygoto-
wali sołtys, rada sołecka, radny, strażacy z OSP Orle, Para-
fialny Zespół Caritas, młodzież z Caritas i KKS Orle oraz 
ks. Henryk Hildebrandt. Dochód z festynu przeznaczony 
zostanie m.in. na rozbudowę kościoła pw. św. Piotra i Pawła 
w Orlu.

Wspólne zdjęcie zwieńczyło wakacyjny wypoczynek w Kniewie

Loteria fantowa cieszyła się ogromnym powodzeniem
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 Soliści, kwintety, sekstety, a na końcu cała orkiestra zagra-
ła w amfiteatrze Dworku Drzewiarza z okazji XV Kaszubskich 
Warsztatów Akordeonowych. Podczas koncertu goście mieli oni 
okazję wysłuchać zarówno utworów, które artyści nauczyli się 
podczas swojej indywidualnej nauki, jak i kompozycji stworzo-
nych specjalnie na tegoroczne warsztaty. Były to utwory skompo-
nowane m.in. przez Krzysztofa Niklickiego ze Świnoujścia,  au-
tora kilkudziesięciu opracowań akordeonowych kaszubskich 
pieśni i tańców ludowych. Młodzi muzycy podczas intensyw-

Dworek Drzewiarza i 40 akordeonistów
nych warsztatów, będących także dobrą zabawą i przyjemnością 
obcowania ze swoimi rówieśnikami, uczyli się trudnej sztuki im-
prowizacji, a przede wszystkim intensywnie ćwiczyli pod okiem 
profesjonalnej kadry nauczycielskiej. Owoce kilkudniowej nauki 
prezentowali publiczności zarówno w Gościcinie, jak i na kilku 
koncertach organizowanych w najbliższej okolicy. Organizato-
rem wejherowskich warsztatów już od kilku lat jest nauczyciel 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie, Ryszard Borysionek. 

Młodzi akordeoniści przyjeżdżają na warsztaty z całej Polski

Zaprezentuj się na Pikniku Ekologicznym! ”
 23 września w kompleksie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gościcinie (Dworek 
Drzewiarza) odbędzie się I Piknik Ekolo-
giczny. Organizatorzy Pikniku zachęcają 
wszystkie osoby chętne do zaprezentowa-
nia swoich produktów i usług do zgłasza-
nia swojego uczestnictwa w imprezie. Do 
prezentacji zapraszamy: właścicieli gospo-
darstw ekologicznych, producentów żyw-
ności ekologicznej, hodowców roślin (kwia-
tów, krzewów, warzyw), osoby zajmujące 
się rękodziełem artystycznym, producentów 
miodów, chleba, wędlin, przedsiębiorstwa 
zajmujące się energią odnawialną i inne 
podmioty związane z szeroko rozumianą 
ekologią. Zgłoszenia można dokonać drogą 
mailową: biuro@dworekdrzewiarza.pl lub 
pod nr tel. 606 142 741.
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Ratownicy szkolili się nad Zawiatem

Wakacje na sportowo!
 Niemal przez całe wakacje dzieci z terenu naszej Gmi-
ny miały okazję korzystać z obiektów sportowych w Bolsze-
wie, Gowinie i Nowym Dworze Wejherowskim. Codziennie  
w godz. od 10.00 do 13.00 odbywały się tam zajęcia ruchowe 
i rekreacyjne, prowadzone przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego, którzy dbali o to, aby każdy, kto przybył na zajęcia 
wychodził z nich pozytywnie zmęczony i zadowolony. Różno-
rodność proponowanych przez nich gier i zabaw sprawiła, że 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Do wyboru mieli oni piłkę 

 Wzorem ubiegłego roku, to jezioro Zawiat w Bieszkowicach stało się naj-
lepszą bazą do przeprowadzenia warsztatów z zakresu ratownictwa wodne-
go. Tradycyjnie również organizacją przedsięwzięcia zajął się Janusz Groth, 
prezes wejherowskiego WOPR-u. Dzięki jego zaangażowaniu i trosce o sku-
teczną pracę ratowników, pomimo nieco kapryśnej pogody, 21 lipca na brzegu 
bieszkowickiego akwenu pojawiło się aż 30 ochotników, którzy wzięli udział 
w kilkugodzinnych warsztatach. Ich przedmiotem było m.in. zapoznanie się 
ze sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wodnym, ćwiczenia z zakre-
su pierwszej pomocy czy trenowanie różnych stylów pływackich. Ciekawym 
elementem zajęć były także ćwiczenia z wykorzystaniem skutera wodnego, 

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego ponownie odbyły się nad jeziorem Zawiat 
w Bieszkowicach

Sportowcy z Nowego Dworu Wejherowskiego 
z dyrektorem Henrykiem Miotk

Modele samochodów w szczególności 
zainteresowały chłopców

Wakacyjne zajęcia w Gowinie odbywały się po raz 
pierwszy

nożną, siatkową, koszykową i ręczną, gry, a także zabawy inte-
gracyjne. Dzieci i młodzież korzystać mogła również ze stołu 
do gry w piłkarzyki, tenisa stołowego i innych sprzętów spor-
towych. Dodatkową atrakcją dla dzieci z Bolszewa był pokaz 
modeli RC, który odbył się w hali widowiskowo – sportowej  
w Bolszewie. Patryk Rosengart z Wejherowa i Mariusz Bu-
schan z Mrzezina zaprezentowali umiejętności sterowania 
modelami na specjalnie przygotowanym do tego torze, a tak-
że pozwolili na sprawdzenie swoich sił uczestnikom zajęć.

z którego młodzi ratownicy wyskakiwali do po-
szkodowanego, po czym wciągali go na platformę 
ratowniczą i transportowali do brzegu. Kilkoro 
uczestników sprawdziło również swoje siły w nur-
kowaniu na bezpiecznej odległości. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem na warsztatach dzielili się wy-
kwalifikowani instruktorzy, m.in. Maciej Hańcza-
rek, Tomasz Groth i Ryszard Meller.

Ogłoszenie
 Wójt Gminy Wejherowo zaprasza przed-
stawicieli wszystkich organizacji pozarządo-
wych działających na terenie Gminy Wejhero-
wo na spotkanie, które odbędzie się 10 września  
o godz. 18.00 w Dworku Drzewiarza w Gości-
cinie (ul. Drzewiarza 2). Przedmiotem spotka-
nia będzie ustalenie form współpracy z Gminą 
Wejherowo oraz określenie wspólnych zadań 
realizowanych na rzecz mieszkańców w roku 
2013. Dodatkowe informacje udzielane są  
w Referacie Oświaty i Spraw społecznych pod 
nr tel. (58) 677 96 01. .
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Strażniczka pamięci

„Droga do celu” 
przez Dworek Drzewiarza
 Rodziny biorące udział w projekcie syste-
mowym GOPS-u „Droga do celu” spotkały się  
w Dworku Drzewiarza w Gościcinie, by razem  
z kadrą programu aktywnie spędzić czas na świeżym 
powietrzu. Podczas festynu szczególnym powodze-
niem cieszyły się konkursy zorganizowane przez 
Panią Annę Borys, takie jak: „bieg w workach”, „na-
pełnienie misek wodą kubkami bez dna”, „czołgiści 
na czołg”. Na wszystkich czekał też słodki poczę-
stunek, przygotowany przez uczestniczki projektu, 
oraz kiełbaski z grilla, którymi z kolei chętnie zaj-
mowali się panowie. Ukoronowaniem pikniku był 
przejazd wozem strażackim i polewanie wody przez 
wąż.  Swoją wdzięczność za pomoc w zorganizo-
waniu pikniku Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie chciałby przekazać Pani Nataszy 
Sobczak, Piekarni „Pellowski”, właścicielce sklepu 
„Lewiatan”, właścicielce sklepu „Dominik”, właści-
cielom sklepu „Alga” oraz strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gościcinie.

 O powstającej książce na temat Piaśnicy rozmawiamy z jej 
autorką Reginą Osowicką.

Jest Pani autorką dziesięciu książek o naszym regionie. Teraz 
pracuje Pani nad kolejną.
Będzie to kompendium wiedzy o naszym miejscu pamięci naro-
dowej pod tytułem „Piaśnica oskarża”.

Korzystała Pani z własnych doświadczeń?
Tak. Byłam ponad pół wieku związana z Piaśnicą, w tym 30 lat 
jako wiceprezes Komitetu Piaśnickiego.

Odwiedzają Panią rodziny piaśnickie.
Dzięki nim poznałam nowe szczegóły z historii kaźni piaśnickiej, 
na przykład o nauczycielu Alojzym Karwaszu, który wysadził  
w powietrze most koło Szemuda, by utrudnić Niemcom przejazd. 
On także został rozstrzelany w Piaśnicy.

Czy opowiadali również o pogrzebie w Gdyni?
Tak. W październiku 1946 r. na Placu Grunwaldzkim odbyła się 
uroczysta msza św. żałobna. Na katafalkach stanęły 33 trumny 

męczenników Piaśnicy, mieszkańców Gdyni. Po mszy kondukt 
posuwał się ulicą Świętojańską w stronę cmentarza redłowskie-
go. W jednej z trumien były szczątki Jana Pawelczyka. Jego syn, 
Kazimierz mieszka w Wejherowie na rynku. W Piaśnicy zginęli 
również Wójt Gminy Wejherowo, major Edward Łakomy, wice-
wójt  i prawie połowa składu Rady Gminy.

Książka zapowiada się bardzo interesująco...
Pytają już o nią szkoły i bi-
blioteki. Wydaje ją Gmina 
Wejherowo. Głównym patro-
nem książki jest Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło, 
redaguje natomiast Mirosław 
Odyniecki.

Przy okazji gratulujemy 
Pani nadania wysokiego 
odznaczenia – Krzyża Ka-
walerskiego Orderu Odro-
dzenia Polski.
Dziękuję. 

Dziękujemy za rozmowę.

Strażacy z Gościcina pokazują dzieciom wyposażenie 
wozu strażackiego

Regina Osowicka
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Sportowcy roku 2012

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

 Najlepsi sportowcy wśród uczniów z terenu gminy Wejherowo ode-
brali nagrody i odznaczenia na gali „Sportowiec Roku 2012”. Uroczystość 
odbyła się 20 czerwca w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie. 
 Osiągali najlepsze wyniki niemal we wszystkich dyscyplinach sporto-
wych. Ich wszechstronność, a przede wszystkim ciężka praca i talent złożyły 
się na to, że znaleźli się wśród sportowej elity szkół podstawowych i gimna-
zjum. Już po raz kolejny gmina Wejherowo doceniła ich trud i postanowiła 
nagrodzić całoroczny, imponujący dorobek. Nagrody młodym sportowcom 
wręczyli doradca – pełnomocnik wójta Krzysztof Zabiegliński oraz dyrek-
tor Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie Zbigniew Lipka. Uroczystość 
uświetniły występy młodzieży gimnazjalnej.

 W kategorii szkół podstawowych najlep-
szymi wynikami poszczycić się mogli:
Dziewczyny
 I  Joanna Długosz  SSP Gościcino – 89 pkt.
 II Aleksandra Szymerowska SSP Nowy 
Dwór Wejherowski – 49 pkt.
 III Izabela Gaffke – SSP Orle – 31 pkt.
 IV Agata Łaga SSP Bolszewo – 27 pkt.
Chłopcy
 I Michał Kloka SSP Nowy Dwór Wejhe-
rowski – 67 pkt.
 II Patryk Angel SSP Gościcino – 66 pkt.
 III Szymon Miler SSP Orle – 61 pkt.
 IV Alan Szewczyk SSP Bolszewo – 26 pkt.
Kategoria gimnazjum:
Dziewczyny
 I Joanna Bujak 26 pkt.
 II Aleksandra Grubba 24 pkt.
 III Agata Okroy 23 pkt.
Chłopcy
 I Radosław Czarnecki 151 pkt.
 II Karol Richert 56 pkt.
 III Adam Klas 50 pkt.Niektórzy tegoroczni laureaci wyróżnieni zostali po raz kolejny

Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa 
do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013

 Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku ro-
dzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy 
składać od 01 września 2012 r.
Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych:
a) 3. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  
30 listopada”,
b) 4. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 31 grudnia”.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 
1) kserokopie dowodów osobistych (obojga małżonków),
2) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (oryginały),
3) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (jeżeli uczęsz-
cza do szkoły ponadgimnazjalnej),
4) zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie za 2011r. obojga mał-
żonków, dodatkowo: a. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć 
kserokopię nakazu płatniczego za 2011r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości 
gospodarstwa rolnego w 2011r.,
5) zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie za 2011r. pełnoletnich 
dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,
6) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wszyst-
kich pełnoletnich członków rodziny, w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających 
na utrzymaniu rodziców,
7) kserokopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej 
alimenty,
8) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2011r. – w przypadku gdy egzeku-
cja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,
9) dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez dziecko w 2011r. stypendium (np. 
decyzja o przyznaniu stypendium / zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłacanego stypen-
dium / PIT 8S/11 ze szkoły),
10) dokument określający datę utraty dochodu (np. kserokopię świadectwa pracy / kserokopię 
decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu 
pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopię PIT 11 za 2011r. lub w przypadku 
wspólnego rozliczenia małżonków PIT 37 za 2011r.),
11) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. kserokopię umowy o pracę / zlecenie 
/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzę-
du pracy / kserokopię decyzji o przyznaniu renty) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. 
zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie  
z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto z miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym dochód został osią-
gnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolni-
czej działalności gospodarczej o zarobku netto z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osią-
gnięty / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie 
uzyskanym netto z miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dochód został osiągnięty),
12) kserokopię aktu zgonu małżonka (oryginały do wglą-
du) lub odpis zupełny aktu urodzenia dzieci gdy ojciec 
jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowują-
cej dzieci,
13) w przypadku ubiegania się o dodatek do za-
siłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka: 
a. zaświadczenie od lekarza ginekologa lub zaświadcze-
nie wystawione przez położną, potwierdzające pozosta-
wanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 
10. tygodnia ciąży do porodu. 
14) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego: a. zaświadczenie od 
pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz 
okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (od 
kiedy do kiedy i na jakie dziecko),
b. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okre-
sie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed 
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
c. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby ubie-
gającej się o urlop wychowawczy lub oświadczenie  
o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wraz z imien-
nym raportem miesięcznym osoby ubezpieczonej po-
twierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia 
społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku o dodatek,
d. kserokopię PIT 11 za 2011r. 
15) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania:
a. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie 
ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapew-
niającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot 
publiczny,
b. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu 
uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe za-
meldowanie,
c. zaświadczenie ze szkoły.
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WIADOMOŚCI ROLNICZE
1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie Ustawa z 11 maja 
2012 r. o zmianie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, któ-
ra poprzez art. 3 wprowadziła zmiany do Ustawy z 20 grudnia 
1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik będzie 
mógł ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury rol-
niczej jeśli do 31 grudnia 2017 roku spełni następujące wa-
runki:

osiągnie wiek 55 lat – kobieta; 60lat - mężczyzna;• 
podlega wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytal-• 
no-rentownemu przez okres co najmniej 30 lat;
zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej ;• 

Żniwa- to czas, w którym wzrasta ilość wypadków w rolnic-
twie. Jeśli gospodarz jest ubezpieczony w KRUS i wykupił po-
lisę OC, może dochodzić odszkodowania. Za wypadek uważa 
się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które 
nastąpiło w trakcie zajmowania się czynnościami związany-
mi z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostającymi  
w związku z ich wykonywaniem na terenie gospodarstwa rolne-
go. Jeśli dane zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek 
przy pracy rolniczej, wówczas rolnik może starać się o jedno-
razowe odszkodowanie z KRUS. Przysługuje ono wyłącznie: 
- ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku 
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; 
- członkom rodziny ubezpieczonego (małżonek, dzieci własne 
i przysposobione, wnuki, rodzeństwo, rodzice), który zmarł 

wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej .

550 zł wynosi jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przy 
pracy rolniczej za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 Ubezpieczeniem OC rolników objęta jest odpowiedzial-
ność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w go-
spodarstwie rolnym w okresie trwania umowy, wyrządziła 
szkodę związaną z posiadaniem przez niego gospodarstwa. 
Poszkodowane przez żywioł gospodarstwa muszą o tym za-
wiadomić swój lokalny oddział ARiMR! Dotyczy to osób po-
bierających dopłaty bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe, 
dofinansowanie z SPO 2004-2006 czy programu PROW. Agen-
cja informuje, że beneficjenci, którzy w wyniku poniesionych 
strat nie są zdolni do wykonania co najmniej jednego z zobo-
wiązań wymienionych w umowach, mogą zostać całkowicie 
lub częściowo zwolnieni prze ARiMR z wykonania tego zo-
bowiązania. Mogą również – za zgodą ARiMR – zmienić ter-
min jego realizacji. Konieczne jest wtedy złożenie do Oddziału 
Regionalnego ARiMR pisemnego wniosku zawierającego opis 
spraw wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami. 

    mgr inż. Magdalena Piastowska
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PHU KOMPLEKS KOŁO

www. kompleks-kolo.pl

84-239 Bolszewo. ul. Główna 10A
tel./fax 58 572 00 20, 502 039 025

SERWIS OGUMIENIA 
ososbowe, dostawcze, TIR-y

POMOC DROGOWA tel.

MECHANIKA POJAZDOWA

MECHANIKA CIĘŻAROWA

Klocki hamulcowe, geometria kół, amortyzatory, 
zawieszenia, oleje i filtry, klimatyzacja, 
komputer-diagnoza, układy wydechowe, 
prostowanie i malowanie felg

531 000 995POMOC DROGOWA tel. 531 000 995




