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Podziękowaliśmy za plony!

 Jeżeli dożynki uznać można za odzwierciedlenie mijających żniw, 
rolnicy z terenu Gminy Wejherowo nie powinni mieć powodów do na-
rzekań. 9 września w Nowym Dworze Wejherowskim gospodarze dzię-
kowali za dobrą pogodę i wyjątkowy urodzaj. Zabawa pod gołym nie-
bem trwała do późnych godzin nocnych!  

        Czytaj więcej str. 6
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Szanowni Mieszkańcy,
 
 Rzecz dziś będzie o symbolach, a ściślej – o jednym z nich, 
a mianowicie o herbie. Niejeden się żachnie – a cóż to za te-
mat? Czy nie mamy innych problemów, godnych rozpamię-
tywania na łamach „Naszej Gminy”? Zapewne, będzie w tym 
sporo racji. Ale czy w naszym życiu codziennym możemy się 
obejść bez symboli? Wszak obrączka symbolizuje małżeństwo, 
krzyżyk wiarę chrześcijańską, kolor biały niewinność… I tak 
można w nieskończoność. Specyficznym symbolem jest herb, 
jako charakterystyczny znak wiejskiej lub miejskiej wspólnoty 
samorządowej, uchwalony przez Radę danego szczebla.  Spo-
sób jego konstrukcji określa ustawa o odznakach i mundurach  
z 1978 roku (z późniejszymi zmianami), m.in. mówiąc, że herb 
powinien być zgodny z zasadami heraldyki, weksylologii (dys-
cypliny historycznej, zajmującej się sztandarami) i miejscową 
tradycją historyczną. Rada Gminy   Wejherowo przyjęła herb w 
obecnym kształcie w 1993 roku. I nie byłoby tematu, jeśli by się 
nie okazało, że nasz herb jest niezgodny z owymi zasadami, czyli 
– niezgodny z obowiązującym prawem. Przekonaliśmy się o tym, 
kiedy poprzedni wójt zwrócił się w listopadzie 2009 roku – zgod-
nie z ustawą – do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
o opinię w sprawie ustanowienia flagi Gminy. Otóż, Minister, po 
zasięgnięciu opinii działającej przy nim Komisji Heraldycznej 
– zaopiniował przedłożony projekt negatywnie. Komisja Heral-
dyczna w swym uzasadnieniu wskazała na niezgodność herbu  

z polską tradycja heraldyczną. Podano, że tarcza jest wzoru fran-
cuskiego, wprowadzona przez heroldię rosyjską podczas zabo-
rów; że tarczę podzielono w rosochę na opak; że umieszczenie 
trzech herbów w osobnych polach jest właściwe dla heraldyki nie-
mieckiej. Słowem – zasugerowano opracowanie nowego herbu. 
Pewnie nie byłoby potrzeby dokonywać tej zmiany, gdyby nie 
świadomość tego, że nie tylko herb jest niezgodny z prawem (co 
samo w sobie skłania do działań), ale i mamy nasze oczekiwania  
w sprawie innych znaków gminnych – flagi, sztandaru, insy-
gniów… Wszak jeżeli nie zmienimy herbu, to zapomnieć mo-
żemy o tych ważnych dla społeczności gminnej symbolach. Bo, 
jak - między innymi - świadczy wykładnia Naczelnego Sadu 
Administracyjnego z 2005 roku – jedynie pozytywna opinia mi-
nistra właściwego do spraw administracji stanowić może pod-
stawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwały o ustanowieniu 
np. flagi czy sztandaru. A przecież zbliża się osiemdziesięcio-
lecie Gminy i nie od rzeczy byłoby je uczcić nadaniem które-
goś albo wszystkich tych znaków. Dlatego zachęcam nie tyle do 
krytyki zamysłu zmiany herbu, ile do wskazywania motywów, 
które – zgodnie ze wspomnianymi zasadami heraldyki, we-
ksylologii i gminnej tradycji historycznej mogłyby się znaleźć  
w nowym herbie. Oczekujemy na Państwa opinie i sugestie.

e e e Galeria Jubilatów e e e

Maria Kosznicka, 96 lat, Zbychowo

Anna Dampc, 90 lat, Kniewo

Marianna Kubacka, 90 lal, Kąpino Augustyna Bollin, 90 lat, Pętkowice

Krzysztof Zabiegliński 
Doradca-Pełnomocnik Wójta 

ds. organizacji i rozwoju Gminy
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Powstały nowe place zabaw
 W ramach programu „Radosna szkoła”, w mijającym se-
zonie wybudowano cztery nowe place zabaw przy Samorządo-
wych Szkołach Podstawowych:

Plac zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej  • 
w Gościcinie. Koszt: 193.000 zł. Wykonawca: Konsorcjum 
firm WHB sp.z o.o. z Wrocławia oraz firmę Polireta Max 
Mariusz Pompowski z Wrocławia

Plac zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej  • 
w Gowinie. Koszt: 1114.000 zł. Wykonawca: Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych „JMZ” Marcin Zieleniewski z Wej-
herowa 

Plac zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej  • 
w Nowym Dworze Wejherowskim. Koszt: 104.900,001 zł. 

Płytami YOMB wyłożone zostały następujące ulice:

Ulica Krótka  w Orlu, 112,4 m
Ulica Kwiatowa w Orlu, 56,9m i 217,9, 4  m
Ulica Jarzębinowa w Łężycach, 47,7 m 
Ulica Nad Stawem w Bieszkowicach, 72,7 m
Ulica Piaskowa w Bolszewie, 50 m i 60 m
Ulica Polna w Bolszewie, 250 m
Ulica Sienkiewicza w Bolszewie, 208 m
Ulica Waryńskiego w Bolszewie, 160 m
Ulica Mikołaja w Gościcinie, 85 m
Ulica Nadrzeczna  w Gościcinie, 79,4 m
Ulica Dworska w Gościcinie, 102 m
Ulica Robakowska, 223 m

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Wejherowo
w sezonie wiosna-jesień 2012

Ulica Długa w Sopieszynie - nakładka 
asfaltowa. Długość: 257,89 m

Ulica Szkolna w Bieszkowicach – nakładka asfaltowa. Długość: 179,29 m

Ulica Wejhera w Górze – nakładka asfaltowa. 
Długość: 304,24 m

Ulica Prosta w Zbychowie – nakładka asfaltowa. Długość: 206,77 m

Odprowadzenie wód opadowych z obrębu ulicy Dworskiej do 
istniejącego rowu w Gościcinie. Koszt: 56.580.00 zł. 

Parking w Gowinie, kostka brukowa, 407 m2 

Ulica Jeziorna w Gowinie.  – nakładka 
asfaltowa. Długość: 290,69 m

Plac zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Grze. 
Koszt: 109.800 zł

Kostką brukową wyłożone zostały ulice:

Ulica Krótka w Orlu, 43 m
Ulica Ceynowy w Orlu, 67m

Wykonawca: Konsorcjum firm WHB sp.z o.o. z Wrocławia 
oraz firmę Polireta Max Mariusz Pompowski z Wrocławia
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 Pierwsza powakacyjna Sesja Rady Gminy Wejherowo od-
była się 24 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościci-
nie. Podczas obrad wręczone zostały nominacje nauczycielskie 
pedagogom z terenu naszej Gminy. Podjęto również uchwałę  
w sprawie budowy alternatywnego połączenia pomiędzy Gości-
cinem, a Wejherowem.
 Pięciu pedagogów pracujących w szkołach samorządowych 
i gimnazjum gminy Wejherowo otrzymało nominację na stopień 
nauczyciela mianowanego. Kwiaty, gratulacje i akty nominacji 
Panie otrzymały z rąk Wójta Gminy Wejherowo. Wśród wy-

różnionych znalazły się Aleksandra Dominik – Reszke z SSP 
Gościcino, Sylwia Drogosz z SSP Gościcino, Magdalena Czapa  
z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie i Agnieszka Pio-
trowska z SSP Góra.
 Miniona Sesja była również okazją do wręczenia aktów 
powierzenia stanowisk dyrektorom Samorządowych Szkół 
Podstawowych i Przedszkola Gminy Wejherowo. Otrzymali 
je: Krzysztof Grzenia z SSP w Orlu, Lucyna Wenta z Samorzą-
dowego Przedszkola w Gościcinie, Elżbieta Landowska z SSP  
w Bolszewie, Leszek Grabarczyk z SSP w Gowinie oraz Henryk 
Miotk z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim.
 Podczas obrad radni przyjęli regulamin nadawania Honoro-
wego Obywatelstwa Gminy Wejherowo oraz uchwalili zmiany 
Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej. Zmiana dotyczy dołączenia do Związku Gminy Sze-
mud. Przyjęto również protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Wejherowo z przeprowadzonej kontroli, wyrażono zgodę na 
sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bolszewa oraz na 
nieodpłatne przyjęcie nieruchomości stanowiących drogi w Orlu 
i Gniewowie. Radni wyrazili również zgodę na sporządzenie 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla fragmentu Bieszkowic, Sopieszyna i Gościcina.

XX Sesja Rady Gminy Wejherowo

Nauczyciele przyjmują nominacje z rąk Wójta Gminy Wejherowo

Śmieciowa rewolucja
 Od 1 lipca 2013 roku, wszystkich mieszkańców Gminy Wejherowo cze-
kają bardzo duże zmiany  w zakresie pozbywania się odpadów z nierucho-
mości. Zarządzanie śmieciami tak różnić się będzie od dotychczasowych 
rozwiązań, że przez dziennikarzy zostało nazwane „śmieciową rewolucją”.  
Do tej pory to właściciele działek podpisywali indywidualne umowy z wybranymi 
przez siebie przedsiębiorcami. Zgodnie z wprowadzoną przez Sejm zmianą ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie miasta i gminy w Polsce, będą 
musiały wprowadzić nowy system gospodarki odpadami.  W myśl nowej ustawy, rola 
mieszkańców sprowadzi się tylko do wniesienia odpowiedniej opłaty do kasy gminy.  
Ustawodawca spodziewa się, że w ten sposób znacząco poprawi się stan śro-
dowiska: znikną dzikie wysypiska oraz zwyczaj wyrzucania odpadów do ro-
wów i podrzucania śmieci sąsiadowi. Ponieważ wszyscy będą płacić spe-
cjalny „podatek”, nielegalne pozbywanie się śmieci przestanie się opłacać. 
Możliwe będzie również zmniejszenie przez gminę "opłaty śmieciowej" oso-
bom, które zobowiążą się do segregacji wytwarzanych przez siebie odpadów.  
W Urzędzie Gminy Wejherowo trwają obecnie prace nad ustaleniem spo-
sobu wyliczania opłat dla mieszkańców i wdrożeniem nowego systemu, tak 
aby wypełnić wymogi ustawowe i zapewnić czysta gminę. Wolą władz Gmi-
ny Wejherowo jest również aby stawkę za wywóz odpadów ustalić możli-
wie na jak na niższym poziomie, dzięki czemu wprowadzenie nowego syste-
mu ma być mniej uciążliwe dla mieszkańców. O wszystkich tych zmianach 
i nowych obowiązkach będziemy informować w kolejnych wydaniach Na-
szej Gminy, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.   
       

Piotr Czerwiński

Krystyny Gminy Wejherowo łączcie się!  
 Wszystkie Panie o pięknym imieniu Krystyna informujemy, że swoją dzia-
łalność rozpoczyna Klub Krystyn Gminy Wejherowo. Wszystkie Krystyny, któ-
re chcą się poznać, zrobić coś ciekawego, a przede wszystkim miło spędzić czas 
w towarzystwie swoich imienniczek, zachęcamy do kontaktu z założycielką 
Klubu, pod nr tel.607 475 650
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 Liczne grono społeczności szkolnej, na czele  
z Wójtem Gminy Wejherowo, doradcą wójta, radnymi, 
dyrektorami szkół i przedstawicielami duchowieństwa, 
powitało nowy rok szkolny. Na dziedzińcu Samorzą-
dowego Gimnazjum w Bolszewie wyśpiewany został 
hymn Polski, po którym głos zabrał dyrektor placów-
ki, Zbigniew Lipka. W krótkim wystąpieniu powitał on 
przede wszystkim świeżo upieczonych absolwentów 
szkół podstawowych, rozpoczynających dopiero swoją 
gimnazjalną przygodę. Wszystkim uczniom i nauczy-
cielom życzył ponadto owocnej pracy oraz wielu nieza-
pomnianych chwil, spędzonych w murach tej szkoły.
 W uroczystości wzięli udział także uczniowie, któ-
rzy po raz pierwszy otrzymali nagrodę Wójta Gminy 
Wejherowo – wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia 
w kulturze, sporcie i różnych dziedzinach nauki. Zgod-
nie z przyjętą w ubiegłym roku Uchwałą Rady Gminy, 
przyznawane corocznie stypendia naukowe zamienione 
zostały właśnie na Nagrodę Wójta Gminy Wejherowo, 
przydzielaną raz w roku przez specjalnie powołaną do 
tego komisję. Dodatkowo jednak, dyrektorzy wszyst-
kich placówek oświatowych rozdysponowują określone 
kwoty na indywidualne stypendia naukowe.
 Komisja w składzie: Krzysztof Sapieha – przewod-
niczący, Janusz Daniszewski i Bożena Reszke – człon-

kowie na nagrodę wójta podzieliła kwotę 17.000 zł pomiędzy 17 naj-
bardziej zasłużonych kandydatów. W tym roku wyróżnienia z rąk Wójta 
Gminy Wejherowo Henryka Skwarło otrzymali:
Artur Sychowski z Gościcina
Karol Faehnrich z Bolszewa
Patryk Gelo z Gniewowa
Paweł Chodnicki z Gościcina
Marta Czerwionke z Bolszewa
Błażej Hewelt z Bolszewa
Hubert Konkol z Orla
Robert Kowalewski z Bolszewa
Julia Lange z Bolszewa

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali Nagrodę Wójta

 Początek nowego roku szkolnego to okazja do szerszego 
spojrzenia na oświatę na naszym terenie. Nie wszyscy pewnie 
wiedzą, że na terenie Gminy działa sześć Samorządowych Szkół 
Podstawowych i jedno Samorządowe Gimnazjum w Bolsze-
wie, których zadaniem jest zaspokojenie potrzeb oświatowych 
wszystkich mieszkańców Gminy Wejherowo. Na prowadzenie 
ww. placówek, gmina otrzymuje od państwa subwencję, która 
powinna zapewnić funkcjonowanie placówek oświatowych.  
 W 2012 roku otrzymaliśmy ponad 21 milionów złotych na 
potrzeby edukacyjne. Aby zapewnić realizację wszystkich zadań 
oświatowych, Gmina Wejherowo  dodała około 7 milionów zło-
tych. Całość stanowi około 36% wszystkich wydatków naszej 
Gminy. Po co te wszystkie wyliczanki? Warto uświadomić cza-
sami sobie, że nauka kosztuje. To że nie ponosimy bezpośrednio 
kosztów kształcenia naszych dzieci nie znaczy, że ich wcale nie 
ma. Po drugie, procent wydatków gminnych na kształcenie świad-
czy o tym jak dużą wagę przykłada samorząd do zadań oświato-
wych. Jeśli dodamy do tego, że w warunkach kryzysu ekonomicz-
nego wszystkie wydatki są ograniczane, a wydatki na oświatę 
cały czas rosną, będziemy mieli kolejny argument na duże zatro-
skanie kształceniem naszych dzieci ze strony władz lokalnych. 
W obecnym roku szkolnym nasze dzieci kształcić będzie 287 
nauczycieli. Pomagać im będzie 91 pracowników administracji 
i obsługi. Dowozy do szkół zapewniać będą oprócz komunikacji 
publicznej trzy autobusy gminne oraz firma prywatna dowożąca 
dzieci z Gniewowa oraz dzieci niepełnosprawne. Oprócz zadań 
wynikających z ustaw, w naszej gminie realizowany jest edu-
kacyjny projekt unijny, skierowany do dzieci klas I- III szkół 
podstawowych. W projekcie skierowanym do dzieci zdolnych 
i mających braki edukacyjne, bierze udział około 800 dzieci  
z całej Gminy, z którymi pracuje około 70 nauczycieli. Dzięki 

środkom pozyskanym w tym projekcie zakupiono także dodat-
kowe wyposażenie szkół na sumę około 100 tysięcy złotych. 
Odrębnym zadaniem oświatowym jest opieka nad dziećmi  
w wieku 3-6 lat. Zadanie to realizowane jest przez przedszko-
la działające na terenie Gminy Wejherowo. Obecnie w naszej 
Gminie działa jedno przedszkole samorządowe z siedzibą 
w Gościcinie oraz dwa przedszkola niepubliczne, działające 
na terenie Bolszewa. Dysponują one razem około 250 miej-
scami. W bieżącym roku szkolnym są w nich jeszcze wolne 
miejsca. Warto dodać, że zadaniem Gminy jest finansowa-
nie nie tylko przedszkola samorządowe, ale udzielanie dota-
cji również przedszkolom niepublicznym. Na terenie Gminy 
działają także punkty opieki nad dziećmi. Nie posiadają one 
statusu przedszkola i działają na mocy odrębnych przepisów. 
Oferta edukacyjna w Gminie nie jest więc mała. Nie jest to jed-
nak wszystko co robi się w dziedzinie oświaty. Mając na uwadze 
pojawiające się problemy lokalowe oraz potrzebę rozbudowy 
szkół, informujemy, iż 21 września wmurowano kamień wę-
gielny pod salę sportową przy szkole w Górze. Od przyszłego 
roku szkoła w Bolszewie wzbogaci się dodatkowy budynek dla 
klas I-III. W Nowym Dworze Wejherowskim trwają prace pro-
jektowe nad rozbudową placówki. Ponadto w ramach progra-
mu „Radosna szkoła”, wybudowane zostały nowe place zabaw. 
Pojawiły się one przy szkole podstawowej w Gowinie, Górze, 
Gościcinie i Nowym Dworze Wejherowskim. Przykłady różno-
rodnych działań można mnożyć, ale przecież nie o to chodzi. 
Ważne, żeby poziom oświaty w naszej gminie rósł i by dzieci  
i rodzice byli z niego usatysfakcjonowani.

Krzysztof  Sapieha – Kierownik Referatu Oświaty 
i Spraw Społecznych

Co nas czeka w nowym roku szkolnym?

Weronika Mutka z Bolszewa
Anna Myszke z Wejherowa
Gustaw Ostojewski z Kąpina
Joanna Pranczk z Bolszewa
Adriana Rąpca z Bolszewa
Marcelina Sadowska z Kąpina
Julianna Styn z Gościcina
Michał Wojdylak z Bolszewa

Najlepsi muzycy, sportowcy, laureaci olimpiad przedmiotowych, po raz pierwszy 
otrzymali Nagrodę Wójta
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ką tradycyjną oraz misterne zbożowe kompozycje współcze-
sne. I tak I miejsce w kategorii wieńca klasycznego otrzy-
mało sołectwo Gowino, drugie sołectwo Bolszewo, a trzecie 
Reszki. W kategorii wieńca współczesnego najlepszy wie-
niec zaprezentowało Gościcino, wyprzedzając Warszkowo. 
Trzecie miejsce otrzymał wieniec w kształcie krzyża, wyko-
nany przez mieszkańców Nowego Dworu Wejherowskiego. 
Dożynki to jednak przede wszystkim czas zabawy, a tej dostar-
czali licznie przybyłym gościom różnej maści artyści. Wśród nich 
znalazł się kaszubski zespół dziecięcy z Góry, kapela „Kaszeb-
sci Psote” z Reszek, cyrk Holiday, czy zespół Bliza z Chłapowa, 
pokazujący, że śpiewać w języku kaszubskim można także mu-
zykę disco – polo. Na scenie zaprezentował się także niezawod-
ny i znany już na całych Kaszubach kabaret Kuńda, który z no-
wym programem oczywiście rozbawił wszystkich  gości do łez. 
Ogromne emocje wzbudziły także konkursy dożynkowe, 
w których to najmłodsi rywalizowali skacząc w workach, 
kobiety rzucając  kaloszem do celu, a panowie w parach 
próbując swoich sił w slalomie taczką wokół pachołków. 
Na zakończenie imprezy, pod samą scenę zaprosił wszystkich 
Andrzej Cierniewski – gwiazda tegorocznych dożynek, który do 
wspólnej zabawy zachęcał takimi przebojami jak „Dwie morgi 
słońca” czy „Słodka Karolina”. Tłumnie zebrana widownia śpie-
wała razem z wokalistą i wyciągała ręce po kolejne płyty, które 
Andrzej Cierniewski co jakiś czas rzucał w rozbawiony tłum. 
Przypieczętowaniem całodniowej zabawy była zabawa taneczna 
pod gołym niebem, która, nie tylko z powodu sprzyjającej pogo-
dy, trwała do późnych godzin nocnych!

Andrzej Cierniewski rozkołysał 
publiczność swoimi balladami

Tłumy bawiły się pod sceną do późnej nocy

Gospodarz dożynek dzieli się chlebem z gośćmi

Powożenie taczką ściągnęło 
spory tłum kibiców

Dożynki w Nowym Dworze Wejherowskim
 Uroczystą mszą świętą, z towarzyszeniem Orkiestry Dętej 
Gminy Wejherowo, rozpoczęło się Święto Plonów w Gminie 
Wejherowo. W tym roku zaszczyt goszczenia rolników i pozo-
stałych gości przypadł sołtysowi i mieszkańcom Nowego Dwo-
ru Wejherowskiego. Na tamtejszym boisku szkolnym odbyła się 
mniej oficjalna część obchodów, którą zainaugurowało  prze-
kazanie chleba dożynkowego przez starostów – Małgorzatę 
Niemtz z Nowego  Dworu Wejherowskiego i Romana Konkola  
z Bieszkowic - gospodarzowi dożynek, Wójtowi Gminy Wejhe-
rowo Henrykowi Skwarło. Za wieloletnią, ciężką pracę gospodar-
ską, odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  otrzymali 
rolnicy z terenu naszej Gminy. W tym roku nagrodą uhonoro-
wani zostali: Dariusz Formella, Bolesław Damaszk, Mirosław 
Damaszk, Sławomir Goike, Edmund Milewski, Edmund Niemtz  
i Jan Westphal. Statuetka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafi-
ła natomiast do Piotra Czerwińskiego, Kazimierza Formeli, Wła-
dysława Goiki, Waldemara Kowalskiego i Ryszarda Stobby. Wy-
różnienia wręczył oraz słowa podziękowań wszystkim rolnikom 
złożył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke 
wraz z Wójtem Henrykiem Skwarło. Statuetkę Gryfa Kaszub-
skiego, najwyższe odznaczenie przyznawane przez Gminę Wej-
herowo odebrał tego dnia także Kazimierz Potrykus z Bolszewa.  
Oczywiście dożynki, to przede wszystkim konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. W tej tradycyjnej rywalizacji, 
o laur najpiękniejszego, walczyły wieńce wykonane techni-

Stowarzyszenia spotkały 
się w Dworku Drzewiarza

 10 września, w sali konferencyjnej Dworku Drzewiarza 
w Gościcinie, odbyło się spotkanie Wójta Henryka Skwarło 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działają-
cych na terenie Gminy Wejherowo. Jego celem było usta-
lenie zasad współpracy z Gminą, polegającymi na realizacji 
przez nie zadań publicznych w ramach ogłaszanych kon-
kursów. Propozycje Gminy Wejherowo spotkała się z pozy-
tywnym przyjęciem ze strony licznie przybyłych gości oraz 
deklaracją korzystania z gminnej oferty w 2013 roku. W spo-
tkaniu uczestniczyli doradca wójta Krzysztof Zabiegliński, 
kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof 
Sapieha oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Natasza 
Sobczak.
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Najśmieszniej po kaszubsku!

 O tym, czy Kaszubi potrafią śmiać się z samych siebie i co 
najbardziej inspiruje kabareciarzy rozmawiamy z Jackiem Lan-
ge, Patrykiem Mudlaw i Adamem Hebel – członkami kaszub-
skiego kabaretu Kuńda

Kabaret Kuńda istnieje już 3 lata.  Jak się to wszystko za-
częło?
KK:  Przez pierwszy rok działalności, z Jackiem występowa-
ła jeszcze Małgosia Lange i Adam Okroy. Od dwóch lat gra-
my w obecnym, stałym już składzie. Za nami drugi sezon i 
drugi program kabaretowy. Pierwszym był „ UFO porwa-
ło stadiony, trzeba to teraz naprawić”. W mijającym sezo-
nie graliśmy „Biuletyn informacyjny gminy Szmultowo” . 

Bawicie grą słowną, piosenką, eksponowaniem różnorodnych 
absurdów. Skąd czerpiecie inspiracje do swoich występów? 
Naszym sprawdzonym przepisem jest postawienie normalnej, 
codziennej sytuacji na głowie, przedstawienie jej w krzywym 
zwierciadle. Czasami jest to trudne, gdyż niektóre wydarzenia 
w życiu są tak śmieszne, że po prostu nie sposób ich wyśmiać. 
Opieramy się więc głównie na sprawach poważnych,  które do-
tyczą nas wszystkich, i które same proszę się by je wykpić. 

Nietrudno zauważyć, że najczęstszym tematem Waszych 
żartów są Kaszubi…
Jako kaszubski kabaret najczęściej śmiejemy się z Kaszubów, 
których faktycznie często stawiamy w niekorzystnym świetle. 
U nas Polak przeważnie jest nieco bardziej światły, mądrzejszy, 
a Kaszub zazwyczaj stoi do niego w opozycji. Robimy to jak 
najbardziej świadomie. 

Nie obrywa się Wam za to?
Nie jest tak źle (śmiech) Dostajemy coraz więcej zaproszeń na 
różnorodne występy, więc chyba tak bardzo się na nas nie gnie-
wają. Polskie kabarety śmieją się z Polaków, my jako kaszubski 
kabaret, śmiejemy się z Kaszubów. To dumny i uparty naród, 

ale mimo wszystko ma do siebie dystans.  Kaszubi są też bar-
dzo wdzięcznym tematem do żartów, mają wyjątkowe, typowe 
przywary…

Jakie są typowo kaszubskie przywary?
Specyficzna mentalność, powściągliwość i brak zaufania do 
obcych, a także upartość i przeświadczenie o tym, że się jest 
najmądrzejszym. Nie od dziś wiadomo, że Kaszub zawsze wie 
lepiej co jest dobre na ból w krzyżach niż lekarz!

Jest jakaś granica śmiania się z Kaszubów?
Wychodzimy z założenia, że możemy śmiać się ze wszystkie-
go. Stosujemy tylko pewne ograniczenie formy. Im sprawa jest 
poważniejsza, tym bardziej staramy się to owinąć w bawełnę i 
wszyscy są zadowoleni. Poza tym najczęściej występujemy na 
imprezach, w których uczestniczą dzieci. Naszym zadaniem jest 
przedstawienie naszego programu  tak, żeby wszyscy dobrze się 
bawili i nikt nie był zniesmaczony naszymi żartami.

Czy szansę na dobrą zabawę podczas Waszych występów 
mają ludzie, którzy wcale nie znają języka kaszubskiego?
Oczywiście. Zazwyczaj przed występami pytamy publiczności, 
kto rozumie po kaszubsku. Jeżeli widzimy, że Kaszubów jest 
niewielu, jesteśmy zmuszeni „polaczyć”, czyli używać przede 
wszystkim języka polskiego. Nie jest to dla nas komfortowa sy-
tuacja, gdyż poza humorem sytuacyjnym, stosujemy bardzo czę-
sto humor słowny, który śmieszy tylko w języku kaszubskim.

Czy w minionym sezonie były występy, które w szczególności 
zapadły Wam w pamięci?
Każdy występ jest inny, wyjątkowy i wszystkie dobrze wspo-
minamy. W minionym sezonie mieliśmy okazję występować na 
jednej imprezie z bardzo znanymi kabaretami na „Kaszubskiej 
Ostrzyckiej Nocy Kabaretowej” czy na  „40 - leciu gminy Ko-
sakowo”. Była tam troszkę inna atmosfera i nieco inna publicz-
ność. Konfrontacja z innymi kabaretami była dla nas niezapo-
mnianym przeżyciem oraz okazją do wymiany doświadczeń. 
Poza tym dobrze wspominamy występy na imprezach zamknię-
tych, firmowych, gdzie wszystkim sprzyja kameralny klimat i 
nawet ludzie nie rozumiejący po kaszubsku bawią się podczas 
naszych występów wyśmienicie.

Jakie macie plany na kolejny sezon?
Sezon właściwie się dla nas nie kończy i nie odwieszamy 
„Kuńdy” na wieszak. Przewidujemy występy na imprezach 
zamkniętych. A na przyszły sezon planujemy opracować ko-
lejny program, nie rezygnując oczywiście ze starego. Pew-
nie powstaną też kolejne piosenki. Mamy już nieśmiałe po-
mysły na następne skecze, które przez te kilka miesięcy będą 
nabierały kolorów. Przede wszystkim jednak obserwujemy i 
czerpiemy z tego, co jest wokół nas. Na pewno będą to aktu-
alne tematy i pewnie znowu troszkę dopieczemy Kaszubom. 
Ci, którzy chcą wiedzieć, co słychać w naszym kabarecie, gdzie 
aktualnie występujemy, albo zwyczajnie z nami porozmawiać, 
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku!

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na występach!
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Podwójne święto strażaków z Gowina

Pożegnanie wakacji w Dworku Drzewiarza
 Wakacje mamy już za sobą. Aby umilić dzieciom i ich rodzi-
com powrót do szkolnych obowiązków, na placu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gościcinie odbył się festyn pn. „Pożegnanie 
Wakacji”.  Wymarzona wręcz pogoda przyciągnęła do Dwor-
ku Drzewiarza prawdziwe tłumy, spragnione dobrej zabawy na 
świeżym powietrzu, w letnim jeszcze słońcu. A tej tego dnia na 
pewno nie zabrakło. O fantastyczną atmosferę postarał się Teatr 
Muzyczny Hals, który do wspólnego tańca i śpiewu angażował 
wszystkie chętne dzieci. Prawdziwą gratką, nie tylko dla mi-
lusińskich, był występ iluzjonisty, zadziwiającego zręcznością 
podczas żonglowania i sprytem podczas prezentacji kolejnych 
sztuczek. Również podczas tego występu dzieci próbowały 
swoich sił w magii, bawiąc się przy tym i zaskakując innych 
posiadaniem niezwykłych umiejętności!
 Poza atrakcjami na scenie, wokół niej można było obejrzeć 
pokaz samochodów RC, zorganizowany przez kolekcjonerów  

Aż dwa, równie ważne wydarzenia stały się okazją do świę-
towania 1 września w Gowinie. Jednym z nich było uroczyste 
przekazanie nowego samochodu strażackiego, który od teraz 
służyć będzie nie tylko tamtejszym mieszkańcom, ale także 
całej społeczności Gminy. Kluczyki, dowód rejestracyjny  
i dodatkowy upominek złożył na ręce kierowcy pojazdu, 
Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Przedtem jego 
poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. św. Izydora  
w Gowinie, ks. kanonik Jan Gabański. Nowy nabytek to Sa-
mochód Specjalistyczny Pożarniczy Ratowniczo – Gaśniczy 
z napędem 4x2 GLBA Iveco Daily 65C17. Składa się on m.in. 
z autopompy, sprężarki, zbiornika na wodę 1000 l i zbiorni-
ka na środek pianotwórczy 100 l. Koszt zakupu pojazdu to 
347.760 zł. Zarówno samochód jak i dodatkowe wyposaże-
nie zostało w całości sfinansowane przez Gminę Wejherowo. 
Przekazanie samochodu zbiegło się w czasie z uroczystością 
90 – lecia OSP Gowino. Obchody rozpoczęły się uroczystą 

z Wejherowa, skorzystać z placu zabaw z dmuchanymi zamka-
mi oraz bogatej bazy gastronomicznej.

mszą św. odprawioną w kościele parafialnym w Gowinie. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed re-
mizą strażacką.  Zainaugurowało ją wystąpienie Wójta Gmi-
ny Wejherowo, który poza złożeniem życzeń wszystkim 
osobom zaangażowanym w działalność OSP, pogratulował 
strażakom wieloletniej, oddanej i bardzo owocnej służby. 
Jednym z punktów uroczystości było wręczenie medali i od-
znaczeń. Trafiły one m.in. do strażaków seniorów, najbardziej 
zasłużonych ochotników i ludzi dobrej woli, którzy przyczynili 
się do uświetnienia obchodów. Wręczyli je Wójt Gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło, Prezes OSP Gowino dh Zygmunt Derc 
oraz Prezes Związku OSP w Gdańsku Mirosław Józefowicz. 
W uroczystości udział wzięli także zastępca wójta Maciej Mi-
lewski, doradca wójta Krzysztof Zabiegliński, Prezes Zarzą-
du Miejsko – Gminnego ZOSP w Wejherowie dh Jerzy Groth 
oraz poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Wejherowo.

Do wspólnej zabawy włączana była także publiczność

Wójt Gminy Wejherowo oficjalnie przekazuje kluczyki 
kierowcy nowego samochodu. 

Uroczysty pochód do remizy strażackiej
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Kaszubskie klimaty w bibliotece w Bolszewie

Warsztaty ilustratorskie z Joną Jung
 W ramach V Pomorskich spotkań z młodymi czytelnika-
mi, pod hasłem „Z książką na walizkach”, 13 września 2012 r.  
w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra 
Labudy w Bolszewie i filii w Nowym Dworze Wejherowskim, 
odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, prowadzone przez 
Jonę Jung. W spotkaniu w Bolszewie uczestniczyły dzieci z SSP  
w Bolszewie i Gościcina. Natomiast w filii biblioteki, w spotkaniu 
uczestniczyły dzieci z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim. 
Jona Jung ukończyła malarstwo i grafikę na PWSSP w Gdań-
sku. Projektuje i ilustruje książki, czasem pisze też opowiadania, 
wierszyki i piosenki nie tylko dla dzieci. Współpracuje z wie-
loma wydawnictwami, czasopismami m.in. „Miś” i „Świersz-
czyk”. W trakcie warsztatów Jona Jung przybliżyła dzieciom 
zawód ilustratora. Mówiła o tym, jak bardzo są oni odpowie-
dzialni za wygląd grafiki w piśmie oraz ilustracji w książkach, 
które trudno jest dopasować do układu strony. Następnie pod 
czujnym okiem ilustratorki, zadaniem dzieci było namalowa-
nie postaci ze swojego najstraszniejszego snu, aby za pomocą 
kredek i kawałka kartki pozbyć się fikcyjnego nieprzyjaciela, 

 Otwarcie wystawy Zygmunta Pałasza „Kaszuby w obiek-
tywie” i wykład prof. Tadeusza Linknera „Tematyka kaszubska 
w Pigułkach ze Starej Apteki Franciszka Fenikowskiego (1922-
1982)” odbyły się w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo.  
Gości przywitała Janina Borchmann - dyrektor biblioteki, 
która podkreśliła, iż „Zygmunt Pałasz od niepamiętnych cza-
sów maluje i robi zdjęcia, szczególnie reportażowe. Spotkanie 
człowieka z pasją, to ucieczka od codzienności, to nadzieja na 
świat bez narzekań i przeżycie niezwykłej przygody, to nadanie 
swojemu życiu sensu i ciekawości”. Głos zabrał również sam 
bohater wieczoru - Zygmunt Pałasz, który podkreślił, iż „jest 
Kaszubą w trzecim pokoleniu, a fotografując Kaszuby i Ka-
szubów, spłaca swoisty dług wobec mieszkańców naszej ma-
łej ojczyzny”. Na jego fotografiach uwiecznione zostały m.in. 
zjazdy Kaszubów, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Reda, misterium na 
Kalwarii Wejherowskiej oraz uroczystości żałobne w Piaśnicy. 
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż wystawie 
towarzyszył pokaz multimedialny Transcassubia - Puck 2010, 
również autorstwa Zygmunta Pałasza. Dalszą część wieczo-
ru wypełnił referat prof. T. Linknera „Tematyka kaszubska  
w Pigułkach ze Starej Apteki Franciszka Fenikowskiego (1922-
1982)”, w którym przedstawił sylwetkę F. Fenikowskiego, 
uwypuklając jego dorobek literacki, obejmujący nie tylko po-
wieści, tomiki poezji, legendy, bajki i baśnie dla dzieci, ale tak-
że bogaty dorobek publicystyczny. Na zakończenie niezwykle 
udanego wieczoru, krótki koncert tradycyjnych pieśni kaszub-
skich dał Zespół Regionalny „Levino” z Lęborka. Wśród wie-
lu znamienitych gości, którzy przybyli na wernisaż, wymienić 
należy m.in. Teresę Kanię - Zastępcę Burmistrza Miasta Redy, 
Janusza Molaka - Sekretarza Miasta Redy, Beatę Brezę, Marię 
M. Grzesińską, Dorotę Myszk, Teresę Szczodrowską i Ludwi-
kę Szefkę - artystów z Koła Pasji Twórczych działającego przy 
bibliotece w Bolszewie oraz liczne grono miłośników fotogra-
fii i twórczości F. Fenikowskiego

     Oprac.: J.B. i B.W.

odwiedzającego je wieczorami. Dzieci dzielnie się spisały, a na 
zakończenie spotkania w Bolszewie podziękowały ilustratorce 
gromkimi oklaskami i wręczyły bukiecik kwiatów.

Biblioteka w Bolszewie 
kolejny raz wyróżniona

 Z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 95-lecia 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jury Tygodnia Bi-
bliotek postanowiło przyznać nagrody jubileuszowe bibliote-
kom, które od wielu lat biorą udział w konkursie na najlepszy 
program Tygodnia Bibliotek, zdobywają na nim kolejne na-
grody i wciąż wykazują się wysokim poziomem realizowa-
nych zadań. Wśród nich znalazła się Biblioteka Publiczna, 
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie! Pani dyrektor Janinie 
Borchmann, pracownikom i wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego sukcesu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
wyróżnień!

Jona Jung tłumaczyła dzieciom proces powstawania ilustracji do tekstu

Zygmunt Pałasz wraz z Panią dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Bolszewie Janiną Borchmann
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Oddali hołd bohaterom w Białej
 O odwadze poległych w pierwszych dniach września żoł-
nierzach mówili wszyscy, którzy  6 września zebrali się przy ich 
zbiorowej mogile w Białej. Tragizm tamtych dni w szczególno-
ści wspominał uczestnik wydarzeń z 1939 r., 97 letni por. w st. 
spocz. Aleksander Pawelec, walczący w I MPS w okolicy Wej-
herowa i Oksywia. Z autentycznym przejęciem i wzruszeniem 
opowiadał przybyłym uczestnikom uroczystości o przebiegu 
walki, spotkaniu z płk. Stanisławem Dąbkiem, niepewności, 
niewyobrażalnym strachu oraz ostatecznym uniknięciu śmier-
ci.  Nikt nie chciał pominąć wielkiej odwagi i heroizmu walki 
z siłami doskonale uzbrojonego wroga. O  konieczności stania 
na straży wolności i  unikania konfliktów, w których giną nie-
winni ludzie wspominał także wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło. Przypominając charakter walki i los poległych na polu 
bitwy, apelował o  nieustającą pamięć o tamtych wydarzeniach. 
Wieńce i kwiaty na grobie złożyli wszyscy przybyli tego dnia 
goście, a m.in.: posłowie na Sejm – Krystyna Kłosin i Jerzy 
Budnik, zastępca prezydenta Wejherowa – Bogdan Tokłowicz, 
sekretarz starostwa wejherowskiego – Marek Panek, przedsta-

Porucznik Aleksander Pawelec składa kwiaty na zbiorowej mogile 
żołnierzy I MPS

wiciele organizacji kombatanckich, dyrektorzy i poczty sztan-
darowe okolicznych szkół oraz delegacja sołtysów. W krótkim 
programie artystycznym wystąpiła młodzież z Samorządowe-
go Gimnazjum w Bolszewie. Mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył ks. dziekan Tadeusz Reszka.

Nasi emeryci nadal zwiedzają!
 Byli już w tylu miejscach, a jeszcze im mało. W sierpniu 
emeryci ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wej-
herowo pod „dowództwem” prezesa Tadeusza Czoski pojecha-
li w góry i „opanowali” Beskid Żywiecki. Opisując wspaniały 
i pełen wrażeń wyjazd, wspomnieć należy przede wszystkim  
o jednodniowym wypadzie na Słowację, gdzie zobaczyli m.in.  
jaskinię „Demianovską” , zrelaksowali się w gorących źródłach  
i zwiedzali „Liptovski Mikulasz” . Mogli też podziwiać przepięk-
ny zamek w Pszczynie, który jako jedyny w Europie posiada aż 
90 % autentycznych zbiorów z wyposażenia zamku. Odwiedzi-
li również Browar Żywiecki, gdzie wehikułem czasu przenieśli 
się w dawne czasy, a na zakończenie zdegustowali pyszne piwo. 
Jak wszyscy zgodnie przyznają, największą zaletą wyjazdu 
była bez wątpienia możliwość ciągłego podziwiania przepięk-
nych górskich widoków! Jeszcze w tym roku nasi emeryci jadą 
popływać po kanale elbląskim, aby tam wieczorem przy ogni-
sku i dobrej muzyce zakończyć sezon wycieczkowy na ten rok. 
A co dalej? Zobaczymy, co wymyślą, chociaż pilotując  ich wo-
jaże obawiam się, że już niedługo w Polsce zabraknie miejsc  
w których jeszcze nie byli! Jeżeli ktoś pragnie pozwiedzać z nimi 
to, co jeszcze zostało do zwiedzania, lub pragnie spędzić miłe 
chwile na zabawach, spotkaniach i piknikach, zapraszamy w co 
drugi wtorek do sali w OSP Bolszewo o godz.: 17.00.

Integracja uczestników 
projektu „Droga do Celu”

 31 sierpnia odbył się jednodniowy wyjazd tematyczny 
dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Droga do celu”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Jego uczestnicy wybrali się 
do Skrzeszewa (gmina Sierakowice), położonego na północ-
no-zachodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego. Celem wyjaz-
du była integracja, praca zespołowa, połączona z działaniami 
z zakresu team buildingu, a przede wszystkim dobra zabawa. 
Uczestnikom wyjazdu towarzyszyły ich dzieci, kadra projektu 
oraz wolontariusz - Anna Borys. Organizator przy udziale wy-
kwalifikowanej kadry zapewnił uczestnikom szereg atrakcji, 
takich jak: wspinaczka na drzewo, most linowy, piramida ze 
skrzynek, a także zadania wymagające wzajemnej współpracy. 
Podczas gdy dorośli wykonywali zadania w terenie, dzieciom 
przy wsparciu wolontariusza zostały zorganizowane atrakcyj-
ne zajęcia i gry.

Współpraca była podstawą wykonania większości zadańGórskie widoki zapadły w pamięć wszystkim uczestnikom wycieczki
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Życie codzienne w przedwojennej gminie Wejherowo
 Zawsze kiedy jestem współautorem historycznej monografii 
którejś z kaszubskich gmin, dużą przyjemność sprawia mi lektura 
różnorodnych przekazów, ukazujących życie codzienne dawnych 
mieszkańców Kaszub. Często mocno odbiegają one od podręcz-
nikowych schematów i popularnych wyobrażeń o historii. Z jed-
nej strony pokazują, jak bardzo realia dnia dzisiejszego odbiegają 
od tych z przeszłości, z drugiej potwierdzają tezę o niezmienno-
ści ludzkich postaw, oczekiwań i sytuacji, z którymi muszą sobie 
radzić zarówno współczesne, jak i dawne pokolenia. Zawsze też 
żałuję, że ramy objętościowe monografii nie pozwalają, by szerzej 
omówić zawarte w nich treści. Dotyczy to również powstającej 
„Historii Gminy Wejherowo”. Dlatego w niniejszym artykuliku 
po prostu zacytuję niektóre fragmenty źródeł. Niechaj chociaż 
trochę mnie wytłumaczą z zainteresowania, gdy je przeglądałem!  
W znacznej części pochodzą one z „Gazety Kaszubskiej”, w takich 
przypadkach pomijam informację, skąd je zaczerpnąłem i podaję 
pełne brzmienie nazwisk osób w nich wymienionych, w innych, 
krótko podaję z jakiego rodzaju dokumentacji je zaczerpnąłem,  
a tożsamość osób ukrywam pod „NN”:

„NN z Gowina przywłaszczył kamienie z drogi publicznej, 1) 
jego rodzice wykorzystali je jako mur w ogrodzeniu własnej 
posesji” (dokumentacja powiatowa).
„Zgubiłem swoją legitymację wojskową, wystawioną 23. 2) 
03.1923 r., którą się unieważnia. Hr. Keyserlingk. Pętkowice”.
„Sołtys Gościcina zgłosił, że 04. 11. 1937 r.  jakiś nieznany 3) 
sprawca podłożył ogień pod stodołę rolnika NN. Ogień spo-
strzeono szybko i ugaszono” (sprawozdanie wejherowskiego 
starosty).
„W Gniewowie wybuchł od iskry z komina pożar w domu go-4) 
spodarza Mieczysława Dopka. Dom był kryty słomą i szybko 
spłonął doszczętnie. Spaliło się też ok. 60 cetnarów zboża”.
„Za nieodpowiednie zachowywanie się na swych posiedze-5) 
niach Zgromadzenie Gminne może nałożyć na poszczególnego 
członka karę pieniężną od 1 do do 3 zł. W razie ponownego nie-
odpowiedniego zachowania się na posiedzeniach Zgromadze-
nie Gminne może uchwalić według stanu sprawy wykluczenie 
członka od udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Gminnego 
na pewien okres czasu, nieprzekraczjący jednak jednego roku” 
(regulamin kar Gminy Bieszkowice z 1931 r.).
„3 stycznia 1928 r. skradziono mi z lokalu urzędowego pie-6) 
czątkę sołectwa Bolszewo. Tego dnia wieczorem załatwiałem 
sprawy urzędowe, miałem pieczątkę na stole, przychodzili  
i bezrobotni [...] w tym czasie zgasło światło elektryczne, chcąc 
sprawy załatwić wyszedłem z pokoju i zapaliłem lampę nafto-
wą. Nie spostrzegłem zaraz, iż pieczątka jest ze stołu zabrana, 
aż dopiero na drugi dzień.” (pismo sołtysa do wejherowskiego 
starosty).
„Według zestawienia wykonanego szarwarku [obowiązko-7) 
wych świadczeń rzeczowych na rzecz gmin] NN jako większy 
gospodarz w porównaniu do innych wykonał szarwark tylko 
w niecałych 50% i to przy budowie mostu w Letnim Dworze 
[dzisiaj część Gościcina], gdzie wymieniony zamieszkuje i jest 
najwięcej zainteresowany. W razie przyznania zwrotu NN za 
ten szarwark, będą rościli pretensje i pozostali rolnicy co nara-
zi Gminę na poważne wydatki. Wniosek NN nie zasługuje na 
uwzględnienie. Przeciwnie NN zasługuje na ukaranie, gdyż po 
pierwsze nie wywiązał się z akcji pomocy zimowej, a obecnie 
posiadając 65 – hektarowe gospodarstwo nie deklarował nic 
na Fundusz Obrony Narodowej” (pismo wójta E. Łakomego 
z 1937 r.).
„Znaleziono ślubną obrączkę, którą odebrać można za wyna-8) 
grodzeniem u Marty Wilkowskiej w Gościcinie”.

„Sprzedam tanio maneż (Rosswerk) i maszynę do sieczki. 9) 
Skrzypkowski. Bolszewo””.
„Obelgę rzuconą na Pana Feliksa Rutkowskiego z Gościcina 10) 
w sprawie kradzieży niniejszym odwołuję. Fr. Żywicki. Go-
ścicino”.
„Na licytacji zarządzonej w Wejherowie przez komornika  11) 
S. Gąssowskiego w 1935 r. ciężarówkę „Opel” nabył Lucjan 
Woyke z Łężyc”.
„Na pismo Starosty z 2 bm. oświadczam, że będąc w długach  12) 
z powodu choroby, nie jestem w stanie uiścić nałożonej na 
mnie kary 80 zł. Z łóżkiem nie rozstaję się od 3 lat, jestem 
na wpół sparaliżowany. Jednak jeśli jeszcze kiedykolwiek wy-
zdrowieję, to chętnie odbędę 4 – dniową karę” (pismo miesz-
kańca Reszek z 1939 r., dokumentacja powiatowa).
„Wydzierżawienie polowania na wspólnym obszarze gmin-13) 
nym Bolszewo około 300 ha nastąpi 17. 08. 1925 r. o godz.  
3 popołudniu na przeciąg 5 lat, w lokalu niżej podpisanego. Do 
licytacji dopuszczeni będą reflektanci z dalszych stron. Bolsze-
wo. Malotka, sołtys”.
„Chociażby nas władza duchowna zostawiła przy Wejherowie, 14) 
my mimo to uczęszczać będziemy na nabożeństwa do Góry” 
(z pisma części mieszkańców Orla do biskupa chełmińskiego, 
protestujących w 1928 r. przeciwko objęciu ich granicami pa-
rafii wejherowskiej, akta parafii w Górze).
„Prawdziwe niemieckie psy owczarskie są do sprzedania. 15) 
Glahn. Ustarbowo”.
„W skutek gwałtownej odwilży i opadów jakich ludzie od 16) 
dwudziestu lat nie pamiętali zostały zalane i unieruchomione 
maszyny elektrowni w Bolszewie” (1935 r.).
„Orle. Krowa zabita od pioruna. Podczas wczorajszej burzy,  17) 
w czasie której spadł grad wielkości wiśni, została w chlewie 
zabita od tzw. zimnego pioruna jedna krowa u gospodarza 
Hempla w Orlu” (1935).
„NN ma już 29 lat, a w obecnych ciężkich czasach o wyjściu za 18) 
mąż nie może nawet marzyć, zatem wielkie dla niej szczęście, 
że jej szwagier pojmie ją za żonę i matkę swoich sierotek” (pi-
smo ks. J. Gołębiewskiego z 1931 r., akta parafii w Górze).
„Łowienie ryb, chodzenie po łąkach i jeżdżenie na wodach Do-19) 
meny Państwowej Góra wzbronione pod karą sądową” (1939 
r.).
Zarząd OSP w Górze informuje członków i sympatyków, że za-20) 
bawa planowana w Górze na. 12. 02. 1939 r. z powodu śmierci 
Ojca Świętego została przełożona na 19 lutego”.

To tylko niektóre przykłady z ogromu ciekawostek, które można 
odnaleźć badając dzieje Gminy Wejherowo. Dla mnie jest pewnym, 
że warto do nich nawiązywać!     
      Bogusław Breza

Podziękowania
 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo gorąco 
dziękuje Wójtowi Henrykowi Skwarło za wsparcie finansowe wyciecz-
ki. Prezes Stowarzyszenia dziękuje również przewoźnikowi - firmie 
STASIU- bus za bezpieczną jazdę i przyjazne podejście do pasażerów. 

 Prezes i Zarząd OSP Gowinie serdecznie dziękują Wójtowi 
Gminy Wejherowo oraz sponsorom za finansowe wsparcie uroczy-
stości 90 – lecia OSP oraz przekazanie jednostce nowego samochodu 
pożarniczego. Słowa wdzięczności kierują również do proboszcza 
parafii w Gowinie, ks. kanonika Jana Gabańskiego za odprawienie  
z tej okazji mszy świętej i poświęcenia nowego samochodu.
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Zawody sportowo – pożarnicze w Gościcinie
 Dziewczyny, chłopcy, seniorzy i oldboje z kilku OSP z terenu gminy i mia-
sta Wejherowo kolejny raz zmierzyli się na boisku w Gościcinie w konkurencjach 
sprawdzających ich szybkość i sprawność, a czasami także spryt, czyli cechy po-
trzebne u każdego uczestnika „prawdziwych” akcji strażackich. Zawody obejmują 
dwie konkurencje. Łączny wynik obu dyscyplin decyduje o miejscu i tym samym 
uczestnictwie jednostki w zawodach szczebla powiatowego. Pierwsza to sztafe-
ta 7x50 m, a druga ćwiczenie bojowe. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych nagrodzeni zostali cennymi nagrodami w postaci sprzętu sportowego, 
ufundowanego przez organizatorów czyli Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Wejherowie, Gminę Wejherowo i Prezydenta Miasta.  

Wyniki zawodów: 
Dziewczyny (12 – 15 lat)
I – OSP Orle
II – OSP Gościcino
III – OSP Kniewo
IV – OSP GóraV – OSP Gniewowo
Chłopcy (12 – 15 lat)
I – OSP Gniewowo
II – OSP Kniewo
III – OSP Zbychowo
IV – OSP Bolszewo
V- OSP Gościcino
Kobiety
I – OSP Wejherowo
II – OSP Gościcino
III – OSP Góra
IV – OSP Zbychowo
Seniorzy
I – OSP Orle
II – OSP Gościcino I
III – OSP Bolszewo
IV – OSP Gościcino II
OSP Góra
OSP Orle II
Oldboje
I – OSP Góra
II – OSP Bolszewo
III – OSP Wejherowo

Zaproszenie
 Wójt Gminy Wejherowo serdecznie zaprasza w niedzielę 7 października 2012 roku na uroczystość ku czci Pomordowanych  
w Lesie Piaśnickim w latach 1939-1940. W PROGRAMIE:

10.30 – Nabożeństwo Oczekiwania – program artystyczny młodzieży Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bol-• 
szewie; 11.00 
Uroczystość ku czci osób pomordowanych w Lesie Piaśnickim: • 
 podniesienie flagi państwowej;  przemówienie powitalne wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło;
 składanie kwiatów u stóp ołtarza;  apel pamięci i salwa honorowa;  Msza Święta za poległych w obronie Ojczyzny pod 
przewodnictwem Metropolity Gdańskiego  JE Księdza Arcybiskupa  Sławoja Leszka Głódzia.

Oldboje z Bolszewa odbierają nagrodę za zajęcie II miejsca

Podziękowanie
 Wójt Gminy Wejherowo oraz Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury serdecznie 
dziękują Państwu Barbarze i Ryszardowi 
Zielińskim, właścicielom Szkółki Drzew 
i Krzewów z Gniewowa za bezpłatne za-
gospodarowanie krzewami terenu wokół 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie 
(Dworek Drzewiarza) oraz bezpłatne prze-
kazanie roślin.

Teren wokół budynku wzbogacił się o kilkadziesiąt 
krzewów ozdobnych.
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Amator Gościcino wygrywa Wakacyjną Ligę Sołecką

Puchar Posła w rękach Czwartku 20:30

 I sezon Wakacyjnej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo, 
zakończył się 9 września na kompleksie sportowym „Orlik”  
w Gościcinie. Przez dwa miesiące zorganizowano tam  9 kolejek 
ligowych, w których rywalizowały amatorskie drużyny piłkar-
skie z terenu naszej Gminy. Pierwsze miejsce zdobyła druży-
na Amatora Gościcino 2. Na podium znalazły się też drużyny 
Amatora Gościcino 1 ( II miejsce ) i  największa  niespodzianka 
rozgrywek KS Kniewo ( III miejsce). W trakcie sezonu na tam-
tejszym kompleksie sportowym „ rozegrano 36 spotkań, w któ-
rych strzelono 275 bramek. Po zakończeniu ostatniego spotka-
nia ligowego, nastąpiło podsumowanie rozgrywek z udziałem 
Przewodniczącego Rady Gminy  Huberta Tomy oraz Kierowni-

 Aż sześć drużyn z terenu gminy Wejherowo, w niemal bez przerwy padającym deszczu,  walczyło o Puchar Posła Jerzego 
Budnika. 15 września, na boisku Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie spotkali się piłkarze, dla których niesprzyjająca 
pogoda nie stanowiła jednak większej przeszkody. Po kilkugodzinnej, wyczerpującej walce, z najlepszym wynikiem rozegrane 
mecze zakończyła drużyna Czwartek 20:30. Tuż za nim znalazła się Bolszewianka. Trzecie miejsce zdobył KS Kniewo. Najlep-
szym bramkarzem turnieju, uhonorowanym indywidualną nagrodą, okazał się Marek Potrykus z drużyny Czwartek 20:30. Sta-
tuetkę otrzymał również najskuteczniejszy strzelec, Łukasz Patelczyk 
z Bolszewianki.  Organizatorem Turnieju był KKS Orle oraz Gmina 
Wejherowo. Nagrody zwycięskim drużynom wręczył poseł Jerzy Bud-
nik, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz sołtys Orla Franci-
szek Laddach.

ka Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofa Sapiehy. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. 
Trzy najlepsze drużyny otrzymały również nagrody rzeczowe  
w postaci piłek,  koszulek treningowych, spodenek  oraz getrów 
piłkarskich. Wręczono także indywidualne nagrody i statuetki. 
Najlepszym strzelcem został Mateusz Białk ( Amator Gościcino 
2 ) z 19 bramkami na koncie, a najlepszym bramkarzem uznano 
Daniela Kankowskiego ( Amator Gościcino I ). Nagrody ufun-
dowali: Gmina Wejherowo oraz poseł Kazimierz Plocke. Or-
ganizatorami ligi byli Gmina Wejherowo oraz Społeczna Rada 
Sportu.

Z każdym kolejnym turniejem poziom gry wszystkich drużyn jest coraz wyższy

Słońce zaświeciło graczom dopiero przed finałami

Dla Kacperka
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WIADOMOŚCI ROLNICZE
 Ceny żywca wieprzowego osiągnęły poziom zadawala-
jący producentów. Od początku sierpnia, świnie zaczęły sys-
tematycznie drożeć. Ministerialne stawki podają, że średnia 
cena żywca w trzecim tygodniu sierpnia wynosiła w Polsce 
5,66zł/kg. Od przełomu maja i czerwca nie spadła ona poniżej  
5,4 zł/kg. W połowie czerwca, za świnie płacono w skupie na-
wet 5,80zł/kg. W ubiegłym roku pod koniec sierpnia rolnicy 
otrzymywali za kilogram żywca niespełna 4,80zł/kg, przed 
dwoma laty – 4,6zł/kg. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze 
– drogie pasze, a po drugie – bariera popytu ze strony prze-
twórstwa.
    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




