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Ruszyła budowa sali sportowej w Górze

 Kilkadziesiąt lat trwały starania o wybudowanie sali sporto-
wej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górze. 21 wrze-
śnia ziściły się marzenia dyrekcji, rodziców, a przede wszyst-
kim uczniów, którzy najprawdopodobniej już w przyszłym roku 
szkolnym ćwiczyć będą w nowoczesnym i komfortowym budyn-
ku. Rozpoczęcie budowy sali odbyło się w obecności znamie-
nitych gości, z których wielu od samego początku kibicowało 
powstaniu nowego obiektu. Wśród nich znaleźli się m.in. poseł 
Jerzy Budnik, starosta powiatu wejherowskiego Józef Reszke, 
zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Maciej Kowal-
czuk oraz członkowie rodziny Ignacego Żylicza. Wszyscy byli 
świadkami historycznego, nie tylko dla uczniów podstawówki 
wydarzenia. Budowa sali sportowej to sukces przede wszystkim 
rodziców uczniów, przez wiele lat pukających do drzwi wielu 
instytucji, w tym głównie gminy Wejherowo, z prośbą o pochy-

lenie się nad losem uczniów, którzy w przypadku niesprzyjającej 
pogody, zmuszone były ćwiczyć na szkolnym korytarzu. Była to 
także ostatnia podstawówka w gminie Wejherowo bez sali gim-
nastycznej.  Po wielu latach walki o godne warunki do rozwoju 
fizycznego najmłodszych, Wójt Gminy Wejherowo, dzięki przy-
chylności Rady Gminy Wejherowo postanowił rozpocząć proce-
durę związaną z budową obiektu. Symbolicznego wmurowania 
aktu erekcyjnego w fundamenty hali dokonali m.in. Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło, dyrektor szkoły w Górze Katarzyna 
Lessnau, przedstawiciele projektanta, wykonawcy oraz kilku za-
proszonych gości. Poświęcenia fundamentów dokonał natomiast 
ks. kanonik Jerzy Osowicki. Wszyscy zgodnie wyrażali swoją 
radość z faktu rozpoczęcia prac i tego, że w niedługim czasie, 
tak jak pozostali uczniowie z terenu naszej Gminy, dzieci z Góry, 
Kniewa, Zamostnego i Warszkowa będą mogły rozwijać się  
w godnych warunkach.
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Szanowni Mieszkańcy,
 
 Wraz  z jesienią nadszedł czas pierwszych podsumowań 
zrealizowanych w mijającym sezonie inwestycji.  W ramach 
wieloletniego programu przebudowy dróg gminnych wyko-
nano inwestycje polegające na utwardzeniu dróg płytami ażu-
rowymi. Są to ulice znajdujące się w Bolszewie - ul. Piaskowa  
o długości 110mb, ul. Polna – 250mb, ul. Sienkiewicza - 208mb,  
Waryńskiego – 160mb, w Orlu: ul. Kwiatowa – 277,8mb i ul. 
Krótka - 112,4mb, w Bieszkowicach ul. Nad Stawem – 72,7mb  
(z materiału dostarczonego przez mieszkańców), w Łęży-
cach ul. Jarzębinowa - 47,7mb., w Gościcinie: ul. Dworska – 
102,5mb, ul. Nadrzeczna – 140,4mb, ul. Robakowska – 223,3mb  
i ul. Mikołaja – 85,0mb. Dodatkowo, odpowiadając na ini-
cjatywę mieszkańców z Orla, utwardzono fragment ul. Krót-
kiej - 43mb i ul. Ceynowy - 67,5mb, wykorzystując materiały 
przekazane przez mieszkańców. Ostatecznie płytami ażurowy-
mi i kostkami betonowymi utwardzono zostało trzynaście ulic  
o łącznej długości 1.900,3mb, na co z budżetu Gminy wydat-
kowano kwotę 640.950,99zł. W drugiej techologii wykonano 
następujące odcinki ulic o nawierzchni asfaltowej: ul. Jeziorna  
w Gowinie – 290,7mb, ul. Wejhera w Górze – 304,2mb, ul. Prosta  
w Zbychowie – 206,7mb, ul. Długa w Sopieszynie – 257,9mb, 
ul. Szkolna w Bieszkowicach – 179,3mb, ul. Ogrodowa w Gnie-
wowie – 315,3mb, ul. Leśna w Ustarbowie – 505,3mb. Łącz-
nie wykonanych zostało 2.059,4mb nawierzchni asfaltowych za 
cenę 866.689,01zł. Tak więc realizacja zadań objętych wielolet-
nim programem przebudowy dróg gminnych w roku 2012 objęła 
łącznie dwadzieścia odcinków ulic o łącznej długości 3.959,7mb 
za kwotę brutto 1.507.640zł. Uzyskane oszczędności po przepro-
wadzonych przetargach, jak również terminowa realizacja robót 
drogowych pozwoliły na wytypowanie jeszcze kilku odcinków 
ulic, które jeszcze jesienią tego roku zostaną utwardzone płyta-
mi drogowymi. Są to ulice Jarzębinowa, Jałowcowa, Świerkowa  
i Fiołkowa w Łężycach, ul. Akacjowa w Orlu,  ulice Piaskowa, 
Sosnowa, Bzowa i Wiśniowa w Bolszewie, ul. Polarna w Go-
ścicinie, ul. Świerkowa w Sopieszynie) lub nawierzchnią asfal-
tową (ul. Ogrodowa w Gniewowie i ul. Prosta w Zbychowie). 
Pozwoli to na pełne wydatkowanie zaplanowanej na 2012 rok 
kwoty na realizację przebudowy dróg gminnych. Na realizację 
ulicy Leśnej w Ustarbowie udało się pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Wojewódz-
twa Pomorskiego w udziale 50% w ramach modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano i odebrano także 
odwodnienie na ul. Dworskiej w Gościcinie wykonane za kwotę 
56.580zł. Zadaniem, które zostało zaplanowane na rok 2012 i nie 
zostało zrealizowane w ramach programu jest utwardzenie ulicy 
Ks. Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim. W trakcie opraco-
wywania projektu tej ulicy, w szczególności biorąc pod uwagę 
problemy własnościowe i gruntowo – wodne podjęto decyzję  
o opracowaniu kompleksowego projektu ulicy z uwzględnieniem 
poszerzenia pasa drogowego i rozwiązania problemu właściwe-
go odwodnienia drogi. Zadanie wpisane zostało indywidualnie 
do planu zadań inwestycyjnych i po opracowaniu i zatwier-
dzeniu projektu, realizowane będzie w roku 2013. Kolejnymi, 
kompleksowymi projektami ulic opracowywanymi poza progra-
mem są: ulice Parkowa i Wierzbowa w Kąpinie, Polna i Wod-
na w Bolszewie, Gowińska, Łąkowa w Ustarbowie i Brzozowa  
w Gowinie, Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie, Połu-
dniowa i Jana Pawła II w Gościcinie, Słoneczna w Bolszewie  
i Szkolna w Nowym Dworze Wejherowskim, a także Nadrzecz-
na w Orlu.  Z dofinansowaniem ze środków Gminy Wejherowo 
przeprowadzono remonty dwóch dróg powiatowych: pomiędzy 

Kniewem i Warszkowem (3.152mb) oraz w Gowinie (261mb).  
Z gminnego budżetu wydatkowano na ten cel kwoty odpowied-
nio 498.874,53zł i 67.931,62zł.
 Zadaniami inwestycyjnymi, których wykonanie dobiega 
końca, realizowanymi z dofinansowaniem zewnętrznym są:

Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – pierwszy element 1. 
obejmujący ciąg wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 od gra-
nicy z miastem Wejherowo do drogi w kierunku Kąpina 
został zrealizowany przez spółkę SKANSKA z Warszawy, 
drugi element obejmujący ciąg wzdłuż drogi wojewódzkiej 
od drogi do Kąpina przez Lasy Piaśnickie i przez Warszko-
wo do granicy z Gminą Gniewino realizowany jest przez 
Przedsiębiorstwo OLTRANS z Mrzezina. Budowa zakoń-
czona zostanie w roku 2013. Łączna wartość obu zakresów 
wynosi: 1.753.373,58zł. Dofinansowanie w wysokości 60% 
uzyskane zostało na budowę publicznej infrastruktury tury-
stycznej – szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów 
wejherowskiego i puckiego.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie – budowa re-2. 
alizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem przez 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA Hydroinstal z Bol-
szewa, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. 
Zakres obejmuje wykonanie 8,5 km sieci wraz z przyłączami 
zaprojektowanymi w Gościcinie w zadaniu pierwszym. Re-
alizacja zostanie zakończona w roku 2012. Wartość umowy 
wynosi: 3.260.000zł. Dofinansowanie pochodzi z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze względu na oszczędności 
przetargowe zlecono również roboty uzupełniające obejmu-
jące 1,1 km sieci wraz z przyłączami we fragmentach ulic 
Gruntowej, Polnej i Rumiankowej o wartości 763.531,84zł. 
Ulice te pochodzą z zadania czwartego, zaś powiązane są 
bezpośrednio z zadaniem pierwszym. Zadania projektowe 
2, 3, 5 i 6 w Gościcinie zgłoszone zostały przez PEWiK 
Sp. z o.o. Gdynia do Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko. Na dzisiaj w rankingu wniosków znajdują się 
poza grupą otrzymującą dofinansowanie. Lecz ze względu 
na wysoką lokatę na liście rezerwowej, mamy nadzieję na 
możliwość otrzymania dofinansowania.
Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych  3. 
w Górze, Gowinie, Gościcinie i Nowym Dworze Wejhe-
rowskim. Wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze 
przetargów nieograniczonych są JMZ z Wejherowa (Gowi-
no) i konsorcjum firm WHB i Poliuretan Max z Wrocła-
wia (Góra, Gościcino, Nowy Dwór). Zadanie finansowane 
w 50% w ramach Rządowego Programu „Radosna Szko-
ła”. Wartość wykonania czterech placów zabaw wynosi 
538.493,51zł.

 W związku z utrzymującymi się wyjątkowo dobrymi wa-
runkami atmosferycznymi, pozwalającymi na realizację robót 
budowlanych, w dalszym ciągu obserwować można  trwające 
roboty na budowie sali gimnastycznej w Górze, na budowie  
ul. Sójkowej w Gościcinie oraz przy wykonywaniu nowych 
punktów świetlnych. Niebawem wykonawcy pojawią się rów-
nież na budowie strefy rekreacyjno – sportowej w Kąpinie i przy 
budowie wodociągu w ul. Podgórnej w Gowinie. Na wszystkie 
te inwestycje przeprowadzono przetargi nieograniczone. Reali-
zacja tych zadań możliwa będzie aż do czasu pogorszenia się 
warunków pogodowych, które oby w tym roku nadeszły jak naj-
później, czego życzę wszystkim wykonawcom i mieszkańcom 
naszej gminy.

Zastępca Wójta 
Maciej Milewski



- 3 -

NASZA GMINA

„Śmieciowa rewolucja” cz. II
 W poprzednim numerze Naszej Gminy informowali-
śmy o zmianach jakie nastąpią od 1 lipca 2013 r. w zakresie 
zbierania i odbierania odpadów. Przypominamy, że od 1 lip-
ca 2013 roku, Gmina przejmie obowiązek odbioru odpadów 
od nieruchomości zamieszkałych w zamian za wnoszoną 
opłatę. Rada Gminy Wejherowo podjęła już uchwały w spra-
wie  regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 
który został dostosowany do zmian w przepisach, podziału 
gminy na sektory oraz dotyczącą szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. Według nowych regulacji dla uła-
twienia wykonywania obowiązków Gmina Wejherowo zo-
stała podzielona sektory -  północny i południowy, których 
granicą jest droga krajowa nr 6. Ustalono, że w zamian za 
uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których  zamieszkują 
mieszkańcy, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze od-
pady komunalne zmieszane w ilości wynikającej z iloczynu 
liczby zamieszkałych osób i ilości odpadów, gdzie na jedne-
go mieszkańca przypada 1 m3/osobę/rok. W przypadku wy-
twarzania większej ilości odpadów komunalnych zmiesza-
nych, właściciel nieruchomości zawrze odrębną umowę na 
odbiór tych odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej. Limit 1 m3 na rok odpadów zmie-
szanych na osobę powinien wpłynąć na obniżenie stawki,  
a szacujemy, że jest to ilość wystarczająca (nawet z zapasem) 
dla przeciętnego mieszkańca. Jeżeli chodzi o odpady zbiera-

ne selektywnie, to jeżeli mieszkaniec zadeklaruje zbieranie 
i segregowanie takich odpadów, będzie miał prawo do 
obniżenia stawki za wywóz odpadów. W Gminie Wej-
herowo przyjęliśmy, że odpadów zbieranych selektyw-
nie nie może być mniej niż 25 % objętości odebranych 
odpadów zmieszanych. Ustalono, że w zamian za uisz-
czoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze  
w każdej ilości odpady komunalne zebrane w sposób se-
lektywny, tj.: szkło, papier i opakowania wielomateriałowe, 
tworzywa sztuczne i metale, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Część 
odpadów zbieranych w sposób selektywny odbieranych 
będzie w systemie workowym (w przypadku budynków 
1-7 lokali) lub w pojemnikach  (8 i więcej lokali), część  
w systemie tzw. wystawek lub jak np. odpady niebezpieczne 
będą odbierane w specjalnych punktach.  O ile wprowadzenie 
w/w obowiązków nastąpi od 1 lipca 2013 r., to należy pod-
kreślić, że  właściciele wszystkich nieruchomości (zamiesz-
kałych i niezamieszkałych) są zobowiązani do złożenia do 
dnia 15 grudnia 2012 r. specjalnej deklaracji. W deklaracji 
zawarte są informacje pozwalające ustalić wysokość opłaty 
za odbiór odpadów, w tym m.in. liczbę osób zamieszkałych, 
zużycie wody, liczbę gospodarstw domowych, itp. Prosimy 
śledzić informacje w miesięczniku Nasza Gmina, na stronie 
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  
                Piotr Czerwiński

e e e Galeria Jubilatów e e e

Aniela Szreder, 90 lat, Orle

Anna Ribakowska, 93 lata, Bolszewo

Wiktor Laddach, 92 lata, Orle

Jadwiga Miotka, 101 lat, Gościcino
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 26 września w Dworku Drzewiarza w Gościcinie od-
była się XXII Sesja Rady Gminy Wejherowo. Podczas ob-
rad uchwalono zmianę budżetu na 2012 r. oraz zmienio-
no wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2018. 
Radni udzielili również pomocy finansowej Powiatowi Wejhe-
rowskiemu na wykonanie dwóch inwestycji drogowych. 68.000 
zł to kwota, jaką wsparta zostanie odnowa nawierzchni drogi 
powiatowej na odcinku Gowino – Wejherowo. Maksymalnie 
kwotą 500.000 zł wsparte zostanie natomiast zadanie „Remont 
drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo -Linia-Strzepcz-Częst-
kowo-Gowino-Wejherowo na odcinkach Strzepcz-Pobłocie, 
skrzyżowanie z DP 1410G-Gowino oraz w ciągu ulicy Strze-
leckiej w Wejherowie”. Dofinansowanie dotyczyć ma odcinka 

przebiegającego przez teren gminy Wejherowo. Zdecydowano 
również o przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Góry i Za-
mostnego. Sporo uwagi radnych i kilka punktów z porządku 
zajęły uchwały dotyczące wprowadzonego w przyszłym roku 
tzw. „podatku śmieciowego”. Podczas sesji uchwalono m. in. 
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wejherowo. Radni przegłosowali również nieodpłat-
ne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, 
nabycie nieruchomości położonej w Ustarbowie oraz oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Bolszewie. 

XXII Sesja Rady Gminy Wejherowo

Projekt GOK-u jeden z najlepszych w Polsce!

Zadaniem uczestników jest m.in. przygotowanie sztuki teatralnej

 Projekt „Kaszubskie opowieści Drzewia-
rza”, przygotowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Gościcinie otrzymał dofinansowa-
nie w ramach Programu Narodowego Centrum 
Kultury „Dom Kultury + Edukacja Artystycz-
na”.  Do programu złożono 274 wnioski z do-
mów kultury z terenu całej Polski. Propozycja 
GOK-u w Gościcinie wytypowana została na  
8. miejscu razem z 33 artystycznymi projektami.  
Założeniem projektu jest rozpowszechnianie 
współpracy pomiędzy instytucjami kultury,  
a placówkami oświatowymi. Od połowy paź-
dziernika bierze w nim udział kilkadziesiąt 
uczniów ze szkoły podstawowej w Gości-
cinie, Orlu i Samorządowego Gimnazjum  
w Bolszewie. Przez niemal dwa miesiące m.in. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie 
uczestniczyć będą w warsztatach teatralnych, 
malarskich, ceramicznych czy fotograficzno-
filmowych. Przewidziane są również wyjazdy 
do teatrów i siedziby telewizji. Zakończenie 
projektu, połączonego z wystawieniem sztuki 
dotyczącej jednej z kaszubskich legend prze-
widuje się na koniec listopada.

Ogłoszenie  
 Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie ogłasza konkursy na nazwę 
pomnika przyrody znajdującego się na terenie Dworku Drzewiarza w Go-
ścicinie oraz na maskotkę Gminy Wejherowo. Najlepsze propozycje zosta-
ną nagrodzone przez Wójta Gminy Wejherowo. Zgłoszenia prosimy wysy-
łać do 30 listopada na adres mailowy: biuro@dworekdrzewiarza.pl.

Jesienne wystawki
 Na terenie Gminy Wejherowo trwają jesienne „wystawki”, 
czyli zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  W najbliższym 
czasie zbiórka odbędzie się w następujących miejscowościach:

Bolszewo 02.11.2012 
(od godz.15:00)

ul. Nadrzeczna
skrzyżowanie ul. Szkolnej i Głównej
ul. Reja (przy Kwadji)
ul. Hodowców
skrzyżowanie ul. Kanałowej i Cichej
skrzyżowanie ul. Władysława i Wiśniowej
ul. Huberta (środek osiedla)
skrzyżowanie ul. Strażackiej i Harcerskiej
skrzyżowanie ul. Strażackiej i Okrężnej
skrzyżowanie ul. Leśnej i Junackiej
skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Żeromskiego

Gowino 02.11.2012 
(od godz.15:00)

pętla Brzozowa
Stare Gowino - na końcu ul. Okrężnej
Pętkowice przy stawie
Centrum - sklep koło kościoła
ul. Długa koło Krzyża
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 Tłum pielgrzymów co roku przybywających do piaśnickich la-
sów oraz osoby, które po raz pierwszy wzięły udział w jesiennym 
nabożeństwie, przybyli 7 października na cmentarz ofiar hitlerow-
skiej zagłady w Piaśnicy. Mimo padającego deszczu, stanęli nad 
grobami tych, którzy za bycie Polakami zapłacili najwyższą cenę. 
Obchody rozpoczęły się Nabożeństwem Oczekiwania, czyli progra-
mem artystycznym przygotowanym przez uczniów Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło, który w swym przemówieniu przywołał osoby 
w szczególny sposób troszczące się o zachowanie pamięci o zbrodni 
piaśnickiej. Z tego miejsca, w kolejną rocznicę upamiętniającą dramat 
Piaśnicy chciałbym podziękować wszystkim instytucjom państwowym, 
placówkom oświatowym, stowarzyszeniom, badaczom, artystom, oso-
bom duchownym i świeckim, wszystkim tym, którzy choćby w najmniej-
szym stopniu przyczynili się do wzbogacania wiedzy o Lasach Piaśnic-
kich i oddawania temu miejscu należnej mu czci i szacunku. Wierzę, 
że kolejne pokolenia, a zwłaszcza obecna tu młodzież nie potraktują 
tego miejsca i tych spotkań jedynie jako jedną z wielu obowiązkowych 

lekcji historii, a przyjmą to dziedzictwo jako wła-
sne, także z pragnieniem ustawicznego jego wzbo-
gacania i przekazywania swoim następcom - mówił. 
W podobnym tonie zwrócił się do zebranych pod-
czas homilii arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ko-
lejny raz wzywający do odważnego świadcze-
nia o popełnionej w Piaśnickich Lasach zbrodni.  
Wśród przybyłych gości, którzy złożyli przed ołtarzem 
kwiaty i wieńce znaleźli się m.in. posłowie na Sejm Ka-
zimierz Plocke, Jerzy Budnik, Jarosław Sellin, Krystyna 
Kłosin, Dorota Arciszewska – Mielewczyk i senatoro-
wie. Hołd oddali również przedstawiciele władz woje-
wódzkich - Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski 
oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, starostowie, prezydenci, wójtowie i burmistrzo-
wie okolicznych samorządów, radni i sołtysi gminy Wej-
herowo, przedstawiciele środowisk kombatanckich, nie-
podległościowych i harcerskich oraz reprezentacje szkół  
z terenu całego województwa pomorskiego.

Modlitwa i zaduma w Lesie Piaśnickim

 Uroczystości ku pamięci Lucjana Cyl-
kowskiego odbyły się przy budynku elek-
trowni wodnej w Bolszewie. Samorządow-
cy, młodzież oraz harcerze minutą ciszy 
uczcili pamięć bohatera walki o niepodle-
głą Ojczyznę, Polaka, który własnym ży-
ciem świadczył o swojej ogromnej miłości 
do kraju. Słowa przypominające i docenia-
jące ogromny wkład Lucjana Cylkowskie-
go w organizację obrony i mobilizowanie 
młodzieży do czynnej walki z okupantem, 
w krótkim przemówieniu skierował do ze-
branych doradca – pełnomocnik  wójta dr 
Krzysztof Zabiegliński. O zasługach dru-
ha Cylkowskiego, jak i męczeństwie hm. 
Benedykta Porożyńskiego, komendanta 
Morskiego Rejonu Harcerzy w Gdyni  
i uczestnika Marszu Śmierci do Rybna wspo-
minała natomiast członkini Harcerskiego 
Kręgu Seniorów im. Porożyńskiego z Gdyni  
i Gdańska. Druhowie seniorzy tego okręgu 

wraz z pozostałymi delegacjami złożyli przed pamiątkową tablicą okolicznościowe  
wiązanki kwiatów. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Gościcinie.

Harcerskie wspomnienia o Lucjanie Cylkowskim

Kwiaty składa delegacja Gminy Wejherowo

Harcerze co roku przyjeżdżają uczcić pamięć dh Lucjana Cylkowskiego

 Młodzież gimnazjalna zaprezentowała wzruszający program 
artystyczny
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wana najwyższym odznaczeniem Gminy Wejherowo „Statuetką 
Gryfa Kaszubskiego”. Uroczysta sesja zbiegła się  z obchodami 
80. urodzin Reginy Osowickiej.

Regina Osowicka pierwszą Honorową Obywatelką
Gminy Wejherowo

Rodzina Żyliczów ma swoją ulicę w Górze

 Poprzez aklamację przyjęta została uchwała dotycząca 
przyznania pierwszego tytułu Honorowego Obywatela Gmi-
ny Wejherowo, redaktor Reginie Osowickiej. 12 październi-
ka w Dworku Drzewiarza w Gościcinie odbyła się Uroczysta 
Sesja Rady Gminy Wejherowo, podczas której 15 radnych 
przyznało, że jest to osoba, w wyjątkowy sposób zapisują-
ca się w świadomości całej społeczności Gminy Wejherowo. 
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy Wejhero-
wo Henryk Skwarło. Wielokrotnie podkreślał w nim wielolet-
nią, naukową, a przede wszystkim społeczną działalność Pani 
Osowickiej na rzecz rozpowszechniania wiedzy o zbrodni pia-
śnickiej. Wspomniał również o tworzonej przez nią publikacji 
na ten temat. Zgodnie z zapewnieniami samej autorki, do rąk 
czytelników trafić ma ona już pod koniec przyszłego roku. 
Gratulacje, kwiaty złożyło jej liczne grono przyjaciół, pocho-
dzących m.in. z założonego przez nią Komitetu Piaśnickiego 
Regina Osowicka jest magistrem polonistyki Uniwersytetu Wro-
cławskiego. To uznana dziennikarka, pisarka, pedagog i dzia-
łaczka społeczna. Była redaktorem Polskiego Radia, przez 40 lat 
współpracowała również z Dziennikiem Bałtyckim. Jej dorobek 
pisarski dotyczy głównie ziemi wejherowskiej i jej mieszkań-
ców. Działalność Pani Reginy Osowickiej jest wysoko ceniona 
przez mieszkańców i władze regionu. W 1995 roku zwycięży-
ła w plebiscycie na najpopularniejszą postać Ziemi Wejherow-
skiej. Wyróżniono ją nadaniem Krzyżem Kaswalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, „Różą Wojewody”,  
Nagrodą Remusa i innymi wyróżnieniami. Została też uhonoro-

 21 września odbyło się uroczyste nadanie nazwy jednej z ulic Góry. 
Dzięki inicjatywie i staraniom red. Reginy Osowickiej, a także dużemu po-
parciu mieszkańców, jedna z ulic przylegających do dawnej siedziby ro-
dziny Żyliczów nazwana została Aleją Rodziny Żyliczów. Założyciel rodu 
– Ignacy Żylicz to znana, nie tylko w Górze postać. Był on prekursorem 
licznych zmian w uprawie ziemi, działał w Powiatowym Zjednoczeniu 
Producentów Rolnych w Wejherowie i Pomorskiej Izbie Rolniczej. Prze-
jął prezesurę Rady Wydziału Kaszubskiego przy Pomorskim Towarzystwie 

Rolniczym. Przyczynił się także do ponownego 
uruchomienia linii kolejowej Wejherowo - Za-
mostne, zbudowanej jeszcze za czasów pru-
skich. Był również znanym hodowcą koni arab-
skich. Chcąc podkreślić również dobroczynną 
działalność, dobrze wspominanej przez miesz-
kańców Góry, żony Ignacego Żylicza Barbary, 
na jednym z zebrań sołeckich zdecydowano, że 
nazwą ulicy powinno się uczcić pamięć także tej 
zacnej postaci. Przybyli na uroczystość odsło-
nięcia tablicy ich dzieci, serdecznie dziękowali 
za ten wyraz głębokiego szacunku mieszkań-
ców oraz uhonorowanie społecznej działalność 
ich rodziców. Głos zabrali, urodzeni w Górze, 
prof. Marek Żylicz oraz inż. Andrzej Żylicz. 
Odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy dokonał 
Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwar-
ło oraz red. Regina Osowicka. Poświęce-
nia dokonał ks. kanonik Jerzy Osowicki. 
W uroczystości udział wzięli także zastęp-
ca wójta Maciej Milewski, doradca wójta  
dr Krzysztof Zabiegliński, radni Gminy Wej-
herowo oraz sołtys Góry Genowefa Dampc. 

Aleja Rodziny Żyliczów zastąpiła dotychczasową nazwę ulicy Parkowej.

Redaktor Regina Osowicka przyjęła medal z nieukrywanym wzruszeniem
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Kabaret Jurki wystąpił dla nauczycieli
 Kilkudziesięciu nauczycieli, pracowników administracji  
i obsługi było głównymi bohaterami uroczystości, odbywają-
cych się w hali widowiskowo - sportowej w Bolszewie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Tak jak w ubiegłym roku, również  
i tym razem wyczekiwanym momentem było przyznanie Nagro-
dy Wójta najbardziej zasłużonym przedstawicielom wszystkich 
pracowników oświaty. W tym roku wyróżnieni zostali:  Pani 
Bożena Brzuzy, wicedyrektor Samorządowego Gimnazjum  
w Bolszewie, Sabina Zima, wicedyrektor Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Bolszewie, Marek Czoska, nauczyciel 
szkoły podstawowej w Bolszewie, Teresa Pranczk, nauczy-
ciel szkoły podstawowej w Gościcinie, Henryk Miotk, dyrek-
tor szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim  

i Krzysztof Grzenia, dyrektor 
szkoły podstawowej w Orlu. 
Ponadto medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej uhonorowana 
została Pani Teresa Eremus, 
nauczyciel nauczania zintegro-
wanego w szkole podstawowej 
w Nowym Dworze Wejherow-
skim. To wyjątkowe, najwyższe 
odznaczenie wręczyła Pomor-
ski Kurator Oświaty Elżbieta 

Kaszëbsczi Psotë z Reszek 
obchodziły 10-lecie działalności! 

    Gminna i nie tylko gmin-
na impreza bez nich to nie 
impreza. Są bowiem zawsze 
tam, gdzie jest dobra zaba-
wa, podczas której publicz-
ność posłuchać chce muzy-
ki kaszubskiej, a czasami 
też pośpiewać w rytm tego, 
co wszystkim w duszy gra. 
Gertruda Stein z Reszek, 
Bogumiła Szymańska ze 
Zbychowa, Brygida Stenka  

z Reszek, Bronisława Klein z Nowego Dworu Wejherowskiego, Adrian 
Stein z Reszek, Mateusz Klein z Nowego Dworu i instruktor Krzysztof 
Potrykus z Połchowa to skład, który w słońcu czy deszczu, w dzień 
czy w nocy zagra i zaśpiewa zarówno znane melodie kaszubskie, jak 
i autorskie utwory, do których słowa układa pani Gertruda z muzy-
ką pana Krzysztofa. I tak od 10 lat, Kaszëbsczi Psotë spotykają się 
raz w tygodniu w świetlicy w Reszkach i z zapałem ćwiczą repertuar.  
22 września w tej samej sali, zorganizowana została uroczystość  
10 – lecia powstania zespołu, podczas której Wójt Gminy Wejherowo 
wręczył wszystkim członkom zespołu Listy Gratulacyjne oraz okolicz-
nościowy ryngraf. Największym prezentem dla muzyków była jednak 
deklaracja Wójta, że z okazji Jubileuszu, wydana zostanie pierwsza 
płyta zespołu, na której znajdą się ich największe przeboje. Krążek 
powstać ma jeszcze w tym roku. Wszystkim członkom kapeli życzy-
my wytrwałości w promowaniu tradycji kaszubskiej oraz nieustającej 
satysfakcji ze wspólnego muzykowania!

Gala Laureatów 
gościcińskiej podstawówki
 Kilkudziesięciu laureatów konkursów przed-
miotowych, plastycznych, sportowych szczebla lo-
kalnego, jak i ogólnopolskiego wystąpiło podczas 
Gali Laureatów, zorganizowanej w Samorządowej 
Szkole Podstawowej w Gościcinie. Wszyscy wy-
różnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. 
W uroczystości wzięli udział kierownik Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha, 
radni z terenu gminy Wejherowo, dyrektorzy szkół, 
sponsorzy nagród, rodzice i wszyscy ci, którzy na 
zewnątrz rozsławiają imię szkoły. Laureatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy równie owocnego 
trwającego roku szkolnego!

Wasilenko, która skierowała do zebranych także wiele ciepłych 
słów, życząc im także wiernego podążania za myślą i meto-
dami nauczania Janusza Korczaka. Do życzeń dla wszystkich 
nauczycieli dołączyli również Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, Przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania Celina Szulgo, przewodniczący 
gdyńskiej sekcji oświaty NSZZ „Solidarność” Wojciech Ksią-
żek oraz Prezes Zarządu Oddziału ZNP Gminy Wejherowo Te-
resa Litka. W ramach prezentu przekazanego wszystkim pra-
cownikom oświaty, dla przybyłych gości wystąpił kabaret Jurki, 
prezentujący program na temat zawiłości życia rodzinnego.  
W doskonałych humorach i miłej atmosferze wszyscy skorzy-
stali także ze słodkiego poczęstunku.

Największa miłość do muzyki kaszubskiej 
narodziła się w najmniejszym sołectwie 
naszej gminy!

Marcelina Kruszyńska (druga z prawej) jest laureatką XII 
Ogólnopolskiego Konkursu „Wyspa zagadek 2012”

Teresa Eremus odbiera gratulacje  
z rąk Pani Kurator Elżbiety Wasilenko

Już po raz drugi święto nauczycieli gminy Wejherowo odbywa się  
w takiej formule
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Zdrowo i wesoło na 
Pikniku Ekologicznym!

Urzędnicy przepytani z tabliczki mnożenia

„Romanca” na wielki powrót Piątków z Kulturą 
 Po wakacyjnej przerwie wznowiony został cykl artystycznych spotkań, 
pn. „Piątek z kulturą”. 28 września jesienną edycję wydarzeń kulturalnych roz-
poczęło przedstawienie komediowe „Romanca”, autorstwa Jacka Chmielnika. 
Kabarety, koncerty, przedstawienia teatralne. Przed wakacjami, w hali wi-
dowiskowo – sportowej w Bolszewie było niemal wszystko, co zaprezen-
tować można mniej lub bardziej wymagającemu widzowi. Kolejny sezon 
zapowiada się równie interesująco. Organizatorzy zapewniają bowiem, że 

 Kilkunastu pracowników Urzędu Gminy Wejherowo przystąpiło do 
„egzaminu” ze znajomości tabliczki mnożenia. Okazją do popisania się ma-
tematyczną wiedzą był II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na pomysł 
sprawdzenia dorosłych z mnożenia wpadli uczniowie z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie, którzy w urzędach, sklepach czy na ulicy wręczali 
dorosłym zestawy mnożenia i dzielenia o różnym stopniu trudności. W przy-
padku pomyłki, należało wykupić się fantem w postaci … słodyczy! Ucznio-
wie, którzy zawitali do Urzędu Gminy w Wejherowie przekonali się jednak, 
że wszyscy jego pracownicy mnożenie i dzielenie mają w jednym palcu  
i z pewnością zasługują na tytuł „Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Zapraszamy  
za rok z trudniejszymi zestawami pytań!

 Wszystko, co zdrowe, ekologiczne i zie-
lone znalazło się w 23 września w Dworku 
Drzewiarza w Gościcinie. Na pierwszym, 
zorganizowanym w kompleksie Gminnego 
Ośrodka Kultury Pikniku Ekologicznym, 
amatorzy zdrowego stylu życia mogli poczuć 
się jak ryby w wodzie. To właśnie tam spotka-
li się zwolennicy zdrowej żywności, aktyw-
nego wypoczynku, segregacji śmieci i życia 
w zgodzie z naturą. Przybyli goście mogli za-
opatrzyć się m.in. w sadzonki krzewów, po-
smakować polskiego sera, rozwiązać rebusy 
o tematyce leśnej, czy też kupić cudeńka wy-
stawców rękodzieła artystycznego. Najwięk-
szą atrakcją dla dzieci były konkursy ekolo-
giczne. Ponadto na scenie zaprezentowały się 
zespoły kaszubskie, a także kabaret DKD ze 
Słupska. Na wszystkich, którzy mimo padają-
cego deszczu, przyszli do Dworku Drzewia-
rza, czekał chleb ze smalcem i drożdżówka, 
które przygotowały panie z KGW Bolszewo 
i Kniewo.

Uczniowie przepytali m.in. Panią Bożenę Plotzke, Annę Ellwart i Joasię Budnik  
z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

W świat absurdu wprowadziła widzów trójka znakomitych aktorów

Zadaniem dzieci było wykonanie ekologicznego 
ludzika

nie zawiodą zarówno tych, którzy w długie, je-
sienne wieczory czekają na sporą dawkę do-
brego humoru, jak i amatorów muzyki, pre-
zentowanej przez gwiazdy polskiej estrady. 
Wrzesień to jednak teatr i doskonała sztuka w re-
żyserii Dariusza Majchrzaka „Romanca”, którą 
obejrzało spore grono mieszkańców naszej Gmi-
ny. Zaskakujące zwroty akcji, wprawiły większą 
część publiczności w zdumienie, a nawet w zakło-
potanie. "Romanca" od 1988 r. wystawiana była 
18 razy w Polsce i 3 razy za granicą, stając się tym 
samym jedną z najlepiej odbieranych polskich 
sztuk współczesnych. Jest to historia miłosnego 
trójkąta, który pochłonął młodego szlachcica Lo-
renzo, piękną Biankę i Euzebia. W przedstawieniu 
udział wzięli aktorzy Sceny Studenckiej, działają-
cej przy Centrum Kultury w Gdyni.
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Tegoroczni Jubilaci:
Małgorzata i Roman Sychowscy, Gościcino - 50-lecie małżeństwa 
Jadwiga i Stanisław Żywiccy, Gościcino - 50-lecie małżeństwa 
Anna i Stanisław Miotk, Orle - 50-lecie małżeństwa 

Kunegunda i Antoni Myszkowscy, Gowino - 50-lecie małżeństwa 
Danuta i Jarosław Karwat, Sopieszyno - 50-lecie małżeństwa 
Joanna i Zygmunt Drawc, Gościcino - 50-lecie małżeństwa 
Maria i Alfons Miotke, Orle - 50-lecie małżeństwa 

Zofia i Eugeniusz Schwann, Gowino - 50-lecie małżeństwa 
Elżbieta i Edmund Kwidzińscy, Bolszewo - 50-lecie małżeństwa 
Waltruda i Wacław Dybowscy, Góra - 50-lecie małżeństwa 
Stefania i Władysław Strzyżewscy, Gościcino - 50-lecie małżeństwa 
 
Jadwiga i Zygmunt Brzescy, Gościcino - 52-lecie małżeństwa 
Barbra i Stefan Dargacz, Gościcino - 59-lecie małżeństwa 
Agnieszka i Władysław Dargacz, Gościcino - 59-lecie małżeństwa 
Waleska i Franciszek Socha, Ustarbowo -60-lecie małżeństwa 

Małgorzata i Jan Ptach, Orle - 61-lecie małżeństwa 
Edmund i Leokadia Cymann, Nowy Dwór Wejh. - 61-lecie małżeństwa 
Zofia i Leon Kulaszewicz, Bolszewo - 62-lecie małżeństwa

Ślubowanie w Bolszewie Uroczyste pasowanie pierwszaków

Wspólne świętowanie złotych i diamentowych par
 18 par, które w tym roku obchodziły Jubileusz 
Złotych Godów oraz małżeństwa świętujące kolej-
ną rocznicę zawarcia małżeńskiego spotkały się na 
wspólnym poczęstunku w Górze. Tradycyjnie Ju-
bilaci odebrali również medale, Listy Gratulacyj-
ne, prezenty i bukiety kwiatów z rąk Wójta Gminy 
Wejherowo Henryka Skwarło. W miłą atmosferą 
wprowadził wszystkich kaszubski zespół ze szko-
ły podstawowej w Górze oraz znana niektórym  
z ubiegłorocznych obchodów Orkiestra Promenadowa  
z Gdańska. W uroczystościach uczestniczyli również 
radni i sołtysi z terenu Gminy Wejherowo.

 27.09.2012 r. w Samorządowej Szkole Pod-
stawowej w Bolszewie odbyło się uroczyste 
pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierw-
szoklasiści recytowali wiersze, śpiewali piosen-
ki przedstawiające ich pierwsze dni w szkole. 
Następnie złożyli uroczysty tekst ślubowania, 
w którym obiecywali być dobrymi Polakami  
i dbać o dobro swojej szkoły oraz  klasy po czym 
zostali pasowani dużym ołówkiem przez Panią 
Dyrektor. Wzorowo zdały swój pierwszy egza-
min udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne 
miano ucznia. Pasowanie na ucznia to bardzo 
ważne wydarzenie. Pierwsza klasa to pierwszy 
krok w dorosłość. Dzieci otrzymały legityma-
cje uczniowskie - swój pierwszy dokument.  
W szeregi uczniów szkoły w Bolszewie wstąpiło 
84 dzieci. Niemal połowa z nich to sześciolatki. 
Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy 
dyplom i upominek.

 Dnia 15 października 2012 roku o godzinie 14.00 w Samorządo-
wej Szkole Podstawowej w Gościcinie odbyło się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Na uroczystość przybyli nauczyciele i rodzice głów-
nych bohaterów uroczystości, czyli pierwszaków. Łącznie  stu czternastu 
uczniów z sześciu klas pierwszych w pięknych biretach złożyło uroczy-
sty akt ślubowania. Część artystyczną zaprezentowały dzieci z klasy IIc                          
pod kierunkiem pani Zdzisławy Frycy. Najmłodsi uczniowie Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej w Gościcinie otrzymali dyplomy oraz słodkie 
upominki.

Wszystkie pary odbierały medale z prawdziwym wzruszeniem

Pierwszoklasiści otrzymali swoją pierwszą legitymację Ślubowanie to najważniejszy moment w życiu każdego pierwszoklasisty!
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Rozdano nagrody za najpiękniejsze zdjęcia

Teresa Szczodrowska otrzymała nagrodę Remusa

 Leszek Spigarski – fotografik, Tomasz Fopke – Naczelnik 
Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  
w Wejherowie, Krzysztof Zabiegliński – Doradca – Pełnomocnik 
Wójta ds. Organizacji i Rozwoju Gminy oraz Maciej Tamkun - fo-
tografik, artysta malarz to grupa, która w organizacji VIII Powiato-
wo – Gminnego Konkursu Fotograficznego zdecydowanie miała 
najcięższe zadanie. Spośród 72 nadesłanych prac, wybrać musie-
li te, które odzwierciedlały nie tylko umiejętności autora, ale także 
wyróżniały się ciekawym pomysłem. W kategorii szkół podstawo-
wych i gimnazjum uczestnicy dostarczyć musieli zdjęcia związane 
z tematem „Moja ukochana mama”. Najpiękniejsze prace przesła-
ła 15-letnia Klaudia Zienke z Bożegopola Małego. Drugie miejsce 
ex-aequo zajęła 12-letnia Milena Milewczyk z Kąpina i 15-letnia 
Monika Chrabkowska z Bożegopola Małego. Laureatem III miej-
sca został Krzysztof Jerzy Szkurłatowski (13 lat) z Wejherowa. 
Druga kategoria przeznaczona była da uczniów szkół śred-
nich oraz osób dorosłych. Wszyscy zmierzyć musieli się z te-
matem „Wokół Euro 2012”. Komisja konkursowa uznała, że 
najlepiej poradził sobie z nim Krzysztof Piotr Szkurłatowski  
z Wejherowa. Drugie miejsce zajęły Justyna Orzeszek z Luzina  
i Joanna Zarębska z Gowina, a III Bartosz Sychowski z Wejherowa. 
Wręczenie nagród, z udziałem wicestarosty Powiatu Wejherowskiego, 

Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali m.in. drukarki, aparaty fotograficzne  
i odtwarzacze mp3

Gabrieli Lisius, odbyło się 29 września w hali widowiskowo-
sportowej w Bolszewie. Uświetniły je występy młodzieży  
z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie oraz kilku grup 
tanecznych ze szkoły „Świat Tańca” z Wejherowa.  Konkurs 
fotograficzny zorganizowany został w ramach Dni Kultu-
ry Powiatu Wejherowskiego. Organizacją konkursu zajęła 
się Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie. 

Pani Teresa Szczodrowska każdą wolną chwilę poświęca na pracę z 
dziećmi i młodzieżą

 Teresa Szczodrowska z Bolszewa wyróżniona została Nagrodą 
Remusa, przyznawaną przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego. Te 
wyjątkowe wyróżnienia, co roku trafiają w ręce osób szczególnie 
zasłużonych dla kultury Powiatu Wejherowskiego. Podczas uroczy-
stej Sesji Rady Powiatu, nagrodę Remusa odebrali również Regina 
Osowicka z Wejherowa oraz Stanisława Mazurek z Rumi. Teresie 
Szczodrowskiej gratulacje i wyrazy uznania złożyli starosta Józef 
Reszke, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy  
w Bolszewie Janina Borchmann. Wszyscy dziękowali artystce za jej 
dotychczasową pracę, docenili wkład w artystyczny rozwój, przede 
wszystkim dzieci i młodzieży oraz życzyli wytrwałości i satysfakcji 
w dalszej działalności. Wyróżniona mieszkanka naszej Gminy jest 
wszechstronnie uzdolnioną artystką, znawczynią zwyczajów i tra-
dycji kaszubskich. Swoją wiedzą i umiejętnościami, także z zakre-
su rękodzieła artystycznego chętnie dzieli się z dziećmi, młodzieżą  
i osobami dorosłymi, chociażby podczas wykładów na Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku w Wejherowie. Jest także członkinią Koła 
Pasji Twórczych, działającym przy Bibliotece Publicznej w Bol-

szewie. Nagrody Remusa przyznawane są w ramach Dni Kultury 
Powiatu Wejherowskiego.
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Życie i twórczość Aleksandra Labudy na konferencji naukowej
 Próbę rzucenia nowego światła na patrona Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie,  Aleksandra Labudę 

podjęli profesorowie, którzy na temat kaszubskich pisarzy wie-
dzą niemal wszystko. Okazją do podzielenia się swoją wiedzą 
była konferencja naukowa „Aleksander Labuda i wyzwania toż-
samości kaszubskiej. W 110. rocznicę urodzin twórcy”, jaka od-
była się z 17 października w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. 
Fragmenty swojego naukowego dorobku zaprezentowali na 
niej m.in. Józef Borzyszkowski, Jerzy Samp, Adela Kulik- Ka-
linowska, Maciej Tamkun czy Marek Cybulski. Osobiste spoj-
rzenie na postać prof. Labudy zaprezentowała też jedna z jego 
córek, Jaromira Labuda. W konferencji udzielała się również jej 
siostra, Bogusława. Zarówno naukowcy, jak i młodzież Samo-
rządowego Gimnazjum w Bolszewie, przedstawiająca montaż 
słowno – muzyczny, a także pełnomocnik wójta dr Krzysztof 
Zabiegliński w słowie wstępu zaprezentowali odmienne, jed-
nak ostatecznie uzupełniające się spojrzenia na tę wyjątkową  
i nietuzinkową postać. Wszystkie wyartykułowane podczas 
konferencji myśli zaowocowały z pewnością u jej uczestników 
o wiele bogatszą i pełniejszą wiedzą na temat tego znamie-
nitego pisarza i publicysty. W konferencji uczestniczyli m.in. 
poseł na Sejm Jerzy Budnik, Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoń-
ski, Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Powiatu 
Wejherowskiego Tomasz Fopke, dyrektorzy i pracownicy pla-
cówek kultury z terenu powiatu wejherowskiego, członkowie 
Koła Pasji Twórczych biblioteki w Bolszewie oraz radni Gmi-
ny Wejherowo. Spotkanie z naukowcami odbyło się w ramach 
trwającego roku im. Aleksandra Labudy. Zorganizowali je pra-
cownicy Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie. 

Prelegenci w swych referatach podjęli tematy dotyczące różnych 
aspektów twórczości pisarza

Kobiece Inspiracje 
o chorobach owotworowych

Spotkania z seniorami
w Górze i Warszkowie

 Październik to  międzynarodowy miesiąc walki  
z rakiem piersi. Właśnie dlatego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gościcinie  zorganizowano kolejne spotkanie  
z cyklu „Kobiece Inspiracje”, w ramach którego chętne 
Panie mogły  poszerzyć swoją wiedzę w zakresie walki 
z nowotworami. Swoją ogromną wiedzę w tej dziedzinie 
przedstawił uczestniczkom spotkania gość specjalny, tj.  
dr n. med. Krzysztof Adamowicz, kierownik Wejherow-
skiej Poradni Onkologicznej. Podczas wykładu Panie 
zasięgnęły najważniejszych informacji dotyczących spo-
sobów uniknięcia chorób, diagnozowania i sposobu opóź-
nienia jej rozwoju. Kobiety dowiedziały się również gdzie 
i jakie badania profilaktyczne można wykonać bezpłatnie.  
Po 3 godzinnym wykładzie uczestniczki bardzo się otwo-
rzyły, dzieląc się osobistymi doświadczeniami walki  
z nowotworem. Organizatorzy dziękują za życzliwość  
i poświęcony czas dr Adamowiczowi, który wyraził chęć 
przeprowadzenia kolejnego spotkania w Dworku Drze-
wiarza w Gościcinie. 

Dorota Schulz Koordynator spotkań z cyklu 
„Kobiece Inspiracje”

 Spotkania z najstarszymi mieszkańcami Góry i Warszko-
wa odbyły się w minionym czasie w obecności Wójta Gminy 
Wejherowo, radnych, sołtysów i członków rad sołeckich. Obie 
uroczystości rozpoczęła msza święta, po której Wójt Henryk 
Skwarło wręczył kwiaty najstarszym mieszkańcom sołectwa.  
W Warszkowie byli to Stanisława Szur i Bolesław Blaszke,  
a w Górze Józefa Szczypior i Edmund Karczewski. Po czę-
ści „oficjalnej” odbyło się długie biesiadowanie przy suto 
zastawionych stołach. W Warszkowie dodatkowo przygry-
wał gościom zaprzyjaźniony zespół muzyczny „Krzyśki”.

Doktor Krzysztof Adamowicz chętnie i cierpliwie wyjaśniał 
wszystkie wątpliwości przybyłych Pań

Dni seniora są okazją do spotkania i wymiany wspomnień 
najstarszych mieszkańców sołectwa
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Nieco o międzywojennej szkole w Gowinie
 O początkach polskiej szkoły w Gowinie w przedwojennej 
Polsce, która rozpoczęła działalność w 1920 r. po ponad stulet-
nim okresie zaboru, zachowało się stosunkowo niewiele – i to  
w części sprzecznych - informacji. Jedną z nich jest przekaz o na-
uczycielu, który w niej  pracował w chwili jej przejścia pod pol-
skie zwierzchnictwo. Był nim pochodzący z niezbyt odległego 
Wierzchucina, Jan Halmann. Podjął tutaj pracę w październiku 
1919 r., czyli w ostatnich miesiącach niemieckiego panowania. 
Co ciekawe, w jednej z pierwszych przedwojennych wizytacji 
gowińskiej szkoły podano o nim: „Mowa ojczysta: kaszubska”, 
dodając jednocześnie, że umiał on również posługiwać się języ-
kiem polskim. Mimo to najprawdopodobniej nie zyskał on zaufa-
nia polskich władz oświatowych, skoro według innych danych 
już miesiąc po „nastaniu Polski” na Pomorzu został on zastąpiony 
przez kolejnego nauczyciela, „Lewickiego z Dąbrówki” (nieste-
ty nie podano jego imienia). On również nie utrzymał się długo  
w tutejszej szkole, według niektórych danych tylko kilka miesięcy. 
 Nie bez przyczyny podałem miejsce pochodzenia pierw-
szych polskich nauczycieli w gowińskiej szkole i ich krótki 
okres pracy w niej. Dążąc bowiem do jak najszybszej unifika-
cji ziem trzech byłych zaborów, polskie władze oświatowe na 
ogół z pewną nieufnością podchodziły do nauczycieli zatrud-
nionych jeszcze przez zaborcę i niezbyt licznych przedstawicieli 
tego zawodu wywodzących się z Kaszub i Pomorza. Niejedno-
krotnie uznawały, że dzieci szybciej przyswoją sobie literacką 
polszczyznę, wartości polskiej historii i kultury, jeżeli wiedzę 
na ten temat będą przekazywać im osoby z głębi Polski (naukę 
kaszubszczyzny pomijano całkowicie). Często lokalne społecz-
ności na Kaszubach nie przyjmowały tego ze zrozumieniem, 
lecz niekłamanym oburzeniem i miały swoje ku temu racje. 
Wręcz modelowym tego przykładem były zabiegi gowińskich 
samorządowców z 1924 r., by inspektor zatrudnił w miejsco-
wej szkole nauczyciela wywodzącego się z najbliższej okolicy. 
Żądanie to ukonkretniono w osobie byłego jej nauczyciela, Le-
wińskiego, gdyż „jest on też z tutejszymi stosunkami zapoznany 
i może w naszej szkole lepiej działać jak niejeden nauczyciel  
z innych stron, a zwłaszcza z innej dzielnicy. Liczymy, że otrzy-
mamy pana Lewickiego jako nauczyciela ponieważ z dalszych 
okolic żadnego nie przyjmiemy”. To ostatnie zastrzeżenie było 
oczywiście w dużej części gołosłowne, bo sporo kolejnych go-
wińskich nauczycieli  pochodziło z odległych regionów. Mimo 
to mniej lub bardziej wżyli się oni w miejscową społeczność, 
chociaż nie odbyło się to bezkonfliktowo, bez wzajemnych ura-
zów i uprzedzeń. Czy w tym swoistym sporze rację mieli ro-
dzice, czy też przedstawiciele władz oświatowych? Nie jest 
prosto, jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. 
 Szukając na nie odpowiedzi – także w szerszym kontek-
ście – uderzyły mnie między innymi narzekania wizytatorów 
szkoły w Gowinie na kłopoty jej uczniów z prawidłowym 
wysławianiem się, ubogość ich słownictwa, problemy z czy-
taniem i pisaniem. W konsekwencji w pokontrolnych zalece-
niach zaznaczano, że tutejsi nauczyciele mają „położyć nacisk 
na ćwiczenia, mające na celu wzbogacenie słownictwa dzie-
ci, z większym nasileniem prowadzić ćwiczenia w związku  
z mówieniem, czytaniem i pisaniem”. Znamienna jest też wy-
powiedź wizytatora z 1937 r.: „Prace wychowawcze szkoły nie 
są wspierane przez dom rodzicielski. Nauczycielka oświad-
cza, że mimo usiłowań nie może zorganizować opieki rodzi-
cielskiej i nawiązać ściślejszego kontaktu z rodzicami, gdyż 
ludność nie wykazuje zainteresowania współpracy ze szkołą”. 

 Nie mam wątpliwości, że w dużej mierze powyższe trudności 
w pracy gowińskich nauczycieli były spowodowane różnicami 
kulturowymi, w tym szczególnie nieznajomością języka kaszub-
skiego, pomiędzy wywodzącymi się z głębi Polski pedagogami 
a tutejszymi, kaszubskimi mieszkańcami. Na pewno nauczyciele 
wywodzący się z miejscowych środowisk mieliby większe szan-
se, by sprostać zarówno oczekiwaniom zwierzchników, jak i ro-
dziców. Jednak sprowadzenie odpowiedzi na postawione pytanie 
wyłącznie do tego byłoby  nadużyciem i niesprawiedliwością. 
 Znowu oddam głos ówczesnym źródłom. W 1925 r. po-
morski kurator oświaty wezwał wejherowskiego inspekto-
ra, by wpłynął na większe wykorzystanie biblioteki szkolnej  
w Gowinie. Było w niej wówczas 143 książek, szkoła liczy-
ła 67 dzieci, a tylko „dwadzieścia książek jest wypożycza-
nych”. Jedenaście lat później wizytator informował, że liczba 
książek w szkolnej bibliotece wynosi dziewięćdziesiąt (czyli 
uległa zmniejszeniu!) i nadal są one słabo wykorzystywane,  
a dalej podawał, że „czytelnictwo słabo rozwinięte, zostało [do-
datkowo] zahamowane z nastąpieniem prac gospodarczych”.  
W szkolnych aktach zachowało się też kilkanaście próśb gowiń-
skich rodziców, by zwolnić ich pociechy z obowiązku szkol-
nego. W uzasadnieniu podawali na ogół - bardziej lub mniej 
uzasadnione - potrzeby domowe: prace na roli, budowa domu 
itp. W 1930 r. szkoła zwróciła się nawet do wójtostwa Wejhe-
rowo – Zamek, do którego wówczas należało też Gowino, by 
przymusowo doprowadzono do niej trzech  uczniów. Byli to 
chłopcy, którzy nie wagarowali „na zielonej łące”, lecz praco-
wali na gospodarstwie swoich rodziców bądź u innych, bogat-
szych gospodarzy. Cztery lata wcześniej społeczna Miejscowa 
Rada Szkolna wniosła o zmniejszenie stopnia organizacyjnego 
szkoły z dwuklasowej na jednoklasową, w uzasadnieniu podając 
przede wszystkim względy finansowe, jak konieczność wpro-
wadzenia oszczędności i wysokie koszty prowadzania placówki. 
 Starczy! Myślę, że już dostatecznie zobrazowałem problem 
– pisałem już o nim w odniesieniu nie tylko do innych szkół 
Gminy Wejherowo – negatywnego stosunku znacznej części 
miejscowej ludności do szkoły i nauki w niej ich dzieci. Podnie-
sienie poziomu ich wiedzy odbierano często jako zbytni balast 
przeszkadzający w pozyskiwaniu środków do życia przez całą ro-
dzinę i niepomagający w ich dalszym życiu. Pewnym wyjątkiem 
było tu kształcenie „na księdza”. Miało to swoje uzasadnienie  
w ówczesnej sytuacji społeczno – gospodarczej Kaszub i Pomo-
rza. Nie zmienia jednak faktu, że rodzice z innych regionów Pol-
ski, w tym szczególnie z Galicji, mieli odmienny, bardziej po-
zytywny stosunek do nauki swoich dzieci. Innymi słowy można 
mieć wątpliwości, czy gowinianie (i inni rodzice z sąsiednich 
miejscowości) dążąc do obsadzenia szkół nauczycielami miej-
scowego pochodzenia, mieli rzeczywiście na celu osiągnięcie 
przez ich dzieci lepszych wyników w nauce. Śmiem twierdzić, że 
negatywny wpływ na poziom nauczania miała też ich postawa. 
 Proszę o wybaczenie co wrażliwszych Czytelników, że  
w niniejszym tekście przedstawiłem „od kuchni” kilka negatyw-
nych informacji z funkcjonowania gowińskiej szkoły w między-
wojniu. Tym bardziej, że mam świadomość, że w znacznym 
zakresie spełniła ona ówczesne cele oświatowe (ze wszystkimi 
tego konsekwencjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywny-
mi). Jednak dla wówczas żyjących ludzi bardziej były widoczne 
cienie zachodzących wtedy procesów, dlatego też o nich więcej 
pisano i tym samym przekazano o nich sporo informacji dzisiej-
szym historykom.

Bogusław Breza
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Za nami jesienna edycja biegów po zdrowie
 Zakończyła się jesienna runda X edycji Biegu po zdrowie. Po 
raz pierwszy zawody odbywały się na kompleksie sportowym przy 
Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie. W trzech biegach łącznie 
wzięło udział 149 uczestników,  rywalizujących w dziewięciu kate-
goriach wiekowych. Rodzice najgłośniej dopingowali najmłodszą 
kategorię - „maluchów”. Po każdym biegu pierwsza trójka otrzymała 
medale, wszyscy uczestnicy słodki upominek, a na koniec losowane 
były nagrody niespodzianki. Ostatni trzeci bieg był jednocześnie pod-
sumowaniem, na którym rozdane były puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe dla trzech zawodników, którzy zdobyli największą liczbę 
punktów w rundzie jesiennej. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Do 
zobaczenia na wiosnę!

Piękna pogoda sprzyjała rywalizacji na świeżym powietrzu

Turniej był okazją do spotkania się rówieśników z różnych szkół

Bieganie to sport 
dla każdego!

III Turniej o Puchar 
Donalda Tuska

 Biega przez cały rok, bez względu na pogodę. 
Mieszkańcy Gminy Wejherowo najczęściej mogą  
spotkać ją na ulicach Gościcina, gdzie mieszka  
i Bolszewa. Bożena Gawęda, bo o niej mowa, 
amatorsko biega od kilku lat. Należy do klubu 
sportowego Amator Gościcino, jednak jak pod-
kreśla, właściwie sama jest dla siebie trenerem, bo 
bieganie to sport dla indywidualistów. Od pewne-
go czasu bierze udział w półmaratonach i marato-
nach. Jej ostatnim, największym sukcesem było 
ukończenie Maratonu Berlińskiego, którego trasa 
przebiegała właśnie po ulicach stolicy Niemiec. 
Bierze w nim udział 40 000 osób z całego świata. 
Mówi, że na trasie nie miała ani chwili zwątpienia  
i była przekonana, że ukończy bieg, czego dokonała 
na 9156 miejscu, 711 wśród 8000 startujących kobiet,  
5 jako Polka, wśród 500 rodaków. Nieśmiało nadmie-
nia, że była o 2 minuty lepsza od samego Romana Polki, 
byłego dowódcy GROM-u. Nie spoczywa na laurach  
i jeszcze w tym roku planuje wziąć udział w dwóch bie-
gach, a w przyszłym roku także w dwóch maratonach.  
Szczerze namawiam wszystkich do biegania. 

To  sport, który nie wy-
maga ani specjalnych 
predyspozycji, ani na-
kładów finansowych. 
Wystarczy wyjść z domu  
i już się trenuje – przeko-
nuje Pani Bożena. Przyłą-
czamy się do apelu i życzy-
my wszystkim podobnej 
wytrwałości i sukcesów.  
Do zobaczenia na trasie!

 Kompleks sportowy „Orlik” przy Samorządowej Szkole Podstawowej  
w Gościcinie kolejny raz był areną zmagań piłkarskich. Właśnie tam zostały 
przeprowadzone eliminacje gminne III Turnieju o Puchar Premiera Donal-
da Tuska. Celem organizacji turnieju było wyłonienie najlepszej drużyny, 
która będzie reprezentowała naszą Gminę w zawodach szczebla wojewódz-
kiego. Wzięły w nim udział ekipy chłopców w kategorii 12-13 lat oraz 
chłopcy w kategorii 10-11 lat. W dwóch rocznikach rywalizowało ze sobą  
6 drużyn z SSP Gościcino i Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.  
W młodszej kategorii po rozegraniu spotkań systemem „każdy z każdym” 
smak zwycięstwa poczuli zawodnicy FC Gościcino zdobywając 4 pkt., 
na drugim miejscu uplasowała się drużyna Matos, a trzecie miejsce na 
podium przypadło drużynie Gold Team. W decydującym spotkaniu star-
szego rocznika zespół Gościcina nie pozostawił żadnych złudzeń ambitnie 
grającej drużynie Gladiatorów Gościcino, wygrywając z nimi 4:2. Po osta-
tecznym rozstrzygnięciu wyników w każdej kategorii wiekowej nadszedł 
czas na najprzyjemniejszą część zawodów, czyli wręczenie nagród zespo-
łowych. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i pu-
chary z rąk organizatora i animatora „Orlika”, a każdy uczestnik zawodów 
został obdarowany koszulką.

WYNIKI

Maluchy
I- Zuzanna Syska
II- Marcin Lewinski
III- Daniel Siejk
 
Szk. Podst. 1-3
I- Agata Syska
II- Julia Jaros
III- Weronika Siejk

I- Natan Patelczyk
II- Kacper Siejk
III- Szymon Gajewski
 
Szk. Podst. 4-6
I- Klaudia Smulewicz
II- Marta Król
III- Roksz Marta
 

I- Błażej Hewelt
II- Bartłomiej Langa
III- Daniel Kwidziński
 
Gimnazjumi
I - Rozalia Grabowska
II- Magdalena Niemtz
III- Katarzyna Niemtz
 
I- Jakub Kloka
II- Maciej Cyman
III- Mateusz Gruba

Open
I- Lucyna Kosznik
II- Justyna Lewińska
III- Wanda Roda

I- Wiesław Roksz
II- Paweł Szlas

Bożena Gawęda na starcie 
Maratonu Berlińskiego
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WIADOMOŚCI ROLNICZE
 Producenci decydujący się na sprzedaż metodą bezpośrednią otrzymują wyższą cenę niż 
sprzedający towary pośrednikowi, a  konsumenci płacą mniej, ponieważ omijają marżę nakładaną 
przez handlowców. Prowadząc działalność rolniczą i dokonując sprzedaży bezpośredniej, rolnik 
nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Wiąże się ona jednak z pewnymi ograniczenia-
mi:

W ramach takiej sprzedaży można zbywać tylko produkty nieprzetworzone wyprodukowane1. 
      w swoim gospodarstwie

Sprzedaż dotyczy małych ilości towaru2. 
Odbiorcami tych produktów mogą też być lokalne sklepy i zakłady gastronomiczne.3. 

Jeśli chodzi o sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego, to obroty w ramach dostaw bezpo-
średnich nie mogą przekraczać:

Wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców;• 
Ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego.• 

W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego tygodniowo można sprzedać: do 50 szt. tuszek 
indyków lub gęsi, do 200 szt. tuszek innych gatunków drobiu, do 100szt. tuszek zajęczaków, do 
1 tyś litra surowego mleka; do 500 litrów surowej śmietany, od 350 do 2450 szt. jaj konsump-
cyjnych.
W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu sprzedaży bezpośredniej żywności pochodzenia 
niezwierzęcego  (lub wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego nieobjętych 
urzędową kontrolą inspekcji weterynaryjnej), rolnik musi się udać do powiatowego inspektoratu 
sanitarnego. Powinien to zrobić co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego wprowadze-
nia do obrotu takich produktów.
Jeśli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, to o planowanej sprzedaży tych surowców trze-
ba powiadomić powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia 
prowadzenia takiej działalności. Informacje powinny dotyczyć zakresu i wielkości produkcji oraz 
rodzajów produktów. Jednocześnie, jeśli producent rolny zamierza prowadzić sprzedaż bezpo-
średnią na terenie powiatu innego niż ten, w którym ma działalność rolniczą,  informuje o tym fak-
cie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, 
w terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem. 
     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




