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Gminne obchody Święta Niepodległości

Radość z odzyskanej przez Polskę niepodległości okazywać
można w różnorodny sposób. Mieszkańcy Gminy Wejherowo
mieli w tym roku wiele okazji, by pokazać to, jak rozumieją słowo
patriotyzm i razem z innymi świętować 94. rocznicę powrotu Polski na mapy świata. Obchody rozpoczęły się już 10 listopada uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny i koncertem pieśni patriotycznej „Ku Niepodległości” w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Bolszewie. Tego samego dnia, w hali widowiskowo – spor-

towej w Bolszewie odbył się „Turniej Oldbojów” o Puchar
Posła Kazimierza Plocke, zorganizowany również z okazji
Święta Niepodległości. 12 listopada w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie odbyła się z kolei sesja popularno-naukowa,
w której udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego i młodzież. W tym roku tematem przewodni sesji była Marynarka Wojenna. Szerzej o wymienionych przedsięwzięciach
piszemy w środku tego numeru, zapraszamy do lektury!

NASZA GMINA

Podziękowanie
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa
serdecznie dziękują następującym osobom za pomoc
w pozyskaniu i remoncie pomieszczenia przeznaczonego
na działalność KGW: Wójtowi Gminy Wejherowo, sołtysowi i radzie sołeckiej Bolszewa, w tym w szczególności
Henrykowi Pieper i Lucjanowi Klass, Jerzemu Groth,
Darkowi Deik, Ludwice Śliwickiej, Ryszardowi Okoń
i niektórym członkom Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo oraz firmie Art. –Bud.
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WIADOMOŚCI ROLNICZE
NABYWCA NIE MOŻE WYPOWIEDZIEĆ DZIERŻAWY:

W razie sprzedaży dzierżawionego gruntu w czasie trwania dzierżawy nabywca występuje w stosunek dzierżawy
na miejsce zbywcy (wg art. 678 § 1 w związku z art. 694
k.c.). Oznacza to, że z mocy prawa kupujący staje się
podmiotem trwającego stosunku prawnego i przejmuje
wszelkie obowiązki oraz uprawnienia zbywcy (wydzierżawiającego). Nabywca ma możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntów rolnych z zachowaniem
ustawowych terminów. Z prawa tego nie skorzysta, gdy
dzierżawa była zawarta na piśmie na czas oznaczony
i z datą pewną potwierdzoną urzędowo. Uprawnienie to
nie przysługuje mu tym bardziej, jeśli dzierżawę nieruchomości wpisano do księgi wieczystej.
EURO DO PŁATNOŚCI:
O 30gr mniej niż w 2011r. kosztuje 1 euro ostatniego
dnia września, wg Europejskiego Banku Centralnego.
Dopłaty bezpośrednie w Polsce będą więc przeliczane
zgodnie z kursem 4,1038gr/euro. Rok wcześniej rolnicy otrzymali dopłaty przeliczone po kursie 4,405zł/
euro. Dochodzi do tego także modulacja (obniżenie)
dopłat wymuszona na naszym rządzie przez Brukselę.
			

-2-

mgr inż. Magdalena Piastowska

NASZA GMINA

Powstała sygnalizacja świetlna
w Bolszewie
5 listopada w obecności przedstawicieli starostwa, Gminy Wejherowo oraz wykonawcy oddano do użytku sygnalizację świetlną przy centrum handlowym na
ul. Zamostnej w Bolszewie. Tym samym – przy znaczącym udziale finansowym Gminy,
spełniono postulat mieszkańców dotyczący poprawy bezpieczeństwa w tym strategicznym komunikacyjnie miejscu. Przez ponad dwa tygodnie działało tam pulsacyjne światło ostrzegawcze.
Po tym czasie
uruchomiono już
synchronizowaną sygnalizację.
Światła pozwolą na wyjazd
w lewą stronę od
strony kompleksu handlowego
oraz umożliwią
bezpieczne przejście dla pieszych.
Zabroniony natomiast
zjazd
z ul. Zamostnej
w lewo do centrum handlowego.
Sygnalizacja świetlna nie zwalnia od zachowania w tym miejscu
szczególnej ostrożności.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Wejherowo poszukuje wolnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Wejherowo
do wynajmu na okres do 3 lat. Zainteresowanych właścicieli nieruchomości zapraszamy do składania
pisemnych ofert w Sekretariacie
Urzędu Gminy w Wejherowie, os.
Przyjaźni 6.
Oferty powinny zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości
2) Adres lokalu przeznaczonego
do wynajmu
3) Opis lokalu (powierzchnia
użytkowa, wyposażenie techniczne, media)
4) Proponowana stawka miesięczna czynszu
5) Opłaty stałe
Szczegółowe informacje udzielane
są również w Referacie Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Wejherowo i pod nr tel.
(58) 677 97 44.

W Kąpinie powstanie strefa rekreacyjno-sportowa
z prawdziwego zdarzenia!
Ruszył I etap budowy strefy rekreacyjno-sportowej w Kąpinie. O ile sprzyjać będzie pogoda, do końca roku
w centrum sołectwa powstać ma m.in. wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem oraz siłownia na świeżym powietrzu. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji wynosi ok. 695 tys. zł,
dofinansowanie ze strony
środków zewnętrznych wynosi natomiast 270.451 zł.
W Urzędzie Marszałkowskim
wójt Gminy Henryk Skwarło
podpisał również umowę na
dofinansowanie w wysokości ponad 660.000 zł budowy
stref rekreacyjno-sportowych
w Ustarbowie, Kniewie (tu
powstać ma również scena) i na kontynuację zadania
w Kąpinie, gdzie docelowo
powstać ma również ogólnodostępna wiata grillowa oraz boisko do piłki nożnej. Te prace
rozpoczną się wiosną przyszłego roku.
Prace budowlane są już w zaawansowanej fazie
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Za dwa lata wybierzemy 21 radnych
24 października odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy
Wejherowo. Podczas obrad radni upoważnili Wójta Gminy Wejherowo do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków szkół
podstawowych w Gościcinie i Orlu. Wyrażono również
zgodę na przystąpienie przez Gminę Wejherowo do projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego Gminy
Wejherowo poprzez zapewnienie dostępu do Internetu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Ponadto podjęto decyzję
o nabyciu nieruchomości położonej we wsi Nowy Dwór
Wejherowski oraz o nieodpłatnym przyjęciu nieruchomości stanowiących drogi w Gowinie. Uchwalono wzór
deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości. Podjęto też uchwałę o podziale Gminy
Wejherowo na 21 okręgów wyborczych. Zmiana ta podyktowana jest przekroczeniem liczby 21.000 mieszkańców Gminy Wejherowo i wytycznymi Krajowego Biura
Wyborczego, Delegaturą w Gdańsku. W związku z tym
w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2014 r.
w poszczególnych okręgach wybierać będziemy następującą liczbę radnych: Bolszewo - 7 radnych, Gościcino

- 6 radnych, Orle – 1, Orle i Warszkowo – 1, Gowino – 1, Kąpino – 1, Gniewowo, Reszki, Zbychowo – 1, Pętowice, Sopieszyno,
Ustarbowo – 1, Bieszkowice, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski
– 1, Góra, Kniewo, Zamostne – 1. Podział ten traktować należy jednak dopiero jako propozycję, która w związku np. z gwałtownym
wzrostem liczby mieszkańców, tuż przed samymi wyborami może
ulec zmianie.

Za tym stołem zasiądzie niedługo 21 radnych

Przedstawiciele gmin rozmawiali
o ustawie śmieciowej
W lipcu przyszłego roku wchodzi w życie tzw. "ustawa
śmieciowa", na mocy której samorządy przejmą obowiązek odbioru odpadów od wszystkich swoich mieszkańców. W celu konfrontacji stanowisk poszczególnych samorządów, związanych
z wprowadzeniem w życie nowych zasad, w Dworku Drzewiarza spotkali się przedstawiciele sygnatariuszy
ubiegłorocznego porozumienia - gminy Wejherowo, Gniewino, Choczewo,
Luzino, Krokowa i Łęczyce. Dodatkowo z zaproszenia skorzystał wójt
gminy Szemud. Dyskusja
poświęcona była wymianie
doświadczeń związanych
z realizowaną dotychczas
gospodarką odpadami oraz
poglądów poszczególnych
gmin na sposób naliczania
oraz planowaną wysokość
stawki, jaka nałożona zostanie na mieszkańców

w związku ze zmianą sposobu ich zagospodarowywania. Co
prawda, w wyniku dyskusji nie podjęto wiążących decyzji
i postanowień, jednak przybyli goście zgodnie przyznali, iż taka
wymiana stanowisk zaowocuje podjęciem świadomego wyboru
dotyczącego realizowania nałożonego ustawą obowiązku.

Goście próbowali wspólnie poszukać optymalnych rozwiązań
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Świętowaliśmy niepodległość
W dniach 10-12 listopada w Gminie Wejherowo uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęły się one mszą świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bolszewie.
Mszę odprawił proboszcz Jacek Stępień przy współudziale ks. kanonika Stanisława
Bacha, proboszcza parafii w Gościcinie. Eucharystię uświetniła gra Orkiestry Dętej
Gminy Wejherowo, obecność pocztów sztandarowych z gminnych jednostek OSP oraz

szkół podstawowych i Samorządowego
Gimnazjum w Bolszewie. Po mszy świętej odbył się koncert „Ku niepodległości”
w wykonaniu artystów scen warszawskich.
Zaprezentowano na nim szlagiery muzyki
patriotycznej oraz klasyczne utwory fortepianowe kompozycji Fryderyka
Chopina. Piękna muzyka przeplatana była krótkimi odczytami, w których przywoływane
były historyczne wątki dotyczące okoliczności odzyskania
przez Polskę niepodległości.
11 listopada delegacja władz
Gminy Wejherowo złożyła wiązanki kwiatów i płonące znicze
na grobach pomordowanych na
piaśnickiej nekropolii, w tym
błogosławionej Alicji Kotowskiej. W ten sposób uczczono
pamięć 314 Polaków zastrzelonych w tym miejscu dokładnie
73 lata temu z rąk hitlerowców.

Uroczystości odbywały się w atmosferze zadumy

Marynarka Wojenna tematem przewodnim
sesji popularno-naukowej
Nie tylko oficjalne uroczystości i poważne wystąpienia składają miast krótkiego podsumowania dokonał doradca-pełnosię na świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości. W Samo- mocnik wójta dr Krzysztof Zabiegliński. W sesji wzięli
rządowym Gimnazjum w Bolszewie już po raz drugi przedstawiciele udział również radni Bożena Reszke i Janusz Daniszewśrodowiska akademickiego oraz młodzież wzięli udział w sesji popu- ski, dyrektor biblioteki publicznej w Bolszewie Janilarno-naukowej, poświęconej właśnie sprawom niepodległościowym. na Borchmann oraz sołtys Warszkowa Dorota Formela.
Tym razem skupiono się na problematyce związanej z Marynarką Wojenną i jej znaczeniu w procesie odzyskania
przez Polskę niepodległości. O jej symbolicznym i obronnym wymiarze niepodległości
II Rzeczypospolitej opowiadał licznie zgromadzonym gościom prof. Akademii Marynarki Wojennej, dr hab. Dariusz Nawrot. Tuż
po nim z krótkimi referatami wystąpili gimnazjaliści. Mateusz Breza przedstawił komunikat nt. „Wybitni ludzie morza – kontradmirał Józef Unrug”. O szkolnictwie morskim
w okresie międzywojennym opowiadała
natomiast Daria Pochyła. Swój referat nt.
„Gdynia jako kolebka Marynarki Wojennej”
przedstawił także członek Młodzieżowej
Rady Gminy Wejherowo Bartosz Mateuszuk.
Tak jak w roku ubiegłym, w sesji wziął
udział również poseł Jerzy Budnik, który
docenił organizację tego typu przedsięwzięć
oraz wyraził nadzieję na ich kontynuację
w przyszłości. Głos zabrał również Wójt
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, nato- Wójt Henryk Skwarło dziękuje referentom za wystąpienia

-5-

NASZA GMINA

Krzyże Zasługi trafiły
do mieszkańców naszej Gminy!
Siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie ponownie
gościła przedstawicieli władz samorządowych z terenu całego Powiatu Wejherowskiego, którzy wspólnie świętowali kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę

Od lewej: dh Zygmunt Derz, Lech Baranowski i Józef Pranga

niepodległości. Uroczystości te od wielu lat
są również okazją do wręczenia najwyższych
odznaczeń najbardziej zasłużonym mieszkańcom lokalnej społeczności. W tym roku
tradycji również stało się zadość z udziałem
znamienitych mieszkańców gminy Wejherowo. Z rąk Wojewody Pomorskiego otrzymali oni odznaczenia państwowe. Złoty Krzyż
Zasługi za zasługi na rzecz działalności na
rzecz społeczności lokalnej trafił do prezesa
przedsiębiorstwa Balexmetal Bolszewo, Lecha Baranowskiego. Złotyn Krzyżem Zasługi
za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowany został prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gowinie Zygmunt Derz.
Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi na rzecz
działalności na rzecz społeczności lokalnej
trafił do radnego gminy Wejherowo, Józefa
Ryszarda Prangi. Do słów gratulacji dołączył
się starosta wejherowski Józef Reszke oraz
Wójt Gminy Wejherowo, który wręczył wyróżnionym wiązanki kwiatów.

Gościcińska Fabryka Mebli w obiektywie
w fabryce jak i różnorodne uroczystości czy
imprezy. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli m.in. Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, obecny dyrektor fabryki Alfons
Kolbeck, byli dyrektorzy Adam Burda i Kazimierz Dryl, a także autor książki pt. „100-lecie
Gościcińskiej Fabryki Mebli”, Zbigniew Klocke z Luzina. Przedstawił on zebranym gościom
proces powstawania książki oraz opowiedział
kilka ciekawostek związanych z funkcjonowaniem i rozwojem fabryki. Nie zabrakło również
byłych, jak i obecnych pracowników fabryki
Wystawę cały czas można oglądać w Dworku
Drzewiarza w Gościcinie.
Na zdjęciu aktualny dyrektor fabryki (w środku) z tłumaczem

Gościcińska Fabryka Mebli na stałe wpisana jest w krajobraz
Gościcina. Wśród mieszkańców Gminy Wejherowo nie ma chyba rodziny, której członkowie choć na chwilę nie skrzyżowali swoich zawodowych losów z tym charakterystycznym przedsiębiorstwem.
Po kilkudziesięciu latach, kolejnych władzach i kolejnych pokoleniach
pracowników fabryka mebli zasłużyła na to, by jej dzieje zaprezentować
na specjalnie przygotowanej wystawie. 25 października w sąsiadującym
z fabryką Dworku Drzewiarza odbyło się otwarcie wystawy pt. „Historia
Gościcińskiej Fabryki Mebli w obiektywie”. Wszystkie prezentowane na
niej rekwizyty i dokumenty pochodzą z archiwów fabryki, jak i prywatnych
kolekcji jej pracowników. Znalazł się tam m.in. imponujący zbiór pucharów i nagród, meble, szkice i zdjęcia ilustrujące zarówno codzienną pracę
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Duet jazzowy wystąpił na zakończenie wernisażu
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Jestem już uczniem
Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Orlu!
Orszak królewski wraz ze swoją świtą, w tle
pięknej dekoracji nawiązującej do średniowiecznego zamku witał wszystkich gości, którzy przybyli
na doroczną, tradycyjną uroczystość z okazji Dnia
Edukacji oraz pasowania na ucznia i czytelnika.
Po oficjalnym przywitaniu przez Dyrektora szkoły i złożeniu życzeń wszystkim pracownikom w dniu
ich święta, głos zabrały dzieci. Program artystyczny z okazji święta Edukacji zaprezentowany przez
uczniów klasy 5a pod opieką wychowawczyni Justyny Kubiś i p. Agnieszki Zielonko, która przygotowała dzieci od strony muzycznej, zachwycił wszystkich
gości zgromadzonych na uroczystości. Prowadzenie
programu ze swadą i wdziękiem przez Wiktorię Duda
wywołało wiele uśmiechu i radości na twarzach
widzów. Jak zawsze Samorząd Uczniowski wraz
z Rodzicami pamiętali o wszystkich pracownikach
szkoły, którym wręczono laurki, symboliczną różę
i pyszne ciasteczko. Tak jak w ubiegłym roku nauczyciele postanowili połączyć trzy ważne wydarzenia, aby podkreślić ich ważność w życiu szkoły.
Najważniejsi jednak w tym dniu byli „pierwszoklasiści”, którzy w liczbie 54 uczniów składali w tym
dniu ślubowanie. Na chwilę wszyscy uczestnicy spotkania zostali przeniesieni do czasów, kiedy rządzili
bajkowi królowie i obejrzeli program przygotowany
przez uczniów z Koła Przyjaciół Biblioteki. W drugiej części zaprezentowali swoje umiejętności nasi
mali uczniowie, którzy wywołali swoimi wystąpieniami wiele radości wśród widzów.
Po uroczystym pasowaniu uczniów klasy pierwszej „mieczem rycerskim” przez Dyrektora szkoły,
zaproszono wszystkich Rodziców obecnych na uroczystości do utrwalenia tych chwil w aparacie fotograficznym. Błysk fleszy nie ustawał przez dłuższą
chwilę, bowiem każdy rodzic chciał uwiecznić swoją pociechę na zdjęciu.
					
Jagoda Sapieha

Pasowanie na ucznia to wielkie święto dla całej szkoły!

Nastrojowe czytanie
w szkolnej świetlicy
W Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie odbył się
wieczór poetycki pt. „Wanda Chotomska dzieciom”. Świetlica szkolna
w budynku głównym wypełniła się prawdziwym jesiennym nastojem,
zapalono nastrojowe lampki, zapłonęły świece – zapanował prawdziwy jesienny nastrój, podkreślający piękno literatury i poezji. Wieczór
został zorganizowany przez panią Danielę Okrój – nauczyciela bibliotekarza i panią Annę Rosińską – nauczyciela świetlicy. Wybór października na jego organizację nie był przypadkowy. Otóż październik
jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Celem akcji
jest zwrócenie uwagi na ich ogromną rolę w życiu szkoły. Inspiracją
natomiast stała się twórczość Wandy Chotomskiej, gdyż rok szkolny
2012/2013 został ogłoszony w naszej szkole rokiem właśnie tego autora. Uczniowie nie tylko recytowali, ale też inscenizowali treść wierszy. Świetnie wcielili się w swoje role, o czym świadczyły przygotowane kostiumy oraz gra aktorska dzieci. Ogromną rolę w organizacji
tego wieczorku odegrali rodzice, gdyż kolejnym celem tego przedsięwzięcia było głośne czytanie dzieciom. Rodzice czytali wybrany
wcześniej wiersz Wandy Chotomskiej, a dzieci inscenizowały treść.
Mogliśmy wysłuchać wierszy skłaniających do refleksji, ale i takich,
z których treści można było się pośmiać. Wśród zaprezentowanych
utworów znalazły się miedzy innymi: „Ulica tabliczki mnożenia”,
„Bajka o kurze”, „Buty”, „Tuba z pastą do zębów”, „Pianino” czy „Gitara”. Wieczorek ten był okazją, aby pożytecznie spędzić wolny czas
i wspólnie, w miłym towarzystwie i pięknej scenerii, bawić się literaturą i wierszem. Mamy nadzieję, ze stanie się on inspiracją dla rodziców
i dzieci do wspólnej zabawy na nadchodzące deszczowe jesienne dni.
						

Małgorzata Białk

Warsztaty teatralne na drodze do celu
17.11.12r. w Dworku Drzewiarza w Gościcinie odbyły się warsztaty „Mogę Więcej” organizowane przez GOPS w Wejherowie Biuro
Projektu „Droga do celu”. Osobą prowadzącą była wolontariuszka,
Anna Borys. Dzieci beneficjentów projektu brały udział w warsztatach o tematyce teatralnej, według autorskiego scenariusza. Zajęcia,
oprócz nauki warsztatu aktorskiego, wprowadzają w tradycję, zwyczaje i język teatru, zapoznają z procesem powstawania spektaklu.
Warsztaty odbyły się również 24.11.12r. i 01.12.12r., zakończone
pokazem finałowym i galą w dn. 06.12.12r. w Dworku Drzewiarza
w Gościcinie.

Dzieci uczyły się różnych form wyrażania swoich emocji
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„Moje Kaszuby”

Duszek Czarodziej zawitał
do małych czytelników!

- warsztaty twórcze dla dzieci
Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy zorganizowała warsztaty
twórcze na prośbę p. Ireny Samson dla dzieci z Kółka Kaszubskiego, działającego przy Samorządowej Szkole Podstawowej
w Bolszewie. Warsztaty zgodziła się prowadzić doświadczona
regionalistka Teresa Szczodrowska. Dzieci mają za sobą cztery
spotkania, a do końca roku trzy przed nimi. Natomiast na 2013r.
zaplanowano dziewięć spotkań. Grupa liczy około 20 dzieci.
Na przełomie października i listopada odbyły się zajęcia plastyczne - malarstwo na szkle związane ze świętami Bożego
Narodzenia. Zadaniem dzieci było umieszczenie także akcentu
kaszubskiego: obrazek religijny lub motyw haftu kaszubskiego.
Należy dodać, iż prace dzieci zostaną włączone w zbiorową wystawę członków Koła Pasji Twórczych pt. „Świąteczne nastroje”, która odbędzie się 12 grudnia br.
Następne zajęcia związane były z omówieniem przez
T. Szczodrowską tematu „Pusta noc”. Potem dzieci wykonywały
„Kwiaty z papieru” i „Wieńce nagrobne”. A obecnie są w trakcie
zajęć ze słomą. Natomiast w szkole na zajęciach kaszubskich
przygotowują się do inscenizacji świątecznej. Nie ulega wątpliwości, iż dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci wzbogacają
się duchowo i artystycznie, rozwijają swoje pasje i umiejętności
oraz zdobywają wiedzę o sztuce i regionie.
					
Oprac. J. B.

5 listopada 2012 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy zorganizowała z okazji Światowego „Dnia Postaci z Bajek” przedstawienie pt. „Duszek
Czarodziej”, które zaprezentowali aktorzy z przedsiębiorstwa artystycznego „Travel Show” z Gdyni. Na przedstawienie liczne przybyły dzieci z klas drugich z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie wraz z opiekunami.
Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały baśni scenicznej realizowanej przez trzech aktorów, opowiadającej o duszku,
który naszą planetę od zagłady uratować postanowił. Podczas przedstawienia dzieci spotkały się z czarodziejem,
czarownicą, abrakadabrą oraz klaunem. Poznały także magiczne, czarodziejskie sztuczki oraz nauczyły się paru ekologicznych piosenek na temat Gaji - Matki Naszej Ziemi.
Uwiecznieniem „Dnia Postaci z Bajek” było przelanie pomysłów na papier. To zadanie dzieci mają wykonać
w domu, bądź w szkole. W wyniku, czego mają powstać piękne rysunki, które wkrótce będzie można oglądać na wystawie
w
bolszewskiej
książnicy. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone
w sobotę 8 grudnia. O wystawie
i szczegółach konkursu będzie można dowiedzieć się
ze strony biblioteki pod adresem:
bpgw.org.pl.
Oprac. J.B.
Okazało się, że dzieci wcale nie boją Duszka
Czarodzieja!

Teresa Szczodrowska w gronie małych artystów

Koncertowali dla Natalii z Bolszewa
Nagła choroba 23 letniej Natalii z Bolszewa (niedowład
połowiczny lewostronny) przekreśliła jej plany o beztroskim
i aktywnym życiu. Pełna energii, pracowita, ciekawa świata
i ludzi dziewczyna, niemalże z dnia na dzień usiąść musiała na wózek i rozpocząć długą i żmudną walkę o swoje życie.
Z pomocą pospieszyli jednak rodzina i przyjaciele, którzy postanowili zorganizować koncert, podczas którego zbierane były
środki na jej rehabilitację. 17 listopada w sali gimnazjum nr 1
w Wejherowie wystąpili, pianista Artur Sychowski z Gościcina i wokalistki Agata Jasińska i Katarzyna Herman. Dzięki
pomocy wielu przyjaciół zorganizowano również aukcję obrazów, płyt czy koszulek zawodników Gryfa Orlex Wejherowo.
Pełna sala gimnazjum nr 1 w Wejherowie była dowodem na to,
że nikt nie chciał zostawić Natalii samej sobie. Wśród gości znaleźli się również Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło i zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Natalię nadal
można wspierać wpłacając pieniądze na konto fundacji:

Klub " KIWANIS" Wejherowo Kaszubski Bank Spółdzielczy
o/WejherowoNr konta: 10 8350 0004 0000 1730 2000 0010
z dopiskiem NATALIA

Natalia Modzelewska wielokrotnie dziękowała wszystkim za wsparcie
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Partita i seniorzy wspominali dawne czasy
Zespół przywołujący najpiękniejsze wspomnienia
i znane melodie przygrywał seniorom naszej Gminy podczas gminnych obchodów Światowego Dnia Seniora. Odbyły się one 14 listopada w hali widowiskowo-sportowej
w Bolszewie. Podczas kilkudziesięciu minut tego nostal-

gicznego koncertu seniorzy wraz z równie licznie przybyłymi dziećmi
i wnukami mogli wsłuchiwać się, a także wspólnie śpiewać piosenki
prawdziwej gwiazdy polskiej estrady, zespołu Partita. To właśnie oni
w latach 70. i 80. wylansowali takie przeboje jak „Pali się” czy „Pytasz
mnie co ci dam”. Tych jak i wielu innych hitów zespołu nie zabrakło
oczywiście podczas ich koncertu w Bolszewie. W imieniu Wójta Gminy
Wejherowo życzenia zdrowia, zadowolenia i wszelkiej pomyślności złożył kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha.

Partita istnieje na rynku muzycznym od ponad 40 lat!

Wiele piosenek zespół śpiewał razem z publicznością

Z Toronto prosto
do Bolszewa!
W hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie odbył się kolejny
występ z cyklu „Piątek z kulturą”. Tym razem potężną dawkę humoru zaserwował mieszkańcom naszej Gminy kabaret Polonii kanadyjskiej „Pod bańką”. Przyjechali do Polski z samego Toronto, by bawić słowem i piosenką, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
W swym programie zaprezentowali własne wykonanie piosenek, będącymi prawdziwymi perłami polskiej muzyki rozrywkowej. Wszystko przeplatają skeczami, do których teksty układają najczęściej sami.
Kabaret „Pod Bańką” to zespół działający już od 18 lat w Toronto.
W jego skład wchodzą byli aktorzy scen warszawskich i krakowskich,
muzycy, autorzy tekstów i kompozytorzy. Na stale wrośli oni w pejzaż artystyczny Toronto, przyciągając na każde przedstawienie rzesze
widzów. Swoje show
dają również w innych
miastach
Kanady,
a także w USA. Cyklicznie przyjeżdżają też do Polski, aby
zaczerpnąć polskiego
oddechu, w humorystyczny sposób opowiedzieć o realiach
polonijnego
życia
i wspólnie pośmiać
się z tego, z czego
śmieją się ludzie na
całym świecie.
Występ w Bolszewie był częścią ich tournee po
Polsce
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Seniorzy z Nowego Dworu
Wejherowskiego spotkali
się w szkole
Spotkanie seniorów z Nowego Dworu Wejherowskiego odbyło się 18 listopada w tamtejszej szkole
podstawowej. Dzięki staraniom Pani sołtys Bożeny
Holki oraz wielu gospodyń, na stołach pojawiły się
tego dnia same pyszności, które kosztowano przy
dźwiękach muzyki zespołu Zodiak. Swoją obecnością
szacowne grono zaszczycił Wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło, który wręczył najstarszym gościom,
Teresie Pionk i Franciszkowi Bieszk wiązanki kwiatów. W ramach upominku każdy otrzymał również
słodkości. W spotkaniu uczestniczył również ksiądz
proboszcz Jan Czarnecki i radny Stanisław Bieszk.

Na zdjęciu wyróżnieni seniorzy, Teresa Pionk i Franciszek
Bieszk

NASZA GMINA

Rozmowa z Nataszą Sobczak, dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie
Od kilku miesięcy działa na terenie
Gminy Wejherowo Gminny Ośrodek
Kultury. Nie wszyscy nasi mieszkańcy
wiedzą jednak o jego istnieniu i o tym,
co właściwie się tu dzieje. Proszę powiedzieć co przez ten czas udało zrealizować się w GoK-u.
To prawda, wiele osób jeszcze nie wie,
że istnieje w naszej gminie Ośrodek Kultury, a dzieje się u nas dużo ciekawych
rzeczy. Oprócz cotygodniowych warsztatów artystycznych z rzeźby, ceramiki,
Natasza Sobczak
tkactwa, malarstwa i fotografii, odbywają się u nas spotkania pt. „Kobiece Inspiracje”, wystawy fotografii
i malarstwa, a także wystawy związane z naszym regionem jak niedawno otwarta wystawa „ Gościcińska Fabryka Mebli w Obiektywie”
czy wystawa starych narzędzi leśnych i stolarskich. Latem mieliśmy
festyny rodzinne, a we wrześniu „Piknik ekologiczny” promujący nie
tylko zdrową i ekologiczną żywność, ale również odnawialne źródła
energii i rękodzieło artystyczne. Dla dzieci zarówno podczas letnich
, jak i zimowych wakacji organizujemy też mini półkolonie. Dla koneserów muzyki poważnej odbywały się też koncerty, m.in. jazzowy, akordeonowy i gitarowy. Warto dodać, że w Gminnym Ośrodku
Kultury działają również stowarzyszenie marynistów Mare Nostrum
i stowarzyszenie cyklistów.
Co jak dotąd cieszyło się największym zainteresowaniem wśród
naszych mieszkańców?
Trudno określić co cieszy się największym zainteresowaniem, gdyż
zależne jest to od grupy wiekowej. Mogę jednak stwierdzić, że
warsztaty artystyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem i coraz
więcej osób się na nie zapisuje. Na pewno też dużą popularnością
cieszą się też wszystkie imprezy przeznaczone dla dzieci. Bardzo
mile zaskoczyła nas np. spora frekwencja na festynie rodzinnym
„Pożegnanie wakacji”. Jest to dowód na to, że takie imprezy są potrzebne, gdyż całe rodziny mogły w nich uczestniczyć i każdy znalazł
coś ciekawego dla siebie.
Czy braliście Państwo pod uwagę zdanie mieszkańców przed organizacją w obiekcie różnych przedsięwzięć?
Tak. Przeprowadzaliśmy ustne wywiady, jak również pisemne ankiety. Wynika z nich, że to, co obecnie organizujemy, jest jak najbardziej
trafionym wyborem. Są też tam i inne propozycje np. organizacja
warsztatów komputerowych, tanecznych czy kulinarnych. Ponadto dużo osób zaznacza nam, że moglibyśmy organizować koncerty
i występy znanych ludzi estrady i telewizji, czy nawet przegląd kabaretów.
Czy uważa Pani, że pomimo dużej popularności takich rozrywek
jak TV czy Internet, ludzie chętnie korzystają z zajęć rękodzielniczych czy rozwijających ich inne pasje?
Wydawać by się mogło, że w dobie Internetu i telewizji faktycznie taki obiekt jak Dom Kultury nie ma racji bytu, z naszego doświadczenia choć tak krótkiego wynika, że jest jednak inaczej.
Dorośli nie chcą już spędzać czasu tylko przed telewizorem, szukają możliwości wyjścia z domu, spotkania się z innymi ludźmi, a przede wszystkim szukają możliwości rozwijania swoich
ukrytych talentów i realizowania siebie. Zajęcia z rękodzieła po-

zwalają im spotkać się w gronie znajomych, oderwać od codziennych obowiązków i nauczyć czegoś nowego, co mogą później
wykorzystać zarówno w czasie wolnym w domu jak i w pracy.
Ponadto poza zdobywaniem wiedzy i kształceniem umiejętności,
służą także wzbogacaniu osobowości. To samo dotyczy dzieci, większość sama chce uczestniczyć w naszych zajęciach, gdyż jest to coś
nowego, czego nie uczą się w szkołach np. rzeźba, ceramika czy tkactwo. Bywają też przypadki, ze to właśnie rodzice wysyłają dzieci do
nas, aby nie spędzały całego wolnego czasu przed komputerem.
O jaki sprzęt wzbogacił się ostatnio GOK?
Całość sprzętu jaki posiada GOK jest współfinasowana ze środków
Uni Europejskiej Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 –
2013. Dzięki wsparciu Gminy Wejherowo ostatnio zakupione zostało
pianino elektroniczne. Jest to dla nas bardzo cenny nabytek, gdyż
możemy je wykorzystywać nie tylko na wystawach i koncertach, ale
także zorganizować zajęcia muzyczne.
Co teraz odbywa się na terenie obiektu?
Obecnie w GOKU-u odbywają się przede wszystkim cotygodniowe warsztaty artystyczne z rzeźby, ceramiki, fotografii, tkactwa,
malarstwa i decoupage. Zamierzamy również rozpocząć, jeśli będą
chętne osoby zajęcia z makramy, czyli prac wykonywanych ze
sznurka i zajęcia teatralne. Zapraszamy do uczestnictwa w nich nie
tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych. Co miesiąc odbywają się u nas spotkania kobiece pt „ Kobiece Inspiracje”, na których poruszane są przeróżne tematy od pokazów gimnastycznych,
degustacji kulinarnych po zdrowy styl życia i zajęcia z rękodzieła.
Zapraszamy też wszystkich do odwiedzania naszych stałych wystaw.
Jedna, związana z leśnictwem i stolarstwem prezentuje stare narzędzia, oraz „ Gościcińska Fabryka Mebli w obiektywie”, ukazująca
fotograficzną dokumentację ponad 100 lat trwania fabryki. Można na
niej zobaczyć też jedną z pierwszych akcji fabryki, około 100-letnie
krzesło, a także stare katalogi i rysunki mebli, większość wykonana
ręcznie.
Jakie są plany działalności GOK-u na najbliższe miesiące
W grudniu planujemy jeszcze wystawę fotograficzną pt. „Las światłem malowany” i koncert kolęd. Zapraszamy też na podsumowanie działań w ramach projektu „ Kaszubskie Opowieści drzewiarza”, które odbędą się 26-28 listopad w szkołach w Orlu, Gościcinie
i w gimnazjum w Bolszewie. Od nowego roku GOK będzie również
realizował imprezy kulturalne takie jak dożynki, Piątki z kulturą czy
Dni Gminy. Planujemy przegląd kabaretów, konkursy fotograficzne
i malarskie, a także kiermasz rękodzieła.
A marzenia?
Myślę, ze marzeniem jest aby GOK rozwijał się nadal z jeszcze
większą siłą, do czego dążymy. Chciałabym aby zakorzenił się mocno
w środowisku i aby mieszkańcy odważniej korzystali z wszystkiego,
co im oferujemy. Chcielibyśmy zrealizować też nasz pomysł zagospodarowania terenu wokół obiektu ścieżką edukacyjno-rozrywkową, aby w letnie miesiące stworzyć miejsce, gdzie można będzie mile
spędzić czas na rodzinnej zabawie i edukacji. Jeśli nam się uda powstanie edukacyjny plac zabaw, siłownia i wystawa plenerowa.
Dziękuję za rozmowę
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Nauczyciele w szkole i na roli

Przypuszczam, że tylko starsi Czytelnicy „Naszej Gminy”
- i to nie wszyscy - domyślają się, skąd w tytule jest jednoczesne połączenie nauczycieli ze szkołą i rolą. Otóż przed wojną
(i jeszcze kilka dziesięcioleci po jej zakończeniu) zatrudnienie na
stanowisku nauczyciela wiązało się nie tylko z przyznaniem odpowiedniego wynagrodzenia, ale także mieszkania służbowego,
bezpłatnych naturaliów i przynależnej do szkoły części działki
rolnej. To właśnie wielkość mieszkań, urodzajność i obszar ziemi
uprawnej oraz inne pozaoświatowe warunki niejednokrotnie były
ważnym czynnikiem współdecydującym o atrakcyjności szkół
w przedwojennej gminie Wejherowo dla nauczycieli chcących
w nich podjąć pracę. Można zaryzykować stwierdzenie, że istniał
ich swoisty ranking pod tym względem. Na jego szczycie niewątpliwie były szkoły w Bolszewie i Gościcinie, a najniżej klasyfikowana była szkoła w Zbychowie, do której – co było wówczas wyjątkowym – nie przynależał żaden obszar ziemi. Było to jednym
z powodów, że kiedy w 1937 r. było już wiadomo, iż dojdzie do
zmiany kierownika szkoły w Bolszewie, na spodziewany wakat
zgłosiło się kilkunastu nauczycieli, w tym kilku już pracujących
na terenie gminy Wejherowo. Tak między innymi argumentował zamiar zmiany miejsca pracy Tomasz Wichowski, ówczesny
nauczyciel i kierownik szkoły w Zbychowie: „Tutejsza szkoła
[w Zbychowie – dopis. BB] znajduje się w trudnych warunkach
materialnych. Przy szkole nie ma żadnej roli. Wszystkie artykuły
żywnościowe trzeba kupować. We wsi nie ma składów spożywczych, a komunikacja jest trudna, bo nie ma żadnej bitej drogi”.
Z przywołanego cytatu pośrednio można domyśleć się, że pozapieniężne wyposażenie nauczycieli wynikało z ówczesnej ogólnej sytuacji społeczno – gospodarczej, słabego uprzemysłowienia,
niedużej infrastruktury, przewagi rolnictwa itp. Miało też szersze
zastosowanie, na ogół wynagrodzenie nie tylko w pieniądzach
otrzymywali także przedstawiciele innych zawodów nierolniczych,
jak policjanci, urzędnicy samorządowi i administracji państwowej
oraz wielu innych. Jednak, jak się wydaje, na przykładzie oświaty
najłatwiej przedstawić niektóre negatywne – zapewne niezamierzone – konsekwencje tego stanu rzeczy. Był on bowiem źródłem
stałych konfliktów pomiędzy saamymi nauczycielami, pomiędzy
nimi a ich zwierzchnikami samorządowymi i oświatowymi, jak
również pomiędzy tymi ostatnimi oraz nauczycielami i miejscową
ludnością. Spierano się o wielkość należnego mieszkania, obszar
otrzymywanej ziemi ornej, odszkodowania za nasiona użyte do
wysiewu (przy zmianie miejsca pracy), termin, od którego bądź
do którego poszczególni nauczyciele mogli korzystać z mieszkań
służbowych i przyszkolnej roli.
W jednym z poprzednich artykulików wspomniałem o wieloletnim konflikcie na tle mieszkania służbowego i przyszkolnej
roli w Gowinie, użytkowanej przez rodzinę formalnego kierownika miejscowej szkoły, Franciszka Michałowskiego, na tyle silnego, że zainteresowały się nim nawet centralne organy państwa
polskiego. Angażowali się w nim nie tylko nauczyciele, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i oświatowych, ale
także spora część mieszkańców Gowina. W międzywojennych
dokumentach dotyczących szkoły w tej wsi zachowała się też interesująca ugoda z sierpnia 1922 r. pomiędzy rozpoczynającym
w niej pracę F. Michałowskim a jego poprzedniczką, panią Grzenkowiczową (nie podano jej imienia). Co znamienne, zawarto ją
w obecności wejherowskiego inspektora oświaty, który w tym dniu
– można przypuszczać, że specjalnie – przybył do Gowina. Na jej
podstawie między innymi F. Michałowski w gotówce zobowiązał
się zwrócić Grzenkowiczowej wartość zasianych nasion w szkolnej ziemi i koszty jej uprawy. Z kolei nauczycielka musiała płacić

mu za wyrażenie przez niego zgody na jej dalsze zamieszkanie
w jednym z pokoi służbowego mieszkania do listopada 1922 r.
Ponadto „Naucz. Michałowski pozostawi p. Grzenkowiczowej na
czas do 1 listopada 2 ogrody warzywne i jeden kwiatowy do tego
wolno jej jeszcze wybrać pozostałe wczesne ziemniaki będące na
terenie ogrodu szkolnego. Pani Grzenkowiczowa zobowiązała się
też usunąć wszelki żywy inwentarz w przeciągu 14 dni. Natomiast
kury wolno jej utrzymywać jednakże nie w zbyt wielkiej ilości”.
Nie było przypadkowym ustalenie daleko idących szczegółów
w zawartym porozumieniu. Z jednej strony miało to zapobiec
dalszym sporom pomiędzy nauczycielami, z drugiej ukazują one
wagę, jaką do nich przywiązywano. Każdy kilogram ziemniaków,
nawet pojedyncze ptactwo domowe miało znaczenie dla ówczesnego nauczycielskiego gospodarstwa domowego (i nie tylko).
Niezwykle trudno było oddzielić to, co przynależało do szkoły i miało jej służyć jako publicznej instytucji, od tego, co było
przekazywane nauczycielowi dla zaspokojenia jego potrzeb. Dotyczyło to nie tylko ziemi uprawnej, ale też mieszkań służbowych,
zabudowań gospodarczych i najmocniej opału do ogrzania budynków szkolnych, w tym i ówczesnych mieszkań nauczycieli. Trzymając się przykładów z historii szkoły w Gowinie, można tutaj
przywołać kilkuletni spór pomiędzy przedstawicielami ówczesnej
gminy w tej wsi a miejscową nauczycielką o drewutnię. Gmina
uznała, że powinno być w niej przechowywane drewno opałowe
na potrzeby szkolne, a nauczycielka wykorzystywała ją dla opału
jej mieszkania. Spór ten rozstrzygnął w 1932 r. inspektor oświaty,
przyznając rację gminie i nauczycielka musiała opróżnić to pomieszczenie.
Problem dogrzania szkół był jedną z trudniejszych kwestii
oświatowych w międzywojniu i przez to wzbudzał sporo emocji.
Śladem tego są między innymi specjalne, pisemne zobowiązania
nauczycieli, że wykorzystają otrzymany opał wyłącznie na potrzeby szkoły, własne, a ewentualne jego nadwyżki sprzedadzą
wyłącznie za wyraźną, jednoznaczną zgodą władz zwierzchnich.
W razie przekroczenia tego zobowiązania, groziły im kary dyscyplinarne. Miało to chronić chociażby przed celowym, nadmiernym
oszczędzaniem opału ze szkodą dla utrzymania właściwych temperatur w klasach i skutkującą przez to – dla podniesienia nauczycielskiego budżetu - sprzedażą nadmiaru materiału grzewczego.
Niekiedy trudne do rozdzielenia sfery nauczycielskiej działalności, publiczna i prywatna oraz odpowiadające im składniki
szkolnego majątku doprowadzały do nieco humorystycznych sytuacji. W 1930 r. do wejherowskiego inspektora oświaty wpłynął
donos na nauczyciela szkoły w Łężycach I, że wykorzystywana
przez niego gnojówka jest usytuowana zbyt blisko szkolnego budynku. Jednak inspektor obaw donosicieli nie podzielił, bo była to
„gnojówka bez gnoju”, gdyż aktualnie ów nauczyciel nie posiadał
żadnego żywego inwentarza.
Z kolei na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku nauczyciel z Gniewowa, Tocha, zabiegał o wybudowanie mu za
publiczne środki pieca chlebowego, ponieważ wobec jego braku
„musi prosić o pieczenie chleba sąsiadów”. Rozgorzała więc gorąca, długotrwała dyskusja, czy jest to właściwe, żeby nauczyciel
korzystał w tym zakresie z pomocy sąsiadów, czy najpierw dokonać remontu budynku szkolnego a dopiero później wybudować
odpowiedni piec itp.
To tylko niewielki wybór obrazków z życia codziennego międzywojennych nauczycieli gminy Wejherowo – jak sądzę - dobrze
ukazujących jego różnorodność, jak również niektóre trudności
i radości.
					
Bogusław Breza
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Oldboje zagrali na 11 listopada
Po długiej przerwie, w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie podobnie spotkali się piłkarze – amatorzy z klubów sportowych
Gminy Wejherowo i Władysławowa. Tym razem okazją do konfrontacji było święto odzyskania przez Polskę niepodległości. Po, jak zwykle
uczciwej rywalizacji, na pierwszym miejscu podium stanęła drużyna
Bolszewianki Bolszewo. Na drugim miejscu znalazło się Władysławowo, a na trzecim Amator Gościcino. Najlepszm strzelec turnieju okazał
się Krzysztof Szczygieł, a bramkarzem Tomasz Kluś. Oboje pochodzili
z Bolszewianki. Puchary i statuetki dla drużyn z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego ufundował poseł Kazimierz Plocke, Wójt Gminy
Wejherowo Henryk Skwarło, Jerzy Groth i Marian Szczygieł. Nagrody
zwycięzcom wręczył prezes zarządu miejsko-gminnego OSP w Wejherowie, dh Jerzy Groth. Organizatorami turnieju była Społeczna Rada

Sportu i UG Wejherowo – Referat Oświaty i Spraw Społecznych.

Oldboje z Bolszewa, Gościcina i Władysławowa udowodnili,
że patriotyzm i sport to doskonałe połączenie

Medaliści z gościcińskiej
podstawówki

Wielkie odkrycie
sportowej gwiazdy!

Nasi młodzi karatecy nie ustają w treningach i walce o kolejne nagrody. W minionym czasie, kolejne zaszczyty przywieźli, rozsławiając naszą gminę w szerokim świecie, uczniowie SSP
w Gościcinie. Michalina Kruszyńska na listopadowych zawodach o Puchar Pomorza zdobyła złoty medal i Puchar Województwa Pomorskiego. W młodszej kategorii wiekowej, jej siostra, Marcelina również stanęła na najwyższym miejscu podium.
Niemałym sukcesem na tych samych zawodach może poszczycić
się Mateusz Strzelecki, który zdobył
czwarte
miejsce.
Utalentowanym i już
utytułowanym karatekom serdecznie
gratulujemy i życzymy wielu kolejnych
sukcesów!

Krzysztof Młyński z Góry, na co dzień jest uczniem
gimnazjum w Bolszewie. Do czerwca tego roku nikt nie
wiedział jeszcze jaki lekkoatletyczny potencjał w nim drzemie, bo poza piłką nożną dosłownie nie widział świata.
Wszystko zmieniło się kiedy w Cetniewie zdobył I miejsce
podczas tegorocznego IV Finału Wojewódzkiej Olimpiady
Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski 2012”. Ku zaskoczeniu
wszystkich, skoczył w dal z wynikiem 6,12 m! Od tego czasu, jego sportowa kariera zaczęła rozwijać się w zawrotnym
tempie. Przez całe wakacje odbywał intensywne treningi
pod kierunkiem Pani Krystyny Gelo, nauczycielki wychowania fizycznego w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie. Miały one przygotować go do startu w wieloboju
sportowym. Wytrwale ćwiczył biegi przez płotki, pchnięcie
kulą i rzuty oszczepem. W tym samym czasie otrzymał również propozycję wstąpienia do sekcji lekkoatletycznej AZS
AWFiS w Gdańsku. 2 września został mistrzem Okręgu
Młodzików w biegu na 110 m przez płotki oraz wicemistrzem w skoku w dal. Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików odbywających się 15-16 września
w Bydgoszczy zdobył srebrny medal w sześcioboju i tym
samym uzyskał nominację na Mistrzostwa Polski Młodzików w Słubicach. Tam też pod koniec września zdobył wysokie, 8 miejsce. - Po trzech miesiącach trenowania udało
mu się znaleźć wśród prawdziwej elity zawodników jego
kategorii wiekowej. Niektórzy jego konkurenci trenowali
do tych zawodów ponad rok. Uważam, że to dla nas ogromna niespodzianka i ogromny sukces - mówi Krystyna Gelo,
trenerka Krzysztofa. W kolejnym sezonie spróbuje swoich
sił w ośmioboju lekkoatletycznym w kategorii junior młodszy. Życzymy mu wytrwałości i dalszych sukcesów!

Czekamy na następne puchary!

Halowa piłka nożna w Gowinie
W hali sportowej w Gowinie ruszyła - Halowa Liga Piłki
Nożnej, która jest częścią ogólnopolskiego projektu – Halowa
Polska (www.halowapolska.pl). Rozgrywki w kategorii Futsal
Junior skierowano do chłopców i dziewcząt klas 4-6 szkół podstawowych. Do rywalizacji przystępuje 7 drużyn : Gryf Gowino, Bayern Gowino, Za Mali, NTK, FC Nikt Nas Nie Chce,
Fc Koksy, Crazy. System rozgrywek zaproponowanych przez
organizatorów zakłada dwie rundy na zasadzie systemu „każdy z każdym”, co daje wyśmienitą okazję, aby aktywnie przez
3 miesiące spędzić czas wolny na sportowo. Zwycięska drużyna będzie miała zaszczyt reprezentować Gminę Wejherowo
w Finale Wojewódzkim. Kolejki ligowe rozgrywane są w każdą
środę w godz. 15:30 – 17.00. Wszystkich kibiców oraz uczestników zapraszamy na stronę internetową ligi - halowkagowino.
futbolowo.pl Organizatorzy życzą Wam dużo sportowych przeżyć, wielu bramek i niezapomnianych akcji. Organizatorami ligi
są Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie oraz
Gmina Wejherowo.
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Krzysztof Młyński (drugi od prawej) podczas startu
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Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Nagromadzenie imprez sportowych odbywających się
w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych miało miejsce od początku trwającego roku szkolnego.
W sumie odbyło się 7 szkolnych zawodów sportowych, w których udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe naszej Gminy
poza SSP z Góry. Uczniowie różnych kategorii wiekowych brali
udział w takich konkurencjach jak biegi przełajowe, unihokej,
halowa piłka nożna, tenisa stołowy czy szachy. Wszyscy dzielnie i z niesłabnącym zapałem walczyli o mistrzostwo Gminy
Wejherowo, a przede wszystkim o awans do zawodów Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych. Na
zakończenie każdych zawodów uczestnicy zostali nagrodzeni
medalami.
Dyscyplina: Sztafetowe Biegi Przełajowe ( 600m i 800m )
termin zawodów: 05.10.2012 r.
miejsce zawodów: Park w Bolszewie
wyniki:
Dziewczęta:
1.SSP Gościcino
2. SSP Bolszewo
3. SSP Gowino
4. SSP Orle
Chłopcy:
1. SSP Gościcino
2. SSP Bolszewo
3. SSP Orle
4. SSP Gowino
Dyscyplina: szachy
termin zawodów: 08.10.2012 r.
miejsce zawodów: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie
wyniki:
1.SSP Bolszewo
2. SSP Orle
Dyscyplina: Halowa Piłka Nożna Szkół Wiejskich
termin zawodów: 09.10.2012 r.
miejsce zawodów: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie
wyniki:
1. SSP Gościcino 10 pkt.
2. SSP Orle 7 pkt.
3. SSP Bolszewo 6 pkt.
4. SSP Nowy Dwór Wejherowski 6 pkt.
5. SSP Gowino 0 pkt.
Dyscyplina: Unihokej Dziewcząt
termin zawodów: 19.10.2012 r.
miejsce zawodów: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
wyniki:
1.SSP Orle 8 pkt.
2.SSP Nowy Dwór Wejherowski 6 pkt.
3.SSP Bolszewo 4 pkt.
4.SSP Gowino 1 pkt.
5.SSP Gościcino 1 pkt.

Biegi przełajowe w parku w Bolszewie

Dyscyplina: Unihokej Chłopców
termin zawodów: 23.10.2012 r.
miejsce zawodów: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
wyniki:
1.SSP Nowy Dwór Wejherowski 6 pkt.
2.SSP Orle 4 pkt.
3.SSP Bolszewo 2 pkt.
4.SSP Gowino 0 pkt.
Dyscyplina: Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt
i Chłopców ( 800m i 1000m)
termin zawodów: 29.10.2012 r.
miejsce zawodów: Park w Bolszewie
wyniki:
Dziewczęta:
1.Angelika Stencel ( SSP Gowino)
2.Anna Tomaszewska ( SSP Bolszewo )
3.Łucja Lesner ( SSP Gościcino )
4.Eliza Jarząb ( SSP Bolszewo )
5.Marta Roksz ( Bolszewo )
Chłopcy:
1.Błażej Hewelt ( SSP Orle )
2.Adrian Gajewski ( SSP Gościcino )
3.Bartłomiej Langa ( SSP Gościcino )
4.Grzegorz Okroy ( SSP Gościcino )
5.Mateusz Rompca ( SSP Bolszewo )
Dyscyplina: Tenis Stołowy Drużynowy Dziewcząt i Chłopców
termin zawodów: 07.11.2012 r.
miejsce zawodów: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
wyniki:
Dziewczęta:
1. SSP Nowy Dwór Wejherowski
2. SSP Bolszewo
3. SSP Orle
Chłopcy:
1. SSP Nowy Dwór Wejherowski
2. SSP Bolszewo
3. SSP Orle
Osiągnięcia w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkół
Podstawowych
II miejsce dziewcząt – SSP Gościcino w Sztafetowych Biegach
Przełajowych, które odbyły się na obiekcie MOKSiR w Redzie.
II miejsce chłopców – SSP Gościcino w Sztafetowych Biegach
Przełajowych, które odbyły się na obiekcie MOKSiR w Redzie.
V m. dziewcząt – SSP Orle w Unihokeju, które odbyły się na
obiekcie MOSiR w Rumi.
II m. chłopców – SSP Nowy Dwór Wejherowski w Unihokeju,
które odbyły się na obiekcie MOSiR w Rumi.
IV m. chłopców – SSP Gościcino w Halowej Piłce Nożnej.

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

MECHANIKA CIĘŻAROWA
POMOC DROGOWA tel.

531 000 995

www. kompleks-kolo.pl
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