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Zofia Pykosz, 100 lat, Łężyce - Głodówko

I n f o r m a c j a 
o  czasie pracy Urzędu Gminy 
w  Wejherowie 24.12.2012 r. 

 Wójt Gminy Wejherowo informuje, 
że w dniu 24 grudnia 2012 r. (poniedzia-
łek) Urząd Gminy w Wejherowie  będzie 
czynny w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zofia Pykosz 
skończyła 100 lat!

 6 grudnia 100 – lecie swoich uro-
dzin obchodziła mieszkanka "Rezyden-
cji Senior” w Łężycach – Głodówku, 
Zofia Pykosz. Z tej okazji wizytę złożył 
jej doradca wójta Krzysztof Zabiegliń-
ski wraz z członkami kręgu instruktor-
skiego ZHP „Korzenie” oraz z koleżan-
kami i kolegami pedagogami. Na ręce 
szacownej Jubilatki przekazał najser-
deczniejsze życzenia, List Gratulacyjny 
oraz prezent okolicznościowy. 
 Pani Zofia Pykosz urodziła się  
6 grudnia 1912 r. w Pilźnie koło Torunia. 
Przez cały okres własnej edukacji i póź-
niej będąc nauczycielką szkoły w Jaśle 
związana była z działalnością Związku 
Harcerstwa Polskiego. Okres okupacji 
przeżyła na wsi pomagając okolicznej 
ludności w służbie sanitarno – medycz-
nej. W lipcu 1946 r. wraz z rodziną przy-
była do Gdańska. W tym samym czasie 
podjęła się pracy w charakterze pedago-
ga, łącząc ją z działalnością harcerską. 
W 1948 r. otrzymała stopień harcmi-
strza i powołana została na funkcję ko-
mendantki Hufca Harcerek w Gdańsku. 
Pasja pracy wychowawczej i edu-
kacyjnej nie opuściła Jej również na 
emeryturze. Włączyła się do tworze-
nia Kręgu Instruktorów Seniorów 
„Korzenie” i organizowała trasy Har-
cerskiego Rajdu Seniorów „Radło”. 
Za zaangażowanie i pełną poświęcenia 
pracę dydaktyczno – wychowawczą 
oraz społeczną na rzecz dzieci i mło-
dzieży została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 Galeria Jubilatów
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Najważniejsze inwestycje roku 2012
Budowa sali gimnastycznej w Górze

 21 września dokonano wmurowania kamienia węgielne-
go pod budowę sali gimnastycznej przy Samorządowej Szko-

le Podstawowej w Górze.  
W ramach inwestycji,  
w tym roku wykonane zo-
stały ściany, wieńce i więź-
ba dachowa. Do końca 
roku zakończony zostanie 
stan surowy zamknięty.

Remonty dróg gminnych
 Płytami ażurowymi i kostkami betonowymi utwar-
dzono ulice o łącznej długości 2.420,5mb. W drugiej tech-
nologii wykonano następujące odcinki ulic o nawierzchni 
asfaltowej: ul. Jeziorna w Gowinie – 290,7mb, ul. Wejhera  
w Górze – 304,2mb, ul. Prosta w Zbychowie – 410,7mb,  
ul. Długa w Sopieszynie – 257,9mb, ul. Szkolna w Bieszko-
wicach – 179,3mb, ul. Ogrodowa w Gniewowie – 473,3mb,  
ul. Leśna w Ustarbowie – 505,3mb. Łącznie wykonanych 
zostało 2.422mb nawierzchni asfaltowych. Realizacja zadań 

objętych wieloletnim pro-
gramem przebudowy dróg 
gminnych w roku 2012 
objęła łącznie dwadzie-
ścia odcinków ulic o łącz-
nej długości 4.842,5mb.

Kanalizacja
 Zakończyły się prace budowlane przy realizacji ka-
nalizacji sanitarnej w Gościcinie. Prace realizowane były 
przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Drewa-Hydroin-
stal” Sp z o.o. z Bolszewa od czerwca do listopada 2012r. 
Zadanie objęło ulice: Handlową, Wójta Łakomego, Klim-
ka, Przemysłową, Słoneczną (od DK6 do ul. Wiejskiej), 
Wiejską, Krótką, Guntera, Na Wzgórzu, Gruntową (część), 
Źródlaną, Cichą (część), Żytnią, Owsianą, Dożynkową 
(część), Polną (część), Rumiankową (część). Łączna dłu-
gość sieci wraz z odgałęzieniami do posesji  to 9,6 km.  
Gmina Wejherowo wydatkowała na te prace ponad 1,3 mln zł. 
Część środków na inwestycję w kwocie 1,3 mln.  pochodzi 
dodatkowo z pozyskanej przez Gminę dotacji z unijnego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z pożyczki 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1,5 mln. zł. W czerw-
cu br. złożony został wniosek o dofinansowanie kanalizacji 
w Gościcinie rejon ul. Słonecznej i przyległych, w ramach 
unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Wniosek 
o dotację, przygotowany przez Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, obecnie jest oceniany  
w Warszawie. Uzyskanie dofinansowania umożliwi szybkie 
skanalizowanie dużej części Gościcina. Z kolei w listopadzie 
br. Gmina Wejherowo złożyła wniosek o dofinansowanie z unij-
nego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla kanalizacji 
w części Bolszewa (obszar ulic Strażacka, Zamostna, Leśna).  
W fazie projektowania znajduje się kanalizacja sanitarna  
w pozostałym obszarze Bolszewa oraz w miejscowości Ką-

pino, a także w Łężycach 
oraz w rejonie ul. Po-
łudniowej i Drzewiarza  
w Gościcinie. Gmina pla-
nuje dalsze pozyskiwanie 
środków zewnętrznych 
na te inwestycje i tym 
samym następne inwesty-
cje z zakresu gospodarki 
ściekowej.

Nowe place zabaw
 W ramach programu „Radosna szkoła”, w mijającym 

sezonie wybudowano 
cztery nowe place zabaw 
przy Samorządowych 
Szkołach Podstawowych 
w Gościcinie, Górze, 
Nowym Dworze Wejhe-
rowskim i Gowinie.

Strefa rekreacyjno – sportowa w Kąpinie

 Ruszył I etap budowy strefy rekreacyjno-sportowej  
w Kąpinie. W centrum sołectwa powstało już m.in. wielo-
funkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej wraz z oświe-
tleniem oraz siłownia na świeżym powietrzu. Zadanie realizo-
wane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Koszt inwestycji wynosi 
ok. 695 tys. zł, dofinanso-
wanie ze strony środków 
zewnętrznych wynosi na-
tomiast 270.451 zł.

Oświetlenie
 W niemal wszystkich so-
łectwach gminy Wejherowo 
powstały nowe punkty oświe-
tlenia zewnętrznego. Łącznie 
postawiono 55  lamp za kwotę  
252 765 zł.
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tej opłaty. Przypominamy, iż przejęcie przez Gminę obowiązku 
gospodarowania odpadami wchodzi w życie w lipcu przyszłego 
roku. Zgodnie z zapisem uchwały i stanowiskiem większości 
radnych, opłata pobierana będzie od gospodarstwa domowego. 
Rozwiązanie to pozwoli na znaczne ograniczenie wzrostu po-
noszonych z tego tytułu kosztów przez członków rodzin wie-
lodzietnych. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Gminie Wejherowo wynosić będzie 88 zł.  
O 10 % mniej zapłacą rodziny 3, 4, 5 i 6 osobowe, co stanowić 
będzie 79,20 zł. 35 % mniej od kwoty 88zł zapłacą z kolei miesz-
kańcy gospodarstw domowych, 1 i 2 osobowych, co daje 57,20 zł.   
Bardziej uprzywilejowani będą mieszkańcy, którzy zajmą 
się segregacją odpadów. Stawka wyjściowa w ich przypadku 
wynosi 64 zł. Tutaj również obowiązują analogiczne obniż-
ki. Ustalono również termin, częstotliwość i tryb uiszczania 
opłaty za ich gospodarowanie. Opłaty dokonywane będą do 
15 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Wejherowo bądź 
przelewem. O szczegółach wprowadzanych zmian opowiada 
Wójt Gminy Wejherowo w wywiadzie na następnej stronie. 
Ponadto radni uchwalili program współpracy Gminy Wejhe-
rowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisem ustawy, samorządy miały do wyboru kil-
ka wariantów pobierania opłat za gospodarowanie odpada-
mi. Dlaczego ostatecznie zdecydowano się na opłatę ryczał-
tową od gospodarstwa domowego?

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach nakłada na samorządy m.in. obowiązek ustale-
nia podstawy naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Przepis przewiduje, że stanowić może one iloczyn określonej 
stawki i wariantowo liczby mieszkańców, ilości zużytej wody 
lub powierzchni (m²) lokalu mieszkalnego. Może być to także 
stawka ryczałtowa od  gospodarstwa domowego. Chcę pod-
kreślić, że żadna z metod nie jest do końca sprawiedliwa, czyli  
w pełni uwzględniająca uwarunkowania wpływające na rzeczy-
wiste koszty, jak np. charakter zabudowy, wielkość powierzchni 
mieszkalnej w stosunku do liczby zamieszkałych osób, zależ-
ność ilości odpadów od systemów grzewczych, odległość od 
składowiska. Wybór jednej z metod jest wyborem mniejszego 
zła. Szczegółowe analizy przeprowadzone z udziałem radnych 
doprowadziły do następujących wniosków. Opłata naliczana 
od każdego mieszkańca, wynosząca ok. 13 – 13, 40 zł prowa-
dziłaby do nadmiernego obciążenia rodzin wielodzietnych. Ro-
dziny liczące 7 i więcej osób stanowią w Gminie Wejherowo 
ponad 30 % ogółu mieszkańców. Ponadto ilość wytwarzanych 
odpadów nie rośnie wprost proporcjonalnie do liczby osób za-
mieszkałych wspólnie. Np. podobna ilość popiołów powstanie 
w kotłowni domu zamieszkałego przez 3 lub 5 osób. Przyjęcie 

jako podstawy ilości zużytej wody jest niemożliwe ze względy 
na stosunkowo dużą ilość nieopomiarowanych ujęć własnych, 
specyfikę jej wykorzystywania w rolnictwie i ogrodnictwie,  
a także fakt dostarczania wody w części przez PEWIK Gdynia, 
w a części przez Gminę. Podstawa od m² powierzchni miesz-
kalnej byłaby natomiast bardzo niesprawiedliwa w stosunku 
do rodzin 1-2 osobowych, zamieszkałych w domach jednoro-
dzinnych. Są to najczęściej osoby starsze, zwykle na emerytu-
rze, których dzieci już się usamodzielniły. Wśród wszystkich, 
równie niedoskonałych wariantów, opłata od gospodarstwa 
domowego wydaje się być rozwiązaniem najlepszym, dającym 
pewną możliwość niwelowania najbardziej nieuzasadnionych 
dysproporcji. Metodę tę da się zaakceptować pod warunkiem 
stosowania wszystkich ulg, tak jak to przewidziała Rada Gmi-
ny Wejherowo w podjętej uchwale. Pragnę podkreślić, że inter-
pretacje, co do możliwości ich stosowania na bazie przepisów 
ustawy są rozbieżne. Osobiście stoję na stanowisku, że ustawa 
nie wyklucza takiej możliwości. Jeżeli okaże się, że stanowisko 
odpowiednich organów jest odmienne, będę zmuszony przed-
stawić Radzie Gminy inną propozycję. Sytuacja jest w tym za-
kresie dynamiczna, gdyż wskutek wielu krytycznych głosów,  
w zakresie przepisów ustawy, pojawił się senacki projekt zmian,  
które w najbliższym czasie mają być przegłosowane w parla-
mencie. Propozycje są korzystne i dają możliwość szerszych  
i bardziej elastycznych rozwiązań. Jednocześnie potwierdzają 
sposób, który już zastosowaliśmy. Podkreślam jednak, że me-
toda w żaden sposób nie wpłynie na całościowy koszt funk-

XXV Sesja Rady Gminy Wejherowo
 21 listopada odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Wejhero-
wo. Rozpoczęła się ona wręczeniem honorowej Odznaki Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariuszowi Formelli oraz Miro-
sławowi Damaszk. Na minionej sesji w obecności wszystkich 
dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Wejhero-
wo dokonano również podsumowania realizacji zadań oświa-
towych Gminy w roku szkolnym 2011/2012. 
 Podczas obrad uchwalone zostały stawki podat-
ku od nieruchomości obowiązujące w Gminie Wejhe-
rowo w roku 2013, które w  stosunku do roku ubiegłe-
go nie ulegają zmianie. Należy zauważyć, iż pomimo 
przyzwolenia ustawodawcy nie ulegają podwyższeniu, 
jak ma to miejsce w niektórych sąsiednich samorządach.  
Ponadto uchwalono stawki podatku od środków transporto-
wych i zwolnień w tym podatku, obowiązujących w Gminie  
w przyszłym roku. Te stawki również nie ulegają podwyższe-
niu w stosunku do roku ubiegłego i tak jak w poprzednim przy-
padku, są znacznie niższe niż te, jakie obowiązywać będą cho-
ciażby w mieście Wejherowo. Jednym z punktów obrad było 
również niemalże dwukrotne obniżenie średniej ceny skupu 
żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 75,86 zł do 38,00 zł. 
Jednym z punktów obrad był wybór metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki 

Na temat wprowadzanej w życie 1 lipca 2013 roku tzw. 
„ustawy śmieciowej” rozmawiamy z Wójtem Gminy Wejherowo 

Henrykiem Skwarło
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cjonowania systemu w Gminie, a więc na wysokość środków, 
jakie powinny wpływać do budżetu i zostaną wydatkowane na 
jego wdrożenie i funkcjonowanie. Warto mieć też na uwadze, 
że przyjmowane wielkości mają charakter szacunkowy, oparty 
na nie do końca precyzyjnych danych. Ponadto doliczyć należy 
koszty, które są konieczne do poniesienia w pierwszym okresie 
jego funkcjonowania, czyli zakup sprzętu, stworzenie bazy, pro-
gramy komputerowe, które później nie wystąpią. Ustalone przez 
Radę Gminy stawki mogą w praktyce obowiązywać tylko przez 
pół roku ( od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.) Biorąc po-
wyższe pod uwagę oraz weryfikację w wyniku przetargu na wy-
bór firmy wywozowej, a także zwiększone efekty selektywnej 
zbiórki liczymy na możliwość obniżenia opłat na kolejny rok. 
 
 
Jakie będą obowiązywały ulgi i kogo będą one  obejmowały?

Należy podkreślić, że kwota podstawowa – 64 zł. od gospo-
darstwa domowego odnosi się w praktyce do rodzin liczących  
7 lub więcej osób. W przeliczeniu oznacza to ok. 9 zł na jedną 
osobę, z większą liczbą wskaźnik spada. Warto zauważyć, że 
jeżeli dzisiaj w zakresie wywozu odpadów postępujemy zgodnie 
z obowiązującym regulaminem (tj. wywóz 1 raz na 2 tygodnie 
1 pojemnika na nie więcej niż rodzinę 4-osobową) to obciążenie 
jednostkowe jest większe. Gospodarstwa z liczbą mieszkańców 
od 3 do 6 zapłacą 10 % mniej od tej kwoty, a gospodarstwa jedno 
i dwuosobowe zapłacą 35 % mniej. Stawka powyższa obowią-
zuje dla wszystkich, którzy zdecydują się na zbiórkę selektyw-
ną czyli segregację śmieci. W przeciwnym przypadku stawka 
jest wyższa, ale też stosuje się do niej analogiczne korekty. 
 
Jak w rzeczywistości będzie wyglądała selektywna zbiórka 
odpadów i jakie materiały będzie obejmowała?

Zagadnienie jest szczegółowo uregulowane w uchwale Rady 
Gminy nr XXII/267/2012 z dnia 26 września 2012 r., do lek-
tury której zapraszam. W ramach opłaty jaką mieszkańcy 
uiszczą do Gminy, wybrany w przetargu przedsiębiorca zobo-
wiązany będzie odebrać każdą ilość odpadów zebranych se-
lektywnie. Segregacja obejmuje szkło, papier i opakowania 
wielomateriałowe ( kartoniki po napojach), tworzywa sztucz-
ne i metale, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiórka 
dotyczy również odpadów niebezpiecznych, odpadów zielo-
nych, budowlanych czy opon, które na określonych zasadach 
przyjmowane będą nieodpłatnie we wskazanych punktach. 
Będzie ona realizowana w systemie pojemnikowym w zabu-
dowie wielorodzinnej, a w jednorodzinnej w systemie worko-
wym. Każde gospodarstwo otrzyma worki na określony rodzaj 
odpadów. Nie ma górnego limitu ilości jaka zostanie odebrana 
w ramach opłaty. Jest natomiast dolny wskaźnik, określający 
prowadzenie na danej posesji segregacji. Wynosi on 25 % (obję-
tościowo) wytwarzanych, zmieszanych odpadów komunalnych. 
Na przykład jeżeli mamy na posesji 1 pojemnik 120 litrowy,  
który  zapełniamy 2 razy w miesiącu, co daje 240 l odpadów 
zmieszanych, to powinniśmy w miesiącu zebrać minimalnie 60 l 
selektywnie, co wynosi nieco więcej niż pół worka. Jest to suma 
wszystkich rodzajów odpadów posegregowanych.

Do 15 lutego w Urzędzie Gminy należy złożyć specjalne 
deklaracje, dotyczące gospodarstwa domowego. Co będzie 
trzeba w niej zawrzeć?

Deklaracja zawierać będzie dane teleadresowe, dane doty-
czące nieruchomości, osób zamieszkałych, określenie czy 
będzie realizowana zbiórka selektywna i obliczenie opłaty. 
Wszystko będzie weryfikowane przez pracowników Urzę-
du Gminy. Po wejściu w życiu uchwały, w Urzędzie uru-

chomiony zostanie punkt informacyjny, w którym pracow-
nicy będą udzielali pomocy przy wypełnianiu deklaracji. 
 
Czy po jej złożeniu będzie można dokonywać w niej jakichś 
zmian?

Zmiany deklaracji dokonać można, a czasami trzeba z wielu 
powodów, np. z powodu zmiany liczby zamieszkałych osób 
czy rezygnacji z selektywnej zbiórki śmieci, co skutkuje na-
tychmiastowym naliczaniem wg. wyższej stawki. Przedsię-
biorca, który odbierać będzie odpady od gospodarstw, również  
będzie miał obowiązek zgłaszanie odstąpienia od selektyw-
nej zbiórki. Opłatę będzie można uiszczać w Urzędzie Gmi-
ny bądź przelewem do 15. dnia każdego miesiąca. Być może 
opłaty te pobierać będą specjalnie powołani do tego inkasenci.  
 
Czy mieszkańcy muszą samodzielnie zerwać umowy z do-
tychczas odbierającymi od nich śmieci przedsiębiorstwami?

Wszystkie umowy z obecnymi usługodawcami wygasną auto-
matycznie z końcem czerwca 2012 r. Od pierwszego lipca obo-
wiązek ten przejmą przedsiębiorcy wyłonieni na drodze przetar-
gu przez Gminę.

Wiemy, że gmina Wejherowo zostanie podzielona i odpady 
będzie odbierać więcej przedsiębiorców. Jak to będzie wy-
glądało w praktyce?

Jeżeli gmina jest większa niż 10.000 mieszkańców, ustawa 
przewiduje możliwość jej podziału na sektory. W związku  
z tym, gmina Wejherowo podzielona została na sektor północny 
i południowy, gdzie granicę stanowi droga krajowa nr 6. Jest 
to dosyć naturalna granica, a liczba mieszkańców w obu sekto-
rach jest zbliżona. Poza tym, podział zwiększy konkurencyjność  
w postępowaniu przetargowym. Jest to też zabezpieczenie, jeżeli 
jeden przedsiębiorca w jakimś zakresie nie wywiąże się z umo-
wy. Łatwiej bowiem naprawić problem w połowie Gminy niż 
na jej całym, bardzo rozległym terenie. Dla wszystkich miesz-
kańców jednak opłata będzie jednakowa, niezależnie od przed-
siębiorcy wyłonionego w przetargu na obsługę danego sektora. 
 
Czy poprzez wejście w życie ustawy śmieciowej i nałożenie na 
wszystkich mieszkańców obowiązku opłaty za wywóz śmieci, 
zniknie problem zaśmiecania np. lasów czy dzikich wysypisk? 
 
Osobiście uważam, że tak. Dzisiaj, pomimo obowiązku posia-
dania przez mieszkańców umów na wywóz odpadów, ok. 20% 
mieszkańców ich nie posiada. Istnieją przypuszczenia, że to 
właśnie te osoby dopuszczały się zaśmiecania przestrzeni pu-
blicznej. Uważam, że jeśli nie wyeliminuje to całkowicie tego 
problemu, to w znacznym stopniu ograniczy. Wolałbym żeby 
cel, jakim są czyste lasy, czy czystość i porządek w ogóle, osią-
gnięty został za pomocą zmiany świadomości i mentalności. 
Muszę powiedzieć, że zmiany w zachowaniu ludzi są zauważal-
ne, gdyż coraz więcej osób zbiera selektywnie odpady, co znacz-
nie wpływa na poprawę czystości środowiska, jednak nie ma 
jeszcze całkowitej zmiany świadomości, która doprowadziłaby 
do stanu idealnego. Dlatego też nie najlepsze, ale w kontekście 
przyjętych przez Państwo zobowiązań wobec Unii Europejskiej 
w zakresie ograniczenia składowania odpadów i osiągania po-
ziomów odzysku, konieczne na ten czas rozwiązanie ustawo-
we. Niestety ustawa tworzona przez kilka lat jest bardzo nie-
doskonała. Problemy z jej wdrażaniem i cała odpowiedzialność 
za efekty funkcjonowania przerzucone zostały na samorządy. 
 
Dziękuję za rozmowę.



- 6 -

NASZA GMINA

Zakończenie drugiej edycji projektu „Droga do celu”
 6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie odbyło się 
zakończenie drugiej edycji projektu systemowego „Droga do Celu”, re-
alizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. 
Na konferencji kończącej kilkumiesięczne szkolenia i kursy, z jasełkami 
wystąpiły dzieci beneficjentów projektu. Przedstawienie było jednym  
z owoców wielu zorganizowanych dla nich warsztatów, m.in. teatral-
nych, plastycznych czy dziennikarskich. W ramach programu odbywały 
się również bezpłatne zajęcia języka angielskiego. Ponadto, jedna z ko-
ordynatorek projektu, Anna Pawelec przedstawiła prezentację multime-
dialną, która zobrazowała cały przebieg projektu. Kierownik GOPS-u 
Ewa Zarębińska – Szczodra wręczyła wszystkim jego uczestnikom cer-
tyfikaty oraz życzyła powodzenia w osiąganiu kolejnych celów.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie projekt syste-
mowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego pn. „Droga do Celu” realizuje od lipca 2011 r. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej  
i społecznej wśród 55 klientów GOPS Wejherowo oraz zapobieganie wy-
kluczeniu społecznemu w ich rodzinach, w okresie 30 m-cy. W ramach 
realizacji „Drogi do Celu”, beneficjenci korzystają z usług psychologa, 
pracowników socjalnych, biorą udział w specjalistycznych szkoleniach 
aktywizujących, mających ułatwić wejście lub powrót na rynek pracy.  
Z pomocą doradcy zawodowego wybierają dostosowany do ich indy-
widualnych właściwości kurs zawodowy, zwiększający atrakcyjność 
na rynku pracy. Beneficjenci ukończyli m.in. kursy opiekuna osób star-
szych, kurs prawa jazdy kat. C czy kursy gastronomiczne. Projekt charak-
teryzuje się przede wszystkim kompleksowym wsparciem beneficjenta 
oraz jego rodziny, dostosowanym do indywidualnych potrzeb, nad czym 
czuwa dwóch pracowników socjalnych do pogłębionej pracy socjalnej. 
Największym osiągnięciem projektu jest realna zmiana w życiu jego 
uczestników. 
      Anna Pawelec

DROGA DO CELU

Beneficjenci drugiej edycji projektu „Droga do Celu”

OGŁOSZENIE 
W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wejherowie realizuje projekt systemowy „Droga 
do Celu”. Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest on skierowany do osób, które: 
zamieszkują na terenie Gminy Wejherowo• 
są w przedziale wiekowym 15-64 lat• 
są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.• 

Poszukuje się 20 chętnych osób, którym zagwaran-
tujemy:

kursy zawodowe,• 
doradztwo zawodowe,• 
szkolenia,• 
specjalistyczną pomoc,• 

A ich pociechom:
warsztaty aktywizujące• 

Rekrutacja potrwa od 2 stycznia 2013 r. do  8 lutego 
2013 r. 

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu w Go-
ścicinie przy ul. Wejherowskiej 24.

Dokumenty, które należy złożyć: 
kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie • 
z Powiatowego Urzędu Pracy
kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności  • 
(w przypadku posiadania)
komplet zestawu rekrutacyjnego (komplet tych • 
dokumentów można znaleźć na stronie inter-
netowej Ośrodka www.gops.wejherowo.pl lub 
pobrać w Biurze Projektu, które znajduje się  
w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 24,   
nr tel. 738-66-41.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
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lepiej udekorowaną klasę. Poza tym całe rodziny mogły spraw-
dzić swoją przyszłość za pomocą wróżb, zrobić sobie wystrza-
łową fryzurę czy też makijaż. Tak wystrojeni goście zasiadali do 
stołów zastawionych pysznymi ciastami i gorącymi napojami. 
Wszyscy opuścili szkołę w doskonałych humorach!

Andrzejkowa Noc w Orlu
 „Noc andrzejkowa” to zabawa, która dzięki wyjątkowej 
pomysłowości nauczycielek ze SSP w Orlu zostanie w pamięci 
jej uczestników jeszcze na długo. Feeria estradowych świateł, 
rozmaitości na scenie, pyszności do jedzenia, to tylko namiast-
ka tego, co działo się w andrzejkową noc na sali gimnastycznej  
w Orlu. Tematem przewodnim były oczywiście Andrzejki,  
a także Irlandia i Szkocja. Dlatego też na scenie pojawiły się 
pary prezentujące prawdziwy irlandzki taniec, skecze obrazu-
jące legendarne szkockie skąpstwo, grupy wokalne, teatralne  
i całe mnóstwo innych atrakcji, które z zaciekawieniem oglądali 
także radny Jan Konkol, sołtys Franciszek Laddach, ksiądz Hen-
ryk Hildebrandt, dyrektor i wicedyrektor szkoły. Rozstrzygnięto 
również konkursy plastyczne, dotyczące zbiórki nakrętek i naj-

Rodzina Żyliczów z darem serca 
dla szkoły podstawowej w Górze

 Od 9 do 12 listopada 2012 roku uczniowie  klas IV-VI 
z SSP w Górze pod opieką pani dyrektor Katarzyny Les-
snau i nauczycielki Aleksandry Woźniak zwiedzali stolicę 
naszego kraju. Wycieczka była niezwykła i różniąca się 
od wszystkich dotychczas organizowanych w tej szkole, 
gdyż trasę z Gdańska do Warszawy i z powrotem uczest-
nicy pokonali nie wynajętym autokarem, lecz autobusem 
floty PolskiBus, natomiast po stolicy przemieszczali się 
głównie pieszo lub korzystając z miejskich środków lo-
komocji jak metro lub autobusy. Uczniowie w Warszawie 
intensywnie spędzali czas, podziwiali miasto z wysokości  
30 piętra Pałacu Kultury i Nauki, odwiedzili najważniejsze 
kościoły, min. Św. Krzyża, Akademicki św. Anny, św. Sta-
nisława Kostki, zwiedzili Pałac Królewski, Łazienki Kró-
lewskie, Sejm i Senat, a także Stadion Narodowy. Ogromne 
wrażenie na uczniach zrobiła wizyta w Muzeum Wojska 
Polskiego i zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza. Spacerując ulicami Warszawy dzieci poznały miej-
sca związane z wydarzeniami i postaciami historycznymi.  
W trakcie wycieczki nie zabrakło czasu na kupienie pamiątek 
na Starym Rynku i kilku godzinną zabawę połączoną z na-
uką w Centrum Nauki Kopernik. Warszawska wyprawa od-
była się dzięki ogromnej hojności panów prof. Marka i jego 
brata inż. Andrzeja Żyliczów, którzy 21 października 2012  
w związku z uroczystościami wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budowę sali gimnastycznej przy szkole w Górze 
oraz nadaniem nazwy ulicy imieniem Al. Rodziny Żylicz 
odwiedzili szkołę, poznali jej tradycję, problemy i radości. 
Po uroczystościach przekazali szkole sporą kwotę pienię-

dzy z przeznaczeniem  
na rozwój dzieci. Dzię-
ki postawie tych ludzi 
wielkiego serca wy-
cieczka była dofinan-
sowana dla wszystkich  
27 uczestników.

   Aleksandra Woźniak

Gminny konkurs „Moje piękne 
Święta” rozstrzygnięty

 Już po raz X dzieci i młodzież z terenu całej gminy Wej-
herowo wzięła udział w konkursie plastycznym „Moje piękne 
Święta”. Zadaniem uczestników było, za pomocą dowolnej 
techniki, wykonać kartkę świąteczną. W tym roku regulamin 
wymagał zawarcie w niej motywu kaszubskiego. Wśród kil-
kudziesięciu nadesłanych prac, specjalnie powołana komisja 
wybrała najpiękniejsze, których autorzy nagrodzeni zostali 
nagrodami wręczonymi podczas Kaszubsko – Bożonarodze-
niowego festynu rodzinnego w gościcińskiej podstawówce. 
Nagrody wszystkim laureatom wręczył Wójt Gminy Wejhero-
wo Henryk Skwarło, dyrektor szkoły podstawowej w Gości-
cinie Teresa Hewelt oraz główna organizatorka konkursu Da-
nuta Matuszczak. Pierwsze miejsce w kategorii przedszkolnej  
i klas „O” zdobyła Martyna Mrzeska z klasy Oc SSP Gościcino. 
Drugie miejsce zajęła Martyna Sobolewska z klasy O b z SSP 
Gościcino, a trzecie Blanka Kalinowska z Samorządowego 
Przedszkola w Gościcinie.  W kategorii szkół podstawowych 
I miejsce zajęła Paulina Muttke z kl. I SSP w Nowym Dworze 
Wejherowskim, II Jacek Sikorra z kl. I SSP NDW, a trzecie 
Kinga Grubba z kl. III SSP w NDW. Wśród uczniów klas  
IV – VI najlepsze prace zaprezentowały Kamila Treder z SSP 
w Orlu i Agata Duszyńska z kl IV SSP Gościcino. W kategorii 
szkół gimnazjalnych I miejsce zdobył Dawid Moza z klasy Ik,  
II Damian Dompke z kl. Ig, a III Joanna Długosz z klasy I J.  
Grand Prix konkursu zdobyła Kamila Treder z SSP z Orla. 
Kartka jej projektu wydrukowana została przez Gminę Wej-

herowo i rozesła-
na do wszystkich 
instytucji z nią 
w s p ó ł p r a c u j ą -
cych. Znajduje się 
też ona na okład-
ce tego wydania 
biuletynu „Nasza 
Gmina”. Wszyst-
kim laureatom 
serdecznie gratu-
lujemy!

Nagrodę odbiera autorka najpiękniejsze 
kartki tegorocznej edycji konkursu, Kamila 
Treder z Orla

Wizyta w Sejmie zrobiła na dzieciach 
ogromne wrażenie

Wokół sceny bez przerwy gromadził się prawdziwy tłum
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 21 listopada 2012 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra 
Labudy w Bolszewie odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Roku Aleksandra 
Labudy w gminie Wejherowo. W ramach  uroczystości odbyły się: promocja książ-
ki Jaromiry Labuddy „Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny”, 
otwarcie wystawy Edmunda Kamińskiego „Czołowi zrzeszińcy – Aleksander Labuda 
i Jan Trepczyk” oraz wernisaż Grażyny Browarczyk, Małgorzaty Kubasik i Jerzego 
Raka zorganizowany w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”. 
Wśród licznie przybyłych gości wymienić należy m.in.: Henryka Skwarło – wójta 
Gminy Wejherowo, Łukasza Jabłońskiego – wójta Gminy Linia, Bogusławę En-
gelbrecht – zastępcę wójta Gminy Lina, Huberta Tomę – Przewodniczącego Rady 
Gminy Wejherowo, Urszulę Block, Wojciecha Kuziela i Janusza Gafkę – radnych 
Gminy Wejherowo, dr. Krzysztofa Zabieglińskiego – doradcę i pełnomocnika wój-
ta Gminy Wejherowo, Jana Trofimowicza – dyrektora Gminnego Domu Kultury 
w Lini, prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera, Henryka Kanczkowskiego – prezesa 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Wejherowo, Jerzego Hoppe – prezesa 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Rumi, Jaromirę i Bogusławę La-
buddówny – córki patrona biblioteki, Aleksandrę Betcher – uczennicę Aleksandra 
Labudy, Zofię i Edmunda Kamińskich, Eugeniusza Pryczkowskiego – dziennikarza 
i wydawcę, Katarzynę Lessnau – dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej  
w Górze, Zbigniewa Lipkę – dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie  
i Tomasza Miecznikowskiego. A także artystów z Koła Pasji Twórczych. 
 W imieniu Henryka Skwarło – wójta gminy Wejherowo, gości przywitał  
dr Krzysztof Zabiegliński podkreślając, iż „książka Jaromiry Labuddy Twórcze ży-
cie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny jest doskonałym zwieńczeniem nie-
zwykle bogatych obchodów Roku Aleksandra Labudy w Gminie Wejherowo. Wie-
lość inicjatyw popularyzujących postać i twórczość Aleksandra Labudy – patrona 
biblioteki nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie i niestrudzona praca na tej 
niwie Janiny Borchmann – dyrektora bolszewskiej książnicy. Doskonałym uzupeł-

nieniem promocji książki o wielkim Kaszubie 
była wystawa przygotowana przez Edmunda 
Kamińskiego, mówiąca o dwóch zrzeszyńcach 
Aleksandrze Labudzie i Janie Trepczyku. Do-
pełnieniem całości są cieszące oko miłośników 
sztuki obrazy autorstwa Małgorzaty Kuba-
sik, misterne hafty wykonane przez Grażynę 
Browarczyk i piękne rzeźby Jerzego Raka”. 
Ten niezwykle bogaty i wzruszający wie-
czór wieńczył występ kapeli kaszubskiej 
„Manijôcë”, który wykonał kilka tradycyjnych 
kaszubskich pieśni. W trakcie mini koncertu 
zespół opowiadał dowcipy, zachęcał do wspól-
nego śpiewania i częstował gości tabaką, roz-
bawiając wszystkich do łez. 
     J.B. i B.W.

Zakończenie Roku Aleksandra Labudy

Zakończenie Roku Aleksandra Labudy było okazją do 
wielu podziękowań

Skromne grono wolontariuszy z Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem 
Skwarło, Przewodniczącym Rady Gminy Hubertem Tomą, doradcą wójta 
Krzysztofem Zabieglińskim i panią dyrektor biblioteki Janiną Borchmann

na, Irena Samson - nauczycielka SSP w Bolszewie, Piotr Skrzyp-
kowski - kierownik zespołu „Remus” z Luzina, Katarzyna Smen-
toch - nauczycielka SG w Bolszewie, Wanda Szczęsna - dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie, 
Maria Treder - nauczycielka SG w Bolszewie, Małgorzata Wo-
łoszyn - właścicielka Biura Rachunkowego „M”, „EM”, „MM”. 
 Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Wejherowo 
wręczali wolontariuszom Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wej-
herowo, Hubert Toma - Przewodniczący Rady Gminy Wejhe-
rowo i Krzysztof Zabiegliński - pełnomocnik i doradca wójta. 
Dopełnieniem wieczoru był monodram w wykonaniu Anny  
M. Miller i Ludwika Lubieńskiego „Sztuczki malarskie”. Na za-
kończenie odbyło się zaś spotkanie autorskie z Ewą Lenarczyk  
i promocja jej najnowszej książki Kochaj mnie od morza  
do morza. 
       J.B.

W  bibliotece nagrodzili wolontariuszy
 Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 
podziękowano wszystkim osobom współpracującym z placówką. 
Słowo wstępne skierowane do niestrudzonych ochotników 
wygłosiła Janina Borchmann - dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, która  
w ciepłych słowach podziękowała wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tak owocnego funkcjonowania i rozwoju placówki. 
Osobami nagrodzonymi za bezinteresowną działalność na rzecz 
biblioteki zostali: Maciej Tamkun - komisarz plenerów malarskich 
w latach 2010-2012 oraz członkowie Koła Pasji Twórczych: Kry-
styna Dering, Andrzej Grabowski, Roman Graszkiewicz, Bogumi-
ła Gussmann, Zdzisław Karbowiak, Joanna Kowalska, Teresa Ma-
rzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisław Melzer, Gabriel 
Oleszek, Tadeusz Podgórski, Natasza Sobczak, Celina Szachow-
ska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Zbigniew Śmiechow-
ski, Brygida Śniatecka, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, 
Urszula Zimorska, Henryka Albecka - nauczycielka i opiekunka 
Koła Kaszubskiego działającego przy SG w Bolszewie, Katarzyna 
Błędzka-Zając - nauczycielka SG w Bolszewie, Jarosław Borowiec 
- nauczyciel SG w Bolszewie, Sławomir Cholcha - pomysłodawca 
i ekspert ds. językowych, Tomasz Fopke - poeta, literat, Marzena 
Jędrzejewska - nauczycielka SG w Bolszewie, Urszula Klisowska 
- nauczycielka SSP w Bolszewie, Anna Kloka - dyrektor Biblio-
teki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosa-
kowie, Elżbieta Kurek - artysta plastyk, Wojciech Kuziel - radny 
z Bolszewa, Ewa Lenerczyk - pisarka, Magdalena Płotka-Garstka 
- nauczycielka SSP w Górze, Bożena Reszke - radna z Gościci-
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 Niespotykana jak dotąd frekwencja zaskoczyła organizatorów spotkań z cyklu 
Kobiece Inspiracje, jakie 26 listopada odbyły się w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. 
Kolejne już z cyklu „babskich spotkań” w Gminnym Ośrodku Kultury roz-
poczęło się tym razem … lekkim wysiłkiem fizycznym. Instruktorka z fitness 
klubu  „Olimp z Wejherowa zaproponowała paniom kilka serii figur rozciąga-
jących, zwanych pilates. Są to bezpieczne ćwiczenia  przy dźwiękach spokoj-
nej muzyki, inspirowane jogą i baletem. To jednak przede wszystkim sposób 
na rekreację dla wszystkich, dlatego bardzo przypadły do gustu przybyłym 
paniom, które zobowiązały się powtarzać i utrwalać je we własnych domach. 
Kolejną, przygotowaną na ten pełen wrażeń wieczór niespodzianką była degu-
stacja różnorodnych potraw, przygotowanych przez miłośniczkę i znawczynię 
kuchni Dorotę Wiercińską z Gościcina. Zaproponowała ona dla wszystkich 
coś treściwego i coś słodkiego, nie tylko na zbliżające się Święta, pozwalając  
w mgnieniu oka nadrobić spalone podczas ćwiczeń kalorie. Jedną potrawę 
przygotowała również na oczach wszystkich gości! Poza ćwiczeniami i degu-

stacją znalazła się też chwila na rozmowę 
o tym, co łączy właściwie wszystkie przy-
byłe kobiety czyli dzieci. Pedagog szkolny 
Wioleta Runtz podpowiadała Paniom jak 
skutecznie zachęcić dzieci do współpracy,  
a więc jak z nimi rozmawiać, by stały się 
naszymi przyjaciółmi.  Kobiety, które czę-
sto spotkały się z oporem swoich pociech 
powiedziały, że cenne wskazówki na pewno 
niezwłocznie zostaną wprowadzone życie. 
Na koniec tego wyjątkowo bogatego w różno-
rodne propozycje spotkania, z pomysłami na 
dekoracje świąteczne, przybyła do aktywnych 
kobiet, znana już większości mistrzyni w sztu-
kach plastycznych i dekoratorskich, Bożena 
Reszke. Podczas minionego spotkania pokaza-
ła jak szybko, a co najważniejsze tanio, pięk-
nie udekorować dom, aby natychmiast poczuć  
w nim świąteczny klimat. W doskonałych 
nastrojach i wyraźnie zadowolone Panie po-
wróciły do domu wcielać w życie to, czego 
się nauczyły.

Kobiece Inspiracje w przedświątecznej atmosferze

kie upominki. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do pomocy w zorganizowaniu prezentów dla najuboższych 
dzieci i ich rodzeństwa w Gminie Wejherowo.

       J.B.

Świąteczna aukcja charytatywna
 Świąteczną Aukcję Charytatywną z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia zorganizowali pracownicy bolszew-
skiej książnicy i Kolegium Zakonów Pijarów w Bolszewie. Li-
cytowane były na niej obrazy, rzeźby oraz wyroby szydełkowe 
artystów z Koła Pasji Twórczych i indywidualnych twórców, za-
przyjaźnionych z naszą biblioteką. Ostatecznie udało się zebrać 
na niej ponad 2 tys. zł. Dochód przekazany zostanie na zakup 
prezentów pod choinkę dla dzieci najbardziej potrzebujących  
z Gminy Wejherowo. W aukcji wzięli udział radni z Gminy Wej-
herowo: Janusz Gafka z Gościcina i Wojciech Kuziel z Bolsze-
wa, przedsiębiorca Marian Szczygieł z Bolszewa, pracownicy 
biblioteki i osoby prywatne. Atrakcją dla dzieci był natomiast 
teatrzyk „Psoty Kłopoty” - opowieść świąteczna z zabawą  
w wykonaniu aktorów z teatru „Maszoperia” w Gdyni, w któ-
rym czynny udział brały także dzieci! Spektakl był bardzo wzru-
szający, niejednej osobie na widowni zakręciła się łezka wokół 
oczu. Po przedstawieniu zabawa polegała na wspólnych tańcach 
do dziecięcych przebojów muzycznych, także tych „z dawnych 
lat”, grach i konkursach z nagrodami. Najaktywniejsze dzieci 
biorące udział w konkursach w nagrodę otrzymały książki. Na 
zakończenie pojawił się Mikołaj, który wręczał dzieciom słod- Na aukcji wystawionych było ponad sto przedmiotów!

Wszystkie Panie ochoczo szukały pomysłu na własne dekoracje świąteczne

Podziękowania 
 Nowo powstałe Koło Gospodyń Wiej-
skich „Bolszewianki” składa serdeczne 
podziękowania Zarządowi OSP Bolszewo,  
a w szczególności dh Waldemarowi Hamera 
i dh Waldemarowi Bach za udostępnienie 
pomieszczenia remizy strażackiej oraz za 
okazaną pomoc i wsparcie w przygotowaniu 
spotkania opłatkowego.
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z Luzina, Katarzyna Smentoch - nauczycielka SG 
w Bolszewie, Wanda Szczęsna - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona  
w Chmielnie, Maria Treder - nauczycielka SG  
w Bolszewie, Małgorzata Wołoszyn - właściciel-
ka Biura Rachunkowego „M”, „EM”, „MM”.
 Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy 
Wejherowo wręczali wolontariuszom Henryk 
Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Hubert Toma 
- Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo  
i Krzysztof Zabiegliński - pełnomocnik i dorad-
ca wójta. Dopełnieniem wieczoru był monodram  
w wykonaniu Anny M. Miller i Ludwika Lubień-
skiego „Sztuczki malarskie”. Na zakończenie od-
było się zaś spotkanie autorskie z Ewą Lenarczyk 
i promocja najnowszej autorki Kochaj mnie od 
morza do morza. 
     J.B.

Wielki finał 
„Kaszubskich Opowieści Drzewiarza”

 Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza w Bibliotece Publicznej Gminy 
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie podziękowano wszystkim oso-
bom współpracującym z placówką. Słowo wstępne skierowane do niestrudzonych 
ochotników wygłosiła Janina Borchmann - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, która w ciepłych słowach po-
dziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak owocnego funkcjonowa-
nia i rozwoju placówki. Osobami nagrodzonymi za bezinteresowną działalność na 
rzecz biblioteki zostali: Maciej Tamkun - komisarz plenerów malarskich w latach 
2010-2012 oraz członkowie Koła Pasji Twórczych: Krystyna Dering, Andrzej 
Grabowski, Roman Graszkiewicz, Bogumiła Gussmann, Zdzisław Karbowiak, 
Joanna Kowalska, Teresa Marzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisław 
Melzer, Gabriel Oleszek, Tadeusz Podgórski, Natasza Sobczak, Celina Szachow-
ska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Zbigniew Śmiechowski, Brygida 
Śniatecka, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Urszula Zimorska, Henryka 
Albecka - nauczycielka i opiekunka Koła Kaszubskiego działającego przy SG  
w Bolszewie, Katarzyna Błędzka-Zając - nauczycielka SG w Bolszewie, Jaro-
sław Borowiec - nauczyciel SG w Bolszewie, Sławomir Cholcha - pomysłodawca  
i ekspert ds. językowych, Tomasz Fopke - poeta, literat, Marzena Jędrzejewska 
- nauczycielka SG w Bolszewie, Urszula Klisowska - nauczycielka SSP w Bol-
szewie, Anna Kloka - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Au-
gustyna Necla w Kosakowie, Elżbieta Kurek - artysta plastyk, Wojciech Kuziel 
- radny z Bolszewa, Ewa Lenerczyk - pisarka, Magdalena Płotka-Garstka - na-
uczycielka SSP w Górze, Bożena Reszke - radna z Gościcina, Irena Samson - na-
uczycielka SSP w Bolszewie, Piotr Skrzypkowski - kierownik zespołu „Remus”  

Dyrektor GOK-u Natasza Sobczak deklaruje próbę 
powtórzenia sukcesu w przyszłości

„Ksiądz z rozwiązanym butem” 
w Gościcinie

 Pełne zadumy i refleksji spotkanie z poezją odbyło się w plebanii 
kościoła parafialnego w Gościcinie. 4 grudnia miał miejsce wieczór au-
torski i promocja książki ks. Krzysztofa Konkola. Wieczorek z poezją, 
zorganizowany w gościcińskiej plebanii zgromadził nie tylko bliskich 
i przyjaciół księdza Krzysztofa, ale też wszystkich ludzi spragnionych 
refleksji i krótkiego zatrzymania się w swoim życiu. Poprowadziła je 
dziennikarka i również poetka Lilia Wilczyńska, a wiersze  ks. Krzysz-
tofa, wraz z nią czytali Alicja Lesner, Hanna Stankowska, Danuta Mey-
er - Seroczyńska i Marek Czoska. Piękny śpiew i gra na gitarze także 
niezwykle uzdolnionej gimnazjalistki pozwoliły na chwilę oderwać się 
od codziennych trosk i wspólnie zanurzyć w piękno poezji, słusznie 
porównywanej do twórczości ks. Jana Twardowskiego. Gospodarzem 
spotkania był ks. kanonik Stanisław Bach, który na koniec podzięko-
wał za organizację tego niezwykłego, adwentowego czuwania i zaprosił 
do słodkiego poczęstunku. Ksiądz Krzysztof Konkol pochodzi z Go-
ścicina, w którym dorastał, uczył się i w którym dojrzała w nim myśl  
o wstąpieniu do seminarium. W 2007 r. przyjął święcenia kapłańskie, 
a w 2008 r. wydał swój pierwszy tomik wierszy „W cieniu”. „Ksiądz  
z rozwiązanym butem” to tytuł najnowszej publikacji, w której autor  

w krótkich wier-
szach rozważa sło-
wa Pisma Świętego, 
Tajemnic Różańca, 
a także zastanawia 
się nad kondycją 
w s p ó ł c z e s n e g o 
świata.

Piątkowy wieczór z Eleną
 Listopadowe spotkanie z cyklu „Piątek z kulturą” 
pokazało, że grono amatorów rosyjskiej i cygańskiej 
twórczości jest w naszej Gminie naprawdę duże. Wyso-
ka frekwencja to również znak, że comiesięczne spotka-
nia z kulturą na stałe zapisały się w świadomości wielu 
mieszkańców. Na ostatnim, przybyłych gości niewąt-
pliwie zachwyciła charyzma wokalistów i instrumen-
talistów oraz niezwykła interpretacja rosyjskich ballad 
i muzyki rodem z cygańskiego taboru. Okazało się, że 
są wśród przybyłych na koncert gości znaleźli się nie 
tylko mieszkańcy z terenu gminy Wejherowo, ale także 
osoby z odległych zakątków powiatu wejherowskiego.  
Piękny śpiew i opowieści związane m.in. ze znaną 
wszystkim mistrzynią słowa i polskiej piosenki Agniesz-
ką Osiecką, a także wszystkie magiczne wspomnienia 
i pieśni wypływały z ust ELENY, gwiazdy „Wieczoru 
Cygańskiego” warszawskiego teatru Buffo, która dzięki 
swym bałkańsko – romskim korzeniom dodatkowo po-
głębiła artystyczny przekaz spektaklu. Wspaniały i na 
pewno niezapomniany wieczór współkreowali z nią dwaj 
artyści ze Wschodu, Walenty Dubrowski na fortepianie  
i Jurij Tokar, gitarzysta i znakomity wokalista.

Elena zachwycała  potężnym głosem i niezwykłą wrażliwością
Spotkaniu towarzyszyła pełna ciepła i życzliwości 
atmosfera
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Elena zachwycała  potężnym głosem i niezwykłą wrażliwością

Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa 
znowu najlepsze!

Nasi wspaniali seniorzy!

szewa, Sasina i Przetoczyna. Było to wykonanie wizytówki koła 
na tablicy, pokaz mody w kapeluszu, śpiew dwóch piosenek  
i taniec z Unii Europejskiej oraz chleb z omastą. Każde koło 
podeszło do zadania w indywidualny, czasami zaskakujący spo-
sób, dlatego też poszczególne prezentacje były tak wyjątkowe. 
Wszystkie konkurencje oceniało jury, które ostatecznie zdecy-
dowało, że na nagrodę Grand Prix zasłużyło KGW z Bolszewa  
i to one będą reprezentować nasz powiat w finale wojewódz-
kim. Dodatkową nagrodę i gratulacje gospodyniom z Bolszewa 
złożył Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Naszym dziel-
nym reprezentantkom ponownie gratulujemy spektakularnego 
sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne występy!

 XIV Turniej KGW Powiatu Wejherowskiego zakończony 
sukcesem debiutującego na tej imprezie Koła Gospodyń Wiej-
skich z Bolszewa. Grand Prix otrzymały za odwagę, pomysł  
i ciężką pracę. Turniej KGW to jednak przede wszystkim zaba-
wa. Lecz jeśli do tej zabawy dodać odrobinę rywalizacji, impre-
za robi się naprawdę widowiskowa. Przekonać się mogli o tym 
widzowie zmagań kilkudziesięciu Pań z terenu całego Powiatu 
Wejherowskiego, które kolejny raz walczyły o laur najlepszego. 
Wśród publiczności raz po raz wybuchały salwy śmiechu, a cza-
sem także odgłosy prawdziwego zachwytu. Powodem ku temu 
były kolejne konkurencje, w których prezentowały się grupy  
z Kętrzyna, Leśna, Luzina, Brzeźna Lęborskiego, Perlina, Bol-

Koło Gospodyń z Bolszewa podczas prezentacji jednej z piosenek

 Miniony miesiąc obfitował w uroczyste spotkania senio-
rów poszczególnych sołectw. Radosne spotkania w gronie są-
siadów, przyjaciół i znajomych odbyło się w Gniewowie, Orlu 
i Kniewie. W dwóch pierwszych miejscowościach uroczystą 
kolację poprzedzała msza święta. Wszędzie zaś z wiązankami 

kwiatów i serdecznymi życzeniami przybył Wójt Gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło. Bukiety, symbolicznie, złożył na ręce 
najstarszych gości spotkania. W Kniewie była to Anna Dampc 
i Brunon Sawicki, w Gniewowie Maria Starosta i Franciszek 
Deik, a w Orlu Magdalena Műller i Wiktor Laddach.

Spotkanie seniorów w Kniewie Spotkanie seniorów w Gniewowie Spotkanie seniorów w Orlu
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Przedwojenni właściciele ziemscy i ich pracownicy
 W ostatnich latach, szczególnie we wspomnieniach by-
łych właścicieli ziemskich i ich potomków ¨ można dostrzec 
ciekawe zjawisko. W różnych publikacjach przedstawiany 
jest idealistyczny obraz pomorskiej wsi, w której harmonij-
nie współpracowali ze sobą właściciele dużych majątków 
ziemskich, małych gospodarstw rolnych i ich pracownicy, ro-
botnicy rolni. Ci pierwsi nie wykorzystywali swojej pozycji 
ekonomicznej, nie wyzyskiwali uboższych mieszkańców wsi, 
przeciwnie dbali o ich dobrobyt, pomagali w potrzebie. Ci dru-
dzy zawsze się zgadzali z decyzjami pierwszych, nie dążyli do 
zmian własnościowych na wsi, chętnie powiększali i chronili 
majątek pracodawców. Wszyscy stanowili jedną, zgodną wiej-
ską rodzinę, której członkowie znali swoje miejsce i z powo-
dzeniem oraz bez narzekań wykonywali przynależne im role. 
Czy taki wizerunek odpowiada historycznej rzeczywistości? 
 Mam przed sobą pismo  do wejherowskiego starosty z 1932 r. 
 wieloletniej pracownicy hrabiego H. Keyserlingka w jego ma-
jątku w Pętkowicach. Nieco prowokacyjnie zacytuję tutaj jego 
dłuższy fragment: „Moja rodzina mieszka już od 22 lat na ma-
jątku ziemskim Pentkowice należącym do hr. H. Kayserlinga  
w Pentkowicach. Mój mąż zmarł w czerwcu 1929 r. Ja sama je-
stem 72 lat stara i przepracowana i nie jestem zdolna się utrzymać. 
Nie mam ani własnego mieszkania ani kawałka roli ani innego 
dochodu z którego mogłabym się utrzymywać. Utrzymywałam 
się dotychczas z jednej krowy którą mogłam sobie paść na pastwi-
sku pana Kayserlingka. Obecnie zakazał mnie hr. Kayserlingk 
również moją krowę na pastwiskach swoich paść, tak iż jestem 
obecnie bez wszelkich środków do życia. Ponieważ na majątku 
Pentkowice przeszło 20 lat pracowałam i się tam zestarzałam  
i stałam się niezdolna do pracy, uważam, że przysługuje mnie od 
majątku Pentkowice bezpłatne mieszkanie, opał, paszę i pastwi-
sko na krowę oraz trochę ziemi i naturaljów żywnościowych”. 
 Od razu dopowiem, że podobnych międzywojennych skarg, 
pism pracowników majątków ziemskich i większych gospodarstw 
rolnych z terenu obecnej gminy Wejherowo znalazłem znacznie 
więcej, w tym także wniosków o zmniejszenie powierzchni du-
żych majątków i gospodarstw. Czy oznacza to, że przedstawio-
ny wyżej idylliczny obraz pomorskiej wsi jest nieprawdziwy? 
Jak sądzę, odpowiedź na tak postawione pytanie nie może być 
jednoznaczna, brzmi więc ona i tak, i nie. Pośrednio taki jej wy-
dźwięk uzasadniają także współczesne opinie części mieszkań-
ców gminy Wejherowo - pamiętających międzywojnie - o po-
stawie hr. H. Keyserlingka, która ma zarówno swoich obrońców 
(czy wręcz apologetów), jak i krytyków. Wydaje się przy tym, że 
na te opinie jakiś wpływ wywiera też aktualna sytuacja społeczno 
¨C polityczna i normalizacja stosunków polsko ¨C niemieckich. 
  Należy jednak też zaznaczyć, że ów idylliczny obraz sto-
sunków na międzywojennej wsi jest wynikiem specyficznych 
uwarunkowań, w tym przekształceń, jakie nastąpiły po 1945 r. 
Na ogół wszyscy, którzy wspominają przeszłość, łatwiej i czę-
ściej przywołują wydarzenia pozytywne, budujące, a pomija-
ją negatywne, mniej korzystne. W odniesieniu do wspomnień 
o sytuacji międzywojennej pomorskiej (wejherowskiej) wsi 
na to nałożył się także fakt, że jej realia nagle i to z przyczyn 
zewnętrznych zakończyły się w 1939 r. (dla społeczności pol-
skiej) i w 1945 r. (dla społeczności niemieckiej). Nie dziwi, że  
w warunkach, jakie nastąpiły po tych datach, okres wcześniej-

szy był odbierany jak „utracony raj”. Jestem pewien, że gdy-
by ów „utracony raj” ginął  w dłuższym przedziale czasowym  
i z przyczyn bardziej naturalnych, mniej by było jego apologe-
tów. Gdyby przyszłoby mu zmierzyć się chociażby z powojenną 
urbanizacją, odpływem ludności wiejskiej do miast, konkurencją 
taniej żywności sprowadzanej z innych krajów i kontynentów 
itp. Wszystko to rodziłoby konflikty, rozgoryczenie przeczące 
sielankowym opisom. Umacniają w tym między innymi wspo-
mnienia byłych właścicieli ziemskich w Wielkiej Brytanii, któ-
rzy nie utracili w sposób gwałtowny swojej własności. Ich opisy 
dawnej wiejskiej rzeczywistości na ogół dalekie są od sielanki. 
 Cytowany przeze mnie fragment wypowiedzi pętkowic-
kiej robotnicy będącej narodowości polskiej pośrednio prze-
czy też bezkonfliktowemu współżyciu Polaków i Niemców 
na obszarze dzisiejszej gminy Wejherowo przed dojściem  
A. Hitlera do władzy, co może być tematem innego artykuliku. 
W niniejszym tekście trzeba jednak zaznaczyć, że nieporozu-
mienia, wzajemne roszczenia pomiędzy właścicielami ziem-
skimi a ich pracownikami zdarzały się nie tylko w majątkach 
niemieckich. Przeciwnie, występowały także w polskich posia-
dłościach. Między innymi jedna z robotnic F. Napierały, posia-
dającego znaczny majątek ziemski w Kąpinie, skarżyła się sta-
roście (później też premierowi), że doznała trwałego kalectwa 
na skutek przymuszenia jej przez pracodawcę do pracy przez 
cały dzień „za marnym wynagrodzeniem w deszczu i zimnie”. 
 Warto też powiedzieć, że tak samo jak pełnej wiary nie moż-
na dać sielankowym opisom byłych właścicieli ziemskich, nie 
wolno też być całkowicie bezkrytycznym wobec treści pism ich 
pracowników. Zdarzały się wśród nich osoby przedsiębiorcze, 
celowo wyolbrzymiające doznane krzywdy w nadziei, że przez 
to łatwiej uzyskają wsparcie finansowe. Zapotrzebowanie na nie 
było tak duże, że kto wie, czy spełnienie wszystkich próśb, nie 
doprowadziłoby do plajty najlepiej funkcjonującego majątku. 
 Wzajemne odniesienia właścicieli, gospodarzy ziemskich 
do robotników rolnych i innych uboższych mieszkańców wsi  
w okresie międzywojennym były więc bardzo zróżnicowane, uza-
leżnione od wielu czynników. Wśród nich miały swoje znaczenie 
między innymi charaktery, postawy pracodawców i pracowni-
ków (niekiedy też ich narodowość, wyznanie), a jeszcze bardziej 
uwarunkowania ekonomiczne, jak sytuacja na rynku pracy, ko-
niunktura na płody rolne czy jej brak itp. Najbardziej uderza, że 
najwięcej skarg na wiejskich, majętnych pracodawców pochodzi 
od ludzi starszych lub po doznanych wypadkach (okaleczonych), 
których możliwości zarobkowania były znacznie ograniczone. 
Można wyraźnie zaobserwować, że robotnik w pełni sił łatwiej 
znajdował pracę i był otoczony pieczą pracodawcy, gdy tych sił 
już nie miał, niejednokrotnie nie tyle pracował, co skarżył się 
różnym instytucjom na swój los, tym samym zostawiając sze-
reg pism, dzisiaj będących przedmiotem historycznej analizy... 
 Na koniec jeszcze jedna refleksja, jak mocno w przedstawia-
nych przeze mnie pismach widać przekształcenia cywilizacyjne, 
które były i są naszym udziałem w ostatnich dziesięcioleciach. 
Kto z obecnie potrzebujących społecznego wsparcia, zwracałby 
się o umożliwienie mu wypasu krowy, jak to uczyniła między-
wojenna mieszkanka Pętkowic? Ciekawi też, jakby na taką proś-
bę zareagował współczesny urzędnik?
      Bogusław Breza
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Zaproszenie 
 Sołtys i Rada Sołecka Bolszewa serdecznie 
zapraszają wszystkich mieszkańców Bolszewa 
do wzięcia udziały w II edycji konkursu na naj-
piękniejszą, świątecznie przystrojoną posesję. 
Regulamin konkursu znajduje się w gablotach 
sołeckich. Finał konkursu, jak i konkursu dla 
dzieci na najpiękniejszą ozdobę choinkową od-
będzie się 21 grudnia o godz. 17.00 na placu przy 
siedzibie byłej poczty na ul. Reja 2. Dla wszyst-
kich przewidziany świąteczny poczęstunek!

WIADOMOŚCI ROLNICZE 
 15 stycznia 2013r. - początek składania 
wniosków o dopłatę do materiału siewnego.

ZMIANY W KRUS

 1 stycznia 2013roku wejdzie w życie usta-
wa z 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
z 6 czerwca 2012r., poz. 637), która poprzez art. 
3 wprowadzi zmiany do ustawy z 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Jednym z najważniejszych założeń będzie suk-
cesywne podwyższanie wieku emerytalnego za-
równo dla kobiet, jak i dla mężczyzn, a w efekcie 
końcowym jego zrównanie u obu płci. Podwyż-
szanie wieku emerytalnego zacznie się od 2013 r. 
i będzie przebiegało stopniowo. Obejmie kobie-
ty urodzone po 31 grudnia 1952r. i mężczyzn 
urodzonych po 31 grudnia 1947r. Emerytury 
rolnicze tzw. wcześniejsze ( na podstawie art. 
19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników) będą przyznawane rolnikom, którzy 
do 31 grudnia 2017r. ukończą 55 lat (kobieta) 
lub 60 lat (mężczyzna), będą legitymować się co 
najmniej 30-letnim podleganiu wyłącznie rolni-
czemu ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu  
i zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.  
Od 1 stycznia 2013r. ulega zmianie metoda obni-
żania wcześniejszej emerytury w taki sposób, że 
część uzupełniającą zmniejsza się o 5% emerytury 
podstawowej za każdy pełny rok dzielący upraw-
nionego od wieku emerytalnego. Tak ustaloną 
część uzupełniającą zwiększa się o 5% emerytury 
podstawowej po upływie każdego pełnego roku 
dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.  
Od stycznia 2013 roku ruszają obowiązkowe ubez-
pieczenia budynków rolnych oraz OC rolnika.  
Od roku 2013 wymogi w zakresie zasady wza-
jemnej zgodności (CROSS COMPLIANCE) 
zostaną poszerzone o przepisy dotyczące dobro-
stanu zwierząt. Więcej informacji na ten temat  
w kolejnym wydaniu Naszej Gminy.

                        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 
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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




