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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CHOCZEWO
POMÓŻMY MARCIE!

W MIESIĄCU GRUDNIU, PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA NASZE SERCA SĄ BARDZIEJ
OTWARTE NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA
I CHĘTNIEJ POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM.
3 GRUDNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE
ODBĘDZIE SIĘ KONCERT CHARYTATYWNY.
NIE POZOSTAŃMY OBOJĘTNI
SZCZEGÓŁY NA STR. 5

„ATOMOWA”
WYLICZANKA…

… ŻARNOWIEC, KOPAŃ, LUBIATOWO…
WCIĄŻ DO KOŃCA NIE WIADOMO!
WIĘCEJ NA STR. 6

Zapraszamy do nadsyłania korespondencji!
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowania „Wieści Choczewskich”, dzielenia się
z nami swoimi uwagami, opiniami i informowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych. Chcemy,
by jak najwięcej mieszkańców gminy sięgało po nasz biuletyn. Jednocześnie informujemy, że nie
będziemy publikować anonimów oraz tekstów zawierających wulgaryzmy. Redakcja zastrzega sobie prawo
do adiustacji i skracania nadesłanych tekstów.
Informuję również, iż za treść zawartą w tekstach, odpowiadają jedynie ich autorzy.
Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji i ogłoszeń, których treść warto przekazać do wiadomości publicznej
i aby mogły one traﬁć do szerszego grona odbiorców. Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy – w wersji papierowej lub
elektronicznej. Kontakt: tel. 722 024 910, e-mail: wiesci1@gmail.com

NAPISZ DO WÓJTA!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub samej pracy urzędu?
Napisz do wójta!
Na podany adres e-mail „Wieści choczewskich” napisz o swoich
problemach, spostrzeżeniach i uwagach.
Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

s. 2

Nr 11 (141)

LISTOPAD

2011

Wieści Choczewskie

Szanowni Państwo,
„Bóg, honor, ojczyzna…” – właśnie te słowa przypomniał 12
listopada Kapelan Myśliwych na uroczystym nadaniu sztandaru
Koła Łowieckiego „Ponowa” z Gdyni. Słowa te dobrze komponowały się z obchodzonym dzień wcześniej Świętem Niepodległości. Przypomniały nam o czasach w historii naszej Ojczyzny,
gdy na ﬂagach i sercach wyryte były te słowa, a naród Polski mógł
istnieć nawet kiedy formalnie go nie było… Wówczas o wolność
walczyć trzeba było bronią. Dziś, po 93 latach od odzyskania przez
Polskę niepodległości, naszą „walką” jest uczciwe i rzetelne wypełnianie naszych obowiązków, odpowiedzialność, sumienna praca i nauka, przez które stajemy się bohaterami. Bo
Ojczyzna, to nie tylko jakaś przestrzeń określona granicami. Ojczyzna, to nasz zbiorowy
obowiązek…
Niech więc te słowa: „Bóg, honor, ojczyzna” nie odejdą w przeszłość i niepamięć. Nadajmy im nowy sens i sprawmy, by wartości te powróciły do naszego codziennego życia.
Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci Męża
Pani Wandzie Kułakowskiej
składają
Przewodniczący RG
Wójt Gminy Choczewo
Krzysztof Łasiński
Wiesław Gębka
i Radni oraz pracownicy Rady Gminy Choczewo
Urzędu Gminy Choczewo

SPROSTOWANIE
W numerze 10 „Wieści Choczewskich” informacje z Samorządowego Przedszkola w Choczewie, błędnie podano jako informacje z Niepublicznego Przedszkola w Choczewie.
Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00.
______________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo - Krzysztof Łasiński
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 17:00
w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA I URZĘDU
1. Na przełomie października i listopada 2011 roku Urząd Gminy w Choczewie dokonał niezbędnych napraw dróg gruntowych na
terenie gminy w następujących miejscach: Ciekocino – cmentarz;
Sasino-Zielonka; Kopalino: ul. Bursztynowa w kierunku Gajówki;
Lubiatowo: ul. Kaszubska, ul. Rybacka, ul. Jeziorna; Choczewo: ul.
Mickiewicza, ul. Chmielna, ul. Matejki, ul. Prusa; Borkowo Lęborskie: wieś; Lublewo; Lublewko; Kierzkowo; Gardkowice: droga
dojazdowa do wsi.
2. Zakończył się drugi i ostatni nabór samorządów zainteresowanych udziałem w projekcie „Decydujmy razem” Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z ogromną radością informujemy,
że wniosek, który złożył Urząd Gminy został przyjęty.
Jesteśmy pośród 29 gmin i powiatów z 8
województw w Polsce, które w najbliższym
czasie dołączą do projektu wprowadzającego
nową jakość w relacje między obywatelami a
władzami przedstawicielskimi i administracja lokalną. Wraz ze
108 samorządami rozpoczniemy testowanie jednego z modeli partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych
oraz podejmowaniu decyzji publicznych.
3. Złożono wniosek na Projekt „Delﬁnki Choczewskie” na zajęcia dotyczące powszechnej nauki pływania dla uczniów Zespołu
Szkół w Choczewie. Wniosek skierowany do Ministerstwa Sportu i
Turystyki w ramach otwartego konkursu na doﬁnansowanie w roku
2012 zajęć sportowych dla uczniów. Wnioskodawca - Uczniowski

XI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
IV ADENCJI 14.11.2011 R.
Dnia 14.11.2011 r. w sali konferencyjno-wystawowej Centrum
Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się XI Sesja Rady Gminy
Choczewo, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy – pan Krzysztof
Łasiński. Powitał wszystkich przybyłych na sesję, a następnie stwierdził
prawomocność obrad.
W trakcie sesji Rady Gminy Przewodniczący Rady poinformował
o powstaniu nowego Klubu Radnych. Klub przyjął nazwę „Odnowa” i
tworzą go następujący radni: Kowalski Rafał – przewodniczący, Fleming
Franciszek - zastępca przewodniczącego, Zielaskiewicz Michał - sekretarz, Dettlaff Krystyna, Langer Krzysztof, Liszniański Marian, Sarzyński
Zbigniew.
Na sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ﬁnansowej na
lata 2011-2020.
2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
3. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Choczewo
w 2012r.
4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.
5. Uchwała w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.
6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Choczewo.
7. Uchwała w sprawie ustalenia na terenie Gminy Choczewo
miejscowości spełniających warunki, w których można pobierać opłatę
miejscową.
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Klub Sportowy „Gol” przy ZS w Choczewie we współudziale z
Gminą Choczewo.
4. Złożono wniosek na Projekt „Znajdujemy wspólny język”
na kurs języka niemieckiego i angielskiego dla osób dorosłych.
Wniosek skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego przez Urząd Gminy Choczewo w ramach Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioskodawcą jest
Urząd Gminy Choczewo.
5. Zakończono budowę „Wiaty” w Choczewie. W związku ze
zmianą wykonawcy zaoszczędzono ok. 13 tys. złotych, które na
zebraniu wiejskim Sołectwa Choczewo postanowiono przeznaczyć
na naprawę dróg w „dolnym” Choczewie.
6. Urząd Gminy podpisał umowę z nowym lekarzem ortopedą.
Dr Piotr Grabarek od początku listopada przyjmuje pacjentów w
Gminnym Ośrodku Zdrowia w każdy wtorek od godz. 12. Dotychczasowy ortopeda dr Andrzej Kościemski sam złożył wypowiedzenie (umowa gwarantowała 7-dniowe wymówienie).
7. Na spotkaniu „Międzygminnego Porozumienia” 6 gmin w
Luzinie, wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka zaproponował
zorganizowanie Mini-Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej dla dzieci
i młodzieży z Klubów Sportowych z powiatu wejherowskiego,
puckiego, z gminy Schwerin i Somna. Eliminacje miałyby odbyć
się w Choczewie, natomiast ﬁnał w Gniewinie równolegle z zakończeniem Mistrzostw.
8. Jak zwykle, we wszystkie poniedziałki Wójt spotykał się
z mieszkańcami rozmawiając o ich bieżących problemach i sprawach.

8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej
w gminie Choczewo, terminu płatności i sposobu jej poboru.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze Gminy Choczewo.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za
zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choczewo.
11. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zawilca i Polnej we wsi
Lubiatowo w gminie Choczewo.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/53/11 Rady Gminy
Choczewo z dnia 23 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bałtyckiej
oraz Ogrodowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
13. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVII
/194/2008 Rady Gminy Choczewo z dnia 18 września 2008 roku dotyczącej
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo.
14. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/341/2010 Rady
Gminy Choczewo z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Choczewo.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy oddania gruntu w użytkowanie
wieczyste.
Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy
do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej
Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione
są wszystkie uchwały.
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MÓJ GŁOS...
„NIE ZGADZAM SIĘ Z TWOIM POGLĄDEM, ALE PO KRES MOICH DNI BĘDĘ BRONIŁ TWEGO
PRAWA DO ICH GŁOSZENIA”

CZY TO OSTATNIA SESJA W TYM SKŁADZIE???
MAM NADZIEJĘ, ŻE NIE !
Z takim pytaniem, do samej siebie, udałam się dzisiaj
na listopadową Sesję Rady Gminy.
Na bardzo długiej liście uchwał do podjęcia przez Radę
znalazło się kilka, które z racji dodatkowych wpływów
do budżetu gminnego, były dla mnie ważne. Chodzi o
opłatę miejscową (klimatyczną), sposób jej pobierania i
nowe miejscowości nią objęte. To może w ogólnej skali
dochodów Gminy mało, ale patrząc w przyszłość to dużo,
zwłaszcza dla rozwijającej się gminy turystycznej. Na
szczęcie, mimo sprzeciwu Radnych Klubu Dla Dobra
Gminy... (reprezentanci starej gwardii poprzedniego wójta),
uchwały przeszły i od przyszłego roku i sezonu powinniśmy
odczuć w sołectwach jej skutki. Wójt zapewnił, że wpływy
z opłat miejscowych zasilą budżety sołeckie. TRZYMAMY
PANA ZA SŁOWO, PANIE WÓJCIE!
W trakcie Sesji pojawił się pewien poważny zgrzyt
tzn. część przygotowanych uchwał nie nadawała się do
rozpatrzenia z racji ich złego przygotowania (brak mapek
poglądowych czy obszerniejszego, pisemnego uzasadnienia) przez odpowiedzialnych za to pracowników UG. Jako
„wolny słuchacz ” na Sesji, zgadzałam się z protestem
Radnych Klubu DDGCH, bo uchwała musi zawierać informacje pozwalające na rozpoznanie sprawy, a w razie
potrzeby, Wójt służy dodatkowym wyjaśnieniem. W tym
wypadku było właśnie na odwrót i dlatego uchwały nie
przeszły.
Dlaczego o tym piszę chociaż nikt mnie o to nie prosił,
ktoś zapyta? Po pierwsze: wreszcie mam prawo wypowiadać się na różne tematy, a po drugie, chcę tą droga prosić
Wójta, by nie powielał schematów starej władzy, bo łatwo
wykorzystać to przeciwko Niemu, co właśnie się stało.
Oczywiście, jak to Ja, nie pozostawiam sprawy bez odpowiedzi i po wykonaniu kilku telefonów (na własny koszt)
dowiedziałam się, że tak właśnie, za czasów poprzedniego
Wójta, wyglądały również uchwały. Pracownik UG robił to
i robi nadal tak samo, zatem reakcja Radnych była dla niego zaskoczeniem. Czy zatem oburzenie Radnych z Klubu
DDGCH było spontaniczne, czy tez chcieli Oni skompromitować pana Gębkę? Nie dowiem się tego z pewnością,
a każdy może zrobić swoje dochodzenie w tej sprawie.
Nie tracąc na to czasu proszę Wójta i Przewodniczącego
o wyciągnięcie wniosków na przyszłość i wypracowanie
nowych wzorców powstających uchwał.
Żeby być do końca rzetelną w relacji z Sesji, nie
mogę przemilczeć innej, tym razem i z własnej winy,
wpadki Wójta.. Otóż Radni, prawie jednomyślnie, zagłosowali przeciw projektowi uchwały, która choć ważna dla

Voltaire

Inwestora, nie była poprzedzona wcześniejszymi umowami
z UG, dającymi gwarancję wywiązania się z obietnic po jej
uchwaleniu. I na nic zdało się tłumaczenie Wójta - umowa
jest umową wtedy, gdy podpisuje się ją na papierze w obecności prawnika. A tego właśnie zabrakło. Ale ważniejsze w
tym momencie jest to, że (chyba po raz pierwszy) zgodna
decyzja Radnych była słabym światełkiem w tunelu zrozumienia roli jaką powinni pełnić Wszyscy Radni. Są oni
reprezentantami mieszkańców i jak długo wykorzystują Oni
Sesję do walki, tak długo my- Mieszkańcy, będziemy odczuwać skutki tej gry o władzę. A chodzi tu o rozwój Gminy
i dobro jej Mieszkańców. Dosyć mam słuchania narzekań,
na brakującą kanalizację, chodniki, wylewanie szamba do
lasu, walące się domy z braku remontów czy stojącą wodę
na drodze! Radni Klubu DDGCH, to są skutki Waszych
rządów i teraz zakasajcie rękawy i włączcie się do pracy
z tymi, którzy już zrozumieli swój błąd i z tymi, którzy
cały czas próbowali i próbują to naprawić! Człowiek uczy
się przez całe życie, a Wójt to człowiek, prawda? Uznał
swój błąd, przyjął godnie decyzję Rady i zobowiązał się
przygotować umowę w obecności Radnych i Inwestora.
Drodzy Mieszkańcy, piszę to wszystko by raz jeszcze
przypomnieć Wam o odpowiedzialności jaka spada na Was
za obecne i przyszłe losy całej gminy Choczewo. Jeśli w referendum zagłosujecie za odwołaniem obecnego Wójta, to
odbierzecie sobie prawo do oceny Jego działań i realizacji
programu. Na kolejne lata odsuniecie szansę zmiany wizerunku naszej gminy, budowy demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego. Poprzedni Wójt miał dużo czasu na to, by
podjąć wyzwanie jakim było wejście Polski do UE. W dużej
mierze zmarnował ten czas, zniszczył potencjał drzemiący
w ludziach, zdławił inicjatywę oddolną, ”zatrzymał czas”,
a określenie: LUDZIE WSI POPEGIEEROWSKICH, było
często powtarzane.
Obecny Wójt próbuje to odbudować. Nie jest łatwo
i dlatego musimy Mu dać czas. Musimy mu dać czas, to
nie znaczy siedzieć, patrzeć i czekać na „mannę z nieba”.
Musimy mu dać czas, to znaczy szukać wspólnie rozwiązań dla trudnych spraw, wskazywać na dobre przykłady,
rozmawiać. Dać czas, to znaczy również pozwolić Panu
Gębce naprawić błędy i wyciągnąć z nich wnioski. Jeśli tak
postąpimy, to będziemy mogli ze spokojnym sumieniem
spojrzeć na to co zrobił On i Radni tej Gminy, by odpowiedzialnie stanąć do kolejnych wyborów.
Na koniec jeszcze jedna reﬂeksja. Zadaję sobie od pewnego czasu pytanie: Czy przypadkiem pośpiech w odwołaniu Wójta nie bierze się z obawy, że może Mu się udać???
Ale na to pytanie niech każdy odpowie sobie sam...
Jak zawsze, z poważaniem i jawnie
Dorota Borówka z Kierzkowa
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OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo,
W trosce o zdrowie i dalsze losy uczennicy klasy
trzeciej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im.
Unii Europejskiej w Choczewie, Marty Łaszewskiej,
dziewczynki poruszającej się na wózku inwalidzkim,
postanowiliśmy zorganizować koncert charytatywny.
Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na rehabilitację Marty, która w październiku przeszła konieczną
i poważną operację kręgosłupa. Operacja udała się,
ale dziewczynka wciąż wymaga kontrolnych wizyt
u specjalistów w szpitalu w Poznaniu oraz rehabilitacji.
Jej najważniejsze potrzeby spełnia kochający ojciec,
dając jej miłość, uśmiech, poczucie bezpieczeństwa i
stałą obecność. Nie da się jednak uniknąć wydatków
ﬁnansowych, które z czasem mogą przerosnąć każdego.
Dlatego też postanowiliśmy zorganizować koncert charytatywny, tym samym kontynuować cykl wieczornic,
które w latach poprzednich miały miejsce w Pucku.
Swoje bezinteresowne wsparcie w organizacji koncertu zadeklarowali uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
muzycy, którzy nie są związani z naszą szkołą.
Tych, którzy w głębi serca czują potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz nie jest im
obojętny los Marty, serdecznie zapraszamy na koncert
charytatywny, który odbędzie się 3 grudnia 2011r. o
18.00 w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej
godzinie 19.00
w Choczewie.
Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie
wraz z organizatorami koncertu

W koncercie udział wezmą: Chór szkolny Zespołu Szkół w Choczewie pod
dyrekcja p.Krzysztofa Majdy; Zespół „Perfekt”\(N.Kowalewska\);
Zespół instrumentalny „Oxford Band” oraz Soliści: Barbara Tarnowska,
Patrycja Baczyńska, Weronika Korthals - Tartas, Bartłomiej Szefke

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Wiącek za wykonanie łazienki oraz wszystkim
sponsorom, którzy swoją oﬁarnością przyczynili się do szybkiego jej powstania.
Dziękujemy również członkom Stowarzyszenia AA za współpracę i bezinteresowną pomoc.
Dziękujemy KGW Starbienino za pomoc w organizacji Festynu Integracyjnego, który odbył się dnia
17.07.2011 r., oraz wszystkim oﬁarodawcom, dzięki którym wybudowane zostało szambo.
Składamy osobne podziękowania dr Andrzejowi Kościemskiemu za okazywaną pomoc, oddanie i współpracę, które były dla naszych podopiecznych nieocenione. Dziękujemy również wszystkim lekarzom Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Choczewie za zaangażowanie w pomoc niepełnosprawnym z naszej gminy.
Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Promyk Nadziei”
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„ATOMOWA” WYLICZANKA TRWA"
„Budowa elektrowni atomowej, to poważne wyzwanie o charakterze przede wszystkim społecznym…” – to słowa Premiera
Donalda Tuska wygłoszone na posiedzeniu Rządu na początku
bieżącego roku, na którym podjęto decyzję w sprawie polskiego
programu energetyki jądrowej.
Niestety, do tej pory nie określono konkretnej lokalizacji, choć
jak podaje SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24 (Centrum Informacji o Energii Elektrycznej) w dniu 16.11.2011 r., elektrownia
jądrowa powstanie najprawdopodobniej nad morzem… w jednej
z trzech miejscowości: Żarnowiec, Kopalino-Lubiatowo w woj.
pomorskim lub Kopań w woj.zachodniopomorskim. Według
„SERWISU” największe szanse mają lokalizacje nadmorskie
(Kopalino-Lubiatowo i Kopań), ze względu na możliwość dostarczania konstrukcji stalowych drogą morską, a także dostęp
do dużych ilości wody. Dodatkowym atutem przemawiającym
za budową elektrowni jądrowych nad brzegiem morza jest fakt,
że taka budowa kosztuje znacznie mniej niż stawianie jej gdzie
indziej.
Czy decyzja, jaką w najbliższym czasie podejmie Rząd będzie
dla naszej gminy korzystna?
Nastały jesienne chłody, wkrótce nadejdzie zima i zapewne
każdy z nas zastanawia się nad tym, czym ogrzać dom i jak dotrwać
do wiosny. Staramy się zgromadzić odpowiednią ilość drewna,
węgla… A może ogrzewając dom prądem lub gazem martwimy
się, aby nie wzrosły ich ceny…
Generalnie chcemy zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo.
Zrozumiałe jest więc, że rządzący też myślą o bezpieczeństwie energetycznym dla naszego kraju i rozpatrują wszystkie
możliwości produkcji energii elektrycznej, aby nie zabrakło jej
wszystkim obywatelom.
A jakie konkretne korzyści może przynieść mieszkańcom
gminy powstanie na jej terenie Elektrowni Jądrowej?
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1. Zatrudnienie mieszkańców w samej elektrowni.
2. Zwiększenie lokalnego popytu na towary i usługi, poprzez
składanie przez elektrownię zamówień na towary i usługi w lokalnych ﬁrmach.
3. sprowadzenie z całego kraju i osiedlenie się na terenie
gminy dobrze zarabiających pracowników elektrowni, co spowoduje zwiększenie dochodów mieszkańców i tworzenie nowych
miejsc pracy, bo zwiększa się popyt na towary i usługi, zarówno
z powodu zamówień elektrowni jak i zwiększonych wydatków
mieszkańców gminy oraz wydatków pracowników elektrowni
(m.in. sklepy, lokale handlowo-usługowe, kluby sportowe, restauracje, hotele itp.).
4. Rozbudowa infrastruktury - drogi, kanalizacja, modernizacja sieci elektroenergetycznej. Inwestycje te są niezbędne
dla funkcjonowania elektrowni, ale także poziom życia lokalnej
ludności.
5.Odprowadzanie podatków do budżetu gminy i budżetu
powiatu.
6. Dodatkowe świadczenia na rzecz lokalnej społeczności
- dopłaty do leczenia, rabaty na zakup energii elektrycznej, doﬁnansowanie dla lokalnych organizacji i stowarzyszeń, dla szkół i
przedszkoli, doﬁnansowanie gminnych przedsiębiorstw transportu
zbiorowego.
7. Stabilne i długotrwałe (co najmniej 60 lat) wspieranie
lokalnej gospodarki.
8. Przyciąganie dodatkowych turystów - kilkaset przykładów
z całego świata wskazuje, że elektrownie jądrowe nie odstraszają
turystów, a w wielu przypadkach nawet przyciągają dodatkowych.
I nie sezonowo ale cały rok!
Ponadto polskie gminy będą miały zagwarantowane ustawowo
korzyści z funkcjonowania na ich terenie elektrowni jądrowych.
A jakie ryzyko niesie ze sobą powstanie na terenie naszej
gminy elektrowni atomowej przedstawię na następnym numerze
„Wieści…”.
/w.w./

Proponowana Lokalizacja Elektrowni Atomowej - Lubiatowo - Kopalino. Jest to jedna z potencjalnych lokalizacji. W miejscu tym prowadzone były badania polegające na odwiertach geologicznych w celu zbadania podłoża pod budowę elektrowni atomowej. Źródło: Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl

Nr 11 (141)

Wieści Choczewskie

LISTOPAD

2011

s. 7

PORADY PRAWNE
WYPADKI KOMUNIKACYJNE
A ODSZKODOWANIE
Wypadki komunikacyjne są bardzo
częstą przyczyną utraty zdrowia, przede
wszystkim ze względu na ogromne siły
im towarzyszące. Gdy ucierpieliśmy w
wypadku komunikacyjnym, zarówno
jako kierowca, pasażer czy też pieszy
lub rowerzysta, możemy dochodzić
odszkodowania zarówno za cierpienia
ﬁzyczne jak i psychiczne. Możemy żądać odszkodowania za wszelkie wynikłe
z wypadku szkody, a także przywrócenia stanu poprzedniego lub ustanowienia renty gdy utraciliśmy
zdolność do pracy lub gdy zwiększyły się potrzeby lub zmniejszyły
widoki powodzenia na przyszłość, możemy żądać zwrotu kosztów
leczenia, a także odszkodowania za śmierć osoby najbliższej spowodowaną wypadkiem. Oczywiście możemy też dochodzić kosztów
naprawy pojazdu, holowania, samochodu zastępczego czy też innej
szkody na mieniu. Do takiego rodzaju wypadków zaliczamy wypadki z udziałem samochodów, motocykli, autobusów, tramwajów,
pociągów i samolotów.

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ?
PRZEDSIĘBIORCA
Podczas wypadków autobusów, tramwajów, pociągów i samolotów odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, w którego skład
przedsiębiorstwa pojazdy te wchodzą. Odpowiada on na zasadzie
ryzyka, co oznacza, że może uwolnić się od odpowiedzialności
tylko przez wykazanie, że szkoda powstała z powodu siły wyższej,
wyłącznej winy poszkodowanego lub też osoby trzeciej, za którą
odpowiedzialności nie ponosi. W takim przypadku, przedsiębiorca
sam musi wykazać okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność, ułatwia to dochodzenie roszczeń osobom, które ucierpiały
podczas takiego wypadku. Odszkodowanie możemy również uzyskać od zakładu ubezpieczeń przedsiębiorcy. Jeżeli podróżujemy
środkami transportu nie należącymi do nas, koniecznie zachowajmy
bilet, gdyż jest on podstawowym dowodem, na którym możemy
oprzeć swoje roszczenia. W ten sposób łatwo możemy udowodnić, że rzeczywiście podróżowaliśmy danym środkiem transportu,
ponieważ to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia
szkody i jej wysokości.

POSIADACZ POJAZDU
Podczas wypadków pojazdów mechanicznych (głównie samochodów i motocykli) ich posiadacze odpowiadają także na
zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność ta jest analogiczna do odpowiedzialności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, w której w
zderzeniu udział brały pojazdy mechaniczne. W tym przypadku
sprawcy odpowiadają na zasadzie winy, czyli odpowiedzialność
ponosi osoba winna spowodowania wypadku. Także osoby, które
były przewożone z grzeczności mogą dochodzić swoich roszczeń
na zasadach ogólnych – odpowiada osoba uznana za winną. Jednak
gdy którakolwiek z osób przyczyniła się swoim zachowaniem do
powstania szkody to taka odpowiedzialność może zostać odpowiednio zmniejszona zależnie od stopnia winy osób biorących
udział w zdarzeniu. Inaczej wygląda sprawa odpowiedzialności,
gdy pojazd mechaniczny oddamy w posiadanie zależne (najem,
użyczenie, leasing), wówczas odpowiedzialność przechodzi na
posiadacza zależnego.

UBEZPIECZYCIEL
Wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,
dlatego też zazwyczaj odszkodowanie wypłacane jest przez
ubezpieczyciela. Jednak gdy osoba, na której ciąży obowiązek
zapłaty odszkodowania, nie była ubezpieczona to odszkodowanie
za szkody na osobie i mieniu wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny. Natomiast, gdy sprawca wypadku nie jest znany, to
Fundusz wypłaca tylko odszkodowanie za szkody na osobie.

SOLIDARNOŚĆ
Mogą zdarzyć się także sytuacje, gdy kilka osób będzie
odpowiedzialnych i to na różnych zasadach. Wówczas możemy
dochodzić odszkodowania od wszystkich z nich łącznie lub od
każdego z osobna w całości lub w części ponieważ są one odpowiedzialne solidarnie. Wyboru osoby możemy dokonać dowolnie,
zależnie od okoliczności związanych z daną sytuacją.

SZKODA MAJĄTKOWA NA OSOBIE
Gdy wskutek wypadku doznaliśmy uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także w przypadku śmierci osoby najbliższej, wyrównania powstałej szkody możemy dochodzić na kilka
sposobów:
1. poprzez zwrot kosztów leczenia, przyuczenia do zawodu
czy z tytułu utraconego zarobku
2. uzyskanie renty bądź jednorazowego odszkodowania
3. w przypadku śmierci:
- zwrot kosztów leczenia i pogrzebu
- odszkodowanie dla osób najbliższych
- renta dla osób pośrednio poszkodowanych

SZKODA NIEMAJĄTKOWA – KRZYWDA
Wypadki komunikacyjne bardzo silnie oddziałują na osoby w
nich uczestniczące w sferze psychiki. Także krzywda, która związana jest z cierpieniem psychicznym i bólem związanym z ciężkim
przeżyciem jakim jest wypadek, może zostać zrekompensowana
przez świadczenie w pieniądzu. W tym przypadku może przybrać
tylko formę jednorazowego świadczenia. Zadośćuczynienia możemy dochodzić jednocześnie z wyrównaniem szkody na osobie.

PRZEDAWNIENIE
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem
niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od
dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednak nie może to być
termin dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu
z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez
względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten dotyczy szkód
majątkowych, natomiast w przypadku szkód na osobie termin
przedawnienia wynosi 3 lata od mementu, kiedy poszkodowany
dowiedział się o osobie sprawcy (bez ograniczenia 10-letniego).
Gdy poszkodowanym jest małoletni to taki termin upływa 2 lata
od momentu kiedy stał się pełnoletni.
Maciej Puchalski z
Kancelarii Mikolcz i Wspólnicy

W razie jakichkolwiek pytań, w Urzędzie Gminy Choczewo,
w piątki w godzinach od 10 do 14 bezpłatnej porady prawnej
w tym zakresie udzieli prawnik z Kancelarii
Prawnej Mikolcz i Wspólnicy.
biuro@miw-law.pl www.miw-law.pl Tel.: (58)551 28 12

OGŁOSZENIE
Zapraszamy na bezpłatne porady prawne udzielane
w Urzędzie Gminy Choczewo w piątki w godzinach
od 10 do 14 przez prawników z Kancelarii Prawnej
Mikolcz i Wspólnicy. biuro@miw-law.pl,
www.miw-law.pl, Tel.: (58)551 28 12
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STRAŻACY INFORMUJĄ
W dniu 05.11.2011r. w miejscowości Linia odbyły się MISTRZOSTWA POWIATU WEJHEROWSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH. Naszą gminę reprezentowały dwie jednostki OSP Choczewo w składzie: Karol Wojciechowski - kapitan drużyny, Krzysztof Szmyd, Andrzej
Wojciechowski, Mateusz Szmyd, Dariusz Adamczewski, Krzysztof Styn, Andrzej
Borysewicz, Patryk Wejer, Damian Świątek; oraz drużyna OSP Sasino w składzie:
Dariusz Godula – kapitan drużyny, Wojciech Wypych, Wiktor Stefański, Paweł Wypych,
Michał Wrąbel, Michał Dampc i Dawid Godula .
W turnieju wystartowało 15 drużyn reprezentujących jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu wejherowskiego. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy, w których było po 5 drużyn. W każdej grupie drużyny rozegrały mecze każdy z
każdym, a następnie drużyny które zajęły pierwsze miejsca w grupie dostały się do
rozgrywek ﬁnałowych. Następnie w ﬁnale 3 drużyny rozegrały mecze po miedzy sobą
i został wyłoniony zwycięzca turnieju. I miejsce przypadło drużynie z Bolszewa, a o
kolejnych miejscach tj. II i III musiały zadecydować rzuty karne. Po wykonaniu rzutów
karnych II miejsce zajęła drużyna z OSP Szemud a III miejsce wywalczyła drużyna
OSP Choczewo.
W dniu 12.11.2011r. o godzinie 10.00 zgodnie z Rozkazem Komendanta Gminnego
ZOSP RP w Choczewie odbyły się ćwiczenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Choczewo w Choczewie (obiekt remizy JOT II OSP Choczewo oraz
tereny leśne przy Jeziorze Choczewskim). Ćwiczenia były zorganizowane w dwóch
etapach. I etap to przypomnienie zasad poruszania się i praktycznego wykorzystania
aparatów Ochrony Dróg Oddechowych - do zadymionego pomieszczenia w aparatach
ODO wpuszczane były roty z linią gaśniczą, które miały za zadanie odnalezienie
osoby poszkodowanej w pomieszczeniu oraz ewakuowanie jej na zewnątrz do strefy
bezpiecznej. II etap rozpoczął się nad Jeziorem Choczewskim, gdzie strażacy naszych
jednostek ćwiczyli gaszenie pożaru lasu. Na tym etapie strażacy ćwiczyli gaszenie
pożaru lasu przy wykorzystaniu pojazdów pożarniczych, motopomp (przetłaczanie i
przepompowywanie wody do miejsc pożaru) oraz pomp pływających. Po zakończeniu
ćwiczeń przy kiełbasce, ciepłym bigosie oraz barszczyku zakupionych ze środków
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Choczewie
omówiono i podsumowano całe ćwiczenia.

Lądowisko dla śmigłowca LPR Choczewo stadion LKS

Linia turniej piłka halowa OSP

Ćwiczenia jednostek OSP z gminy Choczewo'

Działania ratownicze jednostek Gminy Choczewo za okres II połowa września,
październik i I połowa listopada 2011r.
Zestawienie uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych
na terenie Gminy Choczewo
Miesiąc

Ogółem
zdarzeń

Od 15
września

2

październik

4

Do 15
listopada

0

Razem

6

JOT II
OSP Choczewo
MZ–2

P–0

AF-0

MZ–3 P–1
AF-0
Brak wyjazdu
do zdarzeń
MZ-5 P–1 AF-0
6

JOT IV
OSP Kopalino
Brak wyjazdu
do zdarzeń
Brak wyjazdu
do zdarzeń
Brak wyjazdu
do zdarzeń
MZ – 0 P – 0 AF – 0
0

Ćwiczenia jednostek OSP z gminy Choczewo-

JOT IV
OSP Sasino
MZ–1

P–0

OSP Słajszewo

AF-0

Brak wyjazdu
do zdarzeń
Brak wyjazdu
do zdarzeń
MZ–1 P–0 AF-0
1

MZ–1

P–0

AF-0

Brak wyjazdu
do zdarzeń
Brak wyjazdu
do zdarzeń
MZ–1 P–0 AF-0
1

MZ – miejscowe zagrożenie, P – pożar, AF – alarm fałszywy

Podsumowując okres od 15 września do 15 listopada 2011r. na terenie naszej gminy doszło do 6 zdarzeń tj. 5 miejscowych
zagrożeń, w tym do 2 wypadków drogowych, w których uczestniczyły 3 osoby poszkodowane. Niestety jeden z tych wypadków
okazał się tragiczny w skutkach, pomimo podjęcia działań ratowniczych nie udało się przywrócić czynności życiowych kierowcy
pojazdu. Po prawie godzinnej resuscytacji lekarz Pogotowia stwierdził zgon. Pozostałe miejscowe zagrożenia związane były z
usuwaniem powalonych drzew oraz przygotowaniem lądowisk dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wystąpiło
także 1 pożarów, a były to: pożar sauny w Gniewinie na ulicy Szkolnej do którego zostały zadysponowane 2 zastępy (GBA
2,5/16 i GCBA 6/32) JOT II OSP Choczewo.
Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewie
dh Karol Wojciechowski
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MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI WEJHEROWSKIEJ
10 listopada 2011 roku na uroczystości Święta Niepodległości
zorganizowanym przez Starostwo Wejherowskie z rąk Starosty Józefa
Reszke Prezes Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego Pani
Aleksandra Gawryszewska odebrała „Medal za zasługi dla Powiatu
Wejherowskiego” nadany dla Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, a tym samym prawo do używania tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Wejherowskiego” .
Uchwała Nr IV/VIII/102/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia
26 sierpnia 2011 r nadaje Choczewskiemu Stowarzyszeniu Turystycznemu medal „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” podpisano
Wiesław Szczygieł Przewodniczący Rady.
W uzasadnieniu wniosku napisano;
10 października 2001 roku odbyło się zebranie założycielskie
Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, czyli dobrowolnego,
samorządowego i trwałego zrzeszenia o celach niezarobkowych społeczności wiejskiej oraz osób świadczących usługi na rzecz rozwoju
wsi i rolnictwa. Do podstawowych jego zadań należy promocja gminy
Choczewo, stwarzanie warunków dla rozwoju turystyki wiejskiej, aktywizowanie społeczeństwa do prac nad jej rozwojem, gromadzenie i
upowszechnianie informacji turystycznej a także propagowanie metod
i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklama i dystrybucja.
Ponadto stowarzyszenie zajmuje się promocją wyrobów rękodzieła
artystycznego oraz podnoszeniem poziomu zawodowego i kulturalnego
społeczności wiejskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
szeroko rozumiane działania promocyjne. Do głównych należą wyjazdy
na imprezy targowe i promocyjne, organizacja szkoleń i konferencji
oraz wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
Przez 10 lat działalności reprezentowało gminę Choczewo w
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. W
minionym roku po raz pierwszy na terenie gminy Choczewo odbyła
się Konferencja agroturystyczna pn.”Nowoczesność i tradycja”, której
współorganizatorem było Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne.

WYCIECZKA SZKOLENIOWO-REKREACYJNA
Jak co roku na zakończenie sezonu Zarząd Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego zorganizował wycieczkę szkoleniową.
W programie między innymi zwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne „Perełka” Pani Krystyny Podlas z Łosina gmina Kobylnica.
Gości przyjmowano w pięknych domkach drewnianych, wygodnie
i estetycznie urządzonych. Atutem tego rodzaju wypoczynku jest
całkowite odosobnienie gości od siebie, ponieważ w tak rozległym
terenie otoczonym lasem turyści mogą wypoczywać w ciszy i spokoju.
Gospodyni mimo utraty pięknego wiejskiego domu/pożar/nie tracą
optymizmu zamierzając go odbudować.
Następnie na trasie do Dobrzycy zatrzymaliśmy się w skansenie
chleba, gdzie wypieka się chleb metodą tradycyjną. Dodatkowo można tam zjeść tradycyjne potrawy/żurek, ﬂaki, itp./. Ważnym celem
było zwiedzanie ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy. Mogliśmy tam
zobaczyć wiele stylowych, pięknych ogrodów: ogrody romantyczne,
japońskie, angielskie, francuskie, ogrody zmysłowe, wiejskie i inne.
Rozlokowane na powierzchni 4 ha stanowią bardzo ciekawą funkcję
szkoleniowo- doradczą. Każda z uczestniczek mogła podpatrzeć nie tylko nasadzenia tysięcy gatunków roślin,
ale przede wszystkim ich harmonijny
i kolorystyczny dobór w ogrodzie. Mimo
chwilowej mżawki dzielnie zmierzaliśmy
po ścieżkach za przewodniczką, która
obszernie i ciekawie opowiadała historię
jego tworzenia.
Następnie udaliśmy się do Kołobrzegu na nocleg wybierając „Dworek
Familijny”, położony na obrzeżach
miasta z wygodnymi pokojami i smaczną kuchnią. Gospodarze tego dworku
urządzili nam wieczorek integracyjny
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Dzięki staraniom członków
Stowarzyszenia już w 2006
roku pierwsze potrawy z terenu
powiatu wejherowskiego uzyskały wpis na Listę produktów
tradycyjnych i regionalnych.
Są to jedyne potrawy wpisane
na tą listę z powiatu wejherowskiego. Działalność członkiń
Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego jest często doceniana podczas regionalnych oraz
ogólnopolskich konkursów branżowych. Wśród Stowarzyszeń CST
jest liderem w dziedzinie promocji, zarówno na terenie gminy jak i
powiatu wejherowskiego, niejednokrotnie podawanym jako przykład
niezwykle prężnej i odnoszącej znaczne sukcesy oddolnej inicjatywy
lokalnej społeczności. W tym roku stowarzyszenie obchodzi jubileusz
10-cio lecia istnienia.
Z wnioskiem o nadanie Choczewskiemu Stowarzyszeniu Turystycznemu „Medalu za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” wystąpił
Starosta Wejherowski Józef Reszke.
Uzasadnienie podpisał Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław
Szczygieł.
10 listopada na tej samej uroczystości odznaczono „Złotym Krzyżem Zasługi” wieloletniego Radnego Powiatu Wejherowskiego Wacława Seweryna za szczególne zasługi dla powiatu wejherowskiego.
Składamy serdeczne gratulacje życząc dalszych sukcesów
zawodowych i społecznych dla dobra gminy Choczewo i powiatu
wejherowskiego.
Pozwoliłam sobie przytoczyć całość dokumentacji uzasadniającej
nadanie tego ”Medalu za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, aby
społeczność naszej gminy uwierzyła, że nasza działalność przynosi
określone i wymierne efekty i że jej sukcesy są widoczne w całym
regionie.
Doradca PODR Gdańsk
Genowefa Błahuszewska

z muzyką na żywo. Okazało się, że mimo zmęczenia kobiety potraﬁą
się świetnie bawić w swoim towarzystwie. Rano po obﬁtym śniadaniu
wyruszyliśmy na zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Kołobrzegu. W „Domku Kata” zorganizowano restaurację-kawiarnię „Pod
Winogronami” z wpisaną specjalnością „Kuchnia &Wina” zjadłam
przepyszny żurek z grzankami natartymi czosnkiem a inne Panie
delektowały się deserami i smaczną kawą.
Wyruszyliśmy w drogę powrotną zatrzymując się w Słupsku
w dawnym Spichlerzu Richtera powstała herbaciarnia, serwująca setki
gatunków herbat i specjalny ceremoniał ich parzenia. Byliśmy pod
wielkim wrażeniem, ponieważ herbaciarnia została urządzona w starym
spichlerzu a budowla w stylu szachulcowym stanowiła dodatkową
atrakcję. Corocznie możemy uzupełniać naszą wiedzę wyjeżdżając
w różne zakątki Polski. Dzięki dużemu zaangażowaniu Prezes Aleksandry Gawryszewskiej trasa naszej wycieczki była perfekcyjnie przygotowana. Tym razem nie otrzymaliśmy żadnej dotacji ani doﬁnansowania
a koszty ponosiliśmy z własnych funduszy członków i CST.
Doradca PODR Gdańsk
Genowefa Błahuszewska
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 28 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się
pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę pod ogródek przydomowy udziału w niżej opisanej
nieruchomości:
Obręb

Nr KW

Zwartowo

32927

Numer
działki

16/10

Obszar
w ha

Udział we
współwłasności
nieruchomości

0,1121

Nieruchomość
gruntowa
Brak aktualnie
znajdująca się
obowiązującego
w miejscowości
11/50 – 246,62
miejscowego
w pobliżu
m2
planu
zabudowań,
gospodarowania
wykorzystywana
przestrzennego.
jako ogródek
przydomowy.

Położenie i opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Wysokość
wywoławcza czynszu
rocznego

Okres
umowy

Wadium

24,66 zł

3 lata

4,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej
trzech lat. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia 21 grudnia
2011 roku oraz wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS Wejherowo O/Choczewo Nr
69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 również do dnia 21 grudnia 2011 roku. Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta
uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny nieruchomości osiągnięty w przetargu, po zaliczeniu
wadium płatny jest wg warunków podanych w umowie dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, tel. 0–58 572–39–40, wew. 209.

Zrób pierwszy krok,
zgłoś się na badanie PSA.
Zachęcamy wszystkich mężczyzn,
którzy ukończyli 50 rok życia,
do wzięcia udziału w programie:
„PROFILAKTYKA RAKA
GRUCZOŁU KROKOWEGO”
Zainwestuj w swoje zdrowie - w
czasie trwania programu koszt
badania PSA to tylko 20zł.
Im szybciej zostanie postawione
rozpoznanie choroby,
tym większa szansa na jej
wyleczenie.
Każdy pacjent otrzyma również
skierowanie na wizytę do poradni
urologicznej.

Dyrektor Samorządowego Zespołu
Szkół w Kostkowie informuje,
że Samorządowe Przedszkole
w Kostkowie
dysponuje wolnymi miejscami
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat .

Przedszkole
czynne jest
w godzinach od
6.30 do 16.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 58 670 66 65 –
sekretariat szkoły.
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Harmonogram dziaalnoci kulturalno-popularyzatorskiej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
01.12 (czwartek) godz. 16.00 - wernisa wystawy Klubu Haftu Kaszubskiego „Pelikan” Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego (odzia Wejherowo)
06.12 (wtorek) – Mikoaj w Bibliotece – godz. 10.00 i 11.15 – pokazy programu „Mikoajkowe
niespodzianki” w wykonaniu Agencji Artystycznej „Groteska”
07.12 (roda) godz. 10.00 – spotkanie z Pawem Bersewiczem – autorem opowiada, powieci i wierszy
dla dzieci
08.12 (czwartek) godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiki dla Dorosych powicone poezji i
prozie tematycznie zwizanych z Wigili i Boym Narodzeniem
13.12 (wtorek) godz. 11.00 – spotkanie z Franciszkiem Szczsnym – autorem publikacji o tematyce
historycznej, wojskowej i obyczajowej, umiejscowionych zawsze na Pomorzu, a take bajek dla dzieci w
jzyku kaszubskim
14.12 (roda) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Maego Czytelnika
14.12 (roda) godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiki dla Modziey powicone ksice
„Dziewczynka w czerwonym paszczyku” Romy Ligockiej
19.12 (poniedziaek) – spotkanie wigilijne byych i obecnych pracowników Biblioteki z wadzami
samorzdowymi wspóorganizowane przez Zwizki Zawodowe
Wystawki zwizane z rocznicami:
110. rocznica urodzin i 45. Rocznica mierci Walta Disney`a – amerykaskiego reysera, autora i
producenta filmów, twórcy popularnych postaci rysunkowych bohaterów: Myszki Miki, Kaczora Donalda,
Psa Pluto – Wypoyczalnia dla Dzieci i Modziey
100. rocznica urodzin Wadysawa Szpilmana (1911-2000), kompozytora i pianisty – Wypoyczalnia dla
Dorosych
45. rocznica urodzin Beaty Ostrowickiej – prozaika, autorki wielu ksiek chtnie czytanych przez dzieci i
modzie, min. „Ale ja tak chc!”, „wiat do góry nogami”– Filia nr 2
95. rocznica urodzin Gerarda Labudy - kaszubskiego historyka, mediewisty – Czytelnia Naukowa
Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
Szczegóowe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo
www.bibliotekawejherowo.blox.pl
www.bibliotekawejherowo65lat.blox.pl

Dnia 08.12.2011 r. o godz. 17.00
w Zespole Szkół im. Unii
Europejskiej w Choczewie
odbędzie się
SPOTKANIE
OPŁATKOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Do 30.11.2011 r. osoby
zainteresowane proszone są
o dokonanie zapisów u sołtysów
lub pod numerem telefonu:
58-572-40-33.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

KGW Starbienino i Wójt Gminy Choczewo
informują, iż dnia 01.12.2011 r. o godz. 16.00
w Siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego
w Starbieninie odbędzie się
wręczenie wyróżnień III edycji
„Złotej Dłoni” i „Przyjaciela Sołectwa”
oraz Sympozjum poświęcone różnym formom
pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom
Gminy Choczewo.
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UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO
“PONOWA” W GDYNI
W dniu 12.11.2011 roku w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Choczewie odbyła się
uroczystość poświęcenia i wręczenia Sztandaru dla Koła Łowieckiego „PONOWA W GDYNI”. Na uroczystość
przybyli liczni goście reprezentujący Okręgowe władze Polskiego Związku Łowieckiego reprezentowani przez
Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej Marka Gorskiego, Łowczego Okręgowego Piotra Ławrynowicza, Członka
Okręgowej Rady Łowieckiej Mateusza Michałowskiego, przedstawiciele Lasów Państwowych reprezentowani przez Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniewa Kaczmarczyka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo Ewę Rogaczewską, Nadleśniczego terenowego Nadleśnictwa Lipusz Michała Jaworskiego, przedstawiciele władz samorządowych w osobie
Wójta Gminy Choczewo Wiesława Gębka, przedstawiciela właścicieli gospodarstw rolnych Stefana Sieklickiego, przedstawiciele
sąsiednich Kół Łowieckich.
Aktu poświęcenia sztandaru dokonał ks. Tadeusz Popiela a następnie Kol. Marek Gorski wręczył sztandar Prezesowi koła Kol.
Jackowi Żukowi. Po uroczystej mszy, dalsza część uroczystości odbyła się w Salinie gdzie dokonano aktu wbijania pamiątkowych
gwoździ dla sponsorów sztandaru, ponadto Kol. Marek Gorski
odznaczył medalami zasługi łowieckiej Kol. Krzysztofa Kalinowskiego – srebrnym, Kol. Jana Słomińskiego i Kol. Jacka
Żuka brązowy medalem.
W części nieoﬁcjalnej zaproszeni goście, członkowie koła
i osoby towarzyszące w restauracji „Pod Żubrem” bawili się do
białego rana degustując wyborną kiełbasę z dzika, pieczonego
dzika i inne specjały.
Koło Łowieckie „PONOWA w Gdyni” powstało 02.10.1973
roku, aktualnie gospodaruje na dwóch obwodach - nr 8 Choczewo i nr 96 Dziemiany. Koło liczy 32 członków i czterech kandydatów stażystów. Pracami Koła kieruje Zarząd w składzie Prezes
Jacek Żuk, Łowczy Jan Słomiński, Podłowczy Marcin Helbik,
Skarbnik Ireneusz Kacpura, Sekretarz Andrzej Nakielski.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
„Sztuką jest umierać dla ojczyzny,
ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
Kardynał Stefan Wyszyński

Właśnie takie motto, które bardzo trafnie i obrazowo tłumaczy nam nasz obowiązek
wobec Ojczyzny, towarzyszyło obchodom 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizowanym w Zespole Szkół im.Unii Europejskiej w Choczewie.
Uczniowie klas II b gimnazjum wraz z opiekunem Panią Małgorzata Kobiela oraz chór
szkolny pod kierunkiem Pani Katarzyny Sychowskiej i Pana Mateusza Radziejewskiego
przygotowali wzruszający, ale jednocześnie pełen nadziei program słowno-muzyczny
przedstawiający historię dróg do wolności naszej Ojczyzny.
W trakcie uroczystości ślubowanie złożyło Prezydium Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Choczewie.
Na uroczystość zaproszono gości - przedstawicieli i kierowników instytucji naszej
gminy oraz seniorów z Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie. Po części artystycznej,
gości zaproszono na kawę i pyszne ciasto. Spotkanie to było okazją do wzruszających
„powrotów” do przeszłości i radosnych wspomnień.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCIENIE
DLA PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY
Jak co roku w październiku wszyscy pracownicy naszej
szkoły mieli swoje święto. Z tej okazji uczniowie klasy II i III
S.P. w Ciekocinie pod opieką p. Klaudii Jędruch przygotowali
dla nich przedstawienie. W przedstawieniu tym ukazali scenki
ze szkolnego życia zarówno uczniów jak i nauczycieli. Poruszone były problemy jakie napotykają uczniowie w czasie swojej
nauki, śmieszne historyjki ze spotkań z pracownikami szkoły
ale także i te chwile, które wniosły dużo radości w szkolne
mury. Nie zapomnieli przedstawić scenki, które dotyczyły samych pracowników szkoły, ich zwyczaje, nawyki. Przedstawili
swoich opiekunów z punktu widzenia ucznia. Przedstawienie
wywarło ogromny śmiech i brawa na sali. Pracownicy otrzymali od uczniów różyczki i laurki z życzeniami. Na twarzach
nauczycieli i pracowników można było zauważyć zadowolenie
i radość- występ się udał!

ŚLUBUJEMY!!!
W październiku w Szkole Podstawowej w Ciekocinie
uczniowie klasy I dołączyli do grona „braci uczniowskiej”.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem ﬂagi Państwa
Polskiego i odśpiewaniem hymnu. Uczniowie klasy I mieli
za zadanie „udowodnić” swoim kolegom i koleżankom
oraz nauczycielom i rodzicom, iż są przygotowani do
podjęcia wyzwań jakie stawia na ich drodze edukacja.
Przygotowali dlatego piękne przedstawienie oraz zatańczyli „Poloneza”. Po występie otrzymali ogromne brawa,
które świadczyły o tym, że są gotowi podejmować kolejne
zadania jakie stawia im szkoła. Uroczyście złożyli przysięgę, iż będą dobrymi uczniami, będą uczyli się tego co
dobre i piękne, strzegli honoru i dobrego imienia swojej
szkoły. Ale przecież w tej dalekiej drodze muszą pomóc
im najbliżsi, czyli rodzice. Oni także złożyli uroczyście
przysięgę, iż będą starać się pamiętać, że dziecko jest
dla nich darem; będą słuchać o czym mówi; pamiętać,
że każdy uczy się na błędach; doceniać w dziecku to, co
jest w nim najlepsze; cieszyć się jego dzieciństwem. Po
złożeniu przysięgi zarówno dzieci jak i rodzice złożyli podpis w kronice szkolnej. Dzieci otrzymały dyplomy i udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Gratulujemy pierwszoklasistom:
Konradowi Bianga, Patrykowi Blok, Mateuszowi Gronowskiemu, Amelii Iks, Zuzannie Kuberskiej, Jakubowi Kwaśniewskiemu,
Kacprowi Lamek, Roksanie Okrój, Kindze Płotka, Pawłowi Stanek i Julii Staniszewskiej.

Nr 11 (141)

Wieści Choczewskie

LISTOPAD

2011

s. 15

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
„SZEWCZYK KOPYTKO I KACZOR KWAK”
Tym razem wybraliśmy się na spotkanie z aktorami z aktorami
Teatru Lalki „Tęcza” ze Słupska. Dzieci miały okazję zobaczyć
nie tylko grę aktorów, ale również lalek. Spektakl ten uczy dzieci
odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych.
Świetna gra aktorów, piękna kolorowa scenograﬁa, muzyka
i stroje pozostawiły u dzieci niezapomniane wrażenia.

BAL JESIENI
Rodzice wykazali się wielką pomysłowością przygotowując
stroje swoich pociech, bowiem w każdym stroju musiał znaleźć
się jesienny akcent. Powodzeniem cieszyły się kasztany i żołędzie.
Najbardziej podobały się nam wszystkim stroje: Roksany, Julki,
Kacpra, Majki i Konrada. Brawo! ☺

NASZE ZABAWY Z JESIENIĄ:
„OWOCOWA WYCIECZKA”
Przyroda oddziałuje na dziecko barwą, kształtem, smakiem,
zapachem i dźwiękiem. Staramy się, aby dzieci jak najczęściej z
nią obcowały i aby cząstkę tej natury wnosiły do naszych przedszkolnych sal.
Wybraliśmy się na „owocową wycieczkę” do Majki i Bartka. Tutaj czekała na nas moc atrakcji, humor zabraliśmy ze sobą
z przedszkola. Były konkursy owocowe, zabawy sportowe i
spotkanie przy kominku. Na koniec wspólnych zabaw każdy
przedszkolak otrzymał słoiczek dżemu, który przygotowała nam
babcia Bartka.
Dziękujemy za miłe przyjęcie i gościnność.

DZIEŃ MARCHEWKI
Tego dnia każdy, zarówno dzieci jak i Panie, miały na sobie
kolor pomarańczowy. Jak przystało na marchewkowy dzień,
spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją „solenizantki” – jej
zalet, walorów i sposobów wykorzystania. Były tańce, zabawy
ruchowe, zagadki, prace plastyczne, w których główną rolę odgrywała marchewka. Dzień upłynął pod hasłem „Pomarańczowy
jest zdrowy” – dzieci chrupały surowe marchewki, na obiad była
„marchwianka” a na deser pyszne ciasto marchewkowe. Na zakończenie wspólnych zabaw każdy przedszkolak otrzymał balonika,
oczywiście koloru pomarańczowego.
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Z ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACI
REJS DO SZWECJI
W dniach 20-22 października nasza drużyna wybrała się na
rejs promem „Stena Line” do Szwecji.
W czwartek wieczorem po wejściu na statek rozpakowaliśmy
się w swoich kajutach, które były czteroosobowe. Pożegnaliśmy
Gdynię i dh. Radek wraz z dh. Dorotą pozwolili nam pozwiedzać
prom. Niektórzy poszli do sklepu, niektórzy do pomieszczenia z
grami, a jeszcze inni do restauracji na czekoladę lub sok. ☺ Wiatr
na morzu wiał niezwykle mocno, więc na pokładzie nie łatwo było
utrzymać się w pionie. Kiedy druh i druhna zarządzili zbiórkę
poszliśmy na dyskotekę. Bawiliśmy się fantastycznie. Tańczyliśmy z inną grupą nastolatków. O 23.30 zostaliśmy wyproszeni z
imprezy, gdyż od tej godziny został wprowadzony limit wiekowy.
Zataczając się (za sprawą kołysania się pokładu) wróciliśmy do
kajut, zjedliśmy małe co nieco i położyliśmy się spać. Kilka osób
było w pełnej gotowości bojowej (gdyby statek miał tonąć ☺).
Na całe szczęście nic takiego się nie stało.
Około ósmej wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i o dziewiątej
opuściliśmy pokład. Na lądzie czekała już na nas przewodniczka
i kilku innych uczestników wycieczki. Wsiedliśmy do autokaru i
ruszyliśmy do centrum Karlskrony. Zwiedziliśmy kościół na głównym rynku w mieście. Zobaczyliśmy też słynny pomnik Karola XI
(który nie najechał na Polskę!) ☺. Przewodniczka opowiedziała
nam legendę o tym, jak rzeźba goniła, za wymyśloną postacią z
bajki, aż do innego kościoła, gdzie postać z bajki skryła się w głowie innej rzeźby. Zobaczyliśmy port królewski. Przejeżdżaliśmy

obok stoczni. Pojechaliśmy na punkt widokowy na targ rybny przy
skalnej wyspie i odwiedziliśmy najstarszą dzielnicę miasta z małymi drewnianymi domkami – jak z bajki. Wreszcie zwiedziliśmy
Muzeum Morskie, na które tak długo czekaliśmy. Widzieliśmy
tam stare armaty, galiony, kombinezony nurków. Chyba jednak
największym powodzeniem cieszył się podwodny tunel. W budynku znajdowało się też pomieszczenie mające odzwierciedlać
kabinę na statku i był to… plac zabaw dla najmłodszych. A że to
my byliśmy najmłodsi z wycieczki - chętnie z niego skorzystaliśmy ☺☺☺. Na koniec pani przewodnik zaśpiewała nam pieśń
szwedzką, która opowiadała o kwiatach. Na tym skończyło się
nasze zwiedzanie i mieliśmy 3 godziny dla siebie. Chodziliśmy po
sklepach, kupowaliśmy pamiątki, zjedliśmy obiad w McDonaldzie
☺. Chłopaki niestety nie znaleźli sklepu z bronią (?), więc z tej
wycieczki wrócą bez nowych części uzbrojenia.
O siedemnastej wróciliśmy na prom i graliśmy w gry lub
rozmawialiśmy. O dwudziestej wypłynęliśmy z Karlskrony. Spotkaliśmy się w restauracji na lodach by pogadać sobie w drużynie.
O 22.00 poszliśmy na dyskotekę. Tym razem statkiem bujało o
wiele mniej. Na tańcach brakowało nam zaprzyjaźnionej grupy
nastolatków, ale cóż…? Pewnie będą wracać następnym razem☺.
O 23.30 poszliśmy do kajut i bez słowa położyliśmy się spać.
Rano obudziła nas melodia „What A Wonderful world”.
Wstaliśmy i szybko się spakowaliśmy, ponieważ o 7.00 musieliśmy wynieść siebie i bagaże z kajut. Spotkaliśmy się w recepcji.
Prom przybił do brzegu. Wyszliśmy na ląd w Gdyni. Odebrali nas
rodzice i rozjechaliśmy się do domów.
Wszystkim podobał się ten wypad i czekamy
na następny!
Pionierka z 10 WLDH „Wilki” Agata

Serdeczne podziękowania dla sponsorów:
- Stowarzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość”
- Stajni w Choczewie
- Stadniny Koni w Białogórze

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 10 WLDH „WILKI” obchodziła uroczyście Dzień Niepodległości. Na początku (około godz. jedenastej) poszliśmy
przed Urząd Gminy w Choczewie, by pod pomnikiem (który poświęcony jest poległym w walce o wyzwolenie Ziemi Choczewskiej)
złożyć wieniec oraz zapalić znicze. Ustawiliśmy też przy nim warty. Następnie wyruszyliśmy drużyną do lasu, gdzie pochowani są
dawni właściciele Choczewa – Rodzina Dzięcielskich ... Po dotarciu na
miejsce zapaliliśmy znicze oraz odśpiewaliśmy „Modlitwę Harcerską”.
Potem z chęcią poszliśmy nad jezioro,
by rozpalić tam ognisko i ogrzać się
(było zimno). Nawet nie zauważyliśmy jak czas zleciał. Gdy doszliśmy
na miejsce była już godzina trzynasta.
Całe szczęście przezorni: dh. Dorota
i dh. Radek zabrali ze sobą kiełbaski, które upiekliśmy i zjedliśmy z
apetytem. Około godziny czternastej
rozeszliśmy się do domów.
Jestem pewna, że w najbliższych
latach to święto będzie obchodzone
w podobny sposób. Mimo pogody
(pięknej, ale zimnej) było fantastycznie!
Agata Knapińska
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WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI
NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM
24 października br. w czytelni naszej Biblioteki rozpoczęła się IV edycja projektu
pn. „Nasza Gmina czyta dzieciom”. Jako pierwszy dzieciom z klasy III SP utwory
o tematyce jesiennej czytał Wójt Gminy Choczewo, Pan Wiesław Gębka. Zachęcał
też do samodzielnego głośnego czytania swoich małych słuchaczy, więc kilkoro
dzieci również odczytało na głos swoim kolegom i koleżankom wybrane wiersze.
Tradycyjnie czytanie zakończyło się słodką niespodzianką, po której rozpoczęły się
warsztaty plastyczne. Poprowadziła je Pani Basia Cholka, a pod jej kierunkiem i
bacznym okiem dzieci stworzyły śliczne i kolorowe „Jesienne ludziki”.
E.Wójcik

WRĘCZENIE NAGRÓD W GMINNYM KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM „PORY ROKU”
Pod koniec października br. rozstrzygnięty został Gminny
Konkurs Fotograﬁczny „Pory roku”. Prace oceniła Komisja w
składzie: Pan Piotr Kanigowski, Pan Michał Sadurski, Pani Anna
Kuciapska, przyznając następujące miejsca:
I miejsce- Edyta Korth
I miejsce- Bartłomiej Nowak
II miejsce- Katarzyna Bach
4 listopada br. Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka
wręczył laureatom nagrody.
Informujemy jednocześnie, że wystawę prac laureatów ww.
konkursu można oglądać w holu biblioteki.
Zapraszamy również wszystkich chętnych do udziału w kolejnym konkursie, który wkrótce ogłosimy.
E.Wójcik

WIECZÓR ZADUSZNY Z POEZJĄ I MUZYKĄ
29 października br. w kościele pw. Św. Józefa w Zwartowie
odbył się „Wieczór zaduszny z poezją i muzyką”, podczas którego
ze swoim recitalem wystąpił Henryk Hak Kazimierczak – polski
poeta, kompozytor, muzyk, podróżnik, bard, twórca muzyki teatralnej i poetyckiej. W czasie koncertu pieśniarz zaprezentował
swoje utwory, których tematyka dopasowana była do czasu zaduszek. Jego liryka, ochrypły głos i dźwięki akordeonu nastrajały do
zadumy nad losem każdego z nas i przemijalnością życia.
Pan Henryk ma za sobą bogate życie artystyczne. Koncertował
w Polsce, na Słowacji i w RPA, gdzie mieszkał. Występował w
Teatrze Stu, Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego, łódzkiej galerii Manhattan, Piwnicy Artystycznej Elżbiety Adamiak
„Przechowalnia”. Współpracował również ze słowacką grupą
Puljaki, południowoafrykańską grupą bluesową „Face”, a także
z wieloma innymi artystami.
E. Wójcik
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Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (KSIĄŻKI SĄ JAK TOWARZYSTWO, KTÓRE SOBIE CZŁOWIEK DOBIERA) z nr-u
10 (140) Wieści Choczewskich dostarczyło 21 osób. Są to: Weronika Kozioróg, Marzena Dziobak, Anna Bach, Beata Sarzyńska,
Barbara Zondziuk, Monika Minga, Czesława Bocho, Anna Derylak, Mariusz Kwas, Paulina Wyczyńska, Emilia Wójcik, Anna Blok,
Irena Fidurska, Małgorzata Król, Stanisław Milewicz, Anna Zabłotnia, Wiktoria Cielecka, Patryk Posański, Monika Latkowska, Jan
Hirth, Sylweriusz Goyke.
Losowanie wyłoniło zwyciężczynię: Panią Barbarę Zondziuk, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w naszym konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnym. Dziękujemy również Marice za wylosowanie zwycięzcy.
KRZY ÓWKA NR 9 (autor: Pani Barbara Zondziuk)
Litery z podanych w tabeli pól utworz haso- myl Rabindranatha Tagore. Naley je dostarczy do 12 grudnia 2011 r. do
siedziby biblioteki osobicie, e-mailem lub poczt, podajc jednoczenie swoje imi, nazwisko, adres oraz nr telefonu Kontaktowego. Nagrod jest ANTOLOGIA POEZJI POLSKIEJ, a zwycizca zostanie wyoniony 13 grudnia w drodze losowania.
ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusociskiego 5, 84-210 Choczewo, e-mail: biblioteka@choczewo.com.pl
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POZIOMO:
1B- ma j biznesmen
1M-drzewko w polskiej tradycji
3G- jubileuszowa liczba
4A- bolce .... matki
4I- niegrzeczne, opryskliwe dziecko
6C- stolica Portugalii
8A- owoc egzotyczny
8 - na koniec roku szkolnego
9E- dekoracyjna cz budynku
11E- suy do wicenia
11N- biblijna miejscowo
13A- spotkanie dwojga zakochanych
13H- dziecko karmione piersi
15 - stan w USA
17A- autor opowiadania "Tatarak"
19C- nocny motyl
19I- najstarszy gatunek epiki
19O- E406
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PIONOWO:
1C- tam oprawia si ksiki
1I - najtrudniejszy pierwszy ....
1N- kwany owoc
1R- pa dziernikowa lub francuska
2 - w paski
3A- czarna lub wietrzna
3G- do pomiaru czstoci ruchu
4K- letni kurort w USA (D. Steel)
8A- tam koncerty muzyki powanej
8N- toaleta dla kotów
10K- dzielony na czworo
12 - sdowe lub osobowe
13E- "ta .........Rzym si nazywa"
13I - inaczej sitowiec
13R- zaginiona bursztynowa
14G- z latarni w Stilo
14O- polowanie z nagonk
15K- ssiedzka gmina
15M- mapiatka
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