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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CHOCZEWO
W dzisiejszym numerze m.in.:
Wójt odpowiada na pytania czytelników, zdajemy relację z walki z wodą i wichurą w naszej gminie, zapraszamy na Sesję Rady Gminy,
przedstawiamy interesującą Historię "...z herbem w tle", oddajemy także głos naszym czytelnikom i jak zwykle przedstawiamy wieści ze
szkoły, przedszkola i biblioteki
Zapraszamy do lektury

WALKA Z ŻYWIOŁAMI

W LUTYM NASZĄ GMINĘ NAWIEDZIŁY NIEOKIEŁZNANE ŻYWIOŁY. PO DŁUGOTRWAŁEJ WALCE ZE ŚNIEGIEM,
PRZYSZEDŁ CZAS NA TRUDNĄ WALKĘ Z WODĄ I POTĘŻNĄ WICHURĄ. PODTOPIONE PIWNICE, ZALANE
DROGI I DOMOSTWA, ZERWANE LINIE ELEKTRYCZNE, POPRZEWRACANE DRZEWA I DŁUGOTRWAŁY BRAK
PRĄDU - TAK WYGLĄDAŁ OBRAZ PO PRZEJŚCIU ŻYWIOŁÓW
czytaj str. 4

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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Drodzy mieszkańcy!
Dobiegły końca zebrania sołeckie w naszej gminie, na których wybraliśmy nowych sołtysów i
rady sołeckie. Abyście Państwo zdali sobie sprawę z odpowiedzialności tych wyborów, pozwolę sobie
przybliżyć rolę sołtysa i rady sołeckiej w funkcjonowaniu lokalnej społeczności oraz samorządu.
Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa - jednostki pomocniczej gminy. Do jego obowiązków
należy zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, działanie stosownie do wskazań zebrania
wiejskiego, rady gminy i wójta, wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
pobieranie podatków i opłat lokalnych. Działalność sołtysa kontroluje rada gminy.
Zanim zdecydowaliście Państwo o wyborze mnie na Wójta Gminy Choczewo, byłem sołtysem sołectwa Starbienino, więc wiem,
że praca ta nie jest łatwa. Dlatego sołtys ma do pomocy i wspierania swoich działań radę sołecką.
Mam nadzieję, że nowi sołtysi będą propagowali wzorce aktywnych i kreatywnych działaczy lokalnych, którym sprawy polskiej
wsi nie są obojętne a współpraca między władzami Gminy Choczewo a sołtysami będzie układała się wzorowo.
Nowo wybranym sołtysom, a także tym, którzy po raz kolejny będą reprezentować swoje sołectwa, składam serdeczne gratulacje
i życzę powodzenia, wytrwałości, sukcesów w efektywnej pracy na rzecz mieszkańców, realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności.
A Państwu życzę, aby wybrani sołtysi nie zawiedli Waszego zaufania i dokonany przez Was wybór skutkował rozwojem naszych
wsi.
Wiesław Gębka, Wójt Gminy Choczewo

Drodzy Czytelnicy,
Przekazuję w Państwa ręce drugi numer "Wieści..." przygotowany przeze mnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nadal jest daleki od
ideału. Jednak z każdym kolejnym wydawanym numerem, mam nadzieję do wymarzonego przeze mnie kształtu gazety, przybliżać
się. Nie ukrywam, że nie będzie to łatwe, ale przecież... "wszystko jest trudne nim stanie się proste".
Liczę w tym również na Państwa pomoc, gdyż sama nie jestem w stanie być wszędzie, gdzie dzieje się coś istotnego i ważnego,
a poza tym, nawet gdybym chciała, nie wiem wszystkiego o wszystkim...
Proszę więc, abyście Państwo nie tylko informowali mnie i pisali do mnie o czym chcecie czytać, ale również przekazywali do
druku własne artykuły o sprawach dla Państwa ważnych.
A ja jestem po to, by być blisko Państwa spraw i jak najlepiej Wam służyć....
Wioletta Wójcik

Z PRAC RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 8 lutego 2011 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyło
się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Choczewo. Porządek posiedzenia obejmował omówienie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
Natomiast 25 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie
odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Choczewo VI kadencji. Porządek obrad obejmie między innymi:
– informacje Wójta o działalności międzysesyjnej,
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy ﬁnansowej na lata 2011–2020,
– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011,
– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Choczewo,
– podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Choczewie.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

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.
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 i elektronicznej.
Kontakt: tel. 722 024 910, e-mail: wiesci1@gmail.com
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"NAPISZ DO WÓJTA"
1. pyt.: Kto odpowiada za drogę koło Stadionu (skrót z Choczewa na Łętowo)? Jej stan jest wprost fatalny! I co wójt
zamierza w związku z tym zrobić?
Za drogę wymienioną w pytaniu odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, gdyż jest to
droga należąca do kategorii dróg powiatowych. Po uchwaleniu budżetu Gminy Choczewo, i ocenie strat po zimie, w ramach dostępnych środków podejmiemy decyzję, które drogi będące w zarządzie Gminy Choczewo będą remontowane w pierwszej kolejności i
w jakim zakresie.
Wstępnie doszliśmy już do porozumienia z Obwodem Drogowym w Sławoszynie, i gdy tylko zrobi się cieplej planowane jest
rozpoczęcie remontu tej drogi. Natomiast czeka na realizację przebudowa drogi w miejscowości Choczewko.
2. pyt.: W "Rozmowie z wójtem" nr 1(131) styczeń 2011 - "Wieści Choczewskich" Pan Wójt stwierdził: "Do tej pory 1/3
budżetu Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi była przeznaczana na wynagrodzenia jej członków". W budżecie gminy
w 2010 r. na ten cel przeznaczono 135 tys. zł. Ile osób liczyła do tej pory komisja? Skoro roczne koszty wynagrodzenia wynosiły
56.140 zł, jaką kwotę otrzymywali członkowie? (źródło: Uchwała RG Choczewo Nr XXVII/323/209 z dnia 18.12.2009r.)
Do tej pory Komisja liczyła 6 osób, wysokość miesięcznych diet wynosiła brutto:
- przewodniczący - 200 zł.
- sekretarz - 600 zł.
- członkowie - po 150 zł.
Poza tym:
- osoby w świetlicach terapeutycznych - po 300 zł.
- konsultant - 1600 zł.
Za nieuczestniczenie w posiedzeniu komisji od diety odejmowano 20%.
3. pyt.: Przeanalizowałem oświadczenie majątkowe wójta, z którego wynika, że dochody w 2010 roku, nie wliczając dopłat, wyniosły ponad 2200 złotych, dlatego mam pytanie: jak z takiej kwoty można utrzymać gospodarstwo rolne, które nie
przyniosło żadnych zysków? czy Wójt był w stanie opłacić podatki?
Oświadczenia majątkowe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast są badane przez właściwego wojewodę. Są także wyrywkowo
badane przez CBA i kontrolowane przez Urzędy Skarbowe. Każdy składający oświadczenie majątkowe ma świadomość, że dane
te zostają przesłane do urzędów skarbowych i są upublicznione. Poza tym oświadczenie nieprawdy zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyjaśniam, że w złożonym oświadczeniu podałem prawdziwe dane.
cdn,

DO REDAKCJI "WIEŚCI CHOCZEWSKICH"
W wywiadzie zatytułowanym "Rozmowa z wójtem", biuletyn "Wieści Choczewskie" Nr 1/2011, zastanowił mnie fragment wypowiedzi wójta p. Wiesława Gębki.
Cyt.: "Skoro już mowa o pieniądzach, to chciałbym wspomnieć o powołaniu Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, której
nowo wybrani członkowie zmniejszyli do symbolicznej sumy swoje wynagrodzenie. Do tej pory 1/3 budżetu komisji była przeznaczana na wynagrodzenia jej członków" - koniec cytatu.
Panie wójcie, pracowałam w tej komisji, i zapewniam pana, że wynagrodzenie 4 członków (nazwiska do wiadomości redakcji)
nie pochłaniały 1/3 budżetu. Informuję, że w miesiącu mogło odbyć się jedno posiedzenie. Każdy członek komisji za udział w nim
otrzymywał 150 zł. brutto. Nasze dochody, oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy są udokumentowane rocznym rozliczeniem
PIT-11, wystawionym przez dział księgowości Urzędu Gminy. Myślę, że bez problemu można to sprawdzić!
Osobiście, wypowiedź pana wójta uważam za niefortunną i krzywdzącą. Nie rozumiem, komu i czemu miała służyć? Zakładam,
że sprawa miała charakter incydentalny. Wierzę, że w przyszłości pan wójt, zanim się wypowie w jakiejkolwiek sprawie, starannie
sprawdzi fakty, by nie dezinformować opinii publicznej.
Z poważaniem Krystyna Karpińska

WYJAŚNIENIE
Pragnę poinformować, iż źródłem informacji
o zarobkach wójta Wiesława Gębki jest Pani Skarbnik Gminy Choczewo, do której wójt polecił zwrócić
się, aby uzyskać interesujące mnie informacje na ten
temat. Podana przeze mnie wysokość zarobków
wójta, to kwota brutto.

Wyrazy szczerego żalu
i współczucia z powodu śmierci Teścia
Panu Jerzemu Detlaff
Radnemu Rady Gminy Choczewo
składają
Przewodniczący RG
Krzysztof Łasiński
i Radni Rady Gminy
Choczewo

Wójt Gminy
Wiesław Gębka
oraz pracownicy
Urzędu Gminy Choczewo
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WALKA Z ŻYWIOŁAMI
LOKALNE PODTOPIENIA W GMINIE
Wieloletnie niedbalstwo władz i zarządców dawnych PGRów, zatkane przepusty pod drogami, rowy melioracyjne, których
w zasadzie nie ma, woda z roztopów, intensywne i nieprzerwane
opady deszczu, wiejące silne wiatry... - wszystko to sprawiło, że
na początku lutego niebezpiecznie podniósł się poziom wód gruntowych, drogi były zalewane, woda podtapiała także domostwa,
wdzierała się do piwnic i zalewała pola.
Na pocieszenie można dodać, że działo się tak nie tylko w naszej gminie. Prawie cały powiat wejherowski walczył ze skutkami
odwilży i ulewnych deszczy. Poziom wody w większych rzekach
powiatu podniósł się kilkakrotnie, przez co ucierpieli również
mieszkańcy Bolszewa, Gościcina, Wejherowa i Redy.
Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
dzielnie interweniowali i usuwali skutki zalań i podtopień. Przez
sześć kolejnych dni, strażacy z OSP Choczewo brali udział w
około 10 interwencjach.
Z roku na rok problem zalewania i podtopień będzie się
pogłębiał, dopóki nikt nie odpowie na pytania - do kogo tak

naprawdę należą wszystkie pozasypywane i nieudrażniane od
wielu lat rowy przydrożne i melioracyjne, a także - kto powinien
się nimi zająć?

/w.w./

KTO JEST WINNY - WIATR, CZY LUDZIE?
Na początku lutego synoptycy ostrzegali nas przed silnym wiatrem, szczególnie na Pomorzu. Niestety tydzień później prognozy
się sprawdziły, a ostrzeżenia okazały się być słuszne. Pomimo tego, że zjawisko trwało około 48 godzin, spowodowało w wielu miejscach poważne szkody, czasem nie do naprawienia. Wiatr wiejący z ogromną siłą, czasem powyżej 10 w skali Beauforta spowodował
zerwanie linii wysokiego napięcia, pozbawiając mieszkańców tysięcy gospodarstw domowych energii elektrycznej. Uszkodzone
zostały domy, samochody...
Również w Osiekach doszło do zdarzenia, które omal nie skończyło się tragedią. Drzewo rosnące w przydrożnym parku, otoczone
zabytkowym murem, runęło na posesję Państwa Zielińskich. Zniszczone zostało ogrodzenie działki i brama wjazdowa, znajdujące się
kilka metrów od budynku mieszkalnego.
Zapytałam poszkodowanych właścicieli działki jak to wyglądało i co czuli w momencie zdarzenia:
- "drzewo runęło o godzinie siódmej rano, byłam w domu z synem, robiłam mu śniadanie do szkoły. Nagle usłyszałam ogromny
huk, cos na zewnątrz trzasnęło. Rolety były zasłonięte, więc nie widziałam co się tam dzieje. W chwili kiedy podchodziłam do okna
zgasło światło. Podniosłam rolety i nie chciało mi się wierzyć w to, co
widzę. Zobaczyłam leżące drzewo na całej szerokości drogi i oczywiście
na naszej działce. Chyba każdy na moim miejscu zdenerwowałby się.
Przestraszyłam się, bo niewiele brakowało, a stracilibyśmy samochód.
Stał całą noc przy bramie, która teraz była przygnieciona. Mąż o szóstej
trzydzieści odjechał z tego miejsca do pracy, a w pól godziny później
runęło drzewo" - opowiada Pani Iza Zielińska.
"Rano wezwałam straż i to oni popiłowali drzewo i zrobili miejsce
na przejazd, a mu po południu przerzuciliśmy te klocki do siebie, bo
uważaliśmy że będzie to dobra rekompensata za zniszczone ogrodzenie.
Dowiedzieliśmy się, że właściciel parku zgodził się na takie rozwiązanie
problemu" - mówi Pani Iza.
Już wcześniej zdarzały się na naszym terenie takie wichury - za każdym razem mieszkańcy, których domy znajdują się wzdłuż parku, drżą o
swój dobytek i życie. Aż boimy się pomyśleć, co by się stało, gdyby Pan
Zieliński wsiadł do samochodu o siódmej i nie zdążył odjechać...
Państwo Formela, mieszkający w sąsiednim budynku, kilkakrotnie
podejmowali próby uzyskania zgody na ścięcie konarów zagrażających
budynkom i życiu mieszkańców. Niestety ze względu na to, że park jest terenem prywatnym, mieszkańcy nie są w stanie nic w tej sprawie zrobić.
Anomalia pogodowe zdarzają się coraz częściej, dlatego mieszkańcom
Osiek zależy na tym, by polubownie rozwiązać problem drzew, które jak
widać są poważnym zagrożeniem. Miejmy nadzieję, że takie zdarzenie się
już nie powtórzy, a mieszkańcy będą spać spokojnie. Oby był to sygnał
dla władz i właściciela parku do zabezpieczenia pobliskich budynków i
posesji.
Anna Struk
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MÓJ GŁOS...
KAŻDY KIJ MA DWA KOŃCE
"Każdy kij ma dwa końce", i wszyscy o tym wiemy, bo to stare
polskie przysłowie. W jego znaczeniu ukryta jest pewna prawda o
tym, że wszystko ma swoje wady i zalety, jeden koniec jest dobry,
a drugi zły.
Nie będziemy jednak mówić o przysłowiach, a ten artykuł
chciałabym poświęcić drodze. Droga też ma koniec i początek. Ta
pomiędzy Osiekami i Choczewem również. Najsmutniejsze jest
jednak to, że ani początek ani koniec, bez względu na to skąd i dokąd jedziemy, nie jest "dobry". Wręcz przeciwnie, po obu stronach
mamy poważny problem, który narasta. W ciągu kilku ostatnich
miesięcy, w zależności od aury mieliśmy małe jeziorko lub małe
lodowisko. I choć ani jeziorko, ani lodowisko nie brzmi groźnie,
to w kontekście ruchu drogowego i położenia (na jezdni!), zaczyna
być dużym utrudnieniem.
Wielu mieszkańców borykało się i nadal boryka z tą sytuacją.
Choć obecnie nie jest ona dramatyczna, to ocieplenie, które już
przyszło, może spowodować nieodwracalne konsekwencje. Do
tej pory wielu kierowców miało problem z pokonaniem tych niewielkich odcinków. Wielu uszkodziło swoje pojazdy. Mieszkańcy
podróżujący tą trasą, codziennie są narażeni na niebezpieczeństwo.

Są również bezsilni, bo walka z matką naturą zwykle jest bardzo
trudna.
Wiedzą o tym również mieszkańcy innych części naszej gminy.
Kiedy temperatura podniosła się kilka kresek powyżej zera, zrobiło
się niebezpiecznie mokro. Woda wylewa na odcinku między Choczewem a Choczewkiem. Na drodze znajdują się ostre zakręty, co
powoduje jeszcze większe zagrożenie.
Podobna sytuacja jest również w Biebrowie. Istniejące kiedyś
rowy melioracyjne są zapchane i nie spełniają już swojej funkcji.
Woda szuka więc ujścia, dlatego wlewa się na asfalt, tak jak w
innych miejscach. Rozgoryczeni i zmęczeni mieszkańcy szukają
winnych. Jednak bez względu na to, czy są to drogi gminne czy
powiatowe, musimy wspólnie dbać o ich stan.
Apelujemy do władz odpowiedzialnych za stan drogi i jej nawierzchni, która bez wątpienia z każdym dniem ulega zniszczeniu,
o reakcję. Jak mówi inne mądre przysłowie: "łatwiej jest zapobiegać
niż leczyć", dlatego należy użyć wszelkich możliwych środków,
aby woda nie wylewała się na ulicę. W tej chwili potrzebna będzie
naprawa nawierzchni, która będzie znacznie droższa niż udrożnienie
ujścia wody, utrudniającej obecnie podróżowanie.
Anna Struk

NOWY WÓJT - STARE DZIURY NA DROGACH
"Mądry człowiek podróżuje tylko w wyobraźni" - W.S.Maugham

Jak zwykle, po każdej zimie, stan wszelkich dróg nie jest w zasadzie dla żadnego kierowcy
niespodzianką. Jednak wiedząc, że niczego dobrego nie może się w tym temacie spodziewać,
wciąż ma nadzieję na zmianę, oczywiście na lepsze!
Na liście rankingowej wniosków o doﬁnansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, edycja Powiatowa, jest tylko jeden wniosek na naprawę
drogi położonej na terenie Gminy Choczewo. (źródło:http://www.wrotapomorza.pl)
Widać do tej pory nie była potrzebna naszej gminie żadna pomoc ﬁnansowa na remonty
dróg. Tylko dlaczego większość dróg jest u nas w tak opłakanym stanie? Również pośród przetargów na wykonanie usługi przez Zarząd
Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku na najbliższy czas, nie ma żadnej drogi z terenu naszej gminy. (źródło:http://www.przetargi.egospodarka.pl)
Tymczasem jeszcze Rząd z uwagi na deﬁcyt budżetowy, dokonuje cięć funduszy przeznaczonych na wszystkie drogi w latach
2011-2015.
A jak wyglądają nasze drogi? Każdy, kto nimi podróżuje na pewno spostrzega, że ich stan nie jest najlepszy. Często stan ten można
nawet nazwać fatalnym! Drogi naszej gminy (powiatowe i gminne) nie są tutaj wyjątkiem pośród ogółu tego typu dróg naszego kraju.
Wyjątkiem nie jest również droga, a właściwie ulica, bo posiada nazwę i jest położona w obrębie miejscowości. Mam na myśli ulicę
Kusocińskiego, biegnącą wzdłuż kamiennego muru i stadionu.
Wziąwszy pod uwagę, że jest to praktycznie główna droga prowadząca z Wejherowa (a tym samym z Trójmiasta i dalszych części
Polski) nad morze, do naszej gminy i do centrum tej gminy - miejscowości, która powinna być jej wizytówką, dziwi mnie fakt, że od
lat wygląda bardzo podobnie. Dziura na dziurze, łata na łacie... A teraz wyłącznie same dziury! Nie wiem jak wytłumaczyć bezradność
poprzedniej władzy wobec tego "dziurawego kawałka asfaltu" - może również dziurą, ale budżetową? Zmienił się zarządca naszej gminy.
Przejął dziurawy budżet i dziurawą drogę. Jest to co prawda droga będąca pod zarządem powiatu, ale Rejon Dróg Publicznych działa w
porozumieniu z gminą i również na jej wniosek planuje remonty dróg.
Mam nadzieję jako kierowca, że wkrótce na tej drodze jednak dokonają się zmiany!
A jeśli to się nie uda, to w razie uszkodzenia samochodu na tej drodze, można choć spróbować uzyskać odszkodowanie za poniesione
straty. Jak postępować w takiej sytuacji, by zwiększyć swoje szanse na odszkodowanie?
Po pierwsze nie oddalaj się z miejsca zdarzenia. Poszukaj świadków - może to być również pasażer auta. Koniecznie sfotografuj jak
najdokładniej dziurę i uszkodzenia auta. Mogą być zdjęcia robione telefonem komórkowym. Jeśli jakaś część auta oderwała się, nie porzucaj
jej, tylko potraktuj jak cenny dowód. Wezwij policję, ewentualnie straż gminną. Funkcjonariusze sporządzą notatkę z opisem zdarzenia.
Korzystne jest zdanie jednoznacznie stwierdzające, że uszkodzenia są wynikiem złego stanu nawierzchni. Pamiętaj, że w postępowaniu
odszkodowawczym opinia funkcjonariuszy liczy się najbardziej! Ustal zarządcę drogi. Gdy już wiesz, do kogo się zwrócić, odwiedź ten
wydział lub skontaktuj się z nim telefonicznie. Opisz wypadek i zapytaj o procedurę odszkodowawczą
oraz o to, jakie dokumenty trzeba zgromadzić. Jeśli dysponujesz zdjęciami i jednoznaczną notatką
policyjną, możesz być raczej spokojny – urząd skieruje cię od razu do ubezpieczyciela, z którym
współpracuje, i dalej już tylko on poprowadzi twoją sprawę. Do ciebie należy wtedy sporządzenie
pisma z dokładnym opisem zdarzenia drogowego i wszystkich szkód, jakie poniosłeś. Do pisma należy dołączyć fotograﬁe i notatkę funkcjonariuszy. Jeśli zarząd drogi nie uzna swojej winy – możesz
jeszcze zainwestować w ekspertyzę rzeczoznawcy i dochodzić roszczeń przed sądem.
Czy może mając w perspektywie podróże tak dziurawymi drogami jak ta, lepiej skorzystać z dobrej
rady W.S.Maughama i jako środek lokomocji używać jedynie swojej własnej wyobraźni?
/w.w/
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"CHOCZEWO Z HERBEM W TLE"...
Taki tytuł nosi książka nominowana do nagrody "Gryf Literacki 2010", której autorką jest mieszkanka naszej gminy - pani
Krystyna Karpińska.
Książka wydana przez Urząd Gminy w Choczewie, z tłumaczeniem na języki: angielski i niemiecki, przedstawia historię Choczewa i rodu Dzięcielskich, obrazowaną licznymi starymi fotograﬁami.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłosiła plebiscyt na najpopularniejszą książkę minionego roku – „Gryf
Literacki 2010”. Nominowane książki to wydawnictwa z roku 2010, mające związek z powiatem wejherowskim: zostały wydane na
terenie powiatu wejherowskiego lub autor pochodzi z regionu albo tematyka książki dotyczy naszego powiatu.
Do 25 lutego we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu można było oddawać swój głos na wybraną pozycję. Bibliotekarze
po przeprowadzonych konsultacjach ze swoimi czytelnikami zadecydowali poprzez głosowanie, która pozycja zostanie zwycięzcą
roku 2010 i zdobędzie statuetkę Gryfa Literackiego.
Lista nominowanych pozycji dostępna jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu.

W związku z tą nominacją pragnę Państwu przedstawić sylwetkę autorki nominowanej książki, a tym samym rozpocząć
nowy cykl artykułów pn."Ludzie z pasją", w którym prezentować będę osoby mające ciekawe zainteresowania i pasje.
"Któż nie wie, że pierwszym prawem historii jest, aby nie miała
odwagi mówić coś fałszywego, następnie – aby miała odwagę
mówić całą prawdę"

Pani Krystyna Karpińska z d. Harackiewicz urodziła się
w Siemirowiczach, małej miejscowości nad rzeką Niemen.
Znaczną część dzieciństwa spędziła w Horaczkach, tuż przy granicy z Litwą. Przed II wojną światową był to powiat Augustów.
Po wojnie miejscowości te znalazły się w granicach Białorusi.
Ojciec w czasie wojny konspirował w Armii Krajowej, a po skończonej wojnie prowadził nadal działalność opozycyjną, której
efektem był wyrok: 25 lat zsyłki na Syberię – Wołogda, Peczora,
Workuta. Ponad dwa lata po śmierci Stalina, gdy Pani Krystyna
była w pierwszej klasie wyrok zmniejszono i 23 listopada 1955
roku ojciec Pani Krystyny wrócił do domu.
W 1957 roku Państwo Harackiewicz wraz z synem i córką
przenieśli się do Lęborka. Tu urodziły się kolejne dzieci – córka
i syn. W Lęborku uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie do Liceum Pedagogicznego. Już w szkole podstawowej,
podczas częstych pobytów w bibliotece, polubiła literaturę.
Po ukończeniu Liceum podjęła pierwszą pracę w Szkole
Podstawowej w Ciekocinie, gdzie jako nauczycielka spędziła 7
lat. Tam wyszła za mąż za Ryszarda Karpińskiego i urodziła dwie
córki Jolantę i Annę. W związku z tym, że w 1974 roku w Choczewie powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, której pierwszym
dyrektorem został Pan Ryszard, konieczna była przeprowadzka.
Zamieszkali w budynku szkoły, dawnym pałacu – choczewskiej
siedzibie rodu Dzięcielskich.
Co było powodem i bezpośrednim impulsem do zainteresowania się przez Panią Krystynę historią rodziny Dzięcielskich
opowie sama autorka:
"Podczas jednego z jesiennych spacerów, w lesie naprzeciwko szkoły natraﬁliśmy z mężem na trzy groby, wówczas jeszcze
dobrze zachowane – dwa nagrobki dębowe i jeden z różowego
marmuru, otoczone kutym ozdobnym ogrodzeniem ze skrzypiącą furtką. Od tego czasu groby te odwiedzałam często, by dbać
o to miejsce i kultywować pamięć nieznanych mi, choć w jakiś
sposób jednak bliskich osób. Pomimo moich starań, groby po jakimś czasie zostały ograbione i zniszczone. Nic nie pozostało
z ich dawnej świetności. W latach osiemdziesiątych trudno było
od kogokolwiek wydobyć informacje na temat osób pochowanych na wzgórzu w bukowym lesie. Ale postanowiłam uzbroić
się w cierpliwość... Po jakimś czasie do Choczewa przyjechała
najstarsza z córek Państwa Dzięcielskich – Maria. Wówczas
miałam okazję poprosić ją o przybliżenie historii ich rodziny.
Jednak nadal szczegółowych informacji miałam niewiele. Bardzo

przydatną osobą okazała się p.Hilda Świątkiewicz z Wejherowa,
której rodzice byli na ślubie Marii i Jerzego Dzięcielskich, a którą
poleciła mi odnaleźć córka Vera. I to właśnie p.Vera, widząc moje
rzeczywiste zainteresowanie losami jej rodziny, zdecydowała się
podzielić ze mną kolejnymi szczegółami z ich życia. Miałam już
tak dużo informacji, że dzieliłam się nimi z harcerzami z obozów,
dziećmi z kolonii i wieloma innymi osobami. Do zebrania całej
tej historii w książkę, zachęciła mnie Pani Beata Madej, która
uważała, że sporo wiem na temat rodu Dzięcielskich, więc może
warto ją napisać...
Wciąż miałam opory, czy naprawdę warto, i czy książka
wzbudzi zainteresowanie. Jednak stwierdziłam, że byli to naprawdę porządni ludzie i niejako upamiętnieniem życia rodu Dzięcielskich na ziemi choczewskiej może być moje publikacja. Gdy już
nad nią pracowałam, powstało pytanie o tytuł. Inspiracją stał się

Wieści Choczewskie

Nr 2 (132)

herb rodziny przysłany przez p. Verę. I stąd
właśnie "Choczewo z herbem w tle".
Książka została wydana najpierw jako
broszurka w miękkiej okładce. Potem, gdy
panie z Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego zabierały ze sobą ją na różnego rodzaju targi, okazało się, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem i jest przy okazji dobrą
reklama naszej gminy. Wtedy zdecydowano
się – co było dla mnie niespodzianką, wydać
książkę w formie albumowej, z przedmową
wójta p. Jacka Michałowskiego. Obecnie jest
dostępna w bibliotece, a także rozdawana jako
souvenir gościom odwiedzającym gminę.
Gdy dowiedziałam się od Pani Beaty
Żuk – kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej, że moja publikacja uzyskała
nominację do "Gryfa Literackiego 2010",
pierwszą reakcją było zaskoczenie. Ale nie
ukrywam, że poczułam satysfakcję, że pośród
wielu różnych publikacji została zauważona
i w pewien sposób doceniona. Jestem realistką i nie robię sobie
zbyt wielkich nadziei, aby spośród 24 pozycji wybrano akurat
moją. Już sam fakt nominacji i obecność mojej książki na liście
nominowanych, pośród książek znakomitych autorów, sprawia
mi dużą satysfakcję."
Czy zamierza Pani wydać kolejne pozycje i poszukiwać kolejnych historii związanych z naszą gminą?
Czy będzie jakiś dalszy ciąg?
"Nie wiem. Wiele osób namawia mnie do dalszego pisania.
Wiedząc jednak jak długo trwało zbieranie i przede wszystkim
weryﬁkacja informacji i źródeł, nie jestem pewna, czy tego chcę.
Pisanie dziejów nie jest beletrystyką, tu trzeba trzymać się wyłącznie faktów.
Pani Vera, córka p.Dzięcielskiego, czytając moją książkę
wzruszyła się do łez, gdyż nie myślała, że kiedykolwiek dojdzie
do ujawnienia prawdy o jej ojcu, który prowadził na tych ziemiach
samotną walkę i jako jedyny z okolicznych właścicieli ziemskich
został aresztowany przez Niemców jako antyfaszysta. Więc wiedząc, że efekt mojego trudu włożony w zebranie i napisanie takiej
książki może być dla kogoś tak wielkim przeżyciem, być może
kiedyś dam się do tego jeszcze raz przekonać."
Czy jest to Pani pierwsza publikacja?
"Pierwszą moją publikacją była niewielka broszura pt. "Gmina
Choczewo", która zawierała podstawowe informacje o gminie,
opis zabytków i miejscowe legendy.
Natomiast w związku z moim kolejnym zainteresowaniem –
harcerstwem, w roku 1985 na zakończenie harcerskiej akcji "Kampania Bohater" powstał pod moim kierunkiem amatorski Biuletyn.
Wówczas jako jedyny huﬁec wiejski braliśmy udział w Kampanii,
której efektem było wypracowanie imienia hufca – "Pierwszych
Osadników Ziemi Choczewskiej" i nadanie sztandaru. Naszym
celem było również dotarcie do zdjęć z najwcześniejszych lat
osadnictwa oraz zebranie materiałów i dokumentów związanych
z osadnictwem na terenie naszej gminy. Bardzo wartościową
i unikatową rzeczą w tym Biuletynie są relacje osób o tym, jak
widziały swoją emigrację na ziemie odzyskane. Większość z tych
osób już nie żyje.
Za moje zaangażowanie w Kampanię "Bohater" otrzymałam
Brązowy Krzyż Zasługi. Natomiast 29 kwietnia 2005 r. przyznano
mi Złoty Krzyż Zasługi. W roku 2000 Pomorski Wojewódzki
Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, za opiekę i propagowanie opieki nad grobami, przyznał mi Odznakę Honorową
opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Odznaczenia te były dla
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mnie dużym wyróżnieniem i niejako podkreśleniem mojej pasji
historycznej. Praca nauczyciela historii dawała mi wiele możliwości, by pasję tę rozwijać. Choćby poprzez utworzenie w gabinecie
historycznym Izby Pamięci i ciągłe jej rozbudowywanie.
Nauczanie i wychowywanie to również moja pasja – przez
37 lat nieprzerwanie z wielką przyjemnością i zaangażowaniem
pracowałam w szkole. Uczniowie dwukrotnie nadali mi tytuł "nauczyciel sprawiedliwy", a Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
w 2004 r. przyznał nagrodę " Za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacyjnej". Ogromną
radość i wzruszenie przeżyłam we wrześniu 2010r. podczas wręczenia Dyplomu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– "Za działania na rzecz upowszechniania prawdy historycznej
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Choczewskiej".
Po drodze, była jeszcze przyznana w 1997 r. Złota Honorowa
Odznaka LZS.
Wciąż lubię, gdy tylko mogę, angażować się społecznie.
Byłam sekretarzem Społecznej Komisji Ośrodka Zdrowia, i członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Prowadzę Kronikę naszej paraﬁi.
A ostatnio odkryłam w sobie pasję podróżniczą. W miarę
możliwości zwiedzam miejsca, o których kiedyś jako nauczyciel
opowiadałam na lekcjach historii. Zwiedziłam Bliski Wschód
– Damaszek, Syrię, Jordanię. Byłam także w Maroko i Turcji.
Wierzę, że przede mną jeszcze wiele podróży, w których...."
Ale to już chyba temat na zupełnie inną historię.
wysłuchała -/w.w./
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GAZETA GMINNA - CZYLI JAKA?
No właśnie - tak naprawdę jaka i czyja? Na pewno nie moja (jako redaktora), na pewno nie pracowników Urzędu, ani też nie
wójta. Tak więc czyja?
Gazetę samorządową wydają prawdopodobnie prawie wszystkie gminy w Polsce, i wszystkie te gazety prezentują działania i
dokonania samorządów gminnych. Konieczną rolą takiego biuletynu jest informowanie o pracy wójta i rady gminy, przedstawianie
na jego łamach ogłoszeń i uchwał podejmowanych na sesjach, które dla czytelnika zwyczajnie bywają nudne.
Gazeta taka, jest co prawda organem gminnym, ale moim zdaniem powinna być również swego rodzaju "głośnikiem" dla całego
społeczeństwa, a nie jedynie papierową wersją BIP-u. Powinna być swego rodzaju "pomostem" w wyrażaniu poglądów i ocen mieszkańców, mających na myśli jedynie dobro gminy i przede wszystkim ludzi w niej mieszkających.
Myślę, że wydawana przez Urząd gazeta, jest gazetą naszą - całej społeczności gminnej...
I naprawdę bardzo trudno jest w niej nie pisać o sprawach, które tej społeczności bezpośrednio dotyczą!
A przecież szkoły, przedszkola, biblioteka, stowarzyszenia, drużyny zuchowe i harcerskie, paraﬁe... - to instytucje i miejsca, w
których praktycznie skupia się życie nasze i naszych dzieci. To właśnie w szkole i w przedszkolach nasze dzieci codziennie uczą
się, bawią, zdobywają różne umiejętności i dorastają, zbiórki zuchowe, obozy - na nich też przecież bawią się dzieci z naszej gminy,
biblioteka to praktycznie jedyne centrum kulturalne gminy, a stowarzyszenia i organizacje działają na rzecz wszystkich mieszkańców
i wreszcie paraﬁe, które skupiają wszystkich wierzących mieszkających w gminie.
Trudno jest samemu decydować w sprawach dotyczących ogółu, więc czekam na odpowiedzi na pytania: Co powinna zawierać
taka gazeta? Co chciałby znaleźć w niej każdy sięgający po nią czytelnik?
Wszystkim instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom, które dotychczas zechciały nawiązać współpracę serdecznie dziękuję
i liczę na to, że w przyszłości zaowocuje ona zrozumieniem i lepszą komunikacją między władzą i mieszkańcami, a także między
wszystkimi zamieszkującymi naszą gminę.

/w.w/

WALENTYNKI
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała...
/Jan Paweł II/
Każdy miesiąc w roku zdominowany jest jakimś świętem, rocznicą, wydarzeniem...
Luty upłynął pod znakiem walentynek. W oczach mieniło się od obecnych na wszystkich
wystawach czerwonych serduszek, napisów kocham cię, lubię cię, dla ciebie – słowem
wszystkim, co kojarzy się z miłością i zakochaniem. Nie przytoczę historii zwyczaju obchodzenia święta zakochanych, bo walentynki
znają wszyscy, jedni ganią je za komercjalizację, inni wyczekują niecierpliwie, upatrując w nich szansę na wyznanie uczuć ukochanej
osobie.
W naszej polskiej świadomości walentynki zaistniały ponad 10 lat temu, eliminując nasze słowiańskie święto zwane potocznie
sobótką, które obchodzimy w nocy z 21 na 22 czerwca.
Obecnie walentynki lub dzień zakochanych obchodzony jest prawie w każdym miejscu na świecie, przybierając komercyjny
charakter. W dzień walentynek wysyłamy kartki z serduszkami, gołąbkami, wierszami miłosnymi, obdarowujemy wszystkich, na
których nam zależy drobnymi prezentami i czekoladkami. Pod przykrywką tych życzeń i upominków kryje się potrzeba miłości,
każdy człowiek chce kochać i być kochanym.
A naprawdę, czy w naszym społeczeństwie zadeklarowanym jako chrześcijańskie, gdzie liczą się trzy cnoty boskie: „trwają wiara,
nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”(1 Kor 1-13), potrzebny jest dzień zakochanych, aby obdarować dobrem,
nie tylko najbliższą osobę? Czy potrzebny jest ten dzień, abyśmy pamiętali co jest w życiu najważniejsze?
Nie zapominajmy o najbliższych w pogoni za pracą i karierą, nie zaniedbujmy ich na co dzień, spróbujmy znaleźć dla
nich czas. Obdarzajmy się wzajemnie dobrem, uśmiechajmy się
do siebie, jednym słowem nieśmy dobro – w pracy, w szkole,
w sąsiedztwie.
Już wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet, kolejna
okazja dla handlowców, aby trochę dorobić, mężczyźni będą
prześcigać się w pomysłach, jak zaimponować kobietom. Ale
kochani panowie (i panie też), każda okazja jest dobra, do tego,
aby lubianej przez siebie osobie okazać, że się o niej myśli i
pamięta.
/imię i nazwisko autora znane redakcji/
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
PO RAZ XII ZAGRAŁA W ZWARTOWIE
Już po raz dwunasty WOŚP grała na terenie naszej gminy,
głównie w Zwartowie, gdzie w Ośrodku Doskonalenia Kadr S.W.
mieścił się sztab. Formuła grania jest u nas może trochę inna, niż
w innych miejscowościach, ale za to skuteczniejsza. Ta inność
polega głównie na tym, że gramy przez dwa dni. Wszystko zaczęło
się w Niedzielę 09.01.2011 r. o godz. 15:00 Wielkim Rodzinnym
Festynem w ODK SW Zwartowo. Zbiórkę na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła loteria fantowa
przeprowadzona przez nauczycieli Zespołu Szkół w Choczewie.
W tym samym czasie nauczyciele z zaprzyjaźnionej z nami Szkoły
Podstawowej z Choczewa z czerwonymi serduszkami i puszkami
rozpoczęli zbieranie pieniędzy na terenie gminy. Przez cały dzień
w ośrodku trwał jeden wielki koncert zespołu: „Contra” z Wejherowa, jak również odbyła się Gawęda Kaszubska w wykonaniu
Zespołu „Czarne Kapelusze” z Mechowa. Imprezę uświetniły
występy Kółka Tanecznego dziewcząt pod kierunkiem Pani Natalii
Jażdżewskiej. Kolejną atrakcją była działalność punktu gastronomicznego dla uczestników WOŚP. Od godz. 16.00 organizatorzy
WOŚP w Zwartowie rozpoczęli liczenie zebranych pieniędzy.
Po kilkukrotnym podliczeniu pieniędzy okazało się, że zebrano
rekordową kwotę 11.634,20 złotych.
Na zakończenie XIX ﬁnału odbył się dancing z pokazem
sztucznych ogni “Światełko do nieba”. Dodatkową atrakcją kulinarną był wielkoorkiestrowy tort, którym częstowali się wszyscy
uczestnicy orkiestry.
Kolejny dzień zbiórki na cel fundacji WOŚP przypadł
na 05.02.2011 r. i rozpoczął się graniem w brydża sportowego.
Dochód z turnieju wyniósł 752,51 złotych.
Wśród uczestników Wielkoorkiestrowego Turnieju najlepsi
byli
1 miejsce – Piotr Buczkowski i Kazimierz Dominiak
2 miejsce – Zdzisław Jędrzejczak i Andrzej Majkowski
3 miejsce – Grzegorz Antosz i Bogusław Kozłowski
4 miejsce – Regina Ziębicka i Bolesław Ostrowski
5 miejsce – Karina Drobiniak i Maria Tomczewska
Następnym punktem programu WOŚP w Zwartowie był Bal
Wielkoorkiestrowy, na którym nie zabrakło oczywiście oprawy
muzycznej w wykonaniu zespołu „CONTRA” z Wejherowa.
O godzinie 23.00 Pan Komendant ODK SW w Zwartowie
ppłk Zbigniew Kołodziejski rozpoczął Wielkoorkiestrową Aukcję.
Licytowano cenne dzieła sztuki m.in: Pana Aleksandra Skotarczaka i Pana Grzegorza Terleckiego. Figury aniołów ufundowanych
przez Państwa Urbowskich, oraz przedmioty otrzymane m. in.
od Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, Pani Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz i innych

osobowości ze świata kultury i polityki. Wylicytowano również
gadżety WOŚP (koszulka, kubek, kalendarz). Podczas tegorocznej
aukcji udało się zebrać kwotę 4.520 złotych. Wkrótce po aukcji
rozstrzygnięto loterię fantową, podczas której zebrano kwotę
za kupione losy w wysokości 780 złotych.
Łączna kwota zebrana podczas Charytatywnego Balu Wielkoorkiestrowego wyniosła 12.952,51 złotych.
W dniach 09.01 oraz 05.02 2011 sztab w ODK SW w Zwartowie zebrał i następnie przekazał na konta fundacji WOŚP kwotę
24.586,71 zł oraz 4,25 Euro i 3 USD.

PODZIĘKOWANIA
Sztab organizacyjny WOŚP w Zwartowie składa serdecznie
podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania
tak znaczącego efektu naszej pracy.
Szczególnie podziękowania składamy wszystkim wolontariuszom oraz osobom fizycznym i firmom, które poprzez
podarowanie cennych przedmiotów i artykułów spożywczych
z przeznaczeniem na aukcję, loterię fantową oraz konsumpcję dla
uczestników turnieju brydżowego i balu charytatywnego wnieśli
istotny wkład w osiągnięty wynik.
W tym roku największy udział w zebraniu tak znaczącej
kwoty miał dochód z wpłat za udział w Balu Charytatywnym,
który wyniósł 6.900 zł. Osiągnięcie to, było możliwe dzięki takim
ﬁrmom jak:
PPHU „Czer-Mar” z Choczewa, Market „Melan”, Hurtownia
„Ryntex” z Wejherowa,
„Piekarnia Starowiejska” z Ciekocina a także „Agro-Nord”
z Choczewka.
Radosław Pietrusewicz
Ośrodek Doskonalenia Kadr SW „Relaks” w Zwartowie
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KONTROLE STRAŻY GMINNEJ
Straż Gminna Choczewie jest w trakcie przeprowadzania kontroli posesji na terenie naszej Gminy. Kontroli podlegają:
– dowody opłat za wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych przez uprawniony do tego podmiot,
– wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy,
– okresowe czyszczenia przewodów kominowych,
– ochronne szczepienia psów.
Takie kontrole zostały przeprowadzone już w m. Borkowo, Kierzkowo, Osieki, Lublewko. Na właścicieli nieruchomości nałożono
195 pouczeń, wystawiono 3 mandaty karne oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu. W porozumieniu z Towarzystwem Ochrony
Zwierząt odebrano psa właścicielom z uwagi ogromne zaniedbania przy utrzymaniu psa (pies został potrącony przez samochód i przez
okres ponad 2 tygodni nie udzielono psu żadnej pomocy weterynaryjnej, przez co grozi psu amputacja łapy).
W wyniku przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że właściciele posesji nie zawsze należycie wywiązują się ze swoich
obowiązków. W większości posesji nie przeprowadza się czyszczenia przewodów kominowych a wywóz nieczystości ciekłych bardzo
często odbywa się przez nieuprawnione do tego podmioty przez co nie mogą udokumentować w jaki sposób pozbywają się nieczystości
ciekłych. Ujawniono również zaniedbania właścicieli nieruchomości poprzez nie zawieranie umów na wywóz nieczystości stałych,
a także na niewykonywanie szczepień ochronnych psów. Nie wszystkie posesje oznaczone są numerem porządkowym co znacznie
utrudnia pracę zarówno Policji, Strażnikom jak i również lekarzom miejscowego Ośrodka Zdrowia.
Osoby te zostały pouczone oraz wyznaczono termin do wywiązania się z ciążącego na nich obowiązku. Na właścicieli nieruchomości, którzy pomimo pouczeń i wyznaczonych terminów nie wywiążą się z powyższych obowiązków nakładane będą mandaty karne
bądź tez kierowane będą wnioski o ukaranie do Sądu Karnego w Wejherowie. W trakcie kontroli często proszono nas o interwencje
w sprawie wolno biegających psów, wskazywano, że nie wszyscy mieszkańcy legalnie pozbywają się odpadów jak również proszą
o pomoc w innych nurtujących ich sprawach. Wszystkie zgłaszane sprawy są realizowane przez Straż na bieżąco.
Powyższe kontrole Strażnicy przeprowadzać będą sukcesywnie w kolejnych miejscowościach.
Komendant Straży Gminnej

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

UWAGA ROLNICY !!!

Zwracam się z prośbą do wszystkich zainteresowanych ocaleniem od zapomnienia starych przepisów kulinarnych, kultywowanych w domach rodzinnych, zapisanych w starych zeszytach
czy na pojedynczych „karteluszkach”. Potrawy przygotowywane
na specjalne świąteczne stoły czy okolicznościowe przyjęcia
rodzinne.
Mam ogromne pragnienie żeby z tych zapisków stworzyć
książkę kulinarną pod takim samym tytułem. Chciałabym, aby
zapisy te - „smaki zapamiętane z dzieciństwa” poprzez wydanie
książki kucharskiej - ocaliły od zapomnienia dawną kulinarną
tradycję i potrawy. W naszej gminie mieszkańcami są ludzie z
różnych stron Polski, może warto byłoby zapisać te potrawy dla
przyszłych pokoleń , dzieci, wnuków i prawnuków.
Pomysłodawcą wydania tej książki jest Genowefa Kramek
– Przewodnicząca KGW Sasino. Książka zostanie wydana przy
współudziale Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu
Gminy Choczewo oraz innych wspierających instytucji i osób
prywatnych. Sprawa jest bardzo pilna !!!!
Przepisy z krótką notatką o autorze potrawy proszę przekazywać do 10 marca 2011 r. na adres Redakcji „Wieści Choczewskich” w Urzędzie Gminy Choczewo /nowy budynek ,pokój
Nr 2 /, biura Doradcy rolniczego PODR Gdańsk Genowefę
Błahuszewską bądź telefonicznie na telefon; G.Kramek kom.
696-697-341 lub 58/ 676-33-55.
PS. W projekcie tej książki zostaną umieszczone przepisy
potraw oraz ich autorki z terenu gminy Choczewo.

Zbliża się czas szkoleń oraz pisania wniosków o płatności bezpośrednie za 2011 rok. Pierwsze szkolenie na ten temat odbędzie
się w Borkowie Lęborskim w pomieszczeniach nowo wybranej
Pani Sołtys Marzeny Górnisiewicz w dniu 25 lutego o godz.
13 00 . Na spotkanie to zapraszam wszystkich zainteresowanych,
tj. realizujących programy rolno-środowiskowe oraz płatności
bezpośrednie z terenu wsi Borkowa, Zwartówka lub Gościęcina
po uprzednim zgłoszeniu do Doradcy Rolnego PODR. Wnioski
o płatnościach otrzymają rolnicy pocztą.
Chciałabym też poinformować o zmianach dotyczących
płatności bezpośrednich i rolno-środowiskowych za rok 2011. W
świetle obowiązujących przepisów Uni Europejskiej zaostrzyły się
wymagania „cross-complianse” wzajemnej zgodności w zakresie
dobrej kultury rolnej, ochronie środowiska, BHP w gospodarstwie
rolnym, dobrostanie zwierząt itp. Aby realizować te wymagania
w swoim gospodarstwie trzeba o nich wiedzieć. Dodatkowo poinformuję również o wynikach kontroli ARiMR realizowanych
na terenie naszej gminy w tym temacie.
10 marca 2011 r. o godz. 13.oo w Sali Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się seminarium na temat: „Wdrażanie zasad
cross-complianse w gospodarstwach rolnych.
30 marca 2011 r. o godz. 11.oo w Sali Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się seminarium na temat: „Praktyczne aspekty
realizacji programów rolno-środowiskowych w gospodarstwie
rolnym.

Pomysłodawca - Przewodnicząca KGW Sasino
Genowefa Kramek

Doradca Rolny ,
Doradca rolno-środowiskowy
mgr inż. Genowefa Błahuszewska

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
W niedzielę 3.kwietnia 2011r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych.
Izby są samorządem rolników, który działa na rzecz rozwiązywania problemów tego środowiska zawodowego. Czynne i bierne
prawo wyborcze mają podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
W naszej gminie wybieramy dwóch delegatów do Wejherowskiej Izby Rolniczej. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady
Powiatowej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz
listę członków Izby zawierających co najmniej 50 podpisów poparcia. Dokumenty należy złożyć do dn.14.marca 2011r. Wybrani
delegaci reprezentują rolników z naszej gminy i uczestniczą w rozwiązywaniu spraw rolnictwa i wsi.
Zachęcam do zgłaszania kandydatur i czynnego udziału w wyborach! Szczegółowe informacje pod nr.tel.: 609 775 263
Krzysztof Łasiński
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DYSKOTEKA W ZWARTOWIE
W dniu 28 stycznia 2011 roku w Ośrodku Wczasowym "Relaks" w Zwartowie odbyła się
dyskoteka dla dzieci z okazji kończących się ferii zimowych. Inicjatorem imprezy był sołtys
Wiesław Erdmann oraz Rada Sołecka Zwartówko. Dyskoteka była podzielona na II części
- w pierwszej (w godz. od 16.30 do 19.30) bawiły się dzieci IV-VI szkoły podstawowej, w
drugiej (w godz. od 19.30 do 22.30) młodzież klas gimnazjalnych I-III.
Dyskoteka klas młodszych rozpoczęła się zgodnie z planem, czyli o 16.30. Przybyło
bardzo dużo dzieci. Ku naszemu zadowoleniu dzieci bawiły się świetnie, zarówno chłopcy
jak i dziewczynki. Starsza młodzież również nie dała plamy, dorównali młodszym - bawili
się wprost fantastycznie. Dyskoteka miała skończyć się o 22.30, ale na prośbę młodzieży
została nieco przedłużona. Wszyscy rozeszli się przed 23. Nad bezpieczeństwem dzieci
czuwała Rada Sołecka oraz przybyli rodzice.
Była to pierwsza impreza zorganizowana przez nowego sołtysa, więc była obawa, że nie
będzie się cieszyć zainteresowaniem. Pomimo tego, wszystko poszło zgodnie z ustaleniami,
a dyskoteka bardzo się podobała. Mamy nadzieję, że stanie się to naszą coroczną tradycją.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Kołodziejskiemu, Pani Angelice
Markowskiej za udostępnienie sali do zabawy, a wszystkim dzieciom za tak liczne przybycie.
Bez Was ta impreza nie udałaby się.
Sołtys Wiesław Erdmann i Rada Sołecka

SPOTKANIE NOWOROCZNE W SASINIE
W dzień Trzech Króli na zaproszenie Przewodniczącej KGW Sasino, pani Genowefy Kramek odbyło się spotkanie noworoczne członkiń KGW Sasino. Tematem
przewodnim spotkania było motto „Ocalić od zapomnienia”. Dotyczyło to utrwalenia
starych przepisów kulinarnych oraz zwyczajów świątecznych w dawnych domach
rodzinnych. Miarą ocalenia byłoby wydanie książki kulinarnej z zamieszczonymi
starymi przepisami, które mogłyby zamieścić wszystkie chętne osoby.
Wśród zaproszonych gości byli: Prezes WZRKiOR w Gdańsku Piotr Hałuszczak,
Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof
Łasiński, Przewodnicząca KGW Starbienino Aniela Siemczuk oraz Doradca PODR Gdańsk Genowefa Błahuszewska. Tematem następnym tego spotkania było podsumowanie działalności za 2011 rok oraz szkolenie przeprowadzone przez Doradcę rolnego na temat
możliwości korzystania z funduszy Unii Europejskiej. W trakcie spotkania zaproszeni goście zabrali głos w zakresie;
Wójt Gminy Wiesław Gębka o możliwościach współpracy z Urzędem Gminy w zakresie realizacji pomysłu wydania książki
oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym. Nadmienił, że będzie pomagał wszystkim przy organizacji a także częściowo
sﬁnansuje takie przedsięwzięcia. Przewodniczący Rady Krzysztof Łasiński mówił o poparciu dla wszelkich inicjatyw oddolnych,
które Rada Gminy będzie wspierać.
Pani Aniela Siemczuk nadmieniła, że już najwyższy czas nawiązać współpracę ze związkiem osób
niepełnosprawnych, dając tym osobom możliwość wyjścia z pieleszy domowych oraz stworzyć im
możliwości zarobkowania.
Prezes WZRKiOR Pan Piotr Hałuszczak złożył Paniom życzenia noworoczne oraz stwierdził,
że w miarę możliwości będzie wspierał radą i pomocą KGW Sasino, aby umożliwić realizację tego
świetnego pomysłu. Nadmienił również, że takie przedsięwzięcie zostało zrealizowane na Kociewiu
przez Panią Gierszewską Przewodniczącą KGW.
Przewodnicząca KGW Sasino Genowefa Kramek wielokrotnie mówiła o takim pomyśle, niestety
wymagał on zbyt dużych nakładów, ponieważ w takim przedsięwzięciu nie wystarczą ﬁnanse gminy.
Realizacja tego zadania leży również w gestii powiatu wejherowskiego. Pod koniec spotkania Wójt oraz Przewodniczący Rady
wręczyli nagrody uczestniczkom XII Powiatowego Turnieju KGW ufundowane jeszcze przez poprzedniego Wójta Gminy Jacka
Michałowskiego.
Mimo ciężkich warunków pogodowych – śniegowa zamieć i zaspy na drogach, spotkanie będziemy miło wspominać, choćby przez to, że na stole pojawiła się cudownie
smaczna i aromatyczna gęś nadziewana kaszą i podrobami oraz jabłkami wykonana przez
utalentowaną Genowefę Kramek, autorkę wielu smacznych potraw konkursowych. Nie
zabrakło również ciast świątecznych wśród których królował „Kuch marchewny” wykonany
przez Halinę Łuc ze Słajszewa. Nadmienić należy, że jest to ciasto godne zapisu w rejestrze
potraw tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Ciasto jest nie tylko bardzo smaczne ale
i zdrowe, pieczone według starego rodzinnego przepisu. Takich utalentowanych kulinarnie osób jest więcej w Sasinie np. Pani Mirosława Górczyńska, której Śledź po rybacku
uzyskał nominację do „Perły” w 2010 r. Uczestniczkami konkursów „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo" były też: Gabriela Niemiec z Sasina, Krystyna Stefańska, Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa/4 potrawy zarejestrowane na stronach MRiRW w Warszawie/oraz Genowefa Kramek/2 potrawy zarejestrowane w MRiRW/, Anna Szafoni z Gościęcina,
której wino z pomorskiej dzikiej róży zdobywa nagrody w konkursach. Dodać należy, że wymienione Panie złożyły dalsze wnioski
do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, z przepisami na potrawy tradycyjne, oczekując na ich rejestrację w Warszawie.
Pomysł „Ocalić od zapomnienia" Genowefy Kramek jest bardzo dobrym zadaniem, do wykonania którego należy zaprosić wiele
osób i instytucji.
Doradca PODR Gdańsk Genowefa Błahuszewska
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Z ŻYCIA HARCERSKIEJ BRACI
BAL KARNAWAŁOWY
W dniu 7 lutego 2011r. w Ośrodku "Relaks" w Zwartowie odbył się BAL KOSTIUMOWY naszej gromady. Przybyło na niego aż 17 zuchów, a każdy w przepięknym
przebraniu. Harcerki z 10 WLDH "WILKI": Julia, Arletta, Agata i Iga, przygotowały
dla zuchów konkursy - taniec na gazecie, kalambury, portret z zawiązanymi oczami,
dmuchanie baloników oraz taniec z balonikiem. Wszystkie zuchy bawiły się wyśmienicie. Oprócz wspaniałej zabawy mieliśmy pyszny poczęstunek (frytki, rogaliki z jabłkami, cukierki, ciastka, chipsy, paluszki, mandarynki, soki oraz szampana Piccollo).
Serdecznie dziękujemy p.Wiolecie Kesler za pomoc w zorganizowaniu naszego balu,
a harcerkom za super konkursy. Bawiliśmy się wspaniale.
Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

POMOC DLA "CIAPKOWA"
W dniach 06.12.2010-10.12.2010 r. nasza drużyna (10 WLDH "Wilki"), przy wsparciu
zuchów (10 WLGZ "Mali Korszarze") organizowała akcję "Pomoc dla Ciapkowa". Naszym
celem było wesprzeć "Przytulisko Dąbrówka" dla bezdomnych psów. W związku z tym zebralismy 35 kg. suchej karmy, 10 kg. karmy w puszkach, 2 kg. ryżu, 1,5 kg. kaszy, 100 sztuk
kabanosów dla piesków, 6 kocyków oraz zabawki. Zbieraliśmy również pieniądze 63 zł. 28
gr., za które kupiliśmy dodatkowo karmę. Pomagał każdy: od uczniów klas pierwszych, po
samych nauczycieli. W akcję włączyła się również Szkolna Kasa Oszczędności. Wszystkim,
którzy pomogli zrealizować nam nasz cel SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ; ).
Julia Blok - pionierka z 10 WLDH "Wilki"

19 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Zuchy z naszej gromady (10 WLGZ "Mali Korsarze") w tym roku kwestowały w dwóch
przedszkolach w Choczewie oraz do swoich malutkich puszek w rodzinie i wśród sąsiadów.
Zebraliśmy łącznie 768 złotych i 41 groszy. Bardzo, ale to bardzo cieszymy się, że te pieniądze pomogą chorym dzieciom. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom
i nauczycielom w przedszkolach za wsparcie naszej akcji.
Czuj! Zuchy z 10 WLGZ "Mali Korsarze"

19 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY - ZWARTOWO

NOWOROCZNI KOLĘDNICY

Harcerze z naszej drużyny (Agata Knapińska, Iga
Witkowska, Sara Grabińska, Julia Blok, Arletta Poćwiardowska, Wacław Lipiec, Mateusz Kesler i Artur Grabiński) kwestowali w Ośrodku "Relaks" w Zwartowie.
Wspólnie uzbierali 541 zł i 59 gr oraz 2 $. Pieniądze
zostały przekazane do Sztabu WOŚP w Zwartowie.

10 stycznia (poniedziałek) na zbiórce zuchowej "bawiliśmy się" w noworocznych kolędników, składając życzenia i śpiewając kolędy. Na nasze
kurtki założyliśmy stroje: króla, pasterza, baby, chłopa, diabła, śmierci, wilka i aniołów. Odwiedziliśmy sklepy KA.PI.RA, ABC, "Prasa i Upominki",
"CzerMar" oraz Urząd Gminy w Choczewie. Wszędzie zostaliśmy bardzo
serdecznie przyjęci jako kolędnicy. Zebraliśmy pełen kosz słodyczy, które
zjedliśmy podczas balu karnawałowego po feriach. Dziękujemy!

10 WLDH "Wilki"

Zuchy z 10 WLGZ "Mali Korsarze"
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WYCIECZKA 10 WLDH "WILKI" 5 LUTEGO 2011R.
DO MUZEUM MIASTA GDYNI - "POMORSKA
PRZYGODA HARCERSKA" ORAZ DO MULTIKINA

W sobotni poranek, pomimo okropnej wichury oraz deszczu namówiliśmy naszych rodziców, aby zawieźli nas na dworzec PKP do Wejherowa.
Tam już czekał na nas dh Radek i dh Dorota.Po zakupie biletów na "kolejkę" udaliśmy się pociągiem do Gdyni. Po dojeździe na miejsce, nasze
kroki od razu skierowaliśmy do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie obejrzeliśmy
wystawę "Pomorska Przygoda Harcerska". Wystawa nas zachwyciła, ale
bardzo się zdziwiliśmy, bo na wizytówce naszego hufca wpisano, ze druhną
komendatką jest dh Ludwika, a przecież jest nią dh Dorota. Dowiedzieliśmy się też, że mamy w hufcu drużynę wędrowniczą, której tak naprawdę
nie mamy. Skąd takie błędy? Sami nie wiemy, ale druh Radek obiecał,
że się dowie. Po obejrzeniu wystawy, wpisaniu się do kroniki, posłuchaniu opowieści seniorów, dotknięciu eksponatów, udalismy
się do kina na ekscytujący ﬁlm i na pyszne lody. Wrażeń nie brakowało. Wycieczka była ciekawa.i na pewno duż nas nauczyła, nie
tylko o nas samych, ale też o innych.

10 Wodno-Lądowa Drużyna Harcerska "Wilki"

ZIMOWISKO
Tradycją naszej drużyny stały się wyjazdy na zimowisko do Murzasichle k. Zakopanego.
W pierwszym tygodniu ferii wyjechaliśmy właśnie na takie zimowisko. Jednak w wyjeździe
uczestniczyła nie tylko nasza drużyna, ale harcerze i zuchy z Krokowej, Żarnowca i Gdańska.
W kadrze byli: dh. Radek, dh. Dorota, dh. Bogusia, dh. Andrzej oraz pan Adam. Do Zakopanego
dojechaliśmy pociągiem, a do pensjonatu dowiózł nas autobus. Zatrzymaliśmy się w pensjonacie
„Willa Płazówka”.
Codziennie po śniadaniu wychodziliśmy na stok, żeby pojeździć na nartach
i snowboardzie. Po obiedzie kadra organizowała nam różne zajęcia np. bieg
patrolowy do Małego Cichego, zwiad,
ognisko itp. Byliśmy też w Jaskini Bielańskiej na Słowacji. Widzieliśmy próbne
skoki na skoczni w Zakopanym oraz
robiliśmy zakupy na Krupówkach. Szkoda, że nie udało się nam pojechać w tym
roku do term, ale w pensjonacie obok był
basen i udało się nam w nim popływać. Niestety pod koniec zimowiska jedna
zuchenka złamała sobie rękę. Na szczęście mieliśmy swojego lekarza.
Wszyscy bawiliśmy się wspaniale i już planujemy wyjazd, który odbędzie
się za rok.
Czuwaj! Pionierka Agata Knapińska z 10 WLDH „Wilki”

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW W CHOCZEWIE
Na terenie naszej gminy od wielu lat prężnie działa i wciąż rozwija
się Koło Emerytów i rencistów.
Koło liczy 71 członków. Organizuje wycieczki krajoznawcze,
imprezy okolicznościowe, spotkania opłatkowe i wiele, wiele innych.
W każdy czwartek miesiąca, zarząd i członkowie spotykają się przy
kawie, omawiając bieżące sprawy dotyczące działalności Koła.
Dnia 10.02.2011r. w restauracji "Pod Kasztanem", odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KEiR w Choczewie. Na spotkanie
zostali zaproszeni wójt p.Wiesław Gębka, przewodniczący Rady Gminy
p.Krzysztof Łasiński, radny powiatu wejherowskiego p.Wacław Seweryn oraz dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie p.Andrzej Soboń.
Sekretarz, Pan Ignacy Goyke przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2010. Następnie przewodnicząca, Pani Irena Lorek
przedstawiła zebranym plan pracy na bieżący rok, który jednogłośnie
przyjęto do realizacji. Omówiono również projekt zorganizowania kursu obsługi komputera oraz nauki języka niemieckiego.
Po zakończeniu oﬁcjalnej części spotkania przystąpiono do konsumpcji smakołyków przygotowanych przez pracowników restauracji i do wspólnej zabawy.
Energii i radości życia naszym seniorom mogą pozazdrościć młodsi mieszkańcy naszej gminy. Wszyscy bawili się świetnie
do późnych godzin wieczornych.
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WIEŚCI ZE SZKOŁY
PODSUMOWANIE I SEMESTRU
ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

„TWÓJ PRZYJACIEL BANK”

3 lutego 2011r. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej odbyły się apele
podsumowujące I półrocze.
W klasach najmłodszych 33% uczniów uzyskało wyniki dobre i bardzo
dobre. 23 uczniów kl. 4–6 SP oraz 23 w gimnazjum uzyskało średnią ocen
co najmniej 4,75. Wśród nich najwyższą średnią ocen uzyskały: Joanna Żuk
z kl. II b gimnazjum (5,9) oraz Nina Kimilu z kl. 4 b SP (5,7). Klasy, które
uzyskały najlepsze wyniki w nauce to: 6 b SP i II a gimnazjum.
Wzorowym zachowaniem w I półroczu wykazało się 78 uczniów Zespołu Szkół. Średnia frekwencja w tym półroczu była dość wysoka i wyniosła
92%.
Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów i mamy nadzieję, że na koniec
roku szkolnego 2010/11 osiągną jeszcze lepsze wyniki.

14 lutego br. w ramach współpracy z Kaszubskim
Bankiem Spółdzielczym w Choczewie, w gimnazjum
odbył się I etap konkursu matematycznego „Twój
Przyjaciel- Bank”.
W konkursie wzięło udział 26 uczniów z kl. I-III
gimnazjum. Najlepsza trójka będzie reprezentować
naszą szkołę na drugim etapie konkursu, który odbędzie się 15 marca w Wejherowie.
Dziękujemy przedstawicielowi organizatora konkursu p. Katarzynie Olszowiec, za nadzór przebiegu
pierwszego etapu.
K. Sychowska.

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
Samorząd Uczniowski Gimnazjum przy Zespole Szkół w Choczewie, pod
kierunkiem p. K. Sychowskiej 14 lutego br. zorganizował tradycyjną dyskotekę
WALENTYNKOWĄ.
Grupa kilkudziesięciu uczniów rozkręcała się powoli. Wraz zapadającym
zmrokiem podniosła się temperatura zabawy. W funkcje didżejów wcielili się Paweł
Langa i Daniel Bocho.
Wszyscy bawili się bardzo dobrze i jak zwykle żałowali, że dyskoteka trwała
tak krótko. Organizatorzy dziękują Policji i Straży Gminnej za czujność.
M. Dzięgielewski

KRÓTKA HISTORIA BALU KARNAWAŁOWEGO KLAS 0-3
NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
Dzień 10.02.2011 r., sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Choczewie tętni życiem. Tak
potraﬁą się bawić tylko najmłodsi, których zintegrowały nie tylko taniec i skoczna muzyka, ale
również wystrzałowe makijaże, maski i super wymyślne przebrania karnawałowe. Atmosfera jest tak gorąca,
że wbrew zdroworozsądkowym prawom ﬁzyki, kolorowe balony same hulają w eterze. Czytelnik zapyta, jak to się robi? Panie wychowawczynie
wraz z grupą zaangażowanych rodziców odpowiadają. „Cała idea bazuje na organizacji loterii
fantowej, dzięki której uzyskano potrzebne fundusze do realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia". Nas jednak najbardziej cieszą uśmiechnięte twarze dzieci, co dokumentują zamieszczone
zdjęcia. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom, uczniom i nauczycielom
Zespołu Szkół oraz Firmie Przygoda za pomoc w przygotowaniu balu karnawałowego”.
Opracowały: K. Dzięgielowska, I. Urbowska i D. Wątroba

POCZTA WALENTYNKOWA
„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,
że tylko miłość
może uczynić go szczęśliwym.” Jan Paweł II

W dniach 07-11.02.2011r. w szkole
funkcjonowała POCZTA WALENTYNKOWA, za pomocą której uczniowie przekazywali życzenia swoim kolegom i koleżankom. Był to świetny
pomysł na wyznanie swoich uczuć. 14 lutego wszyscy wyznają, że
chcą kochać i kochają! Każdy chciał się dowiedzieć, czy posiada
cichego wielbiciela i otrzyma upragnioną walentynkę, czy będzie
musiał nadal szukać „swojej drugiej połówki”.
Wszystkie kartki dotarły do swoich adresatów. Na twarzach
szczęśliwców zagościły uśmiechy, a niekiedy lekkie rumieńce
zakłopotania. Zakochanym życzymy wyjątkowych Walentynek,
a czkającym na miłość cierpliwości i wiary w pozytywną moc
uczuć!
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
Walentynki to czas zakochania, radości i entuzjazmu. Z tej
okazji 10 lutego br. została zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski dyskoteka walentynkowa. Uczniowie klas IV-VI
SP o godzinie 16.00 zgromadzili się w świetlicy szkolnej, gdzie
rozpoczęła się zabawa. Wśród kolorowych świateł, głośnej muzyki
wszyscy uczestnicy fantastycznie się bawili.
Podczas dyskoteki funkcjonował sklepik, prowadzony przez
p. Teresę Waloch. Można tu było
się posilić oraz ugasić pragnienie. Wszyscy nieco zmęczeni,
ale z uśmiechem na twarzy
wrócili bezpiecznie do swoich
domów.
Uczniowie serdecznie dziękują nauczycielom za opiekę
podczas dyskoteki.
OPIEKUN SAMORZĄDU SP
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
AKTORZY U NAS

"SKRZYDLACI PRZYJACIELE"

Tradycyjnie gościliśmy tym razem aktorów z Białegostoku z
przedstawieniem pt. "Przygody Pana Bałagana". Humorystyczne,
zabawne teksty, piękna scenograﬁa i profesjonalna gra aktorów
sprawiły, że teatrzyk dzieciom bardzo się podobał. Celem było
przyzwyczajenie dzieci do dbałości o ład i porządek w najblizszym
otoczeniu, czego oczywiście w przedszkolu uczymy. To przedszkolaki są gospodarzami swojej sali, więc muszą dbać o porządek.

Już w przedszkolu kształtujemy opiekuńczą postawę dziecka
wobec roślin i zwierząt. W ramach realizacji zadań o tematyce
przyrodniczej gościliśmy ornitologów p.p. Katarzynę i Krzysztofa
Stępniewskich, którzy opowiedzieli przedszkolakom o "wędrówkach" ptaków.

"DLA CIEBIE BABCIU, DLA CIEBIE DZIADKU"
Dzień Babci i Dziadka, to chyba jedne z piękniejszych i ważniejszych dni w kalendarzu przedszkola. Z tej okazji przedszkolaki
- wnuki zaprosiły swoich dziadków. Dzieci z grupy starszaków
przygotowały inscenizację pt. "Zabawa śnieżkowa", były też
okolicznościowe wiersze, tańce i piosenki. Odświętną atmosferę
stworzyło odśpiewanie "sto lat", były życzenia, laurki i całusy,
którym nie było końca. Przy kawie i słodkim poczęstunku upłynęło wspaniałe święto. Nasze mamy, jak zawsze nas nie zawiodły
i przygotowały wiele pyszności - dziękujemy.

WALENTYNKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW
Wszyscy wspaniale bawiliśmy się na balu, każde dziecko
było przebrane. Byli: indianie, pirat, kowboje, zabka, kaczuszka,
Spiderman, księżniczki, wróżka, król i można byłoby jeszcze
wymieniać. Brawa za stroje należą się rodzicom, którzy wykazali
się dużą pomysłowością, czym wszystkich zachwycili.
Wszyscy bawiliśmy się wesoło w takt muzyki i humory nam
dopisywały w rytm piosenki: " w karnawale o tej porze, każdy
sobie tańczyć może".
Halina Chmiel
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
"QUO VADIS" CZYLI DOKĄD ZMIERZASZ...?
W Gminnej Bibliotece Publicznej im.Stefana Żeromskiego w Choczewie trwa realizacja projektu "QUO VADIS" dotowanego z Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności Równać Szanse 2010. Inicjatorkami i koordynatorkami projektu są: kierownik
Biblioteki, pani Beata Żuk oraz pani Anna Pellowska.
Uczestnikami projektu jest 15 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej (13 - 16 lat),
która do czerwca br. zbada losy absolwentów szkoły pod kątem wykształcenia, obecnie
wykonywanego zajecia oraz statusu społecznego. Celem projektu jest zmiana perspektywy postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości i uświadomienie możliwosci
jej udziału w procesach rozwoju społecznego i indywidualnego.
Uczestnicy samodzielnie przygotowali ankiety badawcze i będą teraz nawiązywać
nowe kontakty oraz szukać źródeł informacji. Wyniki badań opracują statystycznie i przygotują prezentację multimedialną. Młodzież
zaprosi do udziału w badaniach interesujące ich osoby. W trakcie realizacji projektu spotkają sie z psychologiem i pedagogiem na
warsztatach z zakresu orientacji zawodowej a także poznają lokalnych pracodawców. Na
warsztatach uczyć sią bądą sztuki autoprezentacji i budowania pozytywnych relacji. Podczas
zajeć, spotkań z gośćmi i podczas wyjazdów poznają tajniki pracy w wybranych zawodach.
Będą mieć wiele okazji do analizy swoich mocnych i słabych stron.
Zajecia będą odbywały sie raz w tygodniu (w Bibliotece, Szkole i w terenie).
Po skończonych badaniach młodzież opracuje materiał informacyjny z zakresu działań
wraz z wnioskami, który zostanie opublikowany w postaci folderu i udostępniony lokalnej
społeczności. Uczestnicy podzielą się swoimi wnioskami również z rówieśnikami ze szkoły,
podczas uroczystego spotkania, na które zaproszą Wójta Gminy Choczewo, swoich rozmówców oraz sponsorów.
Planowanym efektem przeprowadzenia projektu będzie: nawiązanie i rozwój dialogu
międzypokoleniowego, podniesienie umiejętności pracy w grupie i budowanie pozytywnych
relacji, nawiązanie nowych znajomości oraz przede wszystkim dobra zabawa w gronie rówieśników i ciekawe spędzenie czasu wolnego.
/w.w./

„NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM”
Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Nasza Gmina
czyta dzieciom”, które odbyło się 15 lutego br., maluszkom z klasy „0” czytał Wójt Gminy Choczewo Pan
Wiesław Gębka. Dzieci świetnie się bawiły, o czym
świadczyły wybuchające co chwilę salwy śmiechu i
oklaski.
Po wysłuchaniu czytanek i wierszy o tematyce
zimowej, dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, które prowadziła Pani Basia Cholka. Za pomocą
granatowych kartonów, pędzelków i pasty do zębów dzieciaczki wyczarowały przepiękne zimowe krajobrazy. Na koniec zostały
poczęstowane słodką niespodzianką i pod opieką swej wychowawczyni Pani Renaty Banaś wróciły do szkoły.

WARSZTATY
FOTOGRAFICZNE
Wszystkich chętnych i zainteresowanych fotografowaniem
zapraszamy na warsztaty fotograﬁczne, które odbywają się w każdy
czwartek o godz. 15.30 w Gminnej
Bibliotece Publicznej.
WYSTAWA MALARSKA
"DROGA REMUSA
W OBRAZACH"
Jeszcze przez parę dni, do końca lutego gościmy w Bibliotece
wystawę z pleneru malarskiego inspirowanego powieścią Aleksandra
Majkowskiego " Życie i przygody
Remusa". Serdecznie zapraszamy
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„DEKALOG PLAŻOWICZA”
W lutym br. rusza w Gminie Choczewo projekt edukacyjny
pn.
„Dekalog plażowicza, czyli wszyscy możemy chronić środowisko polskich wydm nadmorskich”.
W związku z rozstrzygnięciem pierwszej edycji „Konkursu
na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa
pomorskiego”, Urząd Morski w Gdyni otrzymał doﬁnansowanie
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Gdańsku, na realizację zadania „Dekalog plażowicza”. Podjęta inicjatywa ma na celu przybliżenie młodzieży zagadnień
związanych z ochroną brzegu morskiego poprzez odbudowę
i ochronę wydm. W całym cyklu zajęć, których harmonogram
zaplanowany został już od października 2010 roku i kończyć
się będzie jesienią tego roku weźmie udział ok. 350 uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Młodzież poprzez
praktykę, ”opieczętowaną” merytoryczną wiedzą pracowników
Obwodów Ochrony Wybrzeża Sobieszewo i Lubiatowo, będzie
poznawać doświadczalnie procesy wydmotwórcze i abrazyjne,
jakie zachodzą w pasie nadmorskim. Wiedzę jaką uczniowie
zdobędą w trakcie zajęć a także własne spostrzeżenia będą mogli wykorzystać podczas quizów z nagrodami, natomiast swoje
pomysły i reﬂeksje będą mogli wyrazić na papierze w konkursie
plastycznym. Najlepsze prace zostaną wykorzystane do stworzenia
kalendarza na rok 2012.
Z terenu gminy Choczewo udział w projekcie biorą:
Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej oraz Biblioteka
Gminna im. St. Żeromskiego w Choczewie.
Pierwszym etapem projektu będzie działanie twórcze dzieci
z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie w ramach
konkursu plastycznego pt. „Dekalog plażowicza czyli, co można
a czego nie wolno robić na plaży, wydmie i w lesie nadmorskim”
realizowanego w dwu kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz
klasy IV-VI. W ramach konkursu powstaną prace, które następnie
zostaną wykorzystane do wykonania kalendarzy i materiałów
Konkurs na fraszk „Posta Wójta okiem satyryka”
Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Choczewo oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Choczewie.
2. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do kadego, bez podziau na grupy
wiekowe.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesanie lub dostarczenie osobicie prac do siedziby
biblioteki do dnia 29 marca 2011 r.
4. Prace na konkurs musz stanowi samodzielne dzieo uczestnika, naley je
zaopatrzy w notk o autorze (imi, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego).
5. Prace nie bd odsyane do uczestników konkursu.
6. Laureaci konkursu zostan wyonieni przez uczestników „Czwartkowego wieczorku
literackiego”, 31 marca 2011 r.
7. Gówn nagrod funduje Wójt Gminy Choczewo.
8. Postanowienia kocowe:
a) Nadsyajc prace na konkurs autor zgadza si na ich póniejsze upowszechnianie
przez organizatora na jego stronie internetowej.
b) Prace nagrodzone i wyrónione staj si wasnoci organizatora.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zoonych prac w celach
promocyjnych bez uiszczania honorarium.
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
e) Prace naley dostarczy osobicie, bd wysa na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusoci skiego 5
84-210 Choczewo lub biblioteka@choczewo.com.pl
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edukacyjnych skierowanych
do użytkowników plaż.
Zachęcamy do udziału
w konkursie – na uczestników
czekają dyplomy i nagrody☺
Głównym etapem projektu
będzie przeprowadzenie warsztatów terenowych na brzegu
morskim w Obwodach Ochrony
Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni tj. w Lubiatowie i Sobieszewie. W ramach warsztatów nastąpi zapoznanie uczestników
ze zjawiskami zachodzącymi na brzegu: abrazja, akumulacja, powstawanie wydm, roślinność wydmowa i plażowa-słonorośla oraz
z zagrożeniami strefy nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego. Uczestnicy
zbiorą śmieci na powierzonym odcinku brzegu (grupa Lubiatowo). Zostanie omówiony skład zanieczyszczeń, aby uświadomić
uczestnikom skąd pochodzą. Dokonają również nasadzenia traw
wydmowych (gatunkami typowymi dla piaszczystych wybrzeży
polskiego brzegu Bałtyku), wspierać będą tym samym inicjację
procesu powstawania wydmy. W następnych latach będą mogli
obserwować zjawiska, które będą towarzyszyć temu procesowi.
Ukształtowanie wału wydmowego siłami natury jest okresem
długofalowym. Wskutek ludzkiej penetracji zachodzą zniszczenia
roślinności wydmowej. Młode wydmy pozbawione roślinności
lub wyłożeń z chrustu są bardzo podatne na erozję powodowaną
przez wiatr, następuje i wzmaga się erozja podłoża, niszcząc roślinność wydmową. Każde nierozważne, lekkomyślne niszczenie
roślinności wydmowej zwiększa ryzyko rozmycia lub rozwiania
wału wydmowego a co za tym idzie wzmaga zagrożenia wlewu
wód sztormowych w głąb lądu oraz nawiewanie piasku na zaplecze wydm, często zagospodarowane przez człowieka. Wiąże się
to z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.
Wacław Lipiec
CZWARTKOWE WIECZORY Z POEZJ
Wójt Gminy Choczewo
i
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stefana eromskiego w Choczewie
zapraszaj na
"Czwartkowe wieczory z poezj"
w dniu 31.03.2011 r. o godz. 17.00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie
w programie:
- wystawa powicona Czesawowi Mioszowi
- prezentacja i wybranie laureatów konkursu na fraszk - "Posta wójta okiem satyryka"
- prezentacja wasnych lub ulubionych utworów
- dyskusja nad tematem kolejnego konkursu.

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stefana eromskiego
w Choczewie
serdecznie zaprasza
na wystaw dawnego sprztu gospodarstwa
domowego,
któr podziwia bdzie mona w siedzibie biblioteki
w miesicu marcu.
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 1 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się
pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na cele rolne niżej opisanych nieruchomości:
Obręb

Choczewo

Choczewo

Sasino

Kierzkowo

Nr KW

49213

49213

31825

48812

Numer
działki

162/6

17

408/16

173/2

Obszar
w ha

część działki
o pow. 0,29

część działki
o pow. 1,35

część działki
o pow. 0,50

1,1746

Położenie i opis
nieruchomości

Nieruchomość położona
przy miejscowości
Choczewo po prawej
stronie drogi wyjazdowej
w kierunku Sasina.
Powierzchnia całej
działki 0,82 ha.
Nieruchomość położona
przy miejscowości
Choczewo po prawej
stronie drogi wyjazdowej
w kierunku Sasina.
Powierzchnia całej
działki 1,85 ha.
Działka położona przy
miejscowości Stilo, za
polem namiotowym, przy
lesie i przy Chełście.
Powierzchnia całej
działki 6,7376 ha.
Działka położona w
obrębie Kierzkowo,
w centralnej części
miejscowości.
Część działki o pow.0,30
ha objęta umową
użyczenia nie podlega
dzierżawie.

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu
rocznego

Wadium

Brak aktualnie
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

R IIIa 0,29 ha x
3,09 = 0,90 dt

6,00 zł

Brak aktualnie
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

R II 1,04 ha x
3,45=3,59 dt
R IIIa 0,31 ha x
3,09=0,96 dt

30,00 zł

Brak aktualnie
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

Ł IV kl. 0,50 ha x
1,74 = 0,87 dt

5,00 zł

Brak aktualnie
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

Ps III 0,19 ha x
2,40= 0,46 dt
R IIIb 0,9846 ha x
2,58=2,54 dt

20,00 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 28 marca 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 28 marca 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.

Gminny Orodek Kultury w Gówczycach ogasza nabór kandydatek i kandydatów do
X Wyborów Miss Wsi Powiatu Supskiego i Pomorza rodkowego 2011
VII Wyborów Mistera Wsi Powiatu Supskiego i Pomorza rodkowego 2011,
które odbd si 9 kwietnia 2011 w Gówczycach.
Jeeli:
- masz ukoczone 17 lat
- jeste bezdzietn pann lub bezdzietnym kawalerem
- jeste zameldowana/y na wsi
- lubisz dobr zabaw
to jeste idealnym kandydatem na MISS lub MISTERA WSI!
Czekamy na Twoje zgoszenie do 4 marca 2011
Wicej informacji na stronie internetowej www.glowczyce.dt.pl
lub pod numerem telefonu: 59-811-61-27.
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
Stoisz pod drzewem. Słyszysz szum jego liści, czujesz szorstkość kory, siłę drzewa i nieprawdopodobną wprost kojącą moc. Czujesz zapach jego kwiatów wiosną lub słodycz owoców, widzisz uśpioną, przyprószoną śniegiem sylwetkę zimą...?.

Drzewa towarzyszą nam od zawsze. Gdy po codziennych trudach głęboko odetchniemy żywicznym powietrzem w sosnowym,
nadmorskim lesie, nazbieramy kasztanów, uśmiechniemy się na widok pierwszych tej wiosny zielonych listków – drzewa przypomną
nam o korzeniach życia. Pragnąc uchwycić te momenty, serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie fotograﬁcznym
„Drzewa sercem malowane”
Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy dostrzegą piękno i wagę
otaczających nas drzew: towarzyszy pierwszych randek, cichych powierników;
sadów i lasów, drzew przydrożnych czy rosnących w ogrodzie. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze te, które najlepiej pokażą drzewa ważne w Państwa
życiu, albo te spotkane przypadkiem.
W konkursie nie gra roli profesjonalny sprzęt, natomiast dobry pomysł
i wrażliwość będzie wysoko oceniana. Aby rozszerzyć możliwości fotografowania i liczbę uczestników, do konkursu będzie można przystąpić aż do
31.03.2011r. Prosimy zaznajomić się ze szczegółowym regulaminem konkursu,
który wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajduje się na stronie internetowej
http://www.ciee-gda.pl
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, ﬁnansowanego ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku. Konkurs został objęty patronatem przez Związek Polskich Fotografów Przyrody.
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Straganiarska 43-46
80-837 Gdańsk, www.ciee-gda.pl, tel./fax. 58 301 80 99

WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA
KONCERT DUETU SZANTOWEGO
- ANDRZEJ KORYCKI
I DOMINIKA ŻUKOWSKA
Harmonogram dziaalnoci kulturalno-popularyzatorskiej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
w marcu 2011 roku
03.03. (czwartek) godz.16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiki dla Dorosych powicone
poezji Czesawa Miosza
11.03. (pitek) godz.12.00 – zakoczenie plebiscytu Gryf Literacki 2010
15.03. (wtorek) godz.17.00 – wernisa wystawy malarskiej Longiny Wysockiej „Moje podró e mae
i du e”.
16.03. (czwartek) – warsztaty plastyczne z Pawem Waku – autorem i ilustratorem ksi ek dla
dzieci.
17.03. (czwartek) godz.16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiki dla Modziey
17.03. (czwartek) godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiki dla Dorosych powicone
najnowszej powieci Zbigniewa Kruszyskiego pt. „Ostatni raport”.
28.03. (poniedziaek) – konkurs wiedzy o teatrze dla uczniów szkó gimnazjalnych.
Wystawki zwizane z rocznicami:
85 rocznica urodzin Lucyny Legut (ur. 27.03.1926) - aktorka, malarka, prozaik, autorka utworów
dramatycznych, suchowisk radiowych oraz utworów dla dzieci i modzie y, m.in. Piotrek zgubi
dziadka oko, a Jasiek chce doy spokojnej staroci, Mio trzynastolatki, Ta mio przetrwa.
(Wypo yczalnia dla Dzieci).
210 rocznica mierci Ignacego Krasickiego (3.02.1735-14.03.1801) - biskup warmiski, poeta,
prozaik, publicysta, tumacz, komediopisarz i bajkopisarz, równie autor bajek dla dzieci z moraem i
zwierzcym bohaterem, o du ych wartociach wychowawczych, m.in. Przyjaciele, Ptaszki w klatce.
(Wypo yczalnia dla Dorosych)
Midzynarodowy Dzie Teatru – 27 marca (Czytelnia Naukowa)
90 rocznica urodzin Ilse Kleberger (ur. 22.03.1921) - niemiecka poetka, prozaik, autorka
suchowisk oraz ksi ek dla dzieci i modzie y, m.in. Nasza babcia, Wakacje z babci, Rozmowy
noc, Christine, Jane. (Filia nr 2)

Koncert odbędzie się 5 marca 2011 o
godz. 19.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. Dziś możemy posłuchać ich, jak
śpiewają o morzu. Na koncertach próbują
przypomnieć nam najpiękniejsze ballady
Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego
oraz Żanny Biczewskiej. Ale zawsze, kiedy
tylko to możliwe, starają się łączyć te dwa
klimaty, abyśmy choć przez chwilę mogli
poczuć atmosferę kubryku na Zawiszy.
Andrzej Korycki to dziś jeden z najstarszych stażem wykonawców piosenki żeglarskiej. Występująca od kilku lat u jego boku
Dominika Żukowska, to z kolei wokalistka
młoda, lecz doświadczona, gdyż od dziecka
śpiewała w zespole DNA. Jej głos wciąż brzmi
bardzo świeżo, jest już jednak głosem bardziej
dojrzałym, przez co świetnie charmonizuje z
nieco zadziornym wokalem Koryckiego.

Wstęp: 15 zł
Rezerwacje telefoniczne pod numerem
58 672-27-75
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