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W dzisiejszym numerze m.in.:  
Krótka relacja z obrad Rady Gminy Choczewo, wywiad z zastępcą wójta, fotoreportaż z Dnia Seniora, przejmująca opowieść w cyklu 

„Ludzie z pasją”, wójt odpowiada na kolejne pytania, przedstawiamy również punkt widzenia naszych czytelników i tradycyjnie już wieści 
z sołectw, szkoły, przedszkoli i Biblioteki Gminnej… 

          
Zapraszamy do lektury

ISSN 1508-5864

ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA GMINNEGO ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA GMINNEGO 
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W CHOCZEWIEZAKŁADU KOMUNALNEGO W CHOCZEWIE

OD 01.03.2011 R. FUNKCJĘ DYREKTORA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHOCZEWIE 
OBJĄŁ PAN MIROSŁAW ROGACZEWSKI. WSZYSCY Z NADZIEJĄ PATRZĄ NA TĘ ZMIANĘ I OCZEKUJĄ POPRAWY 

STANU FINANSOWEGO ZAKŁADU…

       czytaj str. 6

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CHOCZEWO

WIEŚCI

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.

NAPISZ DO WÓJTA!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub samej pracy urzędu? Napisz do wójta! Na podany 
adres e-mail lub na adres redakcji "Wieści choczewskich" napisz o swoich problemach, spostrzeżeniach i uwagach. 

Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.
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       Szanowni Państwo,
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozu-

miem – taka parafraza słów Konfucjusza.
Moje wcześniejsze wyobrażenia na temat naszej gminy i jakości życia jej 

mieszkańców od czasu, gdy zostałem Wójtem i rozmawiam z Państwem o Waszych 
problemach uległy znacznej transformacji. Poprzednio byłem przekonany, że naj-
większym problemem młodych ludzi jest bezrobocie, brak perspektyw i alterna-
tywnych ofert kulturalnych, tych, których nie przyciąga propozycja biblioteki.  

Po poniedziałkowych spotkaniach dochodzę do wniosku, że bardziej dotkliwy 
jest brak możliwości zamieszkania w naszej gminie. Młodzież kończąca szkoły 
ponadgimnazjalne, studia, ucieka do miasta, bo w naszej gminie nie istnieje bu-

downictwo mieszkaniowe. To jest sytuacja, która zniechęca, zabiera młodości wiarę w przyszłość i optymizm.
Marzenia nic nie kosztują, ja jednak wierzę, że jest szansa na realizację marzeń młodych ludzi i moich, nawet w takim 

miejscu, jak Choczewo. Wystarczy tylko szukać rozwiązań i być aktywnym. 
Jako Wójt, mam możliwość działania, zrozumiałem, zapamiętałem i chciałbym dać młodym ludziom szansę na miesz-

kania, by mogli tu żyć, nie uciekać stąd do miasta.
Wiesław Gębka, Wójt Gminy Choczewo

Szanowni Państwo, z uwagi na czas, jaki potrzebny jest na skład i druk gazety, proszę o terminowe przesyłanie i dostarczanie 
materiałów, które chcecie Państwo zamieścić w „Wieściach Choczewskich”.  Proszę również o przesyłanie w miarę aktualnych in-
formacji.

Redaktor naczelny Wioletta Wójcik

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 trafi ć 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

PYTANIA DO WÓJTA

Pyt. 1. Z czyjej inicjatywy wyszła propozycja podpisania przez Wójta porozumienia między gminami o wspólnym ubieganiu 
się o dotacje z Unii Europejskiej? Czy Wójt konsultował się w tej sprawie z Radą Gminy?

W momencie, gdy zostałem wójtem, zaproszono mnie na spotkanie z 5 wójtami sąsiednich gmin, na którym to, z inicjatywy wójta 
gminy Gniewino doszło do porozumienia w sprawie wspólnego działania. Podpisane porozumienie ma być narzędziem dla wójta 
i będzie przeze mnie traktowane jako dodatkowy bodziec do lepszego działania na rzecz gminy. Nie było potrzeby konsultowania 
pomysłu z Radą Gminy, gdyż nie są w to zaangażowane żadne środki. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, Rada Gminy będzie podej-
mować wszelkie decyzje fi nansowe.

Pyt. 2. Czy nadal aktualny jest plan budowy "Blizarium" wraz z infrastrukturą i zapleczem kulturalno-Sportowym, którego 
celem był rozwój sportu i kultury, uatrakcyjnienie gminy dla turystów, zmniejszenie bezrobocia i uaktywnienie społeczności 
naszej gminy?

Plan budowy „Blizarium”, był projektem niedopracowanym. Planowano budowę makiety z brzegiem morza i latarniami nasze-
go wybrzeża. W projekcie było również muzeum o powierzchni 1000m2, 2 sale konferencyjne na 500 osób, dwugwiazdkowy hotel 
z 57 miejscami noclegowymi, hala sportowa i parking na 70 miejsc. Koszt realizacji projektu miał wynosić 40 mln zł. – czyli suma 
absurdalna jak na nasze realia. Oczywiście uważam, że istnieje konieczność budowy centrum kulturalno-sportowego, ale bardziej 
dostosowanego fi nansowo do możliwości naszej gminy.

Pyt. 3. Wiadomo, że w naszej gminie jest duże bezrobocie, które powoduje wzrost uzależnień od alkoholu. Czy Wójt, lub 
Rada Gminy na wniosek Wójta, czy ktokolwiek miałby możliwość wprowadzenia w lokalnych sklepach zakazu sprzedaży 
alkoholu i wyrobów tytoniowych na kredyt, co spowodowałoby na pewno dużo mniejszą dostępność tych towarów?

Niestety, jest wolny rynek, i jeśli nie koliduje to z przepisami, musi zostać wydana decyzja o przyznaniu koncesji na sprzedaż 
alkoholu. Nikt z urzędników – ani wójt, ani Rada Gminy lub nawet Komisja Antyalkoholowa nie mają takiej mocy, by zabronić pry-
watnemu sprzedawcy, sprzedaży na kredyt jakichkolwiek artykułów. Mogę jedynie prosić, by unikali tego typu sprzedaży artykułów 
alkoholowych dla ogólnego dobra.

Cdn…
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DO WÓJTA GMINY CHOCZEWO

Jako mieszkanka Choczewa z ogromną radością przyjęłam 
wiadomość o zmianie na stanowisku wójta. Szczerze gratuluję 
wyboru nowemu wójtowi - p.W.Gębka i życzę mu dobrej współ-
pracy z ludnością naszej gminy. Mam również nadzieję, że każdy 
mieszkaniec będzie w niej równie ważny.

W związku z tym chciałabym podzielić się swoimi uwagami 
i spostrzeżeniami, które mogłyby wpłynąć na poprawę wizerunku 
Choczewa i całej naszej gminy. 

Proponuję więc:
1. Ograniczenie prędkości samochodów przejeżdżających przez 

DZIEŃ SENIORA W GMINIE CHOCZEWO 
WIDZIANY OKIEM 

„PRZECIĘTNEGO OBYWATELA”

5 marca 2011 r. Wójt naszej gminy zorganizował Dzień 
Seniora. Świętowali emeryci, jubilaci obchodzący złote gody 
i wiele innych znamienitych gości, łącznie około dwustu 
osób.

Stoły zastawione były przepysznym jadłem, tort zapierał 
dech w piersiach. Impreza była przygotowana na najwyż-
szym poziomie, w końcu w organizację byli zaangażowani 
prawie wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych.

Nie zabrakło oprawy muzycznej, którą zapewnił zespół 
BMW. Termin też był starannie dobrany – ostatnia sobota 
karnawału, co sprzyjało tańcom, hulankom i swawolom.

Jako przeciętny obywatel, nie mam nic przeciwko or-
ganizowaniu zabaw, o ile nie przypadają na czas Wielkiego 
Postu czy Adwentu. W myśl czwartego przykazania darzę 
wielkim szacunkiem osoby starsze i chylę czoła przed ich 
doświadczeniem i mądrością życiową. Jednak przy każdym 
działaniu zadaję sobie pytanie, czemu ma służyć i czy nakład 
środków jest adekwatny do osiągniętych celów.

Tutaj też zastanawiają mnie koszty tego spotkania, 
szczególnie w kontekście niektórych danych statystycz-
nych publikowanych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku. 
W 2009 roku w naszej Gminie mieszkało 736 osób w wieku 
poprodukcyjnym (13,15% mieszkańców), wydatki gminy 
na jednego mieszkańca wynosiły 3149,80 zł.

W świetle powyższych liczb i rozmachu, z jakim przy-
gotowano uroczystość dla seniorów, zastanawiam się, czy 
alternatywą w przyszłym roku mógłby być kameralny kon-
cert muzyczny lub wieczór poetycki przy kawie i ciastkach, 
mniej obciążający skromny budżet gminy.

Ciekawe, czy Wójt zorganizuje np. dzieciom – przyszło-
ści naszej gminy – tak okazały Dzień Dziecka…

Nachodzi mnie refl eksja, że władze generalnie lubią się 
bawić, czyli swoista „powtórka z rozrywki” i przez kolejną 
kadencję będzie się działo zgodnie z zasadą: „zawsze tak 
było”. Oby jednak było to złe proroctwo!

A na marginesie moich rozważań, dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do załatania dziur na drodze 
wyjazdowej z Choczewa przez las w kierunku Wejherowa: 
inwestorowi, wykonawcy i autorowi artykułu „Nowy wójt, 
stare dziury” w lutowym numerze „Wieści Choczewskich”. 
Widać przysłowiowe „wkładanie kija w mrowisko” daje 
pozytywne rezultaty.

„Przeciętny obywatel”
/Imię i nazwisko autora znane redakcji/

MÓJ GŁOS...MÓJ GŁOS...
główną ulicę Choczewa, a także przeprowadzanie na niej kon-
troli prędkości.

2. Zwrócenie uwagi przez Straż Gminną, szczególnie w godzinach 
wieczornych, na przystanek autobusowy w Choczewie, gdyż 
często jest on demolowany.

3. Uruchomienie płatnych toalet na terenie Choczewa, gdyż ich 
brak, jest w sezonie dużym utrudnieniem dla turystów i uciąż-
liwością dla mieszkańców.

Liczę na to, iż moje propozycje zostaną wzięte pod uwagę i 
pomogą w polepszeniu życia w naszej gminie. 

Z poważaniem Maria Falkiewicz

„CO NAGLE TO PO DIABLE”

Przysłowie, „co nagle, to po diable”, znowu się sprawdziło. Tym 
razem w przypadku naprędce prowadzonych prac przy układaniu chod-
ników we wsi Lublewko i Ciekocinko jesienią ubiegłego roku.

Czas prowadzenia prac zaplanowany tuż przed wyborami samo-
rządowymi w 2010 roku pozwala podejrzewać, że impulsem dla władz 
poprzedniej kadencji do podjęcia działań mających na celu poprawę 
wizerunku estetycznego naszych wsi, było przekonanie wahających 
się wyborców, aby oddali „właściwie” swój głos.

Nie trzeba być absolwentem studiów inżynierskich o specjalności 
budowa dróg i mostów, aby wiedzieć, że trwałość nawierzchni zależy 
w znacznej mierze od prawidłowo przygotowanego podłoża. Należy 
przestrzegać zasady, aby podkład miał wymaganą wysokość, płaską 
powierzchnię i odpowiednią nośność, jednorodny skład i dobre za-
gęszczenie warstwy mrozoodpornej. Podłoże powinno mieć jednakową 
grubość i być wstępnie zagęszczone.

Temperatury ujemne podczas wykonywania prac nie sprzyjały za-
gęszczaniu podłoża (dla niezorientowanych: pierwsza warstwa to piasek 
stabilizowany cementem ok. 15 cm, druga 3 – 5 cm piasek, trzecia płyta 
chodnikowa). Istniało niebezpieczeństwo, że płyty układane na podłożu 
uszczelnionym zaprawą będą się odspajały od tego podłoża w wyniku 
zmian pogody (mróz).

Mamy nowe, krzywe, chodniki, wykonane przez „starą” władzę, 
i z perspektywy pasażera auta być może ładniejsze wsie. Zaś „nowa” 
władza pod koniec kadencji będzie mogła je naprawić.

W miastach na nowe chodniki najczęściej skarżą się kobiety, 
bo na nierównych chodnikach łamią sobie obcasy i wykręcają nogi 
w kostce. A na wsiach…?

/imię i nazwisko autora znane redakcji/
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KRÓTKA RELACJA Z IV SESJI RADY GMINY CHOCZEWO KRÓTKA RELACJA Z IV SESJI RADY GMINY CHOCZEWO 
VI KADENCJI Z DNIA 25.02.2011 R.VI KADENCJI Z DNIA 25.02.2011 R.

Czwarta sesja RG Choczewo odbyła się po raz pierwszy w Sali Konferencyjno-Wystawowej Centrum Informacji Turystycznej 
w Choczewie. Rozpoczął ją tradycyjnie Przewodniczący Rady powitaniem władzy wykonawczej – wójta Wiesława Gębka i z-cy wójta 
Mariusza Pardus, wszystkich radnych, dyrektorów podległych jednostek budżetowych, sołtysów i zaproszonych gości.

Na sesję przybyło 15 radnych, co stanowiło kworum do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż z dniem 17 lutego 2011 r. zgodnie z przepisami, rozpoczął swoją działalność 

Klub Radnych Dla Dobra Gminy Choczewo, którego Przewodniczącym został wybrany radny Zbigniew Kołodziejski, zastępcą 
przewodniczącego – radny Rafał Liss, sekretarzem – radna Krystyna Olszowiec, a ponadto w skład klubu wchodzą: radni Sylwia 
Kropidłowska, Jerzy Dettlaff i Andrzej Małkowski. Klub powstał, aby kontynuować zamierzenia poprzedniej kadencji dotyczące 
rozwoju Gminy Choczewo, a także aby usprawnić przebieg sesji poprzez reprezentowanie wspólnych poglądów członków Klubu, 
przez jednego przedstawiciela.

Następnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Natomiast Wójt Wiesław Gębka przedstawił sprawozdanie z działalności po-
między sesjami

Najważniejszymi punktami w porządku obrad Rady Gminy było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2011 – uchwałę Nr IV/12/11 podjęto większością głosów (13 –za, 0-przeciw, 2-wstrzymujących się), oraz podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy fi nansowej na lata 2011–2020 – uchwałę Nr IV/11/11 również podjęto większością głosów (13 – za, 
0-przeciw, 2-wstrzymujących się).

W podjętej uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Gminy w wysokości 22.232.100,00 zł., wydatki – 21.166.252,00 zł., 
oraz nadwyżkę w wysokości 1.065.848,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Należy się jednak spodziewać, że w trakcie roku będzie on na bieżąco weryfi kowany i dostosowywany odpowiednimi uchwałami 
do bieżących potrzeb gminy.

Porządek obrad obejmował również:
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Choczewie, która to uchwała – Nr IV/14/11 – została podjęta większością głosów (za-14, przeciw-1, wstrzymu-
jących się-0).

Skład Rady Społecznej SPZOZ przedstawia się następująco:
Wiesław Gębka, Wójt Gminy Choczewo – Przewodniczący
Zbigniew Kołodziejski – Zastępca Przewodniczącego
Mariola Zakrzewska – Sekretarz
Bronisław Nowak – Członek
Wacław Seweryn, pełnomocnik Wojewody – członek.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Choczewo. Również tę uchwałę – Nr IV/17/11 – podjęto większością głosów (za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0).
W styczniu Wójt powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
Zbigniew Sarzyński – Przewodniczący, Bożena Mrówczyńska – Sekretarz, oraz członkowie: Alicja Łuc, Iwona Ratajczak, Irena 

Figuła, Felicja Chojnacka, Mariusz Kielski.
Ustalono, że na funkcjonowanie komisji w 2011 roku przeznacza się 150.600 zł, które pochodzić będą z wydawanych koncesji 

na sprzedaż napojów alkoholowych.
Po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy Choczewo www.cho-

czewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały, również Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2011, 
a także Wieloletnia prognoza fi nansowa na lata 2011–2020.
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STAN FINANSÓW I INWESTYCJI 
GMINY CHOCZEWO /Stan na 31.12.2010 rok/

VI Kadencja choczewskiego samorządu, przejmując władzę 
w grudniu, zastała nienajlepszy stan fi nansów gminy. „Odziedzi-
czyła” po poprzedniej władzy duże zadłużenie, a teraz pieniędzy 
brakuje niemal na wszystko…

A oto jak przedstawia się stan zadłużenia naszej gminy 
na dzień 31.12.2010 r.:

Ogólne zadłużenie w stosunku do banków i funduszów celo-
wych na dzień wynosiło ogółem: 7.257.800,00 zł. (w tym: z tytułu 
kredytów – 5.539,00 zł, z tytułu pożyczek – 1.718,00 zł).

KREDYTY:
1. Kredyt zaciągnięty na „Dokończenie budowy obiektu 

Zespołu Szkół w Choczewie – wykonanie elewacji wraz z do-
ciepleniem i wymianą stolarki okiennej, oraz dokończeniem prac 
budowlanych i wykończeniowych przy sali sportowej” – wynosi 
324.800,00 zł i jest spłacany regularnie w równych miesięcznych 
ratach po 6.600,00 zł. Ostatnia rata spłaty kredytu przypada 
na grudzień 2014r.

2. Kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł na „Rozbudowę i mo-
dernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie” 
zaciągnięty w czerwcu 2007 r. na 10 lat. Na dzień 31.12.2010 r. 
zadłużenie wynosiło 1.215.000,00. Spłaty dokonywane są w mie-
sięcznych ratach w wysokości 15.000,00 zł.

3. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku na defi cyt budżetowy 
w wysokości 1.000.000,00 zł. Spłaty następować będą od stycznia 
2011 r. w miesięcznych ratach po 8.300,00 zł.

4. Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w wysokości 3.000.000,00 
udzielony na okres 10 lat z terminem spłaty od stycznia 2011 r. 
w miesięcznych ratach po 25.000,00.

POŻYCZKI:
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na „Budowę kanalizacji 
sanitarnej na trasie Lubiewo-Lublewko-Choczewo do oczysz-
czalni ścieków w Choczewie” zaciągnięta w roku 2007. Spłaty 
dokonywane są od 2008 roku w równych ratach kwartalnych. 

DIETY RADNYCH RADY GMINY CHOCZEWO 

Celem diety jest przede wszystkim rekompensowanie radne-
mu wynagrodzenia utraconego z powodu nieobecności w pracy. 
Ma też służyć pokryciu innych wydatków związanych z wykony-
waniem mandatu radnego, jak rachunki telefoniczne, paliwo czy 
zakup materiałów biurowych.

Zasady ustalania diet dla radnych określa art. 25 ust. 4–8 
Ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast szczegółowe kwestie 
związane z zasadami ustalania wysokości diet regulują przepisy 
rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku. Wysokość 
diet dla radnych zależy ponadto od liczby mieszkańców gminy.

Prawo radnego do diety wynika wprost z przepisów ustawo-
wych i jest obligatoryjne. Nie zmienia tego nawet fakt, że funkcję 
radnego wykonuje społecznie. Dlatego też nie można zupełnie 
pozbawić radnych tego prawa.

Zapewne wszystkich interesuje, jak w porównaniu z innymi 
gminami powiatu wejherowskiego kształtują się wysokości diet 
naszych radnych?

Pierwsze miejsce na liście zajmują radni z gminy Wejhero-
wo. 21 radnych otrzymuje dietę w formie ryczałtu w wysokości 
1000,00 zł., przewodniczący Rady – 1800,00 zł. (Gmina Wej-
herowo liczy 48 tys. mieszkańców, budżet gminy wynosi 117 
mln zł.).

Na ostatnim – 10 – miejscu jest gmina Łęczyce, która liczy 
11,5 tys. mieszkańców, i której budżet wynosi 18 mln zł, gdzie 

Zadłużenie na koniec grudnia 2010 r. wynosiło 618.000,00 zł.
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 

1.000.000,00 na „Budowę oczyszczalni ścieków w Choczewie”, 
udzielona na okres 6 lat, z terminem spłaty od I kwartału 2011 
roku w ratach kwartalnych po 55.000,00.

Ponadto, z tytułu przeprowadzonych modernizacji i inwe-
stycji, gmina posiada niewymagalne zobowiązania na kwotę 
208.032.12 zł, a jedna z jednostek organizacyjnych gminy posia-
dała zadłużenie z tytułu niezapłaconych składek ZUS za XII 2010 
w wysokości 169.864,02 zł.

Na sesji RG Choczewo, dnia 25 lutego, Radni większością 
głosów, przyjęli wieloletnią prognozę fi nansową. Dokument, 
opracowany w oparciu o aktualny stan gminy, dotyczy lat 
2011–2020. Prognoza ta będzie się jednak zmieniać wraz 
z kolejnymi budżetami. Uchwała ma wagę mniej więcej taką, 
jak uchwała budżetowa. Zgodnie z ustawą o fi nansach publicz-
nych, kwoty budżetu muszą być zgodne z kwotami wieloletniej 
prognozy fi nansowej.

Najbliższe cztery lata będą kontynuacją zadań umieszczonych 
w wieloletniej prognozie fi nansowej na lata 2011–2020.

Wśród nich są między innymi:
– kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków w Choczewie,
– budowa kanalizacji Zwartowo-Zwartówko-Przebendowo,
– budowa kanalizacji Choczewko-Kurowo,
– kontynuacja budowy wodociągu Lublewo-Lublewko-Star-

bienino,
– przygotowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni 

ścieków dla pasa nadmorskiego,
– poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów 

zabaw w wybranych miejscowościach,
– ochrona zabytków, w tym m.in.
– odnowienie elewacji pałacu w Choczewie,
– rewitalizacja grobowca w Borkowie Lęborskim,
– rewitalizacja grobowca w Żelaznej.
To tylko najważniejsze z zadań do realizacji na obecną ka-

dencję. W najbliższych latach nie planuje się zaciągać nowych 
kredytów i pożyczek.

/w.w./

15 radnych otrzymuje diety w wysokości 137,65 zł. za posie-
dzenie.

Choczewo w tym rankingu zajęło 6 miejsce. Radni naszej 
gminy, która liczy 5,8 tys. mieszkańców, z budżetem w wysokości 
21 mln zł., otrzymują diety w formie nieopodatkowanego ryczałtu 
w wysokości 500,00 zł. Przewodniczący otrzymuje 1200, 00 zł., 
z-ca przewodniczącego – 900, 00 zł., przewodniczący każdej z 4 
komisji – 700,00 zł.

Czy miejsce, dokładnie w połowie listy wskazuje na to, 
że dla naszych radnych dieta nie jest celem samym w sobie i chcą 
pracować społecznie dla wspólnego dobra całej gminy? Miejmy 
nadzieję, że jest właśnie tak!

/w.w./
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dzieje! Gmina dofi nansowuje 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w ciągu roku sumą 
w wysokości 180 tys. zł. Jest 
to dotacja na pokrycie różnicy 
między stawką kalkulacyjną 
wody a przyjętą przez Radę 
Gminy w wysokości 0,84 zł 
do planowanej ilości zużycia. 
Dlaczego istniała koniecz-
ność, by dofi nansowywać zakład? Biorąc pod uwagę jego usłu-
gowy charakter, zdziwienie moje jest podwójne!

Obecnie na stanowisku dyrektora nastąpiła zmiana, być może 
to okaże się jakimś lekarstwem na trudności, z jakimi boryka się 
zakład.

Od 01.03.2011 r. funkcję dyrektora objął pan Mirosław 
Rogaczewski:

– „z chwilą objęcia przeze mnie stanowiska dyrektora zająłem 
się najpierw uporządkowaniem wszelkich spraw formalno-praw-
nych związanych z gospodarką komunalną: przejęcia, nielegalne 
pobory wody…itp. Staram się rozwiązywać je na bieżąco, gdyż 
uważam, że są bardzo pilne.

Obecnie wielkim problemem jest mała przepustowość i prze-
rób naszej oczyszczalni – jedynie 300 m3 na dobę, a potrzeba 
znacznie więcej. Koniecznością będzie więc zmniejszenie odbioru 
nieczystości płynnych od fi rm prywatnych. Trwają również roz-
mowy z Zakładami Komunalnymi z sąsiednich gmin – Gniewino 
i Krokowa, aby przyjmowali choćby niewielką część naszych 

zrzutów. W przyszłym roku planujemy 
zakup nowego samochodu asenizacyjnego, 
co powinno zapewnić odbiór nieczystości 
płynnych w czasie ciągłym. W planach 
jest również zakup ładowarko-koparki, 
która zwiększy możliwości wykonywania 
usług użyteczności publicznej. W związku 
z tym, że Zakład Komunalny jest zakładem 
budżetowym, ma ograniczone możliwości 
zarobku.

Na czerwiec przyszłego roku plano-
wane jest zakończenie budowy nowej 
oczyszczalni, na co z wielką niecierpli-
wością czekam, gdyż to rozwiąże wiele 
problemów, m.in. z małą przepustowością 
i ochroną środowiska.

Zastałem zakład w bardzo trudnej 
sytuacji i nie będzie mi łatwo tę sytuację 
zmienić. Nie jestem cudotwórcą, na wszyst-
ko potrzeba czasu. Proszę więc wszystkich, 
którzy czekają na zmiany, aby uzbroili się 
w cierpliwość. Myślę jednak, że wystarczy 
rok, aby można już było jakieś zmiany 
zauważyć.”

/w.w./

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie 
został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Choczewo Nr 
XIII-96/2000 z dniem 23 marca 2001 r. z mocą od dnia 01 lipca 
2000 r.

Powstał on po likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji oraz Zakładu Komunalnego i Ochrony Środowiska 
w Choczewie i od tamtej pory istnieje pod obecną nazwą. Zakład 
jest gminnym zakładem budżetowym, a bezpośredni nadzór nad 
jego działalnością sprawuje Zarząd Gminy.

Celem zakładu jest zaspokajanie potrzeb wynikających 
z zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej. 
W tym m.in.:

– gospodarka wodociągami
– gospodarka oczyszczalniami i siecią kanalizacyjną
– oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych
– świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

i ciekłych
– utrzymanie czystości placów i ulic stanowiących własność 

komunalną
– odśnieżanie oraz utrzymanie dróg komunalnych
– obsługa cmentarzy komunalnych
– pełnienie funkcji wykonawcy lub inwestora przy realizacji 

własnych zadań inwestycyjnych.
W statucie GZGK w Choczewie, będącym załącznikiem 

do uchwały Rady Gminy Nr XXIV-189/2001 z dnia 19.06.2001r. 
w paragrafi e 5 i 6 jest zapis, który określa fi nansowanie działalno-
ści zakładu, i z którego wynika, że również budżet gminy może 
być podmiotem fi nansującym działalność Zakładu. I tak też się 

PODZIĘKOWANIA

W imieniu wszystkich seniorów z terenu całej Gminy Choczewo, obecnych w dniu 05.03.2011 r. na Balu Seniora, składam ser-
deczne podziękowania Wójtowi Gminy, panu Wiesławowi Gębka i pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Choczewie, panu Andrzejowi Soboń i pracownikom szkoły.

P.Z.E.R. i I. Sekretarz Koła Nr 1 w Choczewie

ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA GMINNEGO ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA GMINNEGO 
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHOCZEWIEZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHOCZEWIE
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…a tymczasem, od jesieni 2010 r. trwa

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W CHOCZEWIE…

Nowa oczyszczalnia powstaje na terenie obecnej. 
Będzie ona nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczysz-
czalnią pracującą w oparciu o metodę niskoobciążonego 
osadu czynnego i przepustowości 470 m3/d. Składać się 
będzie między innymi z: nowego punktu zlewnego ścieków 
dowożonych, wyposażonego w system kontrolny ilości i ja-
kości zrzucanych ścieków przepompowni lokalnej, studni 
zaworowej, dwóch zbiorników żelbetowych wyposażonych 
w komory osadu czynnego, osadniki wtórne zblokowane 
z komorami napowietrzania. A także z budynku techno-
logicznego z zapleczem warsztatowo-magazynowym, 
budynku socjalno-biurowego z zapleczem sanitarnym dla 
pracowników, budynków warsztatowo – garażowych oraz 
wiaty spełniającej funkcję magazynu osadu oraz magazynu 
na surowce wtórne.

Głównym wykonawcą jest fi rma Korpos Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kartuzach. Podpisana przez wójta Gminy 
Choczewo umowa z fi rmą Korpus umowa obejmuje 
również prace demontażowo-rozbiórkowe istniejących 
obiektów, przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
i techniczno-ruchowej urządzeń, przygotowanie opra-
cowań niezbędnych do uzyskania pozwoleń na użytko-
wanie wymaganych przepisami prawa budowlanego, 
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przeprowa-
dzenie rozruchu technologicznego i oddanie obiektu 
do użytkowania.

Budowa jest fi nansowana między innymi z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 
działanie nr 3.2.1.: Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska. Całkowity koszt modernizacji 
to 4 998 761,52 zł. netto, z czego 2 mln to koszt wyposa-
żenia oczyszczalni w niezbędny sprzęt. Do tej pory wyko-
nano większość prac ziemnych, 
uzbrojono teren, zabezpieczono 
wykopy, a obecnie trwają prace 
przy pierwszym ze zbiorników 
żelbetowych. Choć postęp prac 
jest już widoczny, to zakończe-
nie budowy przewidziane jest 
dopiero na 30.06.2012 r.

Wziąwszy pod uwagę po-
trzeby naszej gminy – szczegól-
nie w sezonie letnim – na od-
prowadzanie i odbiór nieczy-
stości ciekłych, można zgodzić 
się, że jest to dość odległy 
termin. Jednak myślę, że war-
to w tym przypadku uzbroić 
się w cierpliwość i poczekać 
do tego czasu z nadzieją i z my-
ślą o tym, że wówczas już nie 
trzeba będzie wstrzymywać 
oddechu przejeżdżając w oko-
licach przepompowni i zlewni, 
i że nasze środowisko będzie 
odpowiednio zabezpieczone 
przed wnikaniem zanieczysz-
czeń.

/w.w./
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w.w.: Komitet „Wspólna Przyszłość Gminy” był komitetem 
konkurencyjnym dla komitetu „Czas na rozwój”, którego 
kandydatem był Wiesław Gębka – obecny wójt. Jak to się 
stało, że został Pan zaproszony do współpracy w charakterze 
wicewójta?

z-ca wójta p.Mariusz Pardus: W trakcie wyborów oba ko-
mitety, które „wystawiły” kandydatów na Wójta od początku 
do końca stanowiły koalicję, która miała wspólny cel i nie rywa-
lizowały ze sobą. Głównym założeniem kampanii, była jej czy-
stość i gra w otwarte karty z mottem w tle „niech wygra lepszy”. 
Co do drugiej części pytania o zaproszenie do współpracy, mogę 
tylko powiedzieć, że jest to raczej sprawa naturalna przy układzie 
koalicyjnym, że osoba będąca jednym z liderów komitetu koali-
cyjnego obejmuje funkcję zastępcy. Ponadto duże znaczenie miało 
też moje doświadczenie w pracy samorządowej.

w.w.: Hasło kampanii wyborczej, prowadzonej przez Ko-
mitet „Wspólna Przyszłość Gminy” brzmiało: „Gmina dla 
ludzi, a nie dla wójta”. Czy teraz pełniąc funkcję zastępcy 
wójta, będzie Pan przez najbliższe cztery lata realizował ideę 
tego hasła?

z-ca wójta: Tak, oczywiście. Uważam, że praca w samorządzie 
jest bardzo specyfi czna. Wymaga otwartości i kontaktu z ludźmi 
oraz umiejętności słuchania ich potrzeb, problemów. Naturalnym 
jest też potrzeba i umiejętność wyciągania odpowiednich wnio-
sków, a co za tym idzie działań zmierzających do zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców.  

w.w.: Mieszka Pan w naszej gminie stosunkowo krótko, 
bo od 1999 roku. Nie jest Pan w związku z tym przez wszyst-
kich mieszkańców gminy znany. Proszę więc opowiedzieć coś 
o sobie, o swoich zainteresowaniach, co zastępca wójta lubi 
robić w wolnym czasie…

z-ca wójta: To fakt, że na terenie gminy zamieszkuję stosun-
kowo krótko, ale od roku 1999 mija właśnie 12 lat. Oczywiście 
mieszkańcem gminy jestem, ale od jakiegoś czasu mieszkam 
też w miejscowości Leśniewo, gdzie wybudowałem dom. Nie 
znaczy to jednak, że są mi obce tematy związane z Naszą Gminą, 
jej rozwojem, problemami, czy też możliwościami, jakie Nam 
daje. Większość mieszkańców Naszej Gminy na pewno mnie 
nie zna, ponieważ całe moje życie zawodowe skupiało się wokół 
Wejherowa, a wieczorne powroty do domu nie sprzyjały zbytnio 
nawiązywaniu znajomości. Co do moich zainteresowań i tego 
jak spędzam wolny czas, to nie wiem czy nie znajdziemy się 
za chwilkę na następnej stronie „Wieści...”. Oprócz córeczki Igi, 

która jest oczywiście oczkiem w głowie tatusia, zawsze lubiłem 
wyprawy do lasu, czy to na polowanie, czy też rekreacyjnie z psem 
Nuką na spacer. Zresztą wystarczy popatrzeć na mój samochód, 
którym przemieszczam się w okresie jesienno – zimowym. Za-
wsze też pasjonowało mnie łowiectwo w szeroko pojętym tego 
słowa znaczeniu. Jestem myśliwym i należę do Koła Łowieckiego 
PONOWA w Gdyni, które to ma swój obwód łowiecki na tere-
nie Naszej Gminy. Kolejną pasją jest oczywiście motoryzacja, 
a co z tym związane, Rajdy Samochodowe. Jak ktoś przegląda 
zdjęcia z rajdów samochodowych, które odbywają się w kraju, 
to pewnie gdzieś mnie znajdzie. Może tu zakończę i zaproszę 
zainteresowane osoby do rozmowy.

w.w.: Pracował Pan już w samorządzie na szczeblu po-
wiatowym. Czy doświadczenie, które zdobył Pan, pracując 
w Starostwie Powiatowym w jakiś sposób pomoże Panu 
w pracy w gminnym samorządzie?

z-ca wójta: Oczywiście samorząd powiatowy od gminnego 
nieco się różni, ale tylko nieco. Czasami odnoszę wrażenie, 
że ktoś, kto nie miał doświadczenia w tej „branży” może mieć 
poważne problemy z odnalezieniem się w samorządzie. Moja 
wiedza i doświadczenie na stanowiskach w wydziale geodezji, 
nieruchomości, ochrony środowiska oraz ostatnie dwa lata zieleń 
miejska i lasy komunalne, dały mi szeroki obraz samorządu a tak-
że inne spojrzenie na różne zagadnienia. Podczas dotychczasowej 
pracy poznałem wielu ciekawych i kompetentnych ludzi, którzy 
zadeklarowali mi swoją pomoc w realizacji bieżących zadań 
Gminy jak i współpracy pomiędzy samorządami.

w.w.: Każdy człowiek wyznaje jakieś wartości i zasady, 
którymi kieruje się w życiu prywatnym, zawodowym i spo-
łecznym. Jakie wartości są dla Pana najważniejsze w życiu, 
i które z nich zdominowały Pańską osobowość?

z-ca wójta: Uśmiechnąłem się w tym momencie, bo słowo 
dominacja zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy i proszę nie 
pytać dlaczego… Ale do rzeczy. Wartości i zasady, jakie w życiu 
wyznaję, a także cenię są takie same dla wszystkich trzech sfer 
mojego życia, które wymieniała Pani w pytaniu. Oczywiście 
poza wartościami estetycznymi, cenię sobie w ludziach uczci-
wość. Może brzmi to kolokwialnie, ale ludzie, którzy tę cechę 
posiadają i można im zaufać, od początku do końca są świetnymi 
partnerami do pracy, nie tylko w samorządzie. Nie lubię braku 
szczerości i cenię ludzi otwartych, potrafi ących mówić o tym, 
co myślą. Jestem człowiekiem o spokojnym usposobieniu i nie 
lubię choleryków czy też furiatów, którzy chcą na siłę wymusić 
swoje zdanie na rozmówcy. Uważam, że potrafi ę słuchać, a także 
wyciągać wnioski z rozmów.

w.w.: 20 marca minęło 100 dni od zaprzysiężenia Wójta 
Gminy Choczewo, Wiesława Gębka. Jak Pan, jako Jego naj-
bliższy współpracownik mógłby podsumować ten czas…?

z-ca wójta: Moim zdaniem 
był to czas, który Wójt poświęcił 
na rozmowach z mieszkańcami 
i gośćmi z zewnątrz, którzy chcieli 
poznać nowego Wójta Gminy oraz 
jego plany na przyszłość. Zawsze 
po takich zmianach we władzach 
samorządowych, każdy zaintereso-
wany współpracą bądź też żywot-
nymi sprawami mieszkańcy, chcą 
poznać nowego Włodarza Gminy 
bądź zainteresować go swoimi 
problemami, czy też wizją przyszłej 
współpracy.

WYWIAD, CZYLI ROZMOWA NA TEMAT…WYWIAD, CZYLI ROZMOWA NA TEMAT…
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Oprócz wspomnianych roz-
mów, Wójt Gębka zapoznawał 
się z bieżącymi sprawami Urzę-
du oraz zasadami funkcjono-
wania samorządu gminnego. 
Dla człowieka, który nie miał 
wcześniej zbyt dużego doświad-
czenia w pracy samorządowej 

to bardzo ważne, aby wdrożyć się w zasady, którymi rządzi się 
samorząd gminny.

w.w.: Pod koniec lutego Rada Gminy uchwaliła budżet 
na rok 2011. Jak ocenia Pan obecny stan fi nansów gminy 
oraz jakie są Pana propozycje na zwiększenie przychodów 
w gminnej kasie?

z-ca wójta: Uchwalony w miesiącu lutym budżet gminny, był 
praktycznie tą samą wersją budżetu, która została przyjęta przez 
poprzednią Radę, jako projekt budżetu. Nie mieliśmy tu wielkich 
możliwości manewru. Pani Skarbnik Gminy wprowadziła zmiany, 
które zaleciło RIO oraz niewielką kosmetykę. Poprzedni rok, 
a w szczególności okres jesienny był przepełniony inwestycjami, 
a co za tym idzie płatnościami za ich wykonawstwo. Dlatego też 
budżet, w którego projekcie na ten rok były ujęte realizacje zobo-
wiązań fi nansowych za poczynione inwestycje przez poprzednich 
Włodarzy Gminy, wygląda tak a nie inaczej. Sam początek nowej 
kadencji jest trudny. Zastaliśmy budżet gminny w nie najciekaw-
szej kondycji. Po wspomnianych wyżej, jesiennych inwestycjach 
poprzedniego zarządu gminy, spadły na nas regulacje fi nansowe 
za poczynione inwestycje w poprzednim roku, co stawia gminę 
w złej kondycji fi nansowej. Obecnie brakuje nam ok 1mln. zł. 
na regulację zaległych zobowiązań. Problemy tkwią też w reali-
zacji wniosków o płatność za trzy inwestycje gminne realizowane 
w ramach PROW. Złożone przez nas wnioski będą poprzedzone 
kontrolą ze strony Urzędu Marszałkowskiego, po której to zosta-
ną zrealizowane. Mam nadzieję, że rozliczenie wspomnianych 
wniosków pozwoli nam „odzyskać oddech”. Ponadto udało nam 
się złożyć w miesiącu styczniu wniosek, sporządzony przez fi rmę 
zewnętrzną przy współudziale naszego samorządu, o dofi nansowa-
nie w ramach PROW inwestycji polegającej na zakupie nowego 
sprzętu dla Gminnego Zakładu Komunalnego (Ciągnik rolniczy, 
zamiatarka uliczna, beczka asenizacyjna, pług śnieżny oraz posy-
pywarka do piasku). Przygotowany jest również kolejny wniosek 
na dofi nansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Kurowo – Prze-
będowo w ramach RPO. Jesteśmy obecnie na etapie załatwiania 
pozwolenia na budowę tej inwestycji oraz przygotowania studium 
wykonalności do wniosku.

w.w.: Jakie najważniejsze zadania, Pana zdaniem, stoją 
obecnie przed Radą Gminy? I jakie są szanse na ich reali-
zację?

z-ca wójta: To pytanie powinno być raczej skierowa-
ne do przewodniczącego RG Pana Krzysztofa Łasińskiego. 
Ja ze swojej strony mogę zagwarantować pełną i rzetelną współ-
pracę z RG w zakresie obsługi Rady oraz mogę posłużyć wiedzą 
merytoryczną i doświadczeniem samorządowym, niezbędnymi 
do podejmowania trafnych decyzji.

w.w.: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdań-
sku ogłasza kolejny konkurs na usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest. Czy w naszej gminie jest jeszcze dużo budynków 
krytych eternitem? I czy gmina będzie starać się uzyskać 
środki na usuwanie z dachów szkodliwego azbestu i pomoże 
mieszkańcom usuwać eternit z budynków?

z-ca wójta: Na usuwanie azbestu mamy jeszcze dwadzie-
ścia lat z małą okładem, bo do roku 2032. Mimo to kolejny rok 
z rzędu Gmina będzie aplikować o dofi nansowanie z WFOŚiGW 
w ramach konkursu ogłoszonego 1 marca przez Ministerstwo 
Gospodarki. Właśnie jesteśmy na etapie sporządzania wniosku 
do programu Konkurs – Azbest 2011. Nabór wniosków trwa do 31 

marca br., więc nie mamy zbyt wiele czasu. Nie chciałbym, aby 
mimo potencjalnie długiego czasu na usunięcie azbestu, „prze-
spać” możliwość dofi nansowania tego przedsięwzięcia. Ponadto 
w tym roku kończy się gminny program usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Jesteśmy również na etapie sporządzania 
nowego programu.

w.w.: Czwartego marca została podpisana umowa z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie, na zainstalowanie 
w Urzędzie Gminy w Choczewie infokiosku z ofertami pracy. 
Czy sądzi Pan, że wpłynie to na zmniejszenie bezrobocia 
w naszej gminie?

z-ca wójta: To trudne pytanie. Podpisana umowa daje nam 
możliwość korzystania nieodpłatnie z infokiosku, który znajduje 

się w siedzibie GOPS. Czas pokaże 
jak przełoży się na spadek bezrobocia 
zainstalowany sprzęt. Może właśnie 
na łamach wieści powinniśmy rozpro-
pagować istnienie tego urządzenia, które 
umożliwia monitorowanie na bieżąco 

nowych ofert pracy z terenu powiatu i nie tylko. Wspomnę jesz-
cze, że aktualny stan bezrobocia w Naszej gminie to 394 osoby. 
Bezrobocie w minionym roku nieco wzrosło w stosunku do roku 
2009.

w.w.: Co może Pan powiedzieć na temat umarzania podat-
ków oraz rachunków za wodę przez Wójta W.Gębka?

z-ca wójta: Słyszałem tylko plotki na ten temat, które abso-
lutnie nie pokrywają się z rzeczywistością. Wójt Gębka zawsze 
powtarza, że jest pełen empatii dla ludzi i stara się im pomagać 
jak tylko potrafi . Ale sam był wyraźnie zaskoczony informacjami 
dobiegającymi z terenu gminy, mówiącymi o tym, że umarza on 
wierzytelności mieszkańców wobec Gminy. Owszem, można odro-
czyć termin płatności, bądź też rozłożyć wierzytelność na raty, ale 
wymaga to odpowiedniego udokumentowania swojej, nazwijmy 
to, trudnej sytuacji fi nansowej. Jest to jednak tzw. pomoc publicz-
na, na którą zezwalają odpowiednie przepisy, ale nie umarzanie. 
Posiadam też, mimo całego zamieszania sprawdzone informacje, 
że pewna grupa ludzi pracuje nad tym, aby zniesławić czy też 
zdyskredytować Pana Gębkę wśród elektoratu, który nie tak dawno 
skupił podczas jesiennych wyborów samorządowych.

w.w.: Czego Pan, jako zastępca wójta, życzyłby dla siebie 
i dla gminy w najbliższej przyszłości?

z-ca wójta: Przede wszystkim chciałbym, żeby jak najszyb-
ciej Gmina odzyskała pełną płynność fi nansową. Mam nadzieję, 
że nastąpi to przed końcem drugiego kwartału. Jak już wcześniej 
wspomniałem borykamy się z realizacją zobowiązań w związku 
z jesiennymi inwestycjami gminnymi, a mamy też bieżące wy-
datki wynikające w naturalny sposób z funkcjonowania Naszej 
Jednostki. Mieliśmy akcję zima, która pochłonęła całość budżetu 
przeznaczoną na ten cel. Teraz zaczyna się temat dróg gminnych, 
które wymagają bieżących napraw. W tym miejscu chciałbym 
prosić mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, bo zdaję 
sobie sprawę jak uciążliwe są gminne drogi, w szczególności te 
gruntowe.

w.w.: Dziękuję za rozmowę, życzę sukcesów i tego, aby 
plany Zastępcy Wójta wkrótce zostały zrealizowane.
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„WARTOŚĆ ŻYCIA”

Mieszkamy tak blisko morza, patrzymy na jego wzburzone 
fale, podziwiamy promienie zachodzącego słońca odbijające się 
w morskich głębinach, słuchamy szumu fal rozbijających się 
o brzeg, szukamy w nim ukojenia i spokoju, często nie zdając 
sobie sprawy, że gdzieś wśród tej przeogromnej oceanicznej 
przestrzeni mają miejsce ludzkie tragedie…

Bez żeglugi, bez przepływu ludzi i towarów morskimi i oce-
anicznymi szlakami handlowymi nie istniałby świat, jaki znamy... 
Drogą morską realizowanych jest 95% międzykontynentalnej 
wymiany handlowej, morzem sprowadzane jest około połowy 
konsumowanej w Europie ropy naftowej.

W związku z tym, atrakcyjność mórz i oceanów staje się ob-
szarem działania sprawców rozmaitych aktów przemocy. Trzeba 
przy tym pamiętać, iż żegluga handlowa jest w wyjątkowym 
stopniu narażona na oddziaływanie wielu niszczycielskich sił, 
a akweny morskie niepodlegające jurysdykcji żadnego państwa 
są wręcz idealnym obszarem działalności dla rozmaitych organi-
zacji przestępczych.

Jedną z podstawowych przyczyn wzrostu liczby aktów 
przemocy i bezprawia na morzach i oceanach jest zwiększenie 
liczby konfl iktów międzynarodowych i wewnętrznych a także 
sprzeczności interesów w antagonistycznych blokach politycz-
no-militarnych. W wielu przypadkach strony konfl iktów usiłują 
przenosić działania na morze. Również zmniejszenie obecności 
państwowych sił morskich na oceanach po zakończeniu zimnej 
wojny nie jest tu bez winy.

W ową próżnię sił weszli piraci i terroryści morscy. Oprócz 
tego, za czynniki sprzyjające atakom terrorystycznym na zbiorni-
kowce można uznać: status prawny obszarów morskich i nieade-
kwatne do zagrożeń regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania 
zagrożeniom oraz liberalny charakter praw i reguł rządzących 
żeglugą światową.

W rozumieniu Konwencji o prawie morza z 1982 r.- pi-
ractwem jest (zgodnie z art.101) każdy bezprawny akt gwałtu, 
zatrzymania lub grabieży prywatnego statku. Jednak ta defi nicja 
piractwa morskiego nie obejmuje zdarzających się współcześnie 
form piractwa państwowego.

Konwencja rzymska z 1988 roku niewątpliwie wytycza wła-
ściwy kierunek postępowania, ale wciąż nie rozwiązuje wszystkich 
problemów. Jej regulacje nadal nie odnoszą się do zasadniczych 
kwestii ograniczających możliwość skutecznego użycia jednostek 
w służbie państwowej, zwłaszcza zaś związanych z szeroko rozu-
mianą prewencją i tak zwaną obroną wyprzedzającą.

„O niepokoju można powiedzieć wszystko to samo, co po-
wiedziano o morzu”

Emil Cioran

Jestem marynarzem i morze to moje życie, moja pa-
sja…i mój niepokój… Jestem kapitanem statku, czyli czło-
wiekiem przygotowanym do walki z wiatrem, wodą i innymi 
żywiołami… Nikt jednak nie powiedział mi, że będąc nim 
i biorąc odpowiedzialność za swoją załogę, za ładunek, 
zmuszony będę walczyć z drugim człowiekiem, że będę musiał 
go zabijać…

Jeszcze w latach 80-tych mi-
nionego wieku, wody somalijskie 
bogate były w tuńczyka, krewetki 
i sardynki. Po upadku rządu, stre-
fa przybrzeżna została pozbawio-
na ochrony nieistniejącej władzy 
w Mogadiszu, co spowodowało 
napływ statków rybackich du-
żych korporacji z Grecji, Japonii 
i Ameryki. Rybacy wówczas zaczęli łączyć się w grupy w celu 
ochrony swoich łowisk przed statkami rybackimi innych 
państw, które dokonywały tam nielegalnych połowów ryb. 
Gdy Amerykanie złowili ostatniego tuńczyka, – co oznaczało 
dla Somalii głód i nędzę, Somalijczycy w desperacji zaczęli 
„rzucać kamieniami” w obce trawlery. Raz się udało, więc 
czemu nie robić tego dalej? W ten sposób, powstała pierwsza 
grupa skupiająca rybaków, która za pomocą broni i szybkich 
łodzi przegoniła statek, który podejrzewali o wykorzystywa-
nie ich łowisk. Tak więc piractwo zrodziło się z samoobrony 
i chęci przetrwania.

Kiedyś, piraci żądali jedynie okupu, teraz porywając sta-
tek, biorą zakładników i nawet nie chcą prowadzić negocjacji. 
W tej chwili zachęceni ogromnymi możliwościami uzyskania 
zysków w wysokości milionów dolarów, piraci zapuszczają 
się coraz głębiej w morze, by szukać ofi ar wśród prawie 20 
tys. różnych jednostek, które każdego roku przepływają przez 
Zatokę Adeńską, Morze Arabskie i Ocean Indyjski. Osoby 
trudniące się piractwem, to młodzi 15–18 letni somalijscy 
chłopcy, którym wszystko jedno z czyich rąk stracą życie. Oni 
są tylko narzędziem, bo tak naprawdę, za tym procederem stoi 
wielka władza i pieniądze. Pod koniec grudnia ubiegłego roku 
ustalono, że piractwo jest najbardziej dochodowym interesem 
roku. Dane te świadczą o tym, że ktoś to liczy i ma nad tym 
kontrolę.

Wszyscy wiedzą, że na wodach Oceanu Indyjskiego i Mo-
rza Arabskiego stoją – na prawie tych samych pozycjach tzw. 
„statki matki”, czyli gniazda pirackie, bazy z zacumowanymi 
łodziami, z żywnością i paliwem, na których mieszkają piraci. 
Stoją w jednym miejscu ok. roku. Sam znam, co najmniej trzy 
takie „statki matki”. W jaki sposób są zaopatrywane? Ci, 
którzy to robią lub o tym wiedzą, nie mogą mówić. Okazuje 
się, że piraci są najlepiej zorganizowaną i poinformowaną 
bandycką organizacją na świecie. Wcześniejsze porwania 
i dokumenty, wskazują na to, że Somalijczycy monitorują również 
media europejskie. Skąd moja pewność, że tak jest? Cypryjski 
frachtowiec, polski znajomy kapitan.., realizując w Dubaju, 
w fi rmie cateringowej zamówienie na prowiant dla swojego 
statku, musi również zrealizować dodatkowe zamówienie 
(za 10–20 tys. dolarów) z nakazem zabezpieczenia przed 
wodą i dostarczenia na konkretną pozycję na morzu, w okoli-
ce „statku-matki”… Z jakiego powodu to robi? Piraci wiedzą 

LUDZIE Z PASJĄ…LUDZIE Z PASJĄ…
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o nim, o jego rodzinie wszystko, z najmniejszymi szczegółami! 
Czyż strach o najbliższych nie jest tu wystarczającym powo-
dem, by ulec szantażowi, i by uspokoić sumienie?

Najgorszy w całej tej sytuacji jest fakt, że wszystko 
to dzieje się na oczach świata. Owszem, opinia publiczna 
ofi cjalnie krytykuje, wyraża swój sprzeciw i oburzenie, jednak 
nic poza tym nie robi. Nikt nie ma odwagi, lub nie chce tego 
zwalczyć, bo być może ktoś ma w tym swój potężny interes 
fi nansowy…?

Obecnie w rękach piratów jest 1300 marynarzy i 30 
statków.

W tej chwili – my, marynarze, kapitanowie, jesteśmy 
kompletnie bezbronni. Nie możemy mieć na pokładzie broni, 
nie wolno nam podłączyć prądu do drutu. Możemy jedynie 
uciekać, zygzakować, alarmować przez co się da i ewentual-
nie polewać piratów wodą z hydrantów, lub ogłuszać naszym 

systemem akustycznym, ponoć skutecznym. I czekać…
Ustalona procedura przewiduje najpierw wysłanie sy-

gnału alarmowego, wyłączenie silników, a potem schowanie 
się załogi w pomieszczeniu zwanym „cytadelą”. Kapitan 
z jednym załogantem zostaje na mostku i stara się uciekać… 
Ucieczka zazwyczaj jest niemożliwa, bo łódki abordażowe 
piratów pojawiają się nagle, zupełnie nieoczekiwanie. Są ma-
łymi jednostkami, więc na radarze często można je przeoczyć. 
Alternatywą dla niemożliwej ucieczki jest jedynie atak – czyli 
„rozjeżdżanie” pirackich łódek. Jeśli uda się rozjechać jedną, 
trzeba zrobić to z kolejną, by wyeliminować świadków….

W raportach nie może być o takich zdarzeniach śladu. 
A jeśli ktoś nie wytrzyma, i ciężar sumienia każe mu przerwać 
milczenie? Wtedy zostanie przeprowadzone w tej sprawie 
śledztwo, a każdy taki kapitan będzie potraktowany jak 
morderca!

Czy i ja znajdę się wśród nich?
Gdy wypływam w rejs, moja rodzina wciąż drży o moje 

życie i z niepokojem czeka na mój powrót. A ja, za każdym ra-
zem zastanawiam się czy i tym razem będę miał tyle szczęścia, 
że uda mi się uciec, lub w najgorszym wypadku, w ramach 
samoobrony, pozbawić paru bandytów życia…?

A ci bandyci to są zwykli, biedni ludzie, kiedyś rybacy, 
obecnie bez jakichkolwiek szans na przyszłość. Jednak moim 
zdaniem, jedynym sposobem, aby bardzo szybko to zlikwido-
wać jest uzbrojenie i przeszkolenie załogi każdego statku. Pro-
szę mi wierzyć, że pięć, góra dziesięć dni i problem przestaje 
istnieć. Strzelają do Ciebie? – broń się! Wiem, że to okrutne, 
ale moim zdaniem w tym przypadku nie ma wyjścia.

/wysłuchała: w.w./
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DZIEŃ SENIORA – 5 MARCA 2011 R.DZIEŃ SENIORA – 5 MARCA 2011 R.
”To człowiek potrzebny jest człowiekowi do szczęścia…”

Właśnie takie motto towarzyszyło organizowanemu po raz piąty w Zespole Szkół w Choczewie, Dniu Seniora, którego organi-
zatorem tradycyjnie już, był Wójt Gminy Choczewo. 5 marca w ostatkowych rytmach karnawału seniorzy naszej gminy bawili się na 
uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Impreza ta miała na celu umożliwienie wszystkim seniorom naszej gminy wspólnego, 
miłego spędzenia wolnego czasu i co najważniejsze - zabawy w gronie przyjaciół. 

Ksiądz Alojzy Kąkolewski, Proboszcz Parafii Zwartowo

Zaproszonych gości przywitał Dyrektor 
Zespołu Szkół w Choczewie, 

Pan Andrzej Soboń…

Pani Irena Lorek, Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie

Poseł na Sejm RP, Pan Jerzy Budnik

Pani Krystyna Pajura

Pana Kazimierza Plocke, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował 
Dyrektor Biura Poselskiego, Pan Bohdan Sokołek

Pani Stanisława Bujanowicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego

Pan Wacław Seweryn, Radny Rady Powiatu Wejherowskiego

…i Wójt Gminy Choczewo, Pan 
Wiesław Gębka
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Najważniejszymi gośćmi byli jednak Jubilaci, obchodzący 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego w 2010 roku:
Józefa i Ignacy Borowscy z Choczewa, Janina i Werner Gedeccy z Ciekocinka, Janina i Lon-
gin Godula z Sasina, Helena i Jan Oleszek z Ciekocina Wanda Sagadyn-Rulska i Tadeusz 
Rulski z Choczewa, Janina i Bolesław Sadowscy ze Zwartowa, Irena i Władysław Skiba 
z Kurowa, Anna i Jan Szczepaniak z Sasina, Kazimiera i Stanisław Waloch z Ciekocinka, 
Magdalena i Fryderyk Warmusz z Kopalina – czasowo, stały pobyt Zabrze.

Uroczyste spotkanie uświetniły występy dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Choczewie Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Wszyscy bawili się doskonale!

Wszystkim zaparło dech w piersiach, gdy na salę wjechał przepiękny tort!
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WALNE ZEBRANIE CHOCZEWSKIEGO 
STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO

Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne jest jednym z 15 
Stowarzyszeń turystyki wiejskiej w województwie pomorskim. 
Powstało w październiku 2001 roku i od tamtego czasu wciąż 
rozwija się, przyjmuje nowych członków, bierze udział w targach, 
konferencjach i angażuje się w różnorodne projekty mające akty-
wizować nie tylko zrzeszonych w stowarzyszeniu.

1 marca w Sali Centrum Informacji Turystycznej Urzędu 
Gminy Choczewo odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 
Na zebranie oprócz członków stowarzyszenia przybyli zaproszeni 
goście – między innymi wójt Gminy Choczewo p.Wiesław Gębka, 
przewodniczący Rady Gminy Choczewo p.Krzysztof Łasiński, 
radny powiatu wejherowskiego p.Wacław Seweryn, Stowarzysze-
nie Turystyczne „Ziemia Wejherowska” reprezentowali: p.Tomasz 
Fopke – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego i p.Piotr Syrocki – pracownik w/w działu ds. 
turystyki, a także przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku – p.Barbara Ditrich oraz nasz miejscowy 
doradca PODR Gdańsk mgr inż. Genowefa Błahuszewska.

Na spotkaniu podsumowano pracę Stowarzyszenia w minio-
nym roku, przedstawiono osiągnięcia i dokonano wyboru Zarzą-
du. Obecnie Zarząd będzie pracował w następującym składzie: 
prezes – p.Aleksandra Gawryszewska, skarbnik – p.Katarzyna 
Zacharewicz, oraz p.Wiesława Górczyńska, p.Jolanta Malinowska 
i p.Anna Szafoni.

SPOTKANIE WÓJTA Z SOŁTYSAMI I RADAMI SOŁECKIMI GMINY CHOCZEWO

Dnia 10 marca - w przeddzień Dnia Sołtysa (!) - w Sali Centrum Turystycznego Urzędu Gminy w Choczewie odbyło 
się spotkanie wójta - Wiesława Gębka z sołtysami i radami sołeckimi 14 sołectw naszej gminy. 

W trakcie dyskusji poruszono szereg zagadnień, dotyczących problemów poszczególnych sołectw. Rozmawiano m.in. o realizo-
wanych inwestycjach i zadaniach ujętych w tegorocznym funduszu sołeckim.

Zebranie miało na celu zintegrować sołeckie samorządy i zachęcić do wspólnej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Co 
prawda, każde sołectwo ma swoje własne problemy, ale ważne jest aby współpracować, dzielić się doświadczeniami i pomysłami na 
rozwój.

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE CHOCZEWO

W trakcie spotkania doradca PODR w Gdańsku p.Barbara 
Ditrich przeprowadziła szkolenie w zakresie sprzedaży bezpo-
średniej produktów rolnych gospodarstw.

Obecnie Stowarzyszenie zaangażowane jest we wspólny 
projekt wraz z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy 
p.n. „Wędrowny Uniwersytet Ludowy na Ziemi Choczewskiej”, 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Szkolenia odbywające się w ramach projektu skierowane są do ko-
biet mieszkających na terenie gminy Choczewo, powyżej 45 roku 
życia, nieaktywnych zawodowo. Kurs obejmie warsztaty rozwoju 
osobistego, spotkania z psychologiem, wizażystką, warsztaty rę-
kodzieła ludowego, kurs obsługi komputera i turystykę wiejską.

/w.w/

Sołectwo Borkowo:  Sołtys – p.Marzena Górnisiewicz
Rada sołecka – p.Michał Karcz, p.Stanisław Miadzialec, 

p.Aneta Poćwiardowska, p.Maria Tylus
Sołectwo Choczewko:  Sołtys – p.Sylwia Kropidłowska
Rada sołecka – p.Krystian Gil, p.Bogumiła Jankowska, 

p.Danuta Sawicka
Sołectwo Choczewo: Sołtys – p.Ignacy Goyke
Rada sołecka – p.Sylweriusz Goyke, p.Tomasz Kiliński, p.Ga-

briela Łasińska, p.Jarosław Pellowski, p.Ewa Świtała, p.Mariola 
Zakrzewska

Sołectwo Ciekocino: Sołtys – p.Artur Groen
Rada sołecka – p.Bogusława Gustke, p.Emilia Wójcik
Sołectwo Gościęcino: Sołtys – p.Marek Zdral
Rada sołecka – p.Grażyna Czaja, p.Magdalena Komanda
Sołectwo Jackowo: Sołtys – p.Marzena Drewa
Rada sołecka – p.Anna Mazuś, p.Bartłomiej Orański, p. 

Agnieszka Styrc
Sołectwo Kierzkowo: Sołtys  - p.Sabina Fleming
Rada sołecka – p.Tomasz Bocho, p.Dorota Borówka, 

p.Krzysztof Langer, p.Anna Płonka

Sołectwo Kopalino: Sołtys – p.Jakub Świątek
Rada sołecka – p.Michał Daszkiewicz, p.Magdalena Leśnik-

Cudnik, p.Wacław Seweryn, p.Ewa Żebiałowicz
Sołectwo Łętowo: Sołtys – p.Dariusz Osak
Rada sołecka – p.Anna Grzanka, p.Paweł Kowalski, p.Alicja 

Zienke
Sołectwo Sasino: Sołtys – p.Bronisław Nowak
Rada sołecka – p.Tomasz Dymowicz, p.Sławomir Gronowski, 

p.Teresa Wierska, p.Wojciech Wypych
Sołectwo Słajkowo: Sołtys – p.Ryszard Kieza
Rada sołecka – p.Regina Tarnowska, p.Halina Tillak,  p.Ste-

fan Wika
Sołectwo Słajszewo: Sołtys – p.Andrzej Łuc
Rada sołecka – p.Jarosław Bach, p.Arkadiusz Lamek, p.Elż-

bieta Lulek, p.Joanna Toczek, p.Marcin Zacharewicz
Sołectwo Starbienino: Sołtys – p.Romuald Figuła
Rada sołecka – p.Wiktor Harasimiuk, p.Anna Hintzka, p.Ber-

nadeta Kleysa
Sołectwo Zwartówko: Sołtys – p.Wiesław Erdmann
Rada sołecka – p.Izabela Stokowska, p.Andrzej Szefs
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DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA!DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA!
11 marca, ale pewnie mało kto o tym wie, obchodziliśmy w Polsce Dzień 

Sołtysa.
Sołtysi, na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają 

się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Są głównymi reprezentantami władzy 
na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym. Funkcja sołtysa ma wielowie-
kową tradycję.

„Sołtys Roku”, „Najpopularniejszy sołtys gminy Choczewo” – lub też może 
pod zupełnie inną nazwą planowane jest za jakiś czas zorganizowanie plebiscytu 
na najlepszego Sołtysa naszej gminy.

Zanim jednak konkurs zostanie ofi cjalnie ogłoszony, pozwolę sobie w kolejnych numerach przedstawiać sylwetki na-
szych sołtysów.

SOŁTYS SOŁECTWA CHOCZEWO – 
PAN IGNACY GOYKE

Na terenie gminy Choczewo mieszka od 40 
lat, w samym Choczewie od ponad 30. Więk-
szość swego życia poświęcił pracy w rolnic-
twie. Obecnie jest emerytem. W wolnym czasie 
lubi poczytać dobrą książkę, obejrzeć fi lm, 
ale przede wszystkim lubi działać społecznie. 
Od lat jest członkiem Koła Emerytów i Renci-

stów, pełniąc w nim obecnie funkcję sekretarza. Dwie poprzednie 
kadencje był członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Choczewo.

Pan Sołtys zdaje sobie sprawę, że objęcie funkcji sołtysa 
po poprzedniej Pani Sołtys nie będzie łatwe i stawia przed nim 
wysoko poprzeczkę. Ale kandydując, zdecydował się na podjęcie 
tego wyzwania.

Plany na najbliższy rok …? „Niestety, środki przeznaczone 
na ten rok zostały już rozdysponowane na wiatę przy stadionie 
z miejscem na ognisko. Zorganizowano jednak zabawę sołecką, 
z której zysk przeznaczono na Dzień Kobiet. W czerwcu plano-
wana jest organizacja Dnia Dziecka. Jednak o szczegółowych 
planach nie można teraz mówić, gdyż nie wiadomo, jakie środki 
do tego czasu uda się wypracować i zgromadzić. Planuję również 
spróbować dokonać estetyzacji wsi – posadzić kwiaty, postawić 
ławki…”

Pan Ignacy, jako sołtys, doświadczył już pierwszych rozcza-
rowań, ale także poczucia satysfakcji.

Życzymy więc, aby dobrych stron „sołtysowania” było więcej, 
niż tych złych…

SOŁTYS SOŁECTWA BORKOWO -
PANI MARZENA GÓRNISIEWICZ

Do wsi Borkowo przeprowadziła się z Gdy-
ni 8 lat temu. Wraz z mężem kupiła wówczas 
2,5 hektarowe gospodarstwo, gdzie zbudowali 
piękny drewniany dom kryty strzechą. I od tam-
tej pory, Pani Marzena, wieś Borkowo uważa 
za swoje miejsce na ziemi. Zajmuje się swoim 

gospodarstwem – hoduje kaczki, kury i gęsi. Wolny czas poświęca 
psom – czterem rottweilerom i jeździ z nimi na szkolenia psów. 
Uwielbia gotować, lubi również nowoczesne technologie – bie-
gle obsługuje komputer (zafascynowana jest programem Excel), 
surfuje po Internecie.

Wychowała dwójkę – dorosłych już dzieci, i od jakiegoś czasu 
jest babcią dla trojga wnucząt.

Po 40 roku życia ukończyła Wyższą Szkołę Morską w Gdyni 
na kierunku zarządzanie i marketing.

Najbliżsi, gdy dowiedzieli się, że została Panią Sołtys, byli 
z tego osiągnięcia p.Marzeny bardzo dumni.  

Choć Pani Sołtys wie, że praca sołtysa nie jest łatwym 
obowiązkiem i często bywa zajęciem bardzo niewdzięcznym, 
to jednak chce jak najlepiej wywiązać się z tych obowiązków. Już 
teraz planuje zadania dla sołectwa, których realizacją zamierza 
zająć się w najbliższym czasie: remont drogi w Borkowie, budowa 
placu zabaw, rozwiązanie problemu melioracji i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Planuje zaktywizować do wspólnej pracy 
mieszkańców całego swojego sołectwa.

Nowej Pani Sołtys życzymy nieustającego zapału, chęci 
działania i konsekwencji.

STRAŻ GMINNA INFORMUJE

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami do artykułu zamieszczonego w poprzednim wydaniu „Wieści Choczewskich” 
informuję, że kontrole Straży Gminnej przeprowadzane są na podstawie:
– wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy – art. 64 kodeksu wykroczeń
– okresowe czyszczenia przewodów kominowych – art. 82§1 pkt 2 kodeksu wykroczeń gdzie szczegółowe warunki określone 

są w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16.08.1999 r. – 
§19 pkt 3 oraz Rozporządzeniu. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych z dnia 
21.04.2006 r. – §30 pkt1

– ochronne szczepienia psów – art. 85ust.1a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
– dowody opłat za wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych przez uprawniony do tego podmiot – art.10 ust 2 i 2a Ustawy o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach a szczegółowe warunki określone są w Uchwale nr XXVII-314/2006 Rady Gminy Choczewo 
z dnia 14.03.2006 r. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo” – art. 20

Podstawę do wykonywania czynności w powyższym zakresie reguluje:
1) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży 

gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – art. 379

Strażnicy posiadają również upoważnienia do wykonywania powyższych czynności wydane przez Wójta Gminy Choczewo. 
Komendant Straży Gminnej

    Stanisław Cejrowski



Wieści ChoczewskieNr 3 (133)  MARZEC 2011s. 16

STRAŻACY INFORMUJĄ

Początek roku okazał się pracowitym okresem dla strażaków 
– ratowników Jednostki Operacyjno Technicznej II Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Choczewie. Tylko w miesiącu lutym JOT II 
OSP Choczewo uczestniczyła w 23 zdarzeniach związanych z usu-
waniem skutków wiejących silnych wiatrów oraz podtopieniami 
budynków mieszkalnych, w których uczestniczyło 138 strażaków 
- ratowników JOT II OSP Choczewo.  W okresie od 05.02.2011r. 
do 07.02.2011r. strażacy – ratownicy JOT II OSP Choczewo byli 
dysponowani do 9 zdarzeń, a były to przede wszystkim zdarzenia: 
powalone drzewa na jezdnie oraz zalane piwnice w budynkach 
jednorodzinnych. Kolejnym ciężkim dniem okazał się 08.02.2011r. 
z powodu wichury jaka przeszła przez naszą gminę strażacy – ra-
townicy JOT II OSP Choczewo, w tym dniu zostali zadysponowani 
8 razy do zdarzeń. Od  późnych godzin nocnych usuwali drzewa 
powalone na jezdnie oraz posesje, w jednym ze zdarzeń w miej-
scowości Kopalino przy ulicy Bursztynowej drzewo powaliło się 
na linię energetyczną niskiego napięcia łamiąc słup energetyczny 

i przewracając linię na budynek mieszkalny. W następnych 2 
dniach efektem braku prądu w większości miejscowości w naszej 
gminie były kolejne 4 zdarzenia związane z usuwaniem wody z 
zalanych piwnic. Niestety bezbronni właściciele budynków nie 
mogli wypompowywać wody z zalanych piwnic przy pomocy 
pomp elektrycznych i konieczna była interwencja strażaków – 
ratowników JOT II OSP Choczewo.

Porównując z  rokiem ubiegłym okres do końca lutego Jed-
nostka Operacyjno Techniczna II Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Choczewie uczestniczyła w 3 zdarzeniach,  w których brało udział 
17 strażaków – ratowników. W tym rok do końca lutego JOT II 
OSP w Choczewie uczestniczyła już w 34 zdarzeniach, w których 
uczestniczyło 189 strażaków – ratowników. 

Ciężkie to były dni dla strażaków – ratowników JOT II OSP 
Choczewo, ale zarazem sprawdzian mobilności i dyspozycyjności 
sił i środków, mamy nadzieję, że w opinii mieszkańców naszej 
gminy egzamin zdaliśmy celująco.

Z poważaniem Naczelnik
                                                                JOT II OSP Choczewo Karol Wojciechowski

Również strażacy z trzech innych Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej naszej gminy służyli w tym okresie swoją pomocą.
OSP Kopalino: 2 zdarzenia, w których uczestniczyło 12 strażaków- ratowników.
OSP Sasino: 2 zdarzenia. Uczestniczyło w nich 12 ratowników.
OSP Słajszewo: 2 zdarzenia, w których brało udział 9 ratowników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom – ochotnikom, mieszkańcom naszej gminy, za ofi arną pomoc, którą nieśli nam w 

tym trudnym czasie. Dziękujemy za odwagę, poświęcenie i profesjonalizm podczas wszystkich akcji usuwania skutków wichur i 
podtopień.

To bardzo ważne, że jesteście niezawodni i zawsze można na Was liczyć! 
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WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW

”Prawa kobiet, to obowiązki mężczyzn.”
Karl Kraus

DZIEŃ KOBIET

Międzynarodowy Dzień Kobiet od blisko wie-
ku świętowany w dniu 8 marca na stałe zagościł 
w kalendzrzu dni świątecznych. Idea tego święta 
ma wielu przeciwników, w tym także kobiet. Święto 
ustanowiono dla upamiętnienia walki kobiet o prawo 

do człowieczeństwa. Jednak niełatwo jest jednoznacznie ustalić 
genealogię tego święta, bo źródła podają niejednolite interpre-
tacje.

W Europie po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w dniu 
19 marca 1911 w kilku krajach, między innymi w Niemczech, 
Szwajcarii, Austrii i Danii, jako dzień zebrań, manifestacji 
i demonstracji, nierzadko kończących się interwencją policji, 
skutkiem czego w wielu krajach nastąpiła profi laktyczna fala 
zakazów świętowania tego dnia. Nie powstrzymało to jednak 
ruchu ogarniającego inne europejskie kraje, Francję, Holandię, 
Szwecję i Anglię, gdzie brytyjskie radykalne sufrażystki w 1913 
roku w ramach demonstracji wysadziły w powietrze dworek 
kanclerza Wielkiej Brytanii, Davida Lloyda George’a.

Wbrew zakazowi rosyjskiej policji, 8 marca 1913 roku, a na-
stępnie 8 marca 1917 roku nastąpiły masowe strajki i demonstracje 
kobiet w Sanct Petersburgu, które zostały krwawo stłumione. Te 
ostatnie stały się początkiem rozruchów, na skutek których abdy-
kował car Mikołaj II. Dla ich upamiętnienia, w 1922 roku, datę 
Międzynarodowego Dnia Kobiet przesunięto na dzień 8 marca. 
Należy jednak pamiętać, że kolebką Dnia Kobiet jest Ameryka, 
nie sowiecka Rosja.

Jednak na terenie naszej gminy świętowano bardzo spokoj-
nie, gdyż wszystkie Kobiety są u nas traktowane z należnym 
szacunkiem, a ich prawa respektowane są na równi z prawami 
mężczyzn.

Jak bawiły się w tym dniu nasze Panie?

ZA ZDROWIE PAŃ!

Święto Kobiet na trwałe wpisało się już w kalendarz imprez 
w sołectwie Choczewo. I tym razem, sołtys, p.Ignacy Goyke, wraz 
ze swoją radą sołecką zaprosili choczewskie panie do restauracji 
„Pod Kasztanem”. Dzień ten wciąż nie traci na swojej popularno-
ści, więc restauracyjne sale wypełniły się przedstawicielkami płci 
pięknej, które uznały, że jest to doskonała okazja do oderwania 
się od szarej rzeczywistości i spotkania w kulturalnych warunkach 

TAK SIĘ BAWI CHOCZEWO 
– 26 LUTY WIEJSKA ZABAWA

Bawiliśmy się do rana i każdy był zadowolony. Kameralny 
charakter zabawy pomógł w integracji uczestników. Aktywność 
jest nagradzana. Bilet wstępu miał odcinek na podstawie, którego 
wśród uczestników rozlosowano nagrody. Oprócz organizatorów 
każdy brał udział w losowaniu i wylosował wspaniałą nagrodę. 
Dzięki uprzejmości i hojności sponsorów-gminnych przedsiębior-
ców udało się zgromadzić około 1000 zł w postaci bonów do zre-
alizowania w sklepach, restauracjach i zakładach usługowych. 
Po przeprowadzeniu loterii przyszedł czas na zabawę. Następnie 
przeprowadzono konkurs. Czy oglądaliście fi lm „Miś”, w którym 

SOŁECTWO CHOCZEWO

w gronie znajomych. Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę 
i poczęstunek. Tańców nie było, choć okoliczność zbiegła się 
z ostatnim dniem karnawału i tzw. „śledzikiem”, ze względu 
na prawie wyłącznie damskie towarzystwo. Czas więc upłynął 
głównie na rozmowach przy stole. O czym rozmawiano? Nie 
zdradzimy... Najlepiej przekonajcie się o tym sami i przyjdźcie 
na następną imprezę. Zapraszamy!

Rada Sołecka Choczewa

Specjalne podziękowania kierujemy do Wójta p.Wiesława 
Gębka, wicewójta Wójta p.Mariusza Pardus i Przewodniczące-
go RG p.Krzysztofa Łasińskiego, którzy przeznaczyli własne 
środki na dofi nansowanie organizacji Dnia Kobiet w sołectwie 
Choczewo.

Serdeczne podziękowania od Sołtysa i całej Rady Sołeckiej 
kierujemy również do Państwa Magdy i Henryka Milewicz za po-
moc w organizacji sołeckiego Dnia Kobiet.



Wieści ChoczewskieNr 3 (133)  MARZEC 2011s. 18

WIEŚCI Z SOŁECTWA KOPALINO - LUBIATOWO

Luty, w naszym sołectwie, był czasem wielkich emocji i nie-
pokoju, związanego z wyborem sołtysa. Rodziło się dużo plotek 
i pomówień… Jednak ten gorący czas jest już za nami. Teraz przy-
szedł czas na współpracę i pracę na rzecz naszego sołectwa.

Tak, jak w innych sołectwach, tak i u nas, 18.02.2011 r. u p.
Michała Daszkiewicz, odbyło się zebranie sołeckie, na którym 
wybrano Sołtysa i Radę Sołecką. Zaskoczeniem była duża fre-
kwencja, co świadczy o tym, że wszyscy interesują się sprawami 
sołectwa.

 Zebranie rozpoczął wójt Wiesław Gębka, który powitał 
wszystkich zebranych i zwrócił uwagę na wspaniałych ludzi, 
którzy mieszkają w naszym sołectwie. Mówił m.in. o byłym 
dyrektorze szkoły w Choczewie, a obecnie radnym powiatu 
wejherowskiego, a także o obecnym dyrektorze Zespołu Szkół 
w Choczewie. Po krótkim wystąpieniu wójta, głos zabrał sołtys 
i przybliżył dokonania Rady Sołeckiej i Sołtysa z minionej kaden-

SOŁECTWO ZWARTÓWKO
WYCIECZKA DO MULTIKINA W SOPOCIE

Dnia 16.02.2011 r. został zorganizowany wyjazd do Multikina dla mieszkańców sołectwa Zwartówko i okolic na fi lm pt.”Och 
Karol 2”. O godzinie 16.30 w umówionym miejscu został podstawiony autokar, którym udaliśmy się do Sopockiego Multikina. Wyjazd 
ten bardzo pomógł w integracji mieszkańców. W wycieczce brało udział 50 osób, co sprzyjało zawiązywaniu znajomości i ogólnych 
stosunków pomiędzy uczestnikami.

Seans rozpoczął się o godzinie 18.30 i trwał 95 minut. Film „Och Karol 2” okazał się świetną, polską komedią, która rozbawiła 
wszystkich oglądających do łez. Film ten, choć śmieszny, pokazał na przykładzie granego przez Piotra Adamczyka – Karola, nieumie-
jętność asertywnego mówienia „nie”, jak również różne metody postępowania z kobietami – więc każdy znalazł coś odpowiedniego 
dla siebie.

Mieszkańcy sołectwa Zwartówko mieli jakże miłą i przyjemną sposobność spędzenia wolnego popołudnia. Wyjazd do kina pozwolił 
mieszkańcom oderwać się od codziennego życia i w pełni się zrelaksować w miłym towarzystwie i przy dobrej polskiej komedii.

Uczestnicy wyjazdu czekają na następne atrakcje i zapraszają pozostałych mieszkańców sołectwa do wspólnego spędzania wol-
nego czasu, który jak najlepiej stara się wypełnić nasza Rada Sołecka.

Sołtys Sołectwa Zwartówko Wiesław Erdmann

jest scena z baru „Apis”? Konkurs polegał na jak najszybszym 
zjedzeniu sałatki warzywnej współpracując w parach.

Po konkursie podano do stołów. I tak, co godzinę podawano 
ciepłe posiłki i przeprowadzano ciekawe konkursy. Łącznie było 
ich pięć. Trenowaliśmy celność rzutu, prace społeczne i gimna-
stykę artystyczną. Na zakończenie, żeby każdy był świadomy 
konsekwencji jazdy po spożyciu alkoholu dmuchaliśmy baloniki. 
W trakcie zabawy zorganizowaliśmy kwestę na organizację sołec-
kiego dnia dziecka. Dzięki hojności uczestników udało nam się 
zgromadzić 475 zł. Osiemnaście par bawiło się do 3 nad ranem. 
Dziękujemy wszystkim wspomagającym zorganizowanie zabawy: 
Radzie Sołeckiej Choczewa, a w szczególności Sylweriuszowi 

Goyke odpowiedzialnemu za sprzedaż biletów (4 bilety) oraz 
wspomagającym sprzedaż biletów Zuzannie Wiącek (22 bilety) 
i Annie Pellowskiej (10 biletów). Podziękowania dla sponsorów 
nagród (kolejność alfabetyczna) K.Cupryniak Sklep „Perełka”, 
W.Dawidowska FHU „Wodnik”, H.Dmochowska Restauracja 
„Ewa Zaprasza”, B.Groen Kwiaciarnia w Choczewie, K.Hintzke 
Salon fryzjerski „Korolina”, A.Jędruch „Studio Beauty”, M.Langa 
Sklep „Melan”, K.Lemke Kwiaciarnia „Azalia”, A.Majtacz PHU 
„Magis”, H.Milewicz Restauracja „Pod Kasztanem”, W.Porębski 
Stacja Paliw”Hobet”, I.Urbowska, R.Zarzeczna Salon fryzjerski 
„Afrodyta” oraz W.Laskowskiemu i Restauracji „Pestka”, która 
nas gościła. Dodatkowe informacje i zdjęcia na stronie www.
sddmgchoczewo.pomorskie.pl

 Organizator zabawy Jarosław Pellowski

cji. Dowodem niemałych dokonań była przygotowana i przedsta-
wiona przez p.Marcina Hinz prezentacja, która bardzo spodobała 
się wszystkim obecnym na zebraniu. Następnie, tym paniom, które 
brały czynny udział w pracach sołeckich, podziękowano wręczając 
piękne różyczki. Natomiast p. Wacław Seweryn wręczył, przygo-
towane przez radę sołecką i sołtysa dyplomy z podziękowaniami 
za zaangażowanie i pracę w latach 2007–2011.

 W dalszej części zebrania odbyły się wybory. W składzie 
Rady Sołeckiej nastąpiły pewne zmiany. Natomiast dotychczaso-
wy sołtys pozostał na swoim stanowisku.

W związku z tym, dziękuję wszystkim mieszkańcom 
za wybór, za poparcie i za zaufanie, którym po raz kolejny mnie 
obdarzyliście. Z ogromnym wzruszeniem i łzą w oku przyjąłem 
gromkie „sto lat” odśpiewane przez przybyłych na zebranie.

Składam również wszystkim podziękowania za dotychczaso-
wą pracę i proszę o dalszą współpracę, bo tylko razem możemy 
zrobić bardzo dużo.

Jakub Świątek Sołtys sołectwa Kopalino
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
AKTORZY U NAS

Tradycyjnie gościliśmy aktorów z Krakowa z przedstawie-
niem pt.: „Układanka dla bałwanka”. Profesjonalna gra artystów, 
zabawna postać bałwana i włączenie dzieci do wspólnych zabaw, 
sprawiły przedszkolakom wielką radość.

Dzieci z naszego przedszkola wspólnie z bałwankiem poże-
gnały zimę.

DARY DLA SCHRONISKA

Stasio, Lucjan i Kacper odwiedzili Przytulisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce k./Wejherowa i przekazali karmę 
dla piesków i kotków, zebraną przez naszych przedszkolaków. 
Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za udział w naszej corocznej 
akcji.

Obecnie w schronisku przebywa 140 psów. Wszyscy Państwo, 
którzy kochają zwierzęta, a pragną mieć psa, mogą odwiedzić 
schronisko, a tam na pewno znajdą przyjaciela.

KULIG NAD JEZIORO

Cóż to za zima, gdy kuligu nie ma! Sypnęło śniegiem i trzymał 
siarczysty mróz, a mimo to zorganizowaliśmy kulig wybraliśmy 
się nad jezioro. Największą atrakcją były duże sanie, takimi, jak 
jeździ św.Mikołaj. A jakież było zdziwienie dzieci, gdy dotarliśmy 
na miejsce – całe jezioro było skute lodem.

To była prawdziwa frajda!!! Serdecznie dziękujemy dziadko-
wi Kacperka za wspaniały kulig.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W LESIE

Tym razem wybraliśmy się na wycieczkę do paśnika. Na-
szym celem było poznanie trybu życia zwierząt leśnych oraz 
ukierunkowanie uwagi dzieci na trudny los zwierząt zimą. Zajęcia 
poprowadził leśniczy, pan Łukasz Kunz. Przedszkolaki pamiętały 
o leśnej zwierzynie i przyniosły smakołyki: marchew, kapustę, 
ziemniaki i suchy chleb.

Na zakończenie spotkania odbył się „mini” konkurs o lesie 
– w nagrodę przedszkolaki otrzymały od pana leśniczego kolo-
rowanki.
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SAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIESAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI

W ramach cyklu zajęć „Bezpieczny przedszkolak” naszą 
placówkę odwiedzili pracownicy Straży Gminnej w Chocze-
wie. Przybliżyli dzieciom zakres swoich obowiązków, a przede 
wszystkim przypomnieli dzieciom o bezpiecznym poruszaniu się 
po drogach i sposobach unikania zagrożeń.

Wychowawcy

OD GROSZA DO GROSZA

W placówce zakończona została akcja „Góra grosza”. Zebrana 
przez przedszkolaków suma została wysłana organizatorom przed-
sięwzięcia. Ponad to dzieci wsparły „Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy”. Dziękujemy maluchom za niezawodny udział w akcjach 
charytatywnych niosącym pomoc ich rówieśnikom.

Wychowawcy  

SPRAWDZONE PRZEZ PRZEDSZKOLAKÓW

Starszaki  pod opieką wychowawczyni p. Magdaleny wzięły 
udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym 
przez fi rmę Wader- Woźniak sp. z o.o. „Sprawdzone przez przed-
szkolaków”. Praca wychowanków „Jakie powinny być zabawki?” 
znalazła się wśród 20 nagrodzonych laureatów, a na dzieci czekała 
niespodzianka w postaci dwóch wielkich kartonów z zabawkami. 
Wśród nich znalazły się samochody, tory wyścigowe, puzzle, 
naczynia kuchenne i wiele innych zabawek. 

Przedszkolaki przystąpiły także do konkursu „Bliżej Przed-
szkola w obiektywie pomysłów”. Zdjęcia w zimowej oprawie 
zdobyły I miejsce i zostały nagrodzone pomocami edukacyjnymi. 
Więcej o akcjach można poczytać na stronach internetowych 
organizatorów konkursów.

WESOŁE NASTROJE

Wychowankowie obejrzeli występy artystów z Krakowa, 
którzy wygłosili „Legendę o Popielu i Piaście” oraz opowiedzieli 
znaną historię „Czerwonego kapturka”. Dzieci mogły również po-
czuć się aktorami podczas „Balu przebierańców”, który zakończył 
czas karnawału. Do przedszkola przybyło wiele barwnych postaci: 
rycerze, księżniczki, biedronki, piraci, które wspólnie bawiły się 
przy muzyce i brały udział w zorganizowanych konkursach.

Wnuki zaprosiły swoich kochanych dziadków do przedszkola 
na uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Dzieci przygo-
towały dla gości niezapomniane wystąpienia, koncert życzeń oraz 
pokaz umiejętności tanecznych.
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KONKURS „UMIEMY OSZCZĘDZAĆ W SKO”  – ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 29.01.2011r. uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej w Choczewie wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym 
przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie pt.,, Umiemy oszczędzać w SKO”. Celem konkursu było wyrobienie nawyku 
oszczędzania oraz rozwój umiejętności plastycznych. Uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem nauczycieli przygotowali wiele cie-
kawych prac. W konkursie wzięli udział również uczniowie z sąsiednich gmin.

Następnie odbyło się spotkanie uczestników konkursu z Dyrektorem do praw handlowych Kaszubskiego Banku Spółdzielczego 
w Wejherowie p. Karoliną Żurowską i kierownikiem Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Choczewie p. Katarzyną Olszowiec.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali przez naszych gości nagrodzeni dyplomami i upominkami, a wyróżnienie zdobył uczeń klasy 
II Gracjan Burzyński. Prace naszych uczniów można obejrzeć w siedzibie KBS w Choczewie. Serdecznie zapraszamy, a wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział w konkursie GRATULUJEMY!

KONKURS Z J. NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM

Konkurs z j. niemieckiego składał się z czterech etapów i trwał od listopada do lutego bieżącego roku szkolnego. Na każdym 
etapie klasę reprezentowała inna drużyna składająca się z trzech uczniów.

Pierwszy etap konkursu odbył się 10 listopada 2010r., a jego tematem była wiedza o zwyczajach krajów, w których językiem 
urzędowym jest język niemiecki. Zwrócono szczególną uwagę na zwyczaje świąteczne.

8 grudnia 2010r. odbyła się druga część konkursu. Sprawdzała ona wiedzę o państwach niemieckojęzycznych (m.in. ich położenie, 
stolice). A kolejny etap konkursu (12 stycznia 2011r.) miał charakter plastyczny.

Ostatni etap, którego celem było sprawdzenie znajomości języka niemieckiego, odbył się 9 lutego 2011r.
Rywalizacja między klasami, nadzieja na zdobycie ciekawych nagród oraz możliwość wykazania się wiedzą i zdolnościami 

plastycznymi nie tylko motywowały uczniów do nauki języka niemieckiego, ale miały też funkcję wychowawczą, gdyż uczyły pracy 
w grupie i współodpowiedzialności za uzyskane punkty na rzecz klasy. Po trzech etapach prowadziła III A, której przedostatnim 
etapem zabrakło motywacji do pracy. Tym samym straciła pozycję lidera i ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Drugie miejsce zdobyła 
klasa I A, a zwycięzcą okazała się klasa III C. Najlepsze „trójki” klasowe, które zdobyły największą ilość punktów, otrzymały nagrody 
książkowe:

– z klasy I A – Julia Goyke, Dawid Płotka, Izabela Hintzke;
– z klasy I B – Małgorzata Grabowska, Aleksandra Łasińska, Malwina Sarzyńska;
– z klasy III C – Patrycja Niemiec, Natalia Oleszek, Adriana Okrój.

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

01 i 02 marca 2011 r. w Bolszewie rozegrano „Powiatowy 
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych”, 
którego organizatorem było miejscowe gimnazjum. W imprezie 
wzięło udział 10 zespołów z Rumi, Redy, Bolszewa, Wejherowa, 
Strzepcza, Luzina, Bożegopola, Kostkowa, Szemuda i Chocze-
wa, natomiast zawody odbyły się systemem „każdy z każdym”. 
Turniej wygrał zespół z Bolszewa, a nasze dziewczęta zajęły IV 
miejsce. Na zakończenie turnieju drużyny otrzymały puchary, 
medale i dyplomy.

Dziewczęta I – Gimnazjum Bolszewo II – Gimnazjum Sze-
mud III- Gimnazjum Luzino IV- Gimnazjum Choczewo

Gimnazjum w Choczewie reprezentowali: Monika Michniak, 
Patrycja Orzeł, Karolina Wyszecka, Iga Witkowska, Malwina 
Wypych, Alicja Kaleta, Maja Orczyk, Sara Płonka, Magdalena 
Kołodzik, Natalia Wejer, Karolina Derylak, Karolina Chyrzyńska,, 
Maja Labuda, Alicja Liszniańska.. Opiekunami zespołu byli p. 
Natalia Kowalewska-Jażdżewska i p. Marek Świątek.

Natalia Kowalewska - Jażdżewska

TURNIEJ MINI PIŁKI RĘCZNEJ

W marcu 2011r. odbył się Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziew-
cząt Szkoły Podstawowej w Choczewie, w  którym brały udział 
trzy klasy piąte i dwie klasy szóste. Dziewczęta dzielnie walczyły. 
Grano systemem każdy z każdym. 

Najlepszą okazała się drużyna klasy piątej „c”.
Drugie miejsce zdobyła drużyna klasy szóstej „b”.
Trzecie miejsce drużyna klasy piątej „b”.

Opiekun i sędzia zawodów  Teresa Waloch

WIEŚCI ZE SZKOŁYWIEŚCI ZE SZKOŁY

ECO WARSZTATY

28 lutego 2011r. w naszej szkole odbyły się warsztaty „Zielone 
źródło mocy – jak pozyskiwać energię nie szkodząc środowisku.” 
Warsztaty te są częścią projektu „Ekologiczne, nowoczesne, odna-
wialne źródła ciepła dla Ośrodka Terapii Dziennej w Lubiatowie” 
realizowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko.” 
Projekt ten jest fi nansowany ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie warsztatów uczniowie klas pierwszych i drugich 
naszego gimnazjum poznali odnawialne źródła energii oraz za-
sady mądrego i oszczędnego gospodarowania energią. Następnie 
w kilkuosobowych grupach samodzielnie wykonali modele elek-
trowni wiatrowych. Mimo skromnych rozmiarów wiatraki te bez 
problemu zasilały dołączone żarówki. Przy okazji gimnazjaliści 
mieli okazję poznać i wykonać najprostszą prądnicę.
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – FOX

W dniu 1 marca bieżącego roku w Zespole Szkół w Chocze-
wie odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego- Fox 
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs został zorganizowany 
i przeprowadzony przez nauczycieli języka angielskiego- p. 
Agnieszkę Dettlaff 

 i p. Ewelinę Reschke. Wzięło w nim udział 14 uczniów w 
dwóch kategoriach wiekowych:

I – Kittens ( kl. III – IV SP )
II – Ducks ( kl. I – II gimnazjum )
Konkurs Fox organizowany jest co roku w szkołach na terenie 

całej Polski, ale w naszej szkole odbył się po raz pierwszy. Jego 
celem jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego 
poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpo-
wiedniej dla danej kategorii wiekowej  wiedzy oraz wyłonienie 
talentów językowych.  Uczniowie zmagali się z gramatyką angiel-
ską, słownictwem, zwrotami z życia codziennego, kulturoznaw-
stwem krajów anglojęzycznych i pytaniami z zadanej  lektury.

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu zajęcia wysokich 
lokat i z niecierpliwością czekamy na wyniki.

 Agnieszka Dettlaff

PODZIEKOWANIE DLA SPONSORÓW

Bardzo ważnym wydarzeniem w trakcie ostatniego fi nału 
WOŚP, który odbył się w ODKSW,, Relaks” w Zwartowie, była 
niedzielna loteria fantowa, zorganizowana przez nauczycieli 
Szkoły Podstawowej w Choczewie. Skupiła ona na sobie uwagę 
licznie przybyłych w tym dniu,, ludzi wielkiego serca” reprezen-
tujących społeczność lokalną i przybyłych gości, którzy szybko 
uporali się z losami, bijąc przy okazji kolejny rekord dochodów 
z loterii dla WOŚP.

Po raz kolejny loteria mogła się odbyć dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu i uprzejmości wielu osób.

Organizatorzy loterii pragną złożyć wyrazy serdecznego 
podziękowania wszystkim sponsorom, bez pomocy których 
po prostu nie mogłaby się odbyć. Należą do nich następujące 
podmioty i osoby prywatne:

Urząd Gminy Choczewo, Nadleśnictwo Choczewo, Kaszub-
ski Bank Spółdzielczy Choczewo, Eugenia Grudzińska-GZO, 
Marzanna i Krzysztof Cupryniak (sklep,, Perełka”), Gminna Bi-
blioteka Publiczna- Beata Żuk, Iwona i Andrzej Majtacz (sklep,, 
Magis”), Bożena i Grzegorz Kozłowscy (apteka,, Remedium”), 
Wiesława i Stanisław Dawidowscy (sklep,, Wodnik”), Wiesław 
Laskowski (restauracja,, Pestka”), Karolina Strycharczyk oraz 
Karolina Hintzka (salon fryzjerski,, Karolina”), Renata Zarzeczna 
(salon,, Afrodyta”), Beata Majtacz, Wojciech Porębski (Hobet), 
Teresa Lademann (sklep,, U Teresy” w Borkowie), Anna Be-
mowska (sklep spożywczy w Zwartówku), Sławomir Dziobak, 
Sylwia Kropidłowska, Jarosław Bach, Ewelina Czaja i Andrzej 
Lewiński, Aleksandra i Zdzisław Gawryszewscy, Krystian Dettlaff 
(mechanika pojazdowa), Agnieszka Mudlaff, Katarzyna Jędrusik 
(sklep,, Kapira”), Anna i Rafał Misztal (piekarnia,, Starowiej-
ska”), Zofi a Dymowicz oraz Katarzyna Wrońska (kwiaciarnia,, 
Paprotka”), Przedszkole Samorządowe w Choczewie, Gabriela 
Dawidowska, Jacek Lachs, Kamil Dolny, Lucyna i Marek 
Liszniańscy (sklep ABC w Zwartówku), Henryk Milewicz 
(restauracja,, Pod kasztanem”), Krystyna Dettlaff, Jarosław 
Witt, Mirosława i Eugeniusz Langa (Market,, Melan”).

Jeszcze raz wszystkim darczyńcom i uczestnikom loterii 
dziękujemy.
 Organizatorki loterii: Cholka Barbara, Domarus Ewa, 

Dziobak Izabela, Urbowska Izabela

NAJLEPSI SPORTOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ W CHO-
CZEWIE NA MECZU GWIAZD EUROLIGI W GDYNI

8 marca 2011 r.  uczniowie Zespołu  Szkół  w  Choczewie/ 
42  uczniów/   osiągający  najlepsze  wyniki  w  sporcie  pojechali  
autokarem  szkolnym  na  Mecz Gwiazd Euroligi do  Gdyni. Wraz  
z uczniami udali  się  nauczyciele  uczący w-f: p. Natalia-Kowa-
lewska-Jaźdżewska, p. Teresa Waloch, p. Henryk  Rynko oraz p. 
Wojciech  Paździo. Uczniowie  w  Hali Sportowo-Widowiskowej 
Gdynia mieli  możliwość  obejrzenia najlepszych  koszykarek 
grających na Starym Kontynencie, które zmierzyły  się w meczu 
EUROPA – RESZTA ŚWIATA. W przeciwnych drużynach wy-
stąpiły gwiazdy Lotosu Gdynia, Elina Babkina i Monica Wright, 
a zespół Europy prowadził  trener mistrzyń Polski, George Di-
kaioulakos.

 Autokar zapewnił dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie.
 (

„SKRZYPEK NA DACHU” 
WYJAZD CHÓRU I ZESPOŁU TANECZNEGO 

DO SŁUPSKA.

W piątkowy wieczór 18 lutego 
na deskach słupskiej fi lharmonii 
wystawiono kolejny raz niezwykle 
popularny musical niedawno zmar-
łego amerykańskiego kompozytora 
Jerrego Bock’a (1928–2010) pod 
tytułem „Skrzypek na dachu”.

To wybitne dzieło doczekało 
się już wielu interpretacji i ekra-
nizacji. W Polsce największym 
uznaniem cieszą się spektakle 
w wykonaniu aktorów teatrów war-
szawskiego i poznańskiego.

Fragmenty słupskiego „Skrzyp-
ka” zostały zaaranżowane przez 
Monikę Zytke już w 1995 roku 

a premiera w teatrze odbyła się w 2005 roku. Od tamtej pory 
zajmuje stałe miejsce w repertuarze a publiczność, zawsze wierna, 
licznie gromadzi się na widowni. Wiecznie aktualna, pełna ciepłe-
go humoru, a jednocześnie realistycznej refl eksji historia Teviego 
Mleczarza przyciągnęła w tym roku uczniów i nauczycieli Zespołu 
Szkół z Choczewa. Jako liczna ponad pięćdziesięcioosobowa 
grupa zajęliśmy miejsca na widowni przed godziną 18. Następne 
trzy godziny minęły bardzo szybko.

Występ obfi tował w liczne owacje po piosenkach i scenach, 
fi nał zaś zakończył się podwójnym bisem oraz brawami na stojąco 
i głośnym śpiewem publiczności: „Gdybym był bogaty”. Ten sam 
motyw rozbrzmiewał także w autokarze. Po rozmowie z aktorami 
usłyszałem miłe opinie na temat naszej grupy. Miedzy innymi 
chwalono nas za kulturalne zachowanie i gorąco podziękowano 
za uznanie wyrażone w oklaskach i śpiewie. Okazało się, że spo-
śród trzech spektakli wystawionych w piątek i sobotę to właśnie 
ten, który oglądała nasza młodzież został uznany przez aktorów 
za najlepszy. Istotnie był to jeden z najbardziej i najdłużej okla-
skiwanych „Skrzypków” w historii słupskiej fi lharmonii. Kolejny 
spektakl już 2 maja bieżącego roku.

Celem wyjazdu było przede wszystkim zintegrowanie zespo-
łów wokalnego i tanecznego. Jaka inna forma, jeśli nie musical, 
mogłaby tego dokonać? Rzeczywiście, wrażenia młodzieży 
po wyjściu z teatru były takie, jak oczekiwałem. Rozśpiewani, 
roześmiani i bogaci w nowe wartości etyczne i artystyczne późną 
nocą powrócili do swoich domów.

M. Radziejewski 
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POWIATOWY  TURNIEJ  PIŁKI  RĘCZNEJ  CHŁOPCÓW.
BOLSZEWO 03-04.03.2011

W dniach 3-4 marca  2011 r. na hali sportowej Gminnego 
Ośrodka Promocji Sportu i Rekreacji w Bolszewie, odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych 
Chłopców w Piłce Ręcznej..W rywalizacji wzięło udział 10 ze-
społów reprezentujących każdą gminę powiatu wejherowskiego

Zawody rozgrywane były w 3 grupach eliminacyjnych  
/A,B,C/,  z których do fazy fi nałowej awansowały po 2 najlepsze 
zespoły.

Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy, czyli Sa-
morządowe Gimnazjum z Bolszewa. Gimnazjum  z  Choczewa   
zajęło  w  ogólnej  punktacji  V miejsce.  Naszą  drużynę  repre-
zentowali:      

Bartłomiej Młyński – kl. III A
Krzysztof Petka – kl. I C
Krzysztof Wroński – kl. II B
Łukasz Dunst – kl. III C
Piotr Karcz – kl. III C
Aleksander Łysko – kl. III B
Mateusz Sawicz -  kl. I B
Dawid Drzeżdżon – kl. III B

Przemysław Świątek  - kl. II B
Artur Świątek -  kl. I B
Jonatan Łukasiewicz -   kl. III C
Opiekun  : Wojciech   Paździo

Poziom rywalizacji był bardzo  wyrównany. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami oraz 
dyplomami , które wręczali: Pan Jarosław Borowiec oraz Pani 
Joanna Syska. 

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie oraz Samorządowe 
Gimnazjum w Bolszewie.

Wyniki  KOŃCOWE   zawodów
1. Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie 
2. Gimnazjum w Łęczycach
3. Gimnazjum nr 1 w Redzie
4. Gimnazjum Publiczne w Luzinie
5. Gimnazjum w Choczewie
6. Gimnazjum nr 1 w Rumi
7. Samorządowe Gimnazjum w Kostkowie
8. Gimnazjum w Szemudzie
9. Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
10. Gimnazjum w Strzepczu
 

Z ŻYCIA HARCERSKIEJ BRACIZ ŻYCIA HARCERSKIEJ BRACI
BIWAK KARNAWAŁOWY

Dnia 18 lutego nasza drużyna pojechała na biwak karnawałowy do Krokowej. Niestety na miejscu stawiły się tylko cztery osoby 
(byliśmy najmniejszą grupą). Niemniej jednak nie traciliśmy dobrego humoru i czekaliśmy na rozpoczęcie biegu patrolowego, który 
miał się odbyć w okolicy Krokowej. Wyruszyliśmy jako drudzy. Na punktach stali starsi harcerze, którzy mieli nadzorować przebieg 
zadania i w razie potrzeby pokierować nas w kierunku następnego przystanku. Wszystkie drużyny musiały wykazać się znajomością 
pierwszej pomocy, a także szyfrów, znajomością musztry oraz wiedzą o ekwipunku i prawie harcerskim. Choć było nas niewielu za-
dania szły nam sprawnie. Kiedy wróciliśmy do szkoły mogliśmy zjeść kolację i przygotować się do dyskoteki karnawałowej, w której 
miały uczestniczyć też zuchy. Zabawa trwała około dwóch godzin. Jeszcze przed ogłoszeniem ciszy nocnej śpiewaliśmy przy gitarze 
różne piosenki harcerskie.

Rano, po zjedzeniu śniadania i po wielkim sprzątaniu odbył się krótki kurs pierwszej pomocy. Pokazano nam jak wykonywać 
resuscytację, jak usztywnić złamaną kość. Na sam koniec wszyscy wzięliśmy udział w apelu zakończeniowym. Ogłoszono wyniki 
biegu patrolowego. Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce. Około jedenastej rozjechaliśmy się do domów.

Myślę, że na tym biwaku nauczyliśmy się wielu przydatnych rzeczy oraz mogliśmy się nieco wyszaleć.
                                    Czuwaj!,  Pionierka Agata Knapińska z 10 WLDH „Wilki”

WIEŚCI Z BIBLIOTEKIWIEŚCI Z BIBLIOTEKI
PANI ANTONINA PAŁYSIŃSKA- KONCZAK GOŚCIEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU „QUO VADIS”

22 lutego br. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie miało miejsce kolejne spotkanie uczestników projektu „Quo 
vadis.” Gościem honorowym gimnazjalistów była Pani Antonina Pałysińska- Konczak, która bardzo pięknie opowiedziała młodzieży 
o swojej drodze do zdobycia zawodu lekarza.
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OCHRONA POLSKIEGO WYBRZEŻA

W ramach projektu edukacyjnego pn. “Dekalog plażowicza, czyli wszyscy może-
my chronić środowisko polskich wydm nadmorskich” odbyły się prelekcje dla dzieci 
i młodzieży w Gminnej Bibliotece i Zespole Szkół w Choczewie. O sposobach ochrony 
wybrzeża nadmorskiego opowiadali pracownicy Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiato-
wie: Kierownik – Wacław Lipiec, oraz starsi nadzorcy- Jan Dziobak i Wojciech Gradek. 
Słuchaczami byli uczniowie kl. od I do VI Szkoły Podstawowej. Dzieci zapoznały się 
z takimi zjawiskami jak abrazja, akumulacja, powstawanie wydm. Wykłady poparte 
ciekawą prezentacją multimedialną, pobudziły wyobraźnię i wrażliwość na zagrożenia 
często spowodowane lekkomyślnością i nierozważnym działaniem człowieka.

Beata Żuk

WYSTAWA DAWNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Starocie, czy wspomnień czar? Oceńcie sami, jeśli zawitacie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, gdzie zgromadzono 
urządzenia używane w naszych domach na przełomie XIX I XX wieku.

Wystawa liczy ponad 60 eksponatów, wśród nich niewątpliwą perełką jest dawny aparat fotografi czny, który nasze pokolenie 
pamięta z fi lmów “starego kina”. Ciekawostką są przedwojenne wyciskarki do soków, dawne narzędzia ciesielskie, wagi, żelazka, 
lampy naftowe, młynki do pieprzu i kawy, samowary na węgiel, kołowrotek czy starodawna maszyna do szycia.

Dzięki Państwu Annie i Jarosławowi Pellowskim możemy na chwilę wspomnieć czasy PRL-u, usiąść przy stoliku barowym 
i przypomnieć sobie, ile gram mąki, cukru czy czekolady przysługiwało w ciągu miesiąca.

Większość eksponatów, (około 75%) pochodzi z prywatnej kolekcji Państwa Gabrieli i Krzysztofa Łasińskich, pozostałą część 
uzupełniły sprzęty Państwa Krystyny i Ryszarda Karpińskich, Pana Jana Dziobaka oraz Państwa Mirosławy i Eugeniusza Langa. 
Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc. 

                      Beata Żuk

 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PISANK�, PALM�,  
KARTK� WIELKANOCN� I STROIK �WI�TECZNY 

 
Organizatorzy konkursu: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie im. S. �eromskiego 
Zespó� Szkó� w Choczewie im. Unii Europejskiej 
Cele konkursu: 
 - Utrwalanie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez sztuk�. 
 - Kszta�towanie w m�odych ludziach szacunku do warto�ci chrze�cija�skich, narodowych, 
    regionalnych i rodzinnych. 
 - Poznawanie tradycji i zwyczajów obowi�zuj�cych w miejscu zamieszkania,  
   domu rodzinnym. 
Tematyka konkursu: 
  - Tradycje i obrz�dy zwi�zane ze �wi�tami Wielkanocnymi. 
  - Pisanki i kartka w�asnor�cznie wykonana. 
  - Techniki tworzenia stroików �wi�tecznych. 
  - Palma wielkanocna tradycyjna i wspó�czesna. 
Technika prac: 
Technika prac dowolna – r�kodzielnicza; malarstwo, rze�ba, grafika, haft, papieroplastyka, itp. 
( Jury nie b�dzie uwzgl�dnia�o prac zawieraj�cych elementy gotowe – kupione). 
Termin i miejsce nadsy�ania prac: 
Prace nale	y dostarczy
 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie do dnia 15.04.2011 r.  
Wystawa pokonkursowa czynna b�dzie od  18.04.2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Prace powinny by� opisane: autor, wiek uczestnika, miejsce zamieszkania.  
 Prosimy o solidne zabezpieczenie kartek z metryczkami (powinny by
 one przywi�zane 
 lub przyklejone do prac). 
Prace oceniane b�d� w nast�puj�cych kategoriach wiekowych: 
 - Przedszkole. 
 - Klasy I – III. 
 - Klasy IV – VI. 
 - Gimnazjum. 
 - Osoby doros�e powy	ej 16 roku 	ycia 
 

Najlepsze prace zostan� nagrodzone. Nagrody zostan� wr�czone laureatom  
na pokonkursowym spotkaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie. 

O terminie spotkania poinformujemy zainteresowane osoby. 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
UWAGA! ROLNICY Z TERENU 

GMINY CHOCZEWO!

Zawiadamiam, że rozpoczęłam już wypełnia-
nie wniosków o dopłaty bezpośrednie i o płatności 
rolnośrodowiskowe. Terminy naboru w Agencji 
Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa trwać 
będą od 15 marca do 15 maja 2011 r.

Wykonuję również plany nawozowe na 2011 
rok dla rolników realizujących pakiet rolnictwo 
zrównoważone w programie rolnośrodowisko-
wym.

Przypominam, że wykonanie takiego planu na-
wożenia należy wykonać jeszcze przed złożeniem 
wniosku o płatności.

Rolnicy, którzy chcą podjąć po raz pierwszy 
program rolnośrodowiskowy, bądź kontynuację 
takiego programu muszą posiadać plan działalności 
rolnośrodowiskowej na lata 2011-2016.

W celu łatwiejszego i wygodniejszego wypeł-
nienia wniosków i planów proszę o wcześniejsze 
uzgodnienia telefoniczne.

Urząd Gminy  58/572-39-40
Komórka służbowa    797-010-641
Kom. 788-981-589
Tel.dom.  58/676-61-55 po godz.17oo

Doradca PODR Gdańsk
Doradca rolnośrodowiskowy

Doradca cross complianse
mgr inż. Genowefa Błahuszewska

TOMASZ JACHIMEK Z NOWYM 
PROGRAMEM KABARETOWYM 

„CZŁOWIEK NIE MA LEKKO”

Niedziela 27.03.2011
Godz. 16.00
Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie

Tomasz Jachimek to perła wśród stand-
upowców, czyli ludzi robiących tzw. one-man 
show. To już niemalże instytucja zawierająca 
w sobie autora tekstów skeczy, sztuk teatralnych, 
monologów, piosenek, felietonów prasowych, 
audycji radiowych i wykonawcę. Nie da się ukryć, 
że Tomasz Jachimek jest inteligentny, błyskotliwy 
i do tego zabawny. Ponadto jest uczulony na ludz-
ką głupotę, co potwierdza obnażając ją regularnie 
w programie „Szkło Kontaktowe” w TVN24. 
A ponieważ głupota ludzka nie zna granic, Tomek 
jeszcze długo będzie miał co robić.

Program kabaretowy Tomasza Jachimka 
„Człowiek nie ma lekko”, to w pełni profesjo-
nalny, doskonale przygotowany spektakl autorski 
w zabawny sposób komentując otaczającą nas 
rzeczywistość i wyśmiewając ludzkie słabości 
i natręctwa.

Wstęp: 15 zł
Rezerwacje telefoniczne pod numerem: 58 

672-27-75

PROPONOWANY KALENDARZ IMPREZ 
WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY  

w miesicu kwietniu 2011 r. 
 

Data Wydarzenie 

07.04.2011 
godz. ? 

Rozstrzygni�cie konkursu fotograficznego i wystawa 
Miejsce: Urz�d Miasta - Ratusz 

07.04.2011 
godz. 17.00 

X Turniej Czarnej Ba�ki 
Miejsce: Restauracja „Angelos” w Wejherowie 

12.04.2011 
godz. ? 

Konkurs Filmowy organizowany wraz z I Liceum Ogólnoksztac�cym im. Jana 
III Sobieskiego w Wejherowie. 
Miejsce: I Liceum Ogólnokszta	c�ce im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie 

15.04.2011 
godz. 18.00 

Recital w wykonaniu Moniki D�ua-Radkiewicz graj�cej na gitarze klasycznej. 
Miejsce: aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 

17.04.2011 
godz. 08.00 

Inscenizacja Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w wykonaniu Misterników 
Kaszubskich – procesja wyrusza spod Bramy Oliwskiej w Wejherowie. 
Miejsce: przej
cie od Bramy Oliwskiej do Kolegiaty 

17.04.2011 
godz. 15.00 

Misterium M�ki Pa�skiej na Górach Kalwarii Wejherowskiej – kolejna 
inscenizacja Drogi Krzy�owej w scenerii Kaszubskiej Golgoty w wykonaniu 
„Misterników Kaszubskich” w re�yserii Wojciecha Rybakowskiego. 
Miejsce: Kalwaria Wejherowska 

22.04.2011 
godz. 10.00 

Misterium M�ki Pa�skiej na Górach Kalwarii Wejherowskiej – kolejna 
inscenizacja Drogi Krzy�owej w scenerii Kaszubskiej Golgoty w wykonaniu 
„Misterników Kaszubskich” w re�yserii Wojciecha Rybakowskiego. 
Miejsce: Kalwaria Wejherowska 

28.04.2011 
godz. 17.00 

XI Turniej Czarnej Ba�ki 
Miejsce: Restauracja „Angelos” w Wejherowie 

29.04.2011 
godz. 19.00 

Wyst�p kabaretu „Szarpanina” ze Szczecina. Kabaret liczy czterech czonków, a 
na scenie rozrywkowej znajduj� si� od grudnia 2007 roku.  
Miejsce: aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 

Harmonogram dzia�alno�ci kulturalno-popularyzatorskiej 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 

w kwietniu 2011 roku 
 

01.04. (pi�tek) godz. 12.00 – og�oszenie wyników konkursu wiedzy o teatrze po��czone z  
                                               obchodami Mi�dzynarodowego Dnia Ksi�	ki dla Dzieci       
02.04. (sobota) godz.12.00 – spotkanie autorskie z Magdalen� �rod� w ramach Biesiady Literackiej 
09.04. (sobota) godz. 12.00 – spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem w ramach Biesiady  
                                                Literackiej 
13.04. (�roda) godz. 12.00 – prelekcja profesora Andrzeja G�siorowskiego na temat „Gryf Pomorski  
                                               w powiecie wejherowskim” po��czona z promocj� ksi�	ki „Tajna  
                                               Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski” 
13.04. (�roda) godz. 11.00 – spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
14.04. (czwartek) godz. 11.30 - spotkanie autorskie z Gra	yn� B�kiewicz –  
                                                    autork� ksi�	ek dla dzieci, m�odzie	y i doros�ych 
23.04. (sobota) – og�oszenie konkursu internetowego z okazji �wiatowego Dnia Ksi�	ki i Praw  
                            Autorskich 
27.04. (�roda) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
 
Kwiecie
 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi�	ki dla M�odzie	y 
Kwiecie
 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi�	ki dla Doros�ych 
Kwiecie
 – wystawa malarska Longiny Wysockiej „Moje podró	e ma�e i du	e” 
 
Wystawki zwi�zane z rocznicami: 
�wiatowy Dzie
 Zdrowia (7 kwietnia) - Czytelnia Naukowa 
Mi�dzynarodowy Dzie
 Ksi�	ki dla Dzieci (2 kwietnia) – Wypo	yczalnia dla Dzieci 
�wiatowy Dzie
 Ksi�	ki i Praw Autorskich (23 kwietnia) – Wypo	yczalnia dla Doros�ych 
Dzie
 Ziemi (22 kwietnia) – Filia nr 2 
 

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. 
Szczegó�owe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz 

http://www.facebook.com/BibliotekaWejherowo 
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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA 
W KALISZU I MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W LICHENIU 

W DNIACH 7-9.04.2011 

CENA 160/OS. Plan Pielgrzymki

Dzień 1
5.00 – Błogosławieństwo Duszpasterskie i wyjazd z Choczewa
10.00 – Spotkanie w parafi i Drzycim – Msza Św.
15.00 – Kalisz, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma
17.00 – Konferencja, modlitwa, uczestnictwo w comiesięcznej 

Mszy Świętej w intencji  rodzin wraz z pielgrzymami 
z całej Polski w Sanktuarium Św.Józefa (transmisja za  
pośrednictwem TV TRWAM i Radia Maryja)

Dzień 2
7.00 – Msza Św. w Kaliszu
9.00 – wyjazd do Lichenia (ok.70 km)
11.00 – zakwaterowanie w Licheniu
12.00 – 15.00 – wycieczka z przewodnikiem: Las grąbliński, 
Droga krzyżowa, Wystawa, Wieża Kaplicy Trójcy Świętej (ad-
oracyjna) 
17.00 – spotkanie z egzorcystą ks.Szaniawskim w Domu Reko-
lekcyjnym
Po spotkaniu czas wolny dla pielgrzyma (Golgota, adoracja, 
spowiedź św.)
Dzień 3
7.30 – Msza Św. w intencji pielgrzymów
10.00 – wyjazd z Lichenia

KALISZ   I SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 Kalisz, drugie pod względem wielkości miasto wielkopolski, leżące w malowniczej dolinie Prosny. 
Miasto może poszczycić się posiadaniem najstarszej metryki pisanej pośród miast Polski.

Od początku XVII wieku jednym z głównych miejsc czci św. Józefa w Polsce stał się Kalisz, gdzie 
kult ten wiązano z obrazem Świętej Rodziny. Początki Sanktuarium sięgają 1670 roku.  

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W LICHENIU

Pierwsza historyczna wzmianka o Licheniu pochodzi z 1151 roku, kiedy to Piotr Dunin postawił 
granitowy krzyż w połowie drogi między Grąblinem a Licheniem, znacząc tym samym szlak z Kalisza do 
Kruszwicy. Historyczny krzyż stoi do dzisiaj w kapliczce na licheńskim rynku.

„Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu”
François de La Rochefoucauld 

Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu) to choroba, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez 
świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i 
może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Alkoholicy to ludzie, którzy nie są w stanie konse-
kwentnie kontrolować swego picia przez dłuższy czas i nie mogą ręczyć za swe zachowanie, kiedy 
już zaczną pić. Konieczna jest długoterminowa, specjalistyczna terapia, która pozwoli alkoholikowi 
zrekonstruować swoje życie, odbudować ważne wartości, funkcje społeczne i rodzinne oraz podjąć 
trud mierzenia się z przeciwnościami losu bez użycia alkoholu. 

ALKOHOL JEST PROBLEMEM W TWOIM ŻYCIU? CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?

POMOŻEMY CI!
GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW CHOCZEWA 

ZAPRASZA W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZINIE 17.00.
SPOTYKAMY SIĘ W „STAREJ SZKOLE”. ZAPRASZAMY!

12.30 – przyjazd do Torunia, wizyta w rozgłośni Radia Maryja 
oraz wspólna modlitwa  różańcowa transmitowana za pośrednic-
twem radia.
Zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc w Toru-
niu.
14.00 – wyjazd z Torunia
21.00 – 22.00 – planowany przyjazd do Choczewa.

Kontakt: tel.58 572 43 92, kom.723 621 549
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWA-

NIA

Kibiców piłki siatkowej oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy  na
Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych,

które odbędą się 26 marca 2011 roku o godz. 1000

w Choczewie
Rozgrywki odbywać się będą w obiektach :
- hala sportowa LKS „ORZEŁ” Choczewo, ul. Kusocińskiego 7
- hala sportowa Zespołu Szkół w Choczewie, ul. Szkolna 2
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KRZY�ÓWKA LITERACKA 
LITERY Z SZARYCH PÓL, CZYTANE KOLEJNO RZ�DAMI OD LEWEJ DO PRAWEJ UTWORZ ROZWIZANIE. NALE�Y JE DOSTARCZY� DO 11.04.2011 r.  DO 

SIEDZIBY BIBLIOTEKI OSOBI�CIE, E-MAILEM LUB POCZT,, PODAJC JEDNOCZE�NIE SWOJE IMI�, NAZWISKO, ADRES ORAZ NR TELEFONU 

KONTAKTOWEGO. NAGROD JEST ILUSTROWANY LEKSYKON PISARZY I POETÓW POLSKICH, A ZWYCI�ZCA ZOSTANIE WY�ONIONY 12 KWIETNIA W 

DRODZE LOSOWANIA. 

ADRES: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. KUSOCI�SKIEGO 5, 84-210 CHOCZEWO,  E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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POZIOMO: 

1. NAPISA� „DZIEWCZYNK� Z ZAPA�KAMI” 

3. „….. I ROMANSE” ADAMA MICKIEWICZA 

6. OJCIEC IKARA 

7. DZIEWCZYNKA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

8. NORDYCKI BÓG BURZY I PIORUNÓW 

12. P�YN� DO SWEJ ITAKI 

14. CZEKA� NA NI FILON 

15. SKARGA, AUTOR „KAZA� SEJMOWYCH” 

16. „MOBY….”- KASZALOT U MELVILLE’A 

18. IMI� UKOCHANEJ WOKULSKIEGO  

20. EPOKA LITERACKA PO ROMANTY�MIE 

23. AUTOR „KORDIANA” 

26. POWIE�� Z KMICICEM 

27. IMI� FARAONA Z POWIE�CI PRUSA 

PIONOWO: 

2. STWORZY� „KUBUSIA FATALIST�..” 

4. UKOCHANY GINEWRY 

5. OJCZYZNA Z INWOKACJI W „PANU TADEUSZU” 

9. KRÓLOWA ELFÓW  W „�NIE NOCY LETNIEJ” 

10. MA��ONKA ZEUSA 

11. IMI� POETY Z CZARNOLASU 

13. PRAWDZIWE NAZWISKO KSI�DZA ROBAKA 

17. NAPISA� „KRÓLA MACIUSIA I” 

19. �WI�TA KSI�GA CHRZE�CIJAN 

21. IMI� TWAINA 

22. RZYMSKI ZEUS 

24. IMI� KSI��NICZKI BURGUNDA  

25. MODNA U KRASICKIEGO
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