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WIEŚCI
LATO – CZAS ZABAW,  FESTYNÓW LATO – CZAS ZABAW,  FESTYNÓW 

I GRZYBÓW…I GRZYBÓW…

A SKORO LATO, KTÓREGO POCZĄTKIEM TRADYCYJNIE BYŁA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, 
TO NASTAŁ CZAS ZABAW, FESTYNÓW I RADOSNEGO, SWOBODNEGO WYPOCZYNKU.

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!
Od dnia, w którym obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, powierzając mi stanowisko 

Wójta Gminy Choczewo minęło już ponad pół roku. Mam nadzieję, że w tym czasie nie 
nadużyłem Państwa zaufania, a swoje obowiązki wykonywałem rzetelnie, i biorąc w pełni 
odpowiedzialność za podejmowane przeze mnie decyzje.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że mają prawo 
wymagać od każdego urzędnika pracującego w naszym urzędzie rzetelności i uczciwości 
w wykonywaniu obowiązków przynależnych danemu stanowisku, a także kompetencji 
i wiedzy. Proszę również pamiętać, że każdy urzędnik ma obowiązek działać bezstronnie, 
etycznie i rozsądnie.

Jednocześnie liczę na to, że pracownicy Urzędu Gminy Choczewo właśnie tak pracują, 
nie zapominając o zasadzie, że urzędnik zawsze pozostaje usługodawcą.

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

Zapraszamy do nadsyłania korespondencji!
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowania 

„Wieści Choczewskich”, dzielenia się z nami swoimi uwagami, opiniami 
i informowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych. Chcemy, by jak 

najwięcej mieszkańców gminy sięgało po nasz biuletyn.
Jednocześnie informujemy, że nie będziemy publikować anonimów 

oraz tekstów zawierających wulgaryzmy. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do adiustacji i skracania nadesłanych tekstów.

Informuję również, iż za treść zawartą w tekstach, odpowiadają 
jedynie ich autorzy.

Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji i ogłoszeń, 
których treść warto przekazać do wiadomości publicznej i aby mogły one 

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

Drodzy Czytelnicy!
Przypominam, iż na stronie Urzędu Gminy Choczewo można znaleźć numer bieżący i numery archiwalne „Wieści 

Choczewskich” w wersji elektronicznej (w formacie PDF) :
http://www.choczewo.com.pl/pol/wiesci.htm

SPROSTOWANIE

W czerwcowym numerze „Wieści Choczewskich” – Nr 6(136), na stronie 4 w artykule „Spotkania polsko-norweskie”, 
którego autorką jest Pani Anita Bieleninik-Oyeye, dokonano błędnego zapisu nazwy norweskiej Gminy Sømna, za co ser-
decznie przepraszamy przede wszystkim autorkę, a także wszystkich czytelników.

22 lipca 2011 r. w Norwegii doszło do wielkiej tragedii, w której śmierć poniosły 92 osoby – 7 w zamachu 
w Oslo i 85 podczas strzelaniny na terenie obozu młodzieżówki partii rządzącej na wyspie Utoya.

Zarówno władze samorządowe, jak i całe społeczeństwo Gminy Choczewo stanowczo potępiają te akty 
przemocy, w których śmierć ponieśli niewinni ludzie.

Chcemy zapewnić Norwegów, w szczególności władze i mieszkańców zaprzyjaźnionej Gminy Sømna, 
że w tych trudnych i bolesnych dla Nich chwilach dzielimy z Nimi smutek i żałobę. Składamy wyrazy szczerego 
żalu i współczucia rodzinom ofi ar.

      W imieniu władz i społeczeństwa Gminy Choczewo

   Krzysztof Łasiński               Wiesław Gębka              
  Przewodniczący Rady Gminy Choczewo            Wójt Gminy Choczewo
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Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci 

Zbigniewa Kubiaka – byłego Sołtysa 
sołectwa Słajkowo

Rodzinie i najbliższym
składają

  Przewodniczący RG                          Wójt Gminy
  Krzysztof Łasiński                          Wiesław Gębka

i Radni Rady Gminy Choczewo  
oraz pracownicy 

Urzędu Gminy Choczewo

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
Rodzinie i najbliższym

z powodu śmierci byłego Sołtysa sołectwa 
Słajkowo

Tadeusza Kubiaka

składają

sołtysi Gminy Choczewo

Serdeczne podziękowania za uczestnictwo przyjaciół, 
znajomych i delegacji z Urzędu Gminy w Choczewie 
w ostatniej drodze byłego Sołtysa sołectwa Słajkowo 

śp. Tadeusza Kubiaka
Składa Rodzina

„NIE ZGADZAM SIĘ Z TWOIM POGLĄDEM, ALE PO KRES MOICH DNI BĘDĘ BRONIŁ TWEGO 
PRAWA DO ICH GŁOSZENIA”

                                                                                                                                   Voltaire

PODZIĘKOWANIE

Jesteśmy mieszkańcami gminy Choczewo i chcielibyśmy na łamach gazety gminnej złożyć podziękowania dla pani Zuzanny 
Wiącek. Pomimo tego, iż nie wygrała w minionych wyborach samorządowych do Rady Gminy Choczewo, nadal dba o mieszkańców, 
nie tylko z okręgu wyborczego Słąjszewo.

Pani Zuzia ma troje dzieci, które również wymagają opieki, a poświęca nam swój czas, nie mając z tego żadnego zysku. Wręcz 
odwrotnie – nikt nie zwraca jej kosztów, które ponosi pracując jako wolontariusz.

Dziękujemy jej za rozwożenie żywności, w którym to również wójt Pan Wiesław Gębka miał swój udział. Dziękujemy za meble, 
które nam przywozi, i o które sama się stara, za naczynia, odzież i buty dla dzieci… – są to rzeczy, których nie możemy sobie kupić, 
bo nas na nie zwyczajnie nie stać. Składamy podziękowania Zuzannie za pomoc przy wypełnianiu wszelkiego rodzaju dokumentów 
i wniosków. Specjalne wyrazy wdzięczności należą się także mężowi Zuzi, który wraz z żoną bezinteresownie nam pomaga.

Jednocześnie prosimy ludzi dobrej woli będących w posiadaniu dużego samochodu o pomoc Państwu Wiącek w przewożeniu 
mebli i innych sprzętów gospodarstwa domowego.

Droga Zuziu, jako ludzie bardzo skromni nie możemy podarować Ci niczego więcej, jak tylko naszą modlitwę o zdrowie i po-
wodzenie dla Ciebie i Twojej rodziny. Mimo, że jesteś taka drobniutka, dźwigasz na swych barkach bardzo wiele, a dla nas jesteś 
naprawdę Wielka.

Mieszkańcy gminy Choczewo: Kazimierz, Władek, Barbara, Teresa, Bożena, Ania, Krysia, Julita, Małgosia, Katarzyna, i wszyscy potrzebujący wraz z rodzinami.   

         
NIELEGALNE WYPUSZCZANIE ŚCIEKÓW

Jako mieszkaniec miejscowości Lublewko, idąc sobie w 
niedzielny dzień na spacer z synkiem natknąłem się na ciekawe 
znalezisko. Otóż na międzypolnej drodze (zaznaczone na mapce), 
ktoś urządził sobie miejsce zrzutu ścieków. Nie dość, że są one wy-
lewane notorycznie do rowu, to ktoś był na tyle leniwy i bezczelny, 
że wylewa je wprost na drogę i aż „miło” się spaceruje.

Ślady są mocno „wyjeżdżone”, zarośla w rowie w kilku miej-
scach wygniecione, więc łatwo się domyślić, że proceder ten trwa już 
jakiś czas. Przypuszczalnie są to ślady po samochodzie ciężarowym 
na bliźniaczych kołach, więc raczej nie trudno będzie wytypować 
potencjalnych trucicieli.

Mam nadzieję, że nasza straż gminna będzie miała nie lada grat-
kę bawiąc się w mini śledztwo, bo że kogoś złapią – to nie wierzę

Liczę na to, że moja wiadomość nie pozostanie bez echa. Może 
i inni mieszkańcy nie będą obojętni na wszechobecny syf jaki panuje 
w naszej gminie.

 Z poważaniem Lublewczanin

MÓJ GŁOS...MÓJ GŁOS...
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VII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO 
VI KADENCJI

W dniu 17 czerwca 2011 r. w Sali Konferencyj-
no-Wystawowej Centrum Informacji Turystycznej 
w Choczewie odbyła się VII sesja Rady Gminy 
Choczewo, na której to zebrani radni  na wnio-
sek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo, 
udzielili Wójtowi Gminy Choczewo absolutorium 
z  tytułu wykonania budżetu Gminy Choczewo za 
2010 rok.

Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fi nanso-
wego Gminy Choczewo za rok 2010 wraz ze spra-
wozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo 
za 2010 rok.

Po szczegóły zapraszamy 
do Biuletynu Informacji 

Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gmi-
ny Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie 

udostępnione są wszystkie uchwały.

VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
CHOCZEWO VI KADNCJI

11 lipca 2011 roku na VIII nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy Choczewo VI kadencji większością 
głosów podjęto uchwałę w sprawie odwołania 
Skarbnika Gminy Choczewo, Pani Grażyny Sibiga. 
Dotychczasowa Pani Skarbnik złożyła wniosek 
o przejście na emeryturę.

Następnie podjęto uchwałę, również większością 
głosów, w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
Choczewo. W wyniku ogłoszonego konkursu 
na to stanowisko, na nową Skarbnik wybrano Panią 
Alicję Kobiella.

Pani Alicja Kobiella jest mieszkanką Wejherowa. 
Ukończyła Uniwersytet Gdański i Studia Podyplo-
mowe na kierunku rachunkowość i fi nanse. Od kil-
kunastu lat pracuje w księgowości, a od ośmiu 
w jednostkach sektora fi nansów publicznych. Swoją 
wiedze i doświadczenie chce wykorzystać w pracy 
na rzecz gminy. Obecnie zajmuje się oceną sytuacji 
fi nansowej gminy. Wyniki tej oceny zostaną podane 
w terminie późniejszym.
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Tymczasem zastępca wójta, Pan Mariusz Pardus dla gazety rozpowszechnianej 
w Powiecie Wejherowskim „Twoja Gazeta” odpowiedział na parę pytań dotyczą-
cych korzyści płynących z lokalizacji farm wiatrowych 
w gminie.

Na prośbę zastępcy wójta, Pana Mariusza Pardus do-
konuję przedruku tego wywiadu z ww. gazety (za zgodą re-
daktora „Twojej Gazety” przeprowadzającego wywiad):

„Czy budowa elektrowni jest szansą rozwoju dla 
Gminy, chociażby pod względem zwiększonej ilości 
miejsc pracy.

Istotną dla gminy jest wartość inwestycji (ok. 160 mln EURO, czyli ok. 640 
mln zł). Tutaj oczekujemy podatku od nieruchomości w wys. 2% od tego, co trwale 
związane z gruntem. Szacowany wpływ to ok 3,5 mln PLN rocznie do budżetu. Szcze-
gólnie intratna dla gminy jest inwestycja fi rm Windcom i Prokon realizujących u nas 
jeden z parków, ponieważ siedziba fi rmy właścicielskiej ich parku wiatrowego będzie 
na terenie gminy Choczewo, więc 6,7% z podatku dochodowego właściciela będzie 
trafi ało z urzędu skarbowego do gminnego budżetu.

W fazie budowy rodzime fi rmy będą mogły budować infrastrukturę. Jej koszt 
to ok. 8 mln EURO. W czasie eksploatacji cały park będzie pod ochroną i stale monitoro-
wany, więc będą potrzebni tu na miejscu ochroniarze. Gmina Choczewo z uwagi, że jest 
z dala od głównych traktów komunikacyjnych i nie posiada złóż ani innych mineralnych 
zasobów nie ma szans na inwestycje przemysłowe czy produkcyjne. Jedyną szansą dla 
wzmocnienia gminnego budżetu jest uruchomienie jednej lub kilku farm elektrowni 
wiatrowych, które podwoją budżet. Wspomniane tu już Windcom i Prokon, planujący 
największą farmę na terenie naszej gminy, proponują sołectwom, gdzie powstaną loka-
lizacje el. wiatrowych, 0,5% przychodu ze sprzedaży energii przekazać na lokalne cele
społeczne. Mało tego, w pierwszej transzy inwestorzy ci proponują 3 mln zł. jako 
„zastrzyku” na pokrycie palących inwestycji w naszej gminie.

Jakie jest nastawienie społeczeństwa Gminy wobec prawdopodobnej budowy 
Elektrowni i jej lokalizacji.

Generalnie inwestycja trafi a na zrozumienie i akceptację. Niestety znalazło się parę 
osób, które od niedawna stały się mieszkańcami naszej gminy i uzurpują sobie prawo 
do decydowania o jej długofalowym rozwoju. Wydaje mi się, że osoby, które nic nie 
wniosły do rozwoju naszego regionu, nie powinny manipulować częścią społeczeństwa, 
by osiągnąć prywatne cele. My jako przedstawiciele samorządu musimy widzieć dobro 
ogółu naszej gminy i nie ulegać naciskom kilku osób, próbujących wpłynąć na część 
mieszkańców a do tego związanych z ziemia choczewską dopiero od kilku lat.

Czy energia wiatrowa jako odnawialne źródło energii jest rzeczywiście tak 
przyjazna dla środowiska i tania (czy były robione ekspertyzy w tej sprawie), jak 
się powszechnie uważa? Kto zyska a kto może stracić na jej upowszechnieniu?

Sprawa kosztów energii elektrycznej pozyskiwanej z węgla lub atomu jest nam 
podawana tylko w ograniczonym zakresie. Mówi się tylko o kosztach wytworzenia 
pomijając koszty społeczne lub koszty dodatkowe po zakończeniu jej produkcji. Wę-
giel: Nikt nie uwzględnia w cenie kilowatogodziny kosztów społecznych ponoszonych 
w związku z jej wytwarzaniem. Są to: kwaśne deszcze, zapylenie środowiska, degrada-
cja środowiska konieczna dla wytworzenia systemu logistycznego, by transportować 
węgiel na miejsce jego przetworzenia itd.

Jeśli chodzi o energię jądrową, jest dokładnie tak samo. Nigdzie nie otrzymamy 
miarodajnej informacji, jakie są koszty przechowywania materiałów radioaktywnych. 
Gdzie i w czym przechowywać bezpiecznie odpady radioaktywne przez dziesiątki 
tysięcy lat? W debacie społecznej w Polsce na temat energii atomowej jeszcze nikt 
nie odpowiedział w konkretnych liczbach na to pytanie. Gdyby uwzględnić wszystkie 
aspekty mające wpływ na cenę energii elektrycznej z paliw kopalnych lub z atomu, 
to byłaby ona wielokrotnie wyższa niż z wiatru. Dość powiedzieć, że elektrownia 
wiatrowa przez cały czas użytkowania wyprodukuje do 100 razy więcej energii, jaka 
jest potrzebna do jej wytworzenia, eksploatacji i utylizacji. Jeśli chodzi o porównanie 
z węglem, to nawet nie można tego przeprowadzić, bo do produkcji prądu w elektrow-
niach węglowych trzeba cały czas podawać paliwo a sprawność elektrowni węglowej 
to 30–40%. Nie ma tutaj więc żadnej relacji. Cena za energię elektryczną z wiatru nie 
jest niska, ale jest prawdziwa. Można porównać z kosztami wytworzenia z innych no-
śników, dopiero, gdy się je rzetelnie wyliczy, a to nie nastąpiło do dzisiaj. Koszt awarii 
elektrowni w Czarnobylu to ok. 200 mld dolarów. Na upowszechnianiu elektrowni 
wiatrowych stracą producenci-truciciele, których przestarzałe technologie przejdą 
do lamusa. Zyskamy my wszyscy, bo zdrowe środowisko naturalne jest dobrem 
ogólnym. Proszę spojrzeć na naszego sąsiada – Niemcy. Jest to kraj nowoczesny 
i wysoko rozwinięty. Ten rozwój nie bierze się znikąd. Już przed 30 laty zaczęto 
stawiać tam na skalę masową elektrownie wiatrowe i rozwinęli bardzo istotnie 
tą dziedzinę produkcji energii. Jeszcze nie dawno oni sami produkowali z wiatru 
tyle prądu, ile cała reszta świata, byli więc mistrzami świata. Dzisiaj doganiają ich 
Amerykanie i inne kraje. Niemcy nie są rozrzutni. Gdyby była to energia tak droga 
i nieopłacalna, już dawno zaniechaliby tych inwestycji. Tylko, że oni idą jeszcze 
dalej – określili jednoznaczny termin zamknięcia wszystkich swoich elektrowni 
jądrowych.

Nie na darmo powstają takie strony w sieci współfi nansowane przez UE, 
promujące energię odnawialną: http://ioze.pl/ „

…I JESZCZE TROCHĘ O WIATRAKACH…

W dniu 23 maja 2011 
roku powstał Komitet Prote-
stacyjny „Wiatraki 1500, Cho-
czewo„, reprezentujący tych 
mieszkańców Gminy Choczewo, 
którzy nie zgadzają się na lokali-
zację farm wiatrowych w odle-
głości mniejszej niż 1500 metrów 

od zabudowań mieszkalnych (stąd nazwa Komitetu) oraz 
w obszarze Krajobrazu Chronionego.

Działania Komitetu Protestacyjnego mają na celu m.
in. doprowadzenie do ponownego rozpatrzenia Uchwał 
podjętych przez Radę Gminy Choczewo na przestrzeni 
lat 2003–2009, zmieniających plany zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choczewo, w związku z planami 
budowy farm wiatrowych, określenia jasnych zasad do-
tyczących lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy,
które uwzględniają postulaty Komitetu Protestacyjnego. 
Postulaty te to przede wszystkim ochrona środowiska 
przyrodniczego jako głównego waloru gminy Choczewo, 
prawo do godnego życia zgodnie z ustawą o ochronie dóbr 
osobistych, zapewnienie rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego poprzez ochronę prawa do posiadanej nieruchomości 
a także ochrona terenów atrakcyjnych turystycznie i rozwój 
turystyki jako źródła dochodu części mieszkańców gminy 
Choczewo.

Członkowie Komitetu Protestacyjnego opierają się 
na zapisach zawartych w Strategii i Studium Rozwoju gminy 
Choczewo oraz poszczególnych Sołectw, dotyczących zrów-
noważonego rozwoju. Rozwój ten dotyczy zarówno walorów 
turystyczno-przyrodniczych Gminy, jak również konieczności 
wykorzystania różnych źródeł tzw.„ zielonej energii”. Komitet 
„Wiatraki 1500” ma wątpliwości co do potencjalnych zysków, 
które z umiejscowienia w naszej gminie wiatraków, miałyby 
zasilać nasz skromny, samorządowy budżet. Nie sądzą także, 
aby wieloletnie działanie wiatraków w pobliżu domostw nie 
pozostało bez wpływu na zdrowie mieszkańców.

Natomiast w dnia 01.07.2011r. w Sali Konferencyjno-
Wystawowej Centrum Informacji Turystycznej odbyło się 
spotkanie Radnych Rady Gminy Choczewo i Komitetu 
Protestacyjnego „Wiatraki 1500, Choczewo”. Gospodarzem 
spotkania był Wójt Gminy Choczewo, Pan Wiesław Gębka. 
Przybycie na spotkanie 12 radnych pokazało, że podejmowa-
ny na nim temat jest ważny, spokojne i rzeczowe prowadzenie 
dyskusji o kontrowersyjnych sprawach jest konieczne, aby 
osiągnąć kompromis.

Na spotkaniu, Komitet Protestacyjny przedstawił w krót-
kiej prezentacji swój punkt widzenia na plany rozmieszczenia 
w gminie Choczewo siłowni wiatrowych. Rozpropagowano 
również wśród zebranych papierową wersję opinii Dr inż. Ja-
rosława Nowakowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego 
w „sprawie planowanego rozwoju energetyki wiatrowej 
na terenie Gminy Choczewo, w kontekście jej oddziaływania 
na awifaunę regionu”, w której to pisze m.in., że „… cała 
północna Polska jest obszarem intensywnej migracji ptaków 
zarówno wiosną, jak i jesienią. Na tym terenie krzyżują się 
trasy przemieszczeń populacji podążających wzdłuż osi 
północny wschód/południowy zachód. (…) W tej sytuacji 
kluczowe staje się dokonanie pogłębionej skumulowanej 
oceny oddziaływania na środowisko wszystkich istniejących 
i planowanych farm wiatrowych nie tylko na terenie Gminy 
Choczewo, ale również gmin sąsiednich. (…) Istotny element, 
który należy wziąć pod uwagę, jest ocena intensywności 
przelotu nocnego, który na niektórych obszarach może sta-
nowić znaczącą większość całego przelotu. (…) Generalnie 
przy ocenie intensywności łącznego przelotu – dziennego 
i nocnego – na jakimś terenie trzeba uwzględniać jego struk-
turę, gdyż jego intensywność z dnia na dzień gwałtownie 
fl uktuuje rosnąc lub spadając nawet kilkaset razy. (…) Taka 
sytuacja narzuca konieczność bardzo gęstego próbkowania 
w czasie monitoringu przelotu, a oceny oparte na kontrolach 
przeprowadzanych co 7 lub rzadziej należy uznać za mało 
wiarygodne.”
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PREZYDENCJA W UE A SPRAWA GMINNA

“Budujemy  wspólnotę nie dla państw, ale dla obywateli”

1 lipca 2011 r. Polska objęła sześciomiesięczne przewodnictwo w pracach Rady Unii Europejskiej. 
W tym czasie będzie gospodarzem większości unijnych wydarzeń i będzie grała kluczową rolę 
na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Dużą wartością będzie to, że ogólnie o Polsce 
będzie się dużo mówiło, że będziemy w samym środku podejmowania decyzji, nawet w najmniejszym 
gronie w Unii Europejskiej.

O wpływ polskiej prezydencji na naszą gminę, oraz o korzyści jakie może przynieść jej mieszkań-
com zapytałam pracownika Urzędu Gminy w Choczewie, Panią Katarzynę Świątek:

Pracuje Pani na stanowisku do spraw pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej, jest 
więc Pani zorientowana we wszelkich tematach związanych ze Wspólnotą Europejską.

Czy Pani zdaniem prezydencja ta będzie miała jakiś wymierny wpływ na naszą gminę i czy mogą w niej zajść jakieś kon-
kretne korzystne zmiany?

Uważam, że fakt, iż Polska obecnie przewodzi pracom Rady Unii Europejskiej nie będzie miał wpływu na naszą gminę oraz 
że prezydencja coś zmieni. Być może zmiany będą widoczne lecz w późniejszym okresie, ale na pewno nie do końca 2011r.

Co możemy dzięki przewodnictwu w Unii zyskać jako mieszkańcy gminy Choczewo?
Przewodnictwo w Unii na pewno będzie szansą na wypromowanie Polski, co wiąże się z pro-

mocją turystyki oraz polskich produktów aby pokazać ich walory smakowe oraz bardzo wysoką 
jakość. Jeśli chodzi o gminę Choczewo, możemy upatrywać się szans na polepszenie bytu rolników. 
W dniu 17 czerwca 2011r. Rada Gminy Choczewo podjęła Uchwałę w sprawie uznania rolnictwa 
za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski, 
aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. „starej” Unii.

W jaki sposób gmina stara się pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na rozwój, inwestycje, promocję naszej gminy… itp.?
Gmina Choczewo stara się pozyskiwać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
Jakie, jako gmina zrealizowaliśmy dotychczas projekty fi nansowane z funduszy europejskich, a jakie obecnie są w reali-

zacji i czy są już plany na kolejne?
W latach 2003–2008 były realizowane następujące projekty:
– „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Żelazno – Choczewo” – Program SAPARD
– „Remont i wyposażenie świetlicy dla Szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choczewie” – Program Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich
– „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na trasach rowerowych w Gminie Choczewo” – Program SAPARD
– „Promenada Bursztynowa” ciąg pieszo rowerowy z miejscami postoju i wypoczynku – Sektorowy Program Operacyjny „Re-

strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
– „Znajdowanie oraz promocja nowych rynków zbytu na produkty rybne w gminie Choczewo poprzez organizację kampanii pro-

mocyjnej ryb i produktów rybnych w Choczewie w ramach imprezy pod tyt. „Śledź Rybę, czyli zdrówko” oraz kampanie promocyjną 
w szkołach.” – Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”

W obecnym okresie programowania na lata 2007–2013 realizujemy następujące projekty:
– „Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z zapleczem oraz salą konferencyjno-wystawową w Choczewie” – 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013
– „Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie 

Choczewo w miejscowości Sasino – do drogi z powiatem lęborskim” – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007–2013

– „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013

– „Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki polegająca na realizacji ciągów komunikacyjnych: szlaku spacerowego 
i ścieżki rowerowej” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Z informacji jakie otrzymałam od Pana Wójta wynika, że będziemy się starać o środki na budowę ciągu pieszo-rowerowego 
w miejscowości Stilo, przebudowę budynku byłej szkoły w Zwartowie na świetlicę wiejską, oraz przebudowę obiektów popegeerow-
skich na Lokalne Centrum Spotkań i Integracji w miejscowości Żelazno.

Mam nadzieję, że nawet jeśli obecnie wszelkie korzyści mają jedynie wymiar państwowy, to po pewnym czasie 
z pewnością przełożą się na szczebel gminy, ale zwłaszcza na obywateli, bowiem Unia to nie tylko państwa, ale przede 
wszystkim ich obywatele.

Życzę udanej realizacji zaplanowanych dla naszej gminy projektów i dziękuję za rozmowę.

"Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z zapleczem oraz sal� konferencyjno-wystawow�  
w Choczewie"  

 
Beneficjent: Gmina Choczewo  

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego   

 na lata 2007 - 2013 

�

"Zwi�kszenie atrakcyjno�ci turystyczno-gospodarczej pobrze�a S�owi�skiego, poprzez przebudow� drogi 
powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowo�ci Sasino - do drogi z powiatem l�borskim". 

 
Beneficjent: Gmina Choczewo  

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego    

na lata 2007 - 2013 

�
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SZKOLENIE Z ZAKRESU SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA 
ŚRODKÓW POPRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ

„PRADOLINA ŁEBY”

Dnia 13.07 br. w Zespole Szkół w Choczewie odbyło 
się trzygodzinne szkolenie prowadzone przez pracowników 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”, której człon-
kiem jest również Gmina Choczewo.

Tematem zajęć było skuteczne pozyskiwanie środków 
poprzez LGR. Szkolenie obejmowało podstawowe tematy z zakresu wsparcia w ramach 
osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013 (zwanym potocznie PO Ryby), zasad wypełniania 
wniosku o dofi nansowanie, pisania biznes planu i studium wykonalności. 

Szkolenie to miało na celu aktywizację naszej gminnej społeczności do rozwijania 
przedsiębiorczości na obszarze działania LGR „Pradolina Łeby”. Pracownicy LGR, 
którego siedzibą jest Gniewino, zapewnili, że środków, które można pozyskać jest 
nadal wystarczająca ilość, i że w przypadku chęci złożenia wniosku o ich pozyskanie 
można liczyć na pomoc pracowników Biura.

REKORDZISTA – PIEPRZNIK JADALNY
CZYLI KURKA

Zbieranie grzybów to szlachetna sztuka
wypatrywania niższych form życia w ściółce leśnej

Paweł Zięba

W ostatnim czasie opady deszczu, duża wilgotność 
powietrza i wysoka temperatura sprawiły, że w cho-
czewskich lasach pojawiły się grzyby, w przeważa-
jącej części kurki.

W minionym tygodniu rekordową kurkę w lesie 
nad Jeziorem Choczewskim znalazł mieszkaniec 
Choczewa, Pan Zygmunt Polesa, który grzyby w la-
sach naszej gminy zbiera już od najmłodszych lat. 

Grzyb rekordzista ważył powyżej 10 dkg., średnica 
kapelusza wynosiła 11 cm, a obwód kapelusza 35 cm.

Lasy gminy Choczewo obfi tują w grzyby, jagody 
i borówki i pewnie wielu z nas uda się w najbliższym 
czasie na grzyby i jagody. Taka wyprawa może być 
doskonałym relaksem i wypoczynkiem, nawet jeśli 
do domu wrócimy z pustym koszykiem.

Pamiętajmy jednak, aby w naszych wycieczkach 
do lasu w poszukiwaniu grzybów i owoców leśnych 
nie zapomnieć, że nie można ich zbierać na terenach 
chronionych (w rezerwatach i parkach narodowych), 
w uprawach leśnych, na terenach młodych nasadzeń 
i w miejscach specjalnie oznakowanych.

Ważne jest również, aby nie niszczyć grzybów bez 
potrzeby, oszczędzać nieja-
dalne, zbierać tylko tyle, ile 
faktycznie nam potrzeba. Nie 
należy również zaśmiecać 
lasu!

A co najważniejsze, ze-
brane grzyby należy uważnie 
powtórnie przejrzeć po po-
wrocie do domu i egzemplarze 
budzące choćby najmniejszą 
nawet wątpliwość bez żalu 
wyrzucić!!!
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MOJE BOISKO – ORLIK 2012

Wakacje są okresem szczególnym dla dzieci, młodzieży i ich 
rodziców, którzy mają za zadanie tak zorganizować dzieciom czas, 
by nie spędziły całego lata przed komputerem czy telewizorem.

Jak podkreślają lekarze i psycholodzy, aby odpoczynek był 
skuteczny musi spełniać dwa warunki: trwać minimum tydzień 
i odbywać się w zmienionym środowisku społeczno-ekologicz-
nym. Oznacza to, że odpoczywać i regenerować swoje siły można 
jedynie poza miejscem zamieszkania. Niestety, na taki luksus 
mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Od lat CBOS prowadzi 
badania na temat wakacji dzieci i młodzieży. Coroczne badania 
mają na celu ustalenie, ile osób ma możliwość wyjazdu na wakacje 
poza miejsce swojego zamieszkania. Wyjazd dzieci i młodzieży 
na wakacje uzależniony jest od sytuacji materialnej rodziców.

Z sondażu CBOS „Wakacje uczniów – wyjazdy wypoczyn-
kowe i praca zarobkowa” przeprowadzonego w październiku 
2010 roku wynika, że podczas ostatnich wakacji 43% rodzin nie 
wysłało dzieci nawet na tygodniowy wypoczynek. W większości 
przypadków (62%) powodem rezygnacji z wakacyjnego wypo-
czynku poza domem były względy fi nansowe.

Jednym ze sposobów spędzania wakacji są zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. W wielu gminach, organizacje i stowarzy-
szenia sportowe oferują wspaniałe wakacje, podczas których dzieci 
mogą kształtować i doskonalić zdolności sportowe, rozwijać 
umiejętności społeczne, nauczyć się sportowego ducha walki oraz 
utrzymać wysoką sprawność fi zyczną. Poza tym sport pozwala 
na zawiązanie nowych znajomości, uczy organizacji i szlachetnej 
rywalizacji oraz wpływa korzystnie na proces wychowania. Nasza 
gmina „Orlika” nie wybudowała.

W naszej gminie takich zajęć jest jak na lekarstwo, bo poza 
treningami piłki nożnej dla chłopców drużyny piłkarskiej „Orzeł” 
Choczewo na boisku GOKSiR-u nic się nie dzieje. Dzieci i mło-
dzież w zasadzie pozostawieni są sami sobie, bo nikt im zajęć nie 
zorganizuje, poza tym nie ma ogólnodostępnych boisk.

W całej Polsce w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” wybudowano około 1800 kompleksów boisk sportowych. 
Program zakłada, że wybudowane obiekty będą dofi nansowywane 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępne 
i korzystanie z nich będzie bezpłatne oraz pod nadzorem trenera 
– animatora sportu.

Zadania objęte 
programem były fi nan-
sowane w następujący 
sposób: na każde bo-
isko Rząd przeznacza 
330 tys. złotych, drugie 
tyle Urząd Marszał-
kowski, a resztę musi 
dołożyć gmina.

N I K  p o  s k o n -
trolowaniu 31 boisk, 
stwierdza, że na bu-
dowę „Orlików” wy-
dano ogromne kwoty, 
a w efekcie powstały 
obiekty wadliwe. NIK 
uważa, że samorządy 
przystąpiły do pro-
gramu bez właściwej wiedzy na temat rzeczywistych kosztów 
budowy boisk. Koszt boiska w pierwszej edycji zbliżał się do 2 
mln zł., wiele samorządów dołożyło nawet dwa razy więcej środ-
ków fi nansowych, niż zakładano pierwotnie, gminy rekordzistki 
dołożyły ponad 1 mln zł do jednego boiska.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w bieżącym roku zmieniło fi -
nansowania „Orlików”, aby boiska były budowane także w mniej-
szych, mniej zamożnych gminach. Gminy, w których wskaźnik 
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca nie przekracza 
1000 zł, otrzymają od ministerstwa dotację w wysokości ok. 470 
tys. zł, a samorząd na realizację projektu przeznaczy 20% kosztów 
inwestycji, a nie 33% jak do tej pory.

Coraz więcej fi rm buduje boiska, a większa konkurencja spra-
wiła, że końcowa cena spada. Obecnie cena „Orlika” wynosi około 
1 mln zł. Z drugiej strony, czy to konkurencja sprawia, że obiekty 
budowane są solidnie. Ustawa o zamówieniach publicznych spra-
wiła, że najniższa cena jest warunkiem zwycięstwa w przetargu. 
Inwestorzy mają możliwość takiego sporządzenia specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia, aby cena stanowiła np. 50%, 
termin wykonania 25%, referencje 25%. Jednakże wówczas 
władze samorządowe mogą spodziewać się wniosku o łamanie 
dyscypliny fi nansów publicznych.

Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca „Orlików” – samorządów 
często nie stać na ich utrzymanie. Aby ożywić 
ruch sportowy na „Orlikach” ministerstwo wpro-
wadziło projekt „Animator”, w ramach którego 
fi nansuje w wysokości 50% koszt zatrudnienia 
instruktora sportowego. Z uwagi na brak środ-
ków, gminy często zatrudniają tylko jednego ani-
matora (jedynie z rządowego programu), a gdy 
ten zachoruje lub wykorzystuje urlop, boisko jest 
niewykorzystane. Stanowi to problem, szczegól-
nie w okresie wakacyjnym, gdy dzieci i młodzież 
chciałaby korzystać z obiektu przez cały dzień, 
podczas gdy „Orlik” jest dostępny popołudniami. 
Boiska do południa są zamknięte, bo brakuje 
pieniędzy na opłacenie instruktorów.

Podsumowując te rozważania, myślę że nie 
mamy się czym martwić. Nie mamy „Orlika” 
ze względu na brak środków, ale też nie mamy 
kłopotów z jego utrzymaniem. A tymczasem 
młodym sportowcom zamiast piłki nożnej i ko-
szykówki polecam siatkówkę plażową, wszak je-
steśmy jedyną gminą w powiecie wejherowskim 
z dostępem do morza.

Sportowiec-amator
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WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW
WAKACJE, LATO… CZYLI NADSZEDŁ CZAS URLOPÓW, LETNICH ZABAW I FESTYNÓW.

RÓWNIEŻ W NASZEJ GMINIE.

Niejednokrotnie słyszy się po takiej imprezie negatywne oceny - zespół za słaby, za mało atrakcji, kiepskie nagłośnienie albo po 
prostu, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, narzeka się na deszcz lub zbyt duży upał…

Festyny i imprezy lokalne przyciągają pomimo tych wszystkich krytycznych komentarzy znaczną ilość osób. Dlaczego? Ponieważ 
każdy przychodzi na tego rodzaju imprezy z różnych powodów. Taki festyn to przede wszystkim okazja, by nie spędzać kolejnego 
letniego dnia bezczynnie lub samotnie w domu, by spotkać się ze znajomymi albo by poznać nowe osoby. Imprezy lokalne z całą 
pewnością integrują społeczność. Przychodzi się z garstką znajomych, a po kilku chwilach okazuje się, że już i ten pan, i stojąca obok 
pani nie są sobie obcy…

Za nami jeden z większych festynów tego lata odbywających się na terenie naszej gminy – Dni Gminy Choczewo. Relację z tego 
wydarzenia przedstawimy w następnym numerze. A dziś zapraszam do przeczytania relacji z festynów, które przez miniony miesiąc 
odbywały się w sołectwach gminy Choczewo.

DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSADOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA
JAKUB ŚWIĄTEK – SOŁTYS SOŁECTWA KOPALINO

Pan Jakub sołtysem jest już drugą kadencję, dlatego też może 
poszczycić się wieloma osiągnięciami. W minionej kadencji, 
dzięki pomocy Urzędu Gminy udało się wybudować przystanek 
i chodnik w Lubiatowie. 18 lutego na zebraniu sołeckim sołtys 
przedstawił szczegółową prezentację dotychczasowych osią-
gnięć.

21 maja p. Jakub obchodził 50 urodziny. Obecnie prowadzi 
gospodarstwo agroturystyczne, ma 8 ha ziemi i 3 konie i nie na-
rzeka na nadmiar wolnego czasu.

1 maja br. zorganizował rajd rowerowy dla dzieci na Stilo. 
Wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić latarnię. 5 czerwca 
odbył się Dzień Dziecka. Był poczęstunek i wiele wspaniałych 
zabaw dla dzieci.

Sołtys wraz z chętnymi ludźmi z sołectwa porządkował teren 
wokół krzyża w Lubiatowie. Mieszkańcy zrobili też obok nowy 

płotek. W najbliższym czasie pan sołtys 
chce uporządkować tablice z ogłosze-
niami.

Na drogach położonych na terenie sołectwa wykonano pasy 
na jezdniach. Zbudowano również z pomocą Urzędu Gminy nowy 
przystanek i chodnik w Lubiatowie. Zrobiono nową nawierzchnię 
asfaltową z Lubiatowa do Kopalina. We wsi Kopalino został wy-
remontowany przystanek autobusowy. Naczęści ulicy Bałtyckiej 
powstał chodnik. Co roku organizowane są Andrzejki, które cieszą 
się w sołectwie dużym zainteresowaniem.

Od 25 lat do Lubiatowa przyjeżdżają harcerze z ZHP Koło. 
9 lipca wspólnie z harcerzami zorganizowano rocznicową im-
prezę, na której złożono podziękowania za współpracę i okazaną 
pomoc.

Jako sołectwo chętnie pomagają i współpracują z innymi 
sołectwami.

7 sierpnia zostanie zorganizowany festyn rodzinny w „Szla-
checkim Gnieździe” w Kopalinie. Organizatorem jest właściciel 
i Rada Sołecka oraz sołtys.

22 i 23 lipca odbyły się w Kopalinie Dni Gminy Choczewo 
i Zlot Garbusów.

Największym marzeniem sołtysa jest świetlica oraz budowa 
dalszego ciągu chodnika na ulicy Bałtyckiej.

W tym roku pan Jakub planuje wyjazd na pokaz samolotów 
i śmigłowców Marynarki Wojennej podczas pikniku lotniczego 
w Siemirowicach.

Mieszkańcy sołectwa maja wiele ciekawych pomysłów, 
które sołtys wraz z Radą Sołecką stara się realizować. Wszelkie 
wyjazdy i różnorodne imprezy organizowane są przez sołectwo 
przede wszystkim z myślą o dzieciach.

SOŁECTWO ZWARTOWO

„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…” – CZYLI DZIEŃ 
DZIECKA W ZWARTOWIE

Dnia 03.06.2011 r. na boisku sportowym w Zwartowie od-
był się Dzień Dziecka. Ilość dzieci na wspólnej zabawie była 
imponująca.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.00, gdzie na boisku przy-
witali wszystkich zgromadzonych przedstawiciele Rady Sołeckiej, 
przedstawiając plan zajęć na cały jakże piękny dzień.

Atrakcjami dla dzieci były: liczne konkursy i zawody spor-
towe z nagrodami, skoki na trampolinie, strzelanie z wiatrówki, 

ognisko, mecz piłki nożnej i paczki dla każdego dziecka z naszego 
sołectwa.

Pogoda dopisywała, było ciepło i świeciło słońce. Wszyscy 
bawili się świetnie pod czujnym okiem opiekunów. Czas tak 
aktywnie spędzony leciał nieubłaganie szybko, nim się spostrze-
gliśmy wybiła godzina 20.00, jednakże dzieci tak chętnie uczest-
niczyły w różnorakich konkurencjach, że czas festynu dziecięcego 
został przedłużony do 21.00. Po godzinie 21.00 wszyscy rozeszli 
się do domów pełni zadowolenia i z uśmiechem na twarzach.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować 
wszystkim sponsorom za okazane serce i wsparcie fi nansowe, jak 
również pomoc w realizacji imprezy.

Rada Sołecka Sołectwa Zwartówko
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DZIEŃ DZIECKA W PARKU DINOZAURÓW

W dniu 5.06.2011 r. okazji Dnia Dziecka rada sołecka zorgani-
zowała wyjazd dzieci z sołectwa Słajszewo do Parku Dinozaurów 
w Łebie.

W trakcie wyjazdu zapewniono wszystkim dzieciom obiad, 
lody, pączki, zabawy i inne atrakcje. Wszyscy uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni z zapewnionych atrakcji.

SOŁECTWO CHOCZEWKO

WYCIECZKA DO SKANSENU W SZYMBARKU

Dnia 28 maja odbyła się wycieczka na Kaszuby, a mianowicie do Skansenu w Szymbarku, gdzie znajduje się słynny dom do góry 
nogami.

Mieszkańcy sołectwa Zwartówko w biesiadnych nastrojach ruszyli autokarem do Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Pogoda, 
jak i ilość osób biorących udział w wycieczce dopisała, co bardzo cieszyło organizatorów. Po dwóch godzinach podróży w autokarze 
nadeszła najprzyjemniejsza chwila – zwiedzanie.

Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o kaszubskiej kulturze i obyczajach. 
Zobaczyliśmy najdłuższą deskę świata mierzącą 36,83 m., która waży 1100 kg. oraz wiele innych ciekawych obiektów poświęconych 
kulturze kaszubskiej. Podczas wycieczki cofnęliśmy się do czasów II wojny światowej, gdzie został nam przybliżony obraz życia 
tamtych lat. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądały łagry – niewielkie drewniane pomieszczenia, w których potrafi ło się znaleźć 
144 osoby na raz. Zwiedziliśmy również pociąg, którym wywożono ludzi na Sybir, Dom Sybiraka, jak również bunkier, w którym 
mogliśmy zobaczyć jak wyglądał nalot lotniczy. Na sam koniec wycieczki dotarliśmy do domu odwróconego do góry nogami, który 
przysporzył niejedną osobę o zawrót głowy.

Po tak fascynującej wycieczce nadszedł czas powrotu do domu, jednak i droga powrotna nie byłą nudna. Wracając wszyscy śmiali 
się i śpiewali biesiadne piosenki.

Wyjazd do CEPiR można z całą pewnością zaliczyć do udanych i mamy nadzieję, że uda nam się to jeszcze w przyszłości po-
wtórzyć. Rada Sołecka Sołectwa Zwartówko

SOŁECTWO ZWARTÓWKO

W Parku Dinozaurów dzieci zwiedziły wiele ciekawych 
miejsc. Mogły zobaczyć Mini Zoo, Pradawną Chatę, Szlak Eduka-
cyjny. Bawiły się na bardzo atrakcyjnym placu zabaw i podziwiały 
wielkich rozmiarów dinozaury.

W imieniu rady sołeckiej dziękujemy sponsorom:
Radnemu Panu Jerzemu Dettlaff, Panu Sławomirowi Gro-

nowskiemu, Państwu Bogumile i Józefowi Langer, z piekarni,, 
Mateusz” oraz Panu Jackowi Michałowskiemu.

Rada Sołecka i sołtys sołectwa Słajszewo
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FESTYN W BORKOWIE LĘBORSKIM

W dniu 24.06.2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy letniej oraz grilla w Borkowie Lęborskim. Odbył się festyn, 
na który zjawiło się wielu gości: Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady Gminnej Krzysztof Łasiński z rodzi-
ną, Radny Powiatu Wacław Seweryn, Dyrektor Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie Jerzy Liszniański, Radny Marek 
Liszniański z małżonką i wielu znamienitych gości, Sołtysów i Radnych z innych wsi.

Pogoda dopisała i przy grze orkiestry bardzo szybko 
rozeszły się losy loterii fantowej. A było co wygrać: od-
kurzacz, robot kuchenny elektryczny, masażer do ciała, 
ciśnieniomierz, suszarka do włosów, kalkulatory, lampki 
nocne i wiele ciekawych fantów. Każdy los wygry-
wał!!!!

Bardzo chciałabym podziękować sponsorom: An-
drzejowi i Iwonie Majtacz, Jerzemu Liszniański, Macie-
jowi Górnisiewicz, Katarzynie i Piotrkowi Kamińskim, 
Danucie Miadzielec, Mieczysławowi Omiotek, Tomkowi 
Majtacz.

Odbyło się kilka konkursów dla dzieci oraz doro-
słych, gdzie również nagrody były bardzo ciekawe. Dzię-
kuję mojej siostrze Joli za prowadzenie konkursów. Było 
również malowanie twarzy i nie tylko dzieciom.

Jeszcze raz z tego miejsca chciałabym podziękować 
serdecznie wszystkim mieszkańcom wsi Borkowo Lę-
borskie za zaangażowanie i pracę przy budowie naszej 
świetlicy a szczególnie: Stanisławowi Miadzielec oraz 
jego żonie Danucie za cierpliwość, Sławkowi Mazur 

oraz żonie Dorocie również za cierpliwość, Seba-
stianowi Falkiewicz, Henrykowi Falkiewicz oraz 
Jego synom, Ireneuszowi Wroński, Stanisławowi 
Szewczyk, Andrzejowi Majtacz, Janowi Krawczyk, 
Marii i Kazimierzowi Tylus, Piotrkowi Jaworskie-
mu, Józefowi Miadzielec, Tomkowi Falkiewicz, 
Piotrkowi Kamiński, Adamowi Mikołajczyk, Danu-
cie Blok, Adamowi Pieper, Janowi Falkiewicz.

Oczywiście nie dalibyśmy sobie rady bez po-
mocy naszej kochanej młodzieży: Piotrkowi Karcz, 
Mateuszowi Miadzielec, Rafałowi Wroński, Kac-
prowi Pilarski, Łukaszowi Miadzielec, Łukaszowi 
Dunst, Michłowi Tylus, Michałowi Mikołajczyk, 
Patrykowi Burzyński, Danielowi Miadzielec, 
Dariuszowi Krók, Robertowi Krawczyk, Filipowi 
Wroński, Maćkowi Mroziak, Gracjanowi Burzyń-
ski, Adrianowi Praszczak, Julii Burzyńskiej.

Dziękuję również Panu Mirkowi Praszczak 
za prezenty, które sam wykonał i podarował na plac 
zabaw. Wszystkim bardzo dziękuję.

Sołtys Marzena Górnisiewicz.

WYCIECZKA ROWEROWA 

Dnia 25.06.2011 tuż po godz.14 mieszkańcy sołectwa Ciekocino (głównie młodzież) wybrali się na wycieczkę rowerową zorga-
nizowaną przez radę sołecką. Wyruszyliśmy z Ciekocina w kierunku Stilo, gdzie każdy z uczestników wycieczki otrzymał po pysz-
nym lodzie. Dalej ruszyliśmy w kierunku Lubiatowa. Po krótkim odpoczynku na plaży, szlakiem rowerowym udaliśmy się w stronę 
Kierzkowa. Tam już czekała na nas sołtys, Pani Sabina Fleming z pyszną kawą, napojami i rozpalonym ogniskiem, na którym od razu 
zaczęliśmy piec kiełbaski. Dzieciaki szalały na placu zabaw, grały w piłkę nożną i siatkową. Po godzinie 19 najedzeni, a mimo od-
poczynku jednak już trochę zmęczeni i pełni wrażeń wyruszyliśmy do Ciekocina.

Dziękujemy za pomoc panu Jarosławowi Bach, zakładowi Czer Mar, Piekarni Starowiejskiej z Ciekocina oraz Wójtowi Wiesła-
wowi Gębce. Szczególne podziękowania dla Pani sołtys Sabiny Fleming za tak miłe i ciepłe przyjęcie naszych mieszkańców w swoim 
sołectwie.

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy.
                                                                                                       

     Rada Sołecka

SOŁECTWO BORKOWO

SOŁECTWO CIEKOCINO
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FESTYN SOŁECKI W KIERZKOWIE

16.07.11r. w Kierzkowie odbył się Festyn rekreacyjny.
Do tańca przygrywał zespół. Można było kupić ciasto, kieł-

baski i inne smakołyki. Dla najmłodszych uczestników festynu 
zostały przygotowane konkursy z nagrodami. Zorganizowano 
loterią fantową, w której każdy los wygrywał. Dochód z festynu 
przeznaczony był na cele sołectwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym 
nasz festyn był wyjątkowy.

Nasi sponsorzy:
Jarosław Bach, Basen Gniewino, Jerzy Dettlaff, Aleksandra 

Gawryszewska, Jurek Jędruch, Alicja Kowzan, Eugeniusz Langa 
– ciągnik, Masarnia Choczewo p. Czerwionka i p. Markowski, 
Mleczarnia „Śnieżka” K. Walczak, Piekarnia „Mateusz”, Restau-
racja „ Pestka”, „Restauracja pod Kasztanem” – H. Milewicz, 
Salon fryzjerski „ Afrodyta” – R. Zarzeczna, Straż pożarna – M. 
Cieślik, Jan Suchy, Rada Sołecka i sołtys.

Rada Sołecka i sołtys sołectwa Kierzkowo

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA  I ZABAWA 
SOBÓTKOWA W ŁĘTOWIE

W sołectwie Łętowo, dnia 25.06.2011 r. odbył się Festyn z 
okazji Dnia Dziecka i Zabawa Sobótkowa. Dzieci uczestniczyły 
w przeróżnych konkursach z cennymi nagrodami, były przejażdż-
ki konne i pokazy ratowniczo-gaśnicze. Wszystkie te atrakcje mo-
gły być zorganizowane dzięki pomocy sponsorów, którym w tym 
miejscu chciałbym serdecznie podziękować: Aptece „Remedium”, 
właścicielom sklepów „Hobby”, „Wodnik”, „Melan”, „Czer-Mar”, 
Żwirowni TOPAZ, Usługom Hydraulicznym „Kowalski” oraz 
Wójtowi Gminy Choczewo.

Wieczorem odbyła się zabawa sobótkowa, na którą zapi-
sało się dwa razy więcej osób niż przypuszczali organizatorzy, 
za co dziękujemy.Wszyscy uczestnicy zabawy byli bardzo zado-
woleni – padły nawet pytania o następną tak udaną imprezę.

Za zorganizowanie festynu i zabawy dla dorosłych serdecznie 
dziękujemy Sołtysowi Sołectwa Łętowo, Radzie Sołeckiej oraz 
wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy.

Radny Rafał Kowalski

FESTYN SOBÓTKOWY

W dniu 25.06.2011r. w miejscowości Żelazno na 
boisku sportowym zorganizowano Festyn Sobótkowy. 
Organizatorami byli Radny Franciszek Fleming Sołtys 
Ryszard Kieza pani Halina Tillak oraz pan Stefan Wika. 
Był to festyn dla mieszkańców miejscowości Żelazno, 
Słajkowo i Przebendowo. W festynie uczestniczyło 
około sto osób, którzy przybyli całymi rodzinami.

Przygotowano wiele atrakcji takie jak:
– slalom z piłą na czas
– bieg z jajkiem na łyżce stołowej
– bieg w worku od juniorów do seniorów
– rzut lotkami do tarczy
– jedzenie banana na czas

– przeciąganie liny od juniorów do se-
niorów

– mecze siatkówki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty 

oraz słodkie poczęstunki z wypieków wła-
snych naszych gospodyń.

W festynie czynny udział brał Przewod-
niczący Rady Gminy pan Krzysztof Łasiński 
za co serdecznie dziękujemy. Obecnością 
swą zaszczycił nas Wójt Gminy Choczewo 
pan Wiesław Gębka co było dla nas miłym 
zaskoczeniem.

Wszyscy uczestnicy bawili się przy 
muzyce pana Dariusza Kołodzika. Zabawa 
trwała do białego rana, a nawet do po po-
łudnia w niedzielę. Również odbyły się 
mecze rewanżowe w siatkówkę pomiędzy 
młodzieżą a dorosłymi.

Wszystkim sponsorom serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie całej imprezy.

Sołtys Ryszard Kieza

SOŁECTWO KIERZKOWO SOŁECTWO ŁĘTOWO

SOŁECTWO ŻELAZNO
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FESTYN RODZINNY W STARBIENINIE

Dnia 26.06.2011 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Starbieninie, 
Sołtys i Rada Sołecka wraz z zaprzyjaźnionymi osobami: Pan Tadeusz 
Pastusiak, członkowie Klubu AA z Choczewa oraz Pan Krzysztof i Pani 
Gabriela Łasińscy zorganizowali Festyn Rodzinny, który rozpoczął się 
wyjątkową Mszą Świętą w plenerze.

Po Mszy, wszyscy zebrani przy dźwiękach orkiestry przemasze-
rowali na posesję Wójta, Pana Wiesława Gębka, która na czas Festynu 
stała się miejscem zabaw, śpiewu i ogólnej radości.

W dalszym programie były między innymi występy orkiestry OSP 
z Wierzchucina, zjazd motocykli, pokazy OSP z Choczewa: gaszenie 
pożaru i ratownictwa medycznego, w którym poszkodowanym był 
wójt Wiesław 
Gębka.

Dużą fraj-
dą, nie tylko 
dla dzieci, były 
p r z e j a ż d ż k i 
motocyklami. 
Również prze-

jażdżki konne sprawiały dzieciom dużo radości. W różnorodnych konkurencjach 
każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności – m.in. strzelając z łuku, skacząc 
w worku, przeciągając linę, czy biorąc udział w rodzinnym meczu piłki nożnej. 
Na głodnych czekała gorąca grochówka z prawdziwej kuchni polowej, pieczone 
kiełbaski, wiejski chleb ze smalcem i ogórkiem oraz ciasto. W Loterii fantowej, 
z której dochód przeznaczony był na wyjazd dzieci na kolonie, można było 
sprawdzić swoje szczęście.

Oprawę muzyczną Festynu zapewnił za darmo zespół z Bolszewa.

A W SASINIE CZAS NIE PŁYNIE!

Pod takim hasłem w dniu 09.07.2011r. odbył się sobótko-
wo-letni festyn. Juz od kilku lat Rada Sołecka sołectwa Sasino 
organizuje festyny letnie dla mieszkańców i turystów odwiedza-
jących naszą wieś i okolice. 

 Sołtys, pan Bronisław Nowak przywitał serdecznie wszyst-
kich zebranych na boisku sportowym zapraszając do wspólnej 
zabawy. Nie brakowało konkursów i zabaw dla dorosłych i dla 
dzieci.

     Atrakcją wieczoru były wróżki, które przyleciały na 
miotłach, pierrot i kwiaciarka-urocza pełna kwiatów i zapachów 
czarownej nocy. W  świetle płonącego ogniska i przy blasku 

księżyca można było pociągnąć karty TAROTA i zapytać wróżki 
o przyszłość. W „gabinecie kosmetycznym” za jeden uśmiech 
powstawały na twarzach wspaniałe rysunki, co czyniło jeszcze 
bardziej magicznym ten wieczór. Kiedy dorośli w konkursie 
byli przepytywani z tabliczki mnożenia, na małym boisku roz-
grywany był mecz piłki nożnej w wieku do lat 14, poziom był 
wysoki, prawie pierwszoligowy. Smakowite kiełbaski z rożna i 
biały barszcz dodawały smaku tej imprezie.

Muzycznie zabezpieczał p. Grzegorz Dampc, na stop-klat-
kach utrwalała jedyna w swoim rodzaju Kasia. Przy dźwiękach 
starszych i nowych melodii zabawa trwała dłuuugo.

Dziękujemy wszystkim przybyłym i tym, którzy imprezę 
organizowali.

       Do zobaczenia za rok!
Rada Sołecka sołectwa  Sasino.

SOŁECTWO STARBIENINO

SOŁECTWO SASINO
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FESTYN INTEGRACYJNY

Festyn Integracyjny w Kopalinie rozpoczął 
się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. O. 
Maksymiliana Kolbe.

Na boisku w Kopalinie zaprezentowali się 
laureaci konkursu „Zaczarowana piosenka”, któ-
ry rokrocznie organizuje w Krakowie Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

SOŁECTWO CHOCZEWKO

FESTYN REKREACYJNY 
W CHOCZEWKU

9.07.11r. odbył się Festyn 
Rekreacyjny w Choczewku. Wy-
stąpił Zespół Kaszubski. Było 
wiele punktów gastronomicznych. 
Dużym zainteresowaniem cieszył 
się profesjonalny pokaz tresury 
psów. Zwierzęta zachowywały się 
grzecznie i przyjaźnie. Dla dzieci 
zorganizowano liczne konkursy. 
Odbył się również wspaniały pokaz 
strażacki. Wszyscy zebrani bawili 
się doskonale.

Wystąpiła również Orkiestra Dęta OSP Wierz-
chucino. Oprawę Muzyczną zapewnił Zespół z Bol-
szewa i Zespół BMW. Przybyli także motocykliści. 
Było wiele punktów gastronomicznych. Dochód 
z festynu miał być przeznaczony na wybudowanie 
szamba dla p. Piernickich z Ciekocinka. Jednak 
znalazł się sponsor, który pokrył cały koszt bu-
dowy.

Całość profesjonalnie poprowadził pan Ma-
riusz Kozakiewicz.

Aleksandra Łasińska



Wieści Choczewskie Nr 7 (137)  LIPIEC 2011 s. 15

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
„Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu”

François de La Rochefoucauld 

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!

KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Wnioski o udzielenie stypendiów szkolnych należy składać 
w formie papierowej w Gminnym Zespole Oświaty w Choczewie 
przy ulicy Kusocińskiego 5, w terminie od 1 września do 15 wrze-
śnia 2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych w terminie do dnia 15 października 2911r.

Druki wniosków na stypendia będą dostępne od dnia 30 sierp-
nia 2011r. tylko w Gminnym Zespole Oświaty w Choczewie.

Kryteria otrzymania stypendium pozostają bez zmian; dochód 
netto na członka rodziny za miesiąc sierpień 2011r. nie może prze-
kroczyć kwoty 351 złotych. Stypendium może być przeznaczone 
na zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowe-
go oraz inne wydatki na cele edukacyjne. Dzieci z klas „0” nie 
są uprawnione do korzystania ze stypendium.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie 
o dochodach w rodzinie, określonych w art.8 ustawy o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) w przy-
padku pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub nie posiadania 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejherowie.

Choczewo, 2011-07-11 Eugenia Grudzińska

ZARZĄDZENIE NR 39/2011 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO Z DNIA  8 LIPCA 2011R.

w sprawie:  ustalenia terminu składania wniosków o udzie-
lenie pomocy fi nansowej  na zakup  podręczników uczniom roz-
poczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, realizowanej 
w ramach Rządowej pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka 
szkolna”, w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina 
Choczewo, w klasach I, II i III szkoły podstawowej oraz klasie III 
gimnazjum oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa a w art. 71b ust. 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Na podstawie: § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzie-
lania pomocy fi nansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. 
Nr 111 poz. 652), wyznaczam:

§ 1. Termin składania wniosków do Dyrektorów Szkół gminy 
Choczewo o udzielenie pomocy fi nansowej na zakup podręczników 
w roku szkolnym 2011/2012 uczniom:

a/rozpoczynającym naukę w klasach I – III w szkołach pod-
stawowych,

b/rozpoczynającym naukę klasie III gimnazjum,
oraz uczniom uczącym się w szkołach podstawowych i gim-

nazjum:
c/słabo widzącym,
d/niesłyszącym,
e/z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
f/z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 

jedną z niepełnospraw-  ności jest niepełnosprawność wyżej 
wymieniona, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 
1991r.

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r, Nr 256 
poz.2572 z późn. zmianami),

w okresie od dnia 22 sierpnia 2011 do dnia 5 września 2011r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE
Ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, Tel. (58) 572-39-39, 

Fax. (58) 572-24-83, e-mail: gopschoczewo@op.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE 
od 01.08 do 26.08.2011r. NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI 

O DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE.

Jednocześnie informujemy, że wnioski można składać przez cały 
rok szkolny, ale będzie to skutkowało opóźnionym wciągnięciem 

dziecka na listę dożywianych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z możliwości wyjazdu na Pielgrzymkę do Częstochowy 

w dniach 27-28.08 br. (2 dni).
 Zwiedzimy również Żelazową Wolę  i Niepokalanów.

Koszt Pielgrzymki – 160 zł.
Tel. Kontaktowy 72-36-21-549. Pani Aniela Siemczuk.

ZAPRASZAMY!
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„WYPRAWKA SZKOLNA” – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2011R.

Informacja o dofi nansowaniu zakupu podręczników szkolnych uczniom szkół, dla których
organem prowadzącym jest gmina Choczewo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy fi nansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111, poz.652)

1. Pomoc będzie udzielona na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także na wniosek 
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

Druki wniosków będą dostępne w szkołach od 22 sierpnia 2011r.
2. W okresie od dnia 22 sierpnia 2011 do dnia 5 września 2011r. należy składać wnioski o dofi nansowanie zakupu 

podręczników szkolnych do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
3. Kryteria otrzymania pomocy w formie dofi nansowania zakupu podręczników:
a/pomoc w formie dofi nansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje uczniom 

pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.) to jest: w wysokości 351,- zł netto na osobę w rodzinie,

b/w szczególnych przypadkach, określonych w art.7 (np. sieroctwo, ubóstwo, bezrobocie, ciężka choroba, itd.) ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.) pomoc może być udzielona 
uczniom, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Liczba uczniów, którym zostanie 
udzielona zostanie pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów.

O liczbie uczniów zakwalifi kowanych do pomocy ww. trybie decyduje Wójt Gminy po otrzymaniu listy uczniów 
uprawnionych do otrzymania pomocy.

c/pomoc w formie dofi nansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczącym się w szkołach 
podstawowych i gimnazjum gminy Choczewo.

4. Dofi nansowanie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012:
a/w klasach I, II i III szkoły podstawowej,
b/w klasie III gimnazjum
c/uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepeł-

nosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty:

– w szkołach podstawowych w klasach od I, II i III i w klasach IV, V i VI
– w gimnazjum w klasach I, II i III
5. Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o dofi nansowanie zakupu podręczników:
1) Wniosek o dofi nansowanie zakupu podręczników szkolnych,
2) Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a jeśli rodzina korzysta 

ze świadczeń z opieki społecznej w formie stałego lub okresowego zasiłku – zaświadczenie z GOPS Choczewo o korzy-
staniu z ww. świadczeń,

b) w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów może być dołączone oświadczenie 
o wysokości dochodów,

c) w przypadku ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 351 zł do wniosku 
musi być dołączone uzasadnienie o przyznanie pomocy z powodów określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r 
o pomocy społecznej,

d) w przypadku ucznia niepełnosprawnego do wniosku dołącza się zamiast zaświadczenia o dochodach kopię orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. Dofi nansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:
–  dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej  – do kwoty 180,- zł
– dla uczniów klas III gimnazjum    – do kwoty 325,- zł
dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego:
– dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (z w.w niepełnosprawnościami) – do kwoty 180,- zł
– dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (z w.w niepełnosprawnościami) – do kwoty 210,- zł
–  dla uczniów klas I, II, III gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (z w.w niepełnosprawnościami) – do kwoty 325,- zł
Decyzją Dyrektora szkoły koszty zakupu podręczników zostaną zwrócone do ww. wysokości, na podstawie przedłożo-

nych dowodów zakupu: faktur lub rachunków wystawionych imiennie na rodzica, prawnego opiekuna lub ucznia, po otrzymaniu 
środków z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W przypadku zakupu dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników będą 
zwracane rodzicom po przedłożenia potwierdzenia zakupu stanowiącego załącznik do niniejszej informacji, wystawionego 
przez podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Informacja została opracowana na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r.w sprawie szczegó-
łowych warunków udzielania pomocy fi nansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz.U. Nr 111 poz. 652).

Opracowała:  Eugenia Grudzińska Choczewo, dnia 8. 07.2011r.
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TU, W RZEDSZKOLU DOBRZE NAM

Jesteśmy otwarci na potrzeby rodziców, dlatego też w miesiącu lipcu placówka 
pełni dyżur. Lipiec to miesiąc wakacji, dlatego tez dużo czasu przedszkolaki spędzają 
w ogrodzie przedszkolnym na grach i zabawach sportowych, jednak największym 
powodzeniem cieszy się piaskownica. Można też do przedszkola przynieść swoją 
ulubioną zabawkę (w ciągu roku szkolnego ta reguła obwiązuje w piątki). Dzieci 
uwielbiają zajęcia plastyczne, których głównym celem jest rozwijanie pomysłowości, 
samodzielnie wybierają sobie materiał do wykonania pracy. Ich artystyczne dzieła 
zdobią przedszkole, a rodzice je podziwiają. 

Wszystkim przedszkolakom życzę dużo słońca i bezpiecznych, pełnych wrażeń 
wakacji.

Halina Chmiel

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

PARK DINOZAURÓW – NASZA WYCIECZKA

Nasze przedszkolaki uwielbiają podróże. Celem naszej ostatniej wycieczki w roku 
szkolnym był Park Jurajski w Łebie. Park prehistorycznych gadów jest największym 

parkiem dinozaurów w Polsce. 
Przedszkolaki miały okazje obej-
rzeć pradawną chatę oraz groty, 
w których mieszkali i żyli nean-
dertalczycy. Ciekawostką są dwa 
kolosy: Seismosaurus liczący 45 m 
długości i Brachiosaurus wysoki 
na 13 m.

Po spotkaniu z dinozaurami 
dzieci „hasały” na placu zabaw, który jest dodatkową atrakcją parku. Potem przy-
szedł czas na pyszne lody. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń powróciliśmy 
do przedszkola. Kolejne wycieczki już wkrótce.

Halina Chmiel

ROWERAMI DO BIAŁOGÓRY

W dn. 16.06.br, gimnazjaliści z kl. I B wraz z 
wychowawczynią – Panią Henryką Soboń, Panią 
Iwoną Ratajczak i przedstawicielami rodziców, 
udali się na wycieczkę rowerową do Białogóry. 
Na miejscu czekał już na nas poczęstunek, jaki 
przygotowały mamy naszych gimnazjalistów. 
Wkrótce potem zasiedliśmy wspólnie przy 
ognisku i piekliśmy kiełbaski. Na plaży wszyscy 
wzięli też udział w licznych zabawach i konkur-

sach, po czym w doskonałych nastrojach wróciliśmy szczęśliwie do szkoły.
Dziękujmy rodzicom i Nadleśnictwu Choczewo za zorganizowanie pobytu w tej 

nadmorskiej miejscowości. 
Białogóra położona jest w Nadmorskim Parku Krajobrazowym pomiędzy Kar-

wią a Łebą, nad otwartym Morzem Bałtyckim. Miejscowość rozciąga się na skraju 
Wierzchucińskich Błot, oddzielona od plaży 800-metrowym pasem lasu sosnowego. 
W odległości 2,5 km na płn-wsch. od wsi znajduje się zalesiona wydma, od której 
wzięło nazwę letnisko. Wokół ciągną się sosnowe lasy. Niedaleko znajduje się też 
rezerwat Białogóra, który chroni fragmenty nadmorskiego lasu bagiennego i boru 
bażynowego.

Nieco historii... Białogóra została po raz pierwszy wymieniona w 1414 roku w 
krzyżackim przekazie źródłowym jako „Weissenberg” (Biała Góra). Nazwa polska 
użyta została po raz pierwszy w inwentarzu dóbr i dochodów biskupstwa włocław-
skiego w 1534r. Miejscowość występowała również w piśmiennictwie pod innymi 
nazwami: Białagura (1659), Biała Góra (1772) i Wittenberg (1912). W 1945 roku 
wieś została przyłączona do Polski, zaś obecną jej nazwę ustalono ostatecznie w 1951 roku. W latach 60-tych zaczęły tu powstawać 
pierwsze ośrodki wypoczynkowe… Dzisiaj to jedna z najbardziej znanych miejscowości turystycznych polskiego wybrzeża, pełna 
kwater prywatnych i pensjonatów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIEZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
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WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKIWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI
NOWO�CI W GMINNEJ BIBLOTECE PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE. 

 
Mi�o nam poinformowa�, �e nasza biblioteka zakupi�a ju� w tym roku przesz�o 350 nowo�ci ksi��kowych. 
S� to zarówno pozycje dla dzieci i m�odzie�y, jak i fanów powie�ci grozy, romansów, krymina�ów  
i sensacji, historii opartych na faktach czy ksi��ek o tematyce wojennej. 
 

Przyk�adowe, zakupione przez nas nowo�ci to: 
 

Powie�ci dla m�odzie�y: 
� Seria: Klika z San Francisco 
� Seria: Gone 
� Cykl: Upadli 
� Trylogia: Dziedzictwo Smoka 
� Seria: B��kitnokrwi�ci 
� Seria: Dary Anio�a 
� Trylogia: Wojny �wiata wynurzonego 
� Trylogia: Kroniki �wiata wynurzonego 
� Beata Andrzejczuk – Pami�tnik nastolatki 
� Gaja Ko�odziej – Wystrza�owa maturzystka 

Ksi��ki dla dzieci: 
� Adam Marciniuk – Przyjaciele z zagrody 
� Mi�dzy nami potworkami, 
� Jaskiniowcy nasi przodkowie 
� Seria: Koszmarny Karolek 
� Seria: Komiks Gigant 
� Joanna Papuzi�ska – Nasza mama 

czarodziejka 
� Jan Kazimierz Siwek – Radiowozik 
� Liliana Fabisi�ska – Kim chc� zosta� 
� Jan Kazimierz Siwek – Kopareczka 

Romanse: 
� Nora Roberts – S�odka zemsta 
� Nora Roberts – Rebelia 
� Jane Feather – Prawie po�lubiona 
� Danielle Steel – Palomino 
� Julia London – Wschody s�o�ca 
� Sabrina Jeffries- Pa�acowa intryga 
� Susan Wiggs – Pami�tne lato 
� Barbara Dawson Smith – Kurier towarzyski 

Krymina�y i sensacja: 
� Liza Marklund – Raj 
� Tess Geritsen – Mumia 
� Tess Geritsen – Nosiciel 
� Mark Billingham – Podpalona 
� Mark Billingham – Kokon 
� Jeffrey Deaver – Hak 
� Daria Doncowa  – Poker z rekinem 
� Catherine Coulter – Grota �mierci 
� Jonathan Kellerman – Dowód 
� Jo Nesbo – Pentagram 
� Sebastian Fitzek – Klinika 

Powie�ci wojenne i historyczne: 
� Bernard Cornwell – Excalibur 
� Bernard Cornwell –Zimowy monarcha 
� Bernard Cornwell – Nieprzyjaciel Boga 
� Bernard Cornwell – Ostatnie królestwo 
� Leo Kessler –  Tarcza diab�a 
� Leo Kessler –  Stalowe szpony 
� Leo Kessler – Totenkopf 
� Günter Hofé –  Czerwony �nieg 

Fantasy: 
� Cynthia L. Smith  – Wieczni wygna�cy 
� Ró�a Jakobsze – Rhezus 
� Seria: Bractwo czarnego sztyletu 
� Seria: Pami�tniki wampirów  
� Cykl: Sookie Stackhouse  
� Alma Katsu – Wieczni 
� Sherrilyn Kenyon – Rozkosze nocy  

Historie na faktach: 
� Natascha Kampusch – 3096 dni 
� Seria: Pisane przez �ycie: 

- Pokochaj mnie mamo 
- Zniszczone dzieci�stwo 
- Ukarana 
- Mamusiu, dlaczego 
� Helle Amin – Odnalezieni na pustyni  
� Seria: Prawdziwe zbrodnie 

- Ukradzione dziecko 
- Wied	ma 
- Z�o�one w ofierze 

Powie�ci grozy i thrillery: 
Graham Masterton – 
miertelne sny 
Graham Masterton – Wyznawcy p�omienia 
Dean R. Koontz – Anio� stró� 
Dean R. Koontz – Kilka godzin przed �witem 
Dacre Stoker –Drakula. Nieumar�y  

 
W planach kolejne zakupy, a my zach�camy do wypo�yczania i lektury! 
Dzi�kujemy tak�e wszystkim, który odpowiedzieli na akcj� pn. „Podaruj ksi��k� bibliotece”. 

„ ZBIOREK POEZJI „21 
W SKALI BEAUFORTA”

Miło nam poinformować, że posiadamy zbiorek 
poezji pt. „21 w skali Beauforta.” Są to wiersze 21 au-
torów portalu „Na Łódce Poezji”, a jednym z nich jest 
mieszkaniec naszej Gminy Pan Piotr Konczak. Pasjo-
natów poezji, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z 
tym tomikiem zapraszamy do naszej Biblioteki.

„Oczy koni” – Piotr Konczak
Nie patrzę w oczy koni na zrębie

Bo widzę w nich jakiś wyrzut
Czemu człowieku każesz mi ciągnąć 

Te ogromne kłody
Nie lepiej by było 

Abyś wtulił się w mój kark
I poszlibyśmy razem w puszczę

PROJEKT „QUO VADIS” ZAKOŃCZONY

30 czerwca br. w czytelni naszej Biblioteki odbyło się uroczyste za-
kończenie projektu „Quo Vadis”. Podczas spotkania podsumowano całe 

przedsięwzięcie i wy-
rażono podziękowania 
wszystkim, bez których 
nie mogłoby ono się 
dokonać. Gimnazjaliści 
otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz książki, 
opowiedzieli też o swo-
ich planach na dalszą 
edukację, a także wra-
żeniach i korzyściach 
z uczestnictwa w pro-
jekcie „Quo Vadis”.

E.Wójcik

KSIĄŻKI PANI IRENY ELSNER  W GMIN-
NEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W CHOCZEWIE

Wszystkich zainteresowanych historią 
naszej Gminy zachęcamy do wypożyczania 
książek Pani Ireny Elsner pt. „O przeszłości 
gminy Choczewo.” Oba tomy są dostępne w 
naszej Bibliotece. Zapraszamy.

E. Wójcik
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Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (PRAWA UMIERAJĄ, KSIĄŻKI NIGDY) z nr-u 6 (136) Wieści Choczewskich 
dostarczyło 14 osób. Są to:  Adriana Pienszke, Krystyna Bach, Weronika Hinz, Wiktoria Cielecka, Anna Zabłotnia,  
Monika Minga, Mariusz Kwas, Anna Blok, Patryk Posański, Patrycja Urban, Sylweriusz Goyke, Czesława Bocho, 
Edward Żardecki, Barbara Zondziuk. 

Losowanie wyłoniło zwyciężczynię: Panią Krystynę Bach, której gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnym. Dziękujemy 

również Panu Miłosławowi za wylosowanie zwycięzcy. 

KRZY�ÓWKA NR 5 
LITERY Z PODANYCH W TABELI PÓL UTWORZ� ROZWI�ZANIE- MY
L TERENCJUSZA. NALE�Y JE DOSTARCZY DO 18 SIERPNIA 2011 r.  DO SIEDZIBY BIBLIOTEKI 

OSOBI
CIE, E-MAILEM LUB POCZT�, PODAJ�C JEDNOCZE
NIE SWOJE IMI�, NAZWISKO,  ADRES ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO.  NAGROD� JEST ILUSTROWANA 

ENCYKLOPEDIA POPULARNA,  A ZWYCI�ZCA ZOSTANIE  WY�ONIONY 19  SIERPNIA 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 A - ROSYJSKI GROSZ 
1 J - … MILITARI – ODZNACZENIE WOJSKOWE 
3 K - NIE ONA ZDOBI CZ�OWIEKA 
4 A - NAMALOWA� OBRAZ „LEKCJA ANATOMII DOKTORA 
TULPA 
6 J - U BAHDAJA KOSZTOWA�A JEDEN U
MIECH 
7 A - MNIEJSZY OD PU�KU 
8 J - PODRZUCA SWOJE JAJA 
9 B - IMI� PRZYBORY 
10 G - UCZE� JEZUSA 
12 H - OBOK KOMEDII I DRAMATU 
14 A - NAPISA� „MONACHOMACHI�” 
17 F - TOWARZYSZ �WIRKA 
19 A - TAM POWSTAJE TARCICA 
20 H - DROBNE ORGANIZMY WODNE 

 
PIONOWO: 
1 B - JEDNA Z METOD BADAWCZYCH 
1 D - SZTUKA UK�ADANIA KWIATÓW 
1 G - NIECH� DO CUDZOZIEMCÓW 
1 L - ROZTROPNO
, ROZWAGA 
1 N - POTOCZNIE: BIA�Y SER (ZDROBNIALE) 
8 J - BUDYNKI DLA WOJSKA 
8 � - OKRESOWY LUB S�ONECZNY 
9 D - KOBIETA TRZE�WO PATRZ�CA NA 
WIAT 
10 H - SYNONIM PIELGRZYMA 
10 N - PIOTR…- ZAGRA� CHOPINA I JANA PAW�A II 
12 B - PODWY�SZONA CIEP�OTA CIA�A 
12 F - POSZUKIWA� KAMIENIA FILOZOFICZNEGO 
15 L - POETYCKI UTWÓR MI�OSNY 
16 J - STOLICA BU�GARII 
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