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WIEŚCI

LATO JESZCZE W PEŁNI, WCIĄŻ 
TRWAJĄ ŻNIWA…, A JUŻ ŻURA-

WIE I BOCIANY POWOLI 
SZYKUJĄ SIĘ DO ODLOTU…
W ZWIĄZKU Z TYM, MY JUŻ 

DZIŚ ZAPRASZAMY NA 
COROCZNE ŚWIĘTO PLONÓW. 

SZCZEGÓŁY 
NA STRONIE 16.

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.

JUŻ ZA MIESIĄC JUŻ ZA MIESIĄC 
DOŻYNKI DOŻYNKI 

GMINNE’ 2011GMINNE’ 2011

FATALNY STAN FATALNY STAN 
FINANSÓW FINANSÓW 

NASZEJ GMINYNASZEJ GMINY

W BUDŻECIE GMINY CHOCZE-
WO BRAKUJE PIENIĘDZY NIEMAL 
NA WSZYSTKO... NA STRONIE 6 
PRZEDSTAWIAMY STAN FINAN-

SÓW, ZADŁUŻENIA, ZOBOWIĄZAŃ 
I INWESTYCJI  NASZEJ GMINY: 
STAN NA DZIEŃ 31.12.2010 R., 

CZYLI POCZĄTEK KADENCJI 
OBECNEGO SAMORZĄDU ORAZ 

STAN NA 30.06.2011 R.

LUBIATOWO – LUBIATOWO – 
„ATOMOWO”„ATOMOWO”

PGE POLSKA GRUPA ENER-
GETYCZNA DO KOŃCA 2011 

ROKU DOKONA WYBORU 
MIEJSCA, GDZIE ZOSTANIE 

ZLOKALIZOWANA PIERWSZA 
POLSKA ELEKTROWNIA 

ATOMOWA. PO SZCZEGÓŁY 
ZAPRASZAM NA STRONĘ 7.
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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

Szanowni mieszkańcy!
Dobiega końca czas wakacji, urlopów i letniej beztroski. Wkrótce opustoszeją 

plaże, pensjonaty i miejsca, w których skupiało się wakacyjne życie turystów… 
Zastanawiając się nad tym, czy za rok znowu te miejsca ożyją, spróbujmy pomyśleć 
w jaki sposób przyciągnąć jeszcze większą liczbę odwiedzających naszą gminę. 
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to oczywiście zadbać o polepszenie szeroko 
rozumianej infrastruktury. Natomiast drugą – postarać się o zapewnienie turystom 
rozrywek i atrakcji kulturalnych, których faktycznie nie ma jeszcze w gminie zbyt 
wiele.

Organizacja festynu z okazji Dni Gminy Choczewo pokazała, że współpraca 
przynosi pożądane efekty. W przyszłości postarajmy się rozszerzać tę współpracę. Każdy pomysł i inicjatywę, które 
mogą przyczynić się do poszerzenia oferty turystycznej naszej gminy, a tym samym do zachęcenia do przyjazdu 
na teren gminy większej liczby turystów, zawsze warto przedstawić i rozważyć.

Wiesław Gębka 
Wójt Gminy Choczewo

PODZIĘKOWANIA

Wójt Gminy Choczewo składa serdeczne podziękowania wszystkim Organizacjom, Stowarzyszeniom, Radnym, Sołtysom, Radom 
Sołeckim oraz osobom prywatnym zaangażowanym w organizację Festynu z okazji Dni Gminy Choczewo.

W szczególności: wszystkim członkom stowarzyszenia STEK-Wspólna Przyszłość wraz z Prezesem Panem Michałem Bianga 
za współorganizację Festynu; harcerzom z 10 WLDH „WILKI” wraz z dh Dorotą Bianga-Grabińską za pomoc w organizowaniu zabaw 
i konkursów dla dzieci podczas Festynu.

Wójt Gminy Choczewo składa również serdeczne podziękowania:
Członkom Stowarzyszenia Dla Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo wraz z Prezesem Panem Jarosławem Pellowskim za sprze-

daż cegiełek na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy;
Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych wraz z Prezesem Panią Ewą Świątek za organizację Festynu Integracyjnego i przepro-

wadzenie zbiórki pieniędzy na budowę szamba i łazienki dla osób najbardziej potrzebujących;
Wszystkim członkom Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego wraz z Prezesem Pani Aleksandrą Gawryszewską za repre-

zentowanie Gminy Choczewo na wszelkiego rodzaju Targach Turystycznych i konkursach kulinarnych;
Członkom Koła Gospodyń Wiejskich Sasino wraz z Panią Genowefą Kramek za reprezentowanie naszej gminy;
Klubowi LKS „Orzeł” Choczewo wraz z Prezesem Panem Zbigniewem Kołodziejskim za propagowanie sportu wśród młodzieży 

i prowadzenie drużyn piłkarskich;
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „GOL” przy Zespole Szkół w Choczewie oraz Panu mgr Henrykowi Rynko;
Pani Anieli Siemczuk i wszystkim zaangażowanym w wydawanie żywności z Banku Żywności najbardziej potrzebującym z na-

szej gminy;
Sołtysom i członkom Rad Sołeckich Gminy Choczewo za organizację festynów sołeckich i zaangażowanie w prace na rzecz 

mieszkańców gminy.
Wójt dziękuje również wszystkim nie wymienionym z imienia i nazwiska, którzy swoją bezinteresowną działalnością przyczyniają 

się do polepszenia bytu mieszkańcom gminy, do rozwoju i promocji Gminy Choczewo.
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„NIE ZGADZAM SIĘ Z TWOIM POGLĄDEM, ALE PO KRES MOICH DNI BĘDĘ BRONIŁ TWEGO 
PRAWA DO ICH GŁOSZENIA”

                                                                                                                                   Voltaire

MÓJ GŁOS...MÓJ GŁOS...

GDZIE JEST NASZA ALTANA ? – CIĄG DALSZY NASTĄPIŁ?

W kwietniowym numerze „Wieści Choczewskich”  pozwoliłem sobie opisać sprawę budowy altany w miejscowości Choczewo. Jak 
widać po 4 miesiącach „siła prasy” jest porażająca. Możemy się już naocznie przekonać jakie „cudo” powstało na gminnych obiektach. 
Dla jeszcze mało zorientowanych obiekt powstał na terenie terenów sportowych dzierżawionych przez LKS Orzeł Choczewo.

W owym artykule zadałem kilka nurtujących mnie pytań (mam nadzieję, że nie tylko ja jestem ciekaw co i jak buduje się w Naszej 
miejscowości), które ciągle chyba zostały bez odpowiedzi.

Więc po czterech miesiącach postanowiłem sobie na nie odpowiedzieć.
Urząd Gminy w Choczewie (w dalszej części artykułu nazywany „Zamawiającym”) podpisał umowę Nr. ZWO/13/2010 z fi rmą 

wykonawczą (zwaną dalej „Wykonawcą”). Celowo nie przywołuję Wykonawcy z nazwy oraz dostawców materiałów, żeby nie  dostar-
czać bezpłatnej reklamy. 

- altana powstaje co doskonale widać – dlaczego akurat w tym miejscu i czy może tam stać ciągle pozostaje bez odpowiedzi
- koszt wykonania całości prac to 42 900 zł (I etap) + 42 500 zł (II etap), razem wybudowanie altany ma kosztować 85 400 zł !!!, 

co pochłonie fundusze sołeckie za rok 2010 i 2011
- chyba brak jest projektu budowlanego lub wykonawczego więc nie można go nigdzie obejrzeć
- wykonawca został wybrany bez żadnego przetargu (bo kwota zadania tego nie wymusza), do pracy zmusił go chyba artykuł
- z tego co się orientuję to Zamawiający musi wydatkować fundusze sołeckie do końca roku kalendarzowego, którego one doty-

czącą 
Poniżej kolejna garść faktów:
Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta 23.09.2010r. Prace miały rozpocząć się 27.09.2010r. a zakończyć 

15.12.2010r. Żaden z tych terminów nie został dotrzymany
Do każdego z Nas przemawiają pieniądze bo każdy coś budował, coś słyszał i ma jakieś choćby nikłe pojęcie o  wartości takich 

„inwestycji”. Więc dalej rozważając przyjmijmy, że altana to taki dach domku jednorodzinnego. Myślę, że niewiele się pomylimy.
Kwota 42 900zł została rozbita na poszczególne składniki, ponieważ umowa Nr. ZWO/13/2010 dotyczy tylko usługi wykonania i 

prefabrykacji altany.  A zakup materiałów był w gestii Zamawiającego. Zakupiono:
- kantówkę  za 6 011,55 zł (data wystawienia faktury  02.11.2010 r.)
- boazerię za 5 027,20 zł - czemu boazeria a nie deski??? (data wystawienia faktury  21.12.2010 r.)
- elementy stalowe za 2 401,07 zł (data wystawienia faktury  30.11.2010 r. i 30.12.2010 r.)
- papa za 820,63 zł (data wystawienia faktury  30.12.2010 r.)
- drewnochron, cement, lakier za 1 681,05zł (data wystawienia faktury  30.12.2010 r.)
- dachówka za 2 949,50 zł (dachówka miała chyba oznaczać gont papowy) – kwota ta została zrealizowana z funduszu sołeckiego 

za 2011r
RAZEM MATERIAŁY: 18 891 zł
RAZEM WYKONANIE ALTANY: 24 000 zł (data wystawienia rachunków  30.11.2010 r. 30.12.2010 r.)
Czy tylko mi te kwoty wydają się o wiele za wysokie? Czy tylko ja widzę, że coś jest nie tak?

ZAMAWIAJĄCY PŁACI (PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC) I NIE WYMAGA TERMINOWEGO WYKONANIA 
ZADANIA ??? !!!

1) A termin wykonania? Dlaczego zostały przekroczone i nie dotrzymane wszystkie możliwe terminy?  Kto i czy wypłacił Wykonawcy 
zapłatę za wykonanie altany? Dnia 15.08.2011r I etap Inwestycji jest jeszcze nie zakończony. § 15 punkt 1 mówi, że Wykonawca płaci 
Zamawiającemu kary umowne „za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, za 
każdy dzień licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru”. 15.08.2011r 
to już 242 dni po zakończeniu terminu wykonania umowy.  Ktoś ma zamiar wyciągnąć  z tego jakieś konsekwencje? Zgodnie z umową 
Nr. ZWO/13/2010 po 10 dniach umowa powinna zostać zerwana a Wykonawca obciążony karami umownymi. Ktoś podpisał jakiś Aneks 
przedłużający termin wykonania umowy? Kiedy tak naprawdę zostały zakupione materiały przez Zamawiającego?

2) Czy załączone do umowy 3 kartki z rysuneczkami to właśnie projekt altany? Kto to „zaprojektował”, kto to zatwierdził? Obiekt 
ma służyć mieszkańcom całej Gminy, jest bezpieczny, wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, ktoś podpisał protokół odbioru końco-
wego I etapu? 

3) Czy wykonawca został wybrany na zasadzie uczciwej konkurencji? Czy cena 24 000 zł była najkorzystniejszą? Czy jakaś inna 
fi rma wiedziała o możliwości wykonania altany? Zamawiający posiada inne oferty czy zlecenie zostało przyznane na zasadzie „kole-
siostwa”?

4) II etap wykonania altany ma kosztować  42 500 zł. I tu pojawiają się kolejne pytania. Cała powierzchnia pod altaną ma być wy-
łożona kostką, w jednym z boków altany ma powstać kominek a w pozostałe boki mają być wmontowane stoły i ławy.  W przypadku 
tego etapu materiały mają kosztować 15 500 zł a wykonanie ma wynieść 27 000 zł. To moim zdaniem kolejna przesada. Wydaje mi się, 
że fundusze sołeckie podzielono tak jak to się komuś podobało. Mało istotne  były rzeczywiste koszty i ich egzekwowanie a ważniejsze 
„rozdanie” całości  kwoty z funduszy sołeckich.

Reasumując, może czas na spotkanie Zamawiającego, Wykonawcy, Sołtysa i Rady Sołeckiej?  Mieszkańcy powinni wiedzieć na co 
przeznaczane są fundusze sołeckie.  To nie Sołtys czy Rada Sołecka decyduje na co wydatkuje się corocznie pieniądze mieszkańców 
Choczewa. To ludzie na zebraniach wiejskich mają jedyny i najważniejszy głos, a Urząd Gminy jest tylko (albo aż) wykonawcą „woli 
mieszkańców”.

Zbliża się kolejny termin zdecydowania na co w Choczewie (i nie tylko) zostaną przeznaczone fundusze sołeckie. Kwoty zostały 
znacząco „obcięte” (nie wiem dlaczego – to pytanie do włodarzy Gminy Choczewo) i dlatego z głową trzeba je przeznaczyć na ważny 
cel poszczególnych miejscowości. W 2012 roku do wydania jest tylko 27 557,60 zł

Rada Sołecka wraz z Sołtysem Choczewa zaprasza na spotkanie wiejskie na początku września. Termin zostanie podany do wia-
domości publicznej po ustaleniach z Wójtem.  Staramy się aby to była sobota, abyśmy wszyscy mogli w tym spotkaniu uczestniczyć. 
Naprawdę zachęcam do uczestnictwa bo  Nasz głos i decyzje są najważniejsze.

 Sylweriusz Goyke
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 Szanowny Panie
Od wielu lat przyjeżdżam w te okolice i według mnie najpilniejszym zadaniem dla Pana powinno być znalezienie funduszy na 

skanalizowanie obszaru Kopalino i Lubiatowo. Na pewno zna Pan ten problem, zwłaszcza z okresu letniego, ale jest to naprawdę 
paląca sprawa. 

Przy takim najeździe turystów istnieje duże zagrożenie dla jeszcze względnie  czystego, naturalnego środowiska. Może fundusze 
unijne będą jeszcze dostępne…?

Z poważaniem  Zenon Jasiński

PS. Proszę o drogowskaz, gdzie jest siedziba biblioteki, bo nie wszyscy, a zwłaszcza przyjezdni, wiedzą gdzie jest.

„ OŚWIADCZENIE „

W związku z wypowiedzią zastępcy wójta Gminy Choczewo, Pana Mariusza Pardusa, która ukazała się na łamach biuletynu 
„Wieści Choczewskie” nr 7 oraz w lokalnej gazecie „Twoja Gazeta” z lipca 2011 r, członkowie Komitetu Protestacyjnego „Wiatraki 
1500, Choczewo” wystosowali  pismo do wójta, Pana Wiesława Gębki, w którym domagają się rzetelnej analizy kontrowersyjnej 
wypowiedzi oraz dymisji Pana M.Pardusa z zajmowanego przez niego stanowiska. W piśmie tym zawarliśmy szczegółowe uzasad-
nienie powodów, które uzasadniają podjęcie takiej decyzji. 

Jednocześnie wystosowaliśmy pismo do Pana M. Pardusa, w którym prosimy Go o przeproszenie mieszkańców Gminy Choczewo, 
którzy poczuli się dotknięci Jego wypowiedzią opublikowaną w w/w gazetach lokalnych. 

Poniżej treść tego pisma:

Komitet Protestacyjny      Choczewo, 5 sierpnia 2011 r. 
„Wiatraki 1500. Choczewo” 
Adres do korespondencji: 
Kierzkowo 25/2 
84-210 Choczewo    
        Pan 

Mariusz Pardus - zast�pca Wójta 
        Urz�d Gminy Choczewo 
        ul. Pierwszych Osadników 17 

84-210 Choczewo 
 

  
Szanowny Panie, 
 
w dniu 25 lipca 2011 r. w gazecie lokalnej „Twoja Gazeta” oraz w gazecie gminnej  „Wie�ci Choczewskie” nr 7 z lipca 
2011r. ukaza� si� artyku�, w którym zosta�a umieszczona Pana wypowied� dotycz�ca problemu wykorzystania energii 
wiatrowej na obszarze naszej Gminy.  

W odniesieniu do mieszka�ców, którzy maja inne zdanie na ten temat i zajmuj� konkretne stanowisko wyra�one w 
celach Komitetu Protestacyjnego „Wiatraki 1500, Choczewo”, zakwestionowa� Pan ich prawo do publicznego wyra�ania 
swoich opinii na ten temat i tym samym do dzia�a�  informuj�cych spo�eczno�	 lokaln� o zagro�eniach jakie nios� ze sob� 
farmy wiatrowe w s�owach, cytat: (…)Niestety znalaz�o si� par� osób, które od niedawna sta�y si� mieszka�cami naszej 
gminy i uzurpuj� sobie prawo do decydowania o jej d�ugofalowym rozwoju. Wydaje mi si�, �e osoby które nic nie 
wnios�y do rozwoju naszego regionu, nie powinny manipulowa	 cz��ci� spo�ecze�stwa, by osi�gn�	 prywatne cele. My 
jako przedstawiciele samorz�du musimy widzie	 dobro ogó�u naszej gminy i  nie ulega	 naciskom kilku osób, 
próbuj�cych wp�yn�	 na cz��	 mieszka�ców, a do tego zwi�zanych z ziemi� choczewska dopiero od kilku lat.”    

Takie wypowiedzi kierowane pod adresem jakiegokolwiek obywatela naruszaj� ich dobra osobiste i s� nie do 
zaakceptowania w praworz�dnym pa�stwie, tym bardziej, �e wypowiada je osoba piastuj�ca wa�ne stanowisko w urz�dzie 
pa�stwowym jakim jest Urz�d Gminny. 
W ten sposób dopu�ci� si� Pan naruszenia m.in. art. 32, 63, 74  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 23 Kodeksu 
Cywilnego. 

Maj�c na wzgl�dzie powy�sze, cz�onkowie Komitetu Protestacyjnego „Wiatraki 1500, Choczewo” uwa�aj� Pana 
wypowied� za szkodz�c� dobru wspólnemu, a wypowiedziane przez przedstawiciela samorz�du, szkodz� wizerunkowi 
naszej gminy, która po wyborach w 2010 roku, zgodnie z programem wyborczym nowych w�adz, przeistacza si� w gmin� 
obywatelsk�, otwart� na dialog z ka�dym i dla dobra wszystkich mieszka�ców.   

W zwi�zku z powy�szym spodziewamy si� sprostowania tej wypowiedzi w w/w gazetach oraz przeproszenia  
mieszka�ców gminy Choczewo, którzy Pana wypowiedzi� poczuli si� dotkni�ci. 

Pozostajemy w oczekiwaniu na notyfikacj� Pa�skich decyzji.  
  

Cz�onkowie Komitetu Protestacyjnego „ Wiatraki 1500, Choczewo”: 
 
Dorota Borówka, Sabina Fleming, Sylwia, Wies�awa i Werner �ata, Zenon i Ma�gorzata �ata, Jaros�aw i Anna Pellowscy, 

Jadwiga Wozniak, Irmina i Daniel Maschke, Jadwiga i Eugeniusz Czarneccy, Barbara i Roman Zondziuk. 
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 W zwi�zku z otrzymanym przez Wójta Gminy Choczewo pismem cz�onków Komitetu 
Protestacyjnego "Wiatraki 1500, Choczewo"  w sprawie kontrowersyjnego wywiadu udzielonego 
przez zast�pc� wójta Pana Mariusza Pardusa lokalnej gazecie „Twoja Gazeta”, którego przedruku 
dokonano w gminnym  biuletynie informacyjnym „Wie�ci Choczewskie”, zamieszczamy odpowied� 
Wójta wystosowan� do Komitetu Protestacyjnego „Wiatraki 1500, Choczewo”. Jednocze�nie Wójt 
Gminy Choczewo przeprasza wszystkich, którzy poczuli si� wypowiedzi� zast�pcy wójta ura�eni. 
 
 
                                                                                                                Choczewo, 16.08.2011r. 
 

                                                       Komitet  Protestacyjny  
                                                      „Wiatraki 1500, Choczewo” 
 

Jestem bardzo wdzi�czny za Pa�stwa zaanga�owanie w prac� na rzecz dobra i rozwoju naszej 
gminy oraz wszystkich jej mieszka�ców.  Bardzo dzi�kuj� za wyra�enie swoich uwag, pyta� i 
wniosków zwi�zanych z wypowiedziami zast�pcy wójta – pana Mariusza Pardusa na temat farm 
wiatrowych, które ukaza�y si� w gazecie lokalnej „Twoja Gazeta” oraz we „Wie�ciach 
Choczewskich”. 

Artyku� zredagowany z udzia�em zast�pcy wójta ukaza� si� w lokalnej prasie bez konsultacji 
ze mn� oraz bez mojej zgody. 

W zwi�zku z tym jest mi niezmiernie przykro wobec wszystkich mieszka�ców gminy, gdy� 
maj� prawo wymaga	 od ka�dego urz�dnika bezstronno�ci, rzeczowo�ci oraz uczciwo�ci. Urz�dnik 
nie ma prawa promowa	 b�d� faworyzowa	 �adnej firmy – szczególnie wobec faktu wyst�powania  
w gminie trzech inwestorów energii wiatrowej. Oprócz tego nie mo�na nikogo obra�a	 i krytykowa	, 
ani dzieli	 mieszka�ców gminy na tych, którzy s� jej mieszka�cami od bardzo dawna oraz na tych, 
którzy zwi�zani s� z nasz� gmin� dopiero od kilku lat.  

Zast�pca wójta nie powinien uto�samia	 si� z �adn� grup� spo�eczn�, bowiem zadaniem 
gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ca�ej wspólnoty. Ponadto ka�da organizacja spo�eczna, 
jak� jest tak�e Komitet Protestacyjny „Wiatraki 1500, Choczewo” mo�e ��da	 ochrony interesu 
spo�ecznego oraz bezpiecze�stwa ekologicznego naszej gminy. 

Wobec powy�szego, zast�pca wójta, po powrocie z urlopu, otrzyma nagan� w zwi�zku ze 
swoimi wypowiedziami opublikowanymi na �amach lokalnej prasy. 
                    
 
                                                                                    Z  wyrazami szacunku 
 
                                                                                                   Wójt  
                                                                                          Wies�aw G�bka 
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY CHOCZEWO

Zgodnie z zapowiedzią Skarbnik Gminy Choczewo, Pani Alicji 
Kobiella, która od lipca br. pełni tę funkcję, przedstawiamy stan fi nansów 
naszej gminy:

Budżet gminy na 2010 rok ustalono na poziomie
          -   dochody    -   21.286.075,00  wykonanie: 18.436.555,45
          -   wydatki     -   28.044.875,00  wykonanie: 22.166.703,41
Defi cyt Budżetowy za 2010 rok: 3.730.147,96
Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. – 7.427.664,02
Z tego:
- zobowiązania wymagalne - 169.864,02 z tytułu nie zapłaconych za 

m-c XII składek ZUS przez GZO
- pożyczki 1.718.000,00 zł :
pożyczka z 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji 
sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej na trasie Lublewo-Lublewko-Choczewo”  
-  618.000,00 zł.

- pożyczka z 2010 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Budowa Oczyszczalni 
ścieków w Choczewie” – 1.100.000,00 zł.

- kredyty 5.539.800,00 zł. :
- kredyt na „Dokończenie budowy ZSZ w Choczewie” – spłata do 

2014 r. – 324.800,00 zł.
- kredyt z 2007 r. na „Rozbudowę i modernizację budynku GOZ w 

Choczewie” –  spłata do 2017 r. - 1.215.000,00 zł.
- kredyt z 2009 roku na defi cyt budżetowy - spłata 10 lat od 2011 r. – 

1.000.000,00 zł.
- kredyt z 2010 r. – spłata 10 lat od stycznia 2011 r. – 3.000.000,00 zł.
Obsługa długu publicznego: 220.000,00 zł.
Inwestycje w trakcie realizacji – 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo
Zadanie w trakcie realizacji współfi nansowane z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2007-2013. W  
2011 r. na zadanie to zaplanowano na rok 2011 – 2.600.00,00 zł.

Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej Pobrzeża Sło-
wińskiego, poprzez  przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo 
w miejscowości Sasino – do granicy z powiatem Lęborskim.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 28.10.2009 r. do 28.10.2010 
r. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 2.667.895,75 zł. przy udziale 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
(RPO WP) na lata 2007-2013 w wysokości 1.378.305,78 zł.  / Płatność 
końcowa w/w zadania w 2011 r. wyniesie 72.975,27 zł. 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki w Choczewie 
polegającej na realizacji ciągów komunikacyjnych, szlaku spacerowej 
i ścieżki rowerowej.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 07.07.2010 r. do 
27.09.2010 r. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.065.345,26 
zł. przy udziale pomocy fi nansowej w ramach działania „Odnowa  i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 
2007-2013  w wysokości 436.616,00 zł.

Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej wraz z 
zapleczem oraz salą multimedialną, konferencyjno- wystawową.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 12.05.2010 r. do 10.11.2010 
r.. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1.159.502,49 zł., z czego 
dofi nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego (RPO WP) na lata 2007-2013 stanowiło 743.168,76 zł. 

Czerwiec 2011
Budżet gminy na 30.06.2011 rok ustalono na poziomie
          -   dochody    -   22.600.375,00  wykonanie:   9.243.572,59
          -   wydatki     -   21.534.527,00  wykonanie: 10.668.642,76
Defi cyt Budżetowy za 6 m-cy  2011 roku: 1.425.070,17 zł.
Stan zobowiązań na 30.06.2011 r. – 8.775.946,48
Z tego:
- zobowiązania wymagalne  - 49.307,48 z tytułu dostaw towarów i 

usług oraz pozostałych  - GZK
pożyczki 3.016.239 zł :
- pożyczka z 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji 
sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej na trasie Lublewo-Lublewko-Choczewo”  
-  504.000,00 zł.

- pożyczka z 2010 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Budowa Oczyszczalni 
ścieków w Choczewie” – 990.000,00 zł.

- pożyczka z 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Budowa Oczyszczalni 
ścieków w Choczewie” – 1.522.239,00 zł.

- kredyty 5.710.400,00 zł. :
- kredyt na „Dokończenie budowy ZSZ w Choczewie” – spłata do 

2014 r. – 285.200,00 zł.
- kredyt z 2007 r. na „Rozbudowę i modernizację budynku GOZ w 

Choczewie” –  spłata do 2017 r. - 1.125.000,00 zł.
- kredyt z 2009 roku na defi cyt budżetowy - spłata 10 lat od 2011 r. – 950.200,00 zł.
- kredyt z 2010 r. – spłata 10 lat od stycznia 2011 r. – 2.850.000,00 zł.
- kredyt krótkoterminowy – spłata do 31.12.2011 r. – 500.000,00 zł.
Obsługa długu publicznego: 173.467,70 zł.
Inwestycje w trakcie realizacji – 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo
Zadanie w trakcie realizacji współfi nansowane z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2007-
2013W I półroczu 2011 r. na zadanie to ponieśliśmy wydatki w kwocie 
1.531.254,84 zł. (plan: 2.600.000,00 zł.), co stanowi  58,89 % wartości 
planowanych.

Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej Pobrzeża Sło-
wińskiego, poprzez  przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo 
w miejscowości Sasino – do granicy z powiatem Lęborskim.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 28.10.2009 r. do 28.10.2010 r. 
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 2.667.895,75 zł. przy udziale 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO 
WP) na lata 2007-2013 w wysokości 1.378.305,78 zł.  / Płatność końcowa 
w/w zadania w wysokości 72.975,27 zł. zostanie zrealizowana po prze-
prowadzeniu zgodnie z zapisami umowy kontroli prawidłowości realizacji 
projektu, która przewidziana jest w dniach 23.08.2011 r. – 25.08.2011 r.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki w Choczewie 
polegającej na realizacji ciągów komunikacyjnych, szlaku spacerowej 
i ścieżki rowerowej.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 07.07.2010 r. do 
27.09.2010 r. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.065.345,26 
zł. przy udziale pomocy fi nansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 w  wysokości 436.616,00 zł.. Całkowity koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 1.065.345,26 zł. przy udziale pomocy fi nan-
sowej w ramach działania „Odnowa  i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013  w wysokości 
436.616,00 zł.

Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej wraz z 
zapleczem oraz salą multimedialną, konferencyjno- wystawową.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 12.05.2010 r. do 10.11.2010 
r.. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1.159.502,49 zł., z czego 
dofi nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego (RPO WP) na lata 2007-2013 stanowiło 743.168,76 zł..  Z 
kwoty tej otrzymaliśmy środki w wysokości 468.891,75 zł.   Pozostały 
jeszcze do realizacji dwa ostatnie wnioski na kwotę 274.277,01 zł..

Skarbnik Gminy Choczewo

Jak widać stan fi nansów gminy, delikatnie mówiąc, nie jest najlepszy. 
Zadłużenie w wysokości ponad 1/3 budżetu gminy zapewne sprawi, że 
na jakiekolwiek inwestycje w ciągu najbliższych miesięcy na pewno nie 
będzie można liczyć…

Tak wysokie zadłużenie jest efektem tzw. „roku wyborczego”: 
poprzedni włodarze zaciągali kredyty i pożyczki, aby pomimo braku 
płynności gminnego budżetu prowadzić w gminie inwestycje, dające im 
szansę na ponowne zwycięstwo w wyborach.

Obecne władze będą „stawać na głowie”, aby załatać tę dziurę 
w budżecie i spłacić długi. A wszystko to kosztem inwestycji, które przez 
następne lata nie powstaną. Za jakiś czas usłyszymy mnóstwo komentarzy, 
że obecny wójt jest zły, bo nic nie był w stanie zrobić, a ten z poprzedniej 
kadencji dobry, bo coś robił… Tylko pewnie niewielu z tych, którzy taką 
opinię będą rozpowszechniać dokładnie przeanalizuje cyfry i daty, które 
powyżej przedstawia Pani Skarbnik.

Proponuję więc szczegółową lekturę z kalkulatorem i kalendarzem 
w ręku, aby zrozumieć skąd wziął się ten defi cyt budżetowy.

/w.w./
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CO LEPSZE? – ATOM, BIOGAZ CZY WIATR…

Dnia 16-08-2011 multimedialny portal z Pomorza, Nadmorski24 podaje: 
„Według spekulacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie na 

Pomorzu powstanie pierwsza w Polsce elektrownia atomowa. PGE Polska 
Grupa Energetyczna wstępnie wybrała trzy miejscowości nadmorskie Żar-
nowiec, Kopań oraz Kopalino - Lubiatowo. Te trzy potencjalne miejsca są 
teraz szczegółowo analizowane.

Inwestycja ma pochłonąć 11 mld euro. Tyle wyniesie budowa elektrow-
ni i inwestycji towarzyszących. Podczas typowania miejscowości brano 
pod uwagę głównie dostępność wody, która jest niezbędna do chłodzenia 
reaktora”.

Z sondy towarzyszącej informacji zamieszczonej na portalu Nadmor-
ski24 wynika, iż 32 % głosujących jest za powstaniem elektrowni ato-
mowej właśnie na terenie naszej gminy – w Lubiatowie. Natomiast 60 % 
- za wybudowaniem jej w Żarnowcu, a tylko 8% - za tym, aby powstała w 
Kopaniu.

Zlokalizowanie jej w Lubiatowie, w bliskim sąsiedztwie morza jest bardzo korzystne ze względu na możliwość chłodzenia 
reaktora  wodą o dużo niższej temperaturze niż woda z jeziora, a także ze względu na rozmiar akwenu: jezioro (Jez. Żarnowieckie) 
o powierzchni 1431 ha może nie być wystarczająco duże do chłodzenia reaktora.

Jak dalej informuje Nadmorski24: „PGE podtrzymuje zamiar ogłoszenia do końca roku wstępnej lokalizacji elektrowni ją-
drowej. Przewiduje się, że pierwszy prąd popłynie w okolicach 2020 roku”.

Mając w perspektywie prawdopodobne powstanie na terenie naszej gminy elektrowni atomowej, biogazowni lub farm wia-
trowych, podejmując jakiekolwiek działania i decyzje zastanówmy się, jaki sposób pozyskiwania energii może okazać się lepszy 
dla nas i dla przyszłych pokoleń. /w.w./

RADNY TO MISJA I OBOWIĄZEK

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców”.

„Ślubuję”.
- tak brzmiało ślubowanie, które 29 listopada 2010 roku 

na Sesji Rady Gminy Choczewo złożyło 15 Radnych naszej 
gminy przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członka 
Rady Gminy Choczewo.

Czy Radni naszej gminy pamiętają jeszcze o złożonym wów-
czas ślubowaniu? Czy zdają sobie sprawę z przyjętego podczas 
ślubowania obowiązku wobec wszystkich wyborców?

Myślę, że warto przypomnieć czym jest Rada Gminy i jakie 
zadania ma do wykonania każdy Radny. Radnym, aby wiedzie-
li, że sprawowanie funkcji radnego jest służbą dla dobra całej 
gminy, ale również wyróżnieniem, gdyż to właśnie im daliśmy 
kredyt zaufania wybierając ich jako naszych przedstawicieli 
w lokalnym samorządzie. A także wszystkim mieszkańcom, 

aby pamiętali, że mogą wymagać od każdego radnego pozy-
tywnego działania na rzecz gminy, kontaktu z mieszkańcami, 
bezinteresowności, prawości, obiektywizmu, odpowiedzialności 
i uczciwości w sprawowaniu mandatu radnego.

Rada gminy (czyli jej wszyscy członkowie!) jest podstawo-
wym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wy-
borów. Rada ma dużo większe uprawnienia niż wójt! Wszystkie 
strategiczne dla gminy decyzje są zatwierdzane przez radę. Jeśli 
jakiś strategiczny dla gminy pomysł czy projekt przedłożony 
przez wójta nie uzyska akceptacji rady, to nie będzie realizowa-
ny. Mandat radnego, to nic innego jak pełnomocnictwo udzielone 
przez mieszkańców gminy. Radny, pomimo tego że startuje z 
określonego okręgu to reprezentuje wszystkich mieszkańców 
(w tym również tych, którzy niego nie głosowali).

Radny nie jest organem gminy, lecz jako członek organu 
kolegialnego ma określone prawa i obowiązki. Podstawowymi 
grupami obowiązków każdego radnego są:

- utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich orga-
nizacjami (przyjmowanie zgłaszanych postulatów i przedstawia-
nie ich organom gminy do rozpatrzenia), radny nie jest jednak 
związany instrukcjami wyborców. 

- branie udziału w pracach gminy i jej komisji oraz innych 
instytucji samorządowych, do których został wybrany lub de-
sygnowany.

Każdy radny w swojej działalności powinien kierować się 
przede wszystkim dobrem reprezentowanej wspólnoty samorzą-
dowej, gdyż pełniona przez niego funkcja jest niejako „instytucją 
zaufania publicznego”.

Kontrolujmy więc pracę naszych radnych, pytajmy ich 
dlaczego głosowali tak, a nie inaczej. Uświadamiajmy im, że 
to my – wyborcy – zadecydowaliśmy o tym, że są członkami 
rady i właśnie dlatego mają tak działać, aby realizować wolę 
tych, którzy ich wybrali. Przypominajmy im, że otrzymali man-
daty radnych tylko na 4 lata, w ciągu których przekonają nas, 
że dokonany przez nas wybór był dobry, albo zmuszą nas do 
tego, abyśmy przed następnymi wyborami poszukiwali innych 
kandydatów na radnych. 

/w.w./
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DNI GMINY CHOCZEWO’ 2011 – MOJE SUBIEKTYWNE REFLEKSJE PO CZASIE…
Z ogromną niecierpliwością i wielką nadzieją czekałam na pierwszy w historii naszej gminy Festyn Promocyjno-Rekreacyjny o szumnej nazwie „Dni 

Gminy Choczewo”, gdyż liczyłam na coś naprawdę wielkiego i wyjątkowego…
I tu się rozczarowałam!
Fakt, może nie było tak samo jak rokrocznie na Gminnym Festynie „Las i łowy”, (bo nie było legen-

darnych już „Czarnych Kapeluszy”), ale jednocześnie było dokładnie tak samo…
Zmiana lokalizacji festynu nie zadziałała na korzyść ani jakości, ani frekwencji. Zamysłem organiza-

torów było zapewne zachęcenie wczasowiczów i turystów do wspólnej zabawy, ciekawego spędzenia czasu 
i w przyszłości częstszego odwiedzania gminy, która organizując tego typu imprezy jest bardziej atrakcyjna. 
I udało się – boisko w Kopalinie w tych dniach odwiedzali częściej turyści niż mieszkańcy gminy. Może 
jedynie mieszkańców sołectwa Kopalino zadowoliła bliskość imprezy.

Być może największą atrakcją tego festynu byłyby zabawy i konkursy organizowane na plaży w Lu-
biatowie, jednakże w realizacji projektu przeszkodziła kapryśna pogoda. Padający deszcz i wiejący wiatr 
nie zachęcały turystów do przyjścia na plażę. Tym bardziej dość dużym zaskoczeniem była ilość drużyn 
startujących w Turnieju Siatkówki Plażowej. Czyżby wysoka nagroda za zwycięstwo zadziałała tu jak 
magnes…?

Na scenie królowały szanty, których nadmiar męczył i nudził. Słuchając przez dłuższy czas występów zaproszonych zespołów odnosiło się wrażenie, że wciąż 
słucha się tej samej melodii, a nawet piosenki… Jedynie w sobotę, około godziny 17 na scenie pojawił się ciekawy zespół: Kapela Drewutnia – zespół grający 
utwory inspirowane muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. W wykonywanych utworach słychać było przede wszystkim ciepłą 
słowiańską nutę, połączoną w niezwykły sposób z nowatorskim brzmieniem. Niektóre instrumenty – szczególnie te wykorzystywane w muzyce ukraińskiej, 
huculskiej czy rosyjskiej, na których grali członkowie zespołu przyciągały wzrok swą oryginalnością. Również stroje, w których występowali były wyjątkowe. 
Pomijam oczywiście fakt, że część zespołu to osoby niedowidzące, co w żaden negatywny sposób nie wpływało na odbiór prezentowanych na scenie utworów. 
Wręcz odwrotnie – patrzyłam i słuchałam z rosnącym podziwem dla talentu i uporu, który niewątpliwie musieli w sobie mieć, by pomimo ograniczeń, których 
z pewnością doświadczali grać z powodzeniem na wielu scenach i festiwalach w Polsce, a także za granicą.

Festynowi z okazji Dni Gminy Choczewo towarzyszył Zlot Miłośników VW Garbusów, których jednak na samym festynie było „jak na lekarstwo”. Zbyt 
krótki przejazd nie pozwolił dokładnie przyjrzeć się żadnemu z przejeżdżających aut…

Może było interesująco i ciekawie, o gustach przecież się nie dyskutuje – „bo nie ładne to, co ładne, ale to, co się komu podoba”.
Jednakże z tamtego lipcowego weekendu w mojej pamięci pozostanie jedynie to, że w sobotę 23.07. zmarła Emy Winehouse…

/w.w./

FESTYN PROMOCYJNO-REKREACYJNY „DNI GMINY CHOCZEWO” – CZAS NA PODSUMOWANIE
Mieszkamy w nadmorskiej gminie, gdzie co roku odwiedza nas kilka tysięcy turystów w różnym wieku. Nasza gmina nie ma im nic do zaoferowania: nie 

mamy Aquaparku, nie mamy koncertów czy festiwali…. nie dajemy przyjeżdżającym tak naprawdę nic oprócz bazy noclegowej, a chcemy nazywać się gminą 
turystyczną???

Pojawił się pomysł na projekt, który można było zrealizować w miejscowościach „turystycznych” Kopalino i Lubiatowo. Brakowało tylko „kasy” w gminnym 
budżecie, ponieważ gwarantował on 15 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel. Niespodziewanie pojawił się sponsor, który przekazał w formie darowizny na rzecz 
Urzędu Gminy 100 tys. zł, zastrzegając wykorzystanie przekazanych środków na cele promocyjne, rekreacyjne i sportowe.

W tej sytuacji w trybie pilnym został we wszystko zaangażowany mój dobry znajomy Tomek „EMERYT” Lenard, który niezwłocznie włączył się w organi-
zację od strony muzycznej, tak żeby zapewnić odpowiedni klimat dopasowany do miejsca czyli gminy z dostępem do morza. Wspólnie z zarządem i członkami 
naszego Stowarzyszenia STEK Wspólna Przyszłość, przygotowaliśmy program festynu od strony konkursowej wraz z turniejem siatkówki plażowej.

Jak wszystko spięło się w całość i powstał dwudniowy, bardzo napięty program festynu, czekaliśmy z niecierpliwością najpierw na pogodę, później na re-
alizację poszczególnych zaplanowanych części festynu:

– pierwszy dzień zgodnie z planem: zagrała dwukrotnie grupa ZEJMAN i GARKUMPEL z programem szantowym dla najmłodszych, następnie dla doro-
słych. W międzyczasie zostały przeprowadzone konkurencje sprawnościowo-sportowe za które można było otrzymać medale odpowiedniego koloru stosownie 
do zajętego miejsca, jak również nagrody, czy okolicznościowe gadżety (koszulki, kubki, smycze, długopisy, balony) specjalnie przygotowane na tą imprezę. 
Strażacy z OSP Choczewo „rozdali” darmową grochówkę, która została przygotowana przez kucharzy z Restauracji pod Kasztanem w Choczewie.

Wieczorem dał 1,5 godzinny koncert zespół MORDEWIND, któremu na bębnach dwukrotnie „pomógł” prowadzący – Emeryt, a na sam koniec biesiadę 
do białego rana zapewnił nam zespół BAJERANCI.

– drugi dzień nieco mokry, bo deszcz nas nie oszczędził rozpoczęliśmy zgodnie z planem na plaży w Lubiatowie. Do turnieju siatkówki plażowej z głów-
ną nagrodą 1000 zł, ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu (padał deszcz) zgłosiło się 16 drużyn. Turniej trwał ponad 3 godziny 
i zwycięzcami zostali mieszkańcy naszej gminy: Tomasz Tarnawski i Marcin Milczarek. Oprócz głównej nagrody 1000 zł laureaci 
zajmujący miejsca od 1 do 4 otrzymali okolicznościowe medale i puchary.

Równolegle odbywał się konkurs na rzeźbę w piasku – motyw morski, gdzie główną nagrodą był rower. W konkursie brali 
udział przede wszystkim turyści, którzy rodzinnie zabrali się do dzieła. Wygrała rodzina, która wyrzeźbiła dość pokaźnych rozmiarów 
fokę, drugie miejsce zajęła drapieżna ryba, a trzecie żółw, był też stadion piłkarski, który w nazwie miał motyw morski – Bałtyk 
Arena i wiele innych ciekawych rzeźb, za które zwycięzcy oprócz głównej nagrody otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody 
upominki.

Na plaży odbyła się również konkurencja sprawnościowo-sportowa „sieć”, w której trzeba było wykazać się sprytem niczym 
Catherine Zeta-Jones w fi lmie pt. „Osaczeni”

Pogoda nie pozwoliła na realizację części projektu – pozostałe konkursy oraz Neptunalia, które były przygotowane profesjo-
nalnie i zgodnie z planem miały być prawdziwym wyzwaniem dla najlepszych i gwarantowały wspaniałą zabawę. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku pogoda dopisze……..

W godzinach popołudniowych, ok. godziny 1400 Tomek EMERYT Lenard – konferansjer otworzył drugi dzień festynu na boisku 
w Kopalinie występem zespołu FUCUS. Zagrali dla nas również zespół FORMACJA oraz KAPELA DREWUTNIA. W przerwach 
między koncertami odbywały się konkursy i konkurencje sprawnościowo-sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Zostały ofi cjalnie wręczone nagrody główne: 1000 zł w turnieju siatkówki plażowej oraz rower za najlepszą rzeźbę w piasku. Wrę-
czyliśmy również nagrody: aparaty fotografi czne fi rmy NIKON, które były nagrodą w konkursie na Logo naszego stowarzyszenia 
– sponsorem była fi rma Windcom Sp. z o.o. Zgodnie z planem obejrzeliśmy pokaz – show crossmen’ów.

Z powodu wypadku samochodowego nie dojechał do nas rockowy zespół szantowy Strefa Mocnych Wiatrów, który miał dać 
koncert przed występem zespołu BMW. Brak zespołu SMW zachęcił wszystkich uczestników do udziału w kolejnych konkuren-
cjach sprawnościowo-sportowych zorganizowanych przez nasze stowarzyszenie oraz zmobilizował strażaków z OSP Choczewo 
do zorganizowania i zrealizowania pokazu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku samochodowym. Festyn zakończył zespół BMW grając 
muzykę biesiadną, przy której najbardziej wytrwali bawili się do białego rana☺.

Podczas dwudniowego festynu można było nie tylko posłuchać dobrej muzyki szantowej, można było również zjeść potrawy przygotowane przez miejsco-
we sołectwa, czy koła gospodyń wiejskich, jak również przez stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy. Nie brakowało też waty cukrowej, popcornu 
i dmuchanych zamków. Wszystko co wydarzyło się w Kopalinie i Lubiatowie podczas Festynu Promocyjno-Rekreacyjnego DNI GMINY CHOCZEWO było 
zasługą przede wszystkim sponsorów: fi rmy WINDCOM Sp. z o.o. – która była sponsorem głównym oraz fi rmy PGE Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o., jak również 
Urzędu Gminy, który podpisał z nami porozumienie na okoliczność organizowania imprez gminnych, dzięki czemu mogliśmy czynnie włączyć się najpierw 
w zorganizowanie imprezy, a później w promowanie naszej gminy pod kątem turystycznym i morskim. Mamy nadzieję, że zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni 
będzie trwało przez wiele lat, ponieważ pomysłów mamy bardzo dużo…

Serdecznie pozdrawiam Michał Bianga
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IRENA ELSNER W CHOCZEWIE

13.07.2011 r. w Choczewie, w sklepie wielobranżowym „Magis” Państwa 
Iwony i Andrzeja Majtacz odbyło się spotkanie czytelników z Panią Ireną Elsner, 
autorką książek opisujących dzieje ziemi choczewskiej i dzieje rodów z nią zwią-
zanych („O przeszłości gminy Choczewo”, „O przeszłości gminy Choczewo” 
cz.II, „Ród von Dzięcielski”), doskonałą tłumaczką książek o historii powiatu 
lęborskiego.

Pani Irena jest wielką miłośniczką naszego regionu, choć na co dzień dzieli 
ją od naszej gminy wiele kilometrów. Tym bardziej cieszyła nas jej obecność 
wśród miłośników pisanych przez nią książek i historii. /w.w./

XIII ZJAZD KASZUBÓW W LĘBORKU

Organizacja corocznego święta mniejszości kaszubskiej oraz 
miłośników kultury i tradycji kaszubskiej, w tym roku przypadła w 
udziale Lęborkowi, miastu które kiedyś było również stolicą naszego 
powiatu. W tym roku Zjazd Kaszubów odbył się już po raz trzynasty. 
Do tej pory Kaszubi gościli niemal we wszystkich głównych mia-
stach  Pomorza.

Czarno-żółte fl agi, koszule z siedmiokolorowym haftem, tabaka 
i język kaszubski - wszystko to królowało na lęborskim Placu Pokoju 
w sobotę 23 lipca 2011 r.. 

Choć nie jesteśmy gminą zamieszkałą przez rdzenną ludność 
kaszubską, to położenie naszej gminy, bliskie sąsiedztwo gmin 
typowo kaszubskich, a także usytuowany w Starbieninie Kaszubski 

9 ZLOT GARBUSÓW W GMINIE CHOCZEWO

9 Pomorski Zlot GarBusowy & Co. odbył się w terminie 
22.-24.07.2011 na nowym polu zlotowym w Lubiatowie koło 
Choczewa (u Sołtysa, Pana Jakuba Świątka). Organizatorem zlotu 
był Klub GarBusiarzy Trójmiasta „OLD VW 3 city”.

Bliska odległość miejsca Zlotu od plaży morskiej sprawiła, 
iż zlot w tym roku miał tematykę rybacko-marynarską. Pogoda 
również dostosowała się do tej tematyki: nie brakowało i deszczu, 
i wiatru…

W piątek 22.07 od rana w Gminie Choczewo zaroiło się 
od garbusów i innych zabytkowych VW.

Po rejestracji i zapoznaniu się z nowym miejscem biwako-
wania, wszyscy uczestnicy zaczęli wspólną zabawę i integrację 
na polu zlotowym i na festynie Dni Gminy Choczewo.

W sobotę przed południem odbywały się zmotoryzowane 
i piesze konkurencje i konkursy

Drugiego dnia Zlotu tradycyjnie odbyła się Parada połączona 
z osiągnięciem miejsca startu rajdu na orientację. Start odbył się 
na Festynie Gminnym w Kopalinie.

Po powrocie wszystkich uczestników Rajdu, wieczorem odbył 
się chrzest morski, potwierdzony stosownym dokumentem.

W niedzielę, ostatniego dnia Zlotu, ogłoszono wyniki kon-
kursów oraz Rajdu na orientację.

PATRONI I SPONSORZY

autor zdjęć: Karolina Borzycka www.oldvw.pl

Uniwersytet Ludowy, w którym co roku latem spotyka się Polonia kaszubska z całego świata, sprawiają że jesteśmy z kulturą ka-
szubską bardzo blisko związani.

Dlatego też Wójt Gminy oraz przedstawiciele Rady Gminy reprezentowali naszą gminę na XII Zjeździe Kaszubów w Lęborku.
/w.w./ 
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PIKNIK RODZINNY W KOPALINIE

Dnia 07.08.2011 r. w deszczową i pochmurną nie-
dzielę, na terenie Restauracji „Szlacheckie Gniazdo” 
w Kopalinie odbył się Piknik Rodzinny, którego organiza-
torem byli: właściciele Restauracji, Sołtys i Rada Sołecka 
Kopalino. Pomimo niesprzyjającej pogody na piknik 
przybyła dość duża liczba osób chcących aktywnie spę-
dzić niedzielne popołudnie.

Odbyły się zabawy i zawody sportowe: rzut piłką 
do kosza, rzut jajkiem. Odbyły się również ciekawe poka-
zy ratowniczo – gaśnicze przeprowadzone przez jednostkę 

PODZIĘKOWANIA

Sołtys i Rada Sołecka Choczewa serdecznie dziękują wszystkim za 
okazane wsparcie i pomoc fi nansową przy promocji swojskich pierogów 
na Festynie „Dni Gminy Choczewo”.

Bardzo dziękujemy Panu Krzysztofowi Walczak, właścicielowi 
Zakładu Mleczarskiego „Śnieżka” za bezpłatnie przekazane produkty 
oraz Państwu Mirosławie i Eugeniuszowi Langa, właścicielom  Marketu 
„Melan” za udzielenie „rabatu” na zakupy.

Osobne podziękowania chcielibyśmy złożyć właścicielom sklepów 
„Wodnik” oraz „Farbolak”, od których otrzymaliśmy bezpłatnie farbę 
i pędzle, dzięki czemu zostało odnowione ogrodzenie przy przystanku 
PKS w Choczewie.

Sołtys i Rada Sołecka Choczewa

FESTYN RODZINNY W ZWARTOWIE

Dnia 16.07.11r. na boisku w Zwartowie odbył się festyn ro-
dzinny. O godzinie 16 mieszkańcy sołectwa Zwartówko przybyli 
na miejsce festynu, gdzie przywitał wszystkich zgromadzonych 
sołtys Wiesław Erdman. Od godziny 16 umilał nam czas w kwestii 
muzycznej DJ (Szczepan Czaja). Liczba zgromadzonych miesz-
kańców była imponująca. Piękna pogoda sprzyjała dobrej zabawie. 
Przedstawiciele rady sołeckiej postarali się o rozmaite atrakcje: 
ok. godziny 18 na boisku pojawił się wóz strażacki na sygnałach 
z OSP Choczewo, gdzie został przeprowadzony przez strażaków 
pokaz gaszenia pożarów. Pokaz ten wywarł szczególnie duże 
wrażenie na najmłodszych, lanie wodą sprawiło bowiem dużą 
frajdę dzieciom. Po ukończonym pokazie rozpoczęły się zmagania 
w przeciąganiu liny, w którym udział mogli wziąć mężczyźni jak 
i kobiety, emocje były równie silne jak zawodnicy. Każda dys-
cyplina była odpowiednio nagradzana. Dla osób, które chciały 
„wrzucić coś na ruszt” była przygotowana grochówka i kiełbaski 
z grilla, przesympatyczna obsługa zachęcała wszystkich do spo-

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO KOPALINO

SOŁECTWO CHOCZEWO

życia ciepłego posiłku. Jednak to dopiero początek atrakcji. Dla 
piwoszów została przygotowana konkurencja „picie piwa przez 
słomkę”, „kręcioł”, dla najmłodszych zaś loteria fantowa i skoki 
na trampolinie. Na nasz festyn przybył również Wójt Gminy, aby 
doglądać jak bawią się mieszkańcy sołectwa, a także sam chętnie 
porywał się do tańca. Od godziny 20 do 03 następnego dnia odbyła 
się zabawa przy orkiestrze zespołu „BMW”, który przyjechał 
do nas z Żarnowca – dochód ze sprzedanych posiłków, był prze-
znaczony właśnie na tę wspaniałą orkiestrę. Wszyscy doskonale 
się bawili, aby określić zadowolenie możemy zacytować fragment 
piosenki: „Dokoła roztańczony tłum, wirują pary rozbawione, 
jak kwiaty suknie kolorowe, wirują w tańcu jak szalone.” Jednak 
wszystko co dobre szybko się kończy, godzina 3 w nocy wybiła 
nieubłagalnie szybko i nadszedł czas zakończenia imprezy. Bar-
dzo się cieszymy, że wszyscy byli zadowoleni i mamy nadzieję, 
że powtórzymy to za rok.

Wszystkim dobroczyńcom i osobom zaangażowanym w or-
ganizacje festynu – serdecznie dziękujemy!

Rada Sołecka Zwartówko

SOŁECTWO ZWARTOWO

OSP Choczewo. W ramach pokazu zademonstrowano gaszenie pożaru 
budynku mieszkalnego, w którym znajdowała się osoba poszkodowana. 
Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych mieli za za-
danie odnalezienie osoby poszkodowanej w zadymionym budynku oraz 
udzieleniu pierwszej pomocy przy użyciu defi brylatora AED reanimacji 
krążeniowo oddechowej.

Poza tym na miejscu można było zjeść pyszne domowe ciasta oraz 
gorącą kiełbasę z grilla.

Wieczorem dla najbardziej wytrwałych przygrywał do tańca zespół 
„fresh”.

/w.w./
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ANDRZEJ ŁUC – SOŁTYS SOŁECTWA SŁAJSZEWO

Pan Andrzej Łuc pełni rolę sołtysa od 1984 roku jest więc sołtysem, który najdłużej peł-
ni tę funkcję w naszej gminie. Dokładnie od 27 lat boryka się z problemami mieszkańców 
sołectwa Słajszewo. Prowadzi gospodarstwo rolne wraz z agroturystyką.

Słajszewo jest atrakcyjną miejscowością nadmorską, tak więc nie dziwi, że za najwięk-
sze osiągnięcie sołectwa uznaje powstanie drogi do morza, która jednak na bieżąco wymaga 
ciągłej naprawy. Sołectwo posiada swoje boisko, o które również trzeba dbać, aby można 
było z niego korzystać. 

Najpilniejszymi zadaniami do wykonania jest plac zabaw w Biebrowie i usunięcie słupów 
z chodników.

Dużym problemem sołectwa jest brak parkingu koło lasu przy drodze nad morze, a także 
brak toalet przy plaży.

Obecnie Pan Andrzej współpracuje z Radą Sołecką, która składa się z nowych członków, 
którzy dopiero się uczą. Sołtys jednak ma nadzieję, że szybko nabiorą doświadczenia. Również 
liczy na to, że mieszkańcy sołectwa chętnie będą współpracować, gdyż ich praca mogłaby 
pomóc w polepszeniu bytu wszystkich mieszkańców, a także turystów, którzy odwiedzają ich sołectwo.

SABINA FLEMING – SOŁTYS SOŁECTWA KIERZKOWO

Pani Sabina pełni funkcję sołtysa trzecią kadencję. Od urodzenia mieszka na terenie gminy Cho-
czewo. Pomimo obowiązków związanych z pracą zawodową, lubi pracować społecznie, choć praca 
ta nie należy do najlżejszych.

Chciałaby, aby wsie sołectwa Kierzkowi były zadbane, czyste i przyjemne, aby wszystkim dobrze się w nich mieszkało. W swojej 
działalności najwięcej uwagi poświęca dzieciom: sołectwo jest w trakcie przejmowania terenu w Osiekach na zlokalizowanie placu 

zabaw dla dzieci. W tym roku po raz czwarty zorganizowano festyn rodzinny z zaba-
wami dla dzieci, zawodami i pucharami.

Finansów w sołectwie jest w tym roku jak zwykle zbyt mało na realizację planów. 
Dlatego też Pani sołtys wraz z mieszkańcami, we własnym zakresie zdobywa pieniądze 
na inwestycje i pracuje razem z nimi społecznie. Dzięki takim inicjatywom zbudowa-
no chodnik, wykonano plac zabaw, wyrównano boisko, wykonano drewniane stoły i 
ławy. Społeczność sołectwa chętnie pracuje na rzecz własnego sołectwa i widzi sens 
we współpracy, bo przynosi to widoczne efekty.

Planów na przyszłość Pani Sabina ma bardzo dużo… Jednym z nich jest budowa 
wiaty na boisku Kierzkowie.

Dużym problemem dla całego sołectwa jest brak oczyszczalni ścieków, a także 
drogi dojazdowe do wiosek zasypywane zimą przez śnieg.

Dbanie o wioski jest wspólną sprawą, dlatego wszyscy mieszkańcy często biorą 
„sprawy w swoje ręce”, aby coś pozytywnego wynikało ze wspólnego działania.

Pani sołtys wspiera mieszkańców sołectwa, słucha ich i jest otwarta na wszelkie 
propozycje.

RYSZARD KIEZA – SOŁTYS SOŁECTWA SŁAJKOWO

Pan Ryszard sołtysem został po raz pierwszy. Pracuje zawodowo od 35 lat w Ośrodku Ratownictwa Portowej Straży Pożarnej 
w Gdańsku na stanowisku starszego dyspozytora. W wolnych chwilach lubi gotować, uprawiać sport i kibicować. Trzy lata temu 

był trenerem drużyny piłki nożnej w Łętowie. Pasjonuje się historią, szczególnie II wojną 
światową. Znajduje jednak czas, aby sprawować funkcję sołtysa należycie.

Często organizuje zebrania sołeckie, aby na nich wysłuchać mieszkańców sołectwa i 
wiedzieć czego potrzebują. Stara się realizować wszystkie zadania na bieżąco. 

W Żelaznej działa świetlica, w której odbywają się w poniedziałki zajęcia prowadzone 
przez Panią Barbara Cholka, oraz w środy kółko fotografi czne, które prowadzi Pan Piotr 
Kanigowski.

Obecnie najpilniejszą potrzebą dla sołectwa jest ukończenie obiektu sportowego poprzez 
zabezpieczenie go ogrodzeniem, poprawienie wjazdów i chodników, by na poboczach nie 
zbierała się woda, postawienie lamp wzdłuż chodnika na drodze w stronę Lęborka, budowa 
w Słajkowie chodników i lamp. W przyszłości sołtys planuje postawić na boisku w Żelaznej 
wiatę.

Także kontrolowanie prędkości na drodze przebiegającej przez Żelazno, szczególnie w 
sezonie jest bardzo ważną sprawą. Praca społeczna dla Pana Ryszarda jest przyjemnością, 
ale również dużym wyzwaniem.

DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSADOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA
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CHOCZEWSKIE 
STOWARZYSZENIE 

TYRUSTYCZNE – DNI GMINY 
CHOCZEWO

Z okazji obchodów Dni Gminy Cho-
czewo, CST Choczewo zorganizowało 
wspólnie z działem promocji Urzędu Gmi-
ny Choczewo stoisko reklamujące naszą 
piękną ziemię choczewską.

Materiały promocyjne i foldery cieszy-
ły się dużą popularnością wśród turystów 
i zaproszonych gości, nie mniej niż przy-
gotowane przez kwaterodawców ciasta 
domowe oraz swojski chleb i smalec oraz 
świeżo zakiszone ogórki. 

Stoisko obsługiwane było przez dwa 
dni - 22 i 23.07.2011 r. przez Panie: Alek-
sandrę Gawryszewską, Katarzynę Zacha-
rewicz, Annę Szafoni, Genowefę Błahu-
szewską, Izabele Płotka, Ludgardę Weska 
Nowak oraz Irminę Maschke. Doskonale 

STOWARZYSZENIE STEK „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”

Konkurs na logo rozstrzygnięty!!!
Otrzymaliśmy w sumie 15 projektów:

2 projekty autorstwa Juli Goyke z Choczewa,
1 projekt autorstwa Julii Busłowicz z Choczewa, 
2 projekty autorstwa Aleksandry Łasińskiej z Choczewa,
1 projekt autorstwa Pawła Wożniaka z Kierzkowa,
2 projekty autorstwa Sary i Artura Grabińskich z Osiek,
oraz 7 projektów autorstwa Łukasza Goyke z Choczewa

Po wstępnym głosowaniu do fi nału zakwalifi kowały się dwa projekty autorstwa Juli Goyke i Aleksandry 
Łasińskiej o czym głosujący nie wiedzieli, ponieważ imiona i nazwiska autorów były niewidoczne. W głosowaniu tajnym zwyciężył 
projekt Aleksandry Łasińskiej – powyżej☺ Gratulujemy zwyciężczyni Aleksandrze Łasińskiej, która odebrała nagrodę główną – cy-
frową lustrzankę Nikon D 7000 na festynie „Dni Gminy Choczewo” w Kopalinie. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali 
cyfrowe aparaty fotografi czne fi rmy Nikon ufundowane przez sponsora „Konkursu na logo” naszego stowarzyszenia: fi rmę WINDCOM 
Sp. z o.o. za co serdecznie dziękujemy.

W ostatnim czasie!!!
Zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia i celami w nim zawartymi rozszerzyliśmy naszą współpracę podpisując odpowiednie 

porozumienia z: ZHP Puck, Urzędem Gminy Choczewo i Zespołem Szkół w Choczewie. Na mocy podpisanych porozumień między 
innymi zorganizowaliśmy turniej bowlingowy z medalami i pucharami dla harcerzy z naszej gminy. Zorganizowaliśmy również, 
wspólnie z Urzędem Gminy Choczewo Festyn Promocyjno-Rekreacyjny „Dni Gminy Choczewo”.

Złożyliśmy do Wójta Gminy Choczewo propozycję programu i preliminarz kosztów z nim związany dotyczący organizacji Do-
żynek 2011 – czekamy na odpowiedź i oczywiście na zatwierdzenie programu.

Napisaliśmy wspólnie z Zespołem Szkół w Choczewie projekt „Szkoła z Pasją”, pod tytułem „Turniej Klas” i czekamy na za-
twierdzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – projekt startuje 01.10.2011r.

UWAGA!!!
W związku z pojawiającymi się zarzutami chcielibyśmy poinformować, że nasze Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przy-

szłość” podpisując wyżej wymienione porozumienia ma na celu wzbogacać życie kulturalne mieszkańców oraz promować 
naszą gminy od strony turystycznej.

Nasze działania są związane wyłącznie z celami statutowymi i nie mają zabarwienia politycznego oraz nie uczestniczymy 
w podejmowaniu działań strategicznych.

Michał Bianga www.stek-choczewo.org.pl
Prezes Zarządu e-mail: stek@stek-choczewo.org.pl

układała się współpraca z praktykantkami Urzędu Gminy, Paniami Patrycjami.
Dodatkową atrakcją były gadżety rozdawane turystom i gościom z logo Urzędu Gminy Choczewo i organizatora Dni Gminy 

Choczewo, Stowarzyszenia STEK . W sobotę, w namiocie harcerskim Pani Genowefa Kramek urządziła stoisko KGW Sasino, wy-
posażone w domowe wyroby i swojski chleb.

Doradca PODR Gdańsk Genowefa Błahuszewska
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22/23.07.2011R. - „DNI GMINY CHOCZEWO”

Już w piątkowe popołudnie harcerze: Arletta, Iga, Julka, Sara, Ada, Wacek, Paweł, Błażej i Artur byli gotowi do pracy podczas 
Dni Gminy Choczewo w Kopalinie. Mieliśmy swoje stoisko, na którym dzieci /i nie tylko/ własnoręcznie malowały sobie pamiątkowe 
koszulki z wakacji, harcerki malowały twarze dzieciom, sprzedawaliśmy własnoręcznie wykonane lusterka, szkatułki i prowadziliśmy 
kiermasz książek. Była to tzw. „zbiórka publiczna”. W ciągu zaledwie 2 godzin „pomalowano” 50 koszulek. Pomagaliśmy też przy 
organizacji konkursów. Książki na kiermasz otrzymaliśmy od Gminnej Biblioteki Publicznej, za co gorąco dziękujemy! 

Sobota zaskoczyła nas deszczem, ale to nie pozwoliło nam na lenistwo. Tym razem byliśmy trochę w innym składzie: Ada, Iga, 
Julia, Sara, Robercik, Błażej, Paweł i Artur. Od godziny 10.00 rano uczestniczyliśmy w zajęciach na plaży. Sara zajęła I miejsce w 
„przejściu przez pajęczynę” , zdobywając złoty medal i nagrodę rzeczową. Zbudowaliśmy też dwie ogromne rzeźby z piasku: jedna 
była łodzią, a druga przedstawiała dwa żółwie. Sporo pracy! Przygotowaliśmy też dla turystów NEPTUNALIA, których niestety nie 
poprowadziliśmy z powodu zimna. Pięknie uszyte stroje dla Neptuna, Prozerpiny i całej świty pozostaną na przyszły rok... (?) Szko-
da! 

Około godz. 15.30 zabawa przeniosła się na boisko w Kopalinie. Tam malowaliśmy buźki dzieciom oraz lusterka i szkatułki. 
Każdy też mógł spróbować  własnych sił i sam „wykończyć” sobie szkatułkę. Poprowadziliśmy też konkurs na skaczących piłkach. 
Przy naszym stoisku można było również pojeździć na kucyku - „Rudym” ze Stajni w Choczewie p. Kasi Stawickiej, której serdecznie 
dziękujemy, gdyż cały dochód przezna-
czyła dla naszej drużyny. 

Do puszek kwestarskich zebraliśmy 
424 zł 43 gr . Za zebrane pieniądze 
chcieliśmy bardzo popłynąć na Born-
holm. Harcerze, którzy znaleźli czas 
na pracę podczas festynu, otrzymają 
dofi nansowanie z zebranych środków. 
Młodsi harcerze popłyną w inne miejsce 
- ustalimy to na najbliższej zbiórce. Naj-
ważniejsza była jednak dobra zabawa i 
współpraca ze Stowarzyszeniem STEK 
„Wspólna Przyszłość” z Choczewa, 
dzięki którym tam się znaleźliśmy... 
Dziękujemy! Podczas festynu został 
też rozstrzygnięty konkurs na LOGO 
Stowarzyszenia. Troje z nas za swoje 
projekty otrzymało nagrody rzeczowe: 
aparaty cyfrowe fi rmy Nikon.

TURNIEJ BOWLINGOWY Z OKAZJI STULECIA 
HARCERSTWA W POLSCE

21 czerwca 2011r. pojechaliśmy wraz z członkami Sto-
warzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość” na kręgielnię do 
Gniewina. Oprócz naszej drużyny pojechali też harcerze z 47 
DH „Zdobywcy”. Było nas razem ponad 20 harcerzy + dh. 
Radek. 

My, harcerze bawiliśmy się rewelacyjnie. Dh. Dorota 
poprosiła nas, abyśmy podzielili się na 4 drużyny po sześciu 
harcerzy. Następnie wybraliśmy swojego kapitana: tor I - Maja 
Orczyk, tor II - Błażej Woźniak, tor III - Karolina Derylak, tor 
IV - Agata Knapińska. Każdy z kapitanów musiał „dobrać” po 
dwie osoby ze stowarzyszenia do swojej drużyny. Gdy każda 
ekipa liczyła już osiem osób rozpoczął się turniej. Przyjechał 
do nas również pan wójt naszej gminy - Wiesław Gębka. „Da-
waliśmy” z siebie wszystko, aby zająć jak najlepsze miejsce. 
I udało się !!! 

Wyniki klasyfi kacji końcowej :  
I Miejsce / Złote Medale/ zdobyła drużyna z toru III
II Miejsce / Srebrne Medale/ zdobyła drużyna z toru I
III Miejsca /Brązowe Medale/ zdobyły drużyny z toru IV i II 

Były też Puchary dla najlepszych - dla Mistrzów Turnieju, 
którymi zostali : 
- w kategorii Najlepsza Harcerka Młodsza - Agata Knapińska
- w kategorii Najlepszy Harcerz Młodszy - Mateusz Kesler

Z ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACIZ ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACI

- w kategorii Najlepsza Harcerka Starsza - Karolina Derylak
- w kategorii Najlepszy Harcerz Starszy - Szymon Styn
- w kategorii Najlepsza Zawodniczka ze Stowarzyszenia - pani Al-
dona Polesa
- w kategorii Najlepszy Zawodnik ze Stowarzyszenia - pan Bartek 
Żurowski 

Już nie możemy doczekać się kolejnego turnieju bowlingowe-
go 

 10 WLDH „WILKI”
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KURS ŻEGLARSKI – SPOTKANIE 25/26.06.2011 R.

W dniach 25–26 czerwca 2011r. pojechaliśmy do HOM–u w Pucku 
na ostatnie spotkanie ”kursowe”. W sobotę pływaliśmy po zatoce. Nasi in-
struktorzy „symulowali” egzaminy, które miały odbyć się następnego dnia. 
Niestety po obiedzie zerwał się silniejszy wiatr i nie mogliśmy żeglować. 
W zamian za to pilnie uczyliśmy się do testu teoretycznego. Niektóre osoby 
nawet przeczytały kilka razy całą książkę… (?) Ogólnie rzecz biorąc wszyscy 
byli zestresowani i zaniepokojeni swoim stanem wiedzy, co tylko zachęcało 
do dalszej nauki. Chłopcy chcieli wyładować nadmiar energii i biegali. Szy-
mon właśnie podczas takiej zabawy wylądował w wodzie. Następnego dnia 
(niedziela) denerwowaliśmy się okropnie. Na apelu dh. Andrew pogratulował 
nam ukończenia kursu. Zaraz po śniadaniu razem z Agatą i Magdą zapro-

AHOJ , MARYNARZE !

15 lipca 2011r. rozpoczęła się kolonia zuchowa w Szklanej Hucie 
pod nazwą: „Wielka Wyprawa Wilków Morskich”. Wzięło w niej udział 
dziewięcioro zuchów z naszej gromady: Wiktor Witkowski, Matylda 
Witkowska, Tymoteusz Garski, Zofi a Woźniak, Franciszek Grabiński, 
Dominika Krzysztofi ak, Igor Gawryszewski, Oskar Gawryszewski 
i Julia Figuła.

Na kolonii bawiliśmy się w marynarzy, śpiewaliśmy szanty i uczy-
liśmy się węzełków. Odwiedziliśmy też Neptuna podczas „Chrztu 
Marynarskiego”. Nauczyliśmy się prac bosmańskich, „puszczaliśmy” 
łódki na rzece, a pod czujnym okiem ratownika kąpaliśmy się w morzu. 
Każdy z nas prowadził swój osobisty Dziennik Pokładowy. Zdobyliśmy 
sprawności: „Pływak”, „Marynarz”, „Gimnastyk”, „Szantymen”, „Po-
rządnicki”, „Kronikarz”. Byliśmy również na kręgielni oraz na basenie. 
Wspaniale bawiliśmy się w piratów na wydmach – podkradaliśmy się 
do naszego okrętu. W lesie budowaliśmy szałasy, które potem służyły 
nam za keję. Podobała się nam zabawa w zdobywanie fl ag – proporców 
każdej z wacht. Wieczorami rozpoczynały się nocne warty. Strzegliśmy 
naszych „skarbów”...

Aż szkoda, że kolonia ta trwała tylko siedem dni. Oprócz nas były 
jeszcze na niej „Leśne Skrzaty” z Lęborka – bardzo miłe zuchy, z który-
mi mamy nadzieję jeszcze nie raz się spotkać. Gorące podziękowania dla 
harcerek, które bardzo nam pomogły: Agacie Bianga, Idze Witkowskiej, 
Julii Blok, Adzie Knapińskiej i Sarze Grabińskiej. Dzięki 

  

10
 WLGZ „MALI KORSARZE”

NIESPODZIANKA OD RODZICÓW 
- REJS POKOLEŃ

W dniach 8-10.07.2011r. harcerze, wraz z nami - ro-
dzicami uczestniczyli w rejsie po wodach Zatoki Puckiej. 
Była to nagroda dla „młodych żeglarzy” za pięknie zdany 
egzamin na patent żeglarza jachtowego, a dla nas - rodziców, 
mile spędzony czas z naszymi dziećmi. Mogliśmy prze-
konać się na własne oczy, jak sobie radzą na żaglówkach. 
Niektórym z nas tak się to spodobało, że postanowiliśmy 
w przyszłym roku sami zdobyć żeglarskie uprawnienia. Co 
z tego wyniknie ? Nie wiemy...

Wielkie podziękowania należą się dh. Andrzejowi, 
który całą wyprawą koordynował oraz Magdzie, która już 
bezpośrednio dbała o moje bezpieczeństwo na łódce. Od 
strony wody zabezpieczał dh. Radek na pontonie, na którym 
też udało mi się popłynąć. 

Pierwszego dnia popłynęliśmy do Rzucewa na lody 
łódkami typu „puck”, a drugiego dnia żeglowaliśmy po 
wodach większymi łódkami - drużynami. 

Jestem ogromnie zadowolona, że taki rejs zorganizowa-
liśmy i mogłam zobaczyć moje dzieci „w akcji”. 

Jadwiga Woźniak - mama dwóch harcerzy z kursu żeglarskiego

wadził nas do sali kominkowej, gdzie miał odbyć się egzamin teoretyczny. Najpierw kapitan dh. Jarosław Marszal opowiedział nam 
o tymże teście, a potem kapitan dh. Leopold Naskręt omówił z nami przebieg praktyki, czyli tzw. „manewrówkę”. Dh. Andrzej Sawuła 
i Agata pilnowali nas podczas pisania testu (abyśmy nie ściągali i nie podpowiadali sobie nawzajem). Z każdego działu: meteorologia, 
teoria żeglowania, budowa, ratownictwo, locja, przepisy – były po 3 pytania. Ten test zdali wszyscy, którzy zostali „dopuszczeni” 
– podchodzący do niego. Niektórzy musieli poprawiać jakieś działy (nie więcej jednak jak dwa). Najwięcej osób poprawiało locję. 
Potem odbył się egzamin praktyczny. Było dwóch egzaminatorów, więc podzieliliśmy się na cztery załogi. Jedna załoga „zaliczyła” 
wywrotkę, która na szczęście nie okazała się groźna. Ten egzamin też na całe szczęście zdali wszyscy!!!

Hurra! Teraz jesteśmy żeglarzami jachtowymi i nie możemy doczekać się rejsu, który odbędzie się w dniach 8–10 czerwca!!!
Dziękujemy wszystkim instruktorom, którzy pomagali nam zdobyć wiedzę o żeglarstwie! Na koniec dh. Andrew wraz z Agatą, 

Magdą, dh. Dorotą i dh. Radkiem (którzy przyjechali nas wspierać) zabrał nas wszystkich do McDonalda!!! Po „obiedzie” wróciliśmy 
do HOMu i dh. Andrew, Agata, Magda wylądowali w wodzie:). Oczywiście za nimi „powpadali” (!!!sami!!!!! z pomocą innych) inni 
żeglarze. Odbyło się ściągnięcie bandery i pojechaliśmy się do domów. 

Pionierka Agata z 10 WLDH „Wilki”
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     DO�YNKI GMINNE 2011 
 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Do�ynki Gminne, które odb�d� si� 
25.09.2011r. na gminnych obiektach sportowych w Choczewie 

 
W programie: 
1300 – Uroczysta Msza �wi�ta Dzi�kczynna w Ko�ciele Parafialnym p.w. M.B. Królowej  
 Polski w Choczewie. 
 

Przemarsz do�ynkowym korowodem na gminne obiekty sportowe w Choczewie. 
 

Sprawno�ciowo-sportowy Turniej So�ectw „SUPER SO�TYS 2011” 
  
  Konkurs na najpi�kniejszy wieniec do�ynkowy, 
 Wystawa p�odów rolnych,  

Wystawa ci�gników – Eugeniusz Lange,  
 

Ma�a loteria fantowa, weso�e miasteczko dla dzieci, stoiska garma�eryjno-
 handlowe, ogródek piwny, stoiska promocyjne, darmowa grochówka. 
 

Og�oszenie wyników konkursów i wr�czenie nagród – „Pi�kna Wie�”, „SUPER SO�TYS 
2011” – wr�czenie nagród 
 
Ok. 1900 wyst�p Grupy SUPPROT 
  

Pokaz lataj�cych lampionów 
 
Ok. 2100 wyst�p gwiazdy wieczoru – zespó�  FARBA 
 
Ok. 2230 Biesiada – Zabawa  taneczna na „powietrzu”  
 
Zapraszamy wszystkie so�ectwa, Ko�a Gospody	 Wiejskich, Stowarzyszenia dzia�aj�ce na 
terenie gminy do czynnego udzia�u w Do�ynkach Gminnych 2011. 
Szczegó�y dotycz�ce turnieju „SUPER SO�TYS 2011” oraz nagród z nim zwi�zanych zostan� 
podane w najbli�szym czasie na stronie internetowej Urz�du Gminy i Stowarzyszenia STEK 
„Wspólna przysz�o�
” jak równie� na plakatach informacyjnych 
 
Organizatorzy: 
 
Urz�d Gminy Choczewo    Stowarzyszenie STEK 
        „Wspólna Przysz�o��” 

                                                              
www.choczewo.com.pl     www.stek-choczewo.org.pl 

„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!

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o wynikach zbiórki pu-

blicznej przeprowadzonej na terenie 
Gminy Choczewo w dniach od 22 lipca do 

3 sierpnia 2011 na wyprawki dla 
dzieci z Gminy Choczewo

Nazwa i siedziba przeprowadzającego 
zbiórkę publiczną:  

STOWARZYSZENIE DLA DOBRA 
MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO 

ul. Pucka 18/3, 84-210 Choczewo

Nazwa organu oraz data i numer po-
zwolenia: Wójt Gminy Choczewo decy-
zja nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011 znak 

5311.2.2011.   
W trakcie zbiórki sprzedano 246 ce-

giełek o nominale 10 zł za 2460 złotych. 
Pozostałe niesprzedane cegiełki zniszczono 
komisyjnie. Numery zniszczonych cegiełek 

113-200; 238-292; 314-500; 
557-600; 621-1000.     

Za 2255,61 zł zakupiono materiały do 
szkoły dla 80 dzieci z Gminy Choczewo. 

Koszty przeprowadzenia zbiórki pu-
blicznej: opłata skarbowa 82 zł, koszt trans-

portu - 122,39 zł.
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Harmonogram dzia�alno�ci kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie we wrze�niu 2011 roku 

 
01.09. (czwartek) godz. 17.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi��ki dla Doros�ych 
15.09. (czwartek) spotkanie autorskie z Marcinem Brykczy�skim –t�umaczem i autorem poezji dla dzieci 
14.09 (�roda) godz. 11.00 – spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
16.09 (pi�tek) – spotkanie z Roksan� J�drzejewsk�-Wróbel – autork� ksi��ek dla dzieci, Laureatk� Nagrody 
Literackiej im. Kornela Makuszy�skiego 
16.09. (pi�tek) – spotkanie z Ann� Czerwi�sk�-Rydel – autork� radiowych audycji muzycznych i bajek dla dzieci 
27.09 (wtorek) godz. 17.00 – wernisa� wystawy „Seniorzy poznaj� Ziemi� Wejherowsk�” 
28.09 (�roda) godz. 11.00 – spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
29.09 (czwartek) Dzie� G�o�nego Czytania w Bibliotece 
 
wrzesie� – og�oszenie V Powiatowego Konkursu Czytelniczego pod has�em „My i nasza rodzina – si�gajmy do 
swoich korzeni” 
 
Wystawki zwi�zane z rocznicami: 
100. rocznica urodzin Czes�awa Janczarskiego (1911-1971), poety, autora ksi��ek dla dzieci –Wypo�yczalnia dla 
Dzieci i M�odzie�y 
190. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), poety, prozaika, dramaturga, artysty plastyka – 
Wypo�yczalnia dla Doros�ych 
120. rocznica urodzin Agathy Christie (1891-1976), angielskiej pisarki, autorki powie�ci kryminalnych – Filia nr 2 
90. rocznica urodzin Stanis�awa Lema (1921-2006), prozaika, eseisty, dramaturga - Czytelnia Naukowa 

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

www.facebook.com/BibliotekaWejherowo; www.bibliotekawejherowo.blox.pl 
www.bibliotekawejherowo65lat.blox.pl 
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DNI KULTURY FRANCUSKIEJ W WEJHEROWIE

W dniach od 26 sierpnia do 2 września w Wej-
herowie przebywać będzie 30-osobowa grupa 
Francuzów z gmin położonych wokół Rouen 
i zrzeszonych w organizacji Europe Echan-
ges. Wizyta ta odbywa się w ramach wymiany 
francusko-polskiej pomiędzy stowarzyszeniem 
Europe Echanges a Towarzystwem Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej w Wejherowie.

To kolejna wymiana na płaszczyźnie kultural-
nej wynikająca z podpisanej karty o współpracy 
pomiędzy miastem Wejherowem, gminą Wejhe-
rowo i gminą Szemud oraz TPPF w Wejherowie. 
Karta ta zakłada wzajemną współpracę w dzie-
dzinie kultury, wymianę doświadczeń między obu 
narodami, zacieśnianie relacji międzyludzkich 
pomiędzy społecznościami lokalnymi poszczegól-
nych gmin, a także zajmowanie określonej posta-
wy aktywnego obywatela wobec nowych wyzwań, 
które stawia przed nami współczesny świat.

Tym razem pobyt francuskich gości zbiega się 
z obchodami 1100 rocznicy utworzenia regionu 
Normandii. Z tej okazji goście z Francji przygo-
towali spektakl pt. „Historia Normandii opowie-
dziana przez Francuzów”, w którym przedstawią 
najważniejsze momenty z dziejów tego regionu 
(Wikingowie, Wilhelm Zdobywca, Joanna d`Arc, 
Renesans, impresjoniści, Terres-Neuvas, II wojna światowa, Armada) za pomocą obrazów, elementów muzyki, 
tańca i śpiewu. W trakcie programu publiczność może być zapraszana do udziału w tańcach. Spektakl, na który 
wstęp jest wolny, odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 16.00 w auli Gimnazjum Nr 1 w Wejherowie. Po przedsta-
wieniu przewidziana jest druga część programu z udziałem publiczności. Goście z Francji przygotowali wystawę 
prac malarskich, rysunków oraz plakatów ilustrujących krajobrazy i zabytki Normandii, a także pokaz wyrobów 
koronczarskich i hafciarskich, „malowanie na żywo” pod kierunkiem artysty-malarza Reynalda Lemaire, loterię 
oraz pokaz gier normandzkich.

Ten sam program zostanie przedstawiony w gminie Szemud (niedziela, 28.08) o godz. 15.30 na placu przy 
remizie OSP w Szemudzie oraz w poniedziałek 29.08 o godz. 17.00 w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie. 
Dzień później, we wtorek 30.08 Francuzi zaprezentują go również w gminie Wejherowo o godz. 18.00 w hali 
widowiskowo-sportowej w Bolszewie.

Dwa ostatnie dni pobytu gości z Francji upłyną im na zwiedzaniu regionu kaszubskiego (m.in. Gniewina, gdzie 
zwiedzą wieżę widokową, skansen w Nadolu oraz plażę w Karwi) oraz Gdańska.

Wśród obecnych gości będzie przewodnicząca Europe Echanges Bernadette Mallet z mężem, a także mer gmi-
ny Bihorel, Pascal Houbron, który przyjeżdża po raz pierwszy do Polski. W trakcie pobytu gości w Wejherowie 
władze miasta spotkają się z ww osobami w ratuszu w dniu 27.08.2011 r. Większość grupy stanowią członkowie 
organizacji Europe Echanges, którzy wielokrotnie już przyjeżdżali do Wejherowa, gdzie nawiązali przyjazne 
kontakty z goszczącymi ich rodzinami. Program jest dofi nansowany przez Prezydenta Miasta Wejherowa.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu!
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ŻE-
ROMSKIEGO W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest patronem Fun-
dacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić 
polskim bibliotekom publicznym dostęp do internetu i szkoleń. 
Dzięki podpisaniu trójstronnej umowy pomiędzy Fundacją Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego, Wójtem Gminy Choczewo 
i naszą Biblioteką przystąpiliśmy do Programu Rozwoju Biblio-
tek, który oferuje nowoczesny sprzęt i darmowy system szkoleń 
dla pracowników biblioteki. Celem szkoleń będzie poszerzenie 
działalności placówki i dostosowanie jej do oczekiwań naszych 
mieszkańców.

Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez wykwalifi ko-
wanych trenerów. Udział w Programie niewątpliwie przyczyni 
się do rozwoju naszej biblioteki. Umożliwi poszerzenie naszych 
kompetencji oraz pomoże w zintegrowaniu społeczności lokalnej 

wokół biblioteki jako centrum animacji 
życia społecznego i kulturalnego.

Beata Żuk

DARMOWY INTERNET DZIĘKI FUNDACJI ORANGE

Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie został 
przyjęty pozytywnie. Drugi rok z kolei przystąpiliśmy do progra-
mu AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK, prowadzonego 
przez Fundację Orange. Biblioteka będzie mogła wykorzystać 
dotację na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie 
kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamen-
towych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu 
do internetu w swojej placówce, a także na zakup materiałów 
oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Celem 
Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunika-
cyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by nasza biblioteka 
stała się nowoczesnym centrum informacyjnym, kulturalnym 
i edukacyjnym. Obecnie w gminnej bibliotece znajdują się cztery 

komputery z bezpłatnym do-
stępem do internetu przezna-
czone do użytku dla naszych 
czytelników.

Beata Żuk

 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie przypomina, �e wypo�yczone ksi��ki nale�y zwróci	 w ci�gu 
30 dni od daty wypo�yczenia.  
Prosimy zatem uprzejmie wszystkich czytelników, którzy zapomnieli lub nie mogli z ró�nych powodów 
odda	 w terminie wypo�yczonych ksi��ek o ich zwrócenie. 
W przypadku zagubienia mo�na przynie�	 w zamian inne warto�ciowe pozycje ksi��kowe. 

 

 
Jeszcze nie czytam, ale ju� wypo�yczam. 

Zach�camy wszystkich rodziców, aby zapisywali do naszej Biblioteki swoje pociechy, nawet te, które 
jeszcze nie potrafi� czyta	. Czytanie dziecku i z dzieckiem ma same zalety, m.in.: 
 

� buduje lepsze relacje mi�dzy rodzicem, a dzieckiem; 
� wspomaga rozwój umys�owy dziecka (ka�de nowo poznane s�owo otwiera w mózgu nowe po��czenia 

mi�dzy neuronami, dzi�ki czemu rozwija si� on jeszcze lepiej); 
� wzbogaca s�ownik dziecka; 
� wzbudza u dzieci pozytywne emocje i skojarzenia zwi�zane z ksi��k�; 
� przygotowuje dziecko do momentu, gdy stanie si� samodzielnym czytelnikiem. 

 
Ponadto wspólne wypo�yczanie ksi��eczek dla dziecka jest okazj� ku temu, aby ma�y cz�owiek móg� 
zapozna	 si� z instytucj� biblioteki i podstawowymi zasadami wypo�yczania ksi��ek, co zaowocuje 
pozytywnie, gdy dziecko rozpocznie nauk� w szkole. 
 

ZAPRASZAMY! 
 

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKIWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI
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Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (I KSIĄŻKI MAJĄ SWOJE LOSY) z nr-u 7 (137) Wieści Choczewskich 
dostarczyło 19 osób. Są to: Krystyna Bach, Barbara Gedecka, Andrzej Kordowski, Tomasz Wilkos, Bartłomiej Nowak, 
Sylweriusz Goyke, Anna Blok, Wiktoria Cielecka, Zenon Jasiński, Barbara Zondziuk, Mariusz Kwas, Monika Minga, 
Alicja Liszniańska, Anna Zabłotnia, Edward Żardecki, Stanisław Gołąb, Zygmunt Czajka,  Jolanta Pastuszewska, 
Patryk Posański.

Losowanie wyłoniło zwyciężczynię: Panią Barbarę Zondziuk, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszym konkursie i zachęcamy  do udziału w kolejnym. Dziękujemy również Pani Monice za wylo-
sowanie zwycięzcy.  

KRZY�ÓWKA NR 6 

ERY Z PODANYCH W TABELI PÓL UTWORZ
 ROZWI
ZANIE- MY�L BIERNATA Z LUBLINA. NALE�Y JE DOSTARCZY DO 12 WRZE�NIA 2011 r.  DO 

DZIBY BIBLIOTEKI OSOBI�CIE, E-MAILEM LUB POCZT
, PODAJ
C JEDNOCZE�NIE SWOJE IMI�, NAZWISKO, ADRES ORAZ NR TELEFONU 

NTAKTOWEGO. NAGROD
 JEST POWIE	
 GABRIELA GARCII MARQUEZA „STO LAT SAMOTNO	CI”, A ZWYCI�ZCA ZOSTANIE WY�ONIONY 13  

ZE�NIA W DRODZE  LOSOWANIA. 

RES: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. KUSOCI�SKIEGO 5, 84-210 CHOCZEWO,  E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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POZIOMO: 
1 A –  LATAJ
CY SSAK 
1 K – ALBUM FILATELISTY 
3 A – WZNOSZONY ZA ZDROWIE 
4 K – AGENDA ONZ DS. EDUKACJI I KULTURY 
5 D – WYNALAZCA DYNAMITU 
7 H – WYPISYWANY ZA NADMIERN
 PR�DKO� 
9 A – NAGRASZ NA NIEGO WYK�AD LUB 
WYWIAD 
9 J –  POTOMSTWO KACZKI 
12 C – DOMINUJ
CA RELIGIA SKANDYNAWÓW 
14 A – ZE STOLIC
 W SZTOKHOLMIE 
14 J – ZAMEK KRÓLA ARTURA 
17 G – CUDOWNA MIKSTURA 
 

 PIONOWO: 
1 B – WYNIK DZIELENIA 
I E – PRZY BUTACH KOWBOJA 
I H – ZBIÓR ZASAD, PRZEPISÓW POST�POWANIA 
I K – PRA�ONA W KINIE 
1 � – ODBIORCA LISTU 
1 N – INACZEJ UCZUCIA 
9 A – JAN, POLSKI KRONIKARZ 
9 C – CÓRKA KRÓLA 
9 J – ANTONIM POCZ
TKU  
11 G – BRACIA POLSCY 
12 E – NAMALOWA� „WENUS Z URBINO” 
12 L – PIESZCZOTLIWIE O MATCE 
13 N – PISZCZELOWA LUB UDOWA
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