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Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka

przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek

od 9:00 do 17:00

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pok. nr 1
w każdy poniedziałek

od 14:00 do 17:00

Egzemplarz bezpłatny

Ileż to pracy i mod litwy
w uprawę roli
włożyć trzeba,
żeby mieć na stole
na białym obrusie
świeży bochen chleba

WIELKIE PRÓBOWANIE JADŁA I NAPITKU
– pod takim hasłem wszyscy rolnicy z powiatu
wejherowskiego zakończenie tegorocznych
żniw uczczą dnia 16 września na Dożynkach
Powiatowo-Gminnych w Choczewie.
Obyczaj dożynkowy stanowi ważną część spu-
ścizny dorobku kulturowego narodu polskie-
go. Jest to jedno z najpiękniejszych
i najbardziej oczekiwanych świąt, które co-
rocznie przyciąga wielu mieszkańców gmin
naszego powiatu. Tradycyjnie, powiatowe
uroczystości dożynkowe rozpocznie Uroczy-
sta Msza Święta Dziękczynna o godzinie

12.00 za pomyślne zbiory, oraz w intencji rol-
ników.
Od 13.30 nastąpi dalszy ciąg uroczystości na
Gminnych Obiektach Sportowych w Chocze-
wie, podczas których zaplanowano wiele
atrakcji:
- występy zespołów z naszego powiatu,
- Turniej Siatkówki między gminami z udzia-
łem siatkarek Atomu Trefl Sopot,
- podsumowanie gminnej edycji konkursu
„Piękna wieś 2012”,

- występ Kabaretu oraz Zespołu Akcent,
a także Very Korthals z zespołem,
- a na wieczór pokaz multimedialny „Światło
i dźwięk”.
Podczas trwania imprezy dostępna będzie
darmowa grochówka, odbywać się będą róż-
norodne konkursy, loteria fantowa organizo-
wana przez Stowarzyszenie STEK, wystawa
zabytkowych ciągników oraz prezentacje pro-
ducentów rolnych i firm z naszego regionu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Dnia 30 lipca 2012 r. w  Sali konferencyjno-
wystawowej w  Centrum Informacji Tury-
stycznej w  Choczewie odbyła się XIX sesja Ra-
dy Gminy Choczewo.

Wyjątkowym punktem sesji było wręcze-
nie pierwszej w  historii legitymacji radnego
(z  numerem 1/2012) Radnemu Zbigniewowi
Szafoni.

W  dalszej kolejności porządek obrad obej-
mował przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji
oraz informację Wójta z  działalności między-
sesyjnej.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w  sprawie zmiany zasad udziela-

nia zniżki godzin zajęć nauczycieli pełnią-
cych funkcje kierownicze w  szkole, obo-
wiązkowego wymiaru godzin pedagoga,
logopedy i  psychologa zatrudnionych
w  szkołach Gminy Choczewo.

2. Uchwała w  sprawie zatwierdzenia do re-

alizacji projektu systemowego pt. „Dogonić
marzenia” współfinansowanego przez
Unię Europejską w  ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Program ten

3. Dwie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Choczewo nieruchomości stanowiącej
własność SP-ANR.

4. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Cho-
czewo nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa.

W  trakcie sesji Zastępca Wójta Pani Marzena

Górnisiewicz przedstawiła Radnym propozy-
cję realizacji przez Urząd Gminy projektu
współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion”. Projekt miałby na
celu zapewnienie dostępu do Internetu oso-
bom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
z  powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności. Projekt ten napisałaby
firma, która opłacać będzie przez 5 lat abo-
nament miesięczny każdej rodziny, która
otrzyma komputer. Jedyne koszty, jakie po-
nosiłby posiadacz komputera i  połączenia in-
ternetowego, to 1  zł/miesięcznie. Przy 30 ro-
dzinach korzystających z  tego projektu, Urząd
Gminy otrzymałby 40 komputerów dla swo-
ich jednostek organizacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 586.466,46  zł.
Wkład własny: 87.969,97  zł. (15%)
Dofinansowanie: 498.496,49  zł. (85%)

Podczas XX sesji nie podjęto uchwały w  spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012-2020 oraz uchwały w  sprawie
zmiany budżetu gminy na 2012 rok, które
również były zaplanowane w  porządku obrad
XX sesji Rady Gminy Choczewo.

W  związku z  tym, dnia 6 sierpnia 2012 r.
w  Sali konferencyjno-wystawowej w  Cen-
trum Informacji Turystycznej w  Choczewie
odbyła się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Choczewo, podczas której podjęto uchwa-
ły:
1. Uchwała w  sprawie zmiany wieloletniej

prognozy finansowej na lata 2012-2020.
2. Uchwała w  sprawie zmiany budżetu gmi-

ny na 2012 rok.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami
zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicz-
nej (BIP) na stronie internetowej Gminy Cho-
czewo, www.choczewo.com.pl, gdzie udostęp-
nione są wszystkie uchwały.

XX Sesja
RadyGminy
Choczewo
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Wynagrodzenia ze stosunku pracy
w  Urzędzie Gminy

W  związku z  wieloma zapyta-
niami Radnych na temat funk-
cjonowania Urzędu Gminy
i  spraw dotyczących finansowa-
nia działalności Urzędu, przed-
stawiamy obok rozliczenia i  wy-
kazy.

Od roku 2010 następowały
zmiany w  zatrudnieniu. Według
Sprawozdań GUS przeciętna licz-
ba zatrudnionych w  UG wynosiła
odpowiednio:
• w  2010 roku – 32,6
• w  2011 roku – 33,9
• w  I  półroczu 2012 roku – 32,3.

Zmniejszyła się o  4 osoby licz-
ba zatrudnionych w  Referacie
Inwestycji, w  związku z  czym
Referat ten jest tańszy o  37%.

Referat Organizacyjny i  Księ-
gowość są obecnie tańsze
o  29,5%.

Zwolnieni pracownicy (łącz-
nie) zarabiali miesięcznie –
40.067,00

Pracownicy nowo zatrudnieni
(łącznie) zarabiają miesięcznie –
21.875,00, czyli o  18.192,00 mniej
(o  45,40%).

Zmiana na stanowisku Za-
stępcy Wójta również spowodo-
wała obniżenie kosztów utrzy-
mania Urzędu: poprzedni Z-ca
Wójta, p. Mariusz Pardus zarabiał
miesięcznie 7.165,00 brutto,
a  P.   Marzena Górnisiewicz –
obecny Z-ca Wójta, miesięcznie
zarabia 5.880,00 brutto, czyli
mniej o  1.285,00  zł. (o  17,93%).

Plan
1

1.305.150,00

Wykonanie
2

1.194.313,11
Wypłacone wynagrodze-
nie za 01-11/2010

Dane uzupełniające
3

W kwocie z kolumny 2
znajdują się:
1 ekwiwalent: 10.626,25
1 odprawa: 26.880,00
4 nagrody jubileuszowe:
31.931,88
Razem: 69.438,13

Zobowiązania
3

97.006,38
Niewypłacone wynagro-
dzenie za 12/2010

2010

Wynagrodzenie dotyczące 2010 r. przypadające w koszty 2010 r. obejmuje:
• Wynagrodzenie wykonane: 1.194.313,11
• Wynagrodzenie 12/2010 wypłacone w 2011 r.: 97,006,38
Razem wynagrodzenie 2010 roku: 1.291.319,49, w tym wynagrodzenie za pracę: 1.221.881,36 oraz ekwi-
walent, nagroda jubileuszowa i odprawa: 69.438,13.

Plan
1

1.541.100,00

Wykonanie
2

1.395.688,81
Wypłacone wynagrodze-
nie za 12/2010 oraz
01-12/2011

Dane uzupełniające
3

W kwocie z kolumny 2
znajdują się:
8×ekwiwalent:
19.766,91
3×odprawa: 117.194,00
3 nagrody jubileuszowe:
48.295,50
Razem: 185.256,41

Zobowiązania
3

38.435,25
Niewypłacone potrące-
nia z wynagrodzenia za
12/2011 (tj. podatek
i potrącenia KZP)
Niewypłacone wynagro-
dzenie za 12/2010

2011

Wynagrodzenie dotyczące 2011 r. przypadające w koszty 2011 r. obejmuje:
• Wynagrodzenie wykonane: 1.395.688,81
• Wynagrodzenie 12/2010 wypłacone w 2011 roku: 97.006,38
• Potrącenia z wynagrodzenie za 12/2011 wypłacone w 2012 r.: 38.435,25
Razem wynagrodzenie w 2011 roku: 1.337.117,68, w tym wynagrodzenie za pracę: 1.151.861,27 oraz
ekwiwalent, nagroda jubileuszowa i odprawa: 185.256,41.

Plan
1

1.375.825,00

Wykonanie
2

530.193,88
Wypłacone wynagrodze-
nia za 01-05/2012
oraz potrącenia z wyna-
grodzenia za 12/2011

Dane uzupełniające
3

W kwocie z kolumny 2
znajdują się:
1×ekwiwalent: 5.035,29
Razem: 5.035,29

Zobowiązania
3

127.366,45
Niewypłacone wynagro-
dzenia za 06/2012:
93.819,61
3×ekwiwalent:
10.704,34
3×odprawa: 22.842,50

I półrocze 2012

Wynagrodzenie dotyczące I półrocza 2012 roku przypadające w koszty I półrocza 2012 r. obejmuje:
• Wynagrodzenie wykonane: 530.193,88
• Wynagrodzenie 06/2012 wypłacone w 07/2012: 97.006,38
• Potrącenia z wynagrodzenia za 12/2011 wypłacone w 2012 r.: 38.435,25
Razem wynagrodzenie I półrocza 2012 roku: 619.125,08, w tym wynagrodzenie za pracę: 580.542,95 oraz
ekwiwalent, nagroda jubileuszowa i odprawa: 38.582,13.

Wyjaśnienie do ze-

stawienia „Koszty

działania GOKSiR-u”

W zestawieniu zamieszczonym
na 3 stronie lipcowego numeru
„Wieści Choczewskich” przedsta-
wiono oczywiście rozliczenie
przekazanej w latach 2008-2011
dotacji z budżetu Gminy dla Sto-
warzyszenia LKS „Orzeł” w Cho-
czewie na utrzymanie Gminnych
Obiektów Sportowych, które to
obiekty przekazano w użytkowa-
nie Stowarzyszeniu na podstawie
umowy bezpłatnego użyczenia
(na podstawie: “Plan i realizacja
przyznanych dotacji z budżetu
Gminy wg stanu na dzień
31.12.2008 r.”).
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Ubezpieczeniemajątku gminy
i  wyposażenia Urzędu Gminy

Ubezpieczenie majątku
i  wyposażenia Gminy w  okresie
od 01.09.2008 do 31.08.2009
przez TUW w  Gdańsku

1. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych:
Suma ubezpieczenia – 1.819.928,00 PLN
Składka – 577,00 PLN

2. Mienie od kradzieży z włamaniem i rabun-ku:
Suma ubezpieczenia – 9.309,00 PLN
Składka – 44,00 PLN

3. Odpowiedzialność cywilna:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zdarze-
nie) – 100.000,00 PLN
Składka – 665,00 PLN

4. Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zdarze-
nie) – 100.000,00 PLN
Składka – 2.328,00 PLN

5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewy-konania lub nienależytego wykonaniaczynności związanych ze sprawowaniemfunkcji Wójta:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zdarze-
nie) – 100.000,00 PLN
Składka – 865,00 PLN

6. Sprzęt elektroniczny:
Suma ubezpieczenia – 84.829,46
Składka – 857,00 PLNSkładka ogółem – 5.336 PLN

Ubezpieczenia majątku
i  wyposażenia Gminy za okres
od 01.09.2009 do 31.08.2010

przez TUW Gdańsk
1. Mienie od ognia i innych zdarzeń loso-wych:

Suma ubezpieczenia – 1.412.987,21 PLN
Składka – 445,00 PLN

2. Mienie od kradzieży z włamaniem i rabun-ku:
Suma ubezpieczenia – 34.561,00 PLN
Składka – 138,00 PLN

3. Odpowiedzialność cywilna:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zda-
rzenie) – 100.000,00 PLN
Składka – 665,00 PLN

4. Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zda-
rzenie) – 100.000,00 PLN
Składka – 2.328,00 PLN

5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewy-konania lub nienależytego wykonaniaczynności związanych ze sprawowaniemfunkcji Wójta:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zda-
rzenie) – 100.000,00 PLN
Składka – 865,00 PLN

6. Sprzęt elektroniczny:
Suma ubezpieczenia – 156.435,43
Składka – 1.263,00 PLNSkładka ogółem – 5.704,00 PLN

Ubezpieczenie majątku
i  wyposażenia Gminy za okres

od 11.09.2010 do 31.08.2011
przez TUW w  Gdańsku

1. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowy-ch:
Suma ubezpieczenia – 1.413.287,21
Składka – 375,00 PLN

2. Mienie od kradzieży z włamaniem i rabun-ku:
Suma ubezpieczenia – 34.851,00 PLN
Składka – 137,00 PLN

3. Odpowiedzialność cywilna ogólna:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zda-
rzenie) – 100.000,00 PLN
Składka – 560,00 PLN

4. Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zda-
rzenie) – 100.000,00 PLN
Składka – 1.960,00 PLN

5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewy-konania lub nienależytego wykonaniaczynności związanych ze sprawowaniemfunkcji Wójta:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zda-
rzenie) – 100.000 PLN
Składka – 728,00 PLN

6. Sprzęt elektroniczny:
Suma ubezpieczenia – 249.374,65
Składka – 1.857 PLN

7. Odpowiedzialność cywilna ogólna:
Suma gwarancyjna (limit na jedno zda-
rzenie) – 100.000,00 PLN
Składka – 560,00 PLNSkładka ogółem – 6.177,00 PLN

Ubezpieczenie mienia i  wyposażenia
od ognia i  innych żywiołów

Centrum Informacji Turystycznej
w  okresie od 26.02.2011 do 25.02.2012

przez PZU S.A. w  Gdyni
1. Budynek Centrum Informacji Turystycznej+ wyposażenie (zakres podstawowy + Za-kres rozszerzony: pakiet ryzyk – powódź,huragan, deszcz nawalny, pozostałe ryzy-ka) i następstwa szkód wodociągowych:

Suma ubezpieczenia – 1.065.627,00 PLN
Składka – 915,00 PLN

2. Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego odSzkód Materialnych:
Suma ubezpieczenia - 63.110,60
Składka – 282,00 PLNSkładka ogółem – 1.197 PLN
Ubezpieczenie mienia od ognia
i  innych zdarzeń losowych,

mienia od kradzieży z  włamaniem
i  rabunku, sprzętu elektronicznego
na bazie wszystkich ryzyk Gminy
w  okresie od 01.09.2011 do 31.08.2012
przez Concordia Polska Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział w  Gdańsku
1. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych –budynki i budowle według wykazu:

Suma ubezpieczenia – 4.475.170,00 PLN
Składka – 2.685,00 PLN

2. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych– wyposażenie:
Suma ubezpieczenia – 80.000,00 PLN
Składka – 36,00 PLN

3. Maszyny, urządzenia i wyposażenie:
Suma ubezpieczenia – 70.727,00 PLN
Składka – 42,00 PLN
Klauzula ubezpieczenia mienia od dewa-
stacji – limit – 50.000,00 PLN
Składka 500,00 PLNSkładka ogółem – 3.263,00 PLN

4. Mienie od kradzieży z włamaniem i rabun-ku:
Suma ubezpieczenia – 20.000,00 PLN
Składka – 70,00 PLN

5. Sprzęt elektroniczny na bazie wszystkichryzyk:
• Sprzęt stacjonarny:

Suma ubezpieczenia – 280.730,48
Składka – 561,00 PLN

• Sprzęt przenośny:
Suma ubezpieczenia - 129.540,32
Składka – 648,00 PLNSkładka ogółem – 1.209,00 PLNSkładka ze wszystkich ryzyk – 4.524,00 PLN
Ubezpieczenie Odpowiedzialności
Cywilnej za okres od 01.09.2011 do
31.08.2012 przez Concordia Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Oddział Gdańsk

plus zakres rozszerzony
Suma gwarancyjna – 100.000,00 PLN na
jedno i  wszystkie zdarzenia
Składka – 5.578,00 PLNSporządziła Wanda Kułakowska

s. 4

Od połowy lipca w Centrum Informacji Tury-
stycznej w Choczewie jest zamontowany in-
fomat. Jest to interaktywny system informa-
cji turystycznej Województwa Pomorskiego
składający się z portalu turystycznego i sys-
temu mapowego. Program ten jest w trakcie
rozbudowy i jeszcze nie wszystkie atrakcje
są w nim zamieszczone. Ma on ułatwić tury-
stom lokalizacje ciekawych miejsc, dojazd
do nich i krótki opis atrakcji.
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Choczewo, 02.08.2012 r.

Marzena Górnisiewicz
Sołtys Sołectwa Borkowo

Lęborskie

Gminna jednostka pomocnicza,
czyli Sołectwo Borkowo Lębor-
skie na sesji, która odbyła się
w  dniu 30 lipca 2012 roku, zosta-
ło urażone przez radnego Jerzego
Dettlaffa jego nieprawdziwą wy-
powiedzią, mówiącą, że letnia
świetlica „Stajenka” została wy-
konana ze środków funduszu
sołeckiego.

Wszystkie wydatki, zgodnie
z  § 13 pkt 6 Statutu Urzędu Gmi-
ny, realizowane są za pośrednic-
twem Urzędu Gminy. Również
kontrolę nad działalnością fi-
nansową pod względem celowo-
ści, zgodności z  prawem spra-
wuje Skarbnik Gminy (§ 13 pkt 7
Statutu Urzędu Gminy).

W  roku 2010 pierwszy raz
funkcjonuje fundusz sołecki
i  przyznano nam jako wsi Bor-
kowo Lęborskie kwotę 9,523 zło-
tych. Całość środków została
wykorzystana na zakup wyposa-
żenia placu zabaw.

W  2011 roku kwotę 8,711 zło-
tych wydano na rekultywacje
terenu na działce 107/1. Wykona-
no nawierzchnię, zniwelowano
teren, nawieziono czarną ziemię
i  wykonano drogę dojazdową do
placu zabaw.

Dodatkowo sołectwo musiało
zapłacić 1.000 złotych za wyko-
nanie mapy do celów projekto-
wych w  celu zgłoszenia robót
w  Starostwie Powiatowym
w  Wejherowie.

Na rok 2012 przyznana nam
została kwota 9.893 złotych, któ-
rą w  całości przeznaczono na
wykonanie ogrodzenia placu za-
baw.

Jak widać z  przedstawionej
przeze mnie listy wydatków
w  żadnym z  lat od 2010 do 2012
środki finansowe nie były prze-
znaczone na wykonanie Świe-
tlicy Letniej w  Borkowie Lębor-
skim.

Metoda pracy radnego Jerzego
Dettlaffa polega na tym, że mó-
wi na forum nieprawdę, nie po-
nosząc żadnych konsekwencji.

Jest to już drugie minięcie się
z  prawda radnego (27.06.2012 na
sesji stwierdził, że nowi pra-
cownicy UG zarabiają więcej niż
zwolnieni, co oczywiście jest
niezgodne z  prawdą).

Radny, zostając przedstawi-
cielem mieszkańców gminy
składał przysięgę: „Wierny Kon-
stytucji i  Prawu Rzeczypospolitej
Polskiej , ślubuję uroczyście obo-
wiązki radnego sprawować god-
nie, rzetelnie i  uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy
i  jej mieszkańców”. Zwłaszcza
radny nie może bezkarnie kła-
mać i  nie ponosić konsekwencji.

Segregacjaodpadów
Metale i  tworzywa sztucz-

ne – pojemnik żółty

Wrzucamy:
• Puste butelki plastikowe po

różnych napojach (np. typu
PET),

• Puste butelki po kosmetykach
i  środkach czystości (np. po
szamponach, płynach),

• Plastikowe opakowania po
żywności (np. kubki po jogur-
tach, margarynach),

• Folie i  torebki z  tworzyw
sztucznych,

• Czyste kanistry plastikowe,
• Opakowania stalowe i  alumi-

niowe (puszki, pudełka).

Nie można wrzucać:
• Opakowań po medykamen-

tach,
• Opakowań i  butelek po olejach

i  smarach, puszek i  pojemni-
ków po farbach i  lakierach,

• Opakowań po nawozach,
środkach chwasto i  owadobój-

czych,
• Opakowań po aerozolach,
• Zderzaków samochodowych,
Styropianu.

Szkło – pojemnik zielony

Wrzucamy:
• Butelki szklane,
• Słoiki.

Nie można wrzucać:
• Szkła płaskiego (szyby okienne

i  samochodowe, szkła zbrojo-
nego, luster),

• Szklanek, kieliszków, szkła
kryształowego, naczyń żaro-
odpornych,

• Ceramiki (fajans, porcelana,
naczynia typu arco, doniczki,
miski, talerze),

• Żarówek, świetlówek, kine-
skopów,

• Szklanych opakowań farma-
ceutycznych i  chemicznych
z  jakąkolwiek pozostałością
zawartości.

Malowanienaporcelanie

s. 5

Uprzejmie informujemy, iż dnia
11 września o  godzinie 13.00
w  Sali Centrum Informacji Tury-
stycznej Urzędu Gminy w  Cho-
czewie odbędzie się wernisaż pt.
„Malowanie na porcelanie”, pod-
czas którego zostaną przedsta-
wione prace wykonane przez Pa-
nie: Marię Hoch z  pracowni
„Hoch Art” w  Chmielnie i  Urszulę
Spychalską – uczestniczkę war-

sztatów prowadzonych w  pra-
cowni Pani Marii Hoch.

Na wernisażu będzie można
podziwiać przepięknie malowa-
ną porcelanę użytkową – talerze,
filiżanki, misy i  dzbanki, a  także
figurki,   m.in. byki i  żubry, a  tak-
że skosztować przygotowanego
przez Panie poczęstunku. Ser-
decznie zapraszamy!
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Organizatorami marszu była Fundacja Nasza
Ziemia oraz Fundacja Sprzątania Świata.

Uczestnicy marszu pokonali około 320  km
z  Międzyzdrojów do Helu. Podczas drogi eko-
lodzy propagowali ideę ochrony czystości
wód Morza Bałtyckiego.

Na wysokości plaży w  Stilo grupa pracow-
ników Urzędu Gminy dołączyła do marszu

brzegiem morza. Pokonali ok. 8  km od przej-
ścia nr  52 do wejścia na plażę nr  44 w  Lubia-
towie.

Koordynator – Agnieszka Wieczorek z  Fun-
dacji Nasza Ziemia informowała, że celem
marszu było zwrócenie uwagi mieszkańców
nadmorskich miejscowości, jak również
przebywających latem na wybrzeżu turystów,

na problemy Morza Bałtyckiego. Przede
wszystkim zanieczyszczenie wody, potrzebę
ochrony różnorodności tego akwenu oraz od-
budowy bałtyckich zasobów ryb.

Zakończenie marszu odbyło się w  Stacji
Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w  Helu
w  dniu 28.07.2012r. o  godz. 15.00.

Z  okazji zakończenia została otwarta wy-
stawa fotografii o  życiu w  Bałtyku pt. „Ryby
z  bałtyckiego skarbca”. Odbył się również po-
kaz filmu zatytułowanego „Skończmy z  prze-
łowieniem” z  komentarzem prof.   Krzysztofa
Skóra.

Można tez było zwiedzić fokarium
i  uczestniczyć w  karmieniu fok, obserwować
jak pracują z  ludźmi i  jak poddają się prze-
glądom medycznym.

Na finale marszu pojawiły się osobistości
z  kancelarii prezydenta, przedstawiciele rzą-
du  m.in. Minister Ochrony Środowiska, Eu-
roparlamentu i  Sejmu RP (poseł Robert Bie-
droń) oraz przedstawiciele lokalnych
instytucji i  gmin.

Na plaży przed Stacją Morską wszyscy
uczestnicy marszu oraz zaproszeni goście
utworzyli znak ryby jako poparcie hasła
przyświecającego Międzynarodowym Tygo-
dniom Ryb OCEAN 2012 - „Skończmy z  przeło-
wieniem”.

Dzień zakończył się bardzo miłym akcen-
tem. Wszyscy zaproszeni goście zostali po-
częstowani świeżymi, lokalnymi rybami zło-
wionymi w  sposób zrównoważony. Podane
w  wykwintny sposób potrawy były smaczne
i  wyszukane.

Bardzo dziękuję przedstawicielom Stacji
Morskiej za tak pięknie zakończony sobotni
wieczór.

M. Górnisiewicz

Finał pierwszego Ekologicznego
Marszu Bałtyckiego

Maratonw  cieniu protestu o  atom
Dnia 17.07.2012 r.
do Urzędu Gminy
Choczewo wpły-
nęło pismo od
Komitetu „Nie dla
atomu w  Lubiato-
wie” zgłaszające
organizację pikie-
ty antyatomowej,
która miałaby się

odbyć dnia 22.07.2012r. od godziny 8.30 do 14.00
w  Kopalinie i  Lubiatowie, czyli podczas trwa-
nia Zawodów Rolkarzy, będących częścią ob-
chodów Dni Gminy Choczewo.

W  odpowiedzi na tę informację, z-ca Wójta
p. Marzena Górnisiewicz, nie wyraziła zgody
na organizację tej pikiety w  proponowanym
miejscu i  czasie oraz poprosiła o  ustalenie in-
nego terminu.

Poniżej cytat ze strony internetowej Komi-
tetu „Nie dla atomu w  Lubiatowie”:Maraton w cieniu protestu o atom. Dni Cho-czewa w cieniu antyatomowych protestów. Po-nad 150 uczestników półmaratonu rolkarskie-go, który odbył się w niedzielę w ramach świętagminy, było świadkami protestu przeciwko bu-dowie elektrowni atomowej. Nie chcemy bojko-tować zawodów, tylko uświadomić uczestni-

kom, że padli ofiarą rządowej propagandy –mówili wczoraj w Choczewie działacze środo-wisk antyatomowych.Mimo akcji protestacyjnej, która odbyła siębez zgody władz gminy, maraton przebiegł bezproblemów.
Z  powyższego wynika, że nie wszystkich

obowiązują te same prawa i  zasady życia spo-
łecznego. Czy w  związku z  tym można stwier-
dzić, że w  naszym społeczeństwie są równi
i  „równiejsi”?

Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi, a  ca-
łą resztę bez komentarza.

Życzę Państwu owocnych przemyśleń,/w.w./
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Dnia 20.07.2012r. na gminnym obiekcie spor-
towym w  Kopalinie odbył się festyn „Święto
Leśnej Jagody”. Impreza ta miała na celu
przybliżenie tematyki związanej z  płodami
leśnymi, głównie z  jagodami i  produktami,
które można z  nich zrobić. Festyn ten został
współfinansowany przez Starostę Wejherow-
skiego i  pod jego patronatem. Podczas impre-
zy można było spotkać letników z  dziećmi
i  mieszkańców. Taki też był zamiar, aby jak
najwięcej dzieci uczestniczyło w  tym festy-
nie. Niestety stan pogodowy odstraszał osoby
odwiedzające i  przebywające na festynie. Sto-
warzyszenie STEK prowadziło warsztaty z  le-
śnej grafiki, ale silny wiatr tego dnia bardzo
przeszkadzał w  realizacji zajęć.

Pierwszym zespołem, który wystąpił
w  piątek był Teatr Muzyczny Hals, który swo-
im programem z  zaczarowaną piosenką
działał interaktywnie z  widownią, przede
wszystkim z  dziećmi. Najmłodsi byli bardzo
zadowoleni z  uczestnictwa w  ich programie
mimo tak kiepskiej pogody. Zmienne warun-
ki atmosferyczne spowodowały, że po kon-
cercie zaczarowanej piosenki musieliśmy
zrezygnować z  części konkursowej i  przejść
do muzyki szantowej. Tu drugi swój występ
miał Teatr Muzyczny Hals, który w  swoim
repertuarze łączy różne style muzyczne.

Kolejnym punktem programu był występ
zespołu Bravoton. Ekipa ta potrafi na każdym

swoim występie dopaso-
wać się do widowni pod
względem muzycznym.

Na zakończenie Święta
Leśnej Jagody wystąpił
zespół BMW z  Żarnowca,
który nawiązał swoją
muzyką do szant i  naj-
bardziej wytrwałych ba-
wił do północy.

W  dniach 21-22.07.2012
na boisku sportowym
w  Kopalinie odbył się fe-
styn Dni Gminy Chocze-
wo. Impreza ta miała na

celu promowanie naszej gminy jako przyja-
znej turystyce. Festyn ten był połączony z  X
Zlotem VW Garbusów i  I  Półmaratonem Rol-
karskim.

Festyn zgromadził podczas całej imprezy
bardzo dużo ludzi – ponad 1000 osób. Głównie
osoby wypoczywające na terenie naszej gmi-
ny i  mieszkańców. Dla mieszkańców gminy
został zorganizowany transport. Początek so-
botniej imprezy to start do Rajdu Garbusowe-
go. Kierowcy podczas wyścigu musieli w  kil-
ku miejscach na terenie gminy wykonać
określone zadania. Do rajdu wystartowało 20
załóg. Kolejnym punktem były konkursy ze
Strażą Pożarną. Zgromadziły sporo chętnych,
którzy lubią dobrą zabawę i  nie boją się wo-
dy. Spośród publiczności wybrano cztery pię-
cioosobowe zespoły. Nagrody dla najlepszego
zespołu ufundował Kaszubski Bank Spółdziel-
czy w  Wejherowie. Pierwszym zespołem, któ-
ry wystąpił na sobotnim festynie był White
Room. Od godziny 1400 rozpoczął swoją pracę
namiot naukowy PGE Energia Jądrowa
w  formie pikniku edukacyjnego. Zostały tam
wyeksponowane materiały edukacyjno-in-
formacyjne głównego sponsora, dla odwie-
dzających przygotowano quiz z  nagrodami
i  upominkami. Miejsce to cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem osób odwiedzają-

cych festyn. Na czas miniturnieju garbusia-
rzy zostało rozłożone boisko do Unihoka gdzie
swoje eliminacje w  piłce nożnej rozgrywały
drużyny X Zlotu VW Garbusa. Ostatecznie
najlepsza drużyna zagrała z  reprezentacją
gminy. Skład drużyn był mieszany 2 panie i  4
panów. W  naszej reprezentacji zagrała z-ca
Wójta pani Marzena Górnisiewicz. Niestety
tym razem musieliśmy uznać wyższość ze-
społu przeciwnego. W  trakcie miniturnieju
swój występ miała Vera Korthals z  zespołem.
Jest to młoda i  wybitna wokalistka wywo-
dząca się z  Kaszub. Dwukrotna laureatka
„Szansy na Sukces”, aktorka Teatru Buffo, fi-
nalistka Eurowizji. Swoją muzyką łączy folk-
lor kaszubski i  nowoczesne brzmienie.

Po krótkiej przerwie na scenie pojawił się
zespół Alibi. Muzyka wykonywana przez tę
ekipę wprowadziła wszystkich w  doskonały
nastrój i  chęć do zabawy. Tak rozbawiona pu-
bliczność została przejęta przez DJ Adamusa,
który bawił ich do 100. To był ostatni punkt
pierwszego dnia festynu.

Drugi dzień, to od godziny 900 start biura
zawodów rolkarzy. Dyscyplina ta przyciągnę-
ła około 150 zawodników zawodowców
i  amatorów z  całej Polski – w  tym też dzieci.
Za obsługę pomiaru czasu odpowiadała pro-
fesjonalna firma Datasport. Dzieci startowały
w  dwóch grupach wiekowych do 12 lat – dy-
stans 600  m i  od 13 lat do 16 lat – 1000 me-
trów. Dorośli na dystansie 21  km. Dla każdego
rolkarza, który brał udział w  wyścigu zostały
przygotowane na mecie pamiątkowe medale
z  logo głównego sponsora PGE Energia Jądro-
wa. Nagrodami głównymi były latarnie, które
miały nawiązywać do naszej gminy. Startu-
jący byli też kwalifikowani w  6 kategoriach
wiekowych. Dla trzech pierwszych miejsc by-
ły przygotowane kwiaty i  dyplomy. Wszystkie
wyniki są dostępne na stronie Urzędu Gminy.
Zwycięzcy w  kategorii Open kobiet i  męż-
czyzn:

Bieg główny mężczyźni:
1. Bartosz Chojnacki
2. Mirosław Pawelec
3. Piotr Andrzejewski

Bieg główny kobiety:
1. Elżbieta Seelieb
2. Magdalena Zadworna

3. Wioletta Zaczkowska
Kolejne występy na scenie to kaszubski

kabaret pochodzący z  Luzina – Kuńda. Czas
oczekiwania do głównego występu umilał
Cyrk Holiday. Ostatnim punktem festynu był
występ zespół Brathanki, którego głównym
sponsorem był PGE Energia Jądrowa.

Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Chocze-
wo z  wsparcie finansowe, udostępnienie dro-
gi i  pomoc w  przygotowaniu jej. Ponieważ
droga dla rolkarzy musi być idealna w  sobotę
przed zawodami pan Eugeniusz Langa oczy-
ścił ja jeszcze raz swoim ciągnikiem, za co
bardzo dziękujemy. W  zabezpieczeniu impre-
zy bardzo pomogły jednostki Straży Pożarnej
z  naszej gminy, Straż Gminna, Policja, Straż
Graniczna, Służby Medyczne, Biuro Ochrony
Semmerling Security – dziękujemy za wyro-
zumiałość i  cierpliwość. Dziękujemy Zakła-
dowi Komunalnemu za wsparcie techniczne
imprezy. Cała impreza nie odbyłaby się gdyby
nie główny sponsor PGE Energia Jądrowa,
której to firmie składamy serdeczne podzię-
kowania. Dziękujemy wszystkim osobom,
które brały udział przy organizacji festynu.Robert Lorbiecki

Dni GminyChoczewo
i Święto Letniej Jagody
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W  trakcie ostatniej sesji Rady Gminy odbyło
się między innymi głosowanie w  sprawie ak-
ceptacji przyznanych z  zewnątrz środków fi-
nansowych na projekt rowerowy SEEMORE
(opisany szczegółowo w  „Wieściach choczew-
skich” Nr 6 czerwiec 2012). Z  uwagi na brak 2
radnych „prawicy” temat poddany głosowa-
niu upadł większością „lewicy”. W  takim wy-
padku środki finansowe zostałyby przekaza-
ne do gminy Łeba. Przewodniczący Rady
Gminy zaproponował nadzwyczajną sesję na
dzień 06.08.12r. Zgodnie z  datą i  godziną
w  komplecie stawiła się „prawica”, lecz „le-
wicę” reprezentowała tylko radna Krystyna
Olszowiec. W  takiej sytuacji ponownie głoso-
wana uchwała została przyjęta, a  przezna-
czone środki finansowe do realizacji. Smutne
jest to, że przywódcy „lewicy” potrafili się
zjednoczyć i  zaprotestować swoją nieobecno-
ścią. Dla ciekawości podam, iż radna Krysty-
na Olszowiec, mimo że sama głosowała prze-
ciwnie, jest wielką wielbicielką jazdy
rowerowej.

Drodzy wyborcy, jak długo jeszcze będzie-
my wybierali i  głosowali na radnych, prze-
ciwnych pozytywnemu rozwojowi naszej
gminy?

Następną kwestią jest bezpieczeństwo
i  porządek publiczny na terenie samego Cho-
czewa, a  w  szczególności jej głównej ulicy.

Przykład 1 – samochód osobowy o  rejestra-
cji WW (warszawskiej) wjeżdża na chodnik
obok sklepu ABC, przy stoisku z  warzywami.

Z  auta wysiada dama i  staje w  kolejce. Nato-
miast kierowca z  zapalonym silnikiem (sil-
nik na olej napędowy) czeka na swoją ulubie-
nicę. Opary z  rury wydechowej kierowane są
prosto na warzywa. Na zwróconą mu uwagę,
uśmiechnął się i  odjechał 2 metry dalej, blo-
kując wejście do sklepu. Co na to powie straż
gminna?

Przykład 2 – samochód osobowy o  rejestra-
cji również WW wjeżdża całkowicie na chod-
nik przy kiosku RUCH. Kierowca siedząc
w  samochodzie, otwiera prawe okno i  poda-
jąc pieniądze prosi o  papierosy. Ten przypa-
dek, woła o  pomstę do nieba. Najgorsze jest
jednak to, że te częste incydenty wywołują
mieszkańcy Warszawy i  okolic (patrząc na
tablicę rejestracyjną).

Od dawna już jest powołana straż gminna,
ale swoje prace wykonuje mizernie. Zwra-
cam się do wszystkich mieszkańców Chocze-
wa, by zgłosiła się choć jedna osoba, która
w  przeciągu pięciu lat widziała na ulicy
w  Choczewie pieszy patrol straży gminnej.

Proszę Wójta w  imieniu wielu rozgoryczo-
nych mieszkańców, aby przynajmniej raz
w  kwartale była dokładna informacja o  pracy
naszej straży gminnej.

Następna sprawa dotyczy obiektów sporto-
wych. W  bieżącym roku odbyły się na nich 1
lub 2 małe imprezy, i  to dzięki sponsorowi ja-
kim było PGE EJ. Poza tym od czasu do czasu
widać niewielu młodych ludzi kopiących pił-
ki. Same pieniądze i  gadżety nadsyłane

z  Warszawy nie rozwiążą bolesnego tematu.
Nie oglądajmy się na PGE, a  sami szukajmy
realnych sponsorów na pozyskanie środków
finansowych. Zbliżająca się zima może przy-
nieść katastrofalne skutki.

Jedną pozytywną sprawą odnośnie obiek-
tów sportowych, jest fakt, iż 2 razy w  tygo-
dniu słychać turkot uratowanej kosiarki do
trawy.

Dalsze fakty w  następnym wydaniu.Stały czytelnik(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Sesja,ulica,stadion

Przykład „parkowania” w centrum Choczewa tuż za
skrzyżowaniem, przed siedzibą Zespołu Patrolowo -
Interwencyjnego i Dzielnicowych w Choczewie
(zdjęcie wykonane 14.08.2012 około godz. 13.30).
W tym przypadku właścicielem samochodu jest
mieszkaniec powiatu wejherowskiego.

Chcieć to móc
Posesje przy ulicy Bałtyckiej w  Choczewie
pięknieją z  roku na rok. Mieszkańcy dbają
jednak nie tylko o  swoje obejścia. Cała ulica
wzdłuż chodnika udekorowana jest bardzo
pomysłowo kwiatami i  roślinami ozdobny-
mi. Dla mieszkańców to oczywiście dodatko-
wa praca, ale w  ten sposób ulica wygląda
bardzo estetycznie i  jest znakomitą wizytów-
ką naszej miejscowości, zwłaszcza, że stano-
wi bardzo ruchliwą trasę nad morze. Gratu-
lujemy i  dziękujemy! Krzysztof Łasiński

Ożywić Słajszewo
Wakacje dobiegają końca. Opada powoli go-
rączka turystycznego szczytu i  powracamy do
zwykłego rytmu życia. W  całej gminie był to
okres wytężonej pracy. Czas zarobkowania,
ale też i  pora odpoczynku. Wypoczywali
głównie przyjezdni, ale i  my sami bawiliśmy
się na miejscowych zabawach, festynach,
spotkaniach integracyjnych. Każda wieś sta-
rała zaprezentować się jak najlepiej i  pokazać
to, co ma najlepsze. Promocja jest przecież
kluczem do sukcesu. Wydaje się jednak, że
nie wszyscy wykorzystują swoją szansę.

Słajszewo uchodzi za najbardziej agrotury-
styczną wieś w  naszej gminie. Piękne kwate-
ry i  wspaniali gospodarze, zadowoleni goście.

Są jednak i  inne obrazki. Zarośnięte boisko,
zaniedbana i  nieczynna świetlica. To znak, że
życie społeczne zamarło i  nikt tych obiektów
nie potrzebuje. Aż trudno uwierzyć, że
wszystko to dzieje się we wsi, którą repre-
zentuje najbardziej doświadczony i  znany
radny tej gminy Jerzy D. Sołtysuje zaś tu
człowiek, który szczyci się najdłuższym w  tej
gminie, bo około 20-letnim stażem sołtysa.
Czy pan radny uznający się za najbardziej
zasłużonego społecznika zapomniał o  swojej
roli i  przestał pracować dla swoich wybor-
ców? Panowie! Trochę wstyd... Mieszkaniec

Boisko i świetlica w Słajszewie.
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Artykuł ten jest moim osobistym poglądem
na temat budowy Elektrowni Jądrowej, która
może powstać na terenie naszej gminy.

Jestem mieszkańcem Choczewa i  z  przera-
żeniem czytam informacje zamieszczo-
ne  m.in. w  lipcowym numerze „Wieści cho-
czewskich” pisane przez Pana AMB Piotra
z  Lubiatowa, a  dotyczące potencjalnej budo-
wy Elektrowni Jądrowej na terenie Gminy
Choczewo i  wynikających stąd zagrożeń.

W  jednym z  artykułów przeczytałem o  fa-
lach o  wysokości 25  m, które mogą nas
(mieszkańców naszej gminy) zalać, w  innym
- że elektrownia wybuchnie, że nawet się za-
padnie pod ziemię itp. Ziemia do obecnej po-
staci kształtowała się przez kilka miliardów
lat. Na jej powierzchni są tereny, które na-
wiedzają powodzie, huragany i  tsunami, pu-
stoszące wszystko, co na swej drodze napo-
tkają. Okazało się, że jeden z  takich żywiołów
potrafił zniszczyć nawet EJ, co jak wszystkim
wiadomo zdarzyło się w  Japonii. Na szczęście
nam, w  Polsce takie zdarzenia nie grożą. Pol-
ska nie leży w  obszarze aktywnym sejsmicz-
nie, dlatego też nie mogę zrozumieć pewnych
osób, które opowiadają publicznie, że właśnie
takie tsunami może nawiedzić nasze wy-
brzeże.

Następną sprawa, która mnie śmieszy,
jest to, że może nastąpić wybuch reaktora,
który spowodowałaby spustoszenie w  obrębie
elektrowni. Przykładem na to, co by się wy-
darzyło jest niestety wybuch reaktora
w  Czarnobylu. Jak wiadomo, w  tym przypad-
ku zawinił człowiek (w  Japonii tak nie było).
Na szczęście żyjemy w  dużo lepszych i  nowo-
cześniejszych czasach, w  których nie może
być miejsca na jakiekolwiek pomyłki (niech
to sobie niektórzy uświadomią!).

Świat, a  w  tym także Polska, idą wciąż
z  postępem. W  obecnych elektrowniach na
całym świecie (a  jest ich przecież sporo) za-
trudnieni są najlepsi fachowcy, ludzie z  ol-
brzymim doświadczeniem, kompetentni
i  odpowiedzialni, którzy na pewno wiedzą co
robią i  na pewno nie dopuszczą do takich
błędów, jakie miały miejsce w  Czarnobylu.
W  ewentualnej EJ w  Lubiatowie, czy gdzie-
kolwiek ona powstanie będzie tak samo – bę-
dą w  niej pracować najbardziej doświadczeni
pracownicy z  tej dziedziny. Polskie społe-
czeństwo (w  tym także potencjalni pracow-
nicy EJ) potrafi zaufać i  powierzyć nasz kraj
kilkuset posłom i  senatorom, którzy moim
zdaniem nie zarządzają naszym państwem
tak, jak należy. Dlaczego więc boją się powie-
rzyć EJ w  ręce specjalistów i  fachowców, któ-
rzy przez wiele lat uczyli się, a  potem zajmo-
wali się energetyką jądrową na co dzień.
Osobiście jestem gotów zaufać tym ludziom.

Następny temat często poruszany przez
przeciwników, to problem odpadów radioak-
tywnych i  zadawane w  związku z  tym pyta-
nie: „co z  nimi zrobimy?”. Doczekaliśmy się
w  końcu takich czasów, że informacje tego
typu można wyszukać w  Internecie i  przeczy-
tać jak radzą sobie z  tym problemem kraje
stosujące energetykę jądrową. Wielka szkoda
że nikt z  komitetu „Nie dla atomu w  Lubiato-
wie” nie pojechał na wycieczkę, która była
poświęcona zwiedzaniu i  podpatrzeniu jak
działają elektrownie w  krajach Europy Za-
chodniej. Przedstawiano tam między innymi
rozwiązania postępowania z  odpadami ra-
dioaktywnymi, które stosują kraje posiadają-
ce Elektrownie Jądrowe. Ku zdziwieniu tych
osób, które tam pojechały, okazało się, że
w  większości przypadków odpady zostają
składowane w  specjalnie przystosowanych
do nich pomieszczeniach (basenach wod-
nych, gdzie paliwo jest schładzane) i  nie są
wywożone z  terenu elektrowni do momentu,
aż dana elektrownia przestaje funkcjonować,
czyli jakieś 50-70 lat.

Kolejnym nieporozumieniem jest moim
zdaniem to, że większość „przeciwników” po-
siadających tu działki czy też domki letnisko-
we, a  przebywających na terenie naszej gmi-
ny góra 2-3 miesiące, uważają się za
mieszkańców Gminy Choczewo. Z  reguły są
to obcy ludzie z  większych miast, którzy poza
sezonem letnim wracają do miejskiej dżun-
gli. Właśnie ci ludzie mają największy pro-
blem z  ewentualnym postawieniem tu elek-
trowni. Byłem na kilku spotkaniach
z  udziałem tych ludzi. Twierdzą oni, że to
dzięki nim mieszkańcy naszej gminy znajdu-
ją tu pracę: w  ich pensjonatach, domkach
letniskowych itp. Pytam się - ile tych osób
jest? Zgadzam się, mała garstka może i  znaj-
dzie u  Was zatrudnienie, ale niestety tylko
w  okresie wakacji, czyli 2 miesiące. Podejrze-
wam, że większa połowa tych ludzi, pracuje
„na czarno”. Tak więc proszę Was nie mów-
cie, że ciągnięcie naszą lokalną gospodarkę
do góry, bo tak nie jest. Ci sami ludzie opo-
wiadają też, że stracimy piękne tereny nad-
morskie, (które oczywiście posiadamy w  na-
szej gminie), że podczas odwiertów do badań
woda gruntowa zostanie zanieczyszczona, że
turystyka (ta moim zdaniem jest i  była za-
wsze tu słaba) upadnie. Pod teren budowy
wytnie się ewentualnie kilkaset drzew, gdzie
rocznie wycina się kilka tysięcy, Wydma Lu-
biatowska nie zostanie naruszona a  wody
gruntowe na pewno nie zostaną zanieczysz-
czone, bo po prostu w  tych czasach nie moż-
na sobie na to pozwolić. Komitet „Nie dla ato-
mu…”, z  tego co usłyszałem na jednym ze
spotkań, jest za wydobywaniem gazu łupko-

wego, który rzekomo jest na naszych tere-
nach. Chciałem tylko stwierdzić, że przy oka-
zji wydobywania gazu z  łupek wody
gruntowe na pewno zostaną zanieczyszczo-
ne!

A  co z  turystyką? Normalny, przeciętny
obywatel naszej gminy powinien wiedzieć, że
w  takiej sytuacji turystyka się rozwinie. Nie
wiem dlaczego niektórzy twierdzą inaczej.
Oczywiście chciałbym żeby nasza gmina była
turystyczna, lecz niestety przez tyle lat nasze
władze, i  nie tylko, nie robiły zupełnie nic
w  tym kierunku. Dobrze wiemy, że daleko
nam do tego, żebyśmy mogli swoją gminę
nazwać „turystyczną”. Przy okazji budowy tak
potężnej inwestycji jestem pewien, że naszą
gminę będą odwiedzać większe ilości tury-
stów. Polskie społeczeństwo jest ciekawskie
i  będzie chciało zobaczyć taki obiekt w  trakcie
budowy, jak i  po ukończeniu. Wiadomo, że
przyjazd ludzi równa się biznes i  kasa, więc
nie bójcie się tak bardzo, że nikt tu nie będzie
chciał przyjeżdżać. Po za tym w  wielu pań-
stwach, w  których są elektrownie nikomu
nie przeszkadza sąsiedztwo takich obiektów.
Natomiast jeśli miałoby dojść w  jakiś niewy-
jaśniony sposób do jakiejkolwiek awarii re-
aktora i  groziłoby nam niebezpieczeństwo, to
czy EJ będzie stała w  Lubiatowie, Krokowej
czy Gniewinie, to i  tak my mieszkańcy jeste-
śmy w  takiej sytuacji „pogrążeni”.

Tak na marginesie, to jestem ciekaw skąd
ten Pan, co pisał o  tych wielkich falach,
o  drzewach, które się zapadną pod ziemię itd.
posiada taką wiedzę. Czyżby był jasnowi-
dzem, przepowiadającym przyszłość? Pewnie
sam Nastradamus, czy da Vinci pozazdrości-
liby mu tej wiedzy. Myślę że niepotrzebne jest
zastraszenie i  przekonywanie społeczeństwa
w  ten sposób.

Byłem, jestem i  zawsze będę zwolenni-
kiem budowy EJ w  Polsce. Tym bardziej, że
jest okazja aby powstała w  naszej gminie.
Taka inwestycja (nie ma co się oszukiwać!),
to jest przyszłość i  wyciągnięcie naszej pięk-
nej, ale tak do końca niewykorzystanej gmi-
ny z  tarapatów. Czytelnik(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

W nawiązaniu do powyższego artykułu, pragnę
poinformować, że już wkrótce – na przełomie
sierpnia i września, zostanie w Choczewie uru-
chomione Biuro PGE EJ, w którym każdy zainte-
resowany problematyką energii jądrowej i po-
tencjalnej budowy Elektrowni Jądrowej na
terenie Gminy Choczewo, będzie mógł zasię-
gnąć wszelkich informacji na ten temat. Już
dziś zapraszamy!

Moje „TAK”dla elektrowni!

Sarkofag w strefie zero nr 2w Lubiatowie
W artykule zamieszczonym w lipcowym nu-
merze „Wieści choczewskich” zabrakło części
tekstu, który dla autora był bardzo ważny. Za
pomyłkę serdecznie przepraszamy, a poniżej
zamieszczamy brakujący fragment tekstu

w oryginale bez korekty stylistycznej i redak-
cyjnej:
Ja osobiście uważam, że nasza wydma Lu-
biatowska oraz cały pas nadmorski powin-
ny być objęte specjalnym programem
Ochrony Zabytków Dziedzictwa i  Dóbr Kul-
tury, przyrody i  archeologii. Objąłbym peł-

ną ochroną strefę: Białogóra – Stilo. Wspo-
mniana strefa „zero” obejmuje w  ścisłym
kwadracie Kopalino – Półka Wiktoria – Je-
zioro Martwe czyli opodal Rzeczki Bezi-
miennej – Szklana Huta – i  całe Lubiatowo.A.M.B.Piotr z Lubiatowa

M ó j g ł o s
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W  dniu 4 sierpnia na boisku w  Sasinie odbył
się Festyn Strażacki. Organizatorem imprezy
była OSP RP w  Sasinie.

Festyn zaszczyciły swą osobą i  otworzyły:
• nasz Wójt Wiesław Gębka,
• prowadząca zabawę swoim aksamitnym

głosem kipiącym energią – pani Teresa
Wierska,

• wywołana do odpowiedzi przedstawicielka
darczyńcy, dzięki któremu pozyskaliśmy
dużą ilość niezbędnego sprzętu na potrze-
by naszej działalności – pani Prezes Zarzą-
du Tauron Obsługa Klienta Sp. z  o.o.   Kata-
rzyna Wierska – Kuberka,

• Sołtys i  Radny Gminy pan Bronisław No-
wak,

• przedstawiciele zarządu OSP RP w  Sasinie.
Pogoda nam dopisała, dopisali również za-
proszeni goście, sponsorzy, mieszkańcy
i  liczne grono wczasowiczów odwiedzających
naszą uroczą miejscowość. Przybyli z  pocie-
chami, albowiem głównym celem festynu
była zabawa naszych milusińskich. Chcieli-
śmy również uświadomić im po co jest Straż
Pożarna i  co robi, jak też zaszczepić bakcyla,
by w  przyszłości zasilili nasze szeregi, a  nie
zniechęcać jak w  bajce Czesława Janczarskie-
go „Jak Wojtek został strażakiem” ze względu
na wiek. Oby nie było takiej potrzeby, ale jak
oglądamy w  telewizji i  słyszymy w  radiu,
przykładów takich 7-letnich Wojtków, a  na-
wet młodszych jest bardzo dużo. Być może
dzięki takim imprezom świadome dzieci po-

trafią ratować życie, wiedzą do kogo się
zwrócić o  pomoc. Dlatego właśnie poprzez za-
bawę warto przekazywać im tego typu wie-
dzę.

Festyn rozpoczął się od pokazu ratownic-
twa drogowego. Syreny, nadjeżdżające wozy
bojowe, koordynacja działań, zabezpieczenie
terenu, zabezpieczenie medyczne pokrzyw-
dzonych, ewakuacja ludzi z  zakleszczonego
pojazdu, osłona pianowa nie dopuszczająca
do zapalenia się samochodu – to tylko nie-
które elementy składające się na tego typu
akcje. Wreszcie szczęśliwy finał. Wszyscy, za-
równo pokrzywdzeni jak i  ratujący żywi, za-
służyli na aplauz publiczności! Oby wszystkie
akcje tak się kończyły.

Następnie odbyło się szereg gier i  zabaw
dla dzieci i  młodzieży. Były zabawy w  pianie,
napełnianie beczki z  wodą z  miski, która wę-
drowała nad głowami uczestników, popisy
śpiewu naszych pociech, jazda na quadach
mniejszych i  trochę większym, bliskie spo-
tkania ze strażakami i  policjantami w  ich
wozach bojowych i  interwencyjnych oraz
wiele innych. Wszystkiemu towarzyszyła
muzyka, można było również skorzystać ze
smakowitych przekąsek.

Dzieci miały również okazję do korzysta-
nia z  zamku ze zjeżdżalnią, taplania się
w  kulkach i  skoków na trampolinie asekura-
cyjnej. Te atrakcje zapewnili Małgorzata
i  Grzegorz Dąbrowscy z  Mostów

Serdecznie dziękujemy za wkład pracy
i  pomoc w  realizacji naszej
imprezy:
• zaprzyjaźnionym druhom
z  zarządu Gminnego OSP RP
Choczewo Karolowi Wojcie-
chowskiemu i  Marcinowi
Świerzewskiemu, mających
doświadczenie w  tego typu
przedsięwzięciach, za pod-
powiedzi, opinie i  bezpo-
średni udział oraz zaanga-
żowanie w  pokazach;
• równie sympatycznym
strażakom OSP RP Choczewo

i  OSP RP Słajszewo oraz bardzo nas wspie-
rających gości z  OSP RP Reda za realizację
w/w  przedsięwzięć;

• jednostce Policji za opiekę i  troskę o  dzie-
ciaki i  wyprowadzenie ich ze stereotypów,
że policjant to ten zły, a  nie ten który bar-
dzo może pomóc;

• Panu Michałowi Blok z  Bolszewa za uży-
czenie auta, które tak bezlitośnie pocięli-
śmy i  zalaliśmy pianą;

• Sponsorom nagród dla dzieci: Tauron Pol-
ska Energia, Urzędowi Gminy Choczewo,
Mieczysławowi Krawczykowi;

• Druhom i  paniom naszej strażackiej spo-
łeczności za pomoc i  uczestnictwo w  im-
prezie oraz przygotowanie smakowitych
szaszłyków, kurczaków, kiełbasek, prze-
pysznych wypieków i  wiele innych sma-
kołyków.

Bądźmy do końca uczciwi, jak przypada na
tak honorowe służby jak straż: zapraszając
wasze pociechy chcieliśmy również zwrócić
uwagę na nasze potrzeby ich rodziców i  opie-
kunów – tych trochę starszych dzieci, którzy
dopomogliby nam w  zakupie nowego wozu
strażackiego. Mówiąc trochę trywialnie ciu-
łamy, pracujemy, prosimy, pukamy do drzwi
i  wierzymy, że nam się uda. Nie dla wła-
snych ambicji, ale abyśmy mogli lepiej służyć
pomocą naszym współmieszkańcom. Wiemy,
że nasza troska jest zrozumiana, bo mamy
tego coraz liczniejsze dowody. Warto więc or-
ganizować takie spotkania, mając dookoła
tak przyjaznych i  wspaniałych ludzi, dla po-
prawy bezpieczeństwa tych małych i  trochę
wcześniej urodzonych.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy
nam pomogli. Wymienionym i  tym co chcieli
być anonimowi. Nie wymienionych, prze-
praszamy. Była to nasza pierwsza tego typu
impreza – poprawa na przyszłość gwaranto-
wana! W imieniu zarządu OSP RP Sasinodh Wojciech WypychRedagował Sekretarz OSP RP Sasinodh mgr Zbigniew Gapiński
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Zapraszamy na stronę internetowąGminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie
goz.choczewo.com.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia oferuje szczepienia zalecane - poza kalendarzem szczepień:
Infanrix Hexa, Infanrix IPV HIB, Hepawax Gene, Cervarix, Rotarixw promocyjnych cenach.

Zapraszamy!

I n f o r m a c j e i   o g ł o s z e n i a

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

we wrześniu 2012 roku
06.09 godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych poświęcone książkom: Mario Vargasa Llosy „Marzenie Celta” oraz Li-
dii Ostałowskiej „Farby wodne”.
12.09. godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika
12.09. godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży poświęcone książce Barbary Gawryluk pt. „Dżok. Legenda o psiej wier-
ności”.
13.09. godz. 13.00 spotkanie autorskie z Joną Jung – pisarką i ilustratorką książek dla dzieci. Spotkanie w ramach współpracy z Biblioteką Wo-
jewódzką przy projekcie „Z Książką Na Walizkach”.
14.09. godz. 11.30 spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk – autorką książek dla młodzieży. Jej powieść „Igor” opowiadająca o szkolnych do-
świadczeniach dyslektyka została nominowana przez Polską Sekcję IBBY do programu „Outstanding Books for Young People with Disabilities
2007", a „Ania” do nagrody Książka Roku IBBY. Spotkanie w ramach współpracy z Biblioteką Wojewódzką przy projekcie „Z Książką Na Waliz-
kach”.
26.09. godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika
27.09. godz. 17.00 – promocja tomiku wierszy Bogusławy Zubrzyckiej pt. „Poema Starszej Pani” oraz finisaż wystawy prac Alina Adamczyk –
członkini Lęborskiego Klubu Fotografii, wykorzystującej skaner jako główne narzędzie do rejestrowania zdjęć.
28.09. – Dzień Głośnego Czytania – święto ogłoszone przez Polską Izbę Książki w 2001 roku – zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup
dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych (zapisy, kontakt dla nauczycieli: Wypożyczalnia dla Dzieci tel. 677-65-75)

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

www.facebook.com/BibliotekaWejherowo, www.bibliotekawejherowo.blox.pl
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Dnia 27 lipca 2012 r. na stacji paliw HOBET
w  Choczewie odbył się dzień z  BAQ (Badanie
Analityczne Jakości), podczas którego klienci
stacji – mieszkańcy oraz turyści mieli okazję
zapoznać się ze sposobami analizy jakości
paliw. Dzięki temu, że na stację przyjechał
specjalistyczny samochód laboratoryjny do
przewozu próbek, wszyscy, którzy przybyli na
pokaz mogli obserwować sposób, w  jaki po-
biera się próbki paliw do badania.

Oprócz pokazów technicznych, odbył się
również pokaz pierwszej pomocy i  ratownic-
twa medycznego, a  także nauka technik
udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Organizator imprezy zapewnił dla
wszystkich gorący poczęstunek, kącik zabaw
dla dzieci oraz liczne konkursy z  nagrodami.
Między innymi loterię, w  której główną na-
grodą był rower.

BAQ to system monitoringu jakości paliw,
polegający na okresowych i  niezapowiedzia-
nych kontrolach jakości paliwa na stacjach
objętych Programem BAQ. Celem programu
jest promowanie wysokiej jakości paliw
sprzedawanych na stacji objętej Programem
BAQ, poprawa wiarygodności uczestników

programu wobec klientów stacji oraz zapew-
nienie zgodności sprzedawanych paliw
z  obowiązującymi wymogami prawnymi
i  normatywnymi w  zakresie kontrolowanych
parametrów.

Paliwamonitorowane
– dzień z  BAQ

B i b l i o t e k a

7 sierpnia br. w  naszej Bibliotece
miało miejsce spotkanie z  Panią
Ireną Elsner, autorką wielu pu-
blikacji na temat Gminy Cho-
czewo. Spotkanie przebiegło
w  bardzo miłej i  sympatycznej
atmosferze. Uczestnicy spotka-
nia mieli okazję zapoznać się
z  różnymi ciekawostkami na
temat historii Gminy Choczewo.



Hasło krzyżówki z  nr-u   7 (1 49) Wieści Choczewskich brzmi POWIEŚĆ GROZY. Prawidłowe rozwiązania dostarczyl i: Władysława Dettlaff, Dagmara
Bigus, Joanna Lamek, Kamilla Worotyńska, Adam Bianga, Anna Zabłotnia, Michał Blewąska, Adam Leyk, Olga Papke, Piotr Woźniak, Michali-
na Gradek, Sylweriusz Goyke, Weronika Hinz, Wiktoria Hinz, Katarzyna Pietrzak, Mateusz Bednarczyk, Wiktoria Cielecka, Józef Majtacz, Sta-
nisław i   Henryka Milewicz, Henryk Milewicz, Magdalena Milewicz, Ewa Mitkowska, Kreft Joanna, Barbara Zondziuk, Czesława Bocho, Emilia
Ciesiołkiewicz, Teofil Caruk. Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Kamillę Worotyńską, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięl i
udział w  naszym konkursie i   zachęcamy do udziału w  kolejnym. Dziękujemy też Piotrowi i   Grzesiowi za wylosowanie zwycięzcy.


