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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

Witaj szkoło!3 września 4,8 mln uczniów oraz 660 tys. nauczycieli
w całej Polsce usłyszało pierwszy dzwonek. Po dwóch
miesiącach wakacji przyszedł czas na powrót do
szkoły.

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/2013. Niech
będzie on dla wszystkich pełen sukcesów, wytrwało-
ści i wiary we własne możliwości.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom ży-
czymy pogodnego roku szkolnego!
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XXII Sesja Rady Gminy Choczewo
Dnia 13 września 2012 r. w  sali konferencyj-
no-wystawowej w  Centrum Informacji Tury-
stycznej w  Choczewie odbyła się XXII sesja
Rady Gminy Choczewo. Podczas sesji Radni
podjęli następujące Uchwały:
1. Uchwała w  sprawie wieloletniej prognozy

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

ny na rok 2012.
3. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki 45/19 we wsi Lubia-
towo w  gminie Choczewo.

4. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejon ulicy Polnej oraz obszaru
przy lesie we wsi Lubiatowo w  gminie
Choczewo.

5. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego w  rejonie ulic: Zawilca i  Polnej

we wsi Lubiatowo w  gminie Choczewo.
6. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-
strzennego w  rejonie ulic: Spacerowej i  La-
wendowej we wsi Lubiatowo w  gminie
Choczewo.

7. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Sasino „przy lesie” w  gminie
Choczewo.

8. Uchwała w  sprawie zaopiniowania prze-
biegu granicy pasa technicznego na tere-
nie gminy Choczewo.

9. Uchwała w  sprawie podziału Gminy Cho-
czewo na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

10. Uchwała w  sprawie zgłoszenia kandyda-
tury przedstawiciela Gminy Choczewo do
prac w  Powiatowej Radzie Zatrudnienia
w  Wejherowie – została zgłoszona kandy-

datura p. Marzeny Górnisiewicz.
Na wniosek Klubu Radnych „Dla dobra

Gminy Choczewo” wprowadzono (po głoso-
waniu) dwa projekty uchwał:
1. W  sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Gminy Choczewo. Głosowanie: 8 głosów
„za” (Klub „Dla dobra Gminy Choczewo”
i  Radny Krzysztof Langer), 6 „przeciw”, 1
„wstrzymał się” (Radny Franciszek Fle-
ming).

2. W  sprawie odwołania z  funkcji wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy p. Zbigniewa
Sarzyńskiego. W  przerwie sesji, przed gło-
sowaniem projektu uchwały, radny zrzekł
się swojej funkcji.

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

Podczas sesji Rady Gminy
w  dniu 13 września radni Klubu
Radnych „Dla Dobra Gminy Cho-
czewo” złożyli wniosek o  wpro-
wadzenie do porządku obrad
uchwały w  sprawie odwołania
z  funkcji wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Pana Zbigniewa Sa-
rzyńskiego. Wniosek został prze-
głosowany i  włączony do porząd-
ku sesji. W  uzasadnieniu
wnioskodawcy piszą  m.in. o  tym,
że podział funkcji w  Radzie jest
niedemokratyczny i  uważają, że
wiceprzewodniczącym powinien
być przedstawiciel ich Klubu.

Nie dziwi mnie zbytnio fakt,
że radni opozycyjni w  bardzo wy-
myślny nieraz sposób próbują
uprzykrzyć życie i  pracę Wójtowi
Wiesławowi Gębce, bowiem pra-
wem opozycji jest kontrolować,
krytykować i  patrzeć władzy na
ręce.

Uważam jednak, że w  polityce
także obowiązują pewne normy
etyczne, których przekroczyć nie

wolno. Trzeba posiadać pewną
kulturę dyskusji i  umiejętność
zachowania się wobec politycz-
nego przeciwnika. Rozumiem, że
to niełatwa rola zwłaszcza dla
tych, którzy przywykli do spra-
wowania władzy i  dzisiaj „rząd
dusz” wymyka im się spod kon-
troli. Są bowiem ludzie, którzy
nie umieją znosić porażek. Żad-
nych porażek. Ani w  polityce, ani
w  sporcie, ani w  wyścigach gołę-
bi.

Na ostatniej sesji radni Klubu
przekroczyli pewien próg przy-
zwoitości. Nie wystarcza już im
walka z  Wójtem. Teraz zabierają
się za porządki w  Radzie – pod
hasłem demokratyzacji Rady!

Naruszają przy tym dobre za-
sady, które dotąd panowały
w  samej Radzie. Nieprzyzwoito-
ścią jest pozbawianie ważnej
funkcji radnego, który jest czło-
wiekiem kompetentnym, praco-
witym, wykształconym, o  dużym
doświadczeniu samorządowym,

cieszącym się społecznym uzna-
niem, pełniącym poważne sta-
nowisko zawodowe posiadają-
cym wyjątkowo wysoką wiedzę
fachową, tylko dlatego, że apetyt
na funkcję wiceprzewodniczące-
go ma któryś z  członków Klubu
„Dla Dobra Gminy Choczewo”.
Bardzo dobrze rozumiem kolegę
Zbyszka, że w  tej sytuacji posta-
nowił sam zrezygnować z  tej
funkcji nie widząc sensu walki
z  bezsensem postępowania
członków Klubu.

Nieraz korzystałem z  mądro-
ści Zbyszka Sarzyńskiego
i  wspólnie staraliśmy się wyja-
śniać spory i  rozwiązywać kon-
flikty w  Radzie. Zmierzaliśmy do

tego, aby łagodzić obyczaje i  to-
nować napięcia, zachowywać
dystans między władzą ustawo-
dawczą i  wykonawczą. Obawiam
się jednak, że nadchodzą mrocz-
ne czasy. Opozycja bije na oślep.
Jej ofiarą pada uczciwy człowiek.
Takie działania to destabilizacja
pracy Rady i  prowokacja do dal-
szych konfliktów. Nie wierzę
jednak, że moje przestrogi ostu-
dzą zapały inicjatorów. Przecież
działają dla dobra gminy Cho-
czewo...

Dziękuję Ci Zbyszku za do-
tychczasową współpracę i  mam
nadzieję, że nasza Gmina wciąż
na Ciebie może liczyć.Krzysztof Łasiński

Dla dobra gminy...

SPROSTOWANIE
W sierpniowym numerze „Wieści choczewskich” – Nr 8 (150)
SIERPIEŃ 2012 ROK (XIV) – na stronie 3 podpisano błędnie artykuł
„Wynagrodzenia ze stosunku pracy w Urzędzie Gminy”. Autorką
tego zestawienia nie była Pani Wanda Kułakowska.

Panią Wandę Kułakowską i wszystkich zainteresowanych za
pomyłkę serdecznie przepraszam.

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie tego zestawienia,
pragnę wyjaśnić, że suma 40.067,00 zł. dotyczyła oczywiście
wynagrodzenia pobieranego miesięcznie przez wszystkich
zwolnionych pracowników Urzędu łącznie. /w.w./
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Wniosek
Klub Radnych Dla Dobra Gminy Choczewo
składa inicjatywę uchwałodawczą w  zakresie,
w  jakim stanowi załączony projekt uchwały
w  sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Choczewo (wraz z  uzasadnieniem).

Uzasadnienie założenia wniosku jest ana-
logiczne, jak treść uzasadnienia do projektu
uchwały, przedłożonego wraz z  niniejszym
wnioskiem.

Jednocześnie Klub wnosi o  wprowadzenie
w/w  projektu uchwały do porządku obrad
dzisiejszej sesji (13.09.2012r.)

Członkowie Klubu Radnych Dla Dobra
Gminy Choczewo w  osobach:
1. Jerzy Detlaff
2. Sylwia Kropidłowska
3. Andrzej Małkowski
4. Bronisław Nowak
5. Krystyna Olszowiec
6. Zbigniew Szafoni
7. Krzysztof Waloch
Wniosek popiera nie będący członkiem Klubu
Radnych Dla Dobra Gminy Choczewo –
Krzysztof Langer.

Projekt uchwały w  sprawie ustale-
nia wynagrodzenia Wójta Gminy

Choczewo
Na podstawie art.   18 ust. 2 pkt 2 ustawy

z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity – Dz. U. z  2011 r. Nr 142,
poz. 1591 z  późn. zm.), art.   8 ust. 2 i  art.   36 ust.
3 ustawy z  dnia 22 marca 1990 r. o  pracowni-
kach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr 223,
poz. 1458 z  późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Rady Ministrów z  dnia 18 marca 2009 r.
w  sprawie wynagradzania pracowników sa-
morządowych (Dz. U. z  2009 r. Nr 50, poz. 398
z  późn. zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala,
co następuje:

§ 1
Ustala się Wójtowi Gminy Choczewo Wiesła-
wowi Gębce wynagrodzenie miesięczne
w  następującej wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze – 4.200,00  zł
2. dodatek funkcyjny – 1,00  zł
3. dodatek specjalny w  wysokości 20% łącz-

nie wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku
funkcyjnego
oraz dodatek za wieloletnią pracę, nagrody

jubileuszowe i  inne świadczenia – wynikają-
ce z  właściwych przepisów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodni-
czącemu Rady Gminy Choczewo Krzysztofowi
Łasińskiemu.

§ 3
Traci moc uchwała Nr V/43/2007 Rady Gminy
Choczewo z  dnia 11 kwietnia 2007 roku
w  sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cho-
czewo.

§ 4
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia,
z  mocą obowiązującą od dnia 1 października
2012 roku.

Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie jej tre-
ści na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie

w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Choczewo.

Uzasadnienie
Wynagrodzenie Wójta Gminy Choczewo

Wiesława Gębki na poziomie, jaki obowiązy-
wał początkowo, było spuścizną po poprzed-
nim Wójcie Gminy – doświadczonym działa-
czu samorządowym, którego działania
znacząco przyczyniły się do podniesienia ja-
kości życia mieszkańców Gminy Choczewo.

Wójt Gminy Wiesław Gębka swoim stylem
pracy, licznymi niedociągnięciami i  niepra-
widłowym pojmowaniem pełnionej funkcji,
doprowadził do ograniczenia zaufania więk-
szości radnych Rady Gminy Choczewo oraz
mieszkańców Gminy Choczewo w  odniesie-
niu do tej niezwykle ważnej funkcji samo-
rządowej, jaką jest funkcja wójta gminy.

Podjęcie uchwały w  przedmiotowej spra-
wie podyktowane jest:
1. Doprowadzeniem do trudnej sytuacji bu-

dżetowej Gminy Choczewo, a  w  konse-
kwencji – koniecznością drastycznego
ograniczenia wydatków na inwestycje, co
skutkuje prawie całkowitym zaniecha-
niem ich realizacji.
Wykonanie budżetu gminy za I  półrocze
2012 roku na poziomie 37,20% po stronie
dochodów i  38,63% po stronie wydatków,
w  tym wydatków inwestycyjnych w  wy-
sokości tylko 14,63%, znacząco na nieko-
rzyść odbiega od wskaźników z  lat ubie-
głych, co świadczy o  sporej ignorancji
w  sprawowaniu funkcji wójta przez Wie-
sława Gębkę.

2. Nieudolnymi działaniami w  ubieganiu się
o  środki pozabudżetowe, w  szczególności
o  środki unijne, na realizację inwestycji –
zarówno w  ubiegłym, jak i  bieżącym roku,
nie zostały wprowadzone do budżetu żad-
ne nowe projekty inwestycyjne, których
podstawowym źródłem finansowania by-
łyby środki unijne. Na taki stan rzeczy
składa się zarówno brak wizji rozwoju
gminy, jak i  brak umiejętności w  przygo-
towywaniu wniosków przez nowo zatrud-
nianych pracowników urzędu. Dodać na-
leży, że wykonanie planu w  tym zakresie
w  odniesieniu do inwestycji zapoczątko-
wanych przez poprzedniego wójta i  po-
przednią Radę Gminy stanowi jedynie
4,45% na koniec czerwca 2012 r.

3. Brakiem absolutorium za 2011 rok, wyni-
kającym z  niepodjęcia przez Radę Gminy
Choczewo uchwały o  jego udzieleniu ze
względu na poważne zarzuty dot. realizacji
budżetu w  2011 roku.

4. Nieracjonalnym wydatkowaniem środków
budżetowych, charakteryzującym się
mnożeniem licznych imprez i  przezna-
czaniem na ich organizację kwot niepo-
równywalnie większych niż w  latach
ubiegłych, nie zwracając uwagi na fakt, że
zarówno w  urzędzie, jak i  w  jednostkach
organizacyjnych gminy brakuje środków
na realizację zadań bieżących.

5. Prowadzeniem nieracjonalnych działań
kadrowo-ekonomicznych ze szkodą dla
urzędu gminy oraz innych jednostek ▶

Poniżej przedstawiamy wniosek (wraz z uzasadnieniem) do Rady Gminy Choczewo i projekt
uchwały Klubu Radnych „Dla dobra Gminy Choczewo” złożony na sesji dnia 13.09.2012 r.

W  dniu 13 września 2012 roku na Sesji Rady
Gminy Choczewo głosowano nad zmianą po-
rządku obrad – większością głosów radnych 8
za, 7 przeciw zmieniono kolejność porządku
obrad o  uchwałę w  sprawie ustalenia wyna-
grodzenia Wójta Gminy Choczewo. Treść
uchwały została dostarczona Radnym w  mo-
mencie trwania sesji po  godz. 10 i  w  tym sa-
mym dniu głosowano nad treścią tej uchwa-
ły. Poniżej odnoszę się do poszczególnych tez
uzasadnienia uchwały:

Absolutnie nie zgadzam się z  uzasadnie-
niem dotyczącym zmiany mojego wynagro-
dzenia, w  związku z  tym, że Wójtem zostałem
w  grudniu 2010 roku.Ad. 1. Trudna sytuacja budżetowa Gminy
Choczewo jest efektem wielu lat zaniedbań.
Z  dokumentów budżetowych wynika jedno-
znacznie, że obecne zobowiązania finansowe
są wynikiem zaciągniętych kredytów w  po-
przednich latach. Trzy kredyty na 10 lat, dwa
kredyty na 6 lat i  jeden kredyt na 8 lat. Kre-
dyty brane były w  większości na inwestycje,
ale konsumowane były na inne potrzeby.Ad. 2. Obecnie pozyskujemy środki z  kapitału
ludzkiego. Pierwszy raz w  historii GOPS-
u  otrzymaliśmy projekt „Dogonić marzenia”.
Obecnie pozyskujemy środki na budowę
z  programu „Odnowa wsi” na budowę świe-
tlicy w  Żelaźnie. Również w  tym roku podpi-
saliśmy projekt międzynarodowy SEEMORE.
Niestety zapaść finansowa wynikająca z  po-
przednich lat nie pozwala na pisanie projek-
tów dotyczących inwestycji.Ad. 3. Regionalna Izba Obrachunkowa wnio-
sek Komisji Rewizyjnej o  udzielenie absoluto-
rium zaopiniowała pozytywnie, jak również
pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe.
Z  powodu braku bezwzględnej większości
głosów ustawowego składu Rady w  głosowa-
niu absolutorium nie zostało udzielone.Ad. 4. Ilość imprez jest od lat bez zmian.
Środki wydatkowane na zabezpieczenie im-
prez pochodzą od sponsorów i  są „znaczone”
czyli przeznaczone tylko i  wyłącznie na daną
imprezę. Nie można ich wydatkować na inne
cele jak jest to w  uzasadnieniu.Ad. 5. W  miejscu pracy jakim jest Urząd Gmi-
ny nastąpiła restrukturyzacja zatrudnienia.
Zlikwidowane zostało 5 stanowisk pracy. Na
miejsce zlikwidowanych stanowisk nie zo-
stali zatrudnieni żadni nowi pracownicy.
Zwolnione zostały 3 osoby, a  2 w  najbliższym
czasie. Nieterminowe wypłaty zaczęły mieć
miejsce w  2010 roku kiedy nie byłem Wójtem
– za poprzedników i  niestety w  części 2011 ro-
ku odziedziczyliśmy spuściznę. W  całym 2012
roku nie miała miejsca nieterminowość
w  wypłatach wynagrodzeń. Nie reprezentuję
żadnej opcji politycznej.Ad. 6. Znajomość podstawowych przepisów
prawa obowiązuje każdego mieszkańca. Do
skomplikowanych przepisów prawa zatrud-
nieni są Radcy prawni.Ad. 7. Brak współpracy z  grupą Radnych wy-
nika z  upolitycznienia tej grupy Radnych. Po-
mimo wielogodzinnych wyjaśnień np. projekt
SEEMORE nie został przyjęty na pierwszej se-
sji właśnie ze względów politycznych.Wiesław Gębka

OdpowiedźWójta Gminy Choczewo na za-
rzuty Klubu „Dla dobra Gminy Choczewo”
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▶ organizacyjnych podległych gminie, tj . :
• poprzez zwalnianie doświadczonych dłu-
goletnich pracowników, a  zatrudnianie
w  ich miejsce na podobnych stanowi-
skach, osób bez doświadczenia zawodo-
wego, co skutkuje obniżeniem jakości
i  skuteczności w  realizowaniu bieżących
zadań gminy,
• dokonywanie częstych zmian w  struktu-
rze organizacyjnej urzędu w  celu realizacji
własnej polityki kadrowej,
• upolitycznienie urzędu poprzez zatrud-

nianie osób reprezentowanej przez siebie
opcji politycznej,
• zwalnianie pracowników bez możliwości
świadczenia pracy w  okresie wypowiedze-
nia,
• zatrudnianie nowych pracowników z  na-
ruszeniem prawidłowych procedur kon-
kursowych,
• nieterminową wypłatę wynagrodzeń dla
pracowników urzędu.

6. Brakiem elementarnej wiedzy i  znajomo-
ści podstawowych przepisów prawa regu-

lujących funkcjonowanie pracy urzędu
gminy oraz kompetencji przysługującej
organowi wykonawczemu.

7. Brakiem współpracy z  większością składu
Rady Gminy, jak również konfliktowa-
niem organów gminy.

8. Brakiem pomysłów o  charakterze gospo-
darczym na rozwój.

9. Brakiem propozycji, a  tym samym i  dzia-
łań zmierzających do zmniejszenia zadłu-
żenia gminy. ■

1. Dnia 21.08.2012 r. ogłoszono przetarg nie-
ograniczony na rozbudowę i  modernizację
oczyszczalni ścieków w  Choczewie – na do-
kończenie inwestycji. Termin składania ofert
minął w  dniu 05.09.2012 r. W  związku z  tym,
iż nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie
przetargowe zostało unieważnione. Tego sa-
mego dnia ogłoszono II przetarg nieograni-
czony na w/w  inwestycję (zmieniono warun-
ki udziału w  postępowaniu oraz kwotę
wadium). Termin składania ofert określono
na dzień 20.09.2012 r.

07.09.2012 r. zakończono remont pomiesz-
czenia przeznaczonego pod punkt przed-
szkolny w  Zwartowie – stara szkoła.

03.09.2012 r. zakończono rozbudowę stacji
uzdatniania wody w  Sasinie.

12.09.2012 r. wykonano zlecenie polegające
na frezowaniu 7 szt. pni znajdujących się
w  poboczu drogi powiatowej nr  1306G – Sasi-
no, granica z  Ciekocino.

21.08.2012 r. uzyskano odpowiedź z  Zarządu
Drogowego dla Powiatu Puckiego i  Wejhe-
rowskiego w  sprawie problemu zastoiny
wodnej tworzącej się w  czasie opadów przy
przeprawie mostowej nad rzeką Chełst, iż
problem ten zostanie złagodzony poprzez wy-
konanie ścinki poboczy na tym odcinku drogi
do 30.10.2012 r.

31.08.2012 r. uzupełniono wniosek o  wyda-
nie decyzji o  środowiskowych uwarunkowa-
niach dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
GPZ Jackowo wraz z  przyłączem 110 kV –
dwukomorową napowietrzną linią elektro-
energetyczną 110 kV”.

04.09.2012 r. w  związku z  wezwaniem
RDOŚ z  dnia 24.08.2012 r. do złożenia wyja-
śnienia do raportu o  oddziaływaniu na śro-
dowisko w  sprawie brakujących informacji
dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budo-
wa jednej elektrowni wiatrowej na działce
nr  46/31 obręb Zwartowo w  Gminie Choczewo
powiecie Wejherowskim”, w  dniu 04.09.2012
r. dostarczono i  przesłano odpowiednie wyja-
śnienia.

04.09.2012 r. – w  związku z  przygotowa-
niem „Projektu zieleni ronda w  miejscowości
Żelazno (skrzyżowanie drogi nr  213 z  drogą
powiatową nr  1438G) Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w  Gdańsku (Rejon Dróg Wojewódzkich
w  Pucku) pozytywnie zaopiniował koncepcję

zagospodarowania zieleni w  ciągu drogi oraz
zaoferował zakupienie i  transport krzewów,
trawy i  kwiatów ozdobnych.2. Wykorzystywane są środki z  funduszu so-
łeckiego:
• Sołectwo Choczewko – organizacja zawo-

dów Strongman – 2.322,20  zł.
• Sołectwo Choczewo – dnia 31.07.2012. r. fir-

ma Julka zamontowała plac zabaw przy
ul. Puckiej, na którego wyposażenie wy-
datkowano kwotę 13.414,50  zł.

• Sołectwo Sasino – organizacja zawodów
Strongman – 2.900,00  zł.

• Sołectwo Słajszewa – dnia 31.07.2012 r. fir-
ma Julka z  Lęborka zamontowała plac za-
baw w  Biebrowie, na którego wyposażenie
wydatkowano kwotę 7.264,50  zł. Zamon-
towano również zestaw zabawowy zaku-
piony ze środków funduszu sołeckiego za
2011 rok. W  celu wyrównania działki na-
wieziono piasek – 1 wywrotka piasku wraz
z  jego rozłożeniem – 369,00  zł.

• Sołectwo Zwartowo – na dwóch przystan-
kach autobusowych wymieniono pokrycia
dachowe (zdemontowano eternit i  wyko-
nano pokrycie z  blachy trapezowej) –
4.952,37  zł.3. Czynności wykonane prze Straż Gminną od

dnia 28.06 do 28.08.2012 r. skupiły się głównie
na prowadzeniu kontroli prędkości. W  tym
czasie zostało wykonanych 958 zdjęć kierow-
com przekraczającym dopuszczalną prędkość.
Wysłano 522 raporty do właścicieli pojazdów,
z  czego do 236 spraw zostały wystawione
mandaty karne kredytowane na kwotę
40.390,00  zł, na pozostałe 286 wysłanych ra-
portów nie uzyskano odpowiedzi od właści-
cieli pojazdów. Pozostałe 436 zdjęć jest
w  trakcie przygotowania do obróbki i  wysła-
nia.4. W  dniach od 10 września do 13 września
2012 roku odbyła się wycieczka niepełno-
sprawnych „Zielona szkoła”. Pani Ewa
Skrodzka przy pomocy Dyrektora Zespołu
Szkół zorganizowała wycieczkę dzieci niepeł-
nosprawnych nad morze. Pogoda dopisała,
pociechy były szczęśliwe i  zauroczone mo-
rzem jesienią. Oby więcej ludzi dobrej woli
pracowało na rzecz niepełnosprawnych. ■

W  dniu 03.09.2012 odbyło się spotkanie Z-cy
Wójta Gminy Choczewo z  przedstawicielami
Rady Soleckiej Sasino. W  spotkaniu uczestni-
czyły 4 osoby w  składzie: Teresa Wierska, To-
masz Dymowicz, Sławomir Gronowski, Bro-
nisław Nowak. Przyznam się, ze spotkanie
w  którym uczestniczyłam bardzo mnie za-
skoczyło. Ponieważ otwieramy 3 punkty
przedszkolne w  Zwartowie, Ciekocinie i  Sasi-
nie (tak było pierwotnie), wiedziałam, że roz-
mowa będzie dotyczyła właśnie punktu
przedszkolnego. Jakie było moje zaskoczenie,
gdy Rada Solecka nie wyraziła zgody. Zaczęły
się pytania dotyczące co to za firma? Czy to
przypadkiem nie jest firma krzak czy nawet
Amber Gold? Porównanie Centrum Kształce-
nia Zawodowego i  Ustawicznego „Powszech-
na Edukacja” Sp. z  o.o., które powstało przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Puckie Ho-
spicjum im. św.   Ojca Pio do parabanku Am-
ber Gold jest nie na miejscu.

Pomimo przedstawienia oferty, że wyre-
montujemy dwie toalety, będziemy ogrzewać
te pomieszczenia, pomalujemy sale, położy-
my specjalną wykładzinę i  zaopatrzymy po-
mieszczenia w  pomoce dydaktyczne nic nie
przekonało Rady. Wyjechałam ze spotkania
z  informacją, że na następny dzień otrzy-
mam odpowiedź.

Nie ważne jest to, że rodzice z  Sasina
i  okolic mogliby za jedyne 50  zł miesięcznie
pozostawić swoje dzieci pod opieką profesjo-
nalistów pedagogów. Nie ważne jest dla Rady
również to, że dzieci uczyłyby się za te 50  zł
miesięcznie języka angielskiego, kultury ka-
szubskiej czy żeglarstwa. Rada Solecka z  Sa-
sina wyraziła zgodę, ale nie na tę sale na
którą chciałam. Finał jest taki, że Bronisław
Nowak, Radny i  Sołtys zarazem, chodził po
domach mieszkańców i  „bardzo skutecznie
namawiał” rodziców żeby nie dawali dzieci
do tego punktu przedszkolnego, nie warto to
tylko dwa lata, tam będzie jedna sala ogrze-
wana, będzie zimno. itd. Takie informacje
posiadam od osób mieszkających w  Sasinie.
Jest mi okropnie przykro, że osoba, która zo-
stała wybrana na przedstawiciela społeczeń-
stwa w  ten sposób się zachowuje. Mam na-
dzieje, że następne wybory przedstawicieli
społeczeństwa będą bardziej trafne. Czego
Państwu życzę. Marzena Górnisiewicz

Punkt przedszkolnyw Sasinie Sprawozdanie z działalności Wójta
i Urzędu Gminy
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W  dniu 16.08.2012r. w  sali konferencyjno-wy-
stawowej Centrum Informacji Turystycznej
w  Choczewie odbyło się spotkanie, na którym
przedstawiciele gmin powiatu wejherowskie-
go i  puckiego podsumowali półroczne prze-
wodnictwo Gminy Krokowa w  Porozumieniu,
jak również przekazali przewodnictwo prezy-
dencji Gminie Choczewo.

Przypomnijmy: 17 stycznia 2011r. w  hotelu
„Wiktoria” w  Bolszewie, 6 gmin – 5 z  powiatu
wejherowskiego (Choczewo, Gniewino, Luzi-
no, Łęczyce, Wejherowo) i  1 z  puckiego (Kro-
kowa) – podpisało porozumienie o  współ-
działaniu dla jak najszerszego pozyskiwania
wszelkich możliwych środków finansowych
na wszechstronny rozwój gmin, ich promo-
cję, polepszanie warunków życia ich miesz-
kańców oraz całego regionu. Gminy uczestni-

czące w  Porozumieniu przyjęły zasadę, iż co
pół roku inna gmina będzie pełniła „prezy-
dencję”, czyli odpowiadała za koordynację
przyjętych programów działania.

Od 01.02.2012 r. prezydencji przewodziła
Gmina Krokowa. Prezydencja ta odbywała się
pod hasłem: promocja regionu podczas Euro
2012. Wójtowie oddelegowali do pracy w  ze-
społach roboczych swoich przedstawicieli,
którzy pracowali w  grupach tematycznych
dotyczących turystyki, promocji, imprez kul-
turalnych i  sportowych. Głównym celem prac
było zwiększenie atrakcyjności regionu dla
mieszkańców i  przebywających w  sezonie
letnim turystów poprzez opracowanie pakie-
tów turystycznych, stworzenie dobrze współ-
pracującej sieci „it”, opracowanie wspólnego
kalendarza imprez, organizację wspólnych

imprez promocyjnych i  sportowych, polep-
szenie komunikacji między gminami.

Obecnie przewodnictwo prezydencji prze-
jęła Gmina Choczewo. ■

Porozumienie Gmin – podsumowanie półrocza

Posiedzenie zespołów zarządzania kryzysowego w  Choczewie

W  dniu 24.08.2012 r. na terenie Gminy Cho-
czewo odbyły się ćwiczenia z  zakresu zarzą-
dzania kryzysowego organizowane przez
Wójta Gminy Choczewo przy współpracy
z  Wydziałem Bezpieczeństwa i  Zarządzania
Kryzysowego starostwa wejherowskiego.

W  ramach ćwiczeń zrealizowano 3 ele-
menty:
• Wspólne posiedzenia Powiatowego

i  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego;

• Epizod pożarowy, którego celem było
sprawdzenie wewnętrznych procedur na
wypadek pożaru w  Nadleśnictwie Chocze-
wo oraz współdziałanie Ochotniczych
Straży Pożarnych w  terenu Gminy Chocze-
wo;

• Epizod ratownictwa wodnego, którego ce-
lem było sprawdzenie możliwości prowa-
dzenia akcji ratowniczej przez Wejherow-
skie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe oraz współdziałania podczas
zdarzenia z  Wejherowską Grupą Ratow-
nictwa Polskiego Czerwonego Krzyża i  ze
Strażą Graniczną, a  także Szpitalnym Od-
działem Ratunkowym w  Wejherowie.

Na wspólnym posiedzeniu zespołów, naczel-
nik Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania
Kryzysowego starostwa wejherowskiego,
przedstawił prezentację obrazującą zakres
obowiązków ustawowych samorządów
gminnych i  powiatowych wynikających z  us-
tawy o  zarządzaniu kryzysowym i  ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej. Wystąpił rów-
nież Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Wejhe-
rowie, który omówił zmiany w  ustawie
o  ochronie zwierząt oraz o  utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach. Natomiast in-
formację dotyczącą gospodarki odpadami w 
powiecie wejherowskim oraz omówienie
zmian wynikających z  ustawy o  odpadach
przedstawił Naczelnik Wydziału Środowiska
starostwa.

Omawiano też koordynację i  ocenę prowa-
dzonych epizodów ćwiczeń, w  ramach któ-
rych Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w  Wejherowie omówił w  zarysie Plan Ratow-
niczy Powiatu Wejherowskiego.

Działania podczas trwania epizodu pożaro-
wego polegały głównie na rzeczywistym
wdrożeniu procedury postępowania na wy-
padek pożaru przez Nadleśnictwo Choczewo
oraz sprawdzeniu alarmowania i  rzeczywi-
stych czasów dojazdu Ochotniczych Straży
Pożarnych z  terenu Gminy Choczewo.

Działania podczas trwania epizodu ratow-
nictwa wodnego realizowane przez poszcze-
gólnych uczestników ćwiczeń polegały na:
• Straż Graniczna - zabezpieczenie miejsca

zdarzenia na plaży oraz od strony morza;
• WOPR - podjęcie poszkodowanych z  wody

oraz udzielenie im pierwszej pomocy, kie-

rowanie działaniami ratowniczymi i  ko-
respondencja z  Gminnym Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego i  Szpitalnym
Oddziałem Ratunkowym;

• grupa PCK - pomoc w  udzielaniu pierwszej
pomocy poszkodowanym.

Po otrzymaniu informacji o  prawdopodob-
nym braku jednego z  poszkodowanych WOPR
zadysponowało swoją grupę płetwonurków,
którzy wydobyli poszkodowanego z  dna nie-
opodal miejsca rozbicia się łodzi.

W  dniu 29.08.2012 r. w  Urzędzie Gminy
Choczewo, odbyło się spotkanie, na którym
omówiono i  przedstawiono uwagi i  wnioski
z  przeprowadzonych dnia 24 sierpnia ćwi-
czeń. ■
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Dnia 11 września 2012 r. Sala konferencyjno-
wystawowa Centrum Informacji Turystycz-
nej Urzędu Gminy w  Choczewie zamieniła się
w  prawdziwą Galerię Sztuki i  wypełniła się
prawdziwymi porcelanowymi cudeńkami:
zwykłe patery, misy, talerze a  nawet kafelki
zamienione w  dzieła sztuki przez autorki
wystawy.

Gości przywitała Pani Marzena Górnisie-
wicz Z-ca Wójta Gminy Choczewo i  przedsta-

4 września br. o  godz. 15.00 w  sali konferen-
cyjno-wystawowej Centrum Informacji Tury-
stycznej w  Choczewie odbyło się spotkanie
z  przedstawicielami Urzędu Morskiego
w  Gdyni, którzy przedstawili prezentację oraz
przekazali informacje na temat wykorzysta-
nia funduszy unijnych w  ochronie brzegów,
jak również informacje na temat działalności
gospodarczej na plażach. ■

Spotkanie
z  UrzędemMorskim

21 sierpnia 2012 r. z  inicjatywy wójta gminy
Gniewino Zbigniewa Walczaka odbyła się
w  Gniewinie konferencja „Doświadczenia sa-
morządów i  społeczności lokalnych związane
z  lokalizacją elektrowni jądrowych”. W  semi-
narium, którego celem było przekazanie in-
formacji związanych z  rozwojem, bezpie-
czeństwem i  problemami gmin europejskich
posiadających na swym terenie obiekty ją-
drowe, udział wzięli przedstawiciele resortu
gospodarki, członkowie Zrzeszenia Europej-
skich Gmin z  Obiektami Jądrowymi (GMF,
które obecnie posiada ok. 120 członków z  13
krajów), przedstawiciele lokalnych władz,
przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane
tym tematem. Partnerem merytorycznym
spotkania było Ministerstwo Gospodarki.

Natomiast 31 sierpnia 2012 r. również
w  Gniewinie, odbyła się debata zorganizowa-
na w  ramach kampanii „Poznaj atom. Poroz-
mawiajmy o  Polsce z  energią”, w  której
udział wzięli pomorscy i  zachodniopomorscy
przedsiębiorcy. Tematem debaty były szanse
i  wyzwania, jakie dla środowisk biznesowych
może przynieść budowa elektrowni jądrowej
na terenie powiatu wejherowskiego.

Szkoda, że i  w  naszej gminie, która jest
również jedną z  trzech potencjalnych lokali-
zacji elektrowni jądrowej, nie odbywają się
podobne spotkania i  debaty, które są dosko-
nałą okazją do zdobywania wiedzy na temat
energetyki jądrowej, i  innych dziedzin z  nią
związanych, a  także do zapoznania się z  do-
świadczeniami innych państw posiadających
energetykę jądrową. /w.w./

Atomowe spotkania
w  Gniewinie

Porcelanajak malowana

wiła autorki wystawy: Panią Marię Hoch, Pa-
nią Urszulę Spychalską i  Panią Zofię Lesz-
czyńską.

Natomiast Pani Maria Hoch, prowadząca
w  Chmielnie Galerię i  Pracownię HochArt,
opowiedziała krótką historię swojej przygody
z  porcelaną i  gorąco zaprosiła wszystkich do
obejrzenia tego niewielkiego fragmentu do-
robku Pracowni i  jej uczennic.

Panie Aleksandra Wrońska, Ewelina
Skrzypczak, Iwona Wirszke, Monika Du-
kland-Nowaczyńska, Gabi Patapińska, któ-
rych prace również można było podziwiać na
wernisażu, niestety nie mogły przybyć na
wystawę. Nie było również Ani i  Patrycji Bela,
najmłodszych uczennic i  Pań Niny Dworza-
czek i  Janiny Kęckiej – najstarszych uczennic
malujących w  pracowni Pani Marii Hoch.

Część prezentowanych prac można było
oglądać w  Urzędzie od połowy sierpnia.
Wszystkie prezentowane na wernisażu prace
były zachwycające i  niepowtarzalne. /w.w./
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13 września 2012 roku na sesji Rady Gminy
Choczewo działy się takie sceny, które nawet
reżyser polskiego filmu „Ranczo” nie byłby
w  stanie przewidzieć. Grupa 6 radnych oraz 2
osoby na kierowniczych stanowiskach była
zdecydowanie przeciwna utworzeniu 3 punk-
tów przedszkolnych. Osoby te wymieniam
w  kolejności alfabetycznej: Jerzy Detlaff, Ge-
nowefa Grudzińska, Andrzej Małkowski, Bro-
nisław Nowak, Krystyna Olszowiec, Bożena
Paździo, Zbigniew Szafoni, Krzysztof Waloch.
Wyżej wymienieni są bardzo zainteresowani

tym projektem, gdyż mają w  wieku przed-
szkolnym dużo dzieci! Oczywiście projekt się
podobał ale... Powtórzył się ten sam scena-
riusz jak z  projektem SEEMORE.

Projekt ten współfinansowany jest z  fun-
duszy UE. Koszt, który ponosiliby rodzice to
tylko 50  zł za miesiąc. Bardzo atrakcyjny pro-
jekt, w  cenie 50  zł: nauka języka angielskiego,
kultury kaszubskiej oraz żeglarstwa. Plano-
wane były 3 punkty przedszkolne w  Zwarto-
wie, Ciekocinku i  Sasinie. Niestety, ze wzglę-
du na brak zrozumienia ze strony radnego
i  sołtysa Bronisława Nowaka i  rady soleckiej
wsi Sasino, jak również niechęć do tego, żeby
udało się nowej władzy cokolwiek, sołectwo
Sasino straciło możliwość utworzenia punktu
przedszkolnego. Szkoda tylko, że rodzice
z  okolic Sasina zmuszeni zostali do wożenia

dzieci do innej wsi, co oczywiście wiąże się
z  wcześniejszym budzeniem naszych pociech.

Pod wpływem wyraźnej niechęci, a  nie-
którzy mówią, że dzięki starym ubeckim me-
todom przesłuchań (bo tak wyglądało spo-
tkanie na sesji), organizatorzy owych
punktów przedszkolnych zrezygnowali z  lo-
kalizacji w  Sasinie. Nie będą na siłę „uszczę-
śliwiać”.

Przy następnych wyborach na radnych,
bardzo proszę o  zastanowienie się, czy rze-
czywiście wymienieni radni, są Waszymi
przedstawicielami. Właśnie te osoby robią
wszystko, żeby jakiekolwiek próby zadbania
i  polepszenia sytuacji bytowej mieszkańców
gminy Choczewo nie powiodły się.Imię i nazwisko autora znane redakcji

W sprawie punktówprzedszkolnych

Chciałabym podzielić się z  mieszkańcami
Gminy Choczewo moimi spostrzeżeniami na
temat naszej gminy i  pracy Urzędu.

W  szczególności jednak chciałabym po-
dziękować naszemu dobremu i  zacnemu
Wójtowi Wiesławowi Gębka. Jak wszystkim
wiadomo, po wybraniu przez tutejszych
mieszkańców i  objęciu władzy przez obecne-
go wójta, dużo się w  naszej gminie zmieniło.
Dzięki szanownemu Wójtowi, który jest ser-
decznie i  uprzejmie nastawiony do wszyst-
kich mieszkańców, aż miło teraz iść do Urzę-

du, by załatwić jakąkolwiek sprawę. Odnoszę
wrażenie, że gmina stała się przyjaźniejsza
dla każdego mieszkańca.

Chciałabym gorąco podziękować Wójtowi
za to, że udało mu się stworzyć tak miłą at-
mosferę w  Urzędzie, i  że każdy interesant
traktowany jest z  należytą uprzejmością.

Chcę również podziękować miłej i  sympa-
tycznej Pani Zastępcy Wójta, a  także Pani I.
Stawickiej, Pani Kozłowskiej, Pani W. Kuła-
kowskiej, Pani z  Urzędu Stanu Cywilnego oraz
Państwu Geodetom za to, że służą pomocą
każdemu. Chcę także podkreślić, że Pani Ani-
ta w  Sekretariacie jest bardzo miła i  nikomu
nie odmówi pomocy. Serdeczne podziękowa-
nia należą się także Panu Dyrektorowi w  Za-

kładzie Komunalnym za ogromną wyrozu-
miałość.

Zmiany, o  których wspominam, zaszły
również w  Gminnym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w  Choczewie. Jest bardzo miła obsłu-
ga, a  na szczególne wyróżnienie i  podzięko-
wania zasłużył Pan Doktor Maciej
Niepomnik, doskonały i  ceniony lekarz.

Również Przewodniczący Rady Gminy Pan
Krzysztof Łasiński działa pozytywnie dla do-
bra mieszkańców gminy.

Jednym słowem, dobrze, że wreszcie nad-
szedł czas, kiedy zwykły, szary człowiek jest
traktowany z  szacunkiem.

Tak właśnie powinno być! I  tak trzymać!Maria Falkiewicz

M ó j g ł o s

Nasza gmina

Bieżący rok szkolny jest pierw-
szym, w  którym dzieci i  młodzież
Gminy Choczewo uczą się języka
kaszubskiego. Jest to jedyny język
regionalny w  Polsce, co zapisane
zostało w  ustawie o  mniejszo-
ściach narodowych i  etnicznych
oraz o  języku regionalnym. Ze
wspólnej inicjatywy dyrekcji
choczewskich szkół oraz władz
samorządowych pozyskano na-
uczycieli języka kaszubskiego.

Uczniowie zostali zapoznani
z  formą i  treściami przedmiotu
język kaszubski. Rodzice wraz
z  dziećmi podjęli decyzję
o  uczestnictwie tych drugich na
dodatkowych obowiązkowych
lekcjach, które odbywają się dwa
razy w  tygodniu w  klasie lekcyj-
nej. Trzecia godzina przewidzia-
na na naukę realizowana będzie
poza murami szkół, tj . na wy-
cieczkach. Celem nauczania ka-
szubskiego w  naszych szkołach
jest nie tylko nabycie umiejętno-
ści rozumienia, mówienia i  pisa-

nia po kaszubsku, ale także roz-
budzanie poczucia świadomości
swojej małej ojczyzny, poczucia
tożsamości z  regionem, z  którego
wywodzą się dziadkowie czy ro-
dzice, czy też tylko (albo aż) tutaj
mieszkamy.

Prawdopodobnie nikt w  Cho-
czewie nie spodziewał się, że po-
zytywny odzew na propozycje
uczestnictwa w  lekcjach będzie
tak liczny. Deklarację zobowią-
zującą dziecko do uczestnictwa
w  lekcjach języka kaszubskiego
przez cały okres nauki w  danym
cyklu edukacyjnym złożyło aż 41
uczniów gimnazjum, 27 uczniów
klas IV-VI oraz 14 uczniów klas I-
III.

Ocena z  języka kaszubskiego
funkcjonuje na równych pra-
wach z  ocenami z  pozostałych
przedmiotów, tzn., że  m.in. li-
czona jest do średniej ocen
ucznia, a  uczeń także w  ramach
nauki nieodpłatnie otrzyma
podręczniki. ■

Język kaszubski w  szkołach

Język kaszubski używany jest do
dziś przez kilkadziesiąt tysięcy
Kaszubów zamieszkujących re-
gion kaszubski, Polskę, a  nawet
obszary poza granicami naszego
kraju. Należy on do grupy lechic-
kiej, która jest odłamem języków
zachodniosłowiańskich. Duży
wpływ na kształtowanie się języ-
ka miała zarówno kultura pol-
ska, jak i  niemiecka. Urzędowo
jako oddzielny język kaszubski
został uznany w  1893 roku przez
Stefana Romułta. Jednak w  po-
wojennej Polsce język kaszubski
uważano po prostu za dialekt. Do
przyczyn zamierania tego języka
zaliczyć należy liczne prześlado-
wania i  represje Kaszubów. Kiedy
tylko rząd kanadyjski ogłosił, że
potrzebuje pracowników, więk-
szość ludzi z  tego regionu bez
wahania skorzystała z  okazji.

Dziś język kaszubski ożywia
się na nowo. W  wielu szkołach,
a  także w  Szkole Podstawowej
w  Ciekocinie od września usły-

szeć można kaszubski śpiew.
Uczniowie naszej szkoły śpiewają
nie tylko w  czasie lekcji ale
i  także podczas przerw „To je
krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô
stolëca...” - dzięki p. Markowi
Czarnowskiemu, który chętnie
przygrywa dzieciom na akorde-
onie. Zajęcia odbywają się
w  czterech grupach liczących po
około 15 uczniów począwszy od
zerówkowiczów a  skończywszy
na szóstoklasistach). Uczniowie
bardzo chętnie uczęszczają na te
zajęcia, bo oprócz śpiewu, ry-
sunku, uczą się tańców kaszub-
skich. Może niedługo będziemy
mieli okazję podziwiać ich
umiejętności. ■

Język kaszubski w Ciekocinie
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16 września 2012 r. w  Choczewie
odbyło się powiatowo-gminne
święto plonów. Uroczystość rozpo-
częła się tradycyjnie Mszą Św.
dziękczynną w  Kościele Parafial-
nym p.w. M.B. Królowej Polski
w  Choczewie, której przewodni-
czył ks.   Janusz Bujak wykładowca
teologii w  Wyższym Seminarium
Duchownym w  Koszalinie. Mszę
Św. uświetnił udział Gminnej Or-
kiestry Dętej z  Łęczyc oraz miej-

scowej Scholi Genezareth. W  trak-
cie Mszy nastąpiło poświęcenie
wieńców dożynkowych i  chleba,
który jest symbolem trudnej pracy
rolników. Po Mszy Św., barwny
korowód dożynkowy wraz z  orkie-
strą przemaszerował na gminne
obiekty sportowe w  Choczewie.

O  godzinie 13.30 nastąpiło uro-
czyste otwarcie Dożynek. Wójt
Gminy Choczewo Wiesław Gębka
serdecznie przywitał zaproszo-
nych gości i  wszystkich zebra-
nych. Przedstawił również staro-
stów dożynek – Panią Monikę
Stanicką i  Pana Zygmunta Det-
tlaff, którzy przekazali Wójtowi
i  Przedstawicielom Starostwa Po-
wiatowego poświęcony dożynko-
wy bochen chleba, którym na-
stępnie podzielili się z  zaproszo-
nymi gośćmi i  z  resztą uczest-
ników uroczystości.

Doceniono również pracę wło-
żoną w  wykonanie wieńców do-
żynkowych. W  ramach konkursu
przeprowadzonego podczas uro-
czystości, zdecydowano, że naj-
piękniejszy wieniec przygotowała
gmina Linia. Święto Plonów sta-
nowiło doskonałą okazję do uho-
norowania szczególnie zasłużo-
nych dla rozwoju rolnictwa jak
i  lokalnej przedsiębiorczości, któ-
rych wyróżniono honorową od-
znaką "Zasłużony dla Rolnictwa"
oraz dyplomem i  statuetką Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Po ceremonii otwarcia i  oficjal-
nej części uroczystości przyszedł
czas na część artystyczną. Wystą-

pił chór z  Zespołu Szkół w  Chocze-
wie, zespół „Kaszëbskŏ Rodzëzna”,
Kabaret Kuńda i  Koleczkowianie.
W  przerwie występów nastąpiło
podsumowanie gminnej edycji
konkursu „Piękna wieś”.

Jednocześnie od godziny 14.30
na sali sportowej odbywał się
Turniej Siatkówki, którego zwy-
cięzcami została drużyna z  Luzi-
na. Drugie miejsce zajęła drużyna
z  Choczewa, natomiast trzecie –
drużyna z  Gniewina.

Wieczorem wystąpiła Vera
Korthals – artystka pochodząca
z  Ziemi Puckiej, obecnie miesz-
kanka Powiatu Wejherowskiego.
Kolejnym muzycznym punktem
programu był występ gwiazdy
wieczoru – zespołu Akcent, grają-
cego muzykę taneczną.

Atrakcyjną niespodzianką nie-
dzielnego święta był fantastyczny
pokaz multimedialny „Światło
i  dźwięk”.

Na zakończenie wystąpił zespół
BMW, który do późnych godzin
nocnych przygrywał do tańca
najbardziej wytrwałym.

Dodatkowymi atrakcjami tego-
rocznych Dożynek były konkursy
z  nagrodami dla dzieci i  doro-
słych, wystawa płodów rolnych,
wystawa starych ciągników, sto-
isko Choczewskiego Stowarzysze-
nia Turystycznego, loteria fanto-
wa Stowarzyszenia Stek z  główną
nagrodą w  postaci skutera, sto-
iska Kół Gospodyń Wiejskich z  te-

renu powiatu, wesołe miasteczko
dla dzieci, darmowa grochówka
i  namiot naukowy PGE EJ1, w  któ-
rym można było zdobyć wiedzę
nie tylko o  energetyce jądrowej.

Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w  organizację, sponso-
rom a  także uczestnikom tego-
rocznych dożynek dziękujemy
i  zapraszamy ponownie w  przy-
szłym roku. /w.w./

Dożynki powiatowo-gminne
wChoczewie
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Fot. Ogród państwa Kowzan – I miejsce w konkursie „Piękna Wieś 2012”

Krzysiu lubi malować. Z  ogromnym przeję-
ciem opowiada o  swoim portrecie, który
przed południem namalował… Magda z  nie-
śmiałością, ale z  radosnym uśmiechem od-
powiada na pytania o  fascynację teatrem,
którą ostatnio w  sobie odkryła… Marcin mó-
wi niewiele, stoi trochę z  boku, ale gdy włą-
cza się do wspólnej zabawy jego nieśmiałość
nagle znika… Natomiast Sławek swoim
śmiechem i  dowcipem góruje nad wszystki-
mi i  zdaje się być duszą towarzystwa… Grze-
siu, dopiero gdy zaczyna grać muzyka decy-
duje się wyjść i  pokazać wszystkim, jak się
naprawdę tańczy… Są jeszcze Emilka K., Ku-
ba, Patryk C., Ola, Agnieszka, Patryk S., Ania,
Dorota, Natalia, Emilka L., i  Patryk B. – wszy-
scy wspaniali i  niepowtarzalni!

Łączy ich wspólna szkoła - Zespół Szkół
Specjalnych nr  17 w  Gdyni i  opieka miłych,
życzliwych i  cierpliwych wychowawczyń,
które od 4 lat organizują Zieloną Szkołę
i  przyjeżdżają do Lubiatowa wraz ze swoimi
podopiecznymi w  gościnne progi Państwa
Perkowskich.

Popołudnie spędzone w  towarzystwie tych
kilkunastu młodych ludzi mija zaskakująco
szybko, wręcz niespostrzeżenie. Bawimy się
razem między innymi skacząc w  workach,
biegając slalomem z  ziemniakiem, rzucając
ziemniakami do celu…

Na Piknik przyjechali również goście, któ-
rzy włączyli się z  radością do wspólnej zaba-
wy – Marta, Weronika, Panie Gienia i  Krysia,
które przywiozły swojski chleb i  świeżutkie

ciasto, Panie Gabrysia i  Wiola, Pan Andrzej
oraz grupa harcerzy, od których uczymy się
harcerskich pląsów i  zabaw.

Po wspólnych zabawach i  konkursach,
w  których każdy jest zwycięzcą, odpoczywa-
my przy gorącej herbacie i  słodkościach przy-
wiezionych przez gości. Smakujemy również
chleb ze smalcem zrobionym własnoręcznie
przez wychowawczynie.

Ale gdy tylko zaczyna grać muzyka, którą
„serwuje” nam Wiesiu, wszyscy mają już siłę
do dalszej zabawy i  tańczą na trawie…

Zabawa trwała w  najlepsze, gdy musiałam

pożegnać się z  gospodarzami. Jeszcze tylko
pożegnalne uściski dłoni i  obietnica, że spo-
tkamy się tu znowu za rok!

Serdecznie dziękuję Pani Ewie za zapro-
szenie na ten wyjątkowy Piknik, po którym
obiecałam sobie, że jeśli za rok Zielona Szkoła
Pani Ewy odbędzie się znów w  Lubiatowie, to
i  ja wrócę w  to zaczarowane miejsce.

W  dniu 16 września 2012 roku odbyło się pod-
sumowanie gminnej edycji konkursu „Piękna
Wieś 2012”. Konkurs organizowany był
w  dwóch kategoriach „Wieś” i  „Zagroda”. Ce-
lem konkursu jest ochrona i  poprawa warto-
ści krajobrazu przyrodniczego wsi, poprawa
jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyj-
ności wypoczynkowej obszarów wiejskich
oraz aktywizacja i  integracja społeczności lo-
kalnej. W  tegorocznej edycji konkursu udział
wzięło 19 zagród i  3 wsie.

Na podsumowanie konkursu zaproszeni
zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Wójt
Gminy Choczewo Wiesław Gębka wręczył
laureatom konkursu nagrody oraz dyplomy,
zaś pozostali uczestnicy nagrodzeni zostali
krzewami ozdobnymi. Pierwsze miejsce
w  kategorii „Zagroda” zdobyła Alicja Kowzan
z  Kierzkowa. Drugie miejsce przyznano Kata-
rzynie i  Henrykowi Zacharewicz ze Słajszewa,
zaś trzecie miejsce zdobyli Wiesława i  Werner
Łata z  Choczewa. Komisja postanowiła przy-
znać również wyróżnienia dla Teresy Nowak
oraz Grażyny Puchalskiej z  Kierzkowa. W  ka-
tegorii „Wieś” zwyciężyła miejscowość Kierz-
kowo. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w  konkursie oraz za wkład pracy
w  poprawę estetyki swoich zagród oraz este-
tyzację i  poprawę jakości życia na wsi. ■

Zaczarowany piknik

/w.w./
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II Runda COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD PL
już za nami. W  dniach 24-26 sierpnia Chocze-
wo stało się areną najbardziej emocjonują-
cych rozgrywek polskich rajdów przeprawo-
wych. Mimo nowej formuły, która z  założe-
nia miała uczynić rajd szybszym, okazało się,
że pogoda nie oszczędziła jednak zawodni-
kom ekstremalnych wrażeń - padający przez
kilka wcześniejszych dni deszcz uczynił z  te-
renu, na którym ścigały się załogi, nie lada
wyzwanie.

II Runda COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD
PL to półmetek zmagań najbardziej doświad-
czonych i  utytułowanych załóg off-roado-
wych w  Polsce. Na starcie Prologu, który ru-
szył 24 sierpnia na torze off-roadowym
w  Choczewie, stawiło się ponad 30 załóg
w  dwóch klasach – Extreme i  Adventure. Czy-
li tradycji poprzednich kilkunastu edycji stało
się zadość. Jednak w  tym roku jest kilka ak-

centów, które uległy zmianie. Przede wszyst-
kim sam Prolog uległ wydłużeniu, po którym
kibice oraz zawodnicy mogli liczyć na dobrą
zabawę podczas pikniku i  koncertu.

Po dwóch dniach walki z  terenem i  wła-
snymi słabościami, najlepsze załogi zostały
uhonorowane pucharami oraz atrakcyjnymi
nagrodami ufundowanymi przez sponsora
tytularnego - firmę COVAL oraz markę Dragon
Winch.

Wyniki II RundyKlasa Extreme
1. Łukaszewski/Duhanik
2. Poręba/Borowski
3. Kufel/SamosiukKlasa Adventure
1. Iłowiecki/Iłowiecki
2. Szkop/Andrzejczak
3. Szamszon/Krysa ■

Efektowne zakończenie II Rundy
COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD PL

SOŁECTWO BORKOWO. Sołtys Borkowa Lę-
borskiego I  Małego Borkowa serdecznie dzię-
kuje mieszkańcom sołectwa za pomoc w  zor-
ganizowaniu festynu w  naszej wsi.
Szczególnie dziękuję Państwu Majtacz, jak
zwykle za wielki dar serca.Marzena Górnisiewicz

SOŁECTWO JACKOWO. Dnia 04.08.2012 na bo-
isku w  Jackowie odbył się Festyn rodzinno –
sportowy. Pomimo brzydkiej pogody i  pada-
jącego deszczu humory przybyłym gościom
dopisywały. Sołtys wspólnie z  Radnym Pa-
nem Jerzym Detlaff przygotowali wiele

atrakcji miedzy innymi kabaret, pokaz lotów
gołębi ,pokaz straży pożarnej, mecz kawale-
rzy-żonaci o  puchar radnego, konkurencje
dla dzieci i  dorosłych z  bardzo atrakcyjnymi
nagrodami. Każde dziecko otrzymało paczkę
ze smakołykami oczywiście nie zabrakło tez
tradycyjnego ogniska i  pieczonych kiełbasek,
a  całą imprezę uświetnił nam tradycyjnie już
„Muzyk Weselny.pl”, który tym razem wy-

stąpił u  nas w  duecie z  wokalistką Moniką to
właśnie oni porwali wszystkich do tańca aż
do białego rana, za co serdecznie dziękujemy
i  zapraszamy ponownie.

Jako Sołtys pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim tym osobom, które mi po-
magają i  mnie wspierają: Państwu Majtacz,
Państwu Czerwionka, Panu Jackowi Micha-
łowskiemu, Pani Sylwii Kropidłowskiej, Panu
Jarkowi Bach, Państwu Bemka, piekarni
„Mateusz”, hurtowni Mlekpol i  przede
wszystkim Radnemu Jerzemu Detlaff, z  któ-
rym wspólnie oprócz festynu zorganizowali-
śmy wyjazd do Ocean Parku we Władysławo-
wie, w  którym uczestniczyły 54 zadowolone
osoby. Jeszcze raz dziękuję i  przepraszam je-
żeli kogoś pominęłam.Sołtys Jackowa Marzena Drewa

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Emerytów

Dnia 06.09.2012 r. odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr  1 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w  Choczewie, na którym wybrano nowy Za-
rząd Koła.

Przewodniczącym został dotychczasowy
Sekretarz p. Ignacy Goyke. Pozostali członko-
wie Zarządu to:
• p. Irena Lorek – v-ce Przewodnicząca

• p. Andrzej Kopeć – Sekretarz
• p. Józef Majtacz – Skarbnik
• p. Krystyna Olszowiec – Członek Zarządu
Wśród zaproszonych gości byli przedstawi-
ciele Zarządu Rejonowego z  Wejherowa, Wójt
Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Zastępca
Wójta Marzena Górnisiewicz, Przewodniczący
Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński
oraz Radny Powiatowy Wacław Seweryn. ■
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I n f o r m a c j e i   o g ł o s z e n i a

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

I   SOCJOTERAPUTYCZNE

GMINY CHOCZEWO

W dn. 15 września 2012 r. po wakacyjnej przerwie ponownie wznowiły swoją działalność świetlice środowiskowe i socjote-
rapeutyczne w Kurowie, Jackowie, Ciekocinie, Sasinie, Łętowie i Kierzkowie. Świetlice te są placówkami opiekuńczo-wycho-
wawczymi. Głównym ich celem jest wspieranie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji poprzez świadczenie opieki
nad dziećmi, zapewniając im pomoc w nauce, organizując czas wolny, rozwijając zainteresowania poprzez koła zaintereso-
wań, a także łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i przezwyciężanie trudności szkolnych. Do świetlic tych
uczęszczają dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zajęcia w świetlicach mają na celu:

∞ rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży,

∞ pokazanie, w jaki sposób komputer może być użyteczny w nauce i zabawie,

∞ kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów,

∞ rozwijanie zdolności intelektualnych dzieci i młodzieży,

∞ pogłębienie wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego,

∞ poznawanie polskich obyczajów kulinarnych,

∞ poznawanie atrakcji turystycznych naszego regionu,

∞ uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania uczniów,

∞ utrwalanie zasad kulturalnego zachowania i kultury współżycia z innymi (tolerancja i wzajemny szacunek, unikanie

wulgaryzmów, wykorzystywanie zwrotów grzecznościowych itp.) ,

∞ budzenie motywacji do nauki,

∞ zaproponowanie środowiskom dysfunkcyjnym alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,

∞ proponowanie różnych form bezpiecznego spędzania wolnego czasu,

∞ uczenie się rozpoznawania własnych emocji,

∞ poznawanie mechanizmów uzależnień,

∞ uczenie się rozwiązywania konfliktów między ludźmi,

∞ poznawanie chorób społecznych,

∞ nabywanie umiejętności przekazywania własnej wiedzy.

W imieniu opiekunów świetlic na terenie naszej gminy serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wielu szkolnym do
udziału w zajęciach.

Iwona Ratajczak

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiejw Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznejim. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowiew październiku 2012 roku
02.10-06.10 – Tydzień Zakazanych Książek – ogólnopolska akcjamająca na celu zainteresowanie ciekawymi przypadkami z historii li-teratury, a także zachęcenie do czytania książek, którym na prze-strzeni wieków przypinano łatki różnie rozumianej „niepoprawno-ści”; happening w Bibliotece.03.10. godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dlaMłodzieży poświęcone książce Tomasza Trojanowskiego „Kocie hi-storie” oraz, z okazji Tygodnia Zakazanych Książek, tytułom wybra-nym przez czytelników z katalogu Biblioteki (lista dostępna w Wy-pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, w Wypożyczalni dla Dorosłychoraz w Filii nr 2)04.10. godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dlaDorosłych poświęcone książkom Filipa Springera: „Miedzianka”oraz „Źle urodzone” oraz, z okazji Tygodnia Zakazanych Książek,tytułom wybranym przez czytelników z katalogu Biblioteki (lista do-stępna w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w Filii nr 2)10.10. godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika24.10. godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika
Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.Szczegółowe i aktualne informacje na stronach:www.biblioteka.wejherowo.plwww.facebook.com/BibliotekaWejherowowww.bibliotekawejherowo.blox.pl

NowyobiektWejherowskiego Centrum Kultury

LICZNE PRACOWNIE ARTSTYCZNE,
KINO, GALERIA…

Wejherowskie Centrum Kultury od dawna posiada bogatą
ofertę z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, m.in. w
dziedzinie sztuk plastycznych, tańca, fi lmu i animacji
fi lmowej, teatru amatorskiego, muzyki i chóralistyki . Z
satysfakcją korzystało z niej do tej pory ki lkuset uczestników
tygodniowo. Dotychczas jednak skromne warunki lokalowe
bardzo ograniczały działalność centrum. To wkrótce się zmie-
ni…

W nowym budynku wielofunkcyjnego Centrum Kultury
powstanie baza, która pozwoli na rozwinięcie
wcześniejszych, bogatych i wielokierunkowych, działań
centrum z zakresu animacji , edukacji artystycznej i
kulturalnej. To z kolei przyczyni się do znaczącego
podniesienia jakości i rozszerzenia oferty działań
rozwijających zdolności , umiejętności i zainteresowania oraz
zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne
mieszkańców, a tym samym uzupełni również edukację
szkolną. Dobrze, profesjonalnie wyposażone pracownie
umożliwią realizację pomysłów twórczych również dorosłym
mieszkańcom Wejherowa i całego regionu, których również
chcemy bardzo gorąco zachęcić i zaprosić do korzystania z
bazy WCK.
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W  dn. 13.09.2012 r. w  Choczewie odbyło się
spotkanie założycielskie, połączone z  I  Wal-
nym Zebraniem Członków Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „La-
tarnik” Choczewo. W  spotkaniu tym wzięło
udział 38 osób, spośród których 34 stało się
jednocześnie założycielami nowego stowa-
rzyszenia. Jego celem, zgodnie z  treścią sta-
tutu, jest upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i  turystyki, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problemów środowiska wiejskiego,
w  szczególności poprzez:
• upowszechnianie i  rozwijanie rekreacji

ruchowej, sportu i  turystyki oraz innych
form aktywnego wypoczynku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci, młodzieży
i  niepełnosprawnych, jak również tworze-
nie warunków w  tym zakresie;

• współudział w  dbałości o  zdrowie, rozwój
fizyczny i  duchowy młodzieży;

• czynny udział w  kulturalnym, gospodar-
czym i  społecznym rozwoju życia regionu
i  kraju;

• uczestniczenie w  ochronie przyrody, kra-
jobrazu, zabytków kultury i  naturalnego
środowiska człowieka.
We władzach stowarzyszenia znaleźli się:

Marek Drzewoski – Prezes, Jacek Suszek –
I  Wiceprezes, Andrzej Koń – II Wiceprezes,
Michał Żurowski – Sekretarz, Łukasz Masz-
kiewski – Skarbnik, Zygmunt Dettlaff i  Prze-
mysław Róg – Członkowie Zarządu; Mariusz
Góźdź - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Wioletta Wójcik – Sekretarz Komisji Rewizyj-
nej i  Michał Dettlaff – Członek Komisji Rewi-
zyjnej.

W  chwili obecnej, Stowarzyszenie LKS „La-
tarnik” Choczewo oczekuje na rejestrację
w  Starostwie Powiatowym.

W  rozgrywkach B-klasy (gr. I  gdańska) wy-
stępują już  m.in. piłkarze naszego stowarzy-
szenia - LKS Choczewo, który 08.09.br zain-
augurował sezon, przegrywając na swoim
boisku ze „Zrywem” Sławoszyno 2:3 (1:3).
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Grzegorz
Kepka (43  min.) i  Dariusz Konefał (93  min.).
W  minioną niedzielę, choczewscy piłkarze
zmierzyli się w  Chłapowie z  tamtejszym „Kli-
fem” remisując 1:1 (1:0) a  bramkę na wagę 1
pkt. zdobył w  92  min.   – Michał Dettlaff. Ze-
spół piłkarski, którego trenerem jest Mariusz
Goźdź, z  dorobkiem 1 pkt. zajmuje aktualnie

XI  m w  tabeli, mając jeszcze do rozegrania
zaległe spotkanie z  OKS Janowo.

Stowarzyszenie LKS „Latarnik” Choczewo,
jeszcze w  tym roku planuje powołać do życia
rekreacyjne sekcje: siatkówki, badmintona
i  tenisa stołowego. W  2013 roku ma także po-
wstać… wyczynowa sekcja podnoszenia cię-
żarów (!). Więcej na temat działalności na-
szego stowarzyszenia w  kolejnych numerach
„Wieści choczewskich” i  być może, już nieba-
wem, na własnej stronie internetowej.Marek Drzewowski

Powstało nowe Stowarzyszenie
– LKS „Latarnik” Choczewo!

Kolejka nr 5
Jantar Swarzewo-Choczewo LKS: 30.09.2012, 13:30

Kaszuby Połchowo-Huragan Smolno: 29.09.2012, 16:00

Klif Chłapowo-Arka Prusewo: 30.09.2012, 14:30

OKS Janowo-Zenit Łęczyce: 29.09.2012, 16:00

Konsal Sławoszyno-Ajax Leśniewo: 29.09.2012, 17:00

Pauzje-Joker Karlikowo Krokowa: ?

Ajax Leśniewo-Klif Chłapowo: 07.10.2012, 13:00

Kolejka nr 6
JokerKarlikowoKrokowa-ChoczewoLKS:07.10.2012,13:00

Pauzje-Relaks Mechowo: ?

Zatoka 95 Puck-OKS Janowo: 07.10.2012, 14:00

Zenit Łęczyce-Konsal Sławoszyno: 06.10.2012

Huragan Smolno-Jantar Swarzewo: 07.10.2012, 12:00

Arka Prusewo-Kaszuby Połchowo: 30.09.2012, 11:00

Konsal Sławoszyno-Zatoka 95 Puck: 14.10.2012, 13:00

Kolejka nr 7
OKS Janowo-Pauzje: ?

Jantar Swarzewo-Arka Prusewo: 14.10.2012, 13:30

Klif Chłapowo-Zenit Łęczyce: 14.10.2012, 14:30

Choczewo LKS-Huragan Smolno: 13.10.2012, 15:00

Kaszuby Połchowo-Ajax Leśniewo: 13.10.2012, 16:00

RelaksMechowo-JokerKarlikowoKrokowa:14.10.2012,11:00

Relaks Mechowo-OKS Janowo: 21.10.2012, 11:00

Kolejka nr 8
Pauzje-Konsal Sławoszyno: ?

JokerKarlikowoKrokowa-HuraganSmolno:21.10.2012,13:00

Ajax Leśniewo-Jantar Swarzewo: 21.10.2012, 13:30

Zatoka 95 Puck-Klif Chłapowo: 21.10.2012, 14:00

Zenit Łęczyce-Kaszuby Połchowo: 20.10.2012

Arka Prusewo-Choczewo LKS: 21.10.2012, 11:00

Klif Chłapowo-Pauzje:?

Kolejka nr 9
OKS Janowo-Joker Karlikowo Krokowa: 27.10.2012, 15:00

Kaszuby Połchowo-Zatoka 95 Puck: 27.10.2012, 15:30

Huragan Smolno-Arka Prusewo: 28.10.2012, 12:00

Konsal Sławoszyno-Relaks Mechowo: 28.10.2012, 13:00

Jantar Swarzewo-Zenit Łęczyce: 28.10.2012, 13:30

Choczewo LKS-Ajax Leśniewo: 27.10.2012, 14:00

Zenit Łęczyce-Choczewo LKS: 03.11.2012

Harmonogram rozgrywek B-klasy (grupa I gdańska)

Po raz kolejny otrzymaliśmy zaproszenie od
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Szansa-Start” Gdańsk na obóz letni do Mau-
sza. Tym razem było to zgrupowanie sporto-
we dla tenisistów stołowych, którzy przez 10
dni szlifowali swoje umiejętności pod facho-
wym okiem trenerów.

Dla Arkadiusza Drywy z  Lublewka to
pierwszy taki wyjazd. Adrian Szczerbiński
natomiast jest już doświadczonym zawodni-

kiem, gdyż już od niemal roku trenuje syste-
matycznie i  czyni stałe postępy. Uczestniczył
już także kilka razy w  zawodach rangi krajo-
wej, a  nawet w  zgrupowaniu kadry narodo-
wej w  Wiśle.

Poza zajęciami sportowymi, w  Mauszu,
nasi zawodnicy korzystali także z  dostępnych
tam atrakcji rekreacyjnych (kajaki, rowery
wodne, gry sportowe, itp.).

Serdecznie dziękujemy p. Zbigniewowi
Zarzyckiemu wiceprezesowi Stowarzyszenia
„Szansa- Start” Gdańsk, p. Romualdowi Figuła
oraz p. Wójtowi Wiesławowi Gębce, którzy
pomogli w  zorganizowaniu tego wyjazdu.Krzysztof Łasiński

Tenisiści wMauszu
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„Opowiedz mi Twoją przeszłość,
A ja powiem Ci,
Jaka będzie Twoja przyszłość”

— Konfucjusz
Pusta droga pośród gęstego, ciemnego lasu,
a  na niej mała dziewczynka z  niejasnym po-
czuciem winy, że wbrew zakazom dorosłych
odwiedza nieustannie to miejsce, w  które za-
broniono jej samotnie chodzić… Ale magia
miejsca, tragiczna historia opowiadana przez
mamę, dziecięca wyobraźnia i  wciąż nieza-
spokojona ciekawość powoduje ciągłe powro-
ty ośmioletniej dziewczynki w  to miejsce.

Kim dziś jest ta mała dziewczynka? Jaka
to opowieść była w  stanie tak zaintrygować
dziecko, by przełamać jego strach?

Czy cudza przeszłość i  historia mogą mieć
wpływ na indywidualny los człowieka? Oczy-
wiście, że mogą. Tak właśnie było w  przy-
padku tej dziewczynki…

Irena Elsner z  d. Tilak – absolwentka filo-
logii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, au-
torka książek opisujących historię Ziemi
Choczewskiej i  popularyzatorka regionu.
I  choć nie jest już mieszkanką Gminy Cho-
czewo, to wraca tu niezmiennie, a  dziecięcy
sentyment do rodzinnych stron pomimo
upływu czasu pozostał.

Oprócz pisania własnych książek (m.in.:
„O  przeszłości gminy Choczewo” „O  przeszło-
ści gminy Choczewo cz. II”, „Ród von Dzięciel-
ski”, „Choczewo i  jego mieszkańcy do 1945 ro-
ku” oraz najnowsza „Dzieje gminy Choczewo
do 1945 roku”), jest również tłumaczką z  języ-
ka niemieckiego (m.in. „Zapomniana prze-
szłość” - Upadek pomorskich majątków rol-
nych na przykładzie powiatu lęborskiego
Ulrich Dorow, „Wspomnienia” Gerhard Beh-
rend von Graß).

Do 1991 roku była mieszkanką Jackowa. To
właśnie tu spędziła swoje dzieciństwo i  w  tej
małej wiosce narodziła się fascynacja prze-
szłością. Czas, na który przypadło Jej dzieciń-
stwo i  młodość były trudne i  informacje

o  niemieckiej przeszłości tej ziemi nie były
popularne. A  jednak zrządzenie losu i  miłość
sprawiły, że zyskała możliwość odkrywania
przeszłości rodzinnych stron. Wyjechała
i  swoje dalsze losy związała z  ziemią nie-
miecką, która stała się Jej domem. Od 21 lat
wraz z  dwójką synów mieszka w  niemieckim
Ambergu.

Odnalezienie wielu zapomnianych pamią-
tek i  dokumentów będących wspomnieniami
z  dzieciństwa było impulsem do działania.
Postanowiła wówczas ocalić od zapomnienia
nie tylko to, ale też wspomnienia innych lu-
dzi mieszkających w  przeszłości na Pomorzu.

Sybilla – to imię z  pewnego nagrobka na
ewangelickim cmentarzu w  Jackowie… To
właśnie tam narodziło się zainteresowanie

przeszłością tej małej dziewczynki zasłucha-
nej w  tragiczne opowieści z  końca II wojny
światowej. Fascynacja grobem, na którym
rosły drzewa, zainteresowanie dziwnymi,
nieznanymi literami na starych niemieckich
nagrobkach, stały się początkiem wielkiej
pasji odkrywania i  zapisywania historii.

Splot sprzyjających okoliczności sprawił,
że tuż przed wyjazdem z  Polski, nawiązała
znajomość z  potomkami ostatnich właścicieli
majątku w  Jackowie. Dzięki temu udało się
Pani Irenie zdobywać informacje od innych
niemieckich obywateli (lub ich potomków),
którzy mieszkali na ziemi choczewskiej do
1945 roku. Przekonanie tych starszych osób
do zwierzeń i  opowieści, do udostępniania
ich jedynych pamiątek z  rodzinnych stron,
niejednokrotnie było dla Pani Ireny bardzo
trudne. Przeżywa wzruszenia wraz ze swymi
rozmówcami, a  powrót z  nimi do miejsc,
w  których kiedyś żyli, a  także ginęli ich bli-
scy, jest zawsze przeżyciem wyjątkowym.

Czy powstaną kolejne książki Pani Ireny
opisujące historie życia ludzi mieszkających
przed nami na tej ziemi, a  może opisujące
nieznane historie miejsc, które w  naszej co-
dzienności znaczymy śladami naszych
stóp…?

Autorka nie chce już wracać do przeszłości
i  ten rozdział swojego życia uważa za za-
mknięty…

„Nasza wiedza o przeszłości
zawsze jest ułomna, nawet
szczątkowa. Nigdy nie może
być pełna, bo wśród dokumen-
tów i zabytków wszechmocnie
gospodarzył los, ślepy traf.”

— Paweł Jasienica
Skoro tak jest, że w  przeszłości wciąż jest coś
do odkrycia, mam nadzieję, że następny
sprzyjający zbieg okoliczności sprawi, iż bę-
dziemy mieli okazję wziąć do ręki kolejną
książkę autorstwa Pani Ireny Elsner. /w.w./

Ludzie z pasją

„Huta szkła w Osiekach znajdowała się nieco na północ od leśni-
czówki. Głównym zabudowaniem leśnej huty szkła był budynek sa-
mej huty, w  którym znajdował się piec hutniczy oraz chłodnia.
Podłoga wewnątrz była wyłożona gliną. Pierwszy budynek huty był
zbudowany z  drewna. Wokół pieca był drewniany podest, na któ-
rym stali hutnicy podczas swej pracy. W budynku huty przechowy-
wano też suche drewno na opał, saletrę i piasek.”„Na północ od latarni, na wydmie niedaleko plaży wybudowano
za 11 600 RM tzw. „buczek”, akustyczną metalową wieżę sygnałową
o  wysokości 18,6  m., pomalowano ją na biało. W  przypadku poja-
wienia się ciężkich mgieł nad Bałtykiem buczek wytwarzał w krót-
kich odstępach czasu trzy sygnały ostrzegawcze. Sygnały te były
wytwarzane w  maszynowni przez sprężarkę powietrza. Sprężone
powietrze gromadzone było w olbrzymim metalowym kotle i rura-
mi przesyłane do buczka. Z maszynowni można było połączyć się
telefonicznie z latarnią i z wieżą sygnałową.

Po II wojnie światowej konstrukcję tę zdemontowano i  wykorzy-
stano do odbudowy latarni w Jastarni. W miejscu, gdzie stała owa
wieża, wystawiono budynek z cegły.”„Moja siostra Sybilla była starsza ode mnie zaledwie o półtora ro-
ku. Mieszkaliśmy na Pomorzu w małej wioseczce Jackowo, oddalo-
nej od morza o niecałe 5 km. Ostatnie urodziny Sybilli obchodzili-
śmy w  sierpniu 1944 roku, skończyła ona wtedy 20 lat.
Towarzyszyła nam pochmurna atmosfera, bowiem tego czasu zgi-
nęło na wojnie wielu naszych wspólnych przyjaciół i  znajomych.
Do tego wszystkiego w  przeddzień otrzymałyśmy obydwie nakaz
stawienia się do robót przy kopaniu wału pomorskiego.
W  styczniu 1945 roku do Jackowa dotarły pierwsze wozy z  ucieki-
nierami z  Prus Wschodnich. W  tym czasie obie byłyśmy u  rodzi-
ców w  domu. Ojciec pocieszał nas: „Rosjanie to też ludzie, może
nie będzie aż tak tragicznie”. Chyba nigdy w życiu się tak nie mylił
jak wtedy…”

Fragmenty najnowszej książki Pani Ireny Elsner, „Dzieje gminy Choczewo do 1945 roku”
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Gmina Choczewo położona jest na terenie Po-
brzeża Kaszubskiego, w  północnej części Wo-
jewództwa Pomorskiego, w  Powiecie Wejhe-
rowskim, pośród przepięknych lasów
i  rozległych pól. Jej historia, niezwykle cieka-
wa i  bogata, sięgająca czasów średniowiecza,
jest nierozerwalnie związana z  losami Pomo-
rza Gdańskiego i  Ziemi Lęborskiej. Ale to wła-
śnie na terenie Gminy Choczewo znajduje się
największa ilość zabytkowych dworów i  pa-
łaców z  kompleksami parkowymi, które co
prawda obecnie przedstawiają bardzo zróżni-
cowaną wartość pod względem architekto-
nicznym i  materialnym, to jednak każdy
z  nich jest nieodłączną częścią historii na-
szych terenów i  cenną pamiątką przeszłości,
więc wart jest tego, aby ocalić je od zapo-
mnienia.

20 dworów i  pałaców, z  których większość
powstała w  XIX wieku – to „dorobek” tych,
którzy żyli na tej ziemi przed nami. Więk-
szość z  nich jest odrestaurowana i  zachowa-
na doskonale, jednak są wśród nich i  takie,
które czasy swej świetności mają już dawno
za sobą…

Udokumentowana historia Lublewa zaczy-
na się w  roku 1348, kiedy to po raz pierwszy
w  aktach historycznych wymieniono miej-
scowość pod nazwą Grosse Lűblow. Jednakże
dzieje osadnictwa na tym terenie są znacznie
odleglejsze, gdyż na pagórkach pośród oko-
licznych pól archeologowie odkryli ślady ży-
cia ludzi – prehistoryczne cmentarzyska
z  grobami i  urnami z  okresu osadnictwa łu-
życkiego (ok. X w. p.n.e.).

W  1437 roku we wsi mieścił się majątek

kaszubski (Wiôlgé Lëbléwò lub Lëbléwò Lãbòr-sczé). Od 1568 roku do połowy XIX wieku wieś
stanowiła lenno rodu Mach, natomiast od
końca XIX w. do 1945 roku majątkiem zarzą-
dzała rodzina Eckoff, która to przyczyniła się
do jego największego rozkwitu, a  po wojnie
całość przejął Skarb Państwa i  przekazał ma-
jątek wraz z  dworem w  użytkowanie Stacji
Hodowli Roślin.

Dwór, lub raczej dość okazały zespół dwor-
sko – folwarczny usytuowany jest we
wschodniej części wsi. W  jego skład wchodzi
dwór z  połowy XIX wieku, magazyn zbożowy,
budynki gospodarcze – stodoła ceglana i  kuź-
nia oraz niewielki park obsadzony  m.in. bu-
kami, dębami, grabami, klonami, brzozami,
kasztanowcami.

Obecnie, od 1999 r., właścicielem majątku
jest Spółka z  o.o.   Fundusz Areał. Spółka, zało-

żona w  2005 r. zajmująca się zakupem go-
spodarstw rolnych na obszarze Polski i  ich
zarządzaniem. Swoją działalność Spółka pro-
wadzi między innymi w  Gospodarstwie
w  Lublewie. Przedmiotem działalności spółki
jest co prawda uprawa zbóż i  rzepaku oraz
produkcja mleka, to jednak posiadanie dworu
i  innych budynków kompleksu dworskiego,
które widnieją w  Wojewódzkiej Ewidencji
Zabytków, zobowiązuje właściciela do tego,
aby dbać należycie o  należący do niego
obiekt.

A  tymczasem, od 2009 roku, kiedy to wy-
prowadzili się z  niego ostatni mieszkańcy,
pałac w  Lublewie stoi pusty… I  ulega powol-
nej, a  właściwie już szybkiej, degradacji. Po-
tłuczone szyby, dziurawy dach, powyrywane
drzwi, wilgoć i  grzyb na ścianach… Zdziczały
ogród i  klomb przed głównym wejściem, roz-
rośnięte cisy i  bluszcz, pnący się po murze,
które szczelnie bronią dostępu słońca… Jed-
nak wewnątrz nadal można znaleźć w  nim
ślady dawnego piękna – jakaś klamka
u  drzwi, piec kaflowy, którego cudem nikt nie
potłukł, balustrada na schodach prowadzą-
cych na piętro, unikatowe wypukłe szyby
w  oknach na parterze i  drobiazgi, których
amatorzy złomu nie zdążyli, albo nie dali ra-
dy wynieść…

Czy pozostało tam coś, co można urato-
wać? Jeszcze jedna deszczowa jesień, jeszcze
jedna mroźna zima… i  nie będzie żadnych
szans na uratowanie choćby części z  tego ka-
wałka historii, której również jesteśmy czę-
ścią… /w.w./

JJeesszzcczzee ppaałłaacc
cczzyy jjuużż rruuiinnaa??
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HARCERSKI REJS MORSKIZ OKAZJI 90LECIA HUFCA
W  dniach 09-11 sierpnia 2012 r. odbył się Har-
cerski Rejs Morski, zorganizowany z  okazji
rozpoczynających się obchodów Jubileuszu 90-
lecia Hufca Puck...

Nasz dziennik pokładowy9 sierpnia roku 2012. Wypłynęliśmy o  6.00
rano z  portu rybackiego w  Pucku. Wachtę
jachtu  s/y Sztorman tworzą harcerze: Sara,
Agata, Paweł, Radzio oraz kapitan dh. Andrzej
i  dh. Dorota, natomiast wachtę jachtu  s/y
Druh : Borówa, Grabson, Cisek, Ada, Wiktoria
oraz kapitan dh. Johny. Około  godz. 11.00 mi-
nęliśmy Hel i  wypłynęliśmy na wody Morza
Bałtyckiego... Teraz to dopiero będzie przygo-
da!!! Płyniemy do Władysławowa... pod wiatr
:-/, a  fale osiągają wysokość nawet do 4 me-
trów. Byle się nie poddać, ufff.. . Wieje, wieje,
wieje - chwilami dochodzi do ósemki. Godz.
14.45 – podjęliśmy decyzję o  powrocie do He-
lu. Przegraliśmy walkę z  ogromnymi fala-
mi... Spróbujemy jak morze będzie spokoj-
niejsze.Godz. 17.40 - wpłynęliśmy do portu w  Helu,
czas na doprowadzenie jachtu i  nas samych
do porządku. Stoczyliśmy prawdziwą bitwę

i  tak też wyglądamy... Następnie trzeba coś
przekąsić, bo żołądki zostały zupełnie opróż-

nione :) oddaliśmy władcy mórz to, co do nie-
go należało. Trzymamy się dzielnie... Cisza

OBÓZ WĘDROWNY "Latarnicy"
18 sierpnia – sobota,   godz. 10.30 – wyruszamy
z  Rozewia, spod najstarszej na świecie i  najbar-
dziej wysuniętej na północ latarni morskiej
w  Polsce, tak zaczynamy nasz obóz wędrowny...

Poznaliśmy historię latarni, jej ciekawe dzie-
je mówiące o  rozbudowie, zasłonięciu przez
drzewa oraz o  drugiej latarni, stojącej 190 me-
trów dalej w  kierunku zachodnim, która nosi
nazwę "Nowa" i  jest nieczynna. Dowiedzieliśmy
się również kiedy i  jak zostało nadane imię la-
tarni. Nie wiedzieliśmy, że jej patronem jest
Stefan Żeromski. Wyruszyliśmy wzdłuż plaży,
a  następnie brzegiem morza z  naszymi pleca-
kami. Przygoda się rozpoczęła, słońce świeciło,
wiał wiatr, a  my pełni optymizmu brnęliśmy

przed siebie. Dość szybko musieliśmy zatrzymać
się na pierwszy postój, by przebrać się w  krótkie
spodnie i  sandały. Dotarliśmy do Karwi, tam
poszliśmy na pizzę. Po obiedzie odwiedziliśmy
dwie harcerki z  naszej drużyny - Agatę i  Majkę
w  lodziarni. Przygotowały nam przepyszne de-
sery lodowe - dziękujemy Wam kobietki!!! ;-)
Następnie udaliśmy się plażą oraz lasem w  kie-
runku Dębek. W  Dębkach poszliśmy do sklepu
po prowiant na kolację oraz śniadanie. Zanim
ruszyliśmy w  dalszą wędrówkę, odwiedziliśmy
Panią Joasię w  pensjonacie "DETLAFÓWKA" oraz
naszego dęba "WILKA", posadzonego w  tamtym
roku z  okazji 100-lecia Harcerstwa w  Polsce. Pa-
ni Asia bardzo ucieszyła się na nasz widok i  za-
prosiła do siebie na noc, lecz nie skorzystaliśmy.
O  godz. 20.00 udaliśmy się ok. 2  km dalej, do la-
su, aby zbudować szałasy na noc...

19 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Latarni
Morskich... Obudziliśmy się skoro świt, o  6.00
rano. Złożyliśmy leśne obozowisko i  przenieśli-
śmy się na plażę, aby zjeść przepyszne śnia-
danko. Niektórzy jednak z  nas mieli problem
z  obudzeniem się po pełnieniu nocnych wart.
Cała plaża i  morze nasze, zupełnie nikogo.
Szybciutko wskoczyliśmy wykapać się w  rześ-
kim morzu, tylko dh. Dorota została na plaży
śpiąc... Po kąpieli wyruszyliśmy w  stronę Biało-
góry, gdzie zatrzymaliśmy się na lody. Iga spo-
tkała tu swojego kuzyna, który pracował na
plaży jako ratownik WOPR. Było niemiłosiernie
gorąco... Szliśmy więc dalej w  stronę Lubiatowa
do kolan w  wodzie. Nasze plecaki wydawały się
teraz o  wiele za ciężkie... Dh. Radek po drodze
znalazł bursztyn, który ofiarował dh. Dorocie.
Podczas wędrówki rozmawialiśmy z  turystami
o  święcie latarni morskich i  szczerze mówiąc
byliśmy bardzo zaskoczeni, że nikt o  nim nie
słyszał. Turyści nie wiedzieli też jakie są naj-
bliższe latarnie od miejsca ich wypoczynku oraz
ile jest w  Polsce latarni :-( A  jest ich przecież sie-
demnaście... W  Lubiatowie zjedliśmy przepysz-
ny obiadek, dopiero wówczas poczuliśmy
ogromne zmęczenie. Niektórzy z  nas usnęli przy
stole...20 sierpnia – Nasze duuuże bagaże zabrał z  Lu-
biatowa Artura i  Sary dziadek. Zostawiliśmy
tylko najważniejsze, lekkie rzeczy na dalszą
wędrówkę... O  godz. 7.20 wyruszyliśmy z  Lubia-
towa do Stilo... Do drużyny dołączył nasz przy-
jaciel WOLF, który wędrował z  nami do Stilo.
Wiało okropnie, dwa razy złapała nas ulewa, ale
dzielnie podążaliśmy naprzód. Około  godz. 9.00
doszliśmy do plaży w  Stilo. Tam zrobiliśmy so-
bie przerwę na śniadanie i  kąpiel w  morzu...
Następnie leśną drogą doszliśmy do latarni.
Można powiedzieć, że nasz obóz wędrowny za-
kończył się, ale tak naprawdę był tylko wstę-
pem do wędrówki w  Bieszczadach. Chyba była
to niezła zaprawa dla nas.Harcerze z 10 WLDH „WILKI”

Z u c h y i h a r c e r z e
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nocna – Agata postanowiła wrócić do domu,
gdyż ciągle czuje się źle.

10 sierpnia roku 2012. Wypłynęliśmy z  Helu
około  godz. 13.00 i  od razu wpadliśmy

w  „deszczowe” chmury. Wiała 5, a  fale osią-
gały 2-3 metry. Zimno jak diabli.. . Do Jastarni
dopłynęliśmy o  17.35. Po sklarowaniu jachtów
poszliśmy coś zjeść, aby mieć siłę i  zapał do
kolejnej przygody. Czeka nas jeszcze jedna
misja do wypełnienia... Około  godz. 20.00
udaliśmy się wszyscy nad morze, aby tym
razem „pokazać falom” kto tu rządzi.. .11 sierpnia roku 2012. Pobudka o  godz. 8.00,
zaraz po niej wywiesiliśmy wszystkie mokre
ubrania i  buty w  porcie, by przez dwie godzi-
ny doprowadzić je do stanu używalności. Zje-
dliśmy pyszne śniadanko, przygotowaliśmy
zadanie specjalne dla jednej z  naszych har-
cerek (oddzielny artykuł), a  około  godz. 11.00
wypłynęliśmy z  portu w  Jastarni. Wiała
„piątka”, płynęliśmy z  prędkością 6,5 węzła...
Było dzisiaj jednak bardzo ciepło, gdyż świe-
ciło słońce. Pomimo silnego wiatru nie było
dużych fal, ale i  tak byliśmy mokrzy. Około
godziny 13.00 zerwał nam się sztag, gdyż pu-
ściło mocowanie - zmęczenie materiału...
Dobrze, że załoga szybko to spostrzegła i  wła-
snymi siłami jakoś naprawiła uszkodzenie.
Zajęło nam to jednak prawie godzinę. Wróci-
liśmy do portu w  Pucku nieco spóźnieni, ale
szczęśliwi i.. . nikt nie potrafi opisać naszych
uczuć po tym WSPANIAŁYM REJSIE ;-)10 WLDH „WILKI”

ŚWIECINO  1462
4 sierpnia 2012 r. w  Świecinie k. Kłanina odbył się
Piknik Rycerski z  okazji 550-lecia bitwy z  Krzyża-
kami pod Świecinem, która miała miejsce 17
września 1462r.

Do obozu rycerstwa polskiego przybyliśmy
około południa wraz z  dh. Radkiem, dh. Dorotą
oraz naszymi rodzicami i  dziadkami. Od razu
udaliśmy się do Braci Rycerzy, aby dowiedzieć się
wszystkiego, co tylko możliwe o  broni, zbroi, wy-
posażeniu rycerskim oraz ich życiu. Mogliśmy
wszystkiego dotknąć oraz przymierzyć. Bardzo
podobały się nam opowieści członków bractw
o  sposobach używania i  rodzajach broni. Można
również było „wybić” sobie pamiątkowąmonetę.

W  przerwie dh. Dorota opowiedziała nam hi-
storię bitwy świecińskiej, a  następnie udaliśmy
się na inscenizację bitwy… Serdecznie dziękuje-
my rodzicom i  dziadkom harcerzy za wspólnie
spędzony z  nami czas i  opiekę.

W  pikniku uczestniczyli: Mop, Ada, Paweł, Bła-
żej, Grabson, Sara, Foczka, Wacuś i  Borówa.10 WLDH „WILKI”

Praca ZAROBKOWA
Od poniedziałku - 30 lipca, wyruszyliśmy na
plantację borówki amerykańskiej, aby zarobić
na wyjazd w  Bieszczady. Każdy zarabiał dla
siebie i  otrzymywał zapłatę każdego dnia za
wykonaną pracę. Mogliśmy zarobek przezna-
czyć na dowolny cel, lecz każdy chciał pomóc
rodzicom i  w  części opłacić planowany wy-
jazd. Jeździliśmy rowerami około  godz. 7.00
rano z  Osiek., w  Lublewku można było do nas
dołączyć około  godz. 7.15. Na plantacji praco-
waliśmy około 6 godzin dziennie.

Z  naszej drużyny zgłosiło się "siedmiu
wspaniałych" do tej pracy ;) Wacek, Ada, Sara,
Paweł, Szymon, Agata i  Artur. 10 WLDH „WILKI”

Wynik z  przeprowadzenia zbiórki publicz-nej w dniach od 14.07 do 20.08.2012r. na te-renie Gminy Choczewo
DECYZJA WÓJTA Nr 2/2012, pismo
SO.5311.2.2012 z  dnia 13.07.2012r. Do 3 puszek
kwestarskich zebrano łącznie kwotę 647 zł 82gr (słownie: sześćset czterdzieści siedem zło-
tych 82/100), którą w  całości przekazano na
obóz wędrowny w  Bieszczadach dla harcerzy,
w  dniach 19-28.09.2012r.

Poniesione koszty: 82  zł (słownie: osiem-
dziesiąt dwa złote) – opłata skarbowa, 15  zł
(słownie: piętnaście złotych) – zakup puszek
kwestarskich, 32 zł (słownie: trzydzieści dwa
złote) – przygotowanie identyfikatorów dla
kwestujących. RAZEM: 129  zł (słownie: sto
dwadzieścia dziewięć złotych)

Z u c h y i h a r c e r z e
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Pielgrzymka rozpoczęła się od błogosławień-
stwa i  poświęcenia wszystkich pątników wy-
bierających się na Jasną Górę, którego doko-
nał Proboszcz w  Kościele parafialnym p.w.
Matki Boskiej Królowej Polski w  Choczewie.

Nie planowałem w  tym roku wyjazdu na
pielgrzymkę, ale zamysł boży był inny i  po-
stanowiłem odpowiedzieć na zaproszenie.

Autokar wyruszył z  Choczewa o  godzinie
21.30 w  piątek. Podróżowaliśmy pod osłoną
nocy, a  rano zajechaliśmy do miejscowości
Gidle. Odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne
i  uczestniczyliśmy we Mszy Św., na końcu
której każdy z  uczestników mógł pocałować
najświętszą relikwię. Niewątpliwą atrakcją
tego miejsca jest między innymi możliwość
nabycia tamtejszego święconego wina.

Następny postój mieliśmy w  miejscowości
Święta Anna, gdzie odwiedziliśmy klasztor
dominikanek, w  którym bliżej poznaliśmy
życie sióstr za klasztornymi murami.
W  klasztorze nabyliśmy pamiątki związane
z  życiem Św. Anny, a  także lekarstwa z  bożej
apteki, np. maść Dominikanek na zbolałe no-
gi pielgrzyma.

Naszym kolejnym celem była Jasna Góra –

Sanktuarium naszej Matki Bożej Królowej
Polski. Nasz pobyt na Jasnej Górze rozpoczęli-
śmy od zwiedzania świątyni z  przewodni-
kiem, który nam objaśnił tajemnice histo-
ryczne tego miejsca. Mieliśmy również czas
wolny, który wykorzystaliśmy na złożenie
pokłonu przed cudownym obrazem naszej
Matki. Osobiście dziękowałem Maryi za
wszystko. Szczególną intencją mojej modli-
twy był los ziemi lubiatowskiej: oddalenie ży-
wiołu jakim jest trzęsienie ziemi i  rezygnacja
pomysłu na atom.

O  godzinie 17-tej wziąłem udział w  drodze
krzyżowej na murach obronnych. Modlitwę
i  opis każdej stacji męki pańskiej prowadziła
Pani Ewa Piechowiak, która starała się każ-
demu z  nas przybliżyć i  przypomnieć drogę
Jezusa i  Maryi. Było to szczególnie piękne
i  wymowne, gdyż opowieść tę łączyła z  wła-
snymi przeżyciami.

Następnym punktem był Apel Jasnogórski
przed Obrazem Matki Bożej. W  niedzielę
o  5.30 rano wszyscy zebrali się przed Cudow-
nym Obrazem, oczekując na jego odsłonięcie.
Chcieliśmy oddać poranno-dziękczynny po-
kłon i  hołd naszej królowej. Kiedy oczekiwa-

łem na odsłonięcie obrazu, podeszła do mnie
nieznana pielgrzymka i  zapytała, czy nie
chcę być bliżej Maryi. Nie zastanawiając się
poszedłem za nią. Trafiłem na ołtarz, wokół
którego przeszedłem na zbolałych nogach,
podpierając się ręką. Odczuwałem niewysło-
wioną radość i  wzruszenie, a  nieoczekiwanie
dla samego siebie nie mogłem opanować łez.
Piszę o  tym, ponieważ życzę Tobie, czytelni-
ku, podobnych doznań.

Kolejnym miejscem pielgrzyma było
Sanktuarium Leśniów – Centrum Błogosła-
wieństw. Wszyscy uczestniczyli we Mszy św.,
po której udzielono specjalnych błogosła-
wieństw monstrancją. Przy okazji odwiedzi-
liśmy miejsce mordu dokonanego na Księdzu
Popiełuszce we Włocławku, gdzie złożyliśmy
hołd w  postaci modlitwy.

Na koniec dziękuję Księdzu Proboszczowi
Antoniemu Duszykowi za błogosławieństwo
udzielone wszystkim pątnikom. Dziękuję
kierowcy – Panu Mieczysławowi Makurat
z  Wejherowa za bezpieczną podróż. Dziękuję
Pani Anieli Siemczuk za zorganizowanie
pielgrzymki. Pozwolę Tobie, Anielo, osobiście
życzyć aby Maryja dała Ci więcej siły i  wy-
trwałości do organizowania kolejnych pięk-
nych pielgrzymek. A.M.B.Pielgrzym Piotr z Lubiatowa

Badacze z  Biura ds. Jeńców Wojennych i  Osób
Zaginionych (DPMO) Departamentu Obrony
USA przyjadą we wrześniu br. do Polski. Będą
poszukiwać szczątków ponad 100 amerykań-
skich żołnierzy i  lotników. Amerykanie przy-
puszczają, że mogli oni zaginąć na teryto-
rium dzisiejszej Polski. Amerykanie poprosili
o  pomoc Radę Ochrony Pamięci Walk i  Mę-
czeństwa w  Warszawie, która rozesłała apel
o  pomoc w  tej sprawie do kilku polskich
urzędów wojewódzkich. Jak informuje Anna
Koszowy z  Rady Ochrony Pamięci Walk i  Mę-
czeństwa, na amerykańskiej liście zaginio-
nych żołnierzy znajduje się 120 nazwisk.

Z  komunikatu przesłanego przez Ambasa-
dę Stanów Zjednoczonych w  Polsce, wynika,
że amerykańscy żołnierze w  czasie II wojny
światowej mogli zaginąć w  pobliżu Kędzie-
rzyna-Koźla, Wrocławia, Szczecina i  Kostrzy-
na nad Odrą. Amerykanie będą również pro-
wadzić badania terenowe w  celu ustalenia
losu zaginionych żołnierzy. Zespół badaczy
chce „godnie sprowadzić do kraju żywych
bądź poległych członków personelu wojsko-
wego USA”.

Jak się jednak okazuje, na liście poszuki-
wanych lotników znalazło się także nazwi-
sko porucznika Roberta K. Walkera z  457
Amerykańskiej Grupy Bombowej, dowódcy
słynnej „latającej fortecy” – Boeinga B-17G
nr  42-97465, jaki w  dniu 09.04.1944 roku zo-
stał zestrzelony w  pobliżu Osiek Lęborskich.

Samolot ten powracał z  misji, której celem
było zbombardowanie zakładów lotniczych
w  Rumi i  Gdyni, montujących niemieckie
samoloty myśliwskie FW-190.

Z  relacji nielicznych wówczas świadków
wynika, iż widziano, jak samolot spadał,
najpierw odpadło i  rozbiło się lewe skrzydło,
później bombowiec rozpadł się na drobne
kawałki. Większości z  10-osobowej załogi
udało się wyskoczyć ze spadochronem, jed-
nakże jej dowódca poległ we wraku samolo-
tu. Dwaj członkowie załogi zginęli od kul
niemieckich myśliwców, jednemu nie otwo-
rzył się prawdopodobnie spadochron, nato-
miast 6 dostało się do niewoli. Z  niepotwier-
dzonej informacji wynika, że polegli lotnicy
zostali pochowani na lokalnych cmenta-
rzach a  po wojnie ich ciała zostały prawdo-
podobnie ekshumowane i  zabrane z  Polski
przez amerykańską misję wojskową.

Szczątki maszyny, dzięki którym udało się
zidentyfikować samolot i  członków załogi,
odnalezione zostały kilka lat temu w  pobliżu
Osiek Lęborskich, nieopodal miejsca, w  któ-
rym usytuowana jest dzisiaj tablica pamiąt-
kowa. Teren ten wchodzi obecnie w  skład za-
sobów Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Choczewo i  jest miejscem pielgrzymek poszu-
kiwaczy „skarbów”, którzy penetrują ten ob-
szar z  wykrywaczami metalu.

W  skład załogi Boeinga B-17G nr  42-97465
wchodzili wówczas:

• Pilot – por.   Robert K. Walker - poległ we
wraku samolotu,

• Drugi pilot – por.   J. B. Latham – wyskoczył
na spadochronie, dostał się do niewoli
(Stalag Luft I  w  Barth),

• Nawigator – por.   Frank S. Jackson – wy-
skoczył na spadochronie, dostał się do
niewoli (Stalag Luft I  w  Barth),

• Bombardier – por.   Marlin D. Greenawalt –
wyskoczył na spadochronie, dostał się do
niewoli (?),

• Mechanik pokładowy – sierż.   Lionel W.
Havlas – wyskoczył na spadochronie, do-
stał się do niewoli (Stalag Luft 17B
w  Krems),

• Radiooperator – sierż.   David M. Gerber –
wyskoczył na spadochronie, dostał się do
niewoli (?),

• Lewy boczny strzelec – sierż.   Leland E.
Mills – wyskoczył na spadochronie, dostał
się do niewoli (Stalag Luft III w  Sagan),

• Prawy boczny strzelec – sierż.   Kneeland I.
Parshley – wyskoczył na spadochronie,
został ostrzelany przez myśliwce podczas
opadania, zmarł w  wyniku rozległych ran,

• Dolny strzelec – sierż.   Frank L. Croft, Jr. –
wyskoczył na spadochronie, dostał się do
niewoli (?),

• Strzelec ogonowy – sierż.   Bruce L. Kusta-
border – wyskoczył na spadochronie, zna-
leziony na ziemi martwy.Marek Drzewowski

Poszukiwania zaginionych żołnierzy

Niesamowita pielgrzymka 2012



s. 19WIEŚCI CHOCZEWSKIE

O miłościCandace Camp: Panna z dobrego domu, Mi-styfikacja; Anna Łajkowska: Pensjonat nawrzosowisku, Miłość na wrzosowisku; Barba-ra Delinsky: Pomiędzy nami; Diana Palmer:Miłosne perypetie detektywów z Houston, Podrugiej stronie; Nora Roberts: Pięcioliniauczuć, Teraz i na zawsze; Nicholas Sparks:Dla ciebie wszystko; Danielle Steel: Dziedzic-two
Przygoda, sensacja,
kryminał, thrillerMichael Crichton: Pod piracką flagą; EricaSpindler: Obsesja; Howard Gordon: Obelisk;Tess Gerritsen: Labirynt kłamstw, Klub Mefi-sta; Helena Sekuła: Demon z bagiennego bo-ru; David Downing: Dworzec ZOO; CamillaLäckberg: Fabrykantka aniołków; SimonBeckett: Wołanie grobu; Katarzyna Bonda:Dziewiąta runa; Sidney Sheldon: Niebo sięwali

Historia, biografie, literatura faktuMartin Gilbert: Noc kryształowa. Preludiumdo zagłady; Martin J. Bollinger: Flota Gułagu;Leszek Adamczewski: Skarby w cieniu swa-styki, Berlińskie wrota; Iza Michalewicz- Vil-las: Nic przecież nie mam do ukrycia…;Roma Ligocka: Księżyc nad Taorminą
Trochę grozyJack Ketchum: Królestwo spokoju; EdwardLee: Ludzie z bagien; Graham Masterton:Krzywa Sweetmana, Duch zagłady, Święty ter-ror, Mąż; Stephen King: Regulatorzy, RoseMadder
Dla młodzieżyJandy Nelson: Niebo jest wszędzie; Anna-Lo-uis Weatherlley: Odlotowe wakacje; BobbiePyron: Droga do domu; Rosie Rushton: Mi-łość, kłamstwa i Lizzie; Clare Grogan: Mega-gwiazdy; Lauren Kate: Zakochani, seria PercyJackson i bogowie olimpijscy; Melisa de la

Cruz: Błękitnokrwiści: tom VI; CassandraClare: Mechaniczny książę; Marta Fox: IzaAnoreczka; Joseph Delaney: Cień przeznacze-nia (Kroniki Wardstone, tom. VIII); JosephDelaney: Bestiariusz stracharza; CharlieFletcher: Ironhand, Silvertongue, Stoneheart;John Flanagan: Zaginione historie (Zwiadow-cy. Księga 11); Danuta Korolewicz: Błękitnelato
Dla dzieciSeria HORSELAND; Victor Čajčuk: Wesoła cha-tynka; Carol Busquets: Skrzat Skierka i leśnezwierzęta; Vivien Frencz: Księżniczka Lauren idiamentowa kolia; Irina Pustuvalova: Spryt-na lisiczka, Rymowanki naszego dzieciństwa;Vaclav Šuplata: Z duchami zawsze jest weso-ło; Danuta Wawiłow: Senna piosenka; GillGuile: Omlet misia, Uciekający tort; IanWhybrow: Przywitaj się ze zwierzątkami,Przywitaj się ze śnieżnymi zwierzątkami,Przywitaj się z wiejskimi zwierzątkami

Wybrane nowości spośród ponad 200 nowych pozycji
zakupionych wostatnim czasie przez Bibliotekę

B i b l i o t e k a



Hasło krzyżówki z  nr-u   8 (1 50) Wieści Choczewskich brzmi ROZDZIAŁ . Prawidłowe rozwiązania dostarczyl i: Barbara Zondziuk, Dag-
mara Bigus, Michał Blewąska, Sylweriusz Goyke, Adam Leyk, Olga Papke, Joanna Lamek, Ewa Świtała, Jerzy Stelmacho-
wicz, Tomasz Jakubik, Teofil Caruk, Piotr Woźniak, Michalina Gradek, Stanisław i   Henryka Milewicz, Henryk Milewicz, Magda-
lena Milewicz, Anna Zabłotnia.
Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Joannę Lamek, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięl i udział w  naszym kon-
kursie i   zachęcamy do udziału w  kolejnym. Dziękujemy też Ani za wylosowanie zwycięzcy.



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

WÓJT GMINY CHOCZEWO
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 września 201 2 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo,

ul. Pierwszych Osadników nr 1 7 i na stronie internetowej Urzędu: www.bip.choczewo.com.pl , zostały wywieszone wykazy nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy.
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