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XXVIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 28 grudnia 2012 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się sesja Rady
Gminy Choczewo.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawił porządek sesji. Radny B. Nowak zaproponował zdjęcie z porządku
obrad punktów dotyczących wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania, punkty zdjęto.
Podczas sesji Radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. (15 - głosów za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujące się)
2. Uchwała w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości przysługujących diet i zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa
w Gminie Choczewo. (12 -za, 0 -przeciw, 3 – wstrzymujących się)
3. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie z
obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Choczewo. (15 – za)
4. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo. (12 – za, 3 – wstrzymujące
się)
5. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (13 – za, 2 – wstrzymujące się)
6. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (15 – za)
7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Radny B. Nowak zaproponował, aby wprowadzić do projektu uchwały poprawkę i obniżyć zaproponowaną w projekcie uchwały
stawkę opłaty za gospodarkę odpadami. Obniżkę stawki przegłosowano stosunkiem głosów: za segregowane odpady: – za 8 głosów,
przeciw – 7 głosów; za niesegregowane: - za 13 głosów, przeciw – 2.
Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: za – 10, przeciw – 5.
8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. (13 – za, 2 – przeciw)
Przed głosowaniem nad podjęciem uchwał budżetowych, do
Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek od Klubu
Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo” o wprowadzenie zmian do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
Nie został on jednak rozpatrzony, gdyż tryb, w jakim Klub
chciał wprowadzić zmiany do projektu tej uchwały, nie był
zgodny z Uchwałą Nr XXXV-396/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia
30 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2022. (8 – za, 7 – przeciw)
10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
(przeciw – 15)
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu wykupu nieruchomości. (15 – przeciw)
12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gminie Choczewo”. (15 – za)
13. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Choczewo z dn. 14.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w użyczenie na okres ośmiu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo. (15 – za)
14. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/184/12 Rady Gminy Choczewo z dn. 14.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w użyczenie na okres piętnastu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo. (15 – za)
15. Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości. (15 – za)

Po szczegóły wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.
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

Zadania z funduszu sołeckiego w 2013 r.
Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku, która
weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą wskazanie przedsięwzięć do realizacji ze
środków funduszu sołeckiego leży w gestii danego sołectwa. Poniżej przedstawiamy zadania poszczególnych sołectw przyjęte do realizacji na
rok 2013, które zostały ustalone podczas wrześniowych zebrań wiejskich:

Lp.

Nazwa sołectwa

1.

Borkowo Lęborskie

2.

Choczewko

Nazwa zadania
Infrastruktura rekreacyjna: słupki, siatka, piłki do siatkówki,
doposażenie placu zabaw
Zakup kosiarki spalinowej
Zakup desek do zabudowy świetlicy letniej
Imprezy integracyjne
Modernizacja i estetyzacja wsi: zakup grilla, odnowienie
przystanków, zakup tablic ogłoszeniowych, zakup kwiatów
Organizacja imprez integracyjnych
Infrastruktura rekreacyjna i komunalna: w tym brama na boisko,
zagospodarowanie centrum wsi, zakup paliwa i przegląd
placu zabaw

Kwota zadania Łączna kwota
z FS
6.200,00
1.000,00
1.300,00
2.071,00

10.571,00
16.487,00

4.000,00
5.000,00
7.487,00

3.

Choczewo

Remont chodnika na osiedlu przy ul. Puckiej w Choczewie
Imprezy kulturalno-sportowe i rekreacyjne

22.000,00
7.284,00

29.284,00

4.

Ciekocino

Remont chodnika w Ciekocinie
Remont chodnika w Ciekocinku
Kontrola placu zabaw

5.100,00
10.000,00
420,00

15.520,00

5.

Gościęcino

Dokończenie budowy placu zabaw (ogrodzenie i doposażenie)

7.438,00

7.438,00

6.

Jackowo

Zakup pomieszczenia pod ciągniczek i sprzęt sołecki
Organizacja imprez kulturalno integracyjnych oraz wyjazdu
edukacyjnego
Przygotowanie terenu w związku z przejęciem działki
(oczyszczenie działki, rozbiórka basenu p.poż.)
Utrzymanie placu zabaw i terenów zieleni

1.500,00

12.680,00

III etap budowy wiaty
Estetyzacja terenów zielonych, doposażenie placu zabaw oraz
przegląd placu zabaw
Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalno-sportowych, konkursy
sołeckie, szkolenia dla mieszkańców, dofinansowanie do
projektów realizowanych przez organizacje wiejskie

10.000,00

Remont chodnika przy ul. Bałtyckiej od ul. Spacerowej
Imprezy i wyjazdy integracyjne
Estetyzacja wsi – utrzymanie placu zabaw, boiska, promenady,
kosiarek
Przyłączenie prądu na boisku

7.089,00
6.400,00

Remont świetlicy
III etap budowy placu zabaw
Imprezy okolicznościowe
Remont drogi Gardkowice (zakup znaku, utwardzenie drogi,
wycinka krzaków)
Naprawa sprzętu do koszenia trawy

4.000,00
5.000,00
3.000,00

Ogrodzenie placu zabaw (zakup cementu i żwiru)
Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne
Dalszy remont byłej szkoły

500,00
6.000,00
13.208,00

7.

8.

9

10.

Kierzkowo

Kopalino

Łętowo

Sasino

722 024 910
wiesci1@gmail.com
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Siedziba redakcji
Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
Wydawca
Urząd Gminy Choczewo

5.000,00
4.680,00
1.500,00

19.884,00

6.000,00
3.884,00

15.989,00

2.300,00
200,00

15.403,00

3.000,00
403,00

19.708,00
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11.

Słajkowo

Organizacja imprez integracyjnych
Utrzymanie kosiarek
Zakup sprzętu sportowego
Remont świetlicy (malowanie)
Remont chodnika – II etap

3.000,00
1.000,00
1.491,00
1.000,00
9.000,00

12.

Słajszewo

Dokończenie placu zabaw w Biebrowie (ogrodzenie, wyrównanie
terenu)
Remont drogi w kierunku morza w Słajszewie
Estetyzacja sołectwa (wykaszanie boiska, placu zabaw)
Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej w Słajszewie

4.000,00
6.300,00
790,00
2.000,00

13.

Starbienino

Estetyzacja wsi (tablice ogłoszeń, kwiaty, donice, ławki, stoły)
Infrastruktura komunalna (remont chodnika, zakup blaszanego
garażu, budowa punktu oświetleniowego)
Budowa plac zabaw w Lublewku oraz przegląd placu zabaw w
Lublewie
Imprezy okolicznościowe oraz wyjazd integracyjny

3.200,00

Zakup wiat przystankowych
Odświeżenie przystanków w Zwartowie i Zwartówku
Imprezy okolicznościowe
Odświeżenie sali gimnastycznej
Zakup odtwarzacza CD do sprzętu estradowego
Estetyzacja sołectwa (utrzymanie terenów zielonych)

6.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
1.109,00
1.000,00

14.

Zwartówko

15.491,00

13.090,00

18.742,00

8.500,00
3.542,00
3.500,00

RAZEM

22.109,00

232.396,00

Każdy mieszkaniec sołectwa może zdecydować na co wydać środki z funduszu sołeckiego, biorąc udział
w zebraniach wiejskich, na których decyduje się o przeznaczeniu tych środków, do czego serdecznie zachęcamy!

„PAKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA I ROZWOJU”

W dniu 12 listopada 2012 roku trzy gminy:
Choczewo, Gniewino i Krokowa na wspólnej
sesji Rad Gmin podpisały porozumienie pod
nazwą „Pakt na rzecz zatrudnienia i rozwoju”.
3 grudnia 2012 r. wójtowie trzech
gmin spotkali się z Prezesem Zarządu PGE
Energia Jądrowa SA w Warszawie w celu
przedstawienia szczegółowego programu
zawartego porozumienia.
1. Powołanie na terenie jednej z gmin
zespołu – komórki organizacyjnej PGE EJ 1.
2. Zadania komórki: współpraca z
samorządami, informowanie mieszkańców,
monitorowanie
postępów
badań,
merytoryczne
debaty,
zaangażowanie
lokalnej kadry.
3.
Wprowadzenie
programu
szkoleniowego:
kilkudniowe
kursy

szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia dla
grup społecznych, lekarzy, przedstawicieli,
którzy mają wpływ na kształtowanie opinii,
wdrożenie kilkuletniego planu kursów.
4.
Wykorzystanie
zaplecza
administracyjnego i hotelowego trzech gmin.
5. Opracowanie projektów ośrodka
szkoleniowego energetyki jądrowej, szkolenia
w oparciu o potencjał polskich szkół średnich
i uczelni.
6.
Wdrożenie
programu
szerokiej
współpracy z samorządami.
Współpraca
przyszłego
inwestora
elektrowni z samorządami lokalnymi jest dla
inwestora koniecznością. Inwestor na
każdym etapie przygotowania inwestycji
musi uzyskiwać zgodę lub opinię gminy –
gospodarza i gmin sąsiadujących z
planowaną inwestycją.

Dotyczy to wszystkich kluczowych dla
inwestycji
wniosków,
decyzji
czy
dokumentów. Pilne wdrożenie programu
szerokiej współpracy z samorządami leży w
najlepiej pojętym interesie inwestora.
Trzem naszym gminom prawdziwie zależy
na realizacji strategicznych projektów
państwa polskiego i w związku z tym
uważamy, że w żadnym przypadku nie mogą
one wiązać się z utrudnieniami i stratami
najbardziej
zaangażowanych
w
nie
samorządów wraz ze społecznością lokalną.

dopiero we wrześniu 2012 r., ponieważ dopóki
Inspektor Nadzoru Budowy z ramienia gminy
nie przedłoży wójtowi zaświadczenia, że
firma nie jest w stanie ukończyć inwestycji,
nie można rozwiązać zawartej umowy.
Niestety, na ogłoszony przetarg nie wpłynęła
żadna oferta. Wówczas ogłoszono kolejny
przetarg, na który wpłynęła oferta
przekraczająca 100% wartości dokończenia
inwestycji – 6 mln 80 tys. zł brutto.
W tym przypadku gmina przeprowadziła
negocjacje w trybie z wolnej ręki, w wyniku
których osiągnięto porozumienie z firmą
„Gniech” z Wejherowa. W dniu 30.10.2012 r.
podpisano z nią umowę na kwotę 3.499.891,20
brutto. Firma zobowiązała się do wykonania

robót zasadniczych do 30 listopada 2012 r.
W dniu 07.12.2012 r. został podpisany
Protokół odbioru. Rozruch technologiczny
nastąpił w przewidzianym terminie. Do 31
stycznia 2013 r. trwa usuwanie usterek.

O OCZYSZCZALNI W SKRÓCIE…

14.12.2009 roku – podpisanie umowy z
firmą Korpos na kwotę 6.050.000,00 brutto i
rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w
Choczewie.
Planowany
termin
zakończenia,
wynikający z podpisanej umowy – 30.09.2012 r.
W listopadzie 2011 roku firma Korpos
ogłasza upadłość układową. Od tego
momentu prace podejmowane przez firmę
Korpos przy budowie oczyszczalni nie są
zgodne z harmonogramem.
21.05.2012 r. wójt podejmuję decyzję o
rozwiązaniu umowy. Do końca sierpnia 2012 r.
trwała inwentaryzacja i rozliczenie inwestycji
z Korposem.
Ogłoszenie nowego przetargu możliwe było
WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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INFORMACJA

W związku z projektem
szkolenia młodzieży w żegludze,
kpt. Żeglugi Wielkiej Bronisław
Kopeć odbył szkolenie w
Akademii Morskiej w Gdyni w
dniu 29 października 2012 roku.
Otrzymał świadectwo
przeszkolenia dydaktycznego dla
instruktorów i posiada certyfikat
o nr GUM 5445-054590-15439/2012
ważny przez okres 5 lat.
Przeszkolenie to zgodne jest z
wymaganiami Prawidło 1/6

konwencji STCW stosownie do
zaleceń programu modelowego
JMD 6.09.
Kpt. Bronisław Kopeć będzie
szkolił chętną młodzież z gminy
Choczewo na żaglówkach klasy
Puck. Jest to jacht niezatapialny
przystosowany
do
żeglugi
przybrzeżnej
i
osłoniętej,
nadający się szczególnie do
szkolenia.

PÓŁMETEK KADENCJI –
ROZMOWA Z WÓJTEM

Dwa lata upłynęły od ostatnich
wyborów samorządowych. 10
grudnia 2010 r. Wójt Wiesław
Gębka
złożył
uroczyste
ślubowanie i objął stanowisko
wójta gminy. Minął właśnie
półmetek kadencji, a to doskonała
okazja, aby dokonać pewnych
podsumowań
dotychczasowej
działalności, wskazać sukcesy i
porażki, zapytać o efekty pracy w
gminnym samorządzie.
w.w.:
Czego
się
Pan
spodziewał, obejmując urząd
wójta gminy dwa lata temu?
Jakie były Pana wyobrażenia na
temat tego stanowiska?
Wójt Wiesław Gębka: Gdy
zostałem wójtem, myślałem, że
uda mi się ułożyć współpracę z
całą Radą i działać wraz z nimi
dla dobra całej gminy. Ale bardzo
szybko okazało się, że są to tylko
moje życzenia…
Po wygranych wyborach,
kiedy uzgodniłem z p. M. Biangą,
że moim zastępcą zostanie p. M.
Pardus, wydawało się, że
wszystko idzie w dobrym
kierunku. Jednak okazało się, że
nie
mogliśmy
dojść
do
porozumienia, i po artykule p.
Pardusa na temat inwestycji
s. 4

wiatrakowej obrażającym część
naszych mieszkańców, chciałem
się z nim rozstać. Ale ponieważ
dałem słowo, że moim zastępcą
będzie człowiek z grupy, która
pomogła mi zostać wójtem, a
część Radnych nie zgodziła się,
aby Go zwolnić, pracowaliśmy
dalej razem.
Dopiero nieudane referendum
rozwiązało
nasza
umowę,
ponieważ współorganizatorem
referendum był również Pan
Bianga.
Gdy szukałem odpowiedniego
kandydata na to stanowisko,
podczas rozstrzygania jednego z
ogłoszonych
przeze
mnie
konkursów, przeglądając CV p. M.
Górnisiewicz i znając Jej
dotychczasową
pracę
jako
sołtysa
i
zaangażowanie,
postanowiłem, że zaproponuję
Pani
Marzenie
objęcie
stanowiska z-cy wójta.
Porównując moje dotychczasowe
doświadczenia zawodowe, mogę
stwierdzić,
że
pomiędzy
prowadzeniem własnej firmy, a
pracą w samorządzie jest
kolosalna różnica. Być może z
tego wynikały moje błędy, które
zdarzyło mi się popełniać.

PÓŁMETEK KADENCJI –
PODSUMOWANIE

Mija
półmetek
obecnej
kadencji. W związku z tym
krótkie podsumowanie.
W ciągu minionych dwóch lat
pozyskano następujące środki z
Unii Europejskiej:
1. „Choczewska młodzież w
działaniu”, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodowa
Agencja Programu „Młodzież w
działaniu” – 3.790,00 EUR;
2. SEEMORE – Inteligentna
Energia – Europa – 39.475,00 EUR;
3.
„Dogonić
marzenia”,
Program operacyjny Kapitał
Ludzki – 187.000,00 zł.
Złożono również wnioski,
które obecnie są na etapie
uzupełnień (podano kwoty, o
które się ubiegamy):
1. Remont i modernizacja
obiektu pełniącego rolę świetlicy
w
miejscowości
Łętowo,
Europejski Fundusz Rolny na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich – 19.990,00 zł;
2. Budowa budynku zaplecza
socjalnego dla boiska sportowego
w miejscowości Kopalino Europejski Fundusz Rolny na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich – 478.850,00 zł;

3.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej Kurowo-Przebendowo,
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego – 918.139,29 zł;
4. Pracujemy nad sobą –
wyrównywanie
szans
edukacyjno-rozwojowych dzieci
klas I-III szkól podstawowych
Gminy Choczewo, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki –
97.995,00 zł.
Zrealizowano
następujące
zadania
remontowoinwestycyjne
przy pomocy
finansowej Gminy Choczewo:
- przebudowa odcinka drogi
powiatowej łącznie z przebudową
i
remontem
wybranych
odcinków na drodze nr 1448G
Żelazno-Mierzyno-KostkowoBolszewo – 2,065 km;
- odnowa nawierzchni drogi
nr 1322G Lębork-Żelazno poprzez
wykonanie nowej nawierzchni
na odcinku Gościęcino-Żelazno –
1,5 km.
Planujemy
rewitalizację
miejscowości
Osetnik (dawniej Stilo), czego
rezultatem będzie zwiększenie
lokalnej
atrakcyjności
inwestycyjnej.

w.w.: Jak ocenia Pan sposób
funkcjonowania Urzędu Gminy?
Czy od początku kadencji
wprowadził Pan jakieś zmiany?
Wójt W.G.: Jako szef prywatnej
firmy zawsze liczyłem się z
wydatkami i kosztami. Zaczynając
prace w Urzędzie stosowałem te
same zasady. Zacząłem przyglądać
się
pracy
urzędników,
stanowiskom pracy i zakresom
obowiązków pracowników. W
związku z tym, że część stanowisk
miała taki sam lub podobny
zakres obowiązków, lub też
wykonanie
obowiązków
na
danym stanowisku zajmowało
tylko 2-3 godziny dziennie,
dokonałem
redukcji
tych
stanowisk.
Tak naprawdę tylko jeden
pracownik został przeze mnie
zwolniony,
gdyż
mieliśmy
odmienne poglądy na temat
pracy, którą pracownik ten miał
wykonywać.
w.w.: Z jakimi problemami
zmierzył się Pan na samym
początku kadencji?
Wójt W.G.: Największym
problemem
był
brak
porozumienia
z
Radnymi
opozycyjnymi (z Klubu „Dla

Dobra Gminy Choczewo” – dzisiaj
to:
Jerzy Detlaff,
Sylwia
Kropidłowska, Bronisław Nowak,
Andrzej Małkowski, Krystyna
Olszowiec, Zbigniew Szafoni,
Krzysztof Waloch), którzy nie
chcieli podjąć współpracy, a
wszelkie próby rozmów nie
dawały, i nie dają rezultatów.
Przekonuję się wciąż, że swoje
działania opierają na kłamstwie
i rozpowszechnianiu nieprawdy.
Pomimo tego, że od dwóch lat
obserwuję działania opozycji, to
wciąż
dziwi
mnie
ich
postępowanie.
Ostatnio
przegłosowali obniżenie podatku
rolnego (o około 800 tys. zł w
skali roku – wpływ i dotacja)
oraz obniżenie i tak jednej z
najniższych w rejonie cen wody.
Obniżony podatek rolny daje
największe korzyści rolnikom
wielkoobszarowym.
Zdecydowana
większość
rolników w gminie posiada małe
gospodarstwa
i
płaciłaby
naprawdę
niewiele
więcej.
Niższe wpływy z podatku rolnego
uniemożliwiły dofinansowanie
remontu
drogi
SasinoCiekocinko.
w.w.:
Dlaczego
Radni
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opozycyjni podjęli uchwałę o obniżeniu
Panu Wójtowi pensji?
Wójt
W.G.:
Ponieważ
Radnym
opozycyjnym nie udało się podczas
referendum pozbawić mnie stanowiska,
postanowili „ukarać” mnie znacznym
obniżeniem pensji, uzasadniając swoją
decyzję nieprawdziwymi informacjami.
w.w.: Jesteśmy na półmetku kadencji. Co
Pan uważa za swój sukces? Co udało się
zrealizować? Czy są wymierne efekty,
którymi może się Pan pochwalić?
Wójt W.G.: Niewątpliwym sukcesem było
otwarcie w gminie punktów przedszkolnych.
Natomiast żałuję, że wciąż nie udaje mi się
przekonać wielu rodziców do tego, aby
zapisali do nich swoje dzieci, pomimo tego,
że punkty nadal dysponują wolnymi
miejscami. Wiadomym jest przecież, że aby
poprawić poziom nauczania w szkole, ważne
jest uczęszczanie dziecka do przedszkola.
Radni opozycyjni zarzucają mi, że punkty
przedszkolne, które notabene są grantem
unijnym i gmina dofinansowuje jedynie 15%
dotacji, kosztują gminę zbyt dużo i budżetu
gminy nie stać na takie obciążenie. Nie
zgadzam się z tym poglądem, gdyż uważam,
że każde dziecko powinno korzystać z prawa
aby uczęszczać do przedszkola, gdyż właśnie
one są naszą najlepszą „inwestycją” na
przyszłość.
Rozpoczęcie międzynarodowego projektu
SEEMORE to również pewien sukces.
Chciałbym, aby hasłem reklamowym naszej
gminy był Nordic walking i turystyka
rowerowa. Realizowany projekt SEEMORE ma
właśnie w tym pomóc. Choczewo jest jedyną
gminą w Polsce biorącą udział w tak
prestiżowym projekcie, działającym na skalę
europejską. W ramach tego projektu
będziemy budować pętle indukcyjne, służące
do mierzenia natężenia ruchu na
poszczególnych drogach. Zebrane dane będą
pomocne w pozyskiwaniu funduszy
europejskich w latach 2014-2020, na
realizację projektów związanych np. z
tworzeniem dróg rowerowych.
Podjęcie decyzji o wypowiedzeniu Klubowi

WIEŚCI CHOCZEWSKIE

„Orzeł” umowy bezpłatnego użyczenia
gminnych obiektów sportowych oceniam
jako sukces… Rozwiązałem z Klubem umowę,
ponieważ pieniądze, które z budżetu gminy
otrzymywał Klub na utrzymanie obiektów,
przeznaczane były w większości na
wynagrodzenia, trzynastki i nagrody
jubileuszowe dla pracowników Klubu.
Drugim powodem, dla którego podjąłem taką
decyzję, był fakt, iż J. Detlaff traktował
obiekty sportowe jak własne i często
dochodziło do sytuacji, gdy zabraniano
korzystać z tych obiektów dzieciom i
młodzieży.
Mam nadzieję, że przejęcie nadzoru nad
obiektami przez gminę sprawi, iż korzystanie
z nich będzie ułatwione i możliwe dla
stowarzyszeń, jak i dla osób prywatnych,
powodując rozwój sportu i kultury.
Sukcesem, do którego dążyliśmy z dość
dużym trudem, było dokończenie budowy
oczyszczalni. Jednak pomimo tego, że było z
nią wiele kłopotów, udało się inwestycję
uruchomić.
w.w.: A błędy i porażki…?
Wójt W.G.: Jednym z pierwszych moich
błędów było to, że chciałem zbyt szybko i
samodzielnie podejmować decyzje, które de
facto powinienem konsultować z Radą
Gminy. Niestety, nie wszyscy Radni służyli
radą i pomocą. Wciąż miałem utrudnione
zadanie, gdyż Radni opozycyjni nie chcieli się
ze mną spotykać, abym mógł im
przedstawiać swoje poglądy i sposoby
realizacji różnych projektów, zadań i
pomysłów.
Niejako moją porażką jest jeden grant
„Choczewska młodzież w działaniu”, który
robiony z młodzieżą i dla młodzieży, nie
został zrealizowany i będziemy musieli oddać
otrzymane pieniądze, ponieważ jedno ze
stowarzyszeń nie wywiązało się z umowy
jaką zawarliśmy. Być może powinienem
wówczas lepiej zweryfikować sytuację i
ocenić możliwości realizacji projektu oraz
mniej ufać kompetencjom inicjatorów
projektu.
w.w.: Jak Pan postrzega współpracę z

organizacjami pozarządowymi?
Wójt W.G.: Z organizacjami społecznymi,
które funkcjonują na terenie naszej gminy
współpraca układa się bardzo dobrze
przynosząc wymierne i widoczne efekty.
Największym
wspólnym
sukcesem
(osiągniętym z pomocą m.in. KGW Sasino)
jest zorganizowanie sklepiku, dla Kół
Gospodyń Wiejskich i małych producentów
rolnych z terenu gminy, którzy mogą w nim
sprzedawać swoje wyroby, produkty i płody
rolne. Mamy nadzieję, że w tym roku zacznie
on działać trochę wcześniej. Poza tym
uruchomiony jest sklepik internetowy
obejmujący swym zasięgiem również
Trójmiasto. Być może w przyszłości dojdzie do
zawiązania spółdzielni, by nasza gmina
mogła słynąć z tego, że zaopatruje w zdrowe
produkty mieszkańców Trójmiasta.
Za kolejny mój sukces uważam
nawiązanie bardzo dobrej współpracy z
członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu
gminy.
Razem
z
druhem
Wojciechowskim i druhem Cudnikiem udało
nam się zdobyć fundusze na zakup nowego
samochodu dla OSP. Część radnych
opozycyjnych przekonywała mnie, że taki
samochód jest zbyt drogi dla gminy,
zapominając jednak o tym, że na ten zakup
gmina przeznaczyła jedynie 55 tys. zł,
natomiast resztę – w wysokości 790.833,00 zł
- sfinansowali sponsorzy.
Również nieprzerwana współpraca KGW
Starbienino z Bankiem Żywności, w której
również pomagam, to działalność przynosząc
dużą korzyść wielu mieszkańcom gminy.
Chciałbym
podziękować
wszystkim
stowarzyszeniom i organizacjom, które
działają na rzecz mieszkańców gminy.
Dziękuję im za to, że z roku na rok poprawia
się ich jakość pracy, i że ich działalność wciąż
sprawia im radość. Podziękowania również
kieruję do Stowarzyszenia STEK, które często
włącza się w organizację imprez gminnych,
przygotowując loterie i różne atrakcje.
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Klub Radnych Rady Gminy Choczewo „ODNOWA”
Klub Radnych „Odnowa” oświadcza, że
uchwała Nr XXVI/179/12 podjęta 14.11.2012 r.
przez Radę Gminy Choczewo w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Choczewo w 2013 roku na
poziomie 55 zł za 1 kwintal w sposób znaczący
godzi w interes Gminy Choczewo.
Uchwała powyższa podjęta głosami
radnych: Jerzy Dettlaff, Sylwia Kropidłowska,
Krystyna Olszowiec, Krzysztof Langer, Andrzej
Małkowski, Bronisław Nowak, Zbigniew
Szafoni oraz Krzysztof Waloch pogłębia i tak
już trudną sytuację finansową gminy,
zwiększając obciążenia budżetu w sposób
noszący znamiona sabotażu.
Działania wspomnianej grupy radnych, w
tym
siedmiu
osób
będących
przedstawicielami Klubu „Dla Dobra Gminy
Choczewo” spowodują, że luka budżetowa
wytworzona nieodpowiedzialną polityką
inwestycyjną Gminy Choczewo w latach
2009-2011 zostanie powiększona o kolejne ok.
370.000 złotych.
Odpowiedzialność za konstrukcję realnego
budżetu gminy na rok 2013 nakazywała
przyjęcie stawki, o której mowa na wstępie
tego oświadczenia na poziomie co najmniej
zeszłorocznym, tj. 65 zł za 1 q. Taki też poziom
stawki podatku rolnego zaproponował Wójt
Gminy Choczewo w projekcie uchwały.
Przyznać też należy, że nie pozbawione racji
były tutaj nawet wnioski o przyjęcie
maksymalnej stawki ceny 1 q żyta ogłoszonej
przez Prezesa GUS (pow. 75 zł/1 q).
Z niezrozumiałych jednak przyczyn, bez
podania jakiegokolwiek uzasadnienia, radny
Pan Krzysztof Langer zgłosił projekt jej
obniżenia do poziomu 55 zł za 1q. Oznacza to
nie mniej nie więcej, że podjęta uchwała
wychodziła naprzeciw przede wszystkim
właścicielom
gospodarstw
wielkoobszarowych, które na terenie naszej
gminy dysponują areałem przekraczającym
50 % wszystkich gruntów rolnych i to
areałem z roku na rok powiększanym.
Pojedyncze takie gospodarstwo władające
gruntami o powierzchni sięgającej nawet 900
ha, dysponujące kondycją finansową
pozwalającą ponosić nawet maksymalne
obciążenia podatkowe, zyskuje „prezent” w
obniżonym podatku wynoszący ponad 22.000
zł rocznie. Budżet gminy zaś, poza utratą
wpływów z podatku w tej wysokości, traci
jeszcze subwencję stanowiącą równowartość
kwoty utraty, a więc łącznie ok. 45.000 zł z
jednego takiego gospodarstwa. Najprościej
byłoby rzec, że wzbogacamy i tak już
bogatych ograniczając środki na inwestycje
gminne służące najogólniej pojętemu
bezpieczeństwu mieszkańców.
Dodać należałoby również, że ulga taka
kierowana jest do podmiotów, które w sposób
znaczący wpływają na pogorszenie stanu
nawierzchni dróg w Gminie Choczewo
poprzez
używanie
w
prowadzonej
działalności rolnej i przetwórczej ciężkiego
sprzętu. Zdaniem członków naszego Klubu
s. 6
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Radnych świadome działania Klubu Radnych
„Dla Dobra Gminy Choczewo” na rzecz
wypływu przychodów budżetu w takiej skali
zdecydowanie wskazują na przemyślaną
politykę tego klubu zmierzającą do
destabilizacji finansowej Gminy Choczewo i
na zastanawiające co najmniej lobbowanie
na rzecz gospodarstw wielkoobszarowych
oraz blisko 100 płatników podatku rolnego,
którzy z roli się nie utrzymują i z ulg w
zobowiązaniach z tego tytułu serwowanych
im z budżetu gminy zdecydowanie nie
powinni korzystać.
Podkreślić trzeba, że obniżenie ceny 1q żyta
do poziomu 55 zł za kwintal nie zmienia w
sposób widoczny sytuacji finansowej
przeciętnego rolnika w naszej gminie
prowadzącego gospodarstwo o powierzchni 10
-12 ha. Jego roczna ulga w podatku rolnym
wyniesie bowiem zaledwie 250-300 zł. Łączne
zaś straty budżetu z tytułu podatku rolnego
będą w 2013 roku ponad 1200 razy wyższe!
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tak
chętnie przywoływana przez Klub Radnych
„Dla Dobra Gminy Choczewo” drakońska,
około 100 % zwyżka ceny 1 q żyta jako stawki
wyjściowej dla określania wysokości podatku
rolnego w roku 2012 nie miała znaczącego
wpływu na sytuację materialną rolników. W
roku bieżącym nie wpłynęły bowiem od
rolników – płatników podatku rolnego żadne wnioski o odroczenia lub umorzenia
tego zobowiązania. Trudno więc pojąć obawy
opozycji o sytuację materialną tej grupy
naszej społeczności w 2013 roku, kiedy
proponowana pierwotna cena 1 q żyta (65
zł/1q) pozostać miała na niezmienionym
poziomie.
W trosce o los obywateli naszej gminy
„wpisany” w realia budżetu 2013 roku Klub
Radnych „Odnowa” zaproponował klubowi
opozycyjnemu powrót do ceny 65 zł za 1 q
podając
jednocześnie
możliwość
zagospodarowania zaoszczędzonych tą drogą
środków na cele inwestycyjne w zakresie
drogownictwa,
bądź
zapewnienie
finansowego wkładu Gminy Choczewo w
projekty pozyskujące środki pomocowe z
różnorakich źródeł z zewnątrz.
Niestety Klub Radnych „Dla Dobra Gminy
Choczewo”
mimo
wielu
własnych
nawoływań w tej sprawie nie jest skłonny do
żadnych
ustępstw.
Jest
to
jakby
potwierdzenie
opisanego
wcześniej
podejrzenia o działania „rozmontowujące”
porządek ekonomiczny i prawny w gminie.
Zastanawia ponadto fakt, że członkowie
klubu zabiegający wcześniej nieustannie o
wspólne spotkania, których tematem mają
być ważne dla gminy sprawy, opuszczają te
spotkania bez złożenia jakichkolwiek
deklaracji. Odnosi się wrażenie, że
podejmowanie
samodzielnych
decyzji
podczas takich narad jest dla członków tego
klubu zbyt ryzykownym działaniem, a
przekazanie stanowiska końcowego –
najczęściej niestety negatywnego - poprzedzić
musi tajemnicza konsultacja odbywana poza

siedzibą Rady Gminy. Klub Radnych „Dla
Dobra Gminy Choczewo” na niemal
wszystkich posiedzeniach Rady Gminy
wyraża choćby werbalnie troskę o większy
udział środków unijnych w środkach
zasilających wymiar budżetu. Niestety za
słowami nie idą czyny. Każde działanie w
tym zakresie traktowane jest przez członków
tego klubu z chorobliwą podejrzliwością i
zazwyczaj torpedowane. Odnieść można
wrażenie, że chwała z tego tytułu nie może w
żadnym razie przypaść urzędującemu
wójtowi. To swoiście zaściankowe działanie
przynosiło już wcześniej efekt w postaci
braku udziału Gminy Choczewo w
aplikowaniu środków unijnych. Przez
ostatnie 6 lat bogaciły się mniej rozdarte
politycznie i trzeźwo stąpające po ziemi
ościenne gminy.
Nie można zatem mieć wątpliwości, że
ukształtowany
w
ostatnim
czasie
niekorzystny dla koalicji układ w radzie
gminy (7:8) niesie mieszkańcom wiele
uzasadnionych obaw, że ich interes, wskutek
nieodpowiedzialnych poczynań członków
klubu opozycyjnego nie będzie, wbrew nazwie
tego klubu, należycie reprezentowany.
Ponawiamy zatem nasze apele do Klubu
Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo” o
opamiętanie, rozsądek i podjęcie wspólnej
walki z problemami, z którymi przyszło
borykać się naszym współmieszkańcom.
Niech nad partykularnymi interesami, bądź
nieprzemyślanymi działaniami zatriumfuje
troska o nasze bieżące sprawy. Dostarczajmy
nieustannie wyborcom dowodów, że
zabieganie o bezinteresowne poświęcenie dla
dobra gminy jest dla całej Rady Gminy
wielkim wyzwaniem, a efekty pełnionych
funkcji publicznych pokaźnym zaszczytem.
Klub radnych „Odnowa” deklaruje przy tej
okazji, że dołoży wszelkich starań, by
właściwie odczytywać intencje wyborców.
Zapewniamy, że mimo kąśliwych działań
opozycji, będziemy nadal starać się zmieniać
wizerunek tej gminy na przyjazny dla tych
wszystkich, którzy cenią sobie nowoczesne
myślenie o wspólnocie samorządowej.

Członkowie Klubu Radnych Rady Gminy
Choczewo „Odnowa”
Krystyna Dettlaff,
Franciszek Fleming,
Rafał Kowalski,
Marian Liszniański,
Zbigniew Sarzyński,
Michał Zielaskiewicz
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RADNI OPOZYCYJNI OBNIŻYLI
STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI
Nowelizacja
ustawy
o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach uchwalona przez Sejm
RP w 2011 roku wprowadziła dość
spore zamieszanie we wszystkich
gminach całego kraju. Również i w
naszej gminie kwestia ta wciąż
wzbudza wiele kontrowersji. Na
sesji Rady Gminy w dniu 28
grudnia 2012 roku podjęty został
cały pakiet uchwał określających
zasady odbioru śmieci od
mieszkańców naszej gminy.
Oczywiście najwięcej emocji
wzbudziła wysokość opłaty, jaką
już za niecałe pół roku wnosić
będzie każdy z nas do budżetu
gminy Choczewo w zamian za
opróżnianie koszy ze śmieci.
Stawki pierwotnie zaproponowane
przez Wójta Gminy Choczewo
wynosiły:
- 10,97 zł miesięcznie od osoby –
za śmieci segregowane,
- 16,46 zł miesięcznie od osoby –
za śmieci zmieszane.
Skąd takie kwoty? – to już
pytanie do Pana Wójta i jego
pracowników.
Niezaprzeczalny
jest jednak fakt, że gdyby rada
Gminy zatwierdziła takie właśnie
stawki, oznaczałoby to dość
drastyczny, kilkukrotny wzrost
kosztów wywozu śmieci w
budżecie domowym każdego z
nas. Ponieważ nadal w tym
temacie jest wiele niewiadomych
– nie tylko dla mieszkańców, ale i
również dla osób zajmujących się
na co dzień tym zagadnieniem,
jako Klub Radnych Dla Dobra
Gminy
Choczewo
zaproponowaliśmy na od 1 lipca
2013 roku inne, niższe stawki:
- 8,00 zł miesięcznie od osoby –
za śmieci segregowane,
- 16,00 zł miesięcznie od osoby –
za śmieci zmieszane.
Co zadecydowało o tym, że
zaproponowaliśmy
i
zatwierdziliśmy obniżenie stawek
zgłoszonych przez Wójt? Otóż
m.in.:
- po pierwsze – przedstawiciele
urzędu gminy Choczewo nie byli i
nadal nie są w stanie dać
jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie, czy stawki przez nich
zaproponowane, choć oparte na
pewnych
wyliczeniach,
odpowiadają
rzeczywistym
kosztom wywozu nieczystości
stałych na terenie naszej gminy?
Wynika to z faktu, że jest to
zagadnienie nowe i żaden
samorząd gminy nie ma w tym
zakresie doświadczenia;
- po drugie – trudno już dziś
przewidzieć
jaki
procent
mieszkańców będzie segregować
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

śmieci, a więc płacić stawki
niższe, a jaki procent – płacić
stawki wyższe, a przecież część
wydatków z tym związanych
będzie
stała
(np.
koszty
administracyjne);
- po trzecie – bezrobocie w
naszej gminie jest zdecydowanie
wyższe niż w pozostałych
gminach
powiatu
wejherowskiego, tak więc i
odsetek ludzi mniej zamożnych
jest na naszym terenie znacznie
wyższy niż gdzie indziej. Mało
wiarygodnym wydaje się również,
by w dobie kryzysu nastąpiły
niebawem
jakieś
znaczące
podwyżki pensji, emerytur czy
rent. Dlatego też biorąc pod uwagę
fakt, że im bardziej wygórowane
stawki, tym w efekcie mniej osób
będzie płacić, zdecydowanie
bardziej rozsądne wydaje się nam
rozłożenie
podwyżki
opłat
śmieciowych w czasie, w
szczególności w sytuacji, gdy
rzeczywiste koszty odbioru śmieci
urzędnicy gminni będą w stanie
oszacować
najszybciej
po
zamknięciu budżetu roku 2013;
- po czwarte – budżet gminy już
w chwili obecnej składa się w
dużej części z podatków i opłat
wnoszonych przez mieszkańców
w formie bezpośredniej (np.
podatek od nieruchomości czy
rolny) lub pośrednio (np. część
podatku
dochodowego
przekazywanego do gmin przez
budżet krajowy);
- po piąte – zasięgnęliśmy
wcześniej informacji na temat
opłat zatwierdzonych w innych
gminach – przyjęte przez nas
stawki są zbliżone do opłat w
gminach ościennych.
Jednakże zatwierdzenie
niższych od proponowanych
pierwotnie stawek opłat za wywóz
śmieci nie byłoby możliwe, gdyby
naszych argumentów nie uznał za
słuszne również radny Krzysztof
Langer, któremu dziękujemy za
poparcie naszego wniosku.
A czas pokaże, czy nasza decyzja
była słuszna.

Klub Radnych Dla Dobra
Gminy Choczewo
w osobach
Przewodniczący – Andrzej
Małkowski,
Członkowie: Jerzy Detlaff,
Sylwia Kropidłowska,
Bronisław Nowak, Krystyna
Olszowiec,
Zbigniew Szafoni, Krzysztof
Waloch

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

W dniu 9.listopada 2011r.
Gmina Choczewo podpisała z
Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej z siedzibą w Warszawie
porozumienie o współpracy przy
realizacji projektu systemowego
„Decydujmy Razem”. Była to
druga edycja tego programu, a
zakwalifikowano do niego cztery
samorządy z województwa
pomorskiego. Idea projektu
zakładała jak najszerszy udział
mieszkańców w tworzeniu
dokumentów systemowych z
wybranego obszaru spośród
czterech
zaproponowanych
zagadnień.
Nasza
Gmina
wybrała tematykę integracji
społecznej. Uznaliśmy, że jest to
problem, który dla naszych
mieszkańców
ma
duże
znaczenie, a ponadto w zakresie
pomocy
osobom
niepełnosprawnym mamy już
spore doświadczenie. Na zasadzie
publicznego
naboru
został
sformowany
spośród
mieszkańców naszej gminy,
którzy zainteresowani byli pracą,
zespół programowy. Pracował
przez ponad pół roku i w efekcie
przygotował
dokument
zatytułowany
„Program
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych w Gminie
Choczewo na lata 2013-2020”.
W opracowaniu programu
wziął udział zespół w składzie:
1.Michalina
Joachimiak,
2.Genowefa Kramek, 3.Sylwia
Kropidłowska,
4.Gabriela
Łasińska, 5.Krzysztof Łasiński,
6.Joanna Mazurek, 7. Anita
Pochew, 8.Iwona Ratajczak,
9.Marta Scharmach, 10.Monika
Stanicka, 11.Iwona Tarnowska,
12.Monika Wittbrodt, 13.Elżbieta
Wojciechowska, 14.Beata Wrąbel,
15.Wioletta Wójcik, 16.Beata Żuk.
Stworzony
przez
zespół
dokument zawiera diagnozę
sytuacji społecznej w Gminie
Choczewo, analizę problemów
osób niepełnosprawnych oraz
propozycje ich rozwiązań, a także
strategię działań w zakresie
integracji społecznej. Zespół nie

kończy jeszcze swojej pracy, ale
nadal
będzie
monitorował
przebieg działań w zakresie
niepełnosprawności w naszej
Gminie. Dokument zaś może
ciągle ewaluować i zmieniać się
w zależności od możliwości i
rozwoju działań.
Przydatność
opracowania
polega też na tym, że może on
być wykorzystany jako źródło
danych do wniosków o aplikację
środków zewnętrznych. Jest
ogólnodostępny
i
jego
użytkowanie
może
być
powszechne.
Bardzo
chciałbym
podziękować zespołowi za pracę,
którą
wykonał.
Uczestnicy
projektu nie zyskali żadnych
profitów,
angażowali
swój
własny czas i dojeżdżali na
spotkania na własny koszt.
Skorzystali
natomiast
z
możliwości
nieskrępowanego
tworzenia dokumentu i wizji
programu, który może być
realizowany
według
ich
pomysłu. Nabór do zespołu nie
było
ograniczony
żadnymi
warunkami i każdy mógł w tych
pracach wziąć udział. Stąd też i
nieprzypadkowa nazwa projektu
„Decydujmy Razem”. Żałuję więc,
że zabrakło w nim tych, którzy
często
podważają
zasady
demokracji i narzekają na brak
możliwości
swobodnego
wypowiadania się i udziału w
decydowaniu o losach naszej
społeczności. Ci, którzy nie
skorzystali z tej okazji, sami
pozbawili się prawa głosu.
Szczególne
podziękowania
kieruję do p. Joanny Mazurek,
która była animatorem całego
projektu i znakomicie wywiązała
się ze swojej roli.
Sprawa udziału nowych osób
w monitorowaniu i rozwoju
programu wsparcia dla osób
niepełnosprawnych jest wciąż
otwarta.
Zapraszamy
do
współpracy!

KrzysztofŁasiński
s. 7

WŁAŚCICIELU PAMIĘTAJ, ABY WYPOWIEDZIEĆ W ODPOWIEDNIM
CZASIE SWOJĄ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH!
Sprawdź termin wypowiedzenia umowy
firmy odbierającej odpady komunalne.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391),
obowiązek odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
spadł na gminę. Od 1 lipca 2013 roku odpady
odbierane będą od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, przez firmę, która zostanie
wyłoniona podczas przetargu. Indywidualne,
dotychczas obowiązujące umowy, powinny
zostać
rozwiązane
przez
właścicieli

nieruchomości w takim czasie, by wygasały
one z dniem wprowadzenia przez gminę
obowiązku
uiszczania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku.
Tym samym, jeżeli umowa na wywóz
odpadów komunalnych nie zostanie
wypowiedziana w odpowiednim czasie tj. do
30 czerwca 2013 r., właściciel nieruchomości
będzie
zobowiązany
do
uiszczania
wynagrodzenia
za
wywóz
odpadów
komunalnych z tytułu zawartej umowy oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi uiszczanej na rzecz gminy.
Wnioski o rozwiązanie umowy na odbiór
odpadów dostępne są na stronie Urzędu
Gminy (www.choczewo.com.pl)
Uwaga!!! Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych
(sklepy,
szkoły,
przedsiębiorstwa, domki letniskowe itp.) nie
powinni rozwiązywać umowy z obecnym
przedsiębiorcą, ponieważ oni nie zostaną
objęci nowym systemem gospodarowania
odpadami. ■

KONCEPCJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA
TERENIE GMINY CHOCZEWO
1. Jakie zmiany niesie za sobą
nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach:
1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych
ustaw, Ustawa weszła w życie 1
stycznia 2012 roku od tego czasu
gminy mają 18 miesięcy na
wdrożenia nowego systemu
gospodarowania odpadami.
Zmiany te polegają główne na
przejęciu przez gminę obowiązku
odbierania
odpadów
od
mieszkańców, w ramach przetargu
wybrany zostanie przedsiębiorca a
opłaty za wykonane usług
wnoszone będą do gminy
(mieszkańcy nie będą musieli
indywidualnie podpisywać umów
na odbiór odpadów).
2. Rodzaj nieruchomości objętej
systemem:
Nieruchomości zamieszkałe należy przez to rozumieć
nieruchomości,
na
których
zamieszkują mieszkańcy, o których
mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a
więc nieruchomości, na których
człowiek bytuje stale lub czasowo,
spożywa posiłki, przechowuje
majątek; wiąże się z zapisem art..
25 kodeksu cywilnego – miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której przebywa z
zamiarem stałego pobytu,
Zagospodarowanie odpadów z
nieruchomości niezamieszkałych
- należy przez to rozumieć
nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a
powstają w ich obrębie odpady
komunalne,(przedsiębiorstwa,
punkty
usługowe,
szkoły,
jednostki administracyjne, domki
letniskowe itp.) odbywać się
będzie na dotychczasowych
zasadach (indywidualna umowa

z przedsiębiorcą odbierającym
odpady, wpisanym do rejestru
s. 8

działalności regulowanej).

3. Sposób naliczania opłaty:
Opłata została ustalona na
podstawie
liczby
osób
zamieszkujących
daną
nieruchomość. Metoda ta jest
najbardziej zasadna, gdyż ilość
powstających
odpadów
na
nieruchomości zależna jest przede
wszystkich
od
liczby
zamieszkujących na niej osób.
Sposób wyliczenia opłaty:
liczba osób zamieszkujących
daną nieruchomość x stawka za
odpady.
4. Naliczanie i uiszczanie opłat:
Podstawą naliczenia opłaty
będzie deklaracja o wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami, którą złoży właściciel
nieruchomości.
Formularze
deklaracji będą roznoszone w
lutym przez Sołtysów, dostępne w
tut. Urzędzie oraz udostępnione na
stronie gminy.
Z pobranych opłat gmina
pokryje koszty funkcjonowania
systemu
gospodarowania
odpadami komunalnymi, które
obejmą:
1.
odbieranie,
transport,
zbieranie,
odzysk
i
unieszkodliwianie
odpadów
komunalnych,
2. tworzenie i utrzymanie
punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
3. obsługę administracyjną tego
systemu.
W przypadku zmiany danych
będących podstawą obliczenia
opłaty właściciel nieruchomości
będzie zobowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
W razie niezłożenia deklaracji
Wójt, określi w drodze decyzji
wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym
średnią
ilość
odpadów
komunalnych powstających na

nieruchomościach o podobnym
charakterze.
Pobór opłat odbywać się będzie,
bez wezwania, przelewem na
konto Urzędu Gminy od 1 lipca 2013
roku w terminie do 15-go dnia
każdego miesiąca. Proponowany
termin uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami wydaje
się być najbardziej dostosowany do
możliwości
finansowych
mieszkańców,
którym
zdecydowanie łatwiej będzie
wygospodarować kwotę zapłaty w
systemie miesięcznym.
5. Sposób zbierania i
zagospodarowania odpadów:
Częstotliwość odbioru:
1.Odpady
zmieszane
(niesegregowane) odbierane będą:
1) w zabudowie jednorodzinnej –
dwa razy w miesiącu,
2) w zabudowie wielorodzinnej –
raz w tygodniu.
2. Odpady zbierane selektywnie
odbierane będą:
1) w zabudowie jednorodzinnej –
raz w miesiącu,
2) w zabudowie wielorodzinnej –
dwa razy w tygodniu.
Wprowadza się selektywną
zbiórkę odpadów tzw. „u źródła”,
gdzie odpady będą zbierane w
systemie
workowym/do
pojemników na każdej z
nieruchomości. Opłata za zbieranie
odpadów w sposób selektywny jest
niższa niż za odbiór odpadów
zmieszanych.
Szczegółowy
sposób
postępowania z odpadami określa
regulamin utrzymania czystości i
porządku w gminie.
6. Stawka za gospodarowanie
odpadami:
Odpady komunalne zbierane i
odbierane w sposób selektywny
(odpady odbierane z nieruchomości
w systemie workowym, z
podziałem na następujące frakcje:
plastik/metal/opakowania

wielomateriałowe/makulatura,
szkło, oraz odpady komunalne
pozostające po selektywnej zbiórce)
- 8,00 zł/osoba/miesiąc,
Odpady
komunalne
zmieszane, które nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny
(odpady komunalne nie poddane
segregacji)
–
16,00
zł/osoba/miesiąc.
7. Wyposażenie nieruchomości
w pojemniki na odpady:
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach właściciel
nieruchomości musi zapewnić
pojemnik
do
gromadzenia
zmieszanych
odpadów
komunalnych
na
swojej
nieruchomości (część mieszkańców

ma swoje pojemniki, cześć
dzierżawi. Do czasu wejścia w życie
nowego systemu mieszkańcy mają
czas
na
zorganizowanie
pojemników
na
swojej
nieruchomości).

8. Szczegółowy zakres nowego
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
przedstawiają uchwały Rady
Gminy Choczewo:
Uchwała w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Choczewo,
Uchwała w sprawie metody
opłaty
oraz
stawki
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
Uchwała w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Uchwała w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
Uchwała
w
sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług komunalnych.
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ZGODA BUDUJE, NIEZGODA RUJNUJE…
Nie od dziś wiadomo, że „zgoda buduje,
niezgoda rujnuje” . To jakże znane, nie tylko
wśród Polaków przysłowie, podobnie jak wiele
innych ma zawartą w sobie prawdę.
Chyba każdy z nas mając tych kilka bądź
kilkanaście lat poznał treść wiersza
Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł”. Autor
przedstawił w nim, w bardzo prosty sposób
konsekwencje
najmniejszego
nawet
nieporozumienia.
W
humorystycznych
słowach uświadamia czytelnikom, jakież to
„rujnujące” skutki może mieć egoizm
prowadzący do kłótni. Pan Fredro albo miał
doświadczenia pełne sporów, albo po prostu
chciał od nieszczęść uchronić odbiorców jego
utworów. Dowodzi temu fakt, iż inne jego
dzieło, tym razem dramat, opowiada historię
Cześnika i Rejenta, których skonfliktowała
dziura w murze. Problem wydaje się banalny,
lecz w tym przypadku dochodziło nawet do
gróźb pozbawienia życia. Gdyby nie szczęśliwy
zbieg okoliczności, mogło skończyć się
tragicznie. Tragicznie skończyła się za to
niezgoda rodu Montekich i Capulettich. Padło
zbyt wiele słów, które zrujnowały życie
dwojga zakochanych. Romeo i jego ukochana
targnęli się na swoje życie. Shakespeare
uśmiercił jego bohaterów dając jednocześnie
lekcję skonfliktowanym ludziom.
Konflikty nie są jednak tylko wątkami
literackimi.
Są
otaczającą
nas
rzeczywistością. Codziennie możemy usłyszeć
o coraz to nowych zamachach, odbierających
życie wielu ludzi. Są one skutkiem totalnego
braku umiejętności prowadzenia negocjacji i
przechodzenia w kompromis. Można się tu
również odnieść do polskiej polityki, np. gdy z
sali sejmowej wciąż dobiegają nowe krzyki i
aż nadto widoczne oznaki niezgody. Kolejne
nieporozumienia
parlamentarzystów
ośmieszają nas na arenie międzynarodowej,
co psuje zdanie o Polsce i jej obywatelach.
Niezgoda
jest
zazwyczaj
skutkiem
konfliktów interesów, lecz i ludzka głupota
daje im siłę bytu.
Niestety, niewiele lepiej jest także i w
naszej Gminie, gdzie tzw. „nowa” władza
skutecznie jest blokowana przez „opozycję”,
wspieraną, by nie powiedzieć… umiejętnie
kierowaną przez przeciwników z tzw.
„poprzedniej” władzy. Nie ma praktycznie
dnia, by nie dało się słyszeć o kolejnych
konfliktach i aktach permanentnej niechęci
„opozycji” do owej „nowej” władzy.
Nie inaczej było podczas ostatniej, XXVIII
sesji Rady Gminy Choczewo, podczas której
„opozycyjna” większość zablokowała m.in.
uchwalenie budżetu na 2013 rok, jak również
przegłosowała stawkę opłaty (8 zł) za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny, chociaż propozycja władz gminy
była o ponad 2 zł wyższa. Abstrahując od
nowego, dodajmy dość kontrowersyjnego
systemu gospodarowania odpadami, jaki ma
zostać wprowadzony z dn. 01.07.br, postawa
„opozycji” wydaje się być, co najmniej
zastanawiająca. Trudno oprzeć się wrażeniu,
że takie pozorne działania na korzyść
mieszkańców naszej gminy, jest o tyle
bezzasadne, co rujnujące zarazem… budżet
gminy. Ale tych „opozycyjnych” radnych
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

interesuje on najmniej, wszak już w
listopadzie przegłosowali oni uchwałę
obniżającą, przyjmowaną za podstawę
obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy
Choczewo… cenę skupu żyta z 75,86 zł (GUS) do
poziomu 55 zł/q. Urząd Gminy zaproponował
65 zł/q, jednakże, stawka ta okazała się nie do
przyjęcia przez naszą „opozycję”.
Teraz kością niezgody stała się kwota opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny. Przedstawiciele Klubu Radnych
„Dla Dobra Gminy Choczewo” zaproponowali
kwotę 8 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, nie uzasadniając tej propozycji
w jakikolwiek sposób. Kategorycznie odrzucili
propozycję władz gminy, który była wyższa o
ok. 30%, jednakże ta ostatnia została
skalkulowana
z
uwzględnieniem
potencjalnych kosztów późniejszego wywozu
śmieci. Opozycja powiedziała krótko… 8 zł i
żadnego uzasadnienia merytorycznego takiej
a nie innej kwoty. Efektem tej „opozycyjnej”
stawki,
będzie
zapewne
konieczność
potężnych dopłat z budżetu gminy, który ta
sama
przecież
„opozycja”
odrzuciła
większością głosów. Warto zauważyć, iż jest to
już kolejny poważny „zamach” na budżet
naszej gminy, który po tak nieprzemyślanych
uchwałach kurczy się z miesiąca na miesiąc.
Rzecz jasna, za stan gminnego budżetu
wszyscy obarczają winą obecnego Wójta, choć
ten, w istocie rzeczy, robi, co może, by
wystarczyło na wszystko… niestety, „opozycja”
jakby zapomniała o kolejnej mądrości narodu,
stanowiącej, iż „tak krawiec kraje, jak mu
materii staje” .
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni
„Klubu Dla Dobra Gminy Choczewo” złożyli
niespodziewanie wniosek, będący zarazem
propozycją wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2013 rok na łączną kwotę 383.000
zł. Wśród pozycji, których finansowanie
należałoby ich zdaniem zmniejszyć były m.in.:
- poprawa infrastruktury turystycznej
gminy (-15.000 zł),
- wydatki na podróże samochodem
służbowym (-20.000 zł),
- wykreślenie pozycji „zakup samochodu
służbowego” (-40.000 zł),
- materiały promocyjne (-5.000 zł),
organizacja
letniego
festynu
promocyjnego (-30.000 zł),
- organizacja letnich „eventów” (-50.000 zł),
- różnego rodzaju… wynagrodzenia
bezosobowe (-28.000 zł),
- sprzątanie placów i przystanków (-9.000 zł),
- zakup drzewek, krzewów i roślin (-7.000 zł),
- gminne święto plonów (-25.000 zł),
- upowszechnianie kultury (-20.000 zł),
- obiekty sportowe (-25.000 zł),
- dotacja celowa na grant sportowy i
wynagrodzenie trenerów (-38.000 zł), pozostała działalność (-50.000 zł).
Co najciekawsze, zaledwie kilkanaście
minut wcześniej „opozycja” krytykowała
obecne władze gminy za niedostateczne
odśnieżanie… „gminy” oraz brak środków na
sprzątanie przystanków PKS, choć w
późniejszej propozycji zmian do budżetu… ta
sama „opozycja” tnie koszty przeznaczone na
te właśnie cele! Padło także kilka słów o

rzekomym upadku sportu w naszej gminie,
co nie przeszkadzało jednak „opozycji”
sugerować likwidację dotacji celowej na grant
sportowy oraz „obniżyć” środki na
wynagrodzenie trenerów i utrzymanie
obiektów sportowych na łączną kwotę 63.000
zł. Nasuwa się tylko jedno słowo…
„hipokryzja”.
Za zaoszczędzone w ten sposób fundusze,
radni „Klubu Dla Dobra Gminy Choczewo”
zaproponowali m.in.:
- budowę chodników w Kurowie i na
terenie Sołectwa Kierzkowo (90.000 zł),
- remonty gruntowych i asfaltowych dróg
gminnych w Sołectwie Sasino, w Gościęcinie,
Słajszewie i na tzw. „dolnym” Choczewie
(219.000 zł),
- plac zabaw w Ciekocinku i montaż „koszy”
do koszykówki na boisku asfaltowym w
Choczewie (24.000 zł),
- stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży
szkolnej (30.000 zł).
Rzecz jasna wszystkie te w/w propozycje
„opozycji” są niezmiernie ważne i z całą
pewnością zasługują na realizację, co więcej,
można by je było sfinansować np. z budżetu
gminy, ale… niestety, ta sama „opozycja”
najpierw przegłosowuje uchwały, które
pozbawiają Gminę wpływów do budżetu, a
potem domaga się korekty budżetu i pieniędzy
na tzw. „poprawę infrastruktury” i stypendia.
Na koniec kilka słów o… dokończonej
budowie oczyszczalni ścieków, na którą to
Urząd Gminy zmuszony był zaciągnąć kredyt,
jaki zostanie już niebawem „spłacony”
stosowną dotacją unijną na ten cel. Jak
nietrudno się było domyśleć, „opozycyjni
radni” robili wszystko, co w ich mocy, by do
ukończenia tej budowy nie doszło. Krążyły
nawet
pogłoski
o
prawdopodobnym
„zastraszaniu” kolejnych kontrahentów,
którzy mieli się podjąć dokończenia tej
inwestycji. Trudno powiedzieć, czy tak było w
istocie, ale… w każdej plotce jest ponoć źdźbło
prawdy.
Jaki jest stan obecny owej oczyszczalni? Z
informacji, jakie posiadam, wynika, że
oczyszczalnia już pracuje, trwają natomiast
drobne prace wykończeniowe i porządkujące,
co ma zostać zakończone do końca stycznia
br.
Warto w tym miejscu dodać, że w opinii
portalu internetowego „Nasze Miasto”,
choczewska oczyszczalnia znalazła się wśród
5 najważniejszych inwestycji 2012 roku, które
znacząco „zmieniły” powiat wejherowski…
Nic dodać nic ująć.
Panowie i Panie z opozycyjnego Klubu „Dla
Dobra Gminy Choczewo”… wzywam do
opamiętania
i
rzeczowej
pracy
merytorycznej na rzecz… dobra dla Gminy
Choczewo!!! Pamiętajcie… że „zgoda buduje,
niezgoda rujnuje” i… jak to powiedział jeden
z opozycyjnych radnych, oby już nigdy nasza
gmina nie musiała się… „cofać do tyłu” , jeśli
już to tylko do przodu!!!

Mieszkaniec Gminy Choczewo
(imię i nazwisko znane Redakcji)
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ZABAWA
SYLWESTROWA
W CHOCZEWIE
Dnia 31.12.2012 roku na gminnych
obiektach sportowych odbyła się Zabawa
Sylwestrowa. Głównym sponsorem imprezy
było PGE Energia Jądrowa S.A. Początek
imprezy został zaplanowany na godzinę
2200. Na potrzeby sylwestra została
przygotowana
i
udostępniona
sala
gimnastyczna w Choczewie. Dla wszystkich
osób, które pojawiły się na gminnym
sylwestrze został przygotowany ciepły
posiłek. Około godziny 23-tej na sylwestra
przyjechali: Wójt Gminy Choczewo z
małżonką, który powitał wszystkich
bawiących
się
mieszkańców,
oraz
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof
Łasiński z małżonką.
Doskonałą muzykę grał DJ Wiesiu, który
zapraszał wszystkich do wspólnej zabawy.
Parę minut przed północą wszyscy uczestnicy
zostali poczęstowani symboliczną lampką
szampana. O północy wszyscy bawiący się
zostali zaproszeni do wspólnego oglądania
pokazu fajerwerków sponsorowanego przez
PGE. Cały pokaz został przygotowany na

dachu budynku Urzędu Gminy, ponieważ jest
to centralne miejsce i najwyżej położone, z
którego można bezpiecznie to wykonać. Po
fajerwerkach większość powróciła na salę,
gdzie trwała zabawa sylwestrowa. Koniec był
zaplanowany na godzinę 2:00, ale ze względu
na znaczna ilość osób bawiących się została
przedłużony do 4:00.
Cała impreza nie byłaby możliwa, gdyby
nie wsparcie finansowe PGE Energia Jądrowa
– za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania dla Koła Gospodyń
Wiejskich z Choczewa, a przede wszystkim

dla Pani Krystyny Gabryelskiej i Alicji Zujko.
Podziękowania dla Pana Eugeniusz Langa,
Pawła Langa i Krystiana Węski, dzięki
którym udało się zorganizować pokaz
fajerwerków. Przy wystroju sali pomagała
młodzież z Choczewa.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy zaszczycili nas na wspólnej zabawie
sylwestrowej. Zapraszamy za rok.

Robert Lorbiecki

Wywiad z wiceprezesem PGE Energia
Jądrowa SA. Zdzisławem Gawlikiem
Wieści Choczewskie: Korzystając z okazji
w imieniu OSP w Choczewie i
mieszkańców
pragnę
przekazać
podziękowania za wsparcie PGE Energia
Jądrowa w zakupie wozu strażackiego. Co
skłoniło PGE Energia Jądrowa do podjęcia
decyzji o wsparciu zakupu samochodu dla
OSP?
Wiceprezes Zdzisław Gawlik: Znaliśmy
sytuację i wiedzieliśmy jak bardzo
wysłużone były pojazdy i urządzenia, z
których dotychczas korzystali strażacy OSP
w Choczewie oraz jak istotny dla całego
powiatu był zakup nowego wozu
strażackiego.
Dla projektu jądrowego bardzo ważna jest
kwestia bezpieczeństwa. Dzięki staraniom i
determinacji Ochotniczej Straży Pożarnej w
Choczewie i wójta Wiesława Gębki, a także
dzięki zaangażowaniu PGE Energia Jądrowa
SA i innych darczyńców możliwy był zakup
pojazdu pożarniczego dzięki któremu
poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców
gminy i powiatu wejherowskiego.
Gmina Choczewo jest jedną z trzech gmin
wybranych jako potencjalne lokalizacje
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Jesteśmy odpowiedzialnym inwestorem,
któremu zależy na rozpoznawaniu potrzeb
mieszkańców i współpracy z nimi.
W.Ch.: Jakie będą kolejne kroki tej
ważnej dla Gminy inwestycji. Jakie będą
miały wpływ na życie mieszkańców?
Wiceprezes Z.G.: Jak już wspomniałem
jesteśmy obecni w gminie Choczewo.
Prowadzimy dialog z władzami oraz
mieszkańcami gminy. Zależy nam na
s. 10

rozmowie i wyjaśnianiu wszelkich kwestii
związanych
z
inwestycją.
Właśnie
wybraliśmy
wykonawcę
badań
lokalizacyjnych i środowiskowych, który
przeprowadzi badania w lokalizacjach,
m.in. w gminie Choczewo. Jest to podmiot o
międzynarodowym
doświadczeniu
w
realizacji tego typu badań. Zależy nam na
tym, żeby współpraca układała się jak
najlepiej. Mogę zapewnić, że PGE Energia
Jądrowa SA dołoży wszelkich starań, tak
aby realizacja badań nie była odczuwalna
dla mieszkańców. A także aby mieszkańcy
otrzymywali na bieżąco informacje na
temat przedmiotu i zakresu planowanych
prac. Jednocześnie liczymy na otwartość i
gościnność mieszkańców, z którą mieliśmy
niejednokrotnie do czynienia odwiedzając
Państwa Gminę.
W.Ch.: Na czym badania te będą
polegały?
Wiceprezes Z.G.: Badania obejmą wiele
czynników
takich,
jak:
warunki
geologiczne, środowisko naturalne i
przyrodnicze, obecne zagospodarowanie
terenu czy kwestie logistyki i dostępnej
infrastruktury. Zostaną przeprowadzone
przez ekspertów i naukowców. Dzięki nim
będziemy wiedzieć, czy w gminie są
odpowiednie
warunki
do
budowy
bezpiecznej elektrowni jądrowej.

Wiceprezes PGE Energia Jądrowa SA.
Zdzisław Gawlik

INFORMACJA

18.12.2012 r. w Ośrodku „Relaks” w
Zwartowie odbyło się spotkanie Radnych
Gminy Choczewo z przedstawicielami PGE EJ 1
w
sprawie
przeprowadzania
badań
lokalizacyjnych i środowiskowych.
Celem spotkania było zebranie przez
inwestora pytań nurtujących przedstawicieli
mieszkańców,
a
dotyczących
przeprowadzania badań na obszarze
zaproponowanym
pod
planowaną
inwestycję.
Badania środowiskowe mają na celu
potwierdzenie, że dana lokalizacja jest
odpowiednia do budowy elektrowni z punktu
widzenia środowiska, natomiast badania
lokalizacyjne – z punktu widzenia
bezpieczeństwa inwestycji.
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Spotkanie opłatkowe
Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne w dniu 12 grudnia 2012 zorganizowało spotkanie opłatkowe dla swoich członków. Impreza została
zorganizowana w gospodarstwie agroturystycznym „Jędruś” w Słajszewie.
Spotkanie rozpoczęła Pani Aleksandra Gawryszewska witając gości zaproszonych oraz członków obecnych na tej pięknej imprezie. Pani
Prezes dodała, że Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne w roku 2013 będzie obchodziło 10-lecie swojej działalności. Już w 2012 roku CST
otrzymało od LGR „Pradolina Łeby” piękną statuetkę w kształcie ryby za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji zadań LGR w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości, turystyki i kultywowaniu tradycji kulinarnych w naszym regionie.
Wszyscy złożyli sobie życzenia, przełamując się opłatkiem. Radny Zbigniew Szafoni wręczył małe upominki wszystkim obecnym, a
utalentowana artystycznie Czesława Bocho jak co roku wręczyła piękne świąteczne stroiki - dzwoneczki wykonane przez siebie i męża Andrzeja.
Pani Grażyna Jędruch przygotowała pyszne potrawy wigilijne, na pięknie udekorowanym stole świątecznym królowały potrawy wigilijne i
panowała rodzinna atmosfera.
Smażona ryba, barszcz, pierogi z kapustą i grzybami, krokiety z grzybami, dwie sałatki, kompot z suszu, ryba w galarecie, ciasta domowe
serwowane na stołach, sprzyjały też świątecznym rozmowom o dawnych tradycjach kulinarnych.
Pani Katarzyna Olszowiec Dyrektor Banku Spółdzielczego w Choczewie złożyła serdeczne życzenia świąteczne wręczając upominki dla
wszystkich w imieniu własnego Banku. Zaproszeni goście w osobach z-ca Wójta Pani Marzena Górnisiewicz wręczając piękny stroik świąteczny
na ręce Prezes CST Aleksandry Gawryszewskej złożyła gratulacje oraz życzenia dalszej działalności na rzecz członków CST i Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński, Pan Robert Lorbiecki również złożyli życzenia świąteczne deklarując dalszą współpracę w
zakresie rozwoju turystyki.
Korzystając z okazji, wszystkim Mieszkańcom Gminy Choczewo składam w tym nowym 2013 roku wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia,
spełnienia marzeń tych prywatnych i tych zawodowych, i tego aby codziennie budząc się rano uśmiechali się rozpoczynając nowy dzień.
Pozdrawiam z ogromnym uszanowaniem.

Wanda Genowefa Błahuszewska

WIGILIJNE SPOTKANIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
Tradycją
stało
się
doroczne
„przedwigilijne” spotkanie emerytów i
rencistów zrzeszonych w Kole Emerytów i
Rencistów w Choczewie w gościnnych
progach Restauracji „Pod Kasztanem”.
13.12.2012 r. emeryci zasiedli do
wspólnego stołu z zaproszonymi gośćmi,
pośród których byli Prezes Rejonowego
Zarządu ERiI w Wejherowie p. Wacław
Potrykus, księża z parafii Choczewo – ks.
Proboszcz A. Duszyk, ks. wikary S. Kulczyk,
Wójt p. Wiesław Gębka, Z-ca wójta p.
Marzena Górnisiewicz, Przewodniczący
Rady Gminy p. Krzysztof Łasiński, Dyrektor
Zespołu Szkół p. Andrzej Soboń, Dyrektor
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w
Choczewie p. Katarzyna Olszowiec.
Wszystkich
zebranych
serdecznie
przywitał Prezes Koła p. Ignacy Goyke. Po
krótkiej modlitwie i złożeniu życzeń
radosnych świąt Bożego Narodzenia
uczestnicy kolacji wigilijnej podzielili się
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

opłatkiem., by następnie zasiąść do stołów,
na których pojawiły się tradycyjne dania
wigilijne.
Jak zwykle, przy takiej okazji nie
zabrakło wzruszeń, wspomnień i ciepła
prawdziwie rodzinnej atmosfery.
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Wi e śc i z s o łe c t w
SOŁECTWO SŁAJKOWO

MIKOŁAJKI ŻELAZNO
W dniu 09.12.2012 r. o godzinie 15.00 na
świetlicy wiejskiej w Żelaznej odbyło się
spotkanie małych mieszkańców naszego
sołectwa z Mikołajem. Po przywitaniu licznie
zgromadzonych gości, sołtys zaprosił na salę
Mikołaja, w którego rolę wcielił się członek
Rady Sołeckiej – pan Stefan Wika. Mikołaj
wręczał dzieciom paczki ze słodyczami, za co
musiały wyrecytować wierszyk, zaśpiewać
piosenkę lub opowiedzieć bajkę. Po rozdaniu
paczek dzieci bawiły się przy muzyce.
Nieobecnym na uroczystości dzieciom, paczki
do domów tego samego wieczoru dostarczyli
sołtys oraz radny Franciszek Fleming.
Sołtys Ryszard Kieza serdecznie dziękuje
Pani Halinie Tillak za nadzorowanie imprezy
i przygotowanie paczek.

Sołtys Ryszard Kieza

SOŁECTWO CHOCZEWO

Z dobrego serca...
15 grudnia w szkolnej hali sportowej
zgromadziły się dzieci z sołectwa Choczewo,
aby przywitać Świętego Mikołaja, który
przybył tutaj ze słodkimi prezentami. Zanim
jednak dzieci otrzymały słodkie upominki
musiały
przejść
„egzamin”
przed
oczekiwanym przybyszem, który okazał się
srogi, ale sprawiedliwy. W trakcie spotkania
dzieci mogły wziąć udział w konkursach
przeprowadzonych przez organizatorów, a
także potańczyć i pobawić się wraz z
dorosłymi przy muzyce, którą zapewnił pan
Wiesław Usyk.
Miłą niespodziankę członkowie Rady
Sołeckiej
Choczewo
sprawili
także
mieszkańcom Domu Opieki Społecznej
„Zacisze” w Osiekach oraz dzieciom
uczęszczającym do punktów przedszkolnych
w Zwartowie, Lublewku i Ciekocinie
obdarowując ich świątecznymi upominkami.

Rada Sołecka Choczewo

SOŁECTWO ŁĘTOWO

Sylwester w Łętowie
Na świetlicy w Łętowie po raz drugi z
rzędu odbyła się zabawa sylwestrowa
zorganizowana przez Radę Sołecką. Bawiło
się 60 osób .Do tańca grał zespół „Grajek
Weselny”.
W
trakcie
przerw
na
zregenerowanie sił do dalszych tańców,
przeprowadzono konkurs z nagrodami. Nowy
Rok wszyscy przywitali szampanem i przy
blasku i huku fajerwerków. Następnie
uczestnicy w szampańskim humorze bawili
się tańcząc i biesiadując do rana.
Podziękowanie dla organizatorów i
wszystkich
którzy
pomagali
w
przygotowaniu zabawy.
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I n fo r m a c j e i o g ło s z e n i a

WÓJT GMINY CHOCZEWO

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 stycznia 2013 roku na okres 21 dni na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników nr 17 i na stronie
internetowej Urzędu: www.bip.choczewo.com.pl został wywieszony wykaz nieruchomośc
przeznaczonych do dzierżawy.

WÓJT GMINY CHOCZEWO

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 stycznia 2013 roku na okres 21 dni na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników nr 17 i na stronie
internetowej Urzędu: www.bip.choczewo.com.pl został wywieszony wykaz nieruchomośc
przeznaczonych do sprzedaży.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 4 marca 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny
ograniczony na dzierżawę na cele rolne niżej opisanej nieruchomości:

Obręb

Nr
Nr KW działki

Obszar
w ha

Sasino

40858

1,3800

364

Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Działka położona w
Brak miejscowego
peryferyjnej części miejscowości, planu zagospodarowania
przy lesie. Część działki o pow. przestrzennego.
0,0900 ha stanowią nieużytki.

Okres
Wysokość czynszu
umowy
rocznego
RIVa 0,11 x 2,10 = 0,23 dt
2
RV 0,74 x 50 = 37 zł
lata
RVI 0,44 x 45 = 19,80 zł

Wadium
13,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest złożenie do dnia 25 lutego 2013 roku w sekretariacie Urzędu zaświadczenia o zameldowaniu oraz wpłacenie wadium na konto Urzędu
Gminy Choczewo w banku KBS Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 również do dnia 25 lutego 2013 roku. Za datę
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny nieruchomości osiągnięty w przetargu, po zaliczeniu wadium płatny jest według warunków podanych w umowie dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i
Ustawicznego
„Powszechna
Edukacja” Sp. z o.o. informuje, że w
punktach
przedszkolnych
w
Ciekocinie i Zwartowie są miejsca dla
dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Deklarację uczestnika można
Zapraszamy w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca, w godz.
odebrać w UG w Choczewie w
14.30-16.30 do budynku Urzędu Gminy w Choczewie przy ul. Pierwszych
godzinach urzędowania.
Osadników 17 tel. 782 662 225
Informacje telefoniczne od godz.
08 do 15: 58 572 39 13, 58 572 39 40,
lub bezpośrednio w punktach w
Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc!
Ciekocinie i Zwartowie.
Nie zwlekaj do jutra, czekamy na Ciebie już dziś!
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z takiej
Opłata miesięczna za 1 dziecko
możliwości pomocy, która udzielana jest bezpłatnie.
wynosi 50,00 zł.
Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami.
Przyjdź do nas, a otrzymasz potrzebną Ci pomoc.
Warto zainwestować w edukację
naszych
pociech.
Serdecznie
zapraszamy.
WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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I n fo r m a c j e i o g ło s z e n i a

PROMOCJA „W dobrej cenie!”
ZBADAJ TARCZYCĘ!
od 1 stycznia do 28 lutego 2013
Profil Tarczycowy
• Dla Kobiet
• Dla Mężczyzn

Zbadaj poziom swoich hormonów!
W promocyjnej cenie TSH i FT4.
PROMOCYJNE BADANIA TARCZYCY DOSTĘPNE W TWOJEJ PRZYCHODNI!

19zł

tylko do 28 lutego 2013!

Co piąty Polak
ma kłopoty z tarczycą!
64% osób nie wie o swojej chorobie!

64%

s. 14
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Stra ż

Uroczystość przekazania nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo
gaśniczego z napędem 4x4 marki MAN GCBA dla OSP Choczewo
W dniu 15 grudnia 2012r. o godz. 12.00 w
Choczewie (plac parkingowy Urzędu Gminy przy
ul. Pierwszych Osadników 17) miała miejsce
uroczystość przekazania ciężkiego samochodu
ratowniczo - gaśniczego, ciężkiego marki MAN
typ TGM 18.340 4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Choczewie.
Działając wspólnie na następne pokolenie
zrealizowany został projekt o wartości 790.833
złotych pn. „Zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo gaśniczego” o wartości 686.880
złotych doposażonego w sprzęt hydrauliczny –
ratownictwa drogowego LUKAS o wartości
80.000 złotych oraz sprzęt i środki techniczne do
likwidacji zagrożeń ratowania życia zdrowia,
mienia i środowiska naturalnego o wartości
23.953 złotych.
Uroczystość otworzył Wójt Gminy Wiesław
Gębka. Gośćmi uroczystości przekazania pojazdu
pożarniczego i sprzętu ratowniczego byli:
Pan Zdzisław Gawlik - Wiceprezes Polskiej
Grupy Energetycznej Energia Jądrowa SA,
Pani Ewa Rogaczewska - Nadleśniczy
Nadleśnictwa Choczewo,
Druh Grzegorz Pladzyk - Dyrektor Zarządu
Wykonawczego Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Gdańsku,
bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie,
Pan Kazimierza Grubba - reprezentujący
Starostę Powiatu Wejherowskiego,
Druh Wacław Seweryn - Wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Wejherowie, Radny Powiatu Wejherowskiego,
Pan
Jerzy Budnik - Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej,
Ksiądz Antoni Duszyk - Proboszcz Parafii
Choczewo,
Druh Henryk Domaros - Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w
Choczewie,
Pan Krzysztof Łasiński - Przewodniczący Rady
Gminy Choczewo,
Panie/Panowie Radni Gminy Choczewo,
mieszkańcy Gminy Choczewo przybyli na tę
uroczystość, których w imieniu Wójta Gminy
Choczewo i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choczewie przedstawił i powitał prowadzący
uroczystość Druh Krzysztof Cudnik.
…bardzo serdecznie zostali powitani…:
strażacy-ochotnicy przybyli na uroczystość
przekazania z OSP Choczewo, OSP Kopalino, OSP
Sasino, OSP Słajszewo, słowami – cyt. „to WY
RYCERZE Św. FLORIANIA należący do
niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod
sztandarem najczystszej miłość bliźniego
jesteście gotowi stanąć naprzeciw żywiołowi w
obronie życia ludzi, ich mienia i środowiska
naturalnego”.
Dh. Krzysztof Cudnik przedstawił krótką
historię OSP Choczewo, a szczególnie jej
wyposażenie w samochody pożarnicze.
K.C.: „…zapisy historyczne o Ochotniczej
Straży Pożarnej w Choczewie to rok 1891. Wtedy
przeszkolona drużyna strażaków została
zorganizowana w Choczewie. Straż Pożarna tak
jak dzisiaj była wspomagana finansowo przez
instancje państwowe. Firmy ubezpieczeniowe
przewidywały w swoich polisach określone
kwoty na wynagrodzenie dla straży po
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

zakończeniu akcji ratowniczej. Pojedyncze
drużyny zorganizowanej OSP tworzyły zespół
powiatowej straży pożarnej powiatu lęborskiego,
któremu najczęściej przewodził Starostwa. W
roku 1935 uroczyście zostaje otwartą w
Choczewie remiza strażacka.
Ochotnicza Straż Pożarna w Choczewie w
obecnej formie i kształcie powstała w roku 1945.
Pierwszy pojazd silnikowy, to samochód ZSG-8,
marki DODGE produkcji USA o ładowności 1,5T
przebudowany
z
karetki
pogotowia
ratunkowego. Po rozbudowie remizy przy b.
Gromadzkiej Radzie Narodowej (dziś ul.
Pierwszych Osadników 1) Komenda Zawodowej
Straży Pożarnej w Lęborku przekazała dla OSP
motopompę i pojazd pożarniczy marki STAR –
20, następnie pojazd STAR - 25, STAR - 66 i pojazd
marki ŻUK A-15, wymienne na samochody
marki JELCZ - 004 i ŻUK- A-156B. Jednostka stała
się jednostką typu S -2.
W roku 1994 OSP Choczewo wchodzi w skład
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG). Poszerza się zakres i katalog działań
ratowniczych wykonywanych przez jednostki
ochrony przeciwpożarowej. 21 grudnia 2001r. OSP

DC 350 M. Łącznie 4 gminne jednostki ochrony
przeciwpożarowej posiadają 6 samochodów
pożarniczych i 50 strażaków-ratowników,
jednostek JOT II i IV wyszkolonych,
przebadanych i ubezpieczonych gotowych do
podjęcia działań ratowniczych…”
… nastąpiła uroczystość poświecenia i
przekazania samochodu…
Słowa od Prezesa PGE EJ Aleksandra Grada
przeczytał Wiceprezes Zarządu Pan Zdzisław
Gawlik obecny na uroczystości przekazania i
poświęcenia wozu strażackiego dla OSP
Choczewo:
„Kluczowym elementem realizacji projektów
jądrowych w Europie i na świecie jest temat
bezpieczeństwa. Dbałość o bezpieczeństwo jest
naszym wspólnym obowiązkiem, dlatego cieszę
się, że dzięki staraniom i determinacji
Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie i wójta
Wiesława Gębki z Urzędu Gminy w Choczewie, a
także dzięki zaangażowaniu PGE Energia
Jądrowa S.A. i innych darczyńców, możemy
dzisiaj świętować przekazanie i poświęcenie
pojazdu
pożarniczego,
który
zwiększy
skuteczność działań jednostki OSP Choczewo w

Choczewo otrzymuje trzeci średni samochód
pożarniczy GBA 2,5/16 STAR 244. Samochód ŻUK
A-156B zostaje 8 lutego 2002r.wymieniony na
SLRt marki FS LUBLIN 3011/II. Wszystkie trzy
pojazdy przekazała Komenda Państwowej Straży
Pożarnej w Wejherowie z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Rumi. 25 lutego 2010r. Zarząd
OSP tworzy Jednostkę Operacyjno-Techniczną
(JOT-II). Po 26 latach służby odchodzi z OSP
Choczewo pojazd pożarniczy GCBA 6/32 JELCZ 004.
Ochotnicza Straż Pożarna w Choczewie to
zespół ludzi dobrego dzieła niosących na co
dzień, w dzień i w nocy pomoc i ratunek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Choczewie
zrzesza 50 członków, w tym:
członków czynnych – 31, (w tym JOT II - 20
strażaków-ratowników), Honorowych - 4, MDP –
15.
Jest jednostką typu S-3 wyposażoną w
specjalistyczny sprzęt ratowniczy i pojazdy
pożarnicze, przekazany fabryczne nowy
samochód ciężki GCBA 5/32 MAN TGM, średni
GBA 2,5/16 STAR-244 i samochód lekki
ratownictwa technicznego SLRt FORD Transit

akcjach ratowniczych i przyczyni się do poprawy
poziomu bezpieczeństwa nie tylko gminy, ale i
całego powiatu wejherowskiego.”
Podziękowania przybyłym Gościom za
okazaną pomoc w zakupie samochodu,
Sponsorom i Darczyńcom wspierających na co
dzień Ochotnicze Straże Pożarne Gminy
Choczewo, złożyli Prezes Zarządu w Choczewie
Druh Marcin Świerzewski, asystował Druh Karol
Wojciechowski Naczelnik OSP/Komendant
Gminny Związku OSP RP w Choczewie.
Dowódcą uroczystości był: Druh Wiesław
Kotkowski – Ochotnicza Straż Pożarna w
Choczewie.
Obsługę medialną zapewniła: Telewizja TTM
Wejherowo (patrz linki):

http://www.telewizjattm.pl/serwisinformacyjny/2012-12-17/19/nowy-wozstrazacki-dla-osp-choczewo.html
http://www.telewizjattm.pl/serwisinformacyjny/2012-12-17/04/nowy-woz-bojowyw-osp-choczewo.html
Druh KrzysztofCudnik
s. 15

STRAŻACY INFORMUJĄ
W roku 2012 odnotowaliśmy 30% zdarzeń
mniej niż w roku 2011. Pomimo mniejszej
ilości wyjazdów do zdarzeń strażacy
ratownicy jednostek OSP z naszej gminy
mieli więcej pracy przy zwiększonej ilości
pożarów w budynkach oraz zwiększonej
ilości wyjazdów do wypadków drogowych, w
których ratowano 23 osoby poszkodowane.
Dzięki dodatkowemu zaangażowaniu
strażaków w społeczną pracę oraz
darowiznom od ludzi i instytucji
wspierających Ochotnicze Straże Pożarne
udało nam się pozyskać profesjonalny, nowy
sprzęt dla jednostek miedzy innymi:
dla jednostki OSP Choczewo:
nowy ciężki samochód ratowniczo
gaśniczy z napędem 4x4,
ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych do
ratownictwa drogowego,
sanie lodowe z 2 kombinezonami do
ratownictwa wodnego,
pompa szlamowa, agregat prądotwórczy,
wymieniono zbiornik wodny w pojeździe
GBA 2,5/16 na nowy,
buty specjalne, ubrania specjalne,
rękawice, hełmy, latarki, kominiarki,
wyszkolono 5 strażaków ratowników na
starszych sterników motorowodnych.
dla jednostki OSP Kopalino:
pilarka do drewna Husqvarna
ubrania specjalne, mundury wyjściowe.
dla jednostki OSP Sasino:
używany średni samochód ratowniczo
gaśniczy z napędem 4x4,
agregat prądotwórczy z masztem
oświetleniowym,
buty specjalne, ubrania specjalne,
rękawice, hełmy, latarki, kominiarki.
dla jednostki OSP Słajszewo:
agregat prądotwórczy z masztem
oświetleniowym,
radiotelefon nasobny,
mundury wyjściowe, ubrania koszarowe,
kominiarki.

jednostki uczestniczące w działaniach: OSP
Choczewo.
25.05.2012r. Choczewo ul. Bałtycka
wypadek drogowy 3 osoby poszkodowane jednostki uczestniczące w działaniach: OSP
Choczewo.
21.06.2012r. Choczewo ul. Pucka wypadek
drogowy 2 osoby poszkodowane - jednostki
uczestniczące w działaniach: OSP Choczewo.
15.09.2012r. wypadek drogowy trasa
Żelazno – Zwartowo wypadek drogowy 1
osoba
poszkodowana
jednostki
uczestniczące w działaniach: OSP Choczewo.
16.09.2012r. Sasino ul. Morska 33 pożar
poddasza w budynku wielorodzinnym jednostki uczestniczące w działaniach: OSP
Choczewo, OSP Kopalino, OSP Sasino, OSP
Słajszewo.
06.10.2012r. trasa Choczewo – Choczewko

wypadek drogowy 3 osoby poszkodowane jednostki uczestniczące w działaniach: OSP
Choczewo.
21.11.2012r. Kopalino ul. Pogodna 27 pożar
domku
letniskowego
jednostki
uczestniczące w działaniach: OSP Choczewo,
OSP Kopalino, OSP Słajszewo.
27.11.2012r. Bychowo pożar stodoły jednostki uczestniczące w działaniach: OSP
Choczewo.
10.12.2012r. Kurowo wypadek drogowy 3
osoby
poszkodowane
jednostki
uczestniczące w działaniach: OSP Choczewo,
OSP Sasino, OSP Słajszewo.

Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewie
druh Karol Wojciechowski

1% dla OSP w Choczewie
UBEZPIECZ SIEBIE I SWOJE MIENIE

Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz więcej
zabezpieczeń oraz umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.
Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia,
mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia
ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym.

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ ZWIĄZKU OSP RP numer KRS
0000116212
cel: OSP Choczewo, 84-210 Choczewo, ul. Świerkowa 8, woj. pomorskie
PAMIĘTAJ!
POMAGAJĄC STRAŻAKOM – OCHOTNIKOM – POMAGASZ SOBIE
Statystka wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z gminy
Choczewo 2012r.

Ważniejsze działania
ratowniczo gaśnicze
w roku 2012

15.01.2012r. Sasino ul. Zakątna pożar
domku
letniskowego
–
jednostki
uczestniczące w działaniach: OSP Choczewo,
OSP Sasino.
21.01.2012r. trasa Łętowo – Słajkowo
wypadek drogowy 2 osoby poszkodowane –
jednostka uczestnicząca w działaniach: OSP
Choczewo.
24.01.2012r. trasa Choczewo – Żelazno
wypadek drogowy 1 osoba poszkodowana –
jednostka uczestnicząca w działaniach: OSP
Choczewo.
07.02.2012r. Ciekocinko pożar budynku
wielorodzinnego – jednostki uczestniczące w
działaniach: OSP Choczewo, OSP Kopalino,
OSP Sasino, OSP Słajszewo.
25.02.2012r. trasa Strzeszewo – Wicko
wypadek drogowy 5 osób poszkodowanych
– jednostki uczestniczące w działaniach: OSP
Choczewo.
26.04.2012r. Chynowie 15 A/2 pożar
kompleksu
budynków
–
jednostki
uczestniczące w działaniach: OSP Choczewo.
20.05.2012r. trasa Łętowo – Słajkowo
wypadek drogowy 3 osoby poszkodowane s. 16
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Statystka wyjazdów do zdarzeń jednostki
OSP Choczewo 2012r.

Statystka wyjazdów do zdarzeń jednostki
OSP Sasino 2012r.

Statystka wyjazdów do zdarzeń jednostki
OSP Kopalino 2012r.

Statystka wyjazdów do zdarzeń jednostki
OSP Słajszewo 2012r.

WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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Podsumowanie 21 Finału WOŚP na terenie Gminy Choczewo
Już po raz czternasty WOŚP grała na terenie naszej gminy, głównie w Zwartowie,
gdzie w Ośrodku Wczasowo - Szkoleniowym
„RELAKS” mieścił się sztab.
Wszystko zaczęło się w niedzielę 13.01.2013
r. O godzinie 15.00 zbiórkę na rzecz Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła akcja „Cegiełka dla Juniora i Seniora”.
Cegiełkowa akcja przeprowadzona została
przez Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość
„STEK” z Choczewa.

Od godzinie 18.00 organizatorzy WOŚP w
Zwartowie rozpoczęli liczenie zebranych pieniędzy. Po kilkukrotnym podliczeniu pieniędzy okazało się, że zebrano kwotę 10.792,85
PLN
Na zakończenie XXI finału odbyła się dyskoteka prowadzona przez DJ-Szczepuś połączona z pokazem lampionów “Światełko do
nieba”.
Dodatkową atrakcją kulinarną był wielkoorkiestrowy tort, którym częstowali się

W tym samym czasie nauczyciele z
Zespołu Szkól z Choczewa, a także Zuchy i Harcerze z czerwonymi serduszkami i puszkami rozpoczęli zbieranie
pieniędzy na terenie gminy. Przez całe
popołudnie w ośrodku trwał wielki
koncert zespołów: „Contra” z Wejherowa i „Romeo i Julia” z Lęborka, „Live
Band” z Choczewa oraz występ Rodzeństwa Chylińskich.
O godz. 16.00 imprezę uświetniły występy chóru szkolnego oraz zespołu tanecznego pod kierunkiem nauczycieli z
Zespołu Szkół w Choczewie.
Ochotnicza Straż Pożarna z Choczewa
na terenie ośrodka przeprowadziła pokaz ratownictwa drogowego, w trakcie którego zaprezentowano pozyskany dzięki staraniom władz gminy nowy wóz strażacki.
Kolejną atrakcją była działalność punktów
gastronomicznych dla uczestników WOŚP.
Swoje specjały przygotowały Koła Gospodyń
Wiejskich z Sasina, Choczewa oraz Pałac w
Zwartowie. Przez cały czas trwania imprezy
była możliwość zrobienia fotografii rodzin-

wszyscy uczestnicy.
Organizatorzy WOŚP w Zwartowie
serdecznie dziękują wszystkim, którzy
przyczynili się do zebrania tak dużej
kwoty.
Szczególne podziękowania kierowane są do tych osób fizycznych i szefów firm, którzy poprzez podarowanie
cennych przedmiotów na akcję cegiełkową oraz dostarczenie artykułów
spożywczych wnieśli istotny wkład w
osiągnięty wynik finansowy.
WIELKIE DZIĘKI dla wszystkich tych,
którzy przyczynili się do wsparcia tegorocznej edycji WOŚP! Pamiętajmy, że
ta akcja ma charakter bezinteresowny,
nej.
a główny jej cel to pomoc drugiemu człoW czasie trwania imprezy odbyła się licy- wiekowi!
tacja przedmiotów otrzymanych od Fundacji
WOŚP, jak również od osób ze świata kultury i
W imieniu Sztabu
polityki. Zlicytowano między innymi długoWOŚP w Zwartowie
pis otrzymany przez Pana Prezydenta RP BroArtur Bednarski
nisława Komorowskiego, ozdobę choinkową
otrzymaną od Pana Premiera Donalda Tuska
oraz wiele innych przedmiotów.

PUNKT PRZEDSZKOLNY
W CIEKOCINIE
Grudzień jest miesiącem przygotowań do
Świąt Bożego Narodzenia: strojenie choinki,
dekorowanie okien, szykowanie prezentów...
Taka atmosfera panowała też w naszym
przedszkolu. Dzieci bardzo chętnie wykonywały
ozdoby i prace o tematyce świątecznej,
pomagały w dekorowaniu sali, stroiły choinkę,
śpiewały kolędy oraz piosenki o zimie i o
Mikołaju. A co najważniejsze - czekały na
Mikołaja. I oczywiście doczekały się. Nasze
przedszkolaki otrzymały paczki od trzech
Mikołajów, za co serdecznie dziękujemy radnym
i sołtysom gminy Choczewo.
s. 18
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W
CHOCZEWIE

przyszedł znacznie bogatszy niż zwykle. A to
za
sprawą
naszych
lokalnych
przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które
Spotkanie Mikołajkowe z firmą
odpowiedziały na listy skierowane do nich
WINDCOM
przez przedszkolaków. Dzięki pomocy
sponsorów, oprócz tradycyjnych słodkości dla
Grudzień, święta, mikołajki to bardzo każdego dziecka, przedszkole wzbogaciło się o
szczególny i wyjątkowy czas dla wszystkich, nowe układanki, klocki, samochody, laleczki
zwłaszcza dla dzieci. Nasze marzenia o tym, i gry planszowe. Od razu też zaczęła się
żeby ten czas był naprawdę magiczny spełnili fantastyczna zabawa, dzieciaki nie czekały
Państwo Wioletta i Leszek Szymańscy – ani chwili i ruszyły do rozpakowywania
firma WINDCOM, którzy odpowiedzieli na prezentów. Dziękujemy wszystkim, którzy
list
wysłany
do
Mikołaja
przez sprawili, że dzień z Mikołajem był naprawdę
przedszkolaków. Pan Leszek w towarzystwie wyjątkowy:
pomocnika - Mikołajki (swojej żony) przybył
P. Halinie i Jerzemu Detlaff, P. Wiesławie i
do naszego przedszkola z masą prezentów dla Stanisławowi Dawidowskim – sklep Wodnik,
każdego dziecka. Wśród góry słodkości P. Hannie i Łukaszowi Dmochowskim – Ewa
znalazły się również piękne puzzle. Dzieci Zaprasza, P. Mirosławie i Eugeniuszowi
były zachwycone. Podarunki natomiast były Langa – sklep Melan, P. Iwonie i Andrzejowi
tak ciężkie, że niektórzy potrzebowali pomocy Majtacz – sklep Magis, P. Joannie i
aby je unieść.
Andrzejowi Małkowskim, P. Bronisławowi
Przy okazji spotkania dowiedzieliśmy się o Nowak, P.Krystynie Olszowiec, P. Annie
sposobach pozyskiwania energii odnawialnej Dudkiewicz – kwiaciarnia.
i przypomnieliśmy sobie, że należy
oszczędzać prąd. Dzieci stwierdziły, że bez
Dziękujemy, dziękujemy
prądu nie można oglądać bajek, prasować i
W dniu 20 grudnia zaprosiliśmy do
odkurzać.
przedszkola wszystkich sponsorów, którzy
Jeszcze
raz
dziękujemy
Państwu wsparli nasz projekt „List do św. Mikołaja”. W
Szymańskim za miłe spotkanie.
podziękowaniu były tańce, piosenki, drobne
upominki, a także słodki poczęstunek dla
Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
gości. Jeszcze raz wszystkim serdecznie
wszystkie dzieci na niego czekają…
dziękujemy.
Toteż Mikołaj jak co roku, odwiedził
Bożena Paździo
również naszą placówkę. Tym razem jednak
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NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE W
CHOCZEWIE
„Dzwoneczku mały spraw, by
czary się udały”
Naszym
gościem
był
prawdziwy
artysta
iluzji.
Spotkanie
z
krasnalem
czarodziejem
było
bardzo
ekscytujące, przyniosło dzieciom
dużo radości, bowiem do swoich
magicznych sztuczek iluzjonista
zapraszał chętne dzieci, które
również „czarowały”. Za sprawą
„czarodziejskiego” dzwoneczka i
magicznych słów czary się
spełniały, a dzieci… bardzo się
temu dziwiły. To były czary!!!,
przedszkolaki
gromkimi
brawami podziękowały artyście
za występy.

KONKURS ŚWIĄTECZNY –
LAUREACI
Nasze
przedszkolaki
codziennie sięgają po różnorodny

Ho, ho, ho…
Mikołajki to święto o głębokiej
tradycji – już w XVIII wieku dzieci
otrzymywały różne drobiazgi złocone jabłka, pierniczki, krzyżyki.
Mikołajki obchodzone są na cześć
świętego Mikołaja z Miry, biskupa.
My, uczniowie klasy II SP
Ciekocino
przygotowaliśmy
tradycyjnie na ten dzień skarpety
na słodycze i powiesiliśmy je w
klasie, aby Mikołaj znalazł je bez
problemu. Niestety po przyjściu do
szkoły 6 grudnia okazało się, że
skarpetki są puste. Zaczęliśmy się
zastanawiać co jest tego przyczyną.
Stwierdziliśmy jednak, że staramy
się w szkole i z pewnością Mikołaj o
nas nie zapomniał tylko się
spóźnił.
Poprosiliśmy
więc
wychowawczynię, by poszła z
nami na spacer, bo wtedy Mikołaj z
pewnością coś podrzuci gdy nas nie
będzie. Tak więc wyruszyliśmy do
lasu. Jakież było nasze zdziwienie,
kiedy zobaczyliśmy na leśnej
dróżce zgarbionego pod ciężarem
worka z prezentami Mikołaja.
Radość, zdziwienie ogarnęły nasze
serca. Jak się okazało Mikołaj
wędrował właśnie do nas.
Rozmawialiśmy z nim o
wszystkim: o szkole, domu,
radościach
i
smutkach.
Otrzymaliśmy
prezenty
i
obiecaliśmy, że w przyszłym roku
też się będziemy starali. Po
powrocie do szkoły wiedzieliśmy
już dlaczego nasze skarpetki były
puste. Były po prostu za małe!!!!!!
Pozdrawiamy Cię Mikołaju!

materiał plastyczny, a ich
twórczość dokonuje się w
atmosferze całkowitej swobody i
radości. Prace dzieci zdobią nasze
przedszkole. Dzieci z radością
biorą
udział
w
różnych
konkursach, wszyscy cieszymy
się z ich sukcesów i gratulujemy!

WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Przedszkolaki włączyły się w
wielką akcję WOŚP kupując
serduszka, z których dochód w
tym roku przeznaczony był na
zakup sprzętu medycznego dla
dzieci oraz dla seniorów.

PODZIĘKOWANIA
Przedszkolaki
i
personel
przedszkola serdecznie dziękują
sołtysowi p. Ignacemu Goyke za
otrzymane z okazji mikołajek
słodycze. Dziękujemy!

Halina Chmiel

S z k o ła p o d s t a w o w a w C i e k o c i n i e
Konkurs Łowiecki
W
dniu
23.11.2012
w
Nadleśnictwie Lębork odbyła się
jubileuszowa
piąta
edycja
konkursu "Łowiectwo tradycją
dla dobra przyrody leśnej",
konkursu organizowanego od
roku 2004. Wzięło w nim udział
piętnaście szkół podstawowych z
powiatów:
lęborskiego,
bytowskiego, wejherowskiego.
Pytania konkursowe dotyczyły
szeroko
pojętej
gospodarki
łowieckiej oraz kultury i tradycji

łowiectwa
na
przestrzeni
dziejów.
Już
na
wstępie
Nadleśniczy Jan Dominiecki
zaznaczył, że poziom jest na tyle
wysoki, iż niejeden dorosły
miałby problem z prawidłową
odpowiedzią na pytania. Nie
zrażone tym faktem dzieci
przystąpiły do testu, by w
niesamowitym skupieniu już po
trzydziestu minutach oddać
uzupełnione
zestawy
organizatorom.

Szkoła
Podstawowa
w
Ciekocinie uczestniczyła w tym
konkursie po raz pierwszy.
Uczniowie: Nikodem Łuc oraz
Jakub Jażdżewski pod okiem
Leśniczego
Sławomira
Gronowskiego oraz Grzegorza
Książek przygotowywali się do
tego konkursu. Chłopacy spisali
się na medal – Szkoła w
Ciekocinie zajęła III miejsce.
Gratulujemy!

Uczniowie kl. II
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S z k o ła p o d s t a w o w a w C i e k o c i n i e
„Wspólne kolędowanie w Szkole Podstawowej w Ciekocinie”
Dnia 21.12.2012r. uczniowie SP
w Ciekocinie pod kierunkiem
nauczyciela muzyki i nauczycieli
języków obcych postanowili
przygotować i zaśpiewać kolędy
w
języku
niemieckim,
angielskim, kaszubskim no i
oczywiście polskim. Tego dnia
odbyło się wspólne kolędowanie,
w którym uczestniczyli także
rodzice.
Na wstępie zaprezentowali się
uczestnicy kółka teatralnego,
którzy recytowali wiersze o
tematyce
bożonarodzeniowej.
Dodatkowo
uczniowie
byli
poprzebierani
za
postacie
biblijne. Później każda klasa
miała możliwość pokazania
swoich talentów muzycznych i
wokalnych.
Zostały
przypomniane stare i rzadko
śpiewane kolędy.
Na całą szkołę rozbrzmiewał
radosny śpiew, a śpiewakom
akompaniował na keyboardzie i
akordeonie
p.
Marek
Czarnowski- nauczyciel muzyki.
Swoje pierwsze umiejętności gry
na instrumencie mieli też okazję
zaprezentować
uczniowie
pobierający lekcje gry na gitarze
(Kuba Banaszek) i na skrzypcach

WIEŚCI CHOCZEWSKIE

(Angelika Czarnowska). Dzieci
wspólnie
wykonali
kolędę
„Lulajże
Jezuniu”.
Wypadli
całkiem nieźle i wszyscy
podziwiali ich za odwagę oraz
skupienie. Po krótkiej przerwie i
zmianie dekoracji na scenę
wyszli „zerówkowicze”, którzy
wystąpili w przedstawieniu
jasełkowym. Dzieci były bardzo
przejęte, ale pięknie odegrały
swoje
role.
Niektórzy
zachowywali się jak prawdziwi
aktorzy. Ten dzień upłynął w
miłej i świątecznej atmosferze. I
w tak radosnym nastroju
wszyscy udali się do swoich
domów, by czynić przygotowania
do świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy rodzicom za wspólne
kolędowanie.
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Zu ch y i h a rcerze
DBAMY O PTAKI

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
XXI FINAŁ - ZWARTOWO

HARCERZE – 10 WLDH „WILKI”
W tym roku praca wolontariacka dla WOŚP
trwała już tydzień przed wielkim Finałem 13
stycznia 2013r...
Wraz z członkami
Stowarzyszenia STEK "Wspólna Przyszłość" z
Choczewa zbieraliśmy nagrody w gminnych
sklepach, instytucjach i u osób prywatnych.
Sami też część z nich zakupiliśmy na akcję
"CEGIEŁKA dla Juniora i Seniora". Następnie
musieliśmy nagrody poukładać, ponumerować i
Zima to szczególny czas, podczas którego pięknie zapakować. Razem zebraliśmy 1300
ptaki potrzebują naszej pomocy. Cała ziemia nagród :). Oprócz tego kwestowaliśmy na
przykryta jest białym puchem i nasi terenie Pałacu w Zwartowie oraz mieliśmy dwa
skrzydlaci przyjaciele, nawet bardzo się stoiska harcerskie: przy jednym za symboliczne
starając, nie znajdą nic do jedzenia. Prawie 2-3 zł malowaliśmy dzieciom buźki farbkami do
każdy z nas ma karmnik przy swoim oknie, twarzy, przy drugim wspólnie z dziećmi
warto więc teraz o ptakach pamiętać. Można malowaliśmy farbami do tkanin koszulki WOŚP
im zrobić karmę lub wysypać okruszki od z serduszkiem.
chleba lub ziarenka słonecznika. Niektóre
Wspólnie ze Stowarzyszeniem oraz
ptaki wprost uwielbiają słoninkę. Dbajmy o pracownikami Ośrodka Relaks w Zwartowie
nie
zimą!!!
Na
ostatniej
zbiórce uzbieraliśmy około 7.000,00 zł - jesteśmy bardzo
przygotowaliśmy przy Gminnej Bibliotece z tego dumni. O godzinie 20.00 wraz z osobami
Publicznej
małą
"ptasią
stołówkę". uczestniczącymi w WOŚP "wypuściliśmy" w
Zawiesiliśmy aż 15 kul z karmą, które niebo ponad 100 Lampionów Szczęścia - nasze
otrzymaliśmy od Pana Wita Witkowskiego - "Światełko do Nieba". Było przepięknie, kolorowo
leśniczego. Dziękujemy!!!
i nastrojowo. Do domów wróciliśmy około 22-ej,
Zuchy z 10 WLGZ „MALI KORSARZE” zmęczeni ale zadowoleni po całym tygodniu
ciężkiej i ciekawej pracy.
Z naszej drużyny w akcję zaangażowało się
piętnastu harcerzy, w Zwartowie drużynę
reprezentowało dwunastu (tych, których nie
dopadł wirus grypy): Agata Bianga, Agata
Knapińska, Iga Witkowska, Julka Blok, Matylda
Witkowska, Kasia Kesler, Wiktoria Cielecka,
Sara Grabińska, Ada Knapińska, Wacek Lipiec,
Artur Grabiński, Szymon Borowski, Paweł
Woźniak, Dawid Płotka i Mateusz Kesler.
Dziękujemy Rodzicom harcerzy pomagających

nam w tej akcji. Jak zwykle możemy na Was
liczyć.

ZUCHY – 10 WLGZ „MALI KORSARZE”
11 stycznia 2013r. zuchy z naszej gromady pod
opieką dh. Doroty odwiedziły Przedszkole
Samorządowe i Przedszkole Niepubliczne w
Choczewie, kwestując na Wielką Orkiestrę
Świątecznej
Pomocy.
Zebraliśmy
od
przedszkolaków ponad 200 zł. Druhna dała nam
również mini - puszki do naszych domów,
abyśmy mogli tam kwestować (od rodziców,
babć, dziadków i naszych znajomych).
Uwielbiamy przyklejać serduszka WOŚP.
Puszeczki dostarczyliśmy w niedzielę do Sztabu
WOŚP w Zwartowie i okazało się, że w naszych
domach uzbieraliśmy do czterech małych
puszeczek aż 178 zł. Czyli razem uzbieraliśmy w
tym roku około 400 zł.
"Mali Korsarze" włączyli się również w akcję
"CEGIEŁKA DLA JUNIORA I SENIORA", którą
podczas Finału w Zwartowie przeprowadziło
Stowarzyszenie wraz z harcerzami. Zuchy
przyniosły na tę akcję mnóstwo nagród, za które
organizatorzy serdecznie im podziękowali.

NOCNA PRÓBA

WIGILIJNY BIWAK DRUŻYNY
Aby przejść wszystkie etapy próby na
harcerza lub harcerkę w naszej drużynie trzeba
wykazać się niesamowitą wiedzą harcerską i
umiejętnościami z technik harcerskich. Jako
pierwsze zadanie każdy musi poznać symbolikę
oraz znaczenie Krzyża Harcerskiego, bez tego ani
rusz. Poza tym ważna jest znajomość
podstawowych zasad, Prawa Harcerskiego,
Modlitwy Harcerskiej, Hymnu, stopni, obwódek
sprawności, rodzajów ognisk itd.
Każdy z nowoprzybyłych harcerzy ma
swojego opiekuna wśród harcerzy starszych.
Wspólnie układają kartę próby. Starszy harcerz
jest odpowiedzialny za postępy "biszkopta". Aby
zaliczyć kolejny etap próby trzeba wykazać się
pomysłowością oraz umiejętnością przetrwania.
Za każdym razem zadania są inne, aby było
trudniej. Dla naszych "biszkoptów" starsi
harcerze wymyślili tym razem rozpalenie
ogniska w śnieżnej, zmarzniętej zaspie przy
pomocy krzesiwa i finki (które od nas
otrzymali). Mieli na to 10 minut. I poradzili sobie
doskonale.
Próbę zaliczyli: Błażej, Matylda, Julka, Dawid i
Kasia. Są już gotowi złożyć Przyrzeczenie
Harcerskie.

10 WLDH „WILKI”
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wspólnie śpiewaliśmy kolędy, czekając na druha
Radka, który wracał z pracy... Nocą udaliśmy się
na świąteczne podchody i zdobywanie flag w
naszych bazach. Zasnęliśmy pełni wrażeń około
godziny 4.00. Nic więc dziwnego, że rano
humory były kiepskie. kiedy druhna budziła nas
na śniadanie. Dziękujemy serdecznie Ośrodkowi
RELAKS w Zwartowie za miłą gościnę,
przepyszne potrawy i tę niepowtarzalną
atmosferę.

21/22 grudnia 2012 r. w Ośrodku SW "Relaks" w
Zwartowie odbył się wigilijny biwak naszej
drużyny. Przybyliśmy na miejsce w pełnym
umundurowaniu i już po chwili zasiedliśmy do
Wieczerzy. Ale jak obyczaj każe - został
odczytany fragment Pisma Świętego, mówiący o
narodzeniu Jezusa w Betlejem. Następnie
druhna Dorota złożyła nam życzenia i
zaczęliśmy łamać się opłatkiem. Gdy już każdy
każdemu złożył życzenia zasiedliśmy do stołu.
Były przepyszne pierogi z kapustą i grzybami,
łazanki z kapustą, ryba na ciepło z patelni i
mnóstwo innych przysmaków. Nie zabrakło
również barszczyku z uszkami oraz sałatki...
Prawdziwa uczta. Usiedliśmy w kręgu przy
choince, którą podarowaliśmy Ośrodkowi i

WYJAZD GROMADY NA
KRĘGLE

17 grudnia 2012 roku jedenaścioro zuchów
z naszej gromady wraz z rodzicami
wyruszyło na Bowling w Gniewinie. Zabawa
była pierwszorzędna i na pewno nie będzie to
ostatni tego typu wyjazd. Niektórzy byli na
kręglach po raz pierwszy i bardzo im się
spodobało. Zuchy odegrały prawdziwy
Turniej i walczyły o każdy punkt.
Klasyfikacja
końcowa
wyglądała
następująco:
I MIEJSCE: Krzyś - 63 pkt., Franek - 63 pkt.,
Wiktor - 62 pkt.
II MIEJSCE: Zosia - 45 pkt., Łukasz - 44 pkt.,
Patrycja - 42 pkt.

(dok. na str. 26)
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Sport

„JOKER” LUBLEWKO… NAJLEPSZY!
W
sobotę
19.01.2012
r.,
w hali sportowej Zespołu
Szkół w Choczewie, rozegrano
„I Noworoczny, Sołecki Halowy
Turniej Piłki Nożnej ”, podczas
którego rywalizowało 7 zespołów.
Była to jednocześnie pierwsza
impreza
sportowa,
której
organizatorem było Stowarzyszenie

pokonał
jeszcze
„Latarnika”
Słajszewo 3:2 i zremisował z
„Młodymi
Gniewnymi”
2:2.
„Latarnik” wygrał z kolei 2:0 z
„Młodymi Gniewnymi”, co dało mu
ostatecznie III miejsce (2 pkt.). W gr.
„B” o końcowym miejscu w tabeli
decydowały rzuty karne, albowiem
zarówno „Bałtyk” Łętowo, jak i

Najlepszy zespół turnieju JOKER Lublewko z Sołtysem
LKS „Latarnik” Choczewo. Oprócz
młodzieży,
reprezentującej
poszczególne
sołectwa
i
miejscowości naszej gminy, w hali
przy ul. Szkolnej 2 pojawili się
także… Wiesław GĘBKA – Wójt
Gminy
Choczewo,
Krzysztof
ŁASIŃSKI – Przewodniczący Rady
Gminy, Andrzej SOBOŃ – Dyrektor
Zespołu Szkół w Choczewie,
Zbigniew SARZYŃSKI, Krystyna
DETTLAFF, Michał ZIELASKIEWICZ,
Wacław
SEWERYN,
Robert
LORBIECKI oraz sołtysi Lublewka
(Romuald FIGUŁA), Zwartowa
(Wiesław ERDMANN) i Łętowa
(Daniel PETROW).
W pierwszej fazie turnieju,
uczestniczące w nim zespoły
zostały rozlosowane na II grupy, w
gr. A znaleźli się „Młodzi Gniewni”,
„Joker”
Lublewko,
„Latarnik”
Słajszewo i „Kłos” Osieki Lęborskie,
natomiast w gr. „B”: „Bałtyk”
Łętowo, „Mo-tor” Zwartowo i „Orion
Team” Jackowo.
Turniej rozpoczęło spotkanie gr.
„A”, w którym „Joker” Lublewko
pokonał „Kłos” Osieki Lęborskie 6:2,
co ciekawe… oba zespoły spotkały
się też potem w finale zawodów.
„Joker”
wygrywając
kolejne
spotkania
z
„Latarnikiem”
Słajszewo
5:1
i
„Młodymi
Gniewnymi” 3:2, zajął ostatecznie I
miejsce w swojej grupie (6 pkt.). Na
II miejscu uplasował się „Kłos”
Osieki Lęborskie (3 pkt.), który
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

„Motor” Zwartowo pokonały po 2:0
„Orion Team” Jackowo oraz
zremisowały w bezpośrednim
pojedynku 2:2. Po serii rzutów
karnych, I miejsce przypadło
„Bałtykowi” Łętowo (3 pkt.), II
miejsce zajął „Motor” Zwartowo (3
pkt.) a III – „Orion Team” Jackowo
(0
pkt.).
W
spotkaniach
półfinałowych „Bałtyk” Łętowo
uległ „Kłosowi” Osieki Lęborskie 0:4,
natomiast
„Joker”
Lublewko
pokonał w takim samym stosunku
bramek „Motor” Zwartowo. W fazie
finałowej, w meczu o V miejsce, III
zespół gr. „B” – „Orion Team”
Jackowo miał się spotkać z III
zespołem gr. „A” – „Latarnikiem”
Słajszewo,
jednakże
młodzi
piłkarze tego drugiego zespołu…
zdecydowali się na powrót do
domu, wobec czego, owo V miejsce
przypadło walkowerem (3:0) ekipie
z Jackowa.
W meczu o III miejsce „Motor”
Zwartowo pokonał 4:0 bardzo
ambitnie grający „Bałtyk” Łętowo.
W spotkaniu finałowym, „Joker”
Lublewko wygrał ponownie z
„Kłosem” Osieki Lęborskie, tym
razem… 4:1!
Zwycięski
zespół
„Joker”
Lublewko grał w składzie:
Arkadiusz ŁYSKO, Tomasz FIGUŁA,
Rafał LESSNAU, Arkadiusz OBRZUT,
Paweł SZUR, Andrzej DRAFC, Daniel
OBRZUT oraz Marcin DROSK.
Poniżej ostateczna klasyfikacja

„Choczewo Cup 2013”
1. „Joker” Lublewko
2. „Kłos” Osieki Lęborskie
3. „Motor” Zwartowo
4. „Bałtyk” Łętowo
5. „Orion Team” Jackowo
6. „Latarnik” Słajszewo
7. „Młodzi Gniewni”
Trzeba przyznać, że poziom
turnieju był nadspodziewanie
wysoki, a młodzi piłkarze z terenu
naszej gminy zademonstrowali
ogromną ambicję i wolę walki.
Najlepszym
zawodnikiem
turnieju został uznany ARKADIUSZ
OBRZUT z „Jokera” Lublewko,
królem strzelców z dorobkiem 9
bramek został KRZYSZTOF OBRZUT
z „Kłosa” Osieki Lęborskie,
natomiast
najlepszym
bramkarzem – PRZEMYSŁAW
ŚWIĄTEK z „Kłosa” Osieki Lęborski.
Klasyfikację
najlepszych
strzelców wygrał, wspominany już
wyżej Krzysztof OBRZUT – 9
bramek, a na dalszym miejscach
uplasowali się: Arkadiusz OBRZUT
i Rafał LESSNAU (obaj – „Joker”) po
7 bramek, Piotr KARCZ („Motor”) –
5, Tomasz FIGUŁA („Joker”) – 4 oraz
Aleksander ŁYSKO („Joker”) i
Marcin MRUK („Latarnik”) – po 2
bramki.
Zespoły, które zajęły miejsca I-IV
otrzymały okazałe, piękne puchary,
natomiast zawodnicy zespołów z
miejsc I-III dodatkowo medale…
złote, srebrne i brązowe. Z kolei
najlepsi
zawodnicy
turnieju
(Arkadiusz Obrzut, Krzysztof Obrzut
i Przemysław Świątek) oprócz
okolicznościowych
statuetek
dostali także… pojemne torby
sportowe.
W podziękowaniu za wkład i
zaangażowanie w organizację
imprez sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy
Choczewo, pamiątkowe szklane
statuetki otrzymali: Wiesław
GĘBKA – Wójt Gminy Choczewo,
Andrzej SOBOŃ – Dyrektor Zespołu
Szkół w Choczewie oraz Iwona
RATAJCZAK – Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.

Gratulujemy!!!
Całe zawody bardzo dobrze
sędziowali … panowie Jarosław
KARMAZY i Łukasz SIERADZKI z
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Dziękujemy!
Choć była to pierwsza impreza,
jaką
zorganizowało
nasze
Stowarzyszenie,
widać
było
doskonałą
organizację
i
profesjonalne
przygotowanie
zawodów. Warto nadmienić, że
impreza nasza była „ubezpieczona”,
natomiast
poszkodowanym
pomocy udzielała dyplomowana
pielęgniarka – Danuta KUJAWA.
Pozostaje mieć nadzieję, że za rok,
w „II Noworocznym, Sołeckim
Halowym Turnieju Piłki Nożnej CHOCZEWO CUP 2014” weźmie
udział jeszcze więcej ekip, tym
bardziej, że w tegorocznej imprezie
zabrakło
przede
wszystkim
zawodników z… Choczewa (!),
które samo mogłoby wystawić
przynajmniej 2-3 zespoły… Może
zatem za rok…
(MD)

Po prawej najlepszy zawodnik
turnieju - ARKADIUSZ OBRZUT z
„Jokera” Lublewko, z lewej król
strzelców z - KRZYSZTOF OBRZUT
z „Kłosa” Osieki Lęborskie

Uczestnicy Turnieju
s. 25

Sport
(c.d. ze str. 24)

III MIEJSCE: Wojtek -37 pkt.,
Szymon - 35 pkt., Asia - 31 pkt.,
Karolina - 28 pkt., Magda- 27 pkt.
Serdeczne podziękowania dla
Rodziców zuchów: p. Eli Lipiec, p.
Aldony Polesa oraz p. Łukasza
Dmochowskiego za pomoc w
organizacji
wyjazdu
do
Gniewina.

ZUCHY 10 WLGZ „MALI
KORSARZE”

„HUZAR” na III miejscu w II Halowym Turnieju Piłki
Nożnej
Dnia
19.01.2013r
drużyna
„HUZAR” Choczewo rocznik 2004 i
młodsi uczestniczyła w turnieju
piłkarskim zorganizowanym przez
SKS Bałtyk Gdynia „BAŁTYK CUP 2”.
Skład naszej drużyny: Jacek
Erdmann, Wojciech Dmochowski,
Patryk Wujec, Michał Pionke,
Patryk Grzanka, Paweł Wątroba,
Krystian Izmajłowicz, Kacper
Mędrycki, Marcel Majchrzak,
Oskar Lawer, Adrian Dołotko.
Nasza drużyna grała w grupie 2 z
takimi drużynami jak: Czarni
Pruszcz Gdański, Bałtyk Gdynia II,
Jedynka Reda. Po rozegraniu
meczy grupowych i awansie do
ćwierćfinału spotkała się z
zespołem Bałtyk Gdynia I, i
pokonała ich 1:0. W półfinale
graliśmy z zespołem z Chojnic.
Mecz przegraliśmy 1:3. W meczu o
3 miejsce pokonaliśmy drużynę
Olimpia Elbląg 1:0.
Najlepszym
zawodnikiem

Wręczenie nagród w
Gminnym Konkursie
Bożonarodzeniowym
10 stycznia br. w naszej Bibliotece
wręczone zostały nagrody laureatom
Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego.
Dokonali tego Wójt Gminy Choczewo Pan
Wiesław Gębka, oraz Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Choczewie Pani Beata
Żuk. Po otrzymaniu swoich nagród dzieci
zostały poczęstowane słodką niespodzianką,
a
następnie
pod
opieką
swoich
wychowawczyń wróciły do szkół i
przedszkoli.

turnieju
uznano
naszego
9-12. Polonia Gdańsk, Jedynka
reprezentanta Patryka Wujca. Reda, Olimpia Grudziądz.
Trenerzy
chcieliby
bardzo
podziękować zawodnikom za duże
Trenerzy
zaangażowanie i wolę walki oraz
Andrzej Lessnau, Grzegorz Slottke
rodzicom za pomoc i organizację
wyjazdu.
27.01.2013 znowu jedziemy na
duży turniej który organizuje UKS
Mosty, na którym wystawimy 2
zespoły. 03.02.2013 rocznik 20022003 będzie uczestniczyć w turnieju
w Wejherowie organizowanym
przez Akademię Piłkarską Błękitni
Wejherowo.
KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
TURNIEJU:
1.Czarni Pruszcz Gdański
2. Chojniczanka Chojnice
3. Huzar Choczewo
4. Olimpia Elbląg
5-8. Bałtyk Gdynia I i II , UKS
Mosty, Lider DĘBOGÓRZE, Orzeł
Gdynia

Biblioteka
księgozbioru. Katalog online dostępny jest w
godzinach pracy Biblioteki.
Strona dostępna jest pod adresem:

www.bibliotekachoczewo.republika.pl
Zapraszamy!

Origami
Dzięki uprzejmości nauczycielki ZS w
Choczewie Pani Barbary Cholka oraz uczniów
ZS w Choczewie możemy zaprosić Państwa
do obejrzenia wystawy przepięknych prac
origami, które gościmy w naszej Bibliotece.
Zapraszamy!

E. Wójcik

Senna przyroda
Zachęcamy do odwiedzenia naszej
Biblioteki i obejrzenia wystawy pn.: „Senna
przyroda”. Ekspozycja jest częścią projektu
edukacyjnego realizowanego przez klasę III a
SP w Choczewie pod kierunkiem Pani
Mirosławy Rudnickiej, a składa się na nią
zbiór fotografii, prac plastycznych oraz
opisów przyrody. Zapraszamy.

Nowa strona internetowa
Biblioteki
Z przyjemnością zapraszamy na nowo
utworzoną stronę internetową naszej
Biblioteki.
W zakładce KATALOG ONLINE znajduje się
link przekierowujący do katalogu naszego
s. 26

Podsumowanie roku
2012
Dokonujemy podsumowania 2012 roku i
przedstawiamy niniejszym telegraficzny
skrót naszej ubiegłorocznej działalności.
Dziękujemy wszystkim, bez których ta
działalność nie mogłaby się odbyć.
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Akcje biblioteczne
Przypominamy nasze akcje z ubiegłych lat. Są one nadal aktualne, zachęcamy więc, aby z nich korzystać.

s. 28
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Wi e śc i z p a r a fi i
Ch oczewo
„Dziecko to dar od Boga,
To cząstka nieba na ziemi”
PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU ŚW. ZOSTALI WŁĄCZENI DO
WSPÓLNOTY PARAFII I KOŚCIOŁA W 2012 r.
1. 06.01. Katarzyna Lucyna Pomieczyńska z Lubiatowa
2. 21.01. Piotr Artur Krefta z Szymanowa
3. 05.02. Michalina Anna Rychert z Lublewa
4. 10.03. Igor Krzysztof Sawicz z Choczewa
5. 14.04. Paweł Zienke z Łętowa
6. 14.04. Gracjan Alojzy Pomieczyński z Lublewka
7. 02.06. Krzysztof Kazimierz Mallek z Łętowa
8. 09.06. Adam Jabłoński-Treder z Choczewa
9. 23.06. Maja Maria Lorbiecka z Choczewa
10. 23.06. Mateusz Michał Milczarek z Choczewa
11. 14.07. Sebastian Krzysztof Pienszke z Osiek
12. 14.07. Wiktor Sebastian Kostuch z Choczewa
13. 28.07. Ksawery Kazimierz Piotrowski z Kierzkowa
14. 12.08. Mateusz Bronisław Skrzyński z Choczewa
15. 19.08. Bartosz Paweł Juchno z Lublewa
16. 25.08. Julia Wiktoria Łobażewicz ze Słajkowa
17. 01.09. Filip Mateusz Terka z Choczewa
18. 29.09. Krzysztof Adam Kozłowski z Lublewka
19. 20.10. Aleksander Tomasz Szymański z Lubiatowa
20. 01.12. Barbara Maria Bojanowska z Kopalina
21. 01.12. Amelia Kamila Góźdź z Choczewa
22. 15.12. Marcin Kieza z Żelazna
23. 25.12. Jakub Łukasz Łaszewski z Żelazna
24. 25.12. Marcel Stanisław Mikulski z Łętówka
25. 25.12. Przemysław Piotr Koń z Choczewa
26. 25.12. Jan Łukasz Blok z Osiek
27. 25.12. Kacper Jan Kostuch z Choczewa
28. 25.12. Kacper Dettlaff z Choczewa
29. 29.12. Olgierd Adam Klemens z Osiek
30. 29.12. Karol Franciszek Klemens z Osiek

MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W ROKU 1988, CZYLI PRZED 25-CIU LATY
1. Grzegorz i Jolanta Żelewscy – 13.02. – Choczewo
2. Henryk i Henryka Manikowscy – 03.04. – Choczewo
3. Edmund i Cecylia Górowscy – 09.04. – Choczewo
4. Dariusz i Halina Kierońscy – 09.04. – Kopalino
5. Henryk i Regina Tatarczuk – 09.04. – Choczewo
6. Roman i Teresa Przymęccy – 16.04. – Choczewo
7. Zdzisław i Anna Borkowscy - 16.04.- Choczewo
8. Kazimierz i Maria Tylus – 23.04. - Choczewo
9. Bogdan i Janina Lewandowscy – 18.06. - Sasino
10. Marian i Joanna Stróżyńscy – 25.06. – Choczewo
11. Rafał i Dorota Klaman – 25.06. – Osieki
12. Marek i Alicja Fusowscy - 09.07. – Choczewo
13. Zdzisław i Małgorzata Jaskulski - 20.08.- Sasino
14. Paweł i Małgorzata Grodzińscy – 20.08. – Ciekocino
15. Henryk i Alina Rynko – 27.08. - Choczewo
16. Stanisław i Mariola Zakrzewscy – 24.09. – Choczewo
17. Mieczysław i Halina Dutkiewicz – 01.10. – Choczewo
18. Marek i Ewa Charzyńscy – 08.10. – Choczewo
19. Bogdan i Małgorzata Stan – 08.10. – Ciekocino
20. Zbigniew i Danuta Płonka – 15.10. – Osieki
21. Mieczysław i Katarzyna Fierka – 15.10. – Choczewo
22. Piotr i Celina Oleszek – 22.10. – Ciekocino
23. Jan i Halina Brun – 29.10. – Ciekocino
24. Jan i Iwona Dettlaff – 29.10. – Osieki
25. Mieczysław i Jadwiga Gryka – 31.10. – Sasino
26. Wiesław i Grażyna Krefta – 19.11. – Choczewo
27. Adam i Barbara Zapora – 19.11. – Ciekocino
28. Janusz i Joanna Bach – 26.11. – Choczewo
29. Tadeusz i Marzena Sirocki – 26.12. – Choczewo

"Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie"
Ks. Jan Twardowski
SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO W ROKU 2012 W NASZEJ
WSPÓLNOCIE ZAWARLI
1. 21.01. – Artur Piotr Krefta z Czymanowa i Sandra Justyna
Tokarska z Choczewa
2. 28.04. – Krystian Radosław Sawicz z Choczewa i Alicja Elżbieta
Murawska z Choczewa
3. 16.06. – Dariusz Edward Krzykowski z Choczewa i Dorota Karolina
Stróżyńska z Choczewa
4. 16.06. – Andrzej Piotr Goszka z Gdyni i Agata Karolina Świątek z
Kopalina
5. 01.09. – Stanisław Krzysztof Ladach ze Słuchowa i Agnieszka
Leśnik z Kopalina
6. 01.09. – Mariusz Góźdź z Choczewa i Kamila Marzena Czaja z
Lubiatowa
7. 08.09. – Rafał Michał Kosmowski ze Sztumu i Magdalena Bianka
Przykucka z Sopotu
8. 29.09. – Radosław Marek Wołosz z Gdyni i Justyna Anna
Mitkowska z Łętowa
9. 06.10. - Michał Piotr Skotarczak z Choczewa i Monika
Wybieralska z Gdańska

ODESZLI DO DOMU OJCA Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W
2012 r.
1. 19.02. – Józef Dzięgielowski ze Starbienino, l. 87
2. 06.04. – Stefan Zięba z Kierzkowa, l. 84
3. 08.04. – Maria Krampikowska z Lublewa, l. 72
4. 15.05. – Elżbieta Haak z Łętowa, l. 69
5. 26.05. – Zygfryd Fragel z Choczewa, l. 64
6. 09.06. – Regina Olczyk z Osiek, l. 59
7. 01.07. – Antoni Ranachowski z Kierzkowa, l. 61
8. 10.08. – Ginter Zienke z Żelazna, l. 80
9. 28.08. – Maria Kreft z Łętowa, l. 83
10. 10.09. – Helena Pietrzak z Lublewka, l. 57
11. 13.09. – Eugenia Puszkiewicz z Choczewa, l. 93
12. 25.09. – Henryk Balcerek z Łętowa, l. 81
13. 03.10. – Elżbieta Kowalik z Łętowa, l. 52
14. 17.10. – Bogusław Nowak z Kierzkowa, l. 84
15. 01.11. – Tadeusz Ptak z Choczewa, l. 62
5 osób z w/wymienionych zostało pochowanych poza naszą
parafią.

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”
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KRZYŻÓWKA NR 23
LITERY Z PODANYCH W TABELI PÓL UTWORZĄ ROZWIĄZANIE. NALEŻY JE dostarczyć do 11 LUTEGO 2013 r. do siedziby biblioteki osobiście, emailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje imię, nazwisko, oraz DANE KONTAKTOWE. Nagrodą jest kSIĄŻKA: MIASTA POLSKI, a zwycięzca
zostanie wyłoniony 12 LUTEGO w drodze losowania. DLA UŁATWIENIA W KRZYŻÓWCE UJAWNIONO LITERY O.
ADRES: gMINNA bIBLIOTEKA pUBLICZNA, UL. KUSoCIŃSKIEGO 5, 84-210 CHOCZEWO, E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl

POZIOMO:
1 A- ŚWIĘTY Z PREZENTAMI
1 I- FILOZOF Z BECZKI
3 A- PRZYPINANY BALOWICZOM
4 J- WALKA BURTA W BURTĘ
5 B- DUŻA BECZKA
7 A- MIĘDZY RAKIEM A PANNĄ
7 E- RODZAJ SLALOMU NA STOKU
9 A- ATAK Z CHMUR
9 J- DWIE U TOLKIENA
12 E- ZEWNĘTRZNA ŚCIANA BUDYNKU
13 A- PRYZWYCZAJENIE, NAŁÓG
13 L- WYSPA KRÓLA MINOSA
15 G- ŻONA BIBLIJNEGO IZAAKA
16 A- MARK, TWÓRCA TOMKA SAWYERA
18 L- PRZYBYLI POD OKIENKO
19 A- ANTONIM NIEBA

PIONOWO:
1 B- CERKIEWNY OBRAZ
1 F- AGENTKI CHARLIEGO
1 J- ATRAMENT PRADZIADKÓW
1 L- BEZLEŚNE ZBOCZE GÓRSKIE
1 M- STRUŚ Z AMERYKI
1 O- AUTOR „ARCHIPELAGU GUŁAG”
3 H- PALIWO DO LAMP
5 C- KRÓTKI UTWÓR EPICKI
7 E- RODZAJ, TYP, ODMIANA
7 G- TRZY NA OBRAZIE RUBENSA
9 A- DUŻE MIASTO NA HONSIU
9 J- WIEDEŃSKI NA 3/4
11 M- DRZEWNA ŻABKA
12 H- ŚPIEWAŁ O CHAŁUPACH
12 L- SZKLANE Z RYBKAMI
12 O- „STALOWE..” Z SALLY FILED
13 C- UCZNIOWSKI URLOP
14 J- NUMER W DOWODZIE OSOBISTYM

ASŁO
Hasło krzyżówki z nr-u 12 (154) Wieści Choczewskich brzmi OPOWIEŚĆ WIGILIJNA. Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Sylweriusz Goyke, Wiktoria Hinz, Aleksandra Łasińska, Agnieszka Ladach, Aneta Bieniek, Mariusz Kwas, Patrycja Tarnowska, Anna
Zabłotni, Wiktoria Cielecka, Agata Zabłotnia, Anna Stenka, Marzena Płotka, Małgorzata Król, Irena Fidurska, Oskar Milewicz, Olga Papke,
Adam Leyk, Paweł Wypych, Andrzej Szefs.
Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Agatę Zabłotnią. Gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i
zachęcamy do udziału w kolejnym. Dziękujemy też Marysi za wylosowanie zwycięzcy.
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