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Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy

poniedziałek w godzinach
od 9.00 do 17.00.

Zapraszam również na mój profil Facebook Wiesław Gębka

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Bronisław Nowak 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy 

w każdy poniedziałek

od 16.00 do 17.00, tel. 667 571 698.

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem
jaki można dać dziecku - jest wykształcenie”

Szanowni Państwo,
Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim Na-
uczycielom, Wychowawcom i Pedagogom oraz Pracownikom 
Oświaty za trud wkładany w kształcenie i wychowanie mło-
dych pokoleń, za zaangażowanie w pracę i działania na rzecz 
rozwoju naszych szkół.

Dziękując za pełnienie tej jakże trudnej i wymagającej misji, jaką jest zawód nauczyciela, kieru-
ję do Państwa najserdeczniejsze życzenia.

Życzę satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów oraz dumy z 
sukcesów wychowanków.

Życzę, aby nie zabrakło Państwu zapału do dalszego kształtowania młodych sumień a Państwa 
wiedza, doświadczenie i pasja były inspiracją dla ich rozwoju, poszukiwań i podejmowania no-
wych wyzwań.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

To właśnie 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela.
Święto oświaty i szkolnictwa wyższego powstało na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 1773 roku i upamiętnia 

powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Pomysłodawcą ustanowienia Dnia Edukacji Narodowej był Stanisław Au-
gust Poniatowski.

Obecnie obchodzone święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r., a nazwa Dzień Edukacji Narodowej obowią-
zuje od 1982 roku.

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W CHOCZEWIE
W dniu 21 września zarówno nasi 

mieszkańcy, jak i odwiedzający na-
szą Gminę mieli okazję do uczestni-
czenia w obchodach naszego gmin-
nego Święta Plonów.

Początkiem tego, jakże wyjątkowe-
go dla naszych lokalnych gospodarzy 
święta, była Msza Święta Dziękczyn-
na w kościele parafialnym w Chocze-
wie. Podczas nabożeństwa poświęco-
ne zostały dary, a także przygotowane 

przez sołectwa Wieńce Dożynkowe. 
Po skończonej mszy włodarze na-
szej gminy, prezesi Stowarzyszeń, a 
także niektórzy mieszkańcy wsiedli 
do wozów konnych przygotowanych 
na tę okazję przez Pana Jurka Jędru-
cha ze Słajszewa, tymczasem wieńce 
dożynkowe zostały umieszczone na 
przyozdobionej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Kierzkowo przyczepie cią-
gniętej przez zabytkowy ciągnik z Pa-

nem Eugeniuszem Langa za kierow-
nicą. Tak przygotowana parada przy 
dźwiękach orkiestry ruszyła spod ko-
ścioła na Gminne Obiekty Sportowe.

Gdy już wszyscy dotarli na boisko 
Starostowie Dożynek – Pani Gabrie-
la Łasińska oraz Pan Zygmunt Det-
tlaff przekazali na ręce Wójta Gminy 
Choczewo – Wiesława Gębki – chleb 
Dożynkowy wraz z życzeniami. Wójt, 
jak nakazywała tradycja podzielił ów 
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chleb wśród zaproszonych gości oraz 
mieszkańców gminy.

Po części oficjalnej rozpoczęły się 
występy artystyczne, a także gry i 
zabawy dla dzieci. W międzyczasie 
Dożynkowa Komisja Konkursowa 

oceniła przygotowane przez sołectwa 
Wieńce i przyznała: I miejsce sołec-
twu Choczewko, II miejsce sołectwu 
Sasino, III sołectwu Jackowo, IV so-
łectwu Kierzkowo i V sołectwu Cho-
czewo. Główną nagrodę w postaci 
bonu o wartości 500 zł ufundowała 
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Gdańsku, który 
wręczyła Pani Stanisława Bujano-
wicz – Zastępca Dyrektora Pomor-
skiego Oddziału Regionalnego ARiMR 

w Gdyni. Rozdane zostały także na-
grody w gminnej edycji konkursu 
„Piękna Wieś”.

Kolejnym punktem w programie 
był występ interaktywnego teatru 
dla dzieci i dorosłych pt. „Czarodziej-

ska Rybka” zasponsorowanego przez 
Lokalną Grupę Rybacką Pradolina 
Łeby, skupiając na sobie uwagę wielu 
widzów, którzy mogli wziąć czynny 
udział w przedstawieniu.

Podczas trwania wydarzenia każdy 
mógł skosztować specjałów przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiej-
skich Sasino, Starbienino, Kierzkowo 
i Choczewo, a także podziwiać wy-
stawę płodów rolnych przygotowaną 
przez Pana Krzysztofa Łasińskiego. 

Przez cały dzień można było też ku-
pować cegiełki z nagrodami przygo-
towanym przez Stowarzyszenie STEK 
„Wspólna Przyszłość”, wśród których 
znalazł się również skuter. Szczę-
śliwcowi, który zakupił ta wyjątko-
wą cegiełkę gratulujemy.

Wśród najmłodszych największym 
zainteresowaniem cieszyły się zjeż-
dżalnie, kule wodne i inne darmowe 
atrakcje przygotowane specjalnie dla 
nich na ten dzień. Dodatkowo całość 
dziecięcych zabaw uatrakcyjniał ani-
mator.

Pośród licznych stoisk można było 
znaleźć: stoisko informacyjne PGE 
EJ1 o energetyce jądrowej, Lane Ener-
gy Poland na temat poszukiwania i 
wydobywania gazu z łupków, Ka-
szubskiego Banku Spółdzielczego, 
prowadzony przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną kiermasz książek, ręko-
dzieło, stoisko PKS z darmową gro-
chówką i wiele, wiele innych.

Występy lokalnych artystów i kon-
certy zespołów Five Set, Jorrgus, Re-

vers, czy też pokaz teatru ognia Fla-
grantis i jego finał w postaci pokazu 
fajerwerków, mimo kapryśnej wie-
czornej pogody skupili na sobie uwa-
gę wielu widzów.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
współorganizatorom: PGE Energia 
Odnawialna, Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa oddział 
w Gdyni, Restauracji Kasztanowy 
Gościniec, firmie Audioline, Lokal-
nej Grupie Rybackiej Pradolina Łeby, 
Panu Adamowi Galas – Dyrektorowi 



s. 3WIEŚCI CHOCZEWSKIE

„Tegoroczne święto plonów było 
fantastyczną imprezą, na którą 
tłumnie przybyli mieszkańcy naszej 
Gminy, a także przyjezdni i turyści. 
Tak duże przedsięwzięcie nie udałoby 
się, gdyby nie pomoc i zaangażowa-
nie dużej liczby ludzi oraz sponsorów. 
Do osiągnięcia sukcesu przyczyniła 
się praca wielu osób, którzy włożyli 
mnóstwo trudu i poświęcili wiele go-
dzin własnego czasu, ażeby przygoto-
wać uroczystość.

Chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy wzięli czynny 
udział w przygotowaniach.

Dziękuję przede wszystkim pracow-
nikom Urzędu Gminy, mojemu za-
stępcy Robertowi Lorbieckiemu, An-
drzejowi Wiśniewskiemu, sołtysom i 
mieszkańcom sołectw, którzy przy-

gotowali wieńce dożynkowe, Kołom 
Gospodyń Wiejskich, które nie tylko 
przygotowały wspaniałe potrawy na 
stoiska, ale również podjęły inicja-
tywę i wykonały ciekawe i zabawne 
dożynkowe dekoracje oraz księżom 
z naszej Gminy za uroczystą, dzięk-
czynną Mszę Św. Dziękuję za przy-
gotowanie stoisk z płodami rolnymi 
– p. K. Łasińskiemu i działkowcom z 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego Re-
laks w Choczewie. Dziękuję sponso-
rom i współorganizatorom – firmom: 
PGE EJ1, Lane Energy, PKS Wejhero-
wo, Eko Energia, LGR Pradolina Łeby, 
Stowarzyszeniu STEK „Wspólna Przy-
szłość” za nieocenioną pomoc oraz 
młodzieży z Zespołu Szkół w Chocze-
wie i artystom z terenu naszej Gmi-
ny za uświetnienie swoim występem 

imprezy.
Wszystkim rolnikom, ogrodnikom, 

pszczelarzom i rodzinom rolniczym 
dziękuję za zebrany plon i za trud 
włożony w pracę na roli. Dziękuję 
także wszystkim, którzy wraz z nami 
wzięli udział w gminnym święcie plo-
nów za kultywowanie tradycji, bo to 
właśnie tradycja nas jednoczy.

W swoich podziękowaniach zapew-
ne kogoś pominąłem, gdyż nie mo-
głem dostrzec pracy wszystkich. Cie-
szę się jednak, że tak wiele osób wzięło 
udział we wspólnym przedsięwzięciu. 
Życie po raz kolejny pokazało, iż tylko 
dzięki wspólnemu działaniu można 
osiągnąć sukces.”

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

PKS, Panu Jurkowi Jędruchowi, Panu 
Eugeniuszowi Langa, Stowarzysze-
niu STEK „Wspólna Przyszłość”, a 
także wszystkim Kołom Gospodyń 
Wiejskich za ogromną pomoc i ocean 
pomysłów na uatrakcyjnienie tego 
szczególnego święta.

/A.W./
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PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Nie jest tajemnicą, że Gmina 

od kilku lat boryka się z kłopotami 
finansowymi. Krążą różne opinie na 
temat przyczyn takiego stanu rze-
czy. Szuka się winowajców...

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Na zebraniach sołeckich, 
które jesienią odbywały się w so-
łectwach naszej Gminy, niejedno-
krotnie słyszałem zarzuty od moich 
opozycjonistów, że przez minione 
cztery lata doprowadziłem Gminę 
do bardzo dużego zadłużenia. Nato-
miast, ich zdaniem, mój poprzednik 
p. J. Michałowski pozostawił ją w 
doskonałej kondycji finansowej. Nic 
bardziej mylnego…

Budżet gminy w 2010 roku za-
mknęliśmy deficytem w wysokości 
3.730.147,96 zł, który to spowodował 
totalną zapaść gminy i brak możli-
wości realizowania nowych zadań 
i inwestycji, a także rozpoczął czas 
oszczędności i zaciskania pasa.

Dla mnie jako obejmującego sta-
nowisko wójta było to nowe i trud-
ne wyzwanie. Zastanawialiśmy się 
co zrobić, by Gmina mogła normal-
nie funkcjonować. Zaczęliśmy więc 
ograniczać wszelkie koszty i wydat-
ki, ażeby tylko wyjść z tej sytuacji i 
móc zapłacić zaległe wynagrodzenia 
i należności za zrealizowane inwe-
stycje.

Gmina Choczewo jest samorzą-
dem o stosunkowo niskich docho-
dach i wysokich kosztach stałych, 
co sprawia, że zazwyczaj ma koniec 
roku musi w budżecie wystąpić de-
ficyt, który spowodowany jest sku-
mulowaniem się różnego rodzaju 
zobowiązań – trzynastki, płatności 
do ZUS, czy też faktury, które wpły-
wają na koniec roku i z reguły prze-
chodzą na rok kolejny. Jednakże na 
przestrzeni lat 2006-2013 nie był on 
nigdy tak wysoki jak na koniec 2010 
roku, kiedy to bardzo dużo płatności 
zostało przesuniętych na 2011 rok. 

Oczywiście budżet na 2011 rok został 
uchwalony przez radę poprzedniej 
kadencji poprawnie od strony praw-
nej, i tak aby pozytywnie został za-
opiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, jednak z założeniem 
że środki zaplanowane nie pokryją 
nawet stałych kosztów. W związ-
ku z tym należało zaciągnąć kredyt 
na występujący deficyt oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek w wysokości 2.800.000,00 
zł. Dzięki temu kredytowi udało się 
jakoś z tej trudnej sytuacji wybrnąć. 
Natomiast kolejny, 2012 rok był chy-
ba w tej kadencji najtrudniejszy, 
gdyż trzeba było zakończyć inwesty-
cje rozpoczęte w poprzednich latach. 
Rozchody Gminy, czyli spłaty poży-
czek i kredytów, od 2011 roku wzrosły 
drastycznie w związku z tym, że te 
zaciągane od 2006 roku miały kilku-
letnią karencję spłaty przeniesioną 
na następne lata.

W 2013 roku rozpoczęły się kolej-
ne schody dla budżetu Gminy, kiedy 
to weszła w życie nowelizacja usta-
wy o finansach publicznych, która 
zmieniła przepisy możliwości spłaty 
rat kredytów przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Aby umożliwić 
realizację budżetu i uzupełnić deficyt 
budżetowy Gminy w 2014 roku zacią-
gnęliśmy kredyt konsolidacyjny na 
całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych kredytów.

Oszczędności, które zmuszeni by-
liśmy rozpocząć od 2010 roku, przy-
niosły efekt w postaci płynności 
finansowej w roku 2014, kiedy to 
mogliśmy już rozpocząć pierwsze 
inwestycje w Gminie. Lata 2011-2013 
były wyjątkowo trudne i chude dla 
gminnego budżetu, gdyż musieliśmy 
zakończyć ważną, i w trudnych oko-
licznościach, inwestycję oczyszczalni 
ścieków w Choczewie, a jednocześnie 
spłacać zaciągnięte wcześniej kredy-
ty. Kłopoty finansowe spotęgowały 
także obniżone wpływy do budżetu 
spowodowane zawyżonym planem 
dochodów z mandatów (fotoradar) i 
niemożliwym do wykonania, bo spo-
wodowanym kryzysem na rynku, 
planem sprzedaży nieruchomości 
gminnych. Łącznie była to kwota nie-
bagatelna, bo sięgająca wartości kil-
ku milionów złotych! Przypominam, 
że wójtem zostałem 10 grudnia 2010 
roku i zastałem już zaplanowany na 
2011 rok budżet przez poprzedniego 
wójta i poprzednią Radę. W tej chwili 
uzyskana płynność finansowa Gmi-

ny pozwala nam na podejmowanie 
kolejnych inwestycji, m.in.: realizo-
wany wspólnie z powiatem remont 
dróg powiatowych, w Choczewie na 
ulicy Kusocińskiego oraz na drodze 
Zwartowo-Borkowo, inwestycje w 9 
sołectwach, które dotyczą głównie 
placów zabaw, a także budowa ka-
nalizacji Kurowo-Przebendowo, co 
już realizujemy. Przypomnieć należy 
także wykonanie remontu świetlicy 
w Łętowie i budowę świetlicy w Ko-
palinie-Lubiatowie z pomocą środ-
ków uzyskanych z „Bursztynowego 
Pasażu”. W przyszłym roku zreali-
zowany będzie projekt rewitalizacji 
przestrzeni publicznej polegającej 
na utwardzeniu dróg i budowie ma-
łej infrastruktury na tzw. „dolnym 
Choczewie”. Wygraliśmy konkurs na 
projekt o wartości prawie 2 mln zło-
tych, a dofinansowanie uzyskaliśmy 
w LGR „Pradolina Łeby”.

Kolejną nieprawdą rozpowszech-
nianą przez opozycję, jest opinia, 
że VAT, który za przykładem innych 
gmin postanowiliśmy odzyskać, a 
którego do tej pory nie otrzymaliśmy, 
miał wpływ na realizację budżetu. W 
2013 roku rozpoczęliśmy proces odzy-
skiwania VAT-u za zrealizowane we 
wcześniejszych latach inwestycje. 
Oczywiście dużo prościej byłoby ten 
VAT odzyskać, gdyby Zakład Gminny 
był spółką z o.o. ze stuprocentowym 
udziałem Gminy. Faktycznie, sumę 
którą powinniśmy otrzymać radni 
przyjęli do planu budżetu, ponieważ 
Urząd Skarbowy po pierwszej kon-
troli uznał za zasadne przyznanie 
nam tego zwrotu. Jednak tuż przed 
wypłaceniem nam tej sumy, do-
konał kolejnej kontroli, w wyniku 
której odmówiono zwrotu podatku 
VAT, więc ostatecznie nie ujęliśmy 
tej sumy w dochodach Gminy, bo 
pieniądze przecież nie wpłynęły. Tak 
więc hipotetyczna kwota nie mogła 
mieć faktycznego wpływu na reali-
zację budżetu. Obala to kolejny mit 
rozpowszechniany wśród miesz-
kańców przez radnych opozycyjnych 
i inne znane w Gminie osoby, że 
dzięki temu, że wpisano VAT do bu-
dżetu, Gmina osiągnęła dobry wynik 
finansowy. Dodam jeszcze, że odwo-
łaliśmy się od decyzji Urzędu Skarbo-
wego.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszam na mój profil na Facebo-
ok’u, gdzie zamieszczę zestawienie 
wykonania budżetu i deficytów od 
2006 roku, abyście Państwo mo-
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gli przekonać się jak na przestrzeni 
ostatnich lat kształtował się budżet 
naszej Gminy. Dodam również, że 
zestawienia finansowe i sprawoz-
dania z realizacji budżetu są jawne 
i dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Choczewo.

w.w.: Czy Gmina zamierza zago-
spodarować teren w Choczewie po-
między „Hobetem” a cmentarzem?

Wójt W. Gębka: Gmina posiada tam 
grunty o powierzchni łącznej ok.18 
ha. W tej chwili użytkowane są one 
rolniczo, ale jest to doskonałe miej-
sce na inwestycje. Poprzedni wójt i 
Rada poprzedniej kadencji postano-
wili zbudować tutaj Blizarium. Oka-
zało się jednak, że plan ten przewyż-
sza możliwości finansowe Gminy i 
jest utopijny.  Wartość tego projektu 
szacowano na ok.40 mln złotych nie 
mówiąc już o późniejszych kosztach 
utrzymania już powstałego obiektu. 
Faktycznie zamiar utknął na etapie 
pomysłu, bo nie było jeszcze żadnego 
projektu, a jedynie rysunek, wizu-
alizacja, na sporządzenie której wy-
dano jednak aż kilkadziesiąt tysięcy 
złotych.

Teren jest atrakcyjny inwestycyj-
nie, więc zaproponowałem radnym, 
że na jego części (ok. 1 ha) można by 
usytuować kompleks obiektów, w 
skład którego wchodziłby dom bę-
dący czymś w rodzaju centrum Kół 
Gospodyń Wiejskich, mini targowi-
sko i obiekty dla drobnego handlu. 
Pomysł wypracowaliśmy wspólnie 
z mieszkańcami, więc była akcep-
tacja społeczna. Kolejną, przylega-
jącą działkę o powierzchni 5700m.
kw. chciałem zaproponować na 
sprzedaż ze wskazaniem pod budo-
wę wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego. Jest zainteresowanie 
inwestorów i jest także zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju obiekt wśród 
naszych mieszkańców. Ludzie często 
mnie o to pytają. Naszym radnym z 
Klubu Jerzego Detlaffa pomysły jed-
nak nie przypadły do gustu. Odrzucili 
moje propozycje, podobnie jak Prze-
wodniczący Rady Bronisław Nowak. 
Mało tego, oświadczyli, że do końca 
kadencji za żadnymi zmianami nie 
zagłosują! Nie rozumiem, czy są z 
mieszkańcami czy przeciwko nim?

w.w.: Opozycja zarzuca Panu, że 
oczyszczalnia w Choczewie została 
wykonana niezgodnie z projektem...

Wójt W. Gębka: Z protokołów po-
kontrolnych i decyzji Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Po-
morskiego wynika, iż otrzymaliśmy 
stuprocentowy zwrot środków z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wy-
sokości 3.816.223,00 zł. Dla każdego z 
Państwa wyniki pokontrolne z reali-
zacji budowy nowej oczyszczalni w 
Choczewie są jawne i można je uzy-
skać składając w Urzędzie wniosek 
o udostępnienie informacji publicz-
nej. Przekazywanie mieszkańcom, 
że to wójt Wiesław Gębka ponosi 
odpowiedzialność za to, że wybu-
dowana oczyszczalnia jest za mała, 
jest wręcz niedopuszczalne. Projekt 
budowy oczyszczalni o tak małych 
możliwościach przerobowych został 
przyjęty przez mojego poprzednika, 
p. Jacka Michałowskiego i radnych z 
poprzedniej kadencji. Ja jedynie kon-
tynuowałem rozpoczętą inwestycję. 
O tym, że inwestycja ta została wy-
konana zgodnie z założeniami pro-
jektowymi może świadczyć fakt, że 
Urząd Marszałkowski zwrócił w cało-
ści wnioskowaną kwotę za inwesty-
cję. Oczywiście doskonale rozumiem 
wszystkich mieszkańców, którzy nie 
zostali podłączeni do oczyszczalni 
i nadal korzystają z szamb. Jednak 
pretensje o ten stan rzeczy można 
mieć wyłącznie do mojego poprzed-
nika i radnych poprzedniej kadencji, 
że nie przewidzieli tego, iż w naszej 
Gminie większość gospodarstw do-
mowych posiada szamba, których 
zawartość należy opróżniać i wywo-
zić do oczyszczalni ścieków, a nie do 
lasu, czy też na pola i w przydrożne 
rowy. Będąc wójtem, a także rad-
nym, trzeba być wyjątkowo przewi-
dującym i brać pod uwagę wzrost 
liczby mieszkańców i turystów oraz 
zapotrzebowania na różnego rodza-
ju usługi i świadczenia. W tej chwi-
li nie jesteśmy pewni czy uda się 
nam podłączyć do oczyszczalni te 
wsie, które wcześniej były zaplano-
wane do podłączenia, gdyż oczysz-
czalnia, którą zaprojektowano nie 
jest w stanie przerobić tak dużej ilo-
ści ścieków. Mam nadzieję, że moje 
wyjaśnienia zakończą nieustanne 
przekazywanie przez radnych opozy-
cyjnych, zwłaszcza Jerzego Detlaffa 
i Zbigniewa Szafoniego. Szczególnie 
szkodliwe jednak są nieprawdziwe 
informacje przekazywane przez rad-
nego Bronisława Nowaka, który po-
informowany powinien być najlepiej 
jako pracownik Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i sprawu-
jący funkcję Przewodniczącego Rady 
Gminy!.

w.w.: Od ponad dwóch miesięcy 
istnieje wakat na stanowisku Kie-
rownika Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Kolejne konkursy nie 
przynosiły efektu...

Wójt W. Gębka: 2 października roz-
strzygnięto konkurs na kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Na pełnienie tego stanowiska 
wybrano osobę, która zdaniem komi-
sji konkursowej spełnia oczekiwania 
i dała gwarancję rzetelności w wy-
konywaniu zadań powierzonych na 
tym stanowisku. Poza tym nowa Pani 
Kierownik, w przeciwieństwie do po-
przedniczki, która „nie czuła” misji, 
jaką jako kierownik Ośrodka powin-
na wypełniać, ma wiedzę jaka jest 
rola GOPS-u w Gminie i jak powinna 
wyglądać praca na rzecz mieszkań-
ców Gminy, aby mogli oni zmieniać 
swoje życie. Uważam, że szef takiej 
instytucji powinien wykazywać się 
ogromną empatią i chęcią niesienia 
pomocy ludziom, a także umiejętno-
ścią motywowania do właściwej pra-
cy swoich podwładnych. W wyborze 
kierowaliśmy się również potrzebą 
zmiany sposobu funkcjonowania 
GOPS-u, który nie ma pełnić roli 
„kasy zapomogowej”, ale instytucji 
faktycznie wspomagającej i aktywi-
zującej mieszkańców potrzebujących 
pomocy. Niewątpliwie dużą pomocą 
w realizacji tych zadań są tzw. pro-
jekty unijne i pieniądze pozyskiwane 
z funduszy zewnętrznych na ich re-
alizację. Do tej pory Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej zrealizował jeden 
taki projekt, który niestety został źle 
rozliczony przez poprzednią panią 
Kierownik i musimy teraz z budżetu 
gminy zwrócić ok. 20 tys. zł.

w.w.: Mieszkańcy niepokoją się 
zawieszeniem działalności Banku 
Żywności. Czy zostanie w najbliż-
szym czasie wznowiona?

Wójt W. Gębka: Ostatnio Bank 
Żywności rzeczywiście miał przerwę 
w wydawaniu żywności, która była 
spowodowana opóźnieniem Mini-
sterstwa Rolnictwa w podjęciu istot-
nych decyzji w tej sprawie i brakiem 
porozumienia z Unią Europejską, 
która tę żywność dostarcza. Bank 
Żywności ponowi swoją działalność 
dopiero w grudniu 2014 r. Obecnie 
dysponuje owocami i warzywami, 
które są sukcesywnie wydawane 
przez Panie z KGW Starbienino rodzi-
nom objętym pomocą.

Natomiast niezależnie od Banku 
Żywności będę starał się pozyskać z 
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Fundacji „Pan Władek” i innych źró-
deł artykuły, które pomogą najbar-
dziej potrzebującym przetrwać ten 
trudny zimowy okres.

Zdaję sobie sprawę, że zdarzają się 
przypadki, na które wskazuje często 
opozycja, że osoby otrzymujące po-
moc wyrzucają jedzenie lub je sprze-
dają. Jednak wiem, że są to przypad-
ki incydentalne, a większość osób 
objętych pomocą, docenia ją i wyko-
rzystuje w należyty sposób. Nie ma 
więc powodu, aby tak jak sugeruje 
część radnych opozycyjnych, zanie-
chać tej formy pomocy dla najuboż-
szych, bo moglibyśmy przysłowiowo 

„wylać dziecko wraz z kąpielą”.
w.w.: Kadencja prawie za nami. 

Jakie plany na przyszłość?
Wójt W. Gębka: Cztery lata minęły 

bardzo szybko i sądzę, że po tym cza-
sie powinienem poddać się ocenie 
wyborców. Dlatego też będę kandy-
dował w wyborach na wójta Gminy 
Choczewo. Uważam też, że Komitet 
Wyborców, który reprezentuję, skła-
da się z osób godnych powierzenia 
im funkcji radnych naszej Gminy.

Wraz z moim zastępcą Robertem 
Lorbieckim uzgodniliśmy, że będzie 
on kandydował do Rady Powiatu z 
listy „Wspólny Powiat”. Uważam, że 

jest to doskonały pomysł, gdyż dzięki 
temu, że jako mój zastępca zna do-
brze problemy, z którymi boryka się 
Gmina Choczewo i jej mieszkańcy, 
będzie mógł znacznie lepiej pracować 
na rzecz Gminy reprezentując jej in-
teresy na szczeblu powiatowym. Pra-
cujemy razem już przeszło dwa lata i 
przez ten czas pokazał, że ma wiele 
umiejętności, jest komunikatywny i 
doskonale radzi sobie z rozwiązywa-
niem problemów i realizacją zadań 
przypisanych do stanowiska zastęp-
cy wójta. Wiem, że posiada on dosko-
nałe kwalifikacje aby pełnić funkcję 
radnego powiatowego.

NIE DZIELI NAS TAK WIELE
Organizatorzy tegorocznych Doży-

nek zaskoczyli pomysłowością. Tak 
barwnego i sympatycznego koro-
wodu nie było chyba w historii tej 
imprezy w naszej Gminie. Pozytyw-
nie zaskoczyły mnie także elementy 
dekoracyjne z motywami rolniczy-
mi ulokowane przed Urzędem Gmi-
ny i na rogatkach Choczewa, które 
były dziełem uzdolnionych pań z 
sołectwa Kierzkowo. Chwała im za 
ich trud, zwłaszcza, że swoją pracę 
musiały wykonywać dwukrotnie, 
ponieważ ktoś złośliwy bezmyślnie 
zniszczył ich pracę. Atrakcyjny pro-
gram artystyczny, konkursy, stoiska, 
a zwłaszcza możliwość bezpłatnego 
korzystania przez dzieci z „dmucha-
nego” placu zabaw przyciągnął tłu-
my uczestników. Do dużej frekwen-
cji przyczyniła się także perfekcyjna 
organizacja imprezy, co jest zasługą 
głównie panów Roberta Lorbieckiego 
i Andrzeja Wiśniewskiego. Miesz-
kańcy bawili się wspólnie i tłumnie 
do samego końca przy rytmach mu-
zyki oraz niesamowitych efektach 
świetlno-dźwiękowych.

Nie mają więc racji ci, którzy twier-
dzą, że dzieli nas tak wiele. Okazuje 
się, że potrafimy się wspólnie bawić i 
są okoliczności, w których potrafimy 
być razem. Być może symbolicznym 
impulsem do integracji były gołębie, 
które na rozpoczęcie imprezy wypu-
ścili nasi mieszkańcy.

Sołectwo Choczewo także aktyw-
nie włączyło się do organizacji do-
żynek. Przede wszystkim po wielu 
latach przerwy wykonaliśmy i za-
prezentowaliśmy własny dożynko-
wy wieniec. W tym miejscu serdecz-
ne podziękowania należą się paniom 

Dorocie Wojda, Ewie Świtała i Gabry-
si Łasińskiej, które podjęły się trudu 
wykonania wieńca pod okiem soł-
tysa pana Ignacego Goyke. Duże po-
dziękowania należą się także panu 
Henrykowi Laddach za wykonanie 
konstrukcji wieńca, a Jarkowi Cza-
piewskiemu dziękuję za dużą pomoc 
w przygotowaniu wystawy płodów 
rolnych. Marcinowi Krzysztofiako-
wi dziękuję za umożliwienie trans-
portu, a Stasiowi Łaszewskiemu za 
ogromną pracę przy organizacji ca-
łości wystawy. Za urządzenie i udo-
stępnienie eksponatów na wystawę 
dziękuję wspólnocie Rodzinnych 
Ogródków Działkowych „Relaks” z 

Choczewa, a zwłaszcza państwu Ha-
linie i Markowi Syrewicz oraz Bry-
gidzie i Waldemarowi Klabacha. Za 
dostarczenie swoich płodów rolnych. 
Dziękuję również państwu Iwonie i 
Andrzejowi Majtacz, Markowi Stala 
i firmie „Agro MS Jackowo” oraz pa-
niom z KGW Kierzkowo.

Na koniec serdeczne podziękowa-
nia wszystkim uczestnikom tej uda-
nej imprezy. Mam nadzieję, że za rok 
będzie jeszcze lepiej.

Krzysztof Łasiński
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„ORDER SERCA-MATKOM WSI”
DLA PANI CZESŁAWY KRZEMIŃSKIEJ

Medal „Order Serca Matkom Wsi” 
jest zaszczytnym wyróżnieniem 
dla kobiet wielodzietnych, żyjących 
na wsi, które z ogromnym poświę-
ceniem wychowywały dzieci, pro-
wadząc jednocześnie gospodarstwa 
rolne. Jest wyróżnieniem za praco-
witość, cierpliwość, wytrwałość i 
wiele wyrzeczeń, jakie poniosły dla 
dobra naszej Ojczyzny i przyszłych 
pokoleń. Wymyślili go działacze Kół 
Gospodyń Wiejskich i organizacji 
rolniczych, by uhonorować postawy 
oddanego macierzyństwa i zasługi w 
pracy społecznej dla dobra wsi i gmi-
ny.

Ten wyjątkowy medal – w obecno-
ści swoich bliskich – 1 października 
2014 r. z rąk Wójta Gminy Choczewo 
Wiesława Gębki otrzymała Pani Cze-
sława Krzemińska z Sasina.

Serdecznie gratulujemy Pani Cze-
sławie tego wyróżnienia i dzięku-
jemy za przykład życia rodzinnego 

i społecznego, tak cenny i rzadki w 
dzisiejszych czasach. Życzymy zdro-

wia i wszelkiej pomyślności!

PODSUMOWANIE GMINNEJ EDYCJI KONKURSU 
„PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2014”

W dniu 21 września 2014 roku pod-
czas Dożynek Gminnych w Cho-
czewie odbyło się podsumowanie 
gminnej edycji konkursu „Piękna 
Wieś Pomorska 2014”. Konkurs orga-
nizowany był w dwóch kategoriach 
„Wieś” i „Zagroda”. Celem konkur-
su jest ochrona i poprawa wartości 
krajobrazu przyrodniczego wsi, po-
prawa jakości życia na wsi, podnie-
sienie atrakcyjności wypoczynkowej 
obszarów wiejskich oraz aktywizacja 
i integracja społeczności lokalnej. W 
tegorocznej edycji konkursu udział 
wzięły 24 zagrody i 4 wsie.

Na podsumowanie konkursu za-
proszeni zostali wszyscy uczestnicy 
konkursu. Wójt Gminy Choczewo, 
wręczył laureatom konkursu nagro-
dy w postaci kart podarunkowych 
oraz dyplomy, zaś pozostali uczest-
nicy nagrodzeni zostali krzewami 
ozdobnymi.

Pierwsze miejsce w kategorii „Za-
groda” oraz nagrodę w wysokości 
1000 zł zdobyli Anna i Dariusz Pra-
szczak z Borkowa. Drugie miejsce 
i nagrodę w wysokości 700 zł przy-
znano Barbarze Popielarz z Kurowa, 
zaś trzecie miejsce zdobyła Marzena 
Górnisiewicz z Borkowa, (c.d. na str. 10)
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INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami i przepompownią ście-
ków KUROWO-PRZEBENDOWO

W dniu 22.09.2014 r. Inwestor Gmina 
Choczewo przekazała plac budowy pod 
w/w inwestycję.

W dniu 29.09.2014 r. Inwestor Gmina 
Choczewo, Wykonawca Drewa Hydro-
instal i Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego spotkali się w miejscowości 
Kurowo celem omówienia rozpoczęcia 
prac. W trakcie tej budowy zostanie 
wybudowana sieć kanalizacji sanitar-
nej wraz ze studniami przyłączenio-
wymi na posesjach.

W celu zminimalizowania kosztów 
remontu ulic asfaltowych, wykorzy-
stano technologię przewiertów stero-
wanych. I tak w miejscowości Kurowo 
wykonanych będzie 6 przewiertów 
(przecisków) o łącznej długości 110 mb.

Dalsza trasa kanalizacji przebiega 
głównie poza terenem zabudowanym. 

Podczas tej inwestycji wybudowana 
zostanie sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej o długości 1205 m i ruro-
ciąg tłoczny sieci kanalizacji sanitar-
nej o długości 1077 m.

Remont wodociągu Kurowo – Cho-
czewko

Na remont wodociągu przewidziano 
15 000 zł. W dniu 25.09.2014 r. kwotę 
na remont zwiększono do 30 000 zł. W 
dniu 07.10.2014 r. Wykonawca, GZGK z 
Choczewa rozpoczął prace. Planowany 
jest remont praktycznie całego odcin-
ka wodociągu.

Droga Zwartowo – Borkowo Lębor-
skie

Zakończono remont drogi powiato-
wej, asfaltowej od miejscowości Zwar-
towo do Borkowa Lęborskiego. Koszt 
całości prac remontowych wyniósł 355 
000,00 zł. Prace miały na celu popra-
wę jakości stanu drogi, równocześnie 
podnosząc bezpieczeństwo użytkow-
ników. W celu zmniejszenia kosztów 
prac, przeprowadzono remont odcin-
ków będących w najgorszym stanie. 
Ostatecznie ułożono nową nawierzch-
nię asfaltową na 8 odcinkach niniej-
szej drogi.

Daniel Petryk
Referat Inwestycji

Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Choczewo
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Opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym

w dniu 15 października  2014 r. terminie opłaty za

odpady, za miesiąc październik.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez     wezwania     (tj.

nie     będą     wystawiane     faktury     ani     rachunki), zgodnie z

zadeklarowaną kwotą, do     15     dnia     każdego     miesiąca z

góry.

Należy również pamiętać o uregulowaniu zaległości w opłacie za odpady od lipca 2013 roku. 

Zmiany deklaracji dokonujemy w przeciągu  14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

określonych  w  deklaracji.  Korekty  deklaracji  może  dokonać  wyłącznie  osoba,  która  złożyła

pierwszą deklarację. Prosimy o bieżące zgłaszanie narodzin dzieci oraz zgonów. Przypominany,

opłata  za  odpady  tyczy  się  osób  faktycznie  zamieszkujących  daną  nieruchomość,  a  nie  osób

zameldowanych. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy

Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo na

nr rachunku 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby składającej deklarację, adres nieruchomości (dla

której składana była deklaracja). W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za odpady za okres ….. .

Opłatę należy uiścić w wysokości podanej w deklaracji. Przypominamy, że jest ona zależna od

ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczna stawka opłaty  za odbiór śmieci w

gminie Choczewo wynosi 8,00 zł  od osoby, jeśli odpady są segregowane i 16,00 zł w przypadku

braku segregacji.

Informujemy, iż możliwe jest dokonywanie opłaty za okres z góry np. dokonywanie wpłat w formie

kwartalnej, bądź na pół roku. W takim przypadku ważne jest dokładne opisanie w tytule wpłaty

okresu za jaki dokonywana jest wpłata.

W przypadku niezapłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniona przez

Państwa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

Uwaga! Nie

zapomnij  o

obowiązku

zgniatania

plastikowych 

i kartonowych

opakowań.

Opakowania

ze  szkła  i

plastiku  przed

wrzuceniem

należy

wstępnie oczyścić z zawartości. Do pojemnika na zmieszane odpady komunalne wrzucamy tylko to

co  pozostaje  po  segregacji.  Więcej  informacji  na  temat  gospodarki  odpadami  na  stronie

www.choczewo.com.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADMI.
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(c.d. ze str. 7) otrzymując nagrodę o 
wartości 500 zł. Komisja postanowiła 
przyznać również wyróżnienie oraz 
nagrodę w wysokości 200 zł dla Ja-
niny i Henryka Malinowskich z Sa-

sina. W kategorii „Wieś” zwyciężyła 
miejscowość Choczewko otrzymując 
nagrodę o wartości 1500 zł. Wszyst-
kim uczestnikom  dziękujemy za 
udział w konkursie oraz za wkład 

pracy w poprawę estetyki swoich za-
gród oraz estetyzację i poprawę jako-
ści życia na wsi.

Od 13.10.2014 r.
w Ośrodku Zdrowia w Choczewie będzie przyjmował

specjalista kardiolog Jacek HINCZ
WIZYTY PŁATNE

W każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 14.30.
Zapraszamy

NOWY APARAT USG
Przy wsparciu samorządu Gminy 

Choczewo zakupiliśmy nowy aparat 
ultrasonograficzny Siemens Amson 
X300 PE. Jest to nowoczesny aparat 
z czterema głowicami oraz koloro-
wym Dopplerem. Cyfrowy ultrasono-
graf stacjonarny przeznaczony jest 
do pełnego spektrum badań, m.in. 
jama brzuszna, ginekologia, położ-
nictwo, naczyniowe, mięśniowo-
-szkieletowe.

Nowy aparat USG pozwoli szybciej i 
trafniej postawić diagnozę u naszych 
pacjentów.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE
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W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W CHOCZEWIE
ul. Pierwszych Osadników 39

odbędzie się
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

zapisy
tel. 58 676 35 08

ZAPRASZAMY PACJENTÓW DOROSŁYCH Z PROBLEMAMI SŁUCHU ORAZ 
UŻYTKOWNIKÓW APARATÓW SŁUCHOWYCH

SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE CYFROWYCH APARATÓW SŁUCHOWYCH
INTRA Diagnostyka Słuchu

Tel. 22 219 62 82

INFORMACJA

PONOWNE ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA
Wszystkim osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu przypominamy o obowiązku zgłoszenia do ZUS za po-
średnictwem płatnika składki nieubezpieczonych członków rodziny, 
którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W 
szczególności uczniów i studentów podejmujących zatrudnienie (np. w 
okresie wakacji) na podstawie umowy o pracę, bądź rejestrujących się w 
Powiatowych Urzędach Pracy, którzy w momencie podjęcia pracy naby-
li własny tytuł do ubezpieczenia, a który wygasł po zakończeniu pracy, 
bądź wyrejestrowaniu ze statusu osoby bezrobotnej. W takim przypadku 
uczeń, czy też student winien zostać ponownie zgłoszony do ubezpie-
czenia zdrowotnego przez płatnika składek (np. jednego z rodziców), 
aby posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 
ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY CHOCZEWO !
Ruszyła po raz kolejny machina 

wyborcza do rad samorządów wszel-
kiego szczebla.

W wymiarze lokalnym rozdamy 
mandaty do Rady Gminy Choczewo 
kolejnej kadencji i powalczymy w 
wyborczym akcie o właściwą repre-
zentację naszych lokalnych intere-
sów na forum Powiatu Wejherow-
skiego.

Mijająca kadencja obecnej rady 
gminy, pełna napięć i łatwych do od-
czytania „podchodów” serwowanych 
przez wielbicieli utrwalanego do 2010 
roku porządku, wskazała jednak nie-
zbicie, że do lamusa odchodzi w tej 
gminie zaściankowość, koteryjne 
układy ludzi czerpiących profity z 
bezgranicznej lojalności wobec je-
dynego słusznie wodza i odwraca-
nie się od ludzi, którzy z mozołem, 
wbrew woli włodarzy, realizowali 
swe niezbywalne prawo do kształto-
wania codziennej rzeczywistości w 
sposób demokratyczny.

Jak na dłoni dostrzegamy za to, że 
umacnia się podmiotowość miesz-
kańców naszej gminy, rośnie poczu-
cie realnego współuczestniczenia 
w walce o lepszy wizerunek gminy 
oraz utrwala się nasze zadowolenie 
ze wspólnych osiągnięć i głębokiego 
przeżywania naszej wspólnotowości. 
Można pokusić się wręcz o stwier-
dzenie, iż wspólnymi siłami „prze-
wietrzyliśmy” tę gminę z oparów ab-
surdu, które wiecznie nad nami się 

unosiły, ale nijak nie potrafiliśmy (a 
może czasami też nie chcieliśmy) z 
tym balastem historii skutecznie po-
walczyć. Przełamana została niewi-
dzialna bariera niemocy, wylała się 
drzemiąca w ludziach fala głęboko 
skrywanej energii i zapanowało po-
wszechne przekonanie, że wzbudza 
ona kolejne fale w procesie odnowy, 
której tak naprawdę nie da się już za-
trzymać.

Świadczy to o tym, iż pomysły na 
odmienne funkcjonowanie Gminy 
Choczewo zaprezentowane przez 
urzędującego wójta, radnych ko-
alicyjnych z klubu radnych „Odno-
wa” (Krystyna Dettlaff, Franciszek 
Fleming, Michał Zielaskiewicz, Ra-
fał Kowalski, Marian Liszniański, 
Zbigniew Sarzyński i wspierający 
idee tego klubu Krzysztof Łasiński) 
i wciąż rosnącą rzeszę ludzi dobrej 
woli przekuwających te dążenia w 
rzeczywistość, trafiają na właściwy 
grunt i spotykają się z życzliwym 
przyjęciem znaczącej części miesz-
kańców naszej gminy.

Zawęża się krąg osób niezadowolo-
nych ze standardów, jakie zaczynają 
obowiązywać od blisko 4 lat w życiu 
publicznym Gminy Choczewo. To do-
konanie jest o tyle cenne, że przyszło 
nam tworzyć tę nową rzeczywistość 
w niezwykle trudnym finansowo 
okresie zgotowanym w znaczącej 
mierze przez włodarzy tej gminy 
przed 2010 rokiem.

Dla pełnej jasności – nie jest inten-
cją autora tego głosu deprecjonowa-
nie osiągnięć poprzedników. Każdy 
nowo pozyskany obiekt służy nie-
wątpliwie dobru społecznemu i roz-
wiązuje w większym lub mniejszym 
stopniu palące potrzeby mieszkań-
ców gminy. Nie mogliśmy jednakże 
za właściwe ekonomicznie działa-
nie naszych poprzedników przyjąć 
inwestowanie oparte o zaciąganie 
kredytów bankowych, których ciężar 
spłaty przerzucono beztrosko na na-
stępny samorząd.

Trudno dziś orzec, jaki pomysł na 
kolejny budżet miał poprzedni wójt 
oraz towarzysząca mu wówczas 
rada gminy, której kilku reprezen-
tantów piastując ponownie funkcję 
radnego w latach 2010-2014 (część 
Klubu Radnych „Dla dobra Gminy 
Choczewo”: Sylwia Kropidłowska, 
Krystyna Olszowiec, Jerzy Dettlaff, 
Zbigniew Kołodziejski, Rafał Liss) 
ochoczo krytykowało wszelkie dzia-
łania obecnego wójta wijącego się 
niczym piskorz, aby powstałe w 
wyniku ich wcześniejszych decyzji 
„budżetowe dziury” jakoś połatać. Aż 
żal, że w tej finansowej nędzy, z jaką 
przyszło startować w kadencję rady 
gminy po 2010 r. nie zdecydowano 
się w początkach 2011 roku wykonać 
audytu, którego wyniki z pewnością 
zamknęłyby falę spekulacji o dosko-
nałej kondycji finansów Gminy Cho-
czewo pozostawionych przez byłego 

MÓJ GŁOS

UMOWA O DOFINANSOWANIE – PODPISANA

Po  dość  długim  oczekiwaniu  (do  Lokalnej  Grupy  Rybackiej  „Pradolina  Łeby”  wniosek  o

dofinansowanie złożony został  3  marca 2014 r.),  w dniu 09.10.2014 r.  z  Samorządem Województwa

Pomorskiego,  została  podpisana  umowa  o  dofinansowanie  projektu  pod  nazwą  „Budowa  i

doposażenie placów zabaw w Gminie Choczewo”.

W ramach operacji w 11 miejscowościach naszej gminy zostaną wybudowane, bądź doposażone

istniejące place zabaw o nowe elementy zabawowe i elementy siłowni zewnętrznych.

Gmina  Choczewo  na  realizację  operacji  pozyskała  dofinansowanie  ze  środków  Programu

Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -

2013" w kwocie 172.870,00 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

9  października  2014  r.,  został  również  ogłoszony przetarg  w celu  wyłonienia  wykonawców

robót.

Nasz  drugi  wniosek  złożony  za  pośrednictwem  Lokalnej  Grupy  Rybackiej  „Pradolina  Łeby”

dotyczący projektu pod nazwą „Rewitalizacja turystycznej miejscowości Choczewo poprzez remont

chodników,  ciągów  pieszo-jezdnych  oraz  zakup  elementów  małej  architektury” obecnie  jest

weryfikowany przez Urząd Marszałkowski. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1.312.366,27 zł.
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Wójta p. Jacka Michałowskiego.
Do dziś pobrzmiewają w naszych 

uszach dźwięki hiobowej zapowie-
dzi byłej Skarbnik Gminy wygłoszo-
nej na jednej z pierwszych sesji rady 
gminy tej kadencji o niespotykanej 
dotąd w historii Gminy Choczewo za-
paści finansowej. Rzec by można w 
ślad za tą zapowiedzią, że jedynym 
rozsądnym skwitowaniem ówcze-
snej sytuacji finansowej było powie-
dzenie: „Witajcie kłopoty, żegnajcie 
inwestycje”.

Przejęcie steru w Gminie Choczewo 
było więc z jednej strony darem od 
„losu” (by nie sięgać już po byty ab-
solutne i Stwórcę) albowiem zamy-
kało niechciany przez znaczącą część 
naszej społeczności mroczny okres 
pewnego dyktatu, ale z drugiej stro-
ny też politycznym samobójstwem 
dla Wójta Wiesława Gębki i życzliwej 
mu części rady gminy firmujących tę 
nowość własnymi nazwiskami.

Pamiętamy te cztery, trudne nad 
wyraz lata, marsz przez nieudane 
dla opozycjonistów referendum, tor-
pedowanie wszelkich inicjatyw przez 
Klub Radnych „Dla Dobra Gminy Cho-
czewo” (sic !). Wymieńmy kilka z tych 
działań, aby otworzyć społeczeństwu 
oczy na te działania wspomnianego 
klubu, które podejmowane z ukrycia 
i usprawiedliwiane wieloma kłam-
liwymi uzasadnieniami i fałszywie 
pojmowaną troską, zatruwały w la-
tach 2010-2014 klimat tej gminy.

Marsz po niechcianych i wartych 
zapomnienia faktach otworzyć nale-
żałoby ciągłymi próbami blokowania 
przez wspomniany Klub Radnych 
„Dla Dobra Gminy Choczewo” rozpo-
czętej notabene przez b. Wójta p. Jac-
ka Michałowskiego inwestycji w po-
staci budowy oczyszczalni ścieków w 
m. Choczewo.

Takiej masy czynności, której osta-
tecznym celem było storpedowanie 
etapu dokończenia tej inwestycji 
przez Wójta W. Gębkę trudno by szu-
kać gdziekolwiek w naszym pięk-
nym kraju. Pragnienie obozu opozy-
cyjnego, aby nawet na milimetr nie 
przysporzyć chwały urzędującemu 
wójtowi spowodowało falę donosów 
do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego, który jed-
nakże jakby na złość „donosicielom” 
uparcie potwierdzał, że wszystkie 
działania W. Gębki zmierzają do po-
myślnego zakończenia budowy tej 
oczyszczalni z niewątpliwą korzyścią 
dla mieszkańców Gminy Choczewo.

Dodajmy do tego „koktajlu” w bar-
dzo telegraficznym skrócie działania 

Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy 
Choczewo” zmierzające do osiągnię-
cia rzekomego dobra jej mieszkań-
ców:
• zakłócanie postępowania prze-

targowego i podpisania umowy z 
wykonawcą, który za korzystne z 
punktu interesów gminy środki fi-
nansowe zadeklarował dokończe-
nie budowy oczyszczalni ścieków w 
Choczewie po cenach określonych 
wcześniej w kosztorysie inwestor-
skim i przy zachowaniu zakłada-
nych w harmonogramie realizacji 
tej inwestycji terminów, w sytuacji, 
gdy ceny innych firm konkurują-
cych w pozyskaniu zamówienia 
przewyższały te koszty o ok. 3 mi-
liony zł,

• przeciąganie ponad przyjęte grani-
ce decyzji o zaciągnięciu pożyczki w 
banku na dokończenie wspomnia-
nej wyżej inwestycji stwarzające 
zagrożenie dla terminu jej realiza-
cji, a w efekcie końcowym otrzy-
mania należnego dofinansowania 
po pomyślnym odbiorze końcowym 
zadania przez przedstawicieli Urzę-
du Marszałkowskiego  Woj. Pomor-
skiego dotującego tę inwestycję,

• celowe fundowanie zamętu w pra-
cy rady gminy przez odwołanie 
przewodniczącego rady Krzyszto-
fa Łasińskiego oraz jego zastępcy 
Zbigniewa Sarzyńskiego w oparciu 
o wyssane z palca uzasadnienia i 
wykorzystanie przewagi liczebnej 
w składzie rady do obsadzenia tych 
funkcji radnymi swego klubu (Bro-
nisław Nowak, Andrzej Małkowski), 
którzy mimo szumnych zapowiedzi 
ani na jotę nie zmienili jakości pra-
cy rady, nie przyczynili się do spo-
jenia radnych wobec wspólnych i 
korzystnych dla gminy celów, i któ-
rych kompetencje do pełnienia tych 
funkcji w społecznym odbiorze są 
powszechnie podważane,

• blokowanie społecznej dyskusji na 
temat zmian formy prawnej jed-
nostek organizacyjnych Gminy 
Choczewo w spółki będące w 100 % 
własnością gminy (Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej, Gmin-
ny Ośrodek Zdrowia) poprzez no-
toryczne wykreślanie z porządku 
obrad rady punktów dotyczących 
podejmowania uchwał w tych spra-
wach. Strasząc społeczność lokalną 
skutkami takiej „prywatyzacji” za-
mykano możliwość korzystnych 
przekształceń tych jednostek, któ-
re z powodzeniem przyjęte w kraju 
przynoszą wielu samorządom, w 
tym naszym sąsiadom, wymierne 

korzyści finansowe,
• jawne deklarowanie podczas posie-

dzeń rady gminy odkładania decy-
zji w wielu żywotnych dla gminy 
sprawach na przyszłą kadencję tej 
rady (np. radny p. Andrzej Małkow-
ski). Oznaczać może to jedynie, iż 
radni tego klubu nie są w stanie sa-
modzielnie decydować o losach roz-
woju naszej wspólnoty oczekując 
porad przysłowiowej „niewidzialnej 
ręki” i to, że ulegają oni sterowaniu 
z bliżej nieokreślonego ośrodka de-
cyzyjnego. Taka postawa unikania 
problemów godzi w cel sprawowa-
nia mandatu radnego i podważa 
rzetelność pobierania diety za spra-
wowanie tej społecznej funkcji,

• blokowanie oczywistej decyzji o za-
ciągnięciu kredytu konsolidacyjne-
go na korzystnych dla gminy wa-
runkach. Radni opozycyjnego klubu 
kwestionowali bez przywołania 
logicznych argumentów zasadność 
zaciągnięcia tego kredytu, który 
przynosił gminie znaczne korzyści 
i ułatwiał porządkowanie finansów 
w najbliższych latach. Zasłaniano 
się w postawie członków tego klu-
bu (radny p. Jerzy Detlaff) wylicze-
niem tajemniczego mecenasa, nie 
ujawniając oczywiście tych wyli-
czeń, które rzekomo przemawia-
ły za odrzuceniem oferty kredytu 
konsolidacyjnego. Upór opozycji nie 
ustawał, mimo że korzyści z konso-
lidacji kredytów dla Gminy Chocze-
wo w przejrzysty i czytelny sposób 
przedstawiła w bezpośrednim spo-
tkaniu z przedstawicielami opozycji 
dyrektor jednego z banków,

• notoryczne doszukiwanie się w 
działaniach Wójta Wiesława Gęb-
ki ukrytych celów – tzw. „drugiego 
dna”. Za przykład takiej postawy 
posłużyć może choćby nieufność 
w tak oczywistej sprawie, jak orga-
nizacja dodatkowych przedszkoli 
w naszej gminie (Zwartowo, Cie-
kocino, Lublewko). Z zażenowa-
niem obserwowaliśmy zdziwienie 
pomysłodawców tych działań, dla 
których atmosfera podejrzliwości 
powszechnie prezentowana przez 
członków Klubu Radnych „Dla Do-
bra Gminy Choczewo” podczas pre-
zentacji zasad organizacji tych pla-
cówek na jednej z sesji rady gminy 
na wstępie wprowadzania projek-
tu w życie, wprawiała wszystkich 
obecnych na tej sesji w wyraźne za-
kłopotanie,

• świadome, antymotywacyjne dzia-
łania i próby zniechęcania urzę-
dującego Wójta Wiesława Gębki do 
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twórczego wykonywania swej pra-
cy na rzecz Gminy Choczewo po-
przez przegłosowanie uchwały o ob-
niżeniu jego wynagrodzenia, w tym 
poprzez obniżenie dodatku funkcyj-
nego należnego osobom pełniącym 
kierownicze funkcje i ponoszącym 
odpowiedzialność za kierowanie 
zespołami ludzkimi, do wysokości 1 
złotego. W praktyce uchwała ta, po-
parta kłamliwym uzasadnieniem, 
oznaczała pozbawienie wójta tego 
dodatku. Takich działań trudno do-
szukać się w samorządach w na-
szym kraju!
Rozpoczynając swą kadencję, w 

grudniu 2010 r. i przedstawiając ha-
słowo swe dążenia po wyborze na 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Choczewo, deklarowałem moje dzia-
łania na rzecz zakończenia wynisz-
czającej nas wszystkich wojny gmin-
no - gminnej. Naiwnie wierzyłem 
wówczas, że można w obecnej radzie 
stworzyć atmosferę współpracy i do-
prowadzić do przełamania utrwa-
lonych w naszej gminie podziałów, 
które zaowocowałyby realizacją 
wspólnych przedsięwzięć polepsza-
jących byt naszych wyborców.

Szybko jednakże okazało się, że 
opozycyjny klub będący w począt-
kach obecnej kadencji rady w mniej-
szości wolał pełnić rolę „hamulco-
wego” przemian, marzył jedynie o 
powrocie niedawnego jeszcze po-
rządku w gminie i skutecznie prze-
ciwdziałał wszelkim próbom urzą-
dzania Gminy Choczewo na nowo.

Zaskakująca była metamorfoza 
niektórych radnych w tym okresie. 
Obecny przewodniczący rady gmi-
ny p. Bronisław Nowak, pierwotnie 
popierający stworzony na wstępie 
kadencji układ stał się niebawem 
zaciekłym przeciwnikiem Wój-
ta Wiesława Gębki. Również rad-
ny Krzysztof Langer reprezentujący 
wsie Kierzkowo i Osieki nie znalazł 
wystarczającego pocieszenia w po-
wierzonej mu funkcji przewodniczą-
cego Komisji Rolnictwa Rady Gminy 
Choczewo i w szybkim czasie prze-
szedł niespodziewane przeobrażenie 
tracąc nagle zaufanie do klubu rad-
nych „Odnowa”, w którym rozpoczy-
nał swą kadencję. Wdał się w bliżej 
nieokreślone układy z opozycją wo-
bec Wójta W. Gębki.

Za negatywnie przyjętą chwiejność 
został oczywiście skreślony z listy 
członków klubu radnych „Odnowa”, 
czym najwyraźniej się nie przejął i 
od tej pory „w ciemno” już głosował 
ramię w ramię z opozycją.

 Dobrowolne rezygnacje 
dwóch radnych Klubu Radnych „Dla 
dobra Gminy Choczewo” (Zbigniew 
Kołodziejski i Rafał Liss), uzupeł-
nienie składu tego klubu o dwóch 
nowych radnych (Zbigniew Szafo-
ni i Krzysztof Waloch) w wyborach 
uzupełniających oraz wspomniana 
rejterada radnego Krzysztofa Lan-
gera do opozycji, ukształtowała nie-
korzystny układ w radzie, w którym 
klub koalicyjny wspierający Wójta 
W. Gębkę nie był w stanie przy ukła-
dzie głosów 7:8 przeforsować prze-
prowadzenia wielu koniecznych re-
form poprawiających warunki życia 
mieszkańców Gminy Choczewo.

Urzędujący wójt realizował więc 
w większości tylko te zadania, któ-
re nie wymagały zgody rady gminy. 
Po wytworzeniu się niekorzystnego 
układu w tej radzie, trwającego od 
maja 2012 r., z przyczyn oczywistych, 
Wójt W. Gębka zaniechać musiał w 
tej kadencji wiele zamierzeń.

 Nie oznacza to jednak, że 
stanąć mamy z założonymi rękami i 
czekać na katastrofę. Weźmy sprawy 
naszej gminy w nasze ręce!

Dla wszystkich jest niemal jasne, 
że zwycięstwo sił koalicyjnych w ko-
lejnych wyborach na trwałe pozwo-
li zapomnieć o powrocie do prak-
tyk charakterystycznych dla okresu 
przed 2010 rokiem.

W wyborach lokalnych, gdzie zna-
my się wszyscy na wskroś, szanując 
swobodę również tych ludzi, którzy 
mają odwagę prezentować odmien-
ne od powszechnie akceptowanych 
poglądy, dajmy w akcie wyborczym 
odpór tym, którzy pielęgnują w sobie 
nienawiść, i których ulubionym za-
jęciem jest wylewanie własnej żółci 
na forach internetowych nazywa-
nych przez nich opacznie demokra-
tycznym forum.

Przez takie działania tracimy wie-
lu wartościowych ludzi, „podcina-
my im skrzydła” i odwracamy od 
bezinteresownego zaangażowania 
w rozwiązywanie lokalnych proble-
mów. Jeśli my wyborcy w porę nie 
dostrzeżemy tych niebezpieczeństw, 
pewnego dnia obudzimy się znów w 
gminie, gdzie wszystko dzieje się bez 
nas i nie dla nas!

Okres kadencji 2010-2014 pozwolił 
dostrzec, jak wzrasta zaangażowanie 
mieszkańców Gminy Choczewo we 
współorganizację ich codziennego 
życia, jak rosną w siłę lokalne wspól-
noty podejmujące próby organizacji 
życia kulturalnego, jak czynnie w 
życie publiczne zaczyna włączać się 

młodzież, jak wreszcie w życiu naszej 
wspólnoty uczestniczyć zaczęły nie-
dostrzegane wcześniej przez władze 
i zamknięte we własnych domach, 
nie zawsze z własnego wyboru, oso-
by niepełnosprawne.

Przed nowym samorządem Gminy 
Choczewo i naszymi reprezentanta-
mi w radzie powiatu widzę więc nie 
lada zadanie – konieczność podjęcia 
skutecznych działań dla dalszego 
umacniania wiary w postawy spo-
łecznikowskie. Niełatwe to wyzwa-
nie, ale życzę by działania te zostały 
przez radę nowej kadencji podjęte 
i by przyniosły przez kolejne 4 lata 
znaczące pomnożenie grona osób 
aktywnych w życiu publicznym, któ-
rym dobro tej gminy leży głęboko na 
sercu.

Jest dziś wtorek – ostatni dzień re-
jestracji kandydatów na radnych do 
Rady Gminy Choczewo. Powiększy-
łem szereg tych osób, które po raz 
kolejny chcą się ubiegać o mandat 
do pracy na rzecz dobra tej gminy. 
Bodźcem do wyrażenia woli wspar-
cia dla działań podejmowanych w 
„przewietrzonej” już gminie stało się 
dla mnie nieodparte przekonanie, że 
w składzie osób decydujących o kie-
runkach rozwoju lokalnej wspólnoty 
winny uczestniczyć również osoby, 
dla których wartości chrześcijańskie, 
szacunek dla bliźniego wyrażany w 
uczciwym wypełnianiu funkcji rad-
nego są dobrem najwyższym.

Wachlarz kandydatów do pełnie-
nia tej zaszczytnej funkcji będzie, jak 
mniemam, bardzo szeroki. Uznaję 
ten fakt za bardzo pozytywne zjawi-
sko i cenną zdobycz dla naszej lokal-
nej demokracji. Jest to bowiem znak, 
że nie chcemy stać obojętnie tam, 
gdzie decydują się losy naszego co-
dziennego bytowania.

Zachęcam więc Państwa do udzia-
łu w wyborach z 16 listopada br. 
Kierując się wyłącznie społecznym 
dobrem powierzmy mandaty rad-
nego tym, których znamy najbliżej, 
którzy są gwarantem spokoju, trzeź-
wego myślenia i którzy umiejętnie 
potrafią łamać bariery niemocy i 
podziałów pomiędzy ludźmi. Tylko 
wykształcona i mocna w społeczni-
ków gotowych do poświęceń na rzecz 
mieszkańców rada przynieść może 
Gminie Choczewo dostrzegalną sta-
bilność i pewność kroczenia po to-
rach ustawicznego rozwoju.

W naszych wyborach nie przekre-
ślajmy na starcie nikogo. Każdy z 
nas ma z pewnością swoją wizję roz-
woju naszej wspólnoty, którą uważa 
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za najlepszą. Spróbujmy połączyć te 
wysiłki, razem bowiem jesteśmy w 
stanie osiągnąć o wiele więcej. Rzecz 
tylko w tym, żeby w naszych aktach 
wyborczych trafnie i w miarę nie-
omylnie ocenić, czy wola kandydo-
wania na radnego jest podyktowana 
troską o nasz wspólny los, czy raczej 
iluzoryczna i podszyta dbałością o 
prywatne dobro bądź interesy wą-
skiej grupy ludzi.

Tak naprawdę nie mamy już czasu 

na utarczki, dąsy, podchody i nieczy-
ste gry polityczne. Świat na zewnątrz 
ucieka nam bowiem w zastraszają-
cym tempie, żeby sięgnąć tu choćby 
do przykładu naszych gmin sąsied-
nich.

Dziękuję przy tej okazji wszystkim 
mieszkańcom Gminy Choczewo za 
wieloletnie poparcie w mojej dotych-
czasowej działalności w lokalnym 
samorządzie – mija właśnie moja 
trzecia kadencja takiej służby.

Życzę Państwu wiele szczęścia w 
zmaganiach z problemami życia co-
dziennego i satysfakcji z dokonanych 
w końcu tego roku wyborów. Na ra-
zie jest może biednie, ale czujemy się 
za to wolni. Zadbajmy 16 listopada o 
taką reprezentację naszych wspól-
nych interesów, aby z wolnością 
przyszedł również dobrobyt.

Zbigniew Sarzyński
radny Rady Gminy Choczewo

- członek Klubu Radnych „Odnowa”

PRZEKAŻCIE SOBIE ZNAK POKOJU
Przemija kolejna kadencja naszego 

samorządu. Za nami trudne cztery 
lata, najbardziej burzliwe w historii 
Gminy. Dokonany w 2010 roku prze-
łomu w utrwalonych gminnych za-
żyłościach polityczno-towarzyskich 
spotkał się z ostrą reakcją przegra-
nych, którzy nagle i niespodziewanie 
stracili możliwość decydowania o 
losach naszych mieszkańców. Prze-
konani do tego, że jako jedyni mają 
patent na sprawowanie władzy ner-
wowo zaczęli reagować na wszelkie 
próby zmian, twierdząc, że to, co do 
tej pory wymyślili jest najlepsze i je-
dyne. Tak jak gdyby nigdy nie słyszeli 
o historycznie sprawdzonej zasadzie, 
że lepsze jest wrogiem dobrego.

Mijająca kadencja była więc prze-
pełniona ostrymi sporami, niesna-
skami i obfitowała w niewybredne 
metody walki politycznej. Opozycjo-
niści, legalnie wybranego przez spo-
łeczeństwo Wójta Wiesława Gębki, 
wobec swojej bezradności i niesku-
teczności demokratycznych metod 
pozbawienia urzędu wójta Gębki po-
stanowili walczyć z nim metodami 
nacisku, nękania, pomówieniami, 
plotkami, oszczerstwami, a także 
donosami do wszystkiego rodzaju 
służb (np. policja, prokuratura, CBA) i 
instytucji, mających możliwość kon-
trolowania Gminy (Urząd Skarbowy, 
Urząd Kontroli Skarbowej, Państwo-
wa Inspekcja Pracy, Sanepid, Urząd 
Marszałkowski, Główna Inspekcja 
Ochrony Danych Osobowych, Woje-
woda Pomorski i wielu innych). Bez 
skutku, bo mimo to nie udało się 
Wójta z urzędu usunąć. Nie pomogło 
też referendum wszczęte w zaled-
wie 10 miesięcy od wyboru i pospo-
lite ruszenie zorganizowane przez 
opozycyjnych liderów wspartych 
przez znane z działalności publicz-
nej w Gminie osoby. Nie pomogło 
także ciągłe przeszkadzanie radnych 
opozycyjnych, którzy przez większą 
część kadencji mieli większość w 

Radzie, blokowanie reformatorskich 
uchwał, osobiste i publiczne lżenie 
i obrażanie osoby Wójta, obniżenie 
Wójtowi pensji do minimum, nie-
ustanne kontrolowanie i wyszuki-
wanie wydumanych „przekrętów”, 
donoszenie, a nawet blokowanie 
żywotnych dla Gminy inwestycji 
(oczyszczalnia ścieków), notorycz-
ne nieudzielanie absolutorium bez 
przesłanek do takiego postępowania. 
Cała kadencja to nieustanne nękanie 
osoby Wójta tylko po to, aby nie mógł 
zająć się właściwą pracą i wreszcie 
popełnił jakiś kardynalny błąd, któ-
ry wyeliminuje go z życia publiczne-
go i pozbawi sprawowanego urzędu. 
Radni opozycji, wspierani i sterowa-
ni przez znane w Gminie osoby, upo-
rczywie próbowali, ale żaden z zarzu-
tów wobec Wójta się nie potwierdził!

Naczelną ideą przyświecającą rad-
nym z Klubu „Dla Dobra Gminy Cho-
czewo” było hasło: „Im gorzej w Gmi-
nie, tym lepiej dla nas”.

Nie udało się zaszkodzić Wójtowi, 
więc swoją złość i nienawiść opo-
zycjoniści przelali na radnych po-
pierających Wójta. Ponieważ mają 
większość, doprowadzili do przejęcia 
prawie wszystkich funkcji w Radzie: 
Odwołali Przewodniczącego, jego za-
stępcę, brutalnie wyrzucili ze składu 
Komisji Rewizyjnej Franciszka Fle-
minga. Wszystko to za karę, według 
zasady: kto nie z nami, ten przeciw-
ko nam.

Dużo by jeszcze mówić o zachowa-
niach osób, którym zaufali miesz-
kańcy i powierzyli odpowiedzialność 
za losy swojej społeczności. Swo-
istym koncentratem nienawiści opo-
zycjonistów są funkcjonujące fora 
internetowe, których poziom jest ka-
tastrofalnie niski i uwłacza godności 
ich autorów, którzy notabene aspiru-
ją do przejęcia władzy w Gminie.

Przez te cztery lata obniżyliśmy 
niepokojąco standardy kultury po-
litycznej. Powstały między ludźmi 

przepaście tak wielkie, że minie jesz-
cze wiele lat, zanim staniemy się 
zgodnie pracującym dla dobra Gmi-
ny społeczeństwem. A jak wiadomo 
zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Mam dobry kontakt z wyborcami. 
I wiem, że taki poziom sprawowania 
władzy ich przeraża. Władzę spra-
wuje przecież nie tylko Wójt, ale tak-
że Rada, która mająca moc uchwa-
łodawczą, jest w stanie wyznaczać 
kierunki rozwoju Gminy. Uchylanie 
się radnych od odpowiedzialności i 
przypisywanie wszystkich błędów 
Wójtowi jest nieuczciwością. Wszy-
scy musimy uderzyć się w piersi, że 
dopuściliśmy do sytuacji, w której 
panuje paraliż decyzyjny. W tak nie-
bogatej Gminie jak nasza potrzebna 
jest jedność, która pozwoli opraco-
wać plan wychodzenia z kryzysu. Już 
wychodzimy z finansowej zapaści, 
bo odzyskaliśmy płynność  finanso-
wą po okresie przeinwestowania w 
latach 2006-2010, ale wciąż brakuje 
nam wspólnego działania, myślenia 
o rozwoju Gminy, zamiast wyszuki-
wania metod zwalczania polityczne-
go przeciwnika. Ofiarami takiej woj-
ny padają mieszkańcy i my, osoby 
publiczne, także. Czas więc na wyci-
szenie kłótni i zabranie się do kon-
struktywnej pracy. Niech spory będą 
twórcze, a nie wyniszczające nas 
samych. W obliczu tworzenia się już 
kampanii wyborczej apeluję o uczci-
wą konkurencję i walkę na argu-
menty, a nie oszczerstwa, kłamstwa, 
pomówienia i plotki. Jestem gotów 
stanąć z każdym do uczciwej debaty 
o Gminie, z każdym, kto chce rzeczy-
wistego dobra naszej społeczności i 
potrafi z oddaniem jej służyć, a nie 
tylko bezkarnie krytykować ludzi i 
otaczającą rzeczywistość.

W tej Gminie po wyborach na-
dal będziemy musieli ze sobą żyć i 
współpracować. Będziemy się spoty-
kać podczas gminnych wydarzeń, na 
zakupach, na towarzyskich i rodzin-
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nych imprezach. Być może będziemy 
siadać obok siebie w tej samej ko-
ścielnej ławce. Co zrobisz kiedy za-
brzmią słowa: „Przekażcie sobie znak 
pokoju?”. Co zrobisz, i co pomyślisz 

wtedy o swoim sąsiedzie?
Spróbujmy więc zrzucić jarzmo 

nienawiści, które nas zniewoliło i 
zmieniajmy świat czyniąc jedynie 
dobro. Siejąc zło i niezgodę unice-

stwiamy samych siebie i nas jako 
społeczeństwo.

Tu, na choczewskiej ziemi, ludzie 
są dobrzy i nie zasługują na taki los.

Krzysztof Łasiński

DOŻYNKI POWIATOWE W STRZEPCZU
Dnia 14 września delegacja z Gmi-

ny Choczewo uczestniczyła w obcho-
dach powiatowego Święta Plonów 
w Strzepczu w Gminie Linia. W uro-
czystościach dożynkowych wzięli 
udział: Wójt Gminy Choczewo – Wie-
sław Gębka, Przewodniczący Rady 
Gminy – Bronisław Nowak, Zastępca 
Wójta – Robert Lorbiecki.

Po uroczystej Mszy Świętej koro-
wód dożynkowy przejechał ulicami 
Strzepcza na boisko sportowe, gdzie 
tuż pod sceną zostały rozstawione 
przepięknie wykonane wieńce, w 
tym wieniec Sołectwa Sasino oraz 
wieniec Sołectwa Jackowo. Otwarcia 
dożynek wraz z Wójtem Gminy Li-
nia -  Łukaszem Jabłońskim dokonał 
Starosta Wejherowski Józef Reszke. 
Włodarze dziękowali wszystkim rol-
nikom za trud i oddanie pracy.

W trakcie trwania święta nie za-
brakło choczewskiego akcentu w po-
staci wyróżnienia dla miejscowości 
Choczewko w powiatowej edycji kon-
kursu „Piękna Wieś”, a także wyróż-
nienie dla Państwa Janiny i Henryka 
Malinowskich w kategorii „Zagroda 
wiejska”. Serdeczne gratulacje dla 
zdobywców wyróżnień.



s. 17WIEŚCI CHOCZEWSKIE

PREZYDENCKIE DOŻYNKI W SPALE
Na imienne zaproszenie Polskiej 

Izby Produktu Regionalnego i Lokal-
nego z siedzibą w Warszawie Panie: 
Halina Łuc, Katarzyna Zacharewicz 
i Mirosława Górczyńska reprezento-
wały naszą społeczność na uroczy-
stości, gdzie znalazły się delegacje z 
całej Polski.

Było to dla nas wielkie wyróżnienie 
oraz niezapomniane przeżycie, które 
na długo pozostanie w pamięci.

Nasze stoisko cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem. Bardzo 
dużo opowiadałyśmy o naszym re-
gionie: gminie, powiecie, a także 
o bazie noclegowej jaką dysponuje 
Choczewskie Stowarzyszenie Tury-
styczne. Materiały reklamowe oraz 
specjały naszych kuchni rozchodziły 
się w expressowym tempie.

Dziękujemy bardzo Starostwu Po-
wiatowemu w Wejherowie, Urzę-
dowi Gminy w Choczewie, Radnym 
Klubu „Dla Dobra Gminy Choczewo”, 
Kaszubskiemu Bankowi Spółdziel-
czemu w Choczewie, Panu Jarosła-
wowi Bach, Pani Czesławie Bocho 
oraz darczyńcom, którzy chcieli po-
zostać anonimowi.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy, 
gdyż bez Waszej pomocy nasze sto-
isko nie byłoby tak imponujące.

H.Łuc
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X DNI KULTURY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
KONCERT W ZWARTOWIE

W dniach od 24 do 28 września w 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie oraz w kościołach ziemi wej-
herowskiej odbywał się cykl przed-
sięwzięć w ramach X Dni Kultury 
Powiatu Wejherowskiego pod ha-
słem przewodnim „A jô so spiéwiã pò 
kaszëbskù!”.

W niedzielę 28.09.2014 r. podczas 
sum parafialnych w kościołach po-
wiatu wejherowskiego odbywały się 
koncerty pieśni maryjnej.

W Gminie Choczewo w kościele pa-
rafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca 
NMP Zwartowie wystąpił Chór „Ru-
mianie” z Rumi.

BRAWO ADRIAN!
W II Memoriale Imienia Adama 

Borczucha w Radomiu w tenisie 
stołowym osób niepełnosprawnych 
nasz mieszkaniec Adrian Szczerbiń-
ski zajął I miejsce. To kolejny sukces 
tego utalentowanego tenisisty, który 
czyni systematyczne postępy. Adrian 
jest zawodnikiem Klubu „Szansa-
-Start Gdańsk” i wspierany jest przez 
naszą Gminę, która współpracuje z 
klubem już od 5 lat, także w innych 
dyscyplinach sportowych.

Przed Adrianem kolejne wyzwa-
nie. W końcu października zawodnik 
weźmie udział w Mistrzostwach Pol-
ski. Trzymamy kciuki i liczymy na 
medal!

Krzysztof Łasiński



s. 19WIEŚCI CHOCZEWSKIE

KONCERT ZESPOŁU „CZTERY PORY MIŁOWANIA”

Bierz kijki i trenuj z nami!

W dniu 22 sierpnia, w sali konfe-
rencyjnej Centrum Informacji Tury-
stycznej w Choczewie, odbył się kon-
cert zespołu „Cztery Pory Miłowania”. 
Licznie przybyła publiczność miała 
okazję posłuchać utworów z nurtu 
„poezji śpiewanej” skomponowanych 
przez lidera zespołu – Michała Miot-
ke, do tekstów choczewskiego poety 
– Piotra Konczaka. Wśród publiczno-
ści znaleźli się między innymi: Wójt 
Wiesław Gębka, jego Zastępca Robert 
Lorbiecki, Andrzej Wiśniewski, Beata 
Żuk, Krzysztof Łasiński z żoną, Kry-
styna Olszowiec, Zbigniew Sarzyński 
z rodziną i wiele, wiele innych osób 
spośród mieszkańców naszej gminy 
a także osób przyjezdnych, których 
wszystkich wymienić nie sposób.

Zespół wystąpił w składzie: Ka-
mila Bigus – skrzypce, Małgorzata 
Grabowska – wokal, Michał Miotke 
– wokal, gitara akustyczna i Patryk 
Wendrowski – gitara basowa.

Występ zespołu spotkał się z bar-
dzo miłym przyjęciem ze strony pu-
bliczności, która rzęsistymi brawa-
mi nagradzała każdy utwór a także 

cały koncert 
po jego zakoń-
czeniu. Gra-
tulacjom nie 
było końca, a 
pan Wójt wrę-
czył zespołowi 
bukiet kwia-
tów. Ci, którzy 
nie mogli być 
na koncercie 
niech żałują 
tej wspania-
łej atmosfery 
jak zagościła 
na sali, tuż po 
w y k o n a n i u 
p i e r w s z e g o 
utworu. Oprócz 
piosenek wi-
dzowie mogli 
zapoznać się z 
innymi wier-
szami Piotra Konczaka, odczytywa-
nymi osobiście przez autora, w prze-
rwach występu zespołu.

Mamy nadzieję, że kolejny występ 
zespołu w naszej gminie, który być 

może niebawem nastąpi, zgromadzi 
jeszcze większą rzeszę miłośników 
poezji śpiewanej i nie tylko śpiewa-
nej.

Pod tym hasłem już po raz kolejny 
Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż 
zorganizowało dla wszystkich chęt-
nych, którzy już chodzą z kijkami, 
lub dopiero chcą zacząć, otwarty in-
struktaż nordic walking.

28 września w Kopalinie pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora 
nordic walking Adama Centkowskie-
go uczestnicy mogli wziąć udział w 
darmowym instruktażu tej dyscypli-
ny sportowej oraz w 5 km marszu z 
kijkami po pięknych terenach wokół 
Kopalina.
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWO

DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy Radzie So-
łeckiej i sołtysowi Ignacemu Goyke 
za poparcie naszego wniosku o bu-
dowę chodnika na ul. Pierwszych 

Osadników na odcinku od kościoła 
w kierunku Żelazna. I chociaż osta-
tecznie okazało się, że nie można tej 
inwestycji wykonać z wykorzystania 
funduszu sołeckiego, ponieważ usy-
tuowana jest przy drodze wojewódz-
kiej, to zadanie to zostanie przejęte 
przez gminę, do czego zobowiązali 

się wójtowie Wiesław Gębka i Robert 
Lorbiecki. Chodnik będzie wykony-
wany etapami w miarę dostępnych 
środków finansowych i materiało-
wych. Cierpliwie czekamy, ale liczy-
my na szybką realizację tak istotnej 
dla nas sprawy.

Mieszkańcy Choczewa

SOŁECTWO BORKOWO

DOŻYNKI 2014 r.

Dnia 06.09.2014r mieliśmy okazję 
spotkać się na Dożynkach we wsi 
Borkowo Lęborskie.

Atrakcje jakie były przygotowane 
zachwyciły dzieci jak i dorosłych, 
Pan wójt Wiesław Gębka był wprost 
zaskoczony, że tak mała wioska, 
a tyle fajnych zalet w sobie chowa. 
Stół wiejski jaki był przygotowany 
bił rekordy popularności, naleweczki 
przyciągały zebranych gości, chlebki 
wiejskie rewelacja, biały twarożek 
super, mleczko prosto od krówki zim-
ne i orzeźwiające. Dżemy, powidła, i 
inne produkty robione przez nasze 
gospodynie. Dary natury zebrane z 
Borkowskich ogrodów cieszyły oko, 
tu należałoby pochwalić Annę K. gdyż 
zbiory jakie zaprezentowała były tak 
wspaniałe i bogate. Wszystkim któ-
rzy przyczynili się do powstania sto-
łu wiejskiego serdecznie dziękujemy. 
Zjeżdżalnia dla dzieci dała naszym 
maluszkom i nie tylko sporo radości 
do późnego wieczora. Darmowy bi-
gos dla wszystkich zebranych gości 
cieszył się ogromnym powodzeniem, 
a to dlatego, że zachwycał smakiem. 
Dożynki rozpoczęliśmy wczesnym 
popołudniem, zaś zakończyliśmy 
zmęczeni i zadowoleni. Dziękujemy 
wszystkim za pomoc w przygotowa-
niu, jak i finansowemu wsparciu, 
gdyż to dzięki tak fajnym ludziom 
możemy miło wspominać DOŻYNKI 
2014.

„IMPREZA ZA GROSZE” - 
23.08.2014 r. w BORKOWIE 

LĘBORSKIM

Już po raz drugi mieliśmy okazję 
zorganizować sobie imprezę za gro-
sze. Przypomnijmy, że jest to inicja-
tywa całej wioski, gdyż każdy kto 
ma ochotę wrzuca do skarbonki tak 
zwane „żółciaki”, jak ktoś chce dać 
więcej też pozwolimy. Grosik do gro-
sika i mieliśmy w Borkowie wspa-
niałe zakończenie lata. Atrakcji nie 

brakowało, darmowa zjeżdżalnia, 
grochówka z kuchni polowej, kon-
kurs strzelecki dla dzieci od 7-12 lat i 
13-18lat oraz 18 plus, kiełbaski z grilla. 
Dzieciaki były zafascynowane zjeż-
dżalnią, a my tym że maluszkom się 
podobało, zabawa fajna sprawa, tyl-
ko szkoda, że tak szybko się kończy, 
lecz nie martwi nas to wcale, gdyż z 
niecierpliwością czekamy na następ-

ną „imprezę za grosze”, a co to będzie 
czas pokaże.

Chciałabym podziękować Karolowi 
i Maćkowi za przygotowanie i popro-
wadzenie konkursów strzeleckich. 
Osób zaangażowanych w przygoto-
wania było dużo, dlatego wszystkim 
dziękuję pomagającym jak i sponso-
rującym, gdyż tych drugich również 
nie brakowało. Było super, dziękuję.
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GRZYBOBRANIE

WAKACYJNE „ŚWIADOMIE O ATOMIE”

Dnia 02.10.2014 r. członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów wybrali się 
na grzybobranie. Bazą wypadową do 
lasu były jak zawsze gościnne progi 
Pani Brygidy Perkowskiej, która za-
wsze nas mile wita.

Transport zapewnił nam jak za-
wsze niezawodny Dyrektor Zespołu 
Szkół w Choczewie Pan Andrzej So-
boń. Słodycze do kawy zapewniła 
Piekarnia „Mateusz” z Choczewa.

Piękna pogoda w tym dniu dopeł-
niła szczęścia, a i zbiory grzybów 
były całkiem przyzwoite. Spędzili-
śmy bardzo miło ten piękny i sło-
neczny dzień.

Przewodniczący
Zarządu Koła

I.Goyke

W wakacyjnych wydarzeniach 
edukacyjno-informacyjnych orga-
nizowanych przez spółkę PGE EJ 1 
w ramach programu „Świadomie 
o atomie” wzięło udział około pię-
ciu tysięcy osób. Działania ukierun-
kowane na przekazywanie wiedzy o 
energii jądrowej i budowie pierwszej 
w Polsce elektrowni, skierowane były 
nie tylko do mieszkańców gmin, ale 
również do turystów odwiedzających 

Pomorze.
Działalność edukacyjno-informa-

cyjna to jedno z kluczowych zadań, 
które realizuje spółka powołana do 
wybudowania pierwszej w Polsce 
elektrowni jądrowej. Inicjatywy, 
przez cały rok realizowane z myślą 
o mieszkańcach gmin lokalizacyj-
nych, w wakacje organizowane są 
także dla odwiedzających Pomorze 
turystów z całej Polski. W ten sposób 

spółka chce przekazać kompletną i 
rzetelną wiedzę o energetyce jądro-
wej i planowanej inwestycji jak naj-
szerszemu gronu odbiorców.

„Energetyka jądrowa i procesy 
związane z budową pierwszej w Polsce 
elektrowni jądrowej są bardzo złożo-
ne, dlatego naszym priorytetem jest 
edukowanie przedstawicieli społecz-
ności lokalnej. Wakacje to doskonały 
moment, żeby z informacjami dotrzeć 
także do odwiedzających wybrzeże 
turystów. Chcemy przekazywać wie-
dzę w przystępny, ciekawy i atrakcyj-
ny sposób, zarówno dorosłym, jak i 
dzieciom, stąd tak różne inicjatywy. 
Wysoka frekwencja podczas wyda-
rzeń letnich pozwala nam stwierdzić, 
że kierunek, który obraliśmy jest 
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Firma ConocoPhillips otrzyma-
ła informację, że jej partner, firma 
3Legs Resources, podjęła decyzję o 
wycofaniu się ze spółki Lane Ener-
gy Poland. Decyzja 3Legs Resources 
oznacza, że ConocoPhillips stanie się 
posiadaczem 100 proc. udziałów w 
Lane Energy Poland.

Decyzja 3Legs Resources nie wpły-
nie na plany ConocoPhillips prze-
prowadzenia pełnego testu odwiertu 
Lublewo.

„Rozumiejąc sytuację 3Legs Resour-
ces, firma ConocoPhillips nadal za-
mierza przeprowadzić zaplanowany 
test odwiertu Lublewo” powiedział 
Tim Wallace, dyrektor spółki na Pol-
skę. „Dane, które gromadzimy pod-
czas testu są niezmiernie ważnym 

elementem na drodze do określenia 
ogólnego potencjału na całym terenie 
koncesji w tym rejonie Polski.”

Do tej pory firma Lane Energy Po-
land wykonała siedem odwiertów na 
terenie trzech koncesji o powierzch-
ni około 2 000 kilometrów kwadra-
towych, znajdujących się w obszarze 
basenu zachodniobałtyckiego.

ConocoPhilips jest największą na 
świecie niezależną firmą poszuki-

właściwy” – mówi Katarzyna Wło-
dek-Makos, zastępca dyrektora Biura 
Komunikacji i Relacji Zewnętrznych 
PGE EJ 1.

Wakacyjna energia
Przez cały sierpień, w Białogórze 

(gm. Krokowa), Lubiatowie (gm. Cho-
czewo) oraz w wieży „Kaszubskie 
oko” w Gniewinie stacjonowały Wa-
kacyjne Punkty Informacyjne PGE EJ 
1. Turyści mieli możliwość porozma-
wiania z pracownikami spółki na 
temat budowy elektrowni jądrowej 
– planu i przebiegu prac, korzyściach 
dla regionu czy doświadczeń in-
nych krajów, ale również o obawach 
związanych z bezpieczeństwem. Dla 
odwiedzających osób przygotowa-
no  ciekawe materiały informacyj-
ne, dotyczące np. budowy nowocze-
snych reaktorów i promieniowania, 
ale również prowadzonych obecnie 
na Pomorzu badań środowiskowych 
i lokalizacyjnych. Łącznie Wakacyjne 
Punkty Informacyjne odwiedziło po-
nad 1000 osób.

„Poziom wiedzy turystów na temat 
energii jądrowej jest zróżnicowany. 
Niektórzy dopytują o szczegóły zwią-
zane z postępami w projekcie, inni do-
wiadują się dopiero w naszym Punk-
cie Informacyjnym, że elektrownia 
może być zlokalizowana na Pomorzu” 
– dodaje Katarzyna Włodek-Makos.

W sierpniowe weekendy uzupeł-
nieniem działań edukacyjnych na 
plażach w Lubiatowie, w Białogórze 
oraz na przystani w Nadolu (gm. 
Gniewino) była strefa sportowa z 
konkursami, gdzie dla najaktywniej-
szych uczestników czekały nagrody.

Eksperymenty
dla najmłodszych
Wiele z wakacyjnych działań spół-

ki skierowanych było do najmłod-
szych. W Domach Sołeckich w gmi-
nie Krokowa, Choczewo i Gniewino 
odbyły się interaktywne warsztaty 
fizyczno-chemiczne, podczas któ-
rych mali uczestnicy pod okiem edu-
katorów mogli wysłuchać wykładów 
i uczestniczyć w doświadczeniach 
związanych np. z tematem cząste-
czek, ładunku elektrycznego czy 
pierwiastków.

Podczas tradycyjnego festynu w 
Białogórze, na stoisku PGE EJ 1 od-
były się pokazy fizyczno-chemiczne. 
Atrakcje przyciągnęły setki zaintere-
sowanych, na których czekały także 
dodatkowe zabawy i eksperymenty, 
m.in. mini-laboratorium chemiczne 
oraz sprężanie oraz rozprężanie po-
wietrza.

Edukacja w plenerze
PGE EJ 1 było obecne także podczas 

międzynarodowych zawodów jeź-
dzieckich „Baltica Tour” w Ciekocin-
ku, gdzie spółka przygotowała dla 
uczestników wydarzenia mobilną 
wystawę AtomLab. Jedną z atrakcji 
ekspozycji była makieta elektrowni 
jądrowej.

Jak co roku, przez cały okres waka-
cyjny, PGE EJ 1 angażowało się także 

w tradycyjne wydarzenia lokalne. 
Podczas dożynek gminy Krokowa, 
które odbyły się w zeszły weekend, 
eksperci spółki odpowiadali na py-
tania odwiedzających na stoisku 
informacyjno-edukacyjnym. Punkt 
odwiedziło kilkaset osób, które – w 
formie zabawy – miały np. okazję 
przeprowadzić eksperymenty zwią-
zane m.in. z energetyką. Stoiska 
edukacyjne spółki PGE EJ 1 czekały 
również na uczestników dożynek 
gminnych w Choczewie.

Spółka zorganizowała multime-
dialne pokazy chemiczno-fizyczne 
podczas dorocznej Biesiady Seniora w 
Chynowie – zabawy, w której uczest-
niczyło ponad 420 osób zrzeszonych 
w miejscowym Kole Emerytów. 
Goście mieli okazję wziąć również 
udział w konkursie wiedzy na temat 
energii jądrowej. Podobne atrakcje 
zostały przygotowane dla uczestni-
ków tradycyjnej Biesiady Rolniczej w 
Chynowie, w której wzięło udział 400 
rolników, a także przedstawicieli Sa-
morządu z gminy Gniewino.

Tomasz Gołębiewski
Biuro Komunikacji

i Relacji Zewnętrznych
PGE EJ 1 Sp. z o.o.

CONOCOPHILLIPS KONTYNUUJE TESTY
ODWIERTU LUBLEWO W POLSKIEJ CZĘŚCI

BASENU ZACHODNIOBAŁTYCKIEGO
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wawczo-wydobywczą bazującą na 
wydobyciu i zasobach potwierdzo-
nych. Główna siedziba firmy, prowa-
dzącej działalność w 27 krajach, mie-
ści się w Houston w stanie Teksas. 
ConocoPhilips osiąga roczne przy-
chody w wysokości 58 mld USD. Na 
dzień 30 czerwca 2014 r. firma dyspo-
nowała aktywami o łącznej wartości 
122 mld USD oraz zatrudniała około 
19.200 pracowników. Wydobycie z 
działających odwiertów, z wyłącze-
niem Libii, w drugim kwartale 2014 
roku osiągnęło średnio 1,543 miliar-
da baryłek ekwiwalentu ropy naf-
towej dziennie (MBOED), zaś zasoby 
potwierdzone na 31 grudnia 2013 r. 
wynosiły 8,9 mld BOE.

Więcej informacji na stronie: 
www.conocophillips.com

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W DNIU 27.10.2014 O GODZ.10.00 W 
URZĘDZIE GMINY CHOCZEWO ODBĘ-
DZIE SIĘ SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 
Z ZAKRESU NOWYCH ZASAD PRZY-
ZNAWANIA PŁATNOŚCI BEZPOŚRED-
NICH W 2015 ROKU, DYWERSYFIKACJI 
UPRAW ORAZ ZAZIELENIENIA.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
DORADCA ROLNICZY

ELŻBIETA BŁAŻEJEWSKA

„Cuda zdarzają się wtedy,
gdy nasze serce

zaczyna bić dla innych…”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA

KONCERT CHARYTATYWNY

„SERCU NA RATUNEK”

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
8 LISTOPADA 2014 r. o godz. 17.00
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE

W koncercie wystąpią m.in.: Chór i Zespół Taneczny z Zespołu Szkół w Choczewie, 
zespół „Cztery Pory Miłowania”, Aleksandra Łasińska, Michał Hajkowicz oraz zespół 
„SINSINATE”.

Podczas koncertu odbędzie się zbiórka publiczna na rehabilitację i leczenie Błażeja.
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Wycieczka rowerowa

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Choczewo, którzy lubią aktyw-
nie spędzać wolny czas na wycieczkę rowerową po terenie Gminy Choczewo

zbiórka pod Urzędem Gminy Choczewo.
dnia 18 października (sobota)

o godz. 9:00
Dystans około 22 km

Serdecznie zapraszam
Wiktor Gomułkiewicz

Szczegóły można uzyskać pod nr tel. 502 489 736

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII 694
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

najważniejsze zmiany:
• Przyspieszenie odjazdu autobusu relacji Choczewo - Wejherowo z godz. 5:17 na 4:57 (odjazd realizowa-

ny od poniedziałku do piątku oraz w soboty)
• Uruchomienie na wniosek pasażerów nowego bezpośredniego połączenia od poniedziałku do piątku 

o godz. 5:35 z Sasina przez Ciekocinko do Wejherowa (kurs dotychczas realizowany tylko z Choczewa)
• Kurs w dni powszednie o godzinie 10:17 z Choczewa do Wejherowa zostanie opóźniony na godzinę 

11:12 celem umożliwienia przesiadki pasażerów zarówno z autobusu jadącego od strony Sasina, jak i 
Kopalina

• W dni powszednie kurs o godzinie 17:35 z Wejherowa do Choczewa wykona zajazd do miejscowości 
Chynowie w zamian za zlikwidowany kurs autobusu linii 686.

Pomorska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.
81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c/43

tel. 58 672 23 24, faks 58 672 23 25
www.pksw.pl

PODZIĘKOWANIE
 Minęło trochę czasu od dnia jak nasz syn Błażej uległ poważnemu wypadkowi. Chociaż żyje-

my cały czas tamtą chwilą, nie zapominamy o bliskich mieszkańcach Gminy Choczewo. Chcieliśmy 
podziękować mieszkańcom Sołectwa Gościęcino za wsparcie nas w pierwszych godzinach naszych 
ciężkich przeżyć, to oni byli wtedy najbliższą ostoją naszej tragedii. Dziękujemy również wszystkim 
mieszkańcom Gminy Choczewo, którzy podtrzymywali nas na duchu i wspierali finansowo. Sprowa-
dzałem się do tej Gminy mówiąc, że mieszkają w niej dobrzy i życzliwi ludzie – nie musieliśmy długo 
czekać, by przekonać się, że tak jest. Wiecie, jak dużo radości daje gdy ktoś zupełnie obcy podchodzi 
i mówi „nie załamujcie się, jesteśmy z wami”? Nie sposób w takich chwilach dziękować każdemu z 
osobna, byłaby to bardzo długa lista. Czekamy na chwilę jak nasz syn Błażej kiedyś na festynie powie 
wszystkim mieszkańcom Gminy Choczewo „dziękuję”. Jeśli byłyby osoby, które chciałyby odwiedzić 
naszego syna Błażeja i rodziców – serdecznie zapraszamy o każdej porze dnia i godzinie. Uwierzcie, 
najlepszym lekarstwem na obecny stan syna jest ciepło innych ludzi, bo wasze wsparcie jest dla nas 
najważniejsze.

Mirosława i Marek Zdral,
rodzice Błażeja
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WYCIECZKA DO SEA PARKU

Na początku października przed-
szkolaki wybrały się na pierwszą w 
tym roku wycieczkę. Celem ich po-
dróży był Sea Park w Sarbsku. Na 
miejscu dzieci obejrzały żywe ptaki 
oraz makiety zwierząt morskich i 
oceanicznych. Przewodniczka opo-
wiedziała wiele interesujących 
ciekawostek o życiu ryb i ssaków 
w głębinach mórz. Przedszkolaki 
uczestniczyły także w pokazie tre-
ningu i karmienia fok szarych oraz 
kotików południowoamerykańskich. 
Dzieci miały okazję obejrzeć prehisto-
ryczne oceanarium i spędzić czas we 
wraku do góry nogami. W muzeum 
marynistycznym zobaczyły ciekawe 
ekspozycje rzeźb i modeli statków, 
które przybliżają historię Pomorza. 
Zadowolone i pełne wrażeń wróciły 
do przedszkola.

DBAMY O NASZE ZDROWIE

Dzieci dobrze wiedzą, że jedną z 
kwestii bezpieczeństwa jest dbanie o 
własne zdrowie. W utrzymaniu zdro-
wia pomaga miedzy innymi właści-
wa dieta, racjonalne odżywianie. 
Przedszkolaki wzbogaciły swoją wie-

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
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dzę na temat korzyści płynących ze 
spożywania owoców i warzyw. Star-
szaki przekonały się o tym robiąc sa-
modzielnie zdrowe i pyszne kanapki. 
Przygotowując kompoty na zimę do-
wiedziały się, jak można zachować 
smak i wartość owoców na dłużej. 
Ich młodsi koledzy przygotowali na-
tomiast jogurt malinowy i ukisili ka-
pustę. Dzieci spożywając warzywa i 
owoce na pewno będą pełne zdrowia 
i energii.

M.Lica

PUNKT PRZEDSZKOLNY „RADOSNA PRZYSTAŃ” 
W ZWARTOWIE

„Pani Jesień przyszła do nas”
Zajęcia otwarte to forma zajęć 

umożliwiająca rodzicom obserwo-
wanie swojego dziecka w czasie za-
baw i zajęć w grupie rówieśniczej. 
Rodzice mają możliwość zapoznania 
się z osiągnięciami swojej pociechy 
oraz jej zachowaniem w czasie zajęć 
dydaktycznych. Mogą porównywać 
stopień rozwoju swojego dziecka 

z jego rówieśnikami. Zajęcia takie 
umożliwiają również zapoznanie się 
ze sposobem pracy nauczyciela danej 
grupy.

25 września w naszym przedszko-
lu odbyły się zajęcia otwarte dla ro-
dziców i dzieci „Pani jesień przyszła 
do nas”. Celem zajęć było utrwalenie 
wiadomości o aktualnej porze roku 
jesieni oraz darach które przynosi. 

Dzieci wraz z rodzicami śpiewały 
jesienne piosenki, rozwiązywały za-
gadki o tematyce jesiennej, wspólnie 
wykonywały ludziki z kasztanów 
oraz kolorowe jesienne drzewka. 
Najwięcej radości, zarówno dzieciom 
jak i rodzicom, przyniosły zabawy z 
chustą animacyjną. Panowała rado-
sna i wesoła atmosfera. Zajęcia za-
kończył wspólny słodki poczęstunek.
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Święto Pieczonego Ziemniaka
8 października w Borkowie odbyło 

się ognisko z okazji Święta Pieczo-
nego Ziemniaka. Piękna słoneczna 
pogoda zgromadziła wielu rodziców 
oraz dzieci. Przedszkolaki razem 
z rodzicami wzięły udział w wielu 
ziemniaczanych zabawach: szuka-
nie ziemniaków, rzucanie ziemnia-

kiem do celu, slalom z ziemniakiem 
na łyżce,  obieranie ziemniaka, skoki 
w workach. Dla wszystkich uczest-
ników przygotowano nagrody. Były 
również wspólne tańce z rodzicami 
oraz wykonywanie kolorowych lu-
dzików  zwierzątek z ziemniaków. 
Imprezę zakończyło wspólne biesia-
dowanie przy ognisku.

Serdecznie dziękuję pani Sołtys 
Borkowa M. Pilarskiej za udostępnie-
nie miejsca na ognisko oraz przygo-
towanie opału , a także wszystkim 
rodzicom zaangażowanym w pomoc 
przy organizacji tego radosnego dnia.

Anna Blok

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
W ZWARTOWIE

Po wakacyjnej przerwie zostały 
wznowione zajęcia świetlicowe. Ko-
rzystając ze słonecznej aury dzie-
ci wzięły udział w corocznej akcji 
„Sprzątanie świata”. Posprzątały te-
ren Zwartowa i  Zwartówka oczysz-
czając pobocza i drogi ze śmieci. 
Łącznie zebrano 9 worków śmieci 
120 litrowych. Każda osoba zaopa-

trzona była w rękawice jednora-
zowego użytku, które zapewniały 
bezpieczeństwo podczas zbierania 
śmieci. Po powrocie do świetlicy na 
dzieci czekała słodka niespodzianka 
od pana sołtysa Wiesława Erdmann. 
Trud i wysiłek dzieci został docenio-
ny. Głównym  celem akcji jest bu-
dzenie i wzmacnianie świadomości 

ekologicznej dzieci oraz odpowie-
dzialności za środowisko naturalne.

Zajęcia świetlicowe odbywają się 
w każdą środę w godzinach 16:30 – 
18:30. Serdecznie zapraszamy!

Anna Blok
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Żywa lekcja historii z Bractwem Rycerskim 
Spod Nordowej Gwiazdy

w Świecinie
(projekt dla gmin Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż)

11 i 15 września 2014 r. uczniowie 
klas drugich i trzecich gimnazjum 
wraz z bractwem rycerskim przenie-
śli się w II połowę XV wieku.

Świecino to miejsce, gdzie co roku 
w pierwszą niedzielę sierpnia brac-
twa rycerskie dokonują rekonstruk-
cji  ważnej bitwy z Krzyżakami z 
okresu wojny trzynastoletniej, którą 
dowodził Piotr Dunin. Obóz został 
przygotowany według średniowiecz-
nych wzorców: sprzęt, namioty, me-
ble obozowe, latarenki, naczynia, 
wozy husyckie i taborowe, namioty, 
kuchnia, wieża. Znajdowały się tam 
również repliki zbroi i naczyń z XV- 
wiecznych wykopalisk.

Uczniowie zostali podzieleni na 
małe grupy, aby skorzystać z przy-
gotowanych atrakcji. Były nimi za-
bawy średniowieczne, wiernie od-
tworzone z ikonografii. Uczniowie 
podchodzili do różnych stanowisk, 

gdzie uczyli się strzelać z łuku, grać 
w bilard i kręgle. Potem dobierali się 
w trzyosobowe zespoły i chodzili na 
nartach. Kolejnym zadaniem było 
przejście po drewnianej bali, trzy-
mając na plecach deskę z przyczepio-
nymi po dwóch stronach wiadrami 
z wodą. Jednak największą atrakcją 
były walki na koniu - zabawa pole-
gała na utrzymaniu się na długiej 
belce i jednoczesnym uderzaniu 
przeciwnika workiem wypchanym 
słomą. Uczniowie uczyli się też ku-
charzenia w średniowiecznej kuchni 
i przy okazji dowiedzieli się, jak wy-
glądało życie codzienne ówczesnych 
ludzi. W największym namiocie 
młodzież poznała tajniki życia rycer-
skiego, uzbrojenie halabardników, 
strzelców i pawężników. Niektórzy 
uczniowie przebrali się w stroje ry-
cerskie oraz średniowieczne suknie. 
Na koniec samodzielnie bili monety, 

a rycerz wystrzelił  z działa czarno-
prochowego.

H. Soboń

STOWARZYSZENIE „HUZAR”
Jesteśmy już w połowie rozgrywek jesiennych, i tak do tej pory radziły sobie drużyny HUZARA Choczewo:
Rocznik 2000:

Orkan Rumia MKS - HUZAR CHOCZEWO            1:6
HUZAR CHOCZEWO - KS Chwaszczyno             1:1

Korona Żelistrzewo - HUZAR CHOCZEWO           2:4
HUZAR CHOCZEWO - Klif Chłapowo                1:2

Rocznik 2002 i młodsi:
HUZAR CHOCZEWO - Gedania Gdańsk             1:1
HUZAR CHOCZEWO - Cisowa Gdynia                2:0
BOJANO LZS - HUZAR CHOCZEWO                   3:2

Rocznik 2005 i młodsi:
Turniej w Bożympolu 3 miejsce
Turniej w Gniewinie 2 miejsce
Turniej w Sławoszynie 2 miejsce
Turniej w Wierzchucinie 3 miejsce
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W dniach 1-11 sierpnia 2014r. 10 
Choczewska Drużyna Harcerska 
„WILKI” (Hufiec ZHP Wejherowo), 
prowadzona przez dh. Radosława 
Grabińskiego wybrała się na Między-
narodowy Zlot Skautów do Norwegii. 
Harcerze nasi byli jedyna drużyną, 
która reprezentowała Polskę na tym 
niezwykłym zlocie.

Podczas pobytu siedmiu harcerzy 
z naszej drużyny przeżyło niezapo-
mniane chwile, poznało tradycje 
oraz obrzędowość skautów z róż-
nych stron świata: z Hong-Kongu, z 
Japonii, ze Sri Lanki, z Pakistanu, z 
Izraela, z Danii, z Egiptu, z Niemiec, z 
Rosji, ze Szwecji, ze Szkocji, z Wielkiej 
Brytanii, z Ameryki, z Kanady, z RPA, 
z Burundi oraz z Norwegii. Nasze 
obozowisko mieściło się w Asker na 
łąkach przy samych fiordach. Spali-
śmy w namiotach z naszymi zagra-
nicznymi przyjaciółmi. Było nas po-
nad 6 tys. Po przyjeździe musieliśmy 
wspólnie postawić obozowisko. Nor-
weska pionierka obozowa jest zupeł-
nie inna od polskiej, więc nabyliśmy 
mnóstwo nowych umiejętności. 
Oprócz bramy obozowej, zbudowali-
śmy kuchnię, stoły, ławki bez użycia 
jakiegokolwiek gwoździa. Budowa-
liśmy z belek drewnianych i sznur-
ka. Sposoby wiązań pozwoliły nam 
postawić ośmiometrową wieżę-bra-
mę, z której byliśmy bardzo, bardzo 
dumni. Na bramie wisiała polska 
flaga. Wzięliśmy udział w marato-
nie przyjaźni  wraz ze skautami z 
innych państw. Biegł każdy, nieza-
leżnie od wieku oraz umiejętności: 
na nogach, wózkach inwalidzkich, 
w przebraniach, na taczkach, nar-
tach, w śpiworach. Liczył się pomysł 
i dobra zabawa. Każdy dzień rozpo-
czynał się nabożeństwem, prosto ze 

sceny niedaleko naszego podobozu, a 
wieczorami występowały na scenie 
gwiazdy muzyki młodzieżowej z Nor-
wegii, śpiewając skautowe piosenki. 
Wielkie wrażenie zrobiła na nas pio-
senka zlotowa, którą śpiewaliśmy 
wspólnie z artystami każdego dnia. 
Czuliśmy się wspaniale, choć mieli-
śmy inne mundury czy obrzędowość. 
Należymy do wielkiej skautowej ro-
dziny, niezależnie od koloru skóry 
czy języka. Oprócz zajęć na terenie 
obozowiska, wyruszyliśmy na dwu-
dniową wyprawę do lasu i w góry. 
Była to niezwykła przygoda z mapą 
i kompasem na zupełnie nieznanych 
norweskich terenach. Zdobyliśmy 
norweskie sprawności oraz plakietki 
zlotowe, wykonaliśmy mnóstwo za-
dań, poznaliśmy nowych przyjaciół. 
Godnie reprezentowaliśmy Polskę, 
Związek Harcerstwa Polskiego, nasz 
Hufiec Wejherowo oraz naszą Gminę 
Choczewo. Naszym zagranicznym 

gościom przekazaliśmy informatory, 
smycze i inne gadżety z naszej gmi-
ny. Zlot ten na bardzo długo pozosta-
nie w naszej pamięci.

Należy pamiętać, że wyjazd ten nie 
byłby możliwy, gdyby nie ofiarna 
pomoc ludzi o wielkim sercu, któ-
rzy wsparli nas. Szczególnie gorąco 
DZIĘKUJEMY: Państwu Katarzynie 
i Henrykowi Zacharewicz, Pani Ha-
linie Łuc, Nadleśnictwu Choczewo 
– Pani Ewie Rogaczewskiej, Hufco-
wi ZHP Wejherowo – druhom: hm. 
Zofii Wysockiej i phm. Jackowi Ste-
faniszyn, Komisji Budżetowej przy 
RG w Choczewie, Radnym Gminy 
Choczewo, Panu Robertowi Lorbiec-
kiemu – z-ca wójta, Andrzejowi Wi-
śniewskiemu i wielu innych, którzy 
są anonimowi. Dziękujemy naszym 
Rodzicom za wsparcie tego przedsię-
wzięcia oraz zaufanie do drużyno-
wych.

Harcerze z 10 CHDH „WILKI”

WYJAZD HARCERSKI NA JAMBOREE 2014 – 
ASKER k. Oslo
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CO SIĘ DZIAŁO W BIBLIOTECE WE WRZEŚNIU
I PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU

Spotkanie autorskie z Pa-
nem Grzegorzem Kasdepke

16 września 2014 odwiedził naszą 
Bibliotekę bardzo sympatyczny pi-
sarz książek dla dzieci, Pan Grzegorz 
Kasdepke. Spotkał się on z uczniami 
klas III SP w Choczewie i opowiedział 
im o swoich książkach, pasjach i ży-
ciu. Udzielił też odpowiedzi na szereg 
bardzo szczegółowych pytań, jakie 
zadały mu dzieci. Na koniec nie za-
brakło wręczania autografów i drob-
nego upominku, które dzieci wręczy-
ły swojemu gościowi.

Wędrowiec z Oliwy w na-
szej Bibliotece

17 września złożył nam wizytę Pan 
Jan Kasicki, wędrowiec z Oliwy, któ-
ry od kilkunastu lat realizuje swoją 
wielką pasję pieszych wędrówek i 
poznawania wciąż nowych zakąt-
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ków Polski.
Pan Jan wędruje w dni wolne od 

pracy i pokonuje dziennie nawet 
kilkadziesiąt kilometrów. Przemie-
rzając Polskę poznaje nowe miejsca 
i ludzi, zbierając pamiątkowe wpisy 
do specjalnego zeszytu.

Dziękujemy Panu Kasickiemu za 
miłą wizytę i życzymy mu sił i chęci 
na dalsze wędrówki oraz samych do-
brych wrażeń.

Poza tym w telegraficznym skró-
cie:
• Tegoroczni wychowankowie Pani 

Wiesławy Okoń (klasa 0 SP Chocze-
wo) zapoznali się z pracą biblioteki 
i nowościami dla dzieci. Dziękuje-
my za odwiedziny i zapraszamy po-
nownie.

• Biblioteka pomogła w organizacji 
warsztatów plastycznych dla osób 
niepełnosprawnych ze stowarzy-
szenia „Promyk nadziei”.

• Zakupiliśmy kilkaset nowości, któ-
re właśnie opracowujemy i okłada-
my dla naszych czytelników.

• Do końca października można obej-
rzeć u nas wystawę rękodzieła Pani 
Barbary Zondziuk.

• Za udostępnienie prac serdecznie 
Pani Basi dziękujemy!

• Ogłosiliśmy konkurs plastyczny 
„Mój przyjaciel Pies” z okazji Dnia 
Kundelka (regulamin na plakacie).

• Przygotowujemy się do „Czwartko-
wego wieczorku z poezją”. Zapra-
szamy nań wszystkich pasjonatów 
poezji, w tym poezji śpiewanej. 
(szczegóły na plakacie).

• Rozstrzygnięty został Wakacyjny 
Konkurs Fotograficzny. Zaprasza-
my do obejrzenia wystawy pokon-
kursowej, która zawisła na ścia-
nach naszej Biblioteki.

• Podczas Dożynek Gminnych zorga-
nizowaliśmy kiermasz bardzo ta-
niej książki.

• Nazbierało nam się trochę cieka-
wych książek, które podarowali 
nam nasi czytelnicy i sympaty-
cy. Wprowadziliśmy je do naszego 
księgozbioru, więc można je już wy-
pożyczać. (lista na: www.facebook.
com/GBP.Choczewo).

• Serdecznie dziękujemy darczyń-
com. Nie wymieniamy ich persona-
liów, ponieważ po pierwsze jest ich 
dużo, a po drugie może nie każdy by 
sobie tego życzył. Ale BARDZO ser-
decznie wszystkim, którzy przeka-
zali nam książki, DZIĘKUJEMY!

..i wiele innych



s. 32 nr 10 (175), październik 2014



s. 33WIEŚCI CHOCZEWSKIE



s. 34 nr 10 (175), październik 2014



s. 35WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Zdobywca kolejnej nagrody wylosowany!
Rozwiązanie krzyżówki z nr 9 (174) Wieści Choczewskich brzmi: ANIA Z AVONLEA

Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Barbara Zondziuk, Mateusz Laudański, Agnieszka Górecka, Irena Kryża, Michał Urban, Anna Zabłotnia, Olga Papke, 

Adam Leyk, Wiktoria Cielecka, Mariusz Kwas, Sandra Wójcik, Paulina Wyczyńska, Patryk Posański

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Patryk Posański, któremu  gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Julii i Kacpro-
wi za wylosowanie zwycięzcy.
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Krzyżówka Serpentyna (16) 

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek wpisywania 
wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od lewej do prawej i w 
kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę liter w haśle. 

Rozwiązanie należy dostarczyć do 12 listopada 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest „Encyklopedia. Świat wokół nas”, 
a zwycięzca zostanie wyłoniony  13 listopada w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Wielka...,skocznia narciarska w Zakopanem (7) – wysoki u koszykarza (6) – krążek 
leku (8) – klub piłkarski z Madrytu (8) – i korniszon i małosolny (6) – kabina pilota 
(6) – okres 3 miesięcy (8) – mała, a cieszy (5) – ukochany Danusi Jurandówny (7) – 
małżonek Eurydyki (7) –  anielska jednostka organizacyjna (6) – garbaty bagaż 
(6) –  ozdoba męskiej koszuli (6) – znawca religii (6) –rozmiar, format (7) – np. 
łamanie kołem (7) 
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