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ROK (XVII)

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

NAPISZ DO WÓJTA!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub samej pracy urzędu?

Napisz do wójta! Na podany adres e-mail lub na adres redakcji „Wieści Choczewskich” napisz o swoich proble-
mach, spostrzeżeniach i uwagach. Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

XIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY
CHOCZEWO VII KADENCJI

W dniu 2 września 2015 r. o godz. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Chocze-
wie odbyła się XIII sesja Rady Gminy Choczewo.

Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołów w poprzednich sesji, sprawozdanie Wójta o działalności 
międzysesyjnej, informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz sprawozdanie radnego K. Łasińskiego z prac nad 
tworzeniem nowej Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”. Ponadto Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, 
Sekretarzem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Choczewie złożyli podziękowania p. W. Syrewicz za pracę na stanowi-
sku Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie.

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. (14 głosów za)
2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miej-

scowości Choczewo wraz z terenami sąsiadującymi w gminie Choczewo. (14 – za)
3. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo. -(14 – za)
4. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Choczewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowa-

dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r. (14 za).

Dnia 5 września 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Cho-
czewie odbyła się XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo, podczas której 12 radnych obecnych na sesji podjęło 
trzy uchwały:

1. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Choczewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r. (12 głosów za)

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa lokalnego, podpisania umowy partnerskiej, złożenia projektu 
konkursowego pt. „Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną” w ramach Działania 
11.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i upoważnienia Wójta do 
realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Projektu i jego realizacją. (12 – za)

3. Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę 
warunków pracy i płacy radnego. (8 – za, 3 – przeciw, radny B. Nowak nie brał udziału w głosowaniu)
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w. w.: Pisaliśmy już o tym, ale 
wciąż pojawiają się głosy miesz-
kańców, którzy mają zastrzeże-
nia do niedawno podjętych przez 
Radę Gminy  uchwał w sprawie 
przystąpienia do zmian w planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go w miejscowościach Choczewo i 
Starbienino. Podobno mieszkań-
cy Choczewa otrzymają plan bez 
ponoszenia żadnych kosztów? W 
Starbieninie zaś mieszka Wójt, któ-
ry jest właścicielem sporej części 
gruntów objętych zmianą planu...?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Jeszcze raz wracam do planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Choczewo i Starbieni-
no, ponieważ rzeczywiście miesz-
kańcy przychodzą i pytają między 
innymi o sposób finansowania tych 
planów. Gmina Choczewo bierze 
udział w dużym projekcie urbani-
stycznym, który realizuje osoba czę-
sto wykonująca zlecenia dla naszej 
Gminy. Projekt ten, na realizację któ-
rego Rada Gminy podjęła stosowną 
uchwałę, będzie realizowany wraz 
z Politechniką Gdańską z zaanga-
żowaniem funduszy europejskich i 
wkładem Gminy w wysokości 50 tys. 
zł. Obecnie miejscowość Choczewo 
objęta jest jedynie w 15% planami 
zagospodarowania przestrzennego. 
Stąd nasza chęć uporządkowania tej 
przestrzeni, by zorientować się, w 
którą stronę miejscowość będzie się 
rozwijać. Ponieważ wokół Choczewa 
są głównie grunty III klasy i trudne 
jest ich tzw.”odrolnienie”(ze wzglę-
du właśnie na dobrą jakość ziemi), 
opracowanie planu ma dać szansę 
na zagospodarowanie tych terenów 
pod inwestycje i budowy. Większość 
mieszkańców Gminy, a także osoby 
z zewnątrz chciałyby mieszkać w 

samym Choczewie, ponieważ jest tu 
szkoła, kanalizacja, Ośrodek Zdro-
wia,dobra komunikacja,sieć placó-
wek handlowych i inne udogodnie-
nia. Chcemy więc wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom i dać im możliwość 
zamieszkania właśnie tutaj. Wy-
chodzimy z założenia, że w każdej z 
naszych miejscowości, która ma po-
tencjał rozwojowy powinniśmy robić 
plany zagospodarowania za gminne 
pieniądze. Teren w okolicach cmen-
tarza należący do Gminy w części 
ma plan na budynki o powierzchni 
300 m2. Jeżeli w tamtym miejscu 
chcielibyśmy stworzyć centrum wy-
poczynkowo-handlowe ze sklepem 
wielkopowierzchniowym, musieli-
byśmy zmienić plan również i tam. 
Jest to możliwe, gdyż za tą działką 
jest 14 ha ziemi gminnej III klasy bez 
planu, a tuż obok niej działki objęte 
planem. W samym Choczewie jest 
bardzo dużo takich miejsc, w których 
jest „przestrzenny bałagan”, tak więc 
uchwalenie tego planu jest dla roz-
woju Choczewa koniecznością oraz 
w interesie całej Gminy.

Natomiast jeżeli chodzi o Starbie-
nino, to tak jak w każdej miejscowo-
ści, mieszkańcy – w tym i ja, chce-
my zrobić plan,  którym będą objęte 
nasze grunty. Od ponad 20 lat mam 
w Starbieninie 50 ha ziemi rolnej, 
którą chciałbym objąć planem zago-
spodarowania przestrzennego. Aby 
jednak przystąpić do tego planu będę 
musiał, podobnie jak inni miesz-
kańcy ponieść jego koszty. Stosowne 
oświadczenie zostało już przez nas 
złożone w Urzędzie Gminy w Chocze-
wie.

Podejmując obie uchwały radni 
mieli powyższą wiedzę i pełną świa-
domość podejmowanych decyzji. 
Zwłaszcza uchwała dotycząca Star-
bienina była skrupulatnie rozpa-
trywana przez Komisję Rolnictwa, 
której przewodniczy Pan Zbigniew 
Szafoni. Uchwały zostały podjęte 
zdecydowaną większością głosów.

w. w.: Obecnie jesteśmy w okresie 
przygotowawczym do aplikacji o 
środki unijne, których uruchomie-

nie na większą skalę nastąpi do-
piero w roku przyszłym. Na szcze-
gółowe zamierzenia naszej Gminy 
zapewne musimy jeszcze nieco 
poczekać. Z ostatnio podjętych ini-
cjatyw wynika jednak, że będziemy 
próbować także realizować projek-
ty partnerskie z podmiotami dzia-
łającymi na naszym terenie...

Wójt W. Gębka: Rada Gminy po-
przez podjęcie stosownej uchwały 
wyraziła zgodę na przystąpienie do 
partnerstwa lokalnego, podpisania 
umowy partnerskiej i złożenia pro-
jektu konkursowego pt. „Ochrona 
obszarów pasa nadmorskiego przed 
nadmierną presją turystyczną” wraz 
z Nadleśnictwem Choczewo. Projekt 
ten ma na celu poprawę jakości dróg 
prowadzących nad morze. W Słajsze-
wie planujemy utwardzenie drogi do 
skraju lasu, a Nadleśnictwo w ra-
mach projektu ma na drodze leśnej 
zrobić ścieżki edukacyjne. W Lubiato-
wie, od małego parkingu na począt-
ku lasu aż do dużego parkingu nad 
morzem na drodze leśnej po lewej 
stronie ma powstać kolejna ścieżka 
edukacyjna, a główna droga nad mo-
rze ma mieć poprawioną nawierzch-
nię. Kolejny teren objęty projektem 
to parking dla niepełnosprawnych 
przy drodze i droga od Warsztatów 
Fundacji „Mimo Wszystko” prowa-
dząca nad morze. To jest oczywiście 
plan, który zostanie zrealizowany 
pod warunkiem, że projekt zostanie 
pozytywnie rozpatrzony i zostaną na 
niego przyznane fundusze.

Wraz z Urzędem Morskim startu-
jemy w projekcie rewitalizacji Stilo, 
polegającym na poprawie dojścia do 
latarni i do buczka.

 Te zamierzenia szczególnie cieszą-
bo zmierzają w kierunku rozwoju in-
frastruktury turystycznej,tak bardzo 
nam potrzebnej. Bardzo ważne jest 
to, że partnerami,a także inicjato-
rami projektów są podmioty, które 
potrafią połączyć turystykę z jedno-
czesną ochroną przyrody. Nadmier-
na bowiem ingerencja w środowisko 
byłaby przysłowiowym podcinaniem 
gałęzi, na której siedzimy. Chcemy 
turystyki i turystów,ale planować 

722 02 49 10
wiesci1@gmail.com

Siedziba redakcji
 Urząd Gminy Choczewo
 ul. Pierwszych Osadników 17
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 Urząd Gminy Choczewo
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 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
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musimy rozważnie i dbać jednocze-
śnie o nasze bezpieczeństwo i estety-
kę naszego środowiska naturalnego.

Dodam jeszcze,że tradycyjnie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
składa wniosek o pieniądze na reali-
zację dwuletniego programu skiero-
wanego do bezrobotnych, polegający 
na szkoleniach i kursach w celu zdo-
bywania przez nich nowych kwalifi-
kacji.

Natomiast Zespół Szkół w Chocze-
wie przygotowuje projekt na doposa-
żenie szkoły, w którym można apli-
kować o 0,5 mln zł.

w. w.: Drogi gminne to przedmiot 
ciągłej naszej troski i pewnie czę-

stych skarg kierowanych do Wójta. 
Niedawno twierdził Pan że w tym 
zakresie nastąpi poprawa. Jest le-
piej?

Wójt W. Gębka: Właśnie zosta-
ły skończone drogi w Gościęcinie i 
pierwsza część w Jackowie. Myślę, 
że na tym etapie zostało to wykona-
ne bardzo dobrze. Odkopano również 
chodnik, na którym zalegała gruba 
warstwa piachu. Remont drogi w 
Jackowie został rozłożony na trzy 
etapy – dwa kolejne chcemy zreali-
zować w przyszłym roku z funduszy 
Odnowy Wsi.

Myślę, że już w tej chwili miesz-
kańcy powinni być zadowoleni z 
wykonanych prac, gdyż drogi w tych 

miejscowościach były tragiczne.
W Gościęcinie będziemy starali się 

zalać asfaltem jeszcze jedno miejsce, 
w którym podczas opadów powsta-
wało zalewisko, a zimą lodowisko… 

Z roku na rok stać już nas na prze-
znaczanie coraz większej puli pie-
niędzy na remont naszych lokal-
nych dróg. Wiem, że tymi słowami 
wywołam niezadowolenie, a nawet 
oburzenie tych, którzy wciąż czekają 
na poprawę dojazdu do swoich pose-
sji. Potrzeby są jeszcze ogromne, ale 
wspólnie z Radnymi pracujemy nad 
programem naprawy dróg. Kołdra 
jednak krótka...

„DORZECZE ŁEBY” ZAPRASZA
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 

Łeby” obejmuje obszar Powiatu Lębor-
skiego, a więc: miasto Lębork, miasto 
Łeba, gminę Cewice, gminę Wicko, 
gminę Nowa Wieś Lęborska. Człon-
kiem Stowarzyszenia jest także Sta-
rostwo Powiatowe w Lęborku. Gmina 
Choczewo jest jedynym samorządem 
spoza lęborskiego powiatu i pracu-
jemy w grupie od samego początku, 
a więc jesteśmy członkiem założy-
cielem. Obecnie jesteśmy na etapie 
tworzenia Lokalnej Strategii Rozwo-
ju. Jest to dokument konieczny do 
wzięcia udziału w konkursie o apli-
kację funduszy, które przyznawał bę-
dzie Pomorski Urząd Marszałkowski. 
Spodziewany termin ogłoszenia kon-
kursu to listopad bieżącego roku. Do 
tego czasu musimy zakończyć pra-
ce nad Strategią. Przyjęta procedura 
tworzenia Strategii zakłada szeroki 
udział mieszkańców w jej przygoto-
waniu. Wytypowane przez poszcze-

gólne samorządy osoby tworzą tzw. 
”grupę roboczą”, która spotykając się 
na warsztatach opracowuje analizę 
SWOT, przedstawia cele i przedsię-
wzięcia, które LGD chce osiągnąć wy-
korzystując przyznane środki finan-
sowe. Tak przygotowany materiał 
zostanie poddany publicznym kon-
sultacjom w każdej z gmin (miast), 
w których będzie mógł wziąć udział 
każdy mieszkaniec obszaru, a także 
osoby prowadzące działalność na te-
renie LGD. Na bieżąco można śledzić 
postępy prac na stronie internetowej 
Stowarzyszenia pod adresem; www.
dorzeczeleby.pl. W Choczewie takie 
konsultacje odbędą się 14.paździer-
nika w godz.16.30-18.00 w Centrum 
Informacji Turystycznej. Serdecznie 
zapraszamy do udziału!

Po ocenie Strategii (mamy nadzieję 
pozytywnej) nastąpi przydział środ-
ków dla LGD. Wszyscy mieszkańcy 
obszaru (także osoby prowadzące tu 

działalność) będą potem mogły skła-
dać wnioski w formie projektów o 
udzielenia wsparcia finansowego 
na wybrane przedsięwzięcia w za-
kresie działalności zgodnej z celami 
zawartymi w Strategii. Beneficjenta-
mi będą mogły być różne podmioty, 
a więc przykładowo rolnicy, rybacy, 
osoby prowadzące działalność tury-
styczną, usługi opiekuńcze dla lud-
ności, przedsiębiorcy, także osoby 
znajdujące się w tzw. obszarze za-
grożeń społecznych lub działających 
na ich rzecz. O tych zasadach później 
poinformujemy bardziej szczegóło-
wo.

Zachęcam także Państwa do ak-
tywnego udziału w pracach LGD. 
Każdy może zostać członkiem Sto-
warzyszenia. Wystarczy wypełnić 
deklarację członkowską, a potem, po 
decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet 
członków, zapłacić składkę człon-
kowską w wysokości 50 zł rocznie (w 
tym roku 25 zł). Członkami mogą być 
także organizacje społeczne (te, które 
nie prowadzą działalności gospodar-
czej są z opłaty członkowskiej zwol-
nione), a także firmy z każdej bran-
ży. Serdecznie zapraszam naszych 
mieszkańców ,bowiem na razie na-
sza reprezentacja nie jest tam liczna, 
a inne samorządy są aktywniejsze 
pod tym względem. Po wypełnieniu 
deklaracji można ją wysłać, bądź 
dostarczyć do Referatu Promocji w 
Urzędzie Gminy. Warto także odwie-
dzać stronę internetową LGD, aby być 
poinformowanym na bieżąco o dzia-
łalności Stowarzyszenia.

Krzysztof Łasiński
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INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
1. Boisko asfaltowe w Choczewie
Trwają prace związane z boiskiem 

asfaltowym w Choczewie. Wykonaw-
ca ukończył kolejny etap zadania. 
Obecnie wokół boiska została wy-
konana „opaska betonowa” z kostki 
betonowej jak również odwodnienie 
całej powierzchni boiska. Przylegają-
ce tereny zielone zostały uporządko-
wane i odpowiednio zabezpieczone 
przed naturalną erozją. Kolejną czę-
ścią zaplanowanych robót jest za-
montowanie ogrodzenia panelowego 
o wysokości 4 m z dwoma furtkami 
i bramą wjazdową. Co stanie się fak-
tem jeszcze w tym sezonie.

2. Remont ulicy Kusocińskiego
Wykonawca, firma Dromos wyło-

niona z nieograniczonego przetargu 
zamówienia publicznego organizo-
wanego przez Zarząd Drogowy dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskie-
go, przed Dożynkami Gminnymi za-
kończyła wszystkie prace związane 
z kanalizacją deszczową i pracami 
brukarskimi. W celu zmniejszenia 
niedogodności dla naszych miesz-
kańców i gości, na czas imprezy 
gminnej zawieszono prace drogo-
we. W najbliższym czasie rozpocznie 
się ostatni etap zadania jakim jest 
frezowanie nawierzchni, wraz z jej 
oczyszczeniem i skropieniem przed 
wykonaniem nawierzchni bitumicz-
nej na całej szerokości drogi. Plano-
wany termin zakończenia wszyst-
kich prac to 30.09.2015 r.

3. Remont dróg asfaltowych w Go-
ścięcinie i Jackowie

Firma MTM.SA oddział Gdynia wy-
łoniona z nieograniczonego prze-
targu zamówienia publicznego, 
zakończyła prace związane z remon-
tem dróg w miejscowości Jackowo 
i Gościęcino. I tak w miejscowości 
Jackowo wykonano 123 mb wymia-
ny nawierzchni bitumicznej wraz 
z wymianą krawężników na całej 
długości. Natomiast w Gościęcinie 
sfrezowano, oczyszczono, skropiono 
i wymieniono nawierzchnię bitu-
miczną na odcinku 320 mb. Dodat-
kowo w miejscowości tej zakończo-
no również prace uzupełniające 
związane z poprawą przejezdności 
drogi na innym odcinku. Ostatecznie 
dodatkowo wykonano 170 m2 nowej 
nawierzchni bitumicznej. Aktualnie 
trwają prace związane z protoko-
larnym końcowym odbiorem robót. 
Wykonawca zakończy prace przed 
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ostatecznym terminem.

4. Remont chodników w miejsco-
wości Lublewo i Kierzkowo

Zakończono prace związane z re-
montem chodników w miejscowości 
Kierzkowo i Lublewo. Tym samym 
w miejscowościach tych ostatecznie 
zakończono prace z tym związane, 
gdyż zaplanowane odcinki zostały w 
całości wykonane.

5. SUW Lublewko
Firma Instalcompact wyłoniona z 

nieograniczonego przetargu zamó-
wienia publicznego przygotowuje 
się do rozpoczęcia prac związanych 
z montażem technologii (wyposaże-
nia) Stacji Uzdatniania Wody w Lu-
blewku. Obecnie firma przedstawiła 
wnioski materiałowe, które zosta-
ły zaakceptowane przez Inwestora. 
Wykonawca zamówił wyposażenie 
stacji i oczekuje na dostawę. Termin 
zakończenia prac to połowa grudnia 
2015 r.

Daniel PETRYK
Referat Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

SPOTKANIE WÓJTÓW W MINISTERSTWIE
GOSPODARKI

11 sierpnia 2015 r w Ministerstwie 
Gospodarki w Warszawie odbyło 
się spotkanie przedstawicieli gmin 
wskazanych jako potencjalne miej-
sca budowy EJ z wiceminister Anną 
Nemś w sprawie realizacji projektu 
jądrowego.

W spotkaniu, udział wzięli między 
innymi marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk, wice-

minister skarbu państwa Wojciech 
Chmielewski, wójt Gminy Choczewo 
Wiesław Gębka, wójt Gminy Gniewi-
no Zbigniew Walczak, wójt Gminy 
Krokowa Henryk Doering oraz przed-
stawiciele PGE EJ1 i PGE S.A.

W trakcie spotkania omówiono 
sytuację dotyczącą realizacji inwe-
stycji w kontekście rozwoju gospo-
darczego trzech pomorskich gmin 

Choczewa, Gniewina oraz Krokowej 
oraz działania podejmowane przez 
spółkę PGE S.A., inwestora pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej. Prze-
dyskutowano również możliwości 
pogłębienia dotychczasowej współ-
pracy. Wyznaczone zostały ponadto 
dalsze etapy działań związanych z jej 
rozwojem.
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PODSUMOWANIE GMINNEJ EDYCJI
KONKURSÓW „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2015”

ORAZ „PIĘKNA  WIEŚ CHOCZEWO 2015”
W dniu 13 września 2015 roku pod-

czas obchodów Dożynek Gminnych 
w Choczewie odbyło się podsumowa-
nie gminnej edycji konkursów „Pięk-
na Wieś Pomorska 2015” w dwóch 
kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz 
rozstrzygnięcie konkursu organi-
zowanego przez Wójta Gminy Cho-
czewo „Piękna Wieś Choczewo 2015” 
w kategorii „Posesja nierolnicza”. 
Celem konkursu jest ochrona i po-
prawa wartości krajobrazu przyrod-
niczego wsi, poprawa jakości życia 
na wsi, podniesienie atrakcyjności 
wypoczynkowej obszarów wiejskich 
oraz aktywizacja i integracja społecz-
ności lokalnej. W tegorocznej edycji 
konkursów udział wzięły 4 zagrody, 
14 posesji nierolniczych i 5 wsi.

Na podsumowanie konkursu za-
proszeni zostali wszyscy uczestni-

cy konkursu. Laureatom konkur-
su nagrody oraz dyplomy wręczał 
Przewodniczący Gminnej Komisji 
Konkursowej, Sekretarz Gminy Cho-
czewo Robert Lorbiecki. Nagrodami 
w konkursie były karty podarunko-
we oraz dyplomy, pozostali uczestni-
cy konkursu nagrodzeni zostali ze-
stawami krzewów ozdobnych.

Pierwsze miejsce w konkursie 
„Piękna Wieś Pomorska 2015” w ka-
tegorii „Zagroda” oraz nagrodę w wy-
sokości 1000 zł zdobyła Małgorzata 
Mazuś z Jackowa. 

Pierwsze miejsce w konkursie 
„Piękna Wieś Choczewo 2015” w ka-
tegorii „Posesja nierolnicza” oraz na-
grodę w wysokości 1000 zł przyznano 
Felicji i Bogumiłowi Chojnackim ze 
Zwartowa. 

Drugie miejsce i nagrodę w wyso-
kości 600 zł wręczono Bożenie i Woj-
ciechowi Wąs z Żelazna, zaś trzecie 
miejsce zdobyli Barbara i Piotr Rad-
czuk z Osiek Lęborskich, otrzymując 
nagrodę o wartości 300 zł. Komisja 
postanowiła przyznać także wyróż-
nienie oraz nagrodę w wysokości 100 
zł dla Wacława Czarneckiego z Bor-
kowa Lęborskiego.

W konkursie „Piękna Wieś Pomor-
ska 2015” w kategorii „Wieś” zwycię-
żyła miejscowość Ciekocino otrzy-
mując nagrodę o wartości 1200 zł.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my i dziękujemy za udział w konkur-
sie oraz za wkład pracy w poprawę 
estetyki swoich zagród oraz estety-
zację i poprawę jakości życia na wsi.
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W związku z przystąpieniem Gminy Choczewo do projektu pt. „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o od-
padach w waszej gminie” organizowanym przez Re:Miasto s.c. przy dofinansowaniu przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w dniu 13 września 2015 roku, podczas 
uroczystości Dożynek Gminnych w Choczewie, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Choczewo zorganizował stoisko edukacyjno – informacyjne dotyczące gospodarki 
odpadami oraz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Choczewo.

W trakcie trwania stoiska wykorzystano otrzymane w ramach ww. projektu wielkoformatowe plansze 
edukacyjne Segregujesz - Zyskujesz? oraz Kapslowy tor wyścigowy. Ponadto można było wziąć udział w 
testach i quizach, gdzie każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę dot. prawidłowej segregacji odpadów. Z myślą 
o najmłodszych przygotowano plansze oraz kolorowanki, które również cieszyły się sporym zaintereso-
waniem. Na uczestników konkursów czekały drobne nagrody i podarunki. Partnerem przy organizacji 
stoiska był Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” z Czarnówka, który ufundował 
drobne gadżety firmowe i udostępnił pojazd do zbierania odpadów tzw. „hakowiec”.

      

STOISKO EDUKACYJNE ZWIĄZANE 
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W CHOCZEWIE.
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GMINNE DOŻYNKI W CHOCZEWIE
Święto Plonów w Choczewie roz-

poczęła tradycyjnie uroczysta msza 
święta dziękczynna w kościele para-
fialnym w Choczewie. Podczas nabo-
żeństwa poświęcone zostały dary, a 
także przygotowane przez sołectwa 
wieńce dożynkowe. Następnie uli-
cami Choczewa przejechał korowód 
dożynkowy, przy akompaniamencie 
Strażackiej Orkiestry Dętej ze Sławo-
szyna. Główna część imprezy odbyła 
się na Gminnych Obiektach Sporto-
wych.

Uroczystości rozpoczął gospodarz 
Gminy Wójt Wiesław Gębka, który 
wraz ze starostami dożynek Gabrie-
lą Łasińską i Jerzym Czerwionka 
podzielili chleb wśród zaproszonych 
przybyłych gości, którymi byli: Wi-
cestarosta Wejherowski Witold 
Reclaf, Zastępca Dyrektora Pomor-
skiego oddziału ARiMR Stanisława 
Bujanowicz, Radna województwa 
pomorskiego Alicja Zajączkowska 
przybyła w zastępstwie Marszałka 
Pomorskiego, Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo Bronisław Nowak, 
Proboszcz Parafii Choczewo ks. Woj-
ciech Schmeichel, Proboszcz Parafii 
Zwartowo ks. Alojzy Kąkolewski oraz 
licznie przybyłych mieszkańców i 
odwiedzających. Następnie w niebo 
wzniosło się trzysta gołębi co było 
bardzo widowiskowe.

Podczas części oficjalnej Wójt po-
dziękował w imieniu mieszkańców 
Panu Jerzemu Czerwionka, który 
kończy swoją działalność, za wielo-
letnią pracę na rzecz społeczności 
lokalnej.

Doceniono również pracę włożo-
ną w wykonanie wieńców dożyn-
kowych. W ramach konkursu prze-
prowadzonego podczas uroczystości, 
komisja z Panią Stanisławą Buja-

nowicz jako przewodniczącą zdecy-
dowała, że najpiękniejszy wieniec 
przygotowało sołectwo Kierzkowo. 
Na podium stanęły również wieńce 
przygotowane przez Sołectwo Sasino 
oraz KGW Sasino. Ta sama komisja 
wybierała również najpiękniejszego 
gołębia. W międzyczasie odbywały 
się zawody sołeckie organizowane 
przez Stowarzyszenie STEK. W trzech 
konkurencjach (sztafeta, rzut ziem-
niakiem do celu oraz wbijanie gwoź-
dzi) najlepsze okazało się sołectwo 
Zwartówko. Pozostałe dwa miejsca 
na „pudle” zajęły sołectwo Starbieni-
no i Sasino. Gratulujemy!

Po ceremonii otwarcia i części 
oficjalnej, równoległe z zawodami 
sołeckimi na scenie występowali 
lokalni artyści. W tym roku artyści 
prezentowali zróżnicowany repertu-
ar. Rapował zespół Rap.Ort , śpiewała 
Aleksandra Łasińska, swój debiut na 
scenie w Choczewie miał Dawid Płot-
ka, następnie zagrała orkiestra we-
selna Live Band, a panel lokalnych 
artystów zakończył Michał „Hayko” 
Hajkowicz wraz z uczniami ze Sztuki 
Inspiracji.

O godz. 16.30 nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursów: „Piękna Wieś 
Pomorska 2015” i „Piękna Wieś Cho-
czewa 2015”. Jednocześnie przez cały 
czas trwania imprezy na sali spor-
towej odbywała się loteria cegiełka 
z nagrodami organizowana przez 
Stowarzyszenie STEK. Loteria cieszy-
ła się bardzo dużym zainteresowa-
niem, głównie za względu na atrak-
cyjne nagrody.

Dla uczestników dożynek organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji. 
Były darmowe dmuchańce, wesołe 
miasteczko, wystawy maszyn rol-
niczych i płodów rolnych, stoisko 

edukacyjne PGE EJ 1, stoiska: nad-
leśnictwa, z tradycyjną żywnością, 
patriotyczne, gastronomiczne, dar-
mowa grochówka zasponsorowana 
przez PKS Gdynia oraz wiele innych…

Późnym popołudniem wystąpił ze-
spół „No i fajnie”. Grupka młodych 
muzyków z Lęborka i okolic zagrała 
tak jak nazwa ich zespołu;). Później 
uczestników dożynek zabawiał ka-
baret „Weźrzesz”, a po nich przyszedł 
czas na gwiazdę wieczoru – Zespół 
Top One. Występ ten cieszył się wiel-
kim zainteresowaniem, muzycy zdo-
byli serca choczewskiej publiczności 
i bisom nie było końca. Atrakcyjną 
niespodzianką niedzielnego świę-
ta był fantastyczny pokaz fajerwer-
ków. Na zakończenie wystąpił ze-
spół BMW, który do późnych godzin 
nocnych przygrywał najbardziej wy-
trwałym.

Wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację, sponsorom, a 
także uczestnikom tegorocznych do-
żynek dziękujemy i zapraszamy po-
nownie w przyszłym roku.

Paweł Wypych
Sylwia Płotka
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PODZIĘKOWANIA
Wójt Gminy Choczewo pragnie podziękować osobom oraz instytucjom za wkład i pomoc w organizacji do-

żynek. Są to:
PGE EJ 1 Sp. z o.o., PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, MK AGRO Production Choczewko, ARiMR Gdynia, Sklep 

Wodnik, Market Melan, Zakład Mleczarski „Śnieżka” Perlino, Kaszubski Bank Spółdzielczy, Lokalna Grupa 
Rybacka „Pradolina Łeby”, Hobet Choczewo, Audioline, Kasztanowy Gościniec, Czer – Mar, Jerzy Czerwionka, 
Piekarnia „Mateusz” Choczewo, Piekarnia „Starowiejska” Ciekocino, Przedsiębiorstwo Składowania i Prze-
robu Odpadów Sp. z o.o  w Czarnówku, GWE 24.pl, Nadmorski 24.pl, Krzysztof Woźniak, Jarosław Bach, KGW 
Kierzkowo, KGW Starbienino, KGW Sasino, KGW Choczewo, Sołectwo Słajkowo, Leszek Bobkowski, Irena Sta-
wicka, Gabriela i Krzysztof Łasińscy, Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”, OSP Choczewo, OSP Kopa-
lino, OSP Sasino, OSP Słajszewo, Andrzej Soboń, Eugeniusz Langa, ks. Wojciech Schmeichel, Iwona Ratajczak, 
Artur Groen, Grzegorz Kozłowski, Adam Galas, Michał Hajkowicz, Aleksandra Łasińska, Dawid Płotka, zespół 
Live Band, zespół RAP.ORT, Iwona i Andrzej Majtacz, Anna Kozłowska z mężem, Karol Jankowski, Henryk Sta-
nicki, Krzysztof Langer, Zdzisław Nowak, i inni.

POWIATOWO – GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
W LUZINIE

Tradycją jest, że Powiatowo - Gmin-
ne Dożynki co roku organizuje inna 
gmina Powiatu Wejherowskiego. W 
tym roku organizacja powiatowych 
dożynek przypadła Gminie Luzino. 
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza 
święta koncelebrowana w Kościele 
pw. św. Wawrzyńca. Następnie uli-
cami Luzina przejechał przepiękny 
długi korowód dożynkowy na plac 
przy gimnazjum, gdzie odbyły się 
dalsze uroczystości.

Gospodarzami tegorocznych do-
żynek byli: Starosta Wejherowski 

Gabriela Lisius oraz Wójt Gminy Lu-
zino Jarosław Wejer i to oni oficjal-
nie rozpoczęli wspólne Powiatowo 
– Gminne Dożynki. Gmina Choczewo 
reprezentowana była przez Sekre-
tarza Gminy Roberta Lorbieckiego, 
przewodniczącego Rady Gminy Bro-
nisława Nowaka, sołtysów, panie z 
KGW Sasino oraz licznie przybyłych 
mieszkańców.

Najważniejszą chwilą podczas do-
żynek było rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy. Naszą Gminę reprezentowały 

dwa wieńce wykonane przez Sołec-
twa: Jackowo oraz Sasino. W katego-
rii wieńca klasycznego, przy ogrom-
nej konkurencji niewiele zabrakło 
by na podium znalazł się wieniec z 
Jackowa wykonany przez Panią Soł-
tys Marzenę Drewę - Kierżnikiewicz. 
Natomiast w kategorii wieńca nie-
standardowego 3 miejsce zajął wie-
niec z Sasina wykonany przez panie 
z KGW Sasino. Ostatecznie w katego-
rii wieńców tradycyjnych wygrało 
sołectwo Robakowo z Gminy Luzino, 
drugie miejsce zajęło sołectwo Linia, 
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a trzecie sołectwo Gniewino. W ka-
tegorii wieńców niestandardowych 
bezkonkurencyjny okazał się  wie-
niec z sołectwa Kielno z Gminy Sze-
mud, drugie miejsce zajęła Gmina 
Łęczyce - sołectwo Bożepole Wielkie i 
Małe, a trzecie sołectwo Sasino.

Dzięki zaangażowaniu ww. osób 
Nasza Gmina była godnie reprezen-
towana na dożynkach powiatowych 

za co składamy serdeczne 
podziękowania, natomiast 
Paniom z KGW Sasino gra-
tulujemy osiągnięcia suk-
cesu czym było zajęcie 3 
miejsca w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy.

Paweł Wypych

KONWENT SAMORZĄDOWY
POWIATU WEJHEROWSKIEGO

8 września 2015 r. w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie odbył 
się Konwent Samorządowy Powiatu 
Wejherowskiego. Tematem spotka-
nia były między innymi sprawy spo-
łeczne.

Na początku zebrani wysłuchali 
raportu Pełnomocnika Prezydenta 
Gdańska ds. komunikacji rowerowej 
Remigiusza Kitlińskiego, na temat 
kampanii rowerowej jaka odbyła się 
w maju br. w gdańskich szkołach.

Następnie głos zabrała Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Wejherowie Ewa Ba-
nasik, przedstawiając samorządowy 
program profilaktyki wirusowego 
zapalenia wątroby typu C.

Ostatnią poruszaną kwestią były 
sprawy społeczne. Prezentację „Po-
moc społeczna w powiecie wejhe-
rowskim. Zadania wspólne gmin i 
powiatu” przedstawiła Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wejherowie Iwona Romanow-
ska.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHOCZEWIE

Drodzy czytelnicy!

W miesiącach lipiec i sierpień 
przeprowadziliśmy zbiórkę artyku-
łów szkolnych pod hasłem „Plecak 
pełen uśmiechu”. Zainteresowanie 
mieszkańców naszej gminy tą akcją 
było bardzo duże, dzięki czemu udało 
się zebrać różnego rodzaju artykuły, 
przybory i plecaki szkolne. Pozwoliło 
to kompletnie wyposażyć piętnaścio-
ro  dzieci z terenu naszej gminy. Z 
tego miejsca chciałabym serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, 
które wzięły udział w naszej akcji. 
W szczególny sposób dziękuję firmie 
Lane Energy Poland, która przeka-
zała plecaki, kamizelki odblaskowe 
oraz rękawiczki. Szczególnie dzięku-
jemy również Panu Arturowi Groen 
sołtysowi wsi Ciekocino, który swo-
im zaangażowaniem zmobilizował 
do zbiórki mieszkańców swojego so-
łectwa. Wszystkim darczyńcom raz 
jeszcze serdecznie dziękujemy.

Biorąc przykład z naszej akcji ”Ple-
cak pełen uśmiechu”, również Fun-
dacja PGE „Energia z serca” wraz 
z Firmą PGE EJ 1 w ramach akcji 
„Energetyczny tornister” przekazała 
do GOPS w Choczewie 40 tornistrów 
wraz z wyposażeniem dla dzieci roz-
poczynających naukę w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej. Uroczy-
ste spotkanie z dziećmi i ich rodzica-
mi odbyło się 31 sierpnia 2015 r. Dzię-
kuję serdecznie Sekretarzowi Gminy 
Choczewo Panu Robertowi Lorbiec-
kiemu, przedstawicielom Firmy PGE 
EJ 1 Pani Mai Gadowskiej oraz Pani 
Joannie Zając za udział w spotkaniu 
i wręczenie tornistrów.

Miło nam poinformować, że w 
dniu 7 września 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego w Gdańsku 
odbyła się uroczysta Gala Pomorskiej 
Edycji Konkursu LADY D 2015 im. Kry-
styny Bochenek. Celem konkursu 

było w szczególności uhonorowanie 
niepełnosprawnych kobiet, zamiesz-
kałych na terenie województwa, któ-
re poprzez swoją działalność pomo-
cową wnoszą istotny wkład w różne 
dziedziny życia społecznego. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho-
czewie zgłosił kandydaturę Pani Ewy 
Świątek - Prezesa Choczewskiego Sto-
warzyszenia „Promyk Nadziei”, która 
działa na rzecz osób niepełnospraw-
nych od 2011 r. Pani Ewa Świątek 
jako jedna z 38 osób zgłoszonych do 
konkursu była obecna na Gali i mia-
ła okazję porozmawiać z wieloma 
ciekawymi osobami m.in z posłanką 
na Sejm Panią Krystyną Kłosin oraz 
Panią Danutą Wałęsa. Gratulujemy 
Stowarzyszeniu dotychczasowych 
sukcesów.

Jednocześnie informujemy  Pań-
stwa o istotnych zmianach w syste-
mie pomocy społecznej.

Od 1 października 2015 r. zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zwery-
fikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej zmianie ulegną 
kryteria dochodowe, które wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodaru-
jącej- w wysokości 634 zł ( wzrost o 
92 zł)

- dla osoby w rodzinie – w wyso-
kości 514 zł ( wzrost o 58 zł).

Jednocześnie ustalono kwoty 
świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę 
ustalenia wysokości pomocy pie-
niężnej na usamodzielnienie, na 
kontynuowanie nauki i pomocy na 
zagospodarowanie w formie rzeczo-
wej – w wysokości 1722 zł,

b) minimalną kwotę świadczenia 
pieniężnego na utrzymanie i pokry-
cie wydatków związanych z nauką 
języka polskiego dla cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenia na po-
byt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością o której mowa w art. 
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach- w wysokości 606 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia 
pieniężnego na utrzymanie i pokry-
cie wydatków związanych z nauką 
języka polskiego dla cudzoziemców, 
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na po-
byt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach – w wysokości 1335 zł,

d) maksymalną kwotę zasiłku sta-
łego- w wysokości 604 zł,

e) kwotę dochodu z 1 ha przelicze-
niowego – w wysokości 288 zł.

 W powiązaniu do Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 pomoc będzie udzielona 
rodzinom i osobom, których dochód 
nie będzie przekraczał:

- 951 zł w przypadku osoby sa-
motnie gospodarującej,

- 771 zł w przypadku osoby w ro-
dzinie.

 W związku ze zmianą kry-
teriów dochodowych, w przypadku 
osób pobierających zasiłki stałe oraz 
ponoszących odpłatność za korzysta-
nie z usług opiekuńczych wysokość 
świadczeń będzie zmieniana z urzę-
du.

 Wszystkich zainteresowa-
nych zachęcam do odwiedzania na-
szej strony internetowej www.gop-
schoczewo.pl

Z poważaniem
Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Choczewie
Danuta Karmazy

CHOCZEWSCY KRWIODAWCY NA MEDAL
24.08.2015 r. odbyła się już druga w 

tym roku akcja honorowego poboru 
krwi w Choczewie. Do mobilnego punk-
tu poboru przy Urzędzie Gminy zgłosiła 
się rekordowa liczba osób gotowa od-
dać ten bezcenny lek. Zarejestrowano 
26 chętnych a faktycznie 19 z nich mo-
gło w tym dniu oddać honorowo krew. 
W sumie łącznie zebrano 8.55l krwi.

Za pośrednictwem gazety serdecz-
nie dziękuję wszystkim „krewniakom 
choczewskim” za wielkie serce i dużą 
bezinteresowność przy okazji tej akcji. 
Ze swojej strony obiecuje kontynuację 
i serdecznie zapraszam wszystkich 
chętnych do kolejnej akcji honorowego 
krwiodawstwa w dniu 30.11.2015 r.

Andrzej Małkowski
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POWIATOWA KOMENDA POLICJI W WEJHEROWIE

DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY
RUCHU DROGOWEGO”

Każdego roku ofiarami wypadków 
drogowych są niechronieni uczestni-
cy ruchu drogowego, w tym również 
dzieci. Piesi, którzy są najmniej chro-
nionymi uczestnikami ruchu drogo-
wego, zdarza się, że są także sprawca-
mi wypadków drogowych. By uniknąć 
tego rodzaju niebezpiecznych sytuacji 
należy być ostrożnym i nie można za-
pominać o obowiązku używania odbla-
sków po zmierzchu poza terenem za-
budowanym. Stosowanie elementów 
odblaskowych przez pieszych powodu-
je, że są oni o zmroku znacznie lepiej 
widoczni w światłach samochodu. Na-
wet, jeśli popełniają błędy np. poruszają 
się niewłaściwą stroną jezdni, kierow-
ca dostrzega ich znacznie wcześniej 
niż osoby, które takich elementów nie 
posiadają. Kierowca widząc światło 
odbijające się od odblasku, znacznie 
wcześniej może zmniejszyć prędkość, 
aby bezpiecznie ominąć pieszego. Obec-
nie elementy odblaskowe są dostępne 

w różnej formie: zawieszki, opaski, 
kamizelki oraz naszywki na kurtkach 
czy obuwiu. Często to właśnie osoby 
dorosłe dają przykład dzieciom do na-
śladowania. Dlatego każdy opiekun od-
prowadzanego dziecka do szkoły powi-
nien dawać dobry przykład, gdyż dzieci 
obserwują otaczające otoczenie i biorą 
przykład.

Na terenie powiatu wejherowskiego 
prowadzone są działania policyjne pre-
wencyjno - kontrolne ukierunkowane 
na zmniejszenie liczby zdarzeń drogo-
wych z udziałem pieszych i rowerzy-
stów. Mundurowych można spotkać w 
wielu różnych miejscach w okolicach 
przejść dla pieszych na terenie powiatu 
wejherowskiego. W trakcie działań po-
licjanci szczególną uwagę zwracają na 
nieprawidłowości w relacji kierujący - 
pieszy jak również sprawdzają prawi-
dłowość poruszania się po odcinkach 
dróg bez wydzielonych chodników 
oraz ujawniają nietrzeźwych pieszych 

popełniających wykroczenia drogowe. 
Policjantów będzie można spotkać tak-
że w rejonach przejść dla pieszych, gdyż 
nadal mundurowi ujawniają wykro-
czenia dotyczące przejścia przez jednię 
przy czerwonym świetle albo przecho-
dzenia w miejscach niedozwolonych. 
Funkcjonariusze zwracać będą uwagę 
na to czy piesi i rowerzyści poruszają-
cy się poza terenem zabudowanym są 
wyposażeni w obowiązkowe elemen-
ty odblaskowe po zmroku. Działania 
mają na celu zwiększenie świadomości 
uczestników ruchu drogowego, zarów-
no rowerzystów jak i pieszych, dlaczego 
tak ważne są odblaski. Policjanci przy-
pominają, że najczęstszą przyczyną 
wypadków z winy pieszych jest nie-
ostrożne wejście na jezdnię przed jadą-
cy samochód. Działania te są realizo-
wane cyklicznie przez mundurowych i 
będą kontynuowane.

ROZPOCZĘŁY SIĘ DZIAŁANIA
„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Wraz z rozpoczęciem się nowego roku 
szkolnego w rejonach szkół i na dro-
gach dojazdowych do nich pojawili się 
policjanci w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Na początku działań 
policjanci będą prowadzić wzmożo-
ne kontrole drogowe, podczas których 
sprawdzą poprawność przestrzegania 
przepisów prawa o ruchu drogowym.

Po zakończeniu tego pierwszego eta-
pu działań tj. kontroli na drogach, po-
licjanci prewencji kryminalnej oraz 
ruchu drogowego rozpoczną spotkania 
profilaktyczne z dziećmi w szkołach. 
Będzie to doskonała okazja by spraw-
dzić czy dzieci zostały przez rodziców i 
opiekunów odpowiednio przygotowa-
ne do bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Podczas spotkań policjanci 
będą omawiali zasady bezpieczeństwa 
dzieci na drodze. Dokładnie zostaną 
omówione zasady dotyczące bezpiecz-
nych zachowań podczas przechodzenia 
przez przejście dla pieszych oraz omó-
wione zostaną zagadnienia dotyczące 
dobrej widoczności na drodze pieszego 
wyposażonego w elementy odblasko-
we.

Pamiętajmy, żeby dziecko było bez-
pieczne podczas drogi do szkoły, rodzic/
opiekun powinien je odpowiednio do 

tego przygotować. Dlatego należy za-
dbać o:

- odpowiednią edukację dziecka do-
tyczącą bezpieczeństwa pieszych na 
drodze;

- nauczenie dziecka, którą drogą ma 
chodzić do szkoły i jak należy przecho-
dzić przez przejścia dla pieszych;

- wyposażenie dziecka w odblaski. 
(przydatne zwłaszcza jesienią i zimą 
gdy dużo wcześniej zapada zmrok) Poli-
cjanci przypominają i apelują, aby każ-

dy pieszy wyposażony był w element 
odblaskowy.

Przypominamy, że zgodnie z nowy-
mi przepisami od dnia 31 sierpnia 2014 
roku, pieszy (bez względu na wiek) 
poruszający się po zmierzchu poza te-
renem zabudowanym, ma obowiązek 
używać elementów odblaskowych w 
sposób widoczny dla innych użytkow-
ników dróg, a za brak elementu odbla-
skowego poza terenem zabudowanym 
po zmroku grozi mandat karny.
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WIECZÓR PATRIOTYCZNY
14 sierpnia 2015 r w Sali Centrum 

Informacji Turystycznej Urzędu Gmi-
ny w Choczewie odbył się Wieczór 
Patriotyczny, podczas którego p. 
Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Gdańsku przybliżył 
historię Bitwy Warszawskiej w 1920 
roku, a chorąży JWK z Lublińca opo-
wiedział o trudnej pracy żołnierza na 
misjach wojskowych i wzorowaniu 
się żołnierzy z jednostki na żołnier-
zach z Armii Krajowej.

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminnych i po-
wiatowych, a także zainteresowani 
mieszkańcy.

WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWKO

ZAKOŃCZENIE LATA 2015 W SOŁECTWIE CHOCZEWKO
Jak wiadomo czas wakacji dla na-

szych pociech to okres beztroskiej 
zabawy, radości i odpoczynku od 
szkolnych zajęć. Dlatego pewnie wie-
lu chciałoby, aby te chwile trwały 
przez cały rok, a nie tylko dwa mie-
siące. Niestety wszystko co dobre 
szybko mija. Ostatnie dni sierpnia 
to pogoń za książkami, plecakami i 
innymi przyborami szkolnymi. Wie-
lu z nas wydaje krocie na uposażenie 
dzieci w artykuły szkolne, nierzadko 
są to sumy ponad nasze możliwo-
ści finansowe. My w Sołectwie Cho-
czewko (mam na myśli radę sołecką 
oraz sołtysa) chcieliśmy choć trochę 
pomóc rodzicom dzieci, które w tym 
roku rozpoczynają swoją przygodę 
ze szkołą dlatego zorganizowali-
śmy zbiórkę artykułów biurowych. 
Poprzez rozmowę z właścicielami 
lokalnych firm o konieczności do-

posażenia maluchów udało nam 
się nazbierać sporą ilość przyborów 
szkolnych.

W dniu 29 sierpnia 2015 r. podczas 
Sołeckiego Pikniku Rodzinnego za-
tytułowanego „Witaj Szkoło”, nasze 
maluchy w formie paczek niespo-
dzianek otrzymały wszystkie przy-
bory, jakie udało nam się wcześniej 
zebrać. Piękna pogoda, jaka tego 
dnia nam towarzyszyła, była miłym 
zwieńczeniem zakończenia lata.

Raz jeszcze korzystając z okazji 
chciałbym podziękować wszystkim 
darczyńcom i sponsorom za otrzy-
mane nagrody i przybory szkolne:

p. Henryk Milewicz – Restauracja 
pod Kasztanem, p. Ryszard Skrzyp-
kowski – Mechanika pojazdowa, p. 
Katarzyna Jędrusik – sklep KAPIRA, 
p. Wiesław Laskowski – restauracja 
PESTKA, p. Jerzy Czerwionka – sklep 

mięsny „CZER-MAR”, p. Iwona i An-
drzej Majtacz – Prasa i Upominki 
„MAGIS”, p. Bogusia i Józef Langer 
– Piekarnia Mateusz, p. Mirosława i 
Eugenisz Langa – market MELAN, p. 
Bożena Kozłowska wraz córką Martą 
– Apteka Remedium, p. Wojciech Po-
rębski – Stacja Paliw HOBET, p. Jaro-
sław Bach – Bar, sklep w Kurowie, p. 
Sylwia Kropidłowska – członkini Rady 
Gminy, p. Henryk i Renata Dąbrow-
scy – „Dąb-Pol” Kurowo, p. Henryka i 
Krzysztof Żołądek – Islandia.

Nasz Piknik odbył się na boisku w 
Choczewku, gdzie dzięki życzliwości 
przedstawicieli Spółki MK Agro Pro-
duction możemy organizować tego 
typu spotkania.

Dziękuję również Komendantowi 
OSP Choczewo Panu Karolowi Woj-
ciechowskiemu oraz jego drużynie 
za uatrakcyjnienie naszego spotka-
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nia. Pani Katarzynie Stawickiej za 
zapewnienie przejażdżek konnych, 
Panu Eugeniuszowi Langa za pokaz 
zabytkowych ciągników, Pani Mag-
dzie, która chciała pozostać ano-
nimowa także korzystając z okazji 
dziękuję w imieniu wszystkich.

Sołtys Arkadiusz Ceynowa

SOŁECTWO ZWARTÓWKO

WSPOMNIENIA Z WAKACJI…
Mieszkańcy sołectwa Zwartów-

ko wspominają z wielką radością i 
uśmiechem na twarzach wyciecz-
kę w góry, która odbyła się w lipcu. 
Grupą ok. 40 osób odwiedziliśmy 
miejscowość Murzasichle niedaleko 
Zakopanego, gdzie zostaliśmy za-
kwaterowani, jednakże mieszkańcy 
naszego sołectwa są niezwykle żąd-
ni przygód nie było mowy o biernym 
siedzeniu. Wypoczywaliśmy w spo-
sób bardzo aktywny, mimo zmęcze-
nia po długiej podróży autokarem już 
pierwszego dnia zwiedziliśmy Kra-
ków, gdzie przesympatyczna Pani 
przewodnik ciekawie opowiedziała 
nam o historii tego miasta.

Bez wątpienia podczas całej naszej 
wycieczki nie brakowało atrakcji. 
W kolejnych dniach zdobywaliśmy  
miasto i górskie szklaki, Dolina Ko-
ścielisko na pewno zostanie w pa-

mięci uczestników na długie lata, 
gdyż grota mroźna zapewniła nam 
pełno emocji, jak się później okaza-
ło przejście tej groty nie dla wszyst-
kich było łatwe, z powodu wąskich 
przejść, przesmyków i niskiej tempe-
ratury w grocie. Odwiedziliśmy Kru-
pówki, z bliska zobaczyliśmy Wielką 
Krokiew na której niejednokrotnie 
Adam Małysz zdobył złoty medal dla 
Polski. Jazda wyciągiem sprawiła 
wszystkim wielką frajdę ale i odro-
binę strachu, w szczególności oso-
bom które cierpią na lęk wysokości. 
Jednakże dla takich wspaniałych wi-
doków warto było się poświęcić. Po 
dniu pełnym wrażeń odpoczywali-
śmy wszyscy razem na świeżym po-
wietrzu przy ognisku integracyjnym. 
Wielką niespodziankę w ostatnim 
dniu wyjazdu przygotował dla nas 
Sołtys Wiesław Erdmann, a miano-

wicie była to wycieczka do najwięk-
szej kopalni soli - do Wieliczki, gdzie 
dzięki miłej Pani przewodnik mie-
liśmy okazję poznać historię tego 
miejsca, jak również doświadczyć na 
własnym języku, że wszystkie ele-
menty w kopalni są z soli. Po takim 
dniu pełnym atrakcji nadszedł czas 
na refleksję i wyciszenie- dotarli-
śmy do Częstochowy gdzie wszyscy 
uczestnicy wycieczki wzięli udział w 
Apelu Jasnogórskim. Po Apelu wszy-
scy udali się do autokaru i bezpiecz-
nie wrócili do swoich domów.

Był to niezwykle pozytywnie i ak-
tywnie spędzony czas – koniecznie 
trzeba będzie to powtórzyć. Reasu-
mując, bardzo dziękuję wszystkim 
uczestnikom wycieczki oraz orga-
nizatorom jednocześnie zachęcam 
wszystkich do udziału w takich wy-
cieczkach, bo naprawdę warto.

Uczestnik Wycieczki
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KGW SASINO I „NIEBO W GĘBIE”
W sobotę, 19 września 2015 r. w 

sklepie z regionalnymi produktami 
„Niebo w gębie” w Wejherowie odby-
ła się promocja i degustacja potraw 
promujących smaki naszego regio-
nu, a przygotowanych przez Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Sasinie.

W sklepie tym można kupić pro-
dukty regionalne, pochodzące od 
lokalnych wytwórców, indywidu-
alnych producentów i niewielkich 
spółdzielni, przede wszystkim z Po-
morza. W asortymencie są m.in. wę-
dliny, sery, nabiał, przetwory mlecz-
ne i zbożowe w formie sypkiej na 
wagę, warzywa i owoce.

WYJAZD STUDYJNY DO ELEKTROWNI
HINKLEY POINT

W dniach 14-17 lipca 2015 r. został 
zorganizowany przez PGE EJ 1 wyjazd 
studyjny do Anglii dla przedstawicie-
li 3 gmin (Choczewa, Gniewina oraz 
Krokowej). Z terenu naszej gminy zo-
stało zaproszonych 5 osób. Wyprawa 
miała na celu pokazanie w jaki spo-
sób funkcjonuje czynna elektrownia 
atomowa Hinkley Point B oraz jak 
przebiega budowa nowej elektrowni, 
która nazywa się Hinkley Point C.

Hinkley Point C jest planowaną 
elektrownią jądrową w miejscowości 
Somerset, w południowozachodniej 
Anglii, odległej od Londynu około 260 
km. Jej teren przylega do istniejącej 
elektrowni jądrowej Hinkley Point B, 
należącej do francuskiej firmy EDF 
Energy. W elektrowni Hinkley Point 
C będą budowane dwa bloki z reak-
torami o mocy 1,6 GW każdy. Teren 
budowy Hinkley Point C zajmuje po-
wierzchnię 175 hektarów. Planowana 
elektrownia jądrowa o mocy 3,2 GW 
z dwoma reaktorami (każdy o mocy 
1,6 GW) będzie wytwarzać 7% ener-

gii elektrycznej w Wielkiej Brytanii 
- ilość wystarczającą dla 5 milionów 
domostw. Elektrownia będzie działa-
ła przez co najmniej 60 lat.

Według informacji przekazanych 
nam przez władze elektrowni przy 
budowie powstanie 25.000 nowych 
miejsc pracy oraz 900 w czasie jej 
eksploatacji. Ponad 1.200 firm z 
hrabstwa Somerset oraz 550 firm 
krajowych zgłosiło zainteresowanie 
swoim uczestnictwem w projekcie. 
20% pracowników będzie pochodziło 
z hrabstwa Somerset.

EDF Energy uruchomiła na terenie 
hrabstwa Somerset program edu-
kacyjny „Inspire”, od nauki, poprzez 
praktyki do ewentualnego zatrud-
nienia w elektrowni. W 2012 roku fir-
ma ogłosiła, że inwestuje 2 mln ₤ w 
Bridgewater College w Somerset, aby 
pomóc studentom i miejscowej lud-
ności w utrwalaniu nowych umie-
jętności, szkoleniu i pracy w Hinkley 
Point C. Większa część tej inwestycji 
- 1,5 mln ₤ - została przeznaczona na 

Ośrodek Umiejętności Budowlanych 
w Bridgewater College. Projekt ten 
ma również na celu aktywizację osób 
bezrobotnych. Mieliśmy okazję zwie-
dzić w/w College, który jest napraw-
dę dobrze wyposażonym ośrodkiem.

Bardzo się cieszę, że mieliśmy moż-
liwość (prawdopodobnie jedyną w 
życiu) zobaczenia z bliska jak funk-
cjonuje elektrownia atomowa i jak 
wpływa na otaczające środowisko. 
Zostaliśmy oprowadzeni po budynku 
działającej elektrowni, gdzie pracow-
nicy bardzo wyczerpująco odpowia-
dali na nasze pytania. Spotkaliśmy 
się również z władzami hrabstwa, 
przedstawicielem Izby Handlowej, 
którzy opowiedzieli nam o rozwoju 
gospodarczym regionu położonego w 
okolicy elektrowni.

Pragnę podkreślić, że teren wyko-
rzystywany pod budowę elektrowni 
atomowej w Anglii nie jest tak pięk-
ny, jak ten, który jest w tej chwili 
brany pod uwagę jako jedna z po-
tencjalnych lokalizacji w Polsce, a 
mianowicie Słajszewo. Nasze piękne 
lasy, cudowna dzika plaża… Mało już 
jest takich terenów, które są w tak 
małym stopniu przekształcone przez 
człowieka.

/B.S./
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PGE EJ 1 PRZEKAZAŁA „ENERGETYCZNE
TORNISTRY” PIERWSZOKLASISTOM

Z CHOCZEWA, GNIEWINA I KROKOWEJ
31 sierpnia br. PGE EJ 1 przekazała 

85 „Energetycznych tornistrów” dzie-
ciom rozpoczynającym w bieżącym 
roku szkolnym naukę w pierwszych 
klasach szkół podstawowych w gmi-
nach Choczewo, Gniewino i Krokowa 
w woj. pomorskim.

W przededniu rozpoczęcia roku 
szkolnego 2015/2016, w ramach 
wspólnej akcji spółki PGE EJ 1 sp. z 
o.o. i Fundacji PGE - Energia z Serca, 
40 „pierwszaków” z gminy Chocze-
wo, 27 z Krokowej oraz 18 z Gniewina 
otrzymało tornistry z wyprawką, w 
skład której wchodzą: piórnik, ze-
szyty, kredki, farby, pędzle, nożyczki 
i bloki rysunkowe. Akcję przeprowa-
dzono przy współpracy z Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej. Ce-
lem „Elektronicznego tornistra” jest 
pomoc dzieciom, które rozpoczynają 
naukę w szkołach podstawowych, a 
których rodziny znajdują się w trud-
nej sytuacji materialnej.

Tornistry przekazali przedstawi-
ciele spółki PGE EJ 1, która na terenie 
gmin Choczewo, Gniewino i Kroko-
wa prowadzi badania lokalizacyjne i 

środowiskowe, mające na celu wska-
zanie lokalizacji pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej.

- Rozpoczęcie edukacji szkolnej to 
bardzo ważny etap w życiu dzieci. 
Dzięki akcji „Energetyczny tornister” 
możemy im w nim towarzyszyć, 
dzielić ich entuzjazm związany z 
pójściem do szkoły - mówi Joanna 
Zając, przedstawicielka PGE EJ 1. Ro-
zumiemy jak ważna jest edukacja i 
stworzenie dzieciom optymalnych 
warunków do nauki. Sami prowa-
dzimy wiele działań o charakterze 

edukacyjnym skierowanych do naj-
młodszych. W imieniu PGE EJ 1 i Fun-
dacji PGE – Energia z Serca życzymy 
wszystkim „pierwszakom” pozytyw-
nej energii i wielu sukcesów w szko-
le.

„Energetyczny tornister” to inicja-
tywa zapoczątkowana 13 lat temu 
przez PGE Dystrybucja. W tym roku 
tornistry trafiły także do dzieci z wo-
jewództw: lubelskiego, lubuskiego, 
łódzkiego, mazowieckiego, podkar-
packiego, podlaskiego i świętokrzy-
skiego.

Koło Emerytów i  Rencistów w Choczewie

REJS „NADOLANINEM”
W słoneczne czwartkowe przedpo-

łudnie, 17 września 2015 r., członko-
wie choczewskiego Koła Emerytów i 
Rencistów wybrali się na wycieczkę 
nad Jezioro Żarnowieckie, podczas 
której mieli możliwość skorzystania 
z godzinnego rejsu statkiem „Nado-
lanin” po jeziorze. Po relaksującym 
rejsie na wycieczkowiczów w Re-
stauracji „Stolemowa Grota” czekała 
kawa i słodki poczęstunek.

Dojazd nad jezioro możliwy był 
dzięki uprzejmości Dyrektora Zespo-
łu Szkół w Choczewie oraz Dyrekto-
ra PKS Sp. z o.o., którym serdecznie 
dziękujemy.
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LUBIATOWIE
Dnia 3 września 2015 r. podopieczni 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Lubiatowie udali się do Łeby na 
rejs statkiem po Morzu Bałtyckim 
w ramach projektu „Wycieczki nie 
tylko dla pełnosprawnych”.
Podczas rejsu pogoda nam dopisała, 

morze było spokojne niczym tafla lodu 
a atmosfera, którą zapewniła nam 
obsługa statku – niezapomniana. 
Morska podróż statkiem o nazwie 
„Brzydkie Kaczątko” trwała 45 
minut i wyniosła nas na odległość 
1 mili morskiej od brzegu plaży. 

Rejs umilała nam muzyka, a DJ 
opowiadał o historii, legendach i 
ciekawostkach związanych z Łebą.
Serdecznie dziękujemy Zespołowi 
Szkół w Choczewie oraz PKS 
Wejherowo za bezpłatne użyczenie 
autokaru.
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Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej "SET" Choczewo

serdecznie zaprasza na integracyjny turniej piłki siatkowej, 

który odbędzie się 3 października 2015 r. o godz. 10:00,

w hali sportowej Zespołu Szkół w Choczewie.

Drużyny (max.8 osób) można zgłaszać telefonicznie bądź osobiście do dnia 30 września.

PRZEWIDZIANE ATRAKCYJNE NAGRODY!

Wszystkich chętnych zapraszamy!

Do zobaczenia! :)

Kontakt telefoniczny:

Dagmar Grzenkowicz 604 470 787

Marek Świątek 695 234 837

ZIELONA SZKOŁA W LUBIATOWIE
W dniach 7-11 września 2015 r., tra-

dycyjnie w gościnnych progach pen-
sjonatu Pani Brygidy Perkowskiej w 
Lubiatowie odbywała się kolejna już 
Zielona Szkoła, w której uczestniczy-
li uczniowie ze Szkoły Specjalnej w 
Gdyni.

9 września, w słoneczne popołu-
dnie zorganizowano Piknik integra-
cyjny, na który zaproszono uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Lubiatowie. W trakcie pikniku 
wszyscy brali udział w zabawach 
integracyjnych i sportowych zma-
ganiach, podczas których liczyła się 
jedynie doskonała zabawa.

Podczas spotkania nie mogło za-
braknąć oczywiście muzyki, którą 
zapewnił DJ Wiesiu. Wspólna zaba-
wa i radosne tańce trwały kilka go-
dzin…

Jak zwykle, zapraszamy już za rok!
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„Karate nie oznacza zwycięstwa,
ale jest ideą, aby nie przegrać”

SEMINARIUM TRADYCYJNEGO KARATE
GOJU - RYU W CHOCZEWIE

19 września 2015 r. w hali sportowej 
przy Zespole Szkół im. Unii Europej-
skiej w Choczewie odbyło się Semi-
narium tradycyjnego karate Goju-
-ryu.

Był to trening dla tzw. czarnych i 
brązowych pasów, w którym uczest-
niczyli zawodnicy m.in. z Bydgosz-
czy, Białogardu, Gdańska, Gdyni, Ko-
szalina i Słupska.

Instruktorem prowadzącym Se-
minarium był Sensei Tomasz Siew-
kowski 4 Dan IOGKF, który jest 
wykfalifikowanym instruktorem po-

siadającym uprawnienia instrukto-
ra samoobrony oraz karate Goju-ryu 
przyznane przez Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu.

Seminarium było doskonałą okazją 
nie tylko do ćwiczeń i treningu, ale 
także do omówienia zasad rozgrywa-
nia zawodów sportowych, wymiany 
doświadczeń, różnych taktyk samo-
obrony i oczywiście do spotkania w 
gronie osób dzielących tę samą pa-
sję, jakim jest tradycyjne karate Go-
ju-ryu.

Karate Goju Ryu w Choczewie !
Zapraszamy wszystkich zaintere-

sowanych na treningi, które odby-
wają się w każdy wtorek i piątek o 
godz. 18.00 na sali korekcyjnej nr 2 
w Zespole Szkół w Choczewie.

Brak ograniczeń wiekowych!
Zajęcia prowadzi Senpai Walde-

mar Jakubowski, tel. 784 717 405.
Zapraszamy wszystkich chęt-

nych!
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Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim nauczy-
cielom i pedagogom życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pra-
cy a uczniom wielu sukcesów oraz radości ze zdobywania nowej 

wiedzy.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
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SPOTKANIE Z PANEM ADAMEM 
FERENCYM

21 sierpnia br. gościliśmy w naszej 
Bibliotece Pana Adama Ferencego, 
aktora znanego z wielu znakomitych 
ról filmowych i teatralnych. Pan 
Adam zaczarował widownię, opo-
wiadając anegdotki ze świata filmu i 
teatru. Przeczytał fragmenty „Dzien-
ników” Stefana Żeromskiego oraz to-
miku poezji „Co mi w duszy gra”. Na 
zakończenie spotkania rozdał auto-
grafy zachwyconej publiczności.

DARY OD CZYTELNIKÓW

Z przyjemnością informujemy, iż 
w ostatnim czasie otrzymaliśmy 
w darze bardzo wiele książek, któ-
re przekazali nam nasi czytelnicy i 
sympatycy.

Wiele z nich znalazło nowych 
właścicieli na tegorocznym dożyn-
kowym kiermaszu „bardzo taniej 
książki”. Dziękujemy wszystkim, 
którzy odwiedzili nasze stoisko. 

Kilkadziesiąt tytułów trafiło też 
do księgozbioru naszej Biblioteki. 
Okładki tych książek prezentujemy 
na naszej stronie:

www.facebook.com/GBP.Choczewo
Zapraszamy do wypożyczania, a 

darczyńcom serdecznie dziękujemy!
Przypominamy, że na wspomnia-

nej wyżej stronie przedstawiamy nie 
tylko zakupione nowości, ale rów-
nież informacje o konkursach, linki 
do ciekawych wydarzeń,  zdjęcia z 
organizowanych u nas spotkań i im-
prez. 

Zachęcamy do polubienia i obser-
wowania naszej strony!

WYGRANA W FACEBOOKOWYM 
KONKURSIE

Miło nam się pochwalić, iż w inter-
netowym konkursie zamieszczonym 
na fanpage’u pisarki Augusty Do-
cher wygraliśmy egzemplarz powie-
ści „EPERU. Wędrowcy” z dedykacją 
(dla biblioteki) plus kubek (dla Pani 
Bibliotekarki). Dziękujemy! Książkę 
można już wypożyczyć, do czego za-
chęcamy.

E. Wójcik- Spera
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 8 (184) Wieści Choczewskich brzmi: ULISSES Z BAGDADU
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Anna Zabłotnia, Agata Lewandowska, Mariusz Kwas, Hanna Kowalska, Barbara Zondziuk, Władysława Dettlaff, 

Sylweriusz Goyke, Stanisław Milewicz, Paweł Wypych, Beata Stodolna.
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Sylweriusz Goyke, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Kubie za wylo-
sowanie zwycięzcy oraz Kindze i Kubie za asystę podczas losowania.

Krzyżówka Serpentyna (27) 

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 8 października 2015 r.  do siedziby Biblioteki 
osobiście, e-mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą 
jest „Atlas geograficzny Polski”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 9 października w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 

 
start 
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