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Wójt Gminy Choczewo 
- Wiesław Gębka

informuje, że przyjmuje interesantów 
w każdy poniedziałek w godzinach  

od 9.00 do 17.00.
_________________________________

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo - 
Krzysztof Łasiński 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek 
od godz. 14:00 do 17:00

w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.
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W OŚRODKU ZDROWIAW OŚRODKU ZDROWIA
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W OŚRODKU ZDROWIA W CHOCZEWIE 
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„MIMO WSZYSTKO” „MIMO WSZYSTKO” 

W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE
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DYMNA ODWIEDZIŁA LUBIATOWO 
– MIEJSCE, W KTÓRYM POWSTAJĄ 
„WARSZTATY TERAPII DZIENNEJ” 

ORAZ CHOCZEWO, GDZIE SPOTKAŁA 
SIĘ Z MIESZKAŃCAMI. 
SZCZEGÓŁY NA STR. 10
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„Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie”. 
— Epikur

Drodzy Mieszkańcy!
W naszej polskiej kulturze i tradycji, listopadowe dni to czas głębszej zadumy 

i refl eksji nad trwałością życia i przemijaniem. 
Jeśli więc „życie nasze to tylko chwila”…, to pamiętajmy o tym, by było ono 

zawsze zgodne z uczciwymi zasadami, by najważniejszymi wartościami w naszym 
życiu była prawda, lojalność i godność. Niech nasze intencje będą zawsze jasne i 
uczciwe.

Żyjmy tak, abyśmy patrząc w lustro każdego poranka, mogli spokojnie spojrzeć sobie prosto w oczy, nie za-
stanawiając się nad tym, kim jest ten człowiek z naprzeciwka…

Życzę tego nam wszystkim, żyjącym w ciągłym zabieganiu o niepewne jutro, przytłoczonym codziennymi 
obowiązkami a szczególnie wszystkim młodym ludziom, którzy dopiero uczą się od nas jak dobrze żyć.

Wiesław Gębka 
Wójt Gminy Choczewo

PYTANIA DO WÓJTA
Mieszkańcy znają bardzo trudną sytuację fi nansową gminy. Na Sesji absolu-

toryjnej poznaliśmy wielkość zadłużenia Gminy, jakie zostawiła po sobie była 
władza. Czy zatem nie obawia się Pan problemów w czasie nadchodzącej zimy??? 
Skąd weźmie Pan pieniądze na odśnieżanie i inne niezbędne prace drogowe tej 
jesieni, zimy i wczesnej wiosny? Nie wątpię w Pana umiejętności, ale jak tu pra-
cować, gdy w kasie pusto?

Na sesji Rady Gminy w dniu 12 października, podczas głosowania zmieniono po 
stronie wydatków kwoty przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg. Jest to łącznie 
kwota 52.775,00 zł. Radni Klubu „Dla Dobra Gminy” byli przeciwni tym niezbędnym 
zmianom w budżecie gminy. 

Poza tym chcę usprawnić zimowe utrzymanie dróg. Podzieliliśmy gminę na „sek-
tory”, tak aby właściciele ciężkiego sprzętu mogli szybko reagować na duże opady 
śniegu. 

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach  od 9.00 do 17.00.

______________________________________________________________________
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo - Krzysztof Łasiński 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 17:00
w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.

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

Napisz do wójta! 
Na podany adres e-mail „Wieści choczewskich” napisz o swoich 

problemach, spostrzeżeniach i uwagach. 
Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.
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MAM PRAWO DO WYRAŻANIA
SWOICH POGLĄDÓW…

Szanowni Mieszkańcy Gminy Choczewo!

Tytuł mojego listu nie jest przypadkowy i ma przy-
pomnieć Wam co uzyskaliśmy wybierając w listopadzie 
i grudniu 2010 roku nową Radę Gminy i Wójta.

Złożenie wniosku o odwołanie Pana Wiesława 
Gębki ze stanowiska wójta jest zamachem na uzyskaną 
wolność słowa, poszanowanie godności i uczciwość 
w sprawowaniu władzy. Każdy kto pamięta, w jakiej 
atmosferze przebiegały wybory i pierwsze miesiące 
pracy nowej Rady i Wójta musi uczciwie przyznać, 
że było bardzo trudno i ze strachem liczyliśmy kolejne 
dni oddalające nas od przeszłości. Zadawaliśmy sobie 
pytania: „ Czy uda się przetrwać, czy złe siły i duchy 
nie pokrzyżują nam planów rozpoczynających ciężką 
i żmudną pracę dźwignięcia się z dna fi nansowego i mo-
ralnego gminy Choczewo? Czy nowy wójt poradzi sobie 
z tak trudną sytuacją fi nansową Gminy i niechętnymi 
do współpracy pracownikami? Kiedy na kluczowych 
stanowiskach zasiądą fachowcy? Co się zmieni w spra-
wie lokalizacji farm wiatrowych na kontrowersyjnych 
terenach? ” Wydawało się, że tak jak za pociągnięciem 
czarodziejskiej różdżki, wszystko da się zmienić w ciągu 
kilku miesięcy. Jednak od czerwca zaczęły krążyć plotki, 
mówiące że koalicjant, Michał Bianga, chce przejąć wła-
dzę i to wkrótce. Dość długo nie chciałam w to wierzyć 
pamiętając, jak razem z Gębką, stoczyli ciężką walkę, 
której wygrana porównywana była do wyzwolenia 
z 1945 roku! Chodziło przecież o coś najważniejszego 
dla mieszkańców – rozbicie trwających od wielu lat 
układów personalnych, które tak naprawdę rządziły 
naszą gminą oraz utrwalenie nowego stylu rządzenia.

Pierwszy cios został zadany przez zastępcę wój-
ta – Pana M. Pardusa. Jego wywiad był jakby kopią 
wypowiedzi, które znaliśmy z lat ubiegłych, a które 
dzieliły ludzi na tych stąd i napływowych, na tych 
dobrych i złych, na tych co mają prawo mówić głośno 
i na tę resztę tzw. podpowiadaczy, którym należy ode-
brać głos!

Postanowiłam bezpośrednio zapytać o to Pana M. 
Biangę, gdyż swoją wiedzę staram się opierać na faktach 
sprawdzonych, a nie na plotkach. W czasie wrześniowej 
Sesji miałam taką okazję i wszyscy usłyszeli odpowiedź, 
cytuję; ’ … nie ukrywam, że mam zamiar kandydować 
na wójta, ale jeszcze nie teraz. Poczekam aż wójt zrobi 

„NIE ZGADZAM SIĘ Z TWOIM POGLĄDEM, ALE PO KRES MOICH DNI BĘDĘ BRONIŁ TWEGO 
PRAWA DO ICH GŁOSZENIA”

                                                                                                                                   Voltaire

MÓJ GŁOS...MÓJ GŁOS...

najpierw porządek z tym bałaganem…” (treść tej wypo-
wiedzi można dokładnie sprawdzić na nagraniu).

Szanowni Mieszkańcy, zwracam się do Was z prośbą 
o mądrą analizę całego wydarzenia i zarzutów stawia-
nych panu Wiesławowi Gębce. Nie można osądzać 
efektów rządzenia po 10 miesiącach sprawowania 
władzy w sytuacji, gdy budżet jest ogromnie zadłużony 
przez poprzedników. Nie można osądzać kwalifi kacji 
człowieka na dane stanowisko, jeśli koalicjant (i jego 
zastępca) są w opozycji i nie do końca postępują fair! 
Pan Gębka przechodził i przechodzi cały czas kontrole 
ze strony Starostwa, Marszałka czy Wojewody i gdyby 
robił „głupoty” nikt nie czekałby na referendum!!!

Pytam Tych, którzy prowadzą działalność gospodar-
czą: Ile czasu trzeba by wyjść na prostą z zadłużeniem 
sięgającym ok. 7,5 mln złotych???

 Nie chcę, by ktoś pomyślał, że bezkrytycznie 
bronię obecnego wójta, nie, tak nie jest. Z uwagą śledzę 
to co robi, staram się uczciwie widzieć co dobre i złe. 
Nie boję się chwalić ludzi „starego” wójta jeśli czynią 
dobro, a krytykować jeśli działają na Naszą szkodę. 
To prawo do wyrażania swoich poglądów dały Nam 
(powtarzam!) wybory pana Wiesława Gębki na wójta 
gminy Choczewo. Chcę mieć możliwość rozliczenia Go 
z tego co robi, ale w atmosferze spokoju i poszanowania 
Jego pracy. Chcę mieć prawo do oceny Jego działań. 
Liczę na pomoc wszystkich Radnych, a zwłaszcza tych 
z opozycji, gdyż dobro mieszkańców naszej gminy jest 
najważniejsze!

Apeluję i proszę o zbojkotowanie referendum!
Z poważaniem, Dorota Borówka

(mieszkanka sołectwa Kierzkowo)

WYJAŚNIENIE

Odnosząc się do mojej wypowiedzi zamieszczonej 
na łamach Wieści... z miesiąca sierpnia nt. budowy farm 
wiatrowych na terenie Naszej Gminy i korzyści z tego 
płynących, chciałem wskazać jakie konkretnie są to ko-
rzyści. Było to moje osobiste zdanie i stanowisko, 
do którego zajęcia poczułem się zobowiązany w sytuacji 
kiedy wiele się mówi o tych inwestycjach, ale jak do tej 
pory nikt nie poinformował społeczeństwa o konkretach. 
Nie miałem w tym miejscu zamiaru nikogo obrażać i nie 
było to zamierzone działanie z mojej strony, nie było 
też moją intencją różnicowanie mieszkańców, ponieważ 
szanuję wszystkich jednakowo.

Mariusz Pardus
Zastępca Wójta
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„Ci, co odchodzą wciąż z nami są i żyją obok nas”

Pani Brygidzie Perkowskiej
wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy 

w tych ciężkich chwilach 
z powodu śmierci męża Horsta Pawła Perkowskiego 

składają 
Koleżanki i Koledzy z Polskiego Związku Emerytów i 

Rencistów Koła Nr 1 w Choczewie.

Z wielkim żalem żegnamy członka 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Koła Nr 1 w Choczewie, 
naszego kolegę

Pawła Perkowskiego

Koleżanki i Koledzy

NASZYM ZDANIEM…

Minął miesiąc od ukazania się w 
„Wieściach Choczewskich” pisma 
będącego odpowiedzią wójta gminy 
Choczewo, pana Wiesława Gębki, na 
Nasze zarzuty w stosunku do Jego 
zastępcy. W tym czasie, Komitet 
Protestacyjny otrzymał list od pana 
Krzysztofa Łasińskiego (zamiesz-
czamy poniżej), w którym odnosi się 
On do Naszych pytań i wątpliwości 
w związku z wywiadem udzielonym 
przez Mariusza Pardusa na łamach 
sierpniowych „Wieści Choczew-
skich”.

Dziękujemy obu Panom za zaję-
cie stanowiska i odważne wyrażenie 
swoich poglądów zwłaszcza, że nikt 
z Radnych, ofi cjalnie nie podjął tego 
tematu. Możemy mieć nadzieję, że 
nie jest to Ich ciche przyzwolenie do 
działań i głoszenia poglądów niegod-
nych samorządowca. Wydaje się, że 
potrzebują Oni czasu by nauczyć się 
nowych standardów sprawowania 
władzy i reprezentowania miesz-
kańców swojej Gminy. Standardy te 
obowiązują od czasu zmian na stano-
wisku Wójta i w Radzie Gminy, czyli 
wyborów w  grudnia 2010 roku. Liczymy na to, że zamieszanie wokół wniosku o odwołanie Wójta, nie zaprzepaści 
tej szansy jaką  otrzymaliśmy  po ciężkiej batalii w czasie  ostatnich wyborów do samorządu w 2010 roku.   

Sam „pozwany”, czyli zastępca wójta, nie uczynił nic, co by dało choć cień nadziei na zrozumienie błędu 
i poprawy swojego wizerunku.

Z poważaniem, Członkowie Komitetu Protestacyjnego
 „Wiatraki 1500, Choczewo" 
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ZDANIEM WÓJTA I ZASTĘPCY

Nad Gminą Choczewo zawisło „widmo” referen-
dum. 12 października br. wójt otrzymał powiadomienie 
o zamiarze jego przeprowadzenia od przedstawiciela 
grupy inicjatywnej.

O stanowisko w tej sprawie pytam samego zaintere-
sowanego – Wójta Gminy Choczewo, Pana Wiesława 
Gębka.

/w.w./: Minęło zaledwie dziesięć miesięcy od chwili 
objęcia przez Pana stanowiska Wójta Gminy Chocze-
wo. 12 października otrzymuje Pan z rąk swojego nie-
dawnego sprzymierzeńca powiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania 
ze stanowiska Wójta Gminy Choczewo. Jakie jest Pana 
zdanie na ten temat? Czy jest Pan zaskoczony?

Wójt Wiesław Gębka: Nie jestem zaskoczony 
samym faktem, że powstał zamiar przeprowadzenia 
tego referendum, gdyż plotka gminna już na drugi 
dzień po wybraniu mnie na stanowisko wójta głosiła, 
że są osoby, które wystąpią z taki inicjatywą.

/w.w./: Co Pan sądzi o tym, że to właśnie Pana 
koalicjant w wyborach sprzed 10 miesięcy jest tym 
inicjatorem?

Wójt Wiesław Gębka: Jest mi przykro, że jest 
to właśnie Michał Bianga, który jeszcze cztery tygodnie 
wcześniej, publicznie na sesji Rady Gminy chwalił 
moją pracę, a na zadane mu pytanie czy chciałby zno-
wu kandydować, odpowiedział, że poczeka, aż Wójt 
Gębka posprząta gminę. Przykre dla mnie jest również 
to, że Pan Bianga dał się zmanipulować i „wkręcić” 
w układ z panami J. Detlaffem i B. Nowakiem.

/w.w./: Inicjatorzy przeprowadzenia tego referendum 
mają wobec Pana wiele zarzutów. Jednym z nich jest 
zamiar sprywatyzowania Gminnego Zakładu Komu-
nalnego.

Wójt Wiesław Gębka: Mamy w planach przekształ-
cenie Zakładu Komunalnego w spółkę z o.o. ze 100% 
udziałem Gminy. Da to zakładowi przede wszystkim 
możliwość startowania w przetargach, a pracownikom 
szansę na dobrze płatną pracę. Jednocześnie wszyscy 
pracownicy będą dbać o interesy swojego zakładu i pil-
nować, by żaden z nich nie dokonywał jakichkolwiek 
przyłączy prywatnie. Wraz z Dyrektorem p. M. Roga-
czewskim przeprowadzaliśmy z pracownikami konsul-
tacje w sprawie przekształcania zakładu. Okazało się, 
że pracownicy są zainteresowani nową formą zakładu. 
Obecnie Zakład funkcjonuje bardzo dobrze, a pracowni-
cy są zadowoleni. Już teraz mogę stwierdzić, że zmiana 
na stanowisku Dyrektora wyszła nam na dobre.

/w.w./: Czy wraz ze sprywatyzowaniem Zakładu 
Komunalnego dojdzie do podwyżek cen wody, którymi 
straszy nas Pan Bianga?

Wójt Wiesław Gębka: Przede wszystkim trzeba 
powiedzieć, że woda i ścieki we wszystkich gminach 
i miastach w Polsce jest dotowana z budżetu. Po drugie 
oczywiste jest, że ceny wody i ścieków, ale również 

prądu i paliwa z roku na rok wzrastają, więc nie powin-
no nikogo dziwić, że i u nas będą wzrastać. Jednak nie 
o tak absurdalną sumę jaką przedstawił Pan Bianga, lecz 
jedynie na poziomie groszowym.

/w.w./: Plan prywatyzacji, lub nawet sprzedaż Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia jest kolejnym zarzutem wobec 
Pana.

Wójt Wiesław Gębka: W Ośrodku Zdrowia za-
trudniliśmy nowego kierownika, p. E. Wojciechowską. 
Zmiana na tym stanowisku była naturalną wymianą, 
gdyż poprzednia Pani Kierownik odeszła na własną 
prośbę na emeryturę. Gdyby zarzuty moich przeciwni-
ków były prawdziwe, to nie zatrudniłbym kierownika, 
lecz ustanowił p.o. kierownika do czasu prywatyzacji 
Ośrodka…? Nowa Pani Kierownik obecnie poszukuje 
chętnych do wynajmu pomieszczeń znajdujących się 
w budynku. Prowadzimy rozmowy w sprawie pokry-
cia części kosztów przez Szpital w Wejherowie, który 
korzysta z pomieszczeń w naszym Ośrodku.

/w.w./: Zarzuca się Panu również brak jasno sprecy-
zowanej polityki fi nansowej Gminy i pomysłu na uzdro-
wienie budżetu.

Wójt Wiesław Gębka: Przejęcie przez mnie w grud-
niu 2010 r. gminnego budżetu z ogólnym zadłużeniem 
w wysokości 7 mln. 427 tys. zł. musiało przecież za-
ważyć na obecnym stanie fi nansów gminy. Oświata 
zadłużona na 512 tys. zł, nie zapłacone w 2010 roku 
faktury w wysokości 169 864 tys. zł, których płatność 
przesunięto na ten rok, nie wypłacone wynagrodze-
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nia pracownikom Urzędu w 2010 roku w wysokości 
98.406,00 zł, które musieliśmy wypłacić w 2011r…..

Jest powiedzenie, że „z pustego i Salomon nie na-
leje”. Jednak wciąż próbujemy pozyskiwać dodatkowe 
fundusze. Prowadzimy obecnie spis domków letnisko-
wych w gminie, które nie są oddane do użytku w celu 
wyszukania tych, których właściciele nie płacą podatku 
od nieruchomości. Planujemy podjąć uchwałę, która 
usprawni pobór opłaty klimatycznej. Również dosko-
nałą metodą na poprawę sytuacji fi nansowej może być 
poszerzenie działalności i oferty turystycznej, ale także 
zachęcanie naszych mieszkańców i nie tylko, do inwe-
stowania w naszej gminie, by dać jej szansę na rozwój. 
Planowane na terenie gminy inwestycje „wiatrakowe” 
będą także dużą korzyścią fi nansową dla gminy. Jednak 
muszę zaznaczyć, że w tym temacie jeszcze nic nie 
jest przesądzone. Wciąż trwają rozmowy z inwestora-
mi na temat lokalizacji i ilości stawianych przez nich 
wiatraków.

/w.w./: A jak obecnie wygląda pozyskiwanie fundu-
szy ze źródeł zewnętrznych?

Wójt Wiesław Gębka: W tej chwili został przyjęty 
wniosek, który złożyliśmy na dofi nansowanie kanaliza-
cji Kurowo i Przebendowo o długości ok.1,9 km. Muszę 
zaznaczyć, że do tej pory nie występowano o środki 
na ten cel. A są to niemałe pieniądze, gdyż sama inwe-
stycja ma kosztować ok. 2 mln zł., a dofi nansowanie 
ma wynosić ok. 85%.

/w.w./: Czy sądzi więc Pan, że zarzuty skierowane 
wobec Pana i sposobu, w jaki sprawuje Pan swoje sta-
nowisko, nie są zgodne z prawdą?

Wójt Wiesław Gębka: Z całą pewnością! Komplet-
nie nie rozumiem postępowania Pana Biangi, z którym 
dotychczas miałem bardzo dobre kontakty.

Tuż po wyborach samorządowych w 2010 roku, 
zgodnie z zawartym przeze mnie porozumieniem 
z Panem Biangą, Pan Mariusz Pardus (szef Komitetu 
Wyborczego Michała Biangi) został moim zastępcą. 
W związku z tym Pan Bianga miał na bieżąco wszelkie 
informacje, nie tylko te dotyczące katastrofalnego stanu 
gminnego budżetu.

Jakiś czas po wyborach powstało Stowarzyszenie 
STEK, którego prezesem jest właśnie Michał Bianga. 
Stowarzyszenie to chciało działać na rzecz gminy, bio-
rąc udział w organizacji imprez, które planowaliśmy 
organizować w tym roku. I tak też się stało: STEK był 
współorganizatorem Dni Gminy Choczewo i Dożynek. 
Myślę, że członkowie Stowarzyszenia, a także Prezes 
mogli być z naszej współpracy zadowoleni. Choć był 
w naszej współpracy również trudny moment, w którym 
chciałem odwołać mojego zastępcę. Jednak postanowi-
łem dotrzymać umowy zawartej z Panem Biangą i dać 
zastępcy niejako drugą szansę. Jestem więc tym bardziej 
zaskoczony, że w przeciągu 4 tygodni tak radykalnie 
zmienił swoje zdanie i posługuje się metodą, którą sto-
sowali ci, z którymi obecnie współpracuje.

/w.w./: A jak Pan sam ocenia 10 miesięcy swojego 
„wójtowania”?

W związku z tym, że cała sprawa dotyczy również bez-
pośrednio zastępcy wójta, proszę o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie Pana Mariusza Pardusa.

/w.w./: Proszę powiedzieć jak na przestrzeni mi-
nionych 10 miesięcy wyglądała Pana współpraca jako 
zastępcy wójta ze swoim przełożonym wójtem Wiesła-
wem Gębka.

Zastępca Wójta Mariusz Pardus: Współpraca 
ta wyglądała bardzo różnie. Na samym początku tej 
współpracy było dużo chaosu. Bardzo mało z sobą 
rozmawialiśmy, gdyż każdy z nas miał swoje zajęcia 
i obowiązki. Ja miałem na głowie inwestycje, kontro-
le… Bywało tak, że mijaliśmy się gdzieś po drodze, 
gdyż wciąż zajęci byliśmy „sprzątaniem” bałaganu 
pozostawionego przez poprzedników.

Moim zdaniem, w tamtym czasie uczyliśmy się 
i skupialiśmy na poznawaniu sytuacji gminy.

W sprawach fi nansowych gminy powinna nam po-
móc oczywiście poprzednia Pani Skarbnik, która jednak 
nie zaangażowała się w tę pomoc należycie, z powodu 
choroby była na zwolnieniu lekarskim i przez blisko 3 
miesiące w ogóle nie mieliśmy skarbnika. A takie miej-
sce jak urząd gminy bez dobrze funkcjonującego referatu 
fi nansowego nie jest w stanie dobrze działać.

/w.w./: Czy Pana zdaniem wójt Wiesław Gębka 
wypełnił warunki porozumienia zawartego z Panem 
Biangą przed wyborami w 2010 r., a które bezpośrednio 
dotyczyło właśnie Pana?

Mariusz Pardus: Spełnił w 100%, gdyż jestem 
jego zastępcą. Jednak był moment, w którym zostałem 
zaskoczony tym, że Komitet Wiatraki 1500 domagał 
się od wójta mojego odwołania, a sam wójt poważnie 
rozważał taką możliwość.

/w.w./: Wiadomym jest, że był Pan szefem Komitetu 
Wyborczego Pana Michała Biangi. Czy w tej chwili, gdy 
Pan Bianga jest inicjatorem przeprowadzenia referen-
dum w sprawie odwołania wójta, również popiera Pan 
przeprowadzenie tego referendum?

Mariusz Pardus: Oczekuję, że referendum nie 
dojdzie do skutku, a wójt W. Gębka wzmocni przez 
to swoją pozycję. Natomiast jestem pewien jednego, 
że jeśli dojdzie do ponownych wyborów, to p. Bianga 
nie będzie jedynym kandydatem. W tym momencie jest 
on tylko narzędziem w ręku grupy z poprzedniej władzy, 
aby „przetrzeć szlak”. 

Wójt Wiesław Gębka: Trudno jest oceniać samego 
siebie… Myślę jednak, że mieszkańcy widzą w jaki 
sposób zmieniła się forma rządzenia w naszej gminie. 
Jestem przede wszystkim zwolennikiem prowadze-
nia władzy jawnie. Myślę też, że moja kadencja jest 
pierwszą w tej gminie, kiedy to liczy się głos każdego 
mieszkańca, a jego problem jest zauważany. Świadczą 
o tym choćby moje poniedziałkowe spotkania z miesz-
kańcami.

Mam więc nadzieję, że mieszkańcy nie pójdą na re-
ferendum i dadzą mi szansę dokończyć to, co zaczęli-
śmy.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji 
oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy. Do za-
kresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego 
wykonywania zadań spoczywających na Gminie.

Do zakresu zadań Wójta Wiesława Gębka należy między 
innymi: reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżą-
cych spraw Gminy, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służ-
bowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, koordynowanie 
działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie 
ich współpracy, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej, czuwanie nad 
tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, ogólny 
nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników 
Urzędu czynności kancelaryjnych, wykonywanie innych zadań 
zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz 
uchwały Rady.

Do zadań Zastępcy Wójta Mariusza Pardus należy za-
pewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu: opracowywanie 
projektów zmian Regulaminu, opracowywanie projektów po-
działu referatów na stanowiska pracy, opracowywanie zakresów 
czynności na stanowiskach pracy, nadzór nad organizacją pracy 
w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z dosko-
naleniem kadr, nadzór nad przygotowywaniem projektów 
uchwał Rady Gminy, koordynacja i nadzór nad pracami 
remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych, 
koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami 
i spisami, kierowanie Referatem Organizacyjnym.

Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub 
z upoważnienia Wójta.

Do zadań Skarbnika p. Alicji Kobiella należy wykonywanie 
określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachun-
kowości, kierowanie pracą Referatu Finansowego, nadzorowanie 
i kontrola realizacji budżetu gminy, współdziałanie w opracowy-
waniu budżetu, współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości 
budżetowej.

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska 
pracy:

1. REFERAT ORGANIZACYJNY – p. Anita Bielelinik-
Oyeye, p. Justyna Szymańska.

Do jego zadań należy:
– zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy 

Wójta oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, przyjmowanie, 
wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz 
Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji, prowadzenie 
centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism 

wpływających do Urzędu, nadzór nad przechowywaniem pieczęci 
urzędowych, przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, 
skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, 
Zastępcą Wójta kierowanie ich do właściwych referatów lub 
stanowisk.

– prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu – p. 
Brygida Klabacha

– pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy – p. Brygida Klabacha

– zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz 
sprawy kancelaryjno-techniczne – p. Halina Syrewicz

2. REFERAT FINANSOWY – p. Anna Kozłowska, p. 
Małgorzata Parcelewska, p. Joanna Klabacha, p. Emilia Le-
śnik-Siuta, p. Halina Feszak, p. Julia Labuda, pok. 9 i 13.

Do jego zadań należy:
– przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia 

budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium 
dla Wójta, udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budże-
tu Gminy, zapewnianie obsługi fi nansowo-księgowej i kasowej 
Urzędu, prowadzenie ksiąg rachunkowych,

– prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem 
podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych 
podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy.

3. REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMU-
NALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA -Do jego zadań 
należy:

– prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wy-
właszczania nieruchomości – p. Małgorzata Gronowska, pok. 
11.

– prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami 
gminnymi;

– prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rol-
nictwem – p. Łukasz Ciuk, p. Tomasz Jakubik, pok. 14 i 15.

– Prowadzenie spraw z zakresu m.in. pozyskania środków 
zewnętrznych, rozliczania inwestycji wykonanych przy udziale 
środków zewnętrznych, sprawy związane z Funduszem Sołeckim, 
zamówienia publiczne – p. Kamila Worotyńska, p. Katarzyna 
Świątek, pok. 15.

Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień 
publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych wy-
działów oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych 
– p. Tomasz Jakubik pok. 15.

4. KIEROWNIK USC ORAZ ds. WOJSKOWYCH – p. 
Irena Stawicka, pok. 13.

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowa-
dzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi 
spraw rodzinno – opiekuńczych.

5. STANOWISKO ds. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DO-
WODÓW OSOBISTYCH, ZGROMADZEŃ I STOWARZY-
SZEŃ –

Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów oso-
bistych należą sprawy dotyczące:

– ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsa-
mość, postępowań cywilnych i karnych – p. Danuta Gradek, 
pok. 12.

– prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębior-
ców, zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, ustala-
niem czasu pracy placówek handlowych – p. Halina Feszak, 
pok. 13.

6. STANOWISKO ds. OBRONNYCH I OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ –

Do zadań stanowiska ds. obronnych i ochrony przeciwpoża-
rowej należy:

– prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju;
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– prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
gminy, w tym koordynowanie i współpraca z gminnymi jed-
nostkami ochrony przeciwpożarowej, oraz prowadzenie spraw 
związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu – p. Krzysztof 
Cudnik, pok. 8.

- prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy pań-
stwowej i służbowej,

/informacje niejawne/ - p. Justyna Szymańska, p. Krzysztof 
Cudnik, pok. 2 i 8.

7. STANOWISKO ds. BUDOWNICTWA - p. Krzysztof 
Krzeptowski, pok. 4. 

Do zadań stanowiska ds. budownictwa należą sprawy plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowo-
ści i obiektów fi zjografi cznych.

8. STANOWISKO ds. ADMINISTRACJI BUDOWLA-
NEJ, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 
- p. Wanda Kułakowska, pok. 4. 

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw z dziedziny 
gospodarki komunalnej i lokalowej.

9. STANOWISKO ds. PROMOCJI, KULTURY, SPORTU, 
TURYSTYKI I REKREACJI - p. Beata Madej. 

Do zadań stanowiska ds. promocji, kultury, sportu, turystyki 
i rekreacji należy:

- prowadzenie spraw związanych z kreowaniem rozwoju 
Gminy  i jej promocja na zewnątrz;

- prowadzenie spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kul-
turą fi zyczną, wypoczynkiem i rekreacją; 

- prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;
- prowadzenie spraw obejmujących zadania dot. zgromadzeń 

i zbiórek publicznych.
  Szczegółowy podział zadań dla poszczególnych stanowisk 

określają zakresy czynności.

 
Urząd Gminy w Choczewie wystąpił z wnioskiem 

o przystąpienie do udziału w programie Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej pn.:

Decydujmy razem.
Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych 
w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych

oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Projekt ten, realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 
r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
promuje ideę samorządności lokalnej i umożliwia społecznościom 
lokalnym udział w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływa-
nie na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego 
i kulturowego ich otoczenia. 

Głównym celem projektu „Decydujmy razem” jest wzmoc-
nienie mechanizmu współuczestnictwa mieszkańców w kre-
owaniu i wdrażaniu polityk lokalnych.

Projekt ten ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne 
i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wyma-
ga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak 
i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat 
uwarunkowań ich rozwoju. 

Mamy nadzieję, że wniosek nasz zostanie przyjęty, a realizacja 
projektu wspólnie z przedstawicielami mieszkańców pomoże nam 
w przyszłości wypracować model demokracji lokalnej, w której 
każdy z nas chciałby żyć.

ZDANIE ODRĘBNE DO „PRZESŁUCHANIA”

Niemal każdy numer „Wieści...” przynosi artykuły polemicz-
ne. I dobrze. W końcu przecież obiecaliśmy naszym wyborcom 
wolność słowa, myśli, swobodę wypowiadania się, i możliwość 
udziału w publicznej dyskusji o sprawach gminy.

Wrześniowe wydanie biuletynu zawiera „przesłuchanie” 
mieszkańca naszej gminy, p. Romana Antończyka, osoby znanej 
z działalności także pozazawodowej, zwłaszcza politycznej, która 
ma pewny publiczny wpływ opiniotwórczy.

Wypowiedź jest wielowątkowa i raczej wkłada przysłowiowy 
„kij w mrowisko” niż wyjaśnia ważne dla naszej społeczności 
sprawy. Zgadzam się z wieloma tezami zawartymi w tym artykule, 
jednakże nie mogę przejść obojętnie wobec kilku niespójności.

Dziwny jest dla mnie wywód, w którym „przesłuchiwany” 
ocenia najpierw ostatnie 20 lat jako czas dla gminy zmarnowany 
przez władzę, by za chwilę chwalić byłego wójta Michałowskiego 
jako człowieka o najlepszych predyspozycjach do pełnienia tego 
urzędu. Przyczynę jego przegranej widzi zaś w źle dobranych 
współpracownikach. Wspomniany wójt jednakże kierował gminą 
przez 9 lat. Był to wystarczająco długi czas, aby sformować ekipę 
fachowców: zwłaszcza w czasie ostatniej kadencji, mając miaż-
dżącą przewagę sprzyjających mu radnych. Chyba jednak zbytnio 
skupił się na dbaniu o interesy swojego otoczenia, a zapomniał 
o pozostałych ludziach w gminie. Skoro nie potrafi ł (nie chciał? 
nie mógł?) przeprowadzić tych zmian, to może jednak zawiodły 
go jego „szczególne zdolności przywódcze”? Czy zatem „dobry 
potencjał i predyspozycje” to wystarczające walory, aby być 
dobrym włodarzem gminy? Nie. Nie potrzebujemy autokratów. 
Chcemy wspólnie rozwiązywać nasze problemy i współdecydować 
o losie naszym i naszych rodzin. Pan Michałowski nie wziął tego 
pod uwagę, ani też faktu, że mogą się znaleźć tacy, którzy podniosą 
głowę w walce o swoją godność i prawa. Dostrzegł i docenił te 
dążenia dopiero Wiesław Gębka.

Nieprawdą jest więc, że wybory może wygrać każdy. Słowo 
„każdy” obniża znowu wartość osoby wójta. Tego, który wygrał, 
ale także i tego, który przegrał. A wygrana pana Gębki to nie był 
przypadek. Zdecydowały głosy ludzi wykluczonych, zapomnianych 
i niedopuszczonych do działalności społecznej. Dzisiaj mamy moż-
liwość publicznego zabrania głosu, a nawet jawnej krytyki władzy. 
Czy jeszcze rok temu „przesłuchanie” p. Romana Antończyka mo-
głoby ukazać się na łamach „Wieści? ’ I czy sam zainteresowany 
odważyłby się publicznie poruszać takie tematy? Jestem pewien 
że nie. Dzisiaj nadeszła nowa jakość w relacjach między władzą 
a społeczeństwem.

I rzecz ostatnia. Pan Roman zdegustowany jest poziomem in-
telektualnym Rady Gminy. Owszem, nie jest to wyselekcjonowana 
grupa ludzi o najwyższym IQ w gminie, bo nie na tym polegają 
wybory do Rady. Jest to piętnastka wybrana spośród tych, którzy 
chcieli i odważyli się kandydować. Nie przypominam sobie jednak, 
aby listy kandydatów na radnych pełne były ludzi z tytułami na-
ukowymi. Dlaczego zatem kwiat naszej inteligencji nie przystąpił 
do rywalizacji? Może w obawie przed społeczną weryfi kacją? 
A może z niechęci do publicznego działania? Może z wygodnic-
twa? Dlaczego nasza inteligencja tak ostrożnie uczestniczy w życiu 
publicznym? Dlaczego zebrania wiejskie (tak naprawdę najwyższa 
władza w gminie) mają opłakaną frekwencję? Dlaczego nie ma tam 
tych, którzy sieją wiatr na ulicy, w towarzyskich grupkach przy 
piwie i w brukowych plotkach? Rada jest taka jaką wybraliśmy. 
Taka, jakie jest społeczeństwo. O przydatności człowieka do tej 
funkcji nie decydują tytuły naukowe, ale wyczucie społecznych 
bolączek, życiowe doświadczenie oraz umiejętność współpracy 
i realizacji potrzeb wyborców.

Społeczeństwo obywatelskie, do którego dążymy to pewien 
odległy ideał. Z obranej drogi nie zamierzamy jednak schodzić 
i wciąż chcemy dotrzymać przedwyborczych obietnic. Ta gmina 
jest dla nas wszystkich.    

Krzysztof  Łasiński
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NOWY KIEROWNIK W OŚRODKU ZDROWIA

Z początkiem października w Gminnym Ośrodku Zdrowia podjęła pracę nowa Pani Kie-
rownik Elżbieta Wojciechowska, która ma niezbędne kwalifi kacje i wiedzę, aby usprawnić 
pracę Ośrodka, poprawić sytuację fi nansową i zwiększyć zadowolenie pacjentów korzystają-
cych z jego usług.

/w.w./: Proszę powiedzieć parę słów o sobie i wyjaśnić dlaczego zdecydowała się Pani 
ubiegać o stanowisko Kierownika Ośrodka Zdrowia.

Pani Elżbieta Wojciechowska: Pochodzę ze Słąjszewa, w gminie Choczewo mieszkam 
od urodzenia i tu się wychowałam, więc wszelkie sprawy dotyczące mojej gminy są mi bardzo 
dobrze znane. Ukończyłam studia ekonomiczne i posiadam dziesięcioletni staż pracy. W najbliższej przyszłości (na wiosnę) zamierzam 
podjąć podyplomowe studia Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia, w celu jak najsprawniejszego zarządzania placówką.

Gdy zorientowałam się, że moje kwalifi kacje uprawniają mnie do ubiegania się o stanowisko kierownika, postanowiłam stanąć 
do konkursu. Czas poprzedzający konkurs w pełni wykorzystałam na poznanie tajników Ośrodka Zdrowia. Choć nie było łatwo, 
jednak się udało! Teraz wiem, że było warto, bo podoba mi się ta praca i to co można tu zrobić. W każdym razie mam zapał i energię 
do pracy. Chcę jedynie pracować i skupić się na poprawieniu sytuacji nie tylko fi nansowej Ośrodka.

/w.w./: Podjęła Pani pracę w bardzo trudnym momencie dla Ośrodka. Czy w jakiś sposób odczuła Pani skutki konfl iktu, który 
istniał pomiędzy poprzednim Kierownikiem a załogą?

p. E. Wojciechowska: Przyjmując stanowisko, bezpośrednio nie odczułam skutków tego konfl iktu. Pani Kierownik Meyer bardzo 
dobrze wprowadziła mnie w obowiązki kierownika i dużo mi pomogła. Pracownicy również przyjęli mnie życzliwie i serdecznie. 
Liczę na dobrą współpracę z całą załogą Ośrodka. Mam również nadzieję na dobrą atmosferę, gdyż daje ona gwarancję na równie 
dobrą pracę, co ma wówczas przełożenie na zadowolenie naszych pacjentów.

/w.w./: Na jakim etapie są plany wynajmu pomieszczeń w Ośrodku, który miałby być jednym ze sposobów na poprawę sytuacji 
fi nansowej?

p. E. Wojciechowska: Za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Mam plany i jestem w trakcie ich realizacji. Mimo trudnej sy-
tuacji liczę, że uda mi się je zrealizować.

/w.w./: Czy wiadomo Pani coś o prywatyzacji Ośrodka, której jakoby miałby dokonać Wójt?
p. E. Wojciechowska: Od początku października odbyły się dwa spotkania z pracownikami. Na jednym z nich obecny był również 

Wójt W. Gębka, na którym to usłyszałam o domniemanej prywatyzacji Ośrodka Zdrowia. Po rozmowie i dyskusji z pracownikami 
Wójt stwierdził, że nie zamierza robić nic w tym kierunku.

/w.w./: Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę powodzenia w zrealizowaniu wszystkich planów związanych z zarządzaniem 
i kierowaniem naszym Ośrodkiem.

X SESJA RADY GMINY CHOCZEWO 
IV KADENCJI 12.10.2011 R.

Dnia 12.10.2011 r. w sali konferencyjno-wystawowej Cen-
trum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się X Sesja 
Rady Gminy Choczewo, którą otworzył Przewodniczący Rady 
Gminy – pan Krzysztof Łasiński. Powitał wszystkich przybyłych 
na sesję, a następnie stwierdził prawomocność obrad.

Podczas sesji, wójt Wiesław Gębka przedstawił nowego kie-
rownika Gminnego Ośrodka Zdrowia, Panią Elżbietę Wojciechow-
ską oraz prawników Kancelarii Prawnej Mikolcz i Wspólnicy, 
którzy obecnie zajmują się obsługą prawną Urzędu Gminy.

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 1. 
fi nansowej na lata 2011-2020.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 2. 
rok.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.3. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 4. 
porozumienia z Gminą Miasta Wejherowo w sprawie 
przejęcia prowadzenia zadań w zakresie oświaty, 
polegających na zapewnieniu transportu i opieki 
w trakcie przewozu ucznia niepełnosprawnego do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
przy ul. Sobieskiego 279  w Wejherowie.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 5. 
nieruchomości położonej w obrębie Choczewo, 
stanowiącej własność Gminy Choczewo.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 6. 
nieruchomości położonej w obrębie Kierzkowo, 
stanowiącej własność Gminy Choczewo.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 7. 

trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Choczewo.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 8. 
na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Choczewo.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 9. 
na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Choczewo.

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

wszystkie uchwały.
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POMOC Z POTRZEBY SERCA

Ósmą rocznicę powstania Fundacji „Mimo wszystko” Pani 
Prezes, a jednocześnie pomysłodawczyni i inicjatorka powstania 
Fundacji, Anna Dymna, obchodziła w miejscu, w którym powstaje 
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych 
„Spotkajmy się” w Lubiatowie. Miejscu spokojnym i uroczym, 
otoczonym magicznym lasem, w bliskości pięknej plaży.

W dniu 9 listopada 2005 roku w Wejherowie, został podpisany 
akt notarialny przekazujący w dzierżawę Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” teren o powierzchni 4,1 ha pod budowę tego 
Ośrodka, który ma być miejscem wypoczynku i rehabilitacji osób 
o różnym stopniu niepełnosprawności. 

Opiekować będą się nimi nie tylko wykwalifi kowani lekarze, 
psychologowie i terapeuci, ale także wolontariusze, którzy w 
przyszłości chcą zostać rehabilitantami lub terapeutami. Osoby 
niepełnosprawne będą mogły przebywać na terenie ośrodka razem 
z najbliższymi lub opiekunami. 

Na terenie ośrodka powstaną również Warsztaty Terapii Ar-
tystycznej „Mimo Wszystko”, z których korzystać będą osoby 
niepełnosprawne mieszkające w Gminie Choczewo i najbliższej 
okolicy.

Ośrodek powstanie dzięki wpływom z 1%, hojności sponso-
rów oraz środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

26 września 2011 r. w Centrum Informacji Turystycznej 
Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się spotkanie aktorki Anny 
Dymnej z mieszkańcami. Na spotkanie przybyła zaskakująca ilość 
zainteresowanych.

Podczas spotkania aktorka opowiadała zebranym nie tylko 
o powstawaniu Fundacji i budowanym na terenie naszej gminy 
Ośrodku, ale również o swoim życiu jako aktorki i o pracy z 
niepełnosprawnymi. Dzieląc się ze słuchaczami swoimi doświad-
czeniami, przekazywała im niezwykle cenne rady dotyczące pracy 
na rzecz potrzebujących i całej lokalnej społeczności. 

Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej, serdecznej atmos-
ferze. 

Na jakim etapie jest obecnie budowa Ośrodka?• 
Anna Dymna: Będziemy budowali Ośrodek etapami. Sześć 

lat czekaliśmy na to, aby rozpocząć budowę. W momencie, w 

którym przeszliśmy wszelkie procedury, zaczęliśmy od budowy 
najważniejszej moim zdaniem części Ośrodka, czyli Warsztatów 
Terapeutycznych. Będą się tam znajdować różne pracownie, w 
których będą odbywali zajęcia osoby niepełnosprawne, przede 
wszystkim intelektualnie. Celem tych zajęć będzie pokazanie im, 
że są utalentowani i potrzebni. Uważam, że osoby takie mogą 
być szczęśliwe i nie muszą być skazane na tzw. niebyt. Często są 
one bardzo utalentowane: pięknie malują, haftują i rzeźbią, są 
fantastycznymi aktorami.

Kto będzie mógł korzystać z Ośrodka i Warsztatów? Czy • 
również niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Choczewo?

Anna Dymna: Oczywiście, że tak. Myślę nawet, że będziemy 
mogli również na Warsztatach zająć się osobami w pewnym sensie 
wykluczonymi ze społeczeństwa. Będziemy być może realizować 
popołudniami jakieś projekty skierowane do ludzi bezrobotnych. 
Trzeba będzie namawiać tych ludzi do integracji i uczenia się od 
siebie nawzajem.

Na kiedy planowane jest otwarcie Warsztatów?• 
Anna Dymna: Wiemy, że musimy Warsztaty otworzyć za dwa 

lata, gdyż pieniądze, które otrzymaliśmy z UE na cieplne pompy 
głębinowe muszą być w tym terminie wykorzystane. Muszę więc te 
pompy do tego czasu uruchomić. Natomiast jak będzie wyglądała 
dalsza budowa Ośrodka jeszcze nie wiem, ponieważ zmieniła się 
ustawa i nie mogę realizować projektu tak, jak pierwotnie zamie-
rzałam. Jednak na pewno będziemy budować dalej, by stworzyć 
takie miejsce, w którym osoby niepełnosprawne – często załamane 
i przygnębione – uczyły się radości życia.

Skąd, pomimo różnych obowiązków, pracy w teatrze i fun-• 
dacji, bierze Pani energię i siłę?

Anna Dymna: Gdybym to wiedziała, to brałabym dużo wię-
cej… Czerpię siłę między innymi z moich terapeutów-zwierzaków, 
ale przede wszystkim z 
ludzi!

Pani Anna Dymna 
zwróciła uwagę na po-
tencjał, który posiadamy 
w naszej gminie, w Or-
ganizacjach i Stowarzy-
szeniach. Radziła, aby tę 
energię i chęć działania 
skierować w dobrym 
kierunku, aby zmieniać 
na lepsze naszą rzeczy-
wistość. 
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CZŁOWIEK POTRZEBUJE KORZENI

„Jest taki dzień w roku, 
kiedy refl eksja w serce się wkrada.

Dzień deszczowy, zazwyczaj  zimny...”

…1 listopada – to chrześcijańska uroczystość ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych i męczenników. Tradycje chrze-
ścijańskie i narodowe są bardzo ważnym elementem tożsamości kulturowej oraz narodowej Polaków. W naszej kulturze święto to jest 
okazją do refl eksji i wspomnień o bliskich nam osobach, które już odeszły, a także o tych, których imion już dawno nikt nie pamięta. 
A odwiedzanie grobów jest zwyczajem znanym od wieków niemal wszystkim ludom, przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

Zwiedzając stare cmentarze umiejscowione na terenie naszej gminy uświadomiłam sobie, że część z tych nagrobków powaliła 
na ziemię ręka wandala, ale również upływ czasu i zaniedbanie. Patrząc na te ciche i piękne, ale zapomniane, zniszczone i zarośnięte 
gąszczem ewangelickie cmentarze wstyd mi, że tak szybko ginie pamięć o pochowanych na nich naszych poprzednikach.

Cenne nagrobki i płyty zniknęły, niekoniecznie na skutek historycznych zaszłości. Krzyże i płotki otaczające nagrobki ginęły 
wraz ze wzrostem cen złomu... Czy musi tak być, że wyjątkowo przyziemne argumenty pozwalają niszczyć historię ludzkości, naszą 
historię zatrzymaną na tych magicznych cmentarzach?

Stając nad grobami, nie tylko naszych bliskich, ale również tych, którzy żyli tu przed nami, pamiętajmy o tym, że historia ludz-
kości jest na cmentarzach. Pozwólmy więc im trwać!

/w.w./

TURNIEJ „BOCCIA” W MAUSZU

W dniach 30.09.-2.10.2011r. przebywaliśmy po raz kolejny w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjnym w Mauszu. Tym razem 
odbywał się tam integracyjny turniej „boccia”, w którym wzięło udział kilkanaście ekip z rożnych stron Polski, m.in. z Jaworzna, 
Grudziądza, Kielc, Wejherowa i Gdańska, a także reprezentacja naszej gminy w składzie: Weronika Borowska, Damian Piernicki i Ad-
rian Szczerbiński. Dla naszej ekipy był to debiut w tego rodzaju imprezie. Zawodnicy nie byli podzieleni na grupy wiekowe, ani też 
ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Także panie konkurowały na równi z panami. Ponieważ był to turniej integracyjny 
występować mogły także osoby pełnosprawne. Chodziło bardziej o dobrą zabawę niż o sportowe wyniki. Tym niemniej rywalizacja 
była bardzo zacięta, a gry emocjonujące. Wszystko jednak w duchu sportowej walki fair play. Nasza drużyna nie przebrnęła przez 
eliminacje grupowe, chociaż walczyła dzielnie i przegrała minimalnie z późniejszymi mistrzami i wicemistrzami. Zwyciężył zespół 
z Wejherowa pokonując w fi nale Gdańsk.

W turnieju indywidualnym rewelacją okazała się Weronika Borowska, która błyskawicznie przeszła przez eliminacje i dotarła aż 
do półfi nału, gdzie debiutantce trudno było już walczyć z doświadczo-
nym zawodnikiem, choć wiele do zwycięstwa nie zabrakło. Ostatecznie 
Weronika zajęła czwarte miejsce i zebrała wiele pochwał. Podkreślić 
trzeba profesjonalną organizację zawodów, dobre warunki pobytu, ale 
przede wszystkim świetną atmosferę jaką wytworzyli organizatorzy 
i uczestnicy tego spotkania.

Natomiast 08 października odbył się w Bydgoszczy turniej tenisa 
stołowego dla osób niepełnosprawnych, na który zaproszony został 
Adrian Szczerbiński. Na tych zawodach Adrian wywalczył trzecie 
miejsce! A był to jego debiut.

Udział w obu tych imprezach możliwy był dzięki dobrej współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Szansa-Start” Gdańsk. Serdecznie dzięku-
jemy panu wiceprezesowi Zbigniewowi Zarzyckiemu, za zaproszenie 
i gościnę, a panu wójtowi Wiesławowi Gębce za wielostronną pomoc 
w organizacji wyjazdu i pobytu.

                                                                                 
Krzysztof  Łasiński
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Sołtys wraz z Radą Sołecką Choczewa składa podziękowanie 
p. Marcinowi Krzysztofi ak, właścicielowi warsztatu samocho-
dowego za montaż ławki na przystanku autobusowym przy ul. 
Puckiej. Dziękujemy!

PIKNIK LOTNICZY – SIEMIROWICE

W dniu 16.09.2011 r. dzieci i młodzież sołectwa Gościęcino 
uczestniczyła w Pikniku Lotniczym w Siemirowicach.

Piknik został zorganizowany w rocznicę „55 lat lotnictwa 
w Siemirowicach”.

Wśród wielu czekających na nas atrakcji były lądowania 
i starty wielu typów samolotów, będących na wyposażeniu woj-
skowego lotnictwa polskiego – Herkules, Casa oraz przelot samo-
lotów odrzutowych F-16, SK-22 i MIG-29. Można było również 
podziwiać pokazy statyczne samolotów M-28 Bryza, mających 
swoją bazę na lotnisku w Siemirowicach.

Jednak wszyscy najbardziej byli zadowoleni z możliwości 
wejścia i oglądania wielu samolotów i śmigłowców. Nie zabra-
kło pytań do pilotów dotyczących pilotowania i obsługi sprzętu 
lotniczego.

Żeby tradycji stało się zadość, wojsko częstowało darmową 
grochówką, która wszystkim bardzo smakowała.

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować pa-
nom Krystianowi i Patrykowi Patok za bezinteresowny przewóz 
uczestników wycieczki. Sołtys Sołectwa Gościęcino

WYCIECZKA DO PARKU DINOZAURÓW

W dniu 02.10.2010 r. odbyła się wycieczka dla dzieci i 
rodziców z naszego sołectwa do Parku Dinozaurów w Łebie. 
Zainteresowanie było duże, tak ze strony dzieci, jak i rodziców. 
Pogoda dopisała.

Z zebranej od dzieci symbolicznej opłaty zakupiliśmy dla 
nich słodycze i napoje. Po zakończonej wycieczce na miejscu 
zorganizowaliśmy mały piknik.

Wszyscy wróciliśmy radośni i zadowoleni, choć odrobinę 
zmęczeni.

Rada Sołecka dziękuje wszystkim darczyńcom oraz fi rmie 
„Bosman” za udostępnienie autokaru za symboliczną odpłatą.

Sołtys Sołectwa Starbienino

KONKURS GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W ROKU 2011

Cele konkursu:
- promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej, 
- wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego w województwie pomorskim,
- popularyzacja usług agroturystycznych wśród mieszkańców wsi oraz turystów,
- popularyzacja  przedsiębiorczości na wsi oraz szeroko rozumianej idei współpracy,  
  wymiany doświadczeń, biznesowego „know-how”, 
- identyfi kacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju   
rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z założeniami Planu Działania Krajowej Sieci  Ob-
szarów Wiejskich Województwa Pomorskiego (KSOW) na lata 2010-2011.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
I.  „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne wynajmujące do 5 pokoi”
II. „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne wynajmujące powyżej 5 pokoi”
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział osoby i podmioty prowadzące działalność rolniczą 

oraz agroturystyczną. Usługi noclegowo-żywieniowe dla turystów muszą być świadczone 
przez okres nie krótszy niż 1 rok przed datą ogłoszenia konkursu. 

2 Gospodarstwa zgłoszone do Konkursu muszą prowadzić działalność agroturystyczną 
na terenie województwa pomorskiego.

W dniu 27 września 2011 roku p.p. Grażyna i Jurek Jędruch ze Słajszewa otrzymali 
z rąk Pana Mieczysława Struka Marszałka Samorządu Województwa Pomorskiego Dyplom 
i nagrodę za zajęcie  III miejsca w Konkursie gospodarstw agroturystycznych powyżej 
5-ciu pokoi.

Jest to bardzo prestiżowe osiągnięcie i powód do dumy właścicieli gospodarstwa agroturystycznego „Jędruś”. W gospodarstwie 
prowadzona jest hodowla koni rekreacyjnych ok.40 szt. ogółem, które stanowią znakomitą atrakcję gospodarstwa agroturystycznego: 
jazda konna, przejazdy specjalnymi pojazdami na plażę i po okolicy, kuligi, pościg za „lisem”, zaprzęgi weselne itp.

Domki drewniane, pokoje gościnne, mieszkania wakacyjne oraz ogromne siedlisko z boiskami do gry w piłkę nożną, siatkową 
i koszykówkę, bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla powoduje, iż w okresie sezonu przebywa tu 
mnóstwo gości.

Organizowane są również imprezy okolicznościowe: wesela, chrzciny, imprezy integracyjne dla zakładów pracy, plenery malarskie 
itp. Gospodarstwo to wskazuje, że warto inwestować i rozwijać dodatkowe atrakcje turystyczne, które pozwalają na przedłużenie 
sezonu i dodatkowe źródło dochodu. 

                                                                               
Doradca  PODR  Gdańsk 
 Genowefa Błahuszewska

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWO

SOŁECTWO GOŚCIĘCINO

SOŁECTWO STARBIENINO
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SIEĆ DZIDZICTWO KULTURALNE - POMORSKIE
LOGOTYP DZIEDZICTWO KULINARNE POMORSKIE

 Źródło: www.bip.woj-pomorskie.pl 

Przyjęte osoby fi zyczne i prawne powinny 
aktywnie promować i rozwijać regionalną 
żywność oraz być dobrymi ambasadorami 
Pomorskiego oraz Regionalnego Dziedzictwa 
Kulinarnego w całej Europie. Preferowane jest 
produkowanie żywności o wysokiej jakości wy-
twarzana z troską o środowisko naturalne.

Pod warunkiem zobowiązania się do prze-
strzegania regulaminu o członkostwo mogą ubiegać się osoby 
fi zyczne i prawne z następujących branż:

1) rolnicy, ogrodnicy, przedsiębiorstwa rybackie;
2) przetwórcy żywności;
Przyjęte osoby fi zyczne i prawne muszą wykazać więź z re-

gionem i pracować nad jego promocją. Powinny także używać 
w znaczącym stopniu produktów, które:

1) pochodzą z województwa pomorskiego lub/i
2) stanowią część kulinarnego dziedzictwa województwa 

pomorskiego.
W dniu 29 września 2011 r./6/sześć członkiń Choczewskie-

go Stowarzyszenia Turystycznego prowadzących gospodarstw 
agroturystyczne oraz kwatery wiejskie otrzymały z rąk Pana 
Mieczysława Struka Marszałka Samorządu Województwa Po-
morskiego Certyfi katy oraz logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Pomorskie. Były to Panie;

– Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa,
– Genowefa Kramek z Sasina,

– Halina Łuc ze Słajszewa,
– Anna Szafoni z Gościęcina,
– Mirosława Gawryszewska-Górczyńska z Sasina;
– Grażyna Jędruch ze Słajszewa.
Jest to bardzo wysoka nominacja tych osób w zakresie ja-

kości wytwarzanych produktów żywnościowych, potwierdzone 
wcześniej otrzymanymi certyfi katami i nagrodami w Konkursie 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-smaki regionów”.

Najwyżej cenione są „PERŁY” oraz certyfi katy z wpisów 
na listę produktów tradycyjnych na stronie Ministerstwa Rol-
nictwa.

Wszystkim Paniom przyjętym do „Sieci Dziedzictwo Kuli-
narne Pomorskie” należą się gratulacje z osiągniętych sukcesów, 
a pozostałe „Mistrzynie Kuchni” zachęcam do uczestnictwa 
w konkursach kulinarnych, które są szczególnie zauważalną formą 
promocji naszej gminy. Doradca PODR Gdańsk 

Genowefa Błahuszewska 

RADOŚCI CZAS

Po okresie wakacji i letniego wypoczynku do przedszkola po-
wróciły z radością dzieci i wychowawczynie. Na przedszkolaków 
czekały nowe gry, zabawki i przede wszystkim koledzy. Nowi 
przyjaciele szybko i z łatwością zaadoptowali się w przedszkolu 
wśród roześmianych i życzliwych kolegów. Na wszystkich milu-
sińskich czekała moc atrakcji, wyzwań i zabaw, przez które będą 
kształcić i rozwijać swoje umiejętności, nawyki.

Dzieci dwukrotnie gościły na przedszkolnej scenie zaprzyjaź-
nionych artystów z Krakowa. Tym razem aktorzy współtworzyli 
z dziećmi inscenizację o przygodach małpki Fiki Miki oraz przy-
bliżyli im legendę o Bazyliszku.

Przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym 
„Wspomnienia z wakacji” organizowanym przez Radę Rodziców. 
Barwne, wesołe prace zdobiły ściany naszej placówki i zachwy-
cały gości. Dziękujemy mamie przedszkolaka za ufundowanie 
nagród w tym konkursie.

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Miesiąc październik jest czasem intensywnych zbiorów wa-
rzyw i owoców. Dlatego przedszkolaki wzięły udział w corocznym 
święcie Pieczonego Ziemniaka. Tym razem wychowankowie 
bawili się w Lubiatowie na posesji Pana Jakuba Świątek. Poznały 
znaczenie ziemniaka, brały udział w „kartofl anych zawodach”, 
a przede wszystkim przygotowały i piekły w ogniu ziemniaczki. 
Po czasie wypełnionym zabawą, grami i śpiewem przyszedł czas 
na smakowity, ziemniaczany poczęstunek. Dzieci podziękowały 
Panu Jakubowi za gościnę i słodki poczęstunek, wróciły radosne 
i pełne wrażeń do przedszkola.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
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KIEDY PRZYSŁUGUJE CI ODSZKODOWANIE?

Jeżeli ktoś wyrządzi Ci szkodę i czujesz się przez to poszkodo-
wany możesz domagać się odpowiedniej sumy pieniężnej od spraw-
cy albo od sprawcy i zakładu ubezpieczeń.

Co to jest odszkodowanie?
Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowa-

nemu za wyrządzenie szkody od osoby, która szkodę wyrządziła lub 
ponosi za nią odpowiedzialność.

Odszkodowania można podzielić na te, które polegają na przy-
wróceniu stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody (o ile jest 
to możliwe), jak również na te, które polegają na zapłacie określonej 
sumy pieniędzy (rekompensata pieniężna).

Za co należy się odszkodowanie?
Istnieje wiele rodzajów odszkodowań, do najbardziej znanych 

należą:
· odszkodowania komunikacyjne- przysługują za szkody fi zyczne 

i psychiczne, które powstały wskutek wypadku. Mogą one przybierać 
formę renty albo odszkodowania za wywołanie niezdolności do pracy. 
W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia napra-
wienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Sąd 
może przyznać poszkodowanemu również odpowiednią sumę pieniężną 
za doznaną krzywdę (zadośćuczynienie). Jeśli poszkodowany zmarł, 
członkom jego najbliższej rodziny także przysługują odpowiednie 
roszczenia, w tym roszczenie o zwrot kosztów leczenia zmarłego, 
odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w wyniku 
śmierci członka rodziny lub zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
przez poszczególnych członków rodziny krzywdę.

· odszkodowania za wypadki przy pracy- wypadkiem przy pracy 
jest zdarzenie, które ma charakter nagły, spowodowane zostało przy-
czyną zewnętrzną, nastąpiło w związku z pracą i spowodowało uraz 
lub śmierć. Świadczenia przysługujące za wypadek przy pracy można 
podzielić na:

1. świadczenia z ZUS- w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego można otrzymać następujące rodzaje świadczeń:

1. rentę wypadkową
2. dodatki do renty wypadkowej
3. rentę wdowią wypadkową
4. rentę dla dalszej rodziny
5. zapomogę pośmiertną
6. lecznictwo i świadczenia w naturze
2. świadczenia cywilnoprawne – pracownik może dochodzić 

od pracodawcy wynagrodzenia szkód wywołanych chorobą, niezdolno-
ścią do zarobkowania, lub gdy choroba, niezdolność do zarobkowania 
lub śmierć pracownika zostały spowodowane przez pracodawcę lub 
jego zastępcę rozmyślnie lub przez zaniedbanie swoich obowiązków.

· Roszczenia związane z prawem pracy- odszkodowania przysługu-
ją m.in. za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umo-
wy o pracę. Gdy pracownik zostanie przywrócony do pracy ma prawo 
do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

· odszkodowania za szkody majątkowe powstałe na mieniu. Jeżeli 
miałeś ubezpieczony dom, mieszkanie, samochód, a ubezpieczyciel nie 
chce wypłacić Ci odszkodowania, albo wypłaca mniejsze niż się należy, 
istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości 
na drodze sądowej.

· odszkodowania za błędy medyczne – przysługuje pokrzywdzo-
nemu gdy szpital lub lekarz nie dołożyli należytej staranności przy 
wykonywaniu swoich obowiązków co doprowadziło do powstaniu 
u pacjenta szkody. Odszkodowania można dochodzić także w sytuacji, 
gdy zabieg lub leczenie zostały podjęte bez wyraźnej zgody pacjenta 
albo przed udzieleniem zgody pacjent nie został poinformowany o ry-
zyku i możliwych skutkach zabiegu lub leczenia. W tych przypadkach 
można też żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zadość-
uczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2011 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Choczewo,  ul. Pierwszych Osadników nr 17 i na stronie internetowej Urzędu:  www.bip.choczewo.com.pl 

został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.   

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

· odszkodowanie w związku z przebiegiem przez grunt rur- przy-
sługuje za znajdujące się na Twoim gruncie rury gazociągowe lub 
za inne przypadki bezumownego korzystania z Twojej nieruchomo-
ści. Możliwa jest także ustalenie wynagrodzenia z tytułu służebności 
przesyłu.

· odszkodowania związane z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego – najczęściej wypłacane są w związku z wypadkami przy 
pracach polowych, w tym związanych z ruchem maszyn rolniczych. 
Odszkodowanie można uzyskać z obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
Ponadto można dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę 
z tytułu doznanych obrażeń ciała, zwrotu kosztów leczenia szpitalnego, 
kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W przypadku niezdolności 
do pracy, poszkodowanemu przysługiwać będzie renta wyrównująca 
utratę dochodów. Radca prawny 

Agnieszka Mikolcz 
Michał Gulczyński

W razie jakichkolwiek pytań, w Urzędzie Gminy Choczewo, 
w piątki w godzinach od 10 do 14 bezpłatnej porady prawnej 

w tym zakresie udzieli prawnik z Kancelarii
Prawnej Mikolcz i Wspólnicy.

biuro@miw-law.pl www.miw-law.pl Tel.: (58)551 28 12

OGŁOSZENIE
Zapraszamy na bezpłatne porady prawne udzielane 
w Urzędzie Gminy Choczewo w piątki w godzinach 

od 10 do 14 przez prawników z Kancelarii Prawnej Mikolcz i
Wspólnicy. biuro@miw-law.pl, www.miw-law.pl, Tel.: (58)551 28 12

Razem z Wami 
chcemy promować lokalne produkt� 
poprzez ut�orzenie 
Burszt��owej Bazy Produktów Lokalnych.

WYŚLIJ NAM: 
PRZEPIS POTRAWY LUB OPIS PRACY RĘKODZIELNICZEJ, 
DOŁĄCZAJĄC DO TEGO ZDJĘCIE, 
na adres: biuro@bursztynowypasaz.pl lub 
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” ul. Wejherowska 3 84-110 Krokowa.
Jeśli nie masz takiej możliwości, zadzwoń do nas 58 673 20 57, by dokonać zgłoszenia.

St�órzmy 
Burszt��ową Bazę 
Produktów Lokalnych 

Zapraszamy mieszkańców z terenu gmin: 
CHOCZEWO, GNIEWINO, KROKOWA, MIASTO ŁEBA, NOWA WIEŚ 
LĘBORSKA, WICKO 
do zgłaszania przepisów kulinarnych i prac rękodzielniczych. 

Wszystkie osoby, które zgłoszą swoje potrawy i prace będą 
mogły wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu dotyczącym 
tworzenia i promocji produktu lokalnego, a także w konkursie 
na najlepsze produkty lokalne w kategorii kulinariów 
i rękodzielnictwa.

15 listopada 2011r.
UPŁYWA TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 
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HARCERSKI START - 23/24.09.2011R. – 
CHOCZEWO

Z piątku na sobotę w ZS w Choczewie odbył 
się biwak namiestnictwa harcerskiego naszego 
hufca, przygotowany przez dh. Tadeusza i 47 DH 
„Zdobywcy”.

W programie był zwiad terenowy po Chocze-
wie, ognisko z piosenką harcerską, kolacja, nocne 
wyjście do lasu – „błotny rajd”, który dostarczył 
niesamowitych wrażeń oraz sobotnie strzelanie z łuku 
i wiatrówki.

Z naszej drużyny w biwaku uczestniczyło 17 
harcerzy i wszystkim bardzo się on podobał. Dzię-
kujemy organizatorom.

Harcerze z 10 WLDH „Wilki”

 

25 WRZEŚNIA 2011 R. - DOŻYNKI GMINNE 
W CHOCZEWIE

 „Harcerze zawsze tam, gdzie są potrzebni”
 W niedzielę – 25.X.2011r. odbyły się Dożynki Gminne w Chocze-

wie. Od godz. 14.00 prowadzona była loteria fantowa, w której można było 
wygrać skuter, rower, frytkownicę, worek ziemniaków i inne atrakcyjne rze-
czy. Dochód z loterii został przeznaczony na potrzeby Zespołu Szkół w Cho-
czewie. W wydawaniu nagród pomagała Ada Knapińska. 

Od godz. 16.00 odbywał się Turniej Sołecki, w którym zwyciężyło So-
łectwo Zwartówko. Pomagali przy nim: Szymon Borowski, Szymon Wejer, 
Paweł Woźniak, Agata Knapińska i Iga Witkowska. Na dożynkach można było 
również pojeździć konno. Stajnię w Choczewie wspierali Wacek Lipiec i Sara 
Grabińska. Gdy zaczęło się ściemniać harcerze pomogli zapalać lampiony, które 
wypuszczaliśmy ku niebu wraz z mieszkańcami naszej gminy. 

Pomagaliśmy bardzo chętnie, bo taka nasza rola i dobrze się przy tym 
bawiliśmy.

Harcerze – „WILKI”

„ŚWIĘTO ZIEMNIAKA”

Pogoda dopisała, obecność zuchów także... 30 września 2011r. zaraz po lek-
cjach wybraliśmy się na niecodzienną zbiórkę – Święto Ziemniaka. Autobusem 
szkolnym udaliśmy się z naszą druhną do Kierzkowa. Już na miejscu przebrali-
śmy się, ubraliśmy kalosze i rękawiczki... Wyruszyliśmy na pole z wykopanymi 
ziemniakami. W zaledwie 22 minuty pozbieraliśmy wszystkie ziemniaki i prze-
wieźliśmy je taczką pod dach. Bardzo nam się podobało to zajęcie.

Następnie z szopy przywieźliśmy drewno i ułożyliśmy stos ogniskowy. Druh-
na wraz z p. Jadzią przygotowały kiełbaski. Każdy z nas upiekł kiełbaskę i zjadł 
ją ze smakiem. Niektórzy piekli też jabłka, które zerwali prosto z drzewa.

Później druhna ogłosiła konkurs: zuchenki dobrały się w pary z zuchami, 
a skoro był Dzień Chłopaka – to na początku dziewczynki wiozły chłopców 
na taczce, a potem chętni chłopcy zuchenki. Oj, ile to mieliśmy wywrotek:). 
Potem nasza druhna przeprowadziła inne konkursy: rzut ziemniakiem do celu, 
kto dalej i szybciej...

Jednak najbardziej podobała się nam zabawa w stodole na sianie. Ach, 
co to był za dzień!!! Dziękujemy Idze Witkowskiej za to, że była z nami

10 WLGZ „MALI KORSARZE”

IX CHORĄGWIANY TURNIEJ 
ANTKA CWANIAKA W TCZEWIE

W dniach 14–16.X.2011r. odbył się w Tczewie niezwykły turniej… 
Niezwykły? – Tak, bo bawiliśmy się w detektywów i ślad po śladzie od-
krywaliśmy zagadkę: Gdzie możemy znaleźć Antka Cwaniaka? Z naszej 
gromady w detektywów bawili się: Zosia Woźniak, Julka Figuła, Patrycja 
Krzeptowska, Judytka Rybarczyk, Dominika Krzysztofi ak, Magda Joachi-
miak, Matylda Witkowska, Wiktor Witkowski, Dawid Piotrowski, Tymek 
Garski, Oskar Gawryszewski i Franek Grabiński.

W sobotni poranek wybraliśmy się z mapą i pierwszą wskazówką 
na poszukiwania. Mapa prowadziła nas do obranego celu, lecz musieliśmy 
rozwiązywać szyfry, łamigłówki, być spostrzegawczymi oraz szukać od-
powiedzi na mnóstwo pytań, na które ciężżżżżko było znaleźć odpowiedź 
nawet mieszkańcom Tczewa. Daliśmy jednak radę i z pomocą trzech 
harcerek: Wiktorii Cieleckiej, Kasi Kesler i Sary Grabińskiej wywalczyli-
śmy I MIEJSCE w turnieju. Wieczorem zaś czekał nas Festiwal Piosenki 
Zuchowej, na którym zaprezentowaliśmy piosenkę o odkrywaniu „Idzie 
zuch” oraz piosenkę gromady „Piracka Brać”. Oceniane też było zadanie 
przedbiwakowe: stworzenie krzyżówki i rebusu dotyczącego życia gromady.

W niedzielny poranek udaliśmy się do kościoła na mszę, a potem na uroczysty apel, podsumowujący nasze osiągnięcia. Otrzy-
maliśmy przypinkę na mundur i nagrody ☺. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów.

Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

Z ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACIZ ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACI
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIEZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
EFEKTOWNIE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO  „DEKALOG PLAŻPOWICZA”

Dzień 13 października i apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej stały się okazją do podsumowania projektu „Dekalog Plażowi-
cza”.

Penetracja ludzka bardzo często prowadzi do niszczenia roślinności wydmowej. Urząd Morski, wychodząc naprzeciw proble-
mowi, postarał się ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku o dofi nansowanie działań wynikających 
z projektu „Dekalog Plażowicza”. Zaprosił naszą szkołę, by włączyła się w realizację przedsięwzięcia.

Realizacja projektu trwała kilka miesięcy. Pierw-
szym etapem było zorganizowanie konkursu pla-
stycznego „Dekalog Plażowicza, czyli co można, 
a czego nie wolno robić na plaży, wydmie i w lesie 
nadmorskim”.

Drugim etapem były prelekcje prowadzone 
przez nadzorców obwodu ochrony wybrzeża pana 
J. Dziobaka i pana W. Gradka, którzy wcielili się w role 
nauczycieli (co nie było rzeczą łatwą).

Trzecim etapem były warsztaty terenowe, w któ-
rych uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Były to prak-
tyczne działania prowadzone w pasie nadmorskim.

Wszystkie te działania w dniu 13 października 
poprzez prezentację multimedialną przedstawił kie-
rownik Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie 
p. Wacław Lipiec.

Zaprezentował również efekt naszej wspólnej pra-
cy, czyli gotowe egzemplarze kalendarza na rok 2012. 
Kalendarz został stworzony poprzez wykorzystanie 
prac plastycznych wykonanych przez naszych uczniów 
w ramach konkursu „Chrońmy piękno morskiego wybrzeża”. Zawarto w nim prace Dominiki Krzysztofi ak, Małgorzaty Godziek, 
Klaudii Kaczocha, Ady Knapińskiej, Kingi Panke, Adama Borowskiego, Oghenetegi Oyeye, Moniki Waloch, Zosi Modlińskiej, Niny 
Kimilu, Julii Figuły oraz Antoniny Paździo, a jego egzemplarze otrzymali wychowawcy klas biorących udział w projekcie, zaproszeni 
goście oraz młodzi artyści.

Kalendarze i materiały edukacyjne zostaną także skierowane do użytkowników plaż. Nie ulega wątpliwości, że projekt spełnił 
swą rolę, a jego efekty zasługują na pełne uznanie. 

Społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej pragnie złożyć serdeczne podziękowania kierownikowi Obwodu 
Ochrony Wybrzeża panu Wacławowi Lipiec, oraz kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego Choczewie 
pani Beacie Żuk za pomoc w realizacji projektu. 

Koordynator projektu z ramienia szkoły
 Barbara Cholka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 13 października 2011 roku w Zespole Szkół 
im. Unii Europejskiej odbyła się Akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Wójt Gminy Choczewo p. Wiesław Gębka, 
Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Łasiński, 
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie 
p. Eugenia Grudzińska, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów, 
Kierownik Oddziału Ochrony Wybrzeża Lubiatowo 
Gdyńskiego Urzędu Morskiego w Gdyni p. Wacław 
Lipiec ze swoimi współpracownikami – panią Joanną 
Lamek, panem Wojciechem Gradek oraz panem Janem 
Dziobakiem.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół 
w Choczewie p. Andrzej Soboń, który powitał wszyst-
kich zgromadzonych gości oraz złożył życzenia pra-
cownikom szkoły. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie z klasy 4b i 4c pod opieką wychowawczyń: p. Eweliny 
Reschke – Reuter i p. Agnieszki Dettlaff zaprezentowali krótki program artystyczny, który miał charakter szkolnych wiadomości. 
Montaż słowny był przeplatany piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p. Katarzyny Sychowskiej i p. Mateusza 
Radziejewskiego. Obecni na Akademii pedagodzy i pracownicy szkoły otrzymali od uczniów laurki z życzeniami jako wyraz wdzięcz-
ności za ich codzienny trud. Uwieńczeniem akademii było podsumowanie projektu pt. „Dekalog plażowicza”. Na temat projektu 
w oddzielnym artykule.

Agnieszka Dettlaff
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PIĘKNY UŚMIECH!

Dnia  28.09.2011 r. dzieci klasy 0b i 0c Oddziału Przedszkolnego 
Zespołu Szkół w Choczewie wraz z p. Renatą Banaś  i  p. Anną  Mo-
skalczyk  brały udział w żywej lekcji na temat ”Jak dbać o zęby, by mieć 
piękny uśmiech”. Spotkanie odbyło się w gabinecie stomatologicznym. 
Przedszkolaki miały okazję zapoznać się z wyglądem i wyposażeniem 
gabinetu stomatologicznego, a przede wszystkim przekonać się na własnej 
skórze jak przebiega wizyta u dentysty – chętne dziecko przeszło kontrolę 
zębów. Lek. stomatolog p. Dariusz Konopka pokazał narzędzia pracy 
stomatologa i opowiedział,  jak należy dbać o zęby. Dzieci przekonały 
się, że gabinet stomatologiczny nie jest taki straszny, a pan stomatolog to 
miły i serdeczny lekarz. Atrakcją pobytu dzieci w gabinecie dentystycznym 
była przejażdżka fotelem dentystycznym w górę i w dół.

Wycieczka miała na celu poznanie środowiska lokalnego i niwelo-
wanie napięć związanych z wizytą  u stomatologa.

Wszystkie przedszkolaki zgodnie stwierdziły, że wycieczka bardzo im się podobała i obiecały zawsze dbać o swoje zęby.
Banaś Renata

PROJEKT „WARSZAWA WCZORAJ I DZIŚ”

We wrześniu  2011r. uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Warsza-
wy, której celem było poznanie miejsc charakterystycznych dla stolicy, poznanie  dziejów Warszawy w różnych okresach 
historycznych, przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
i społecznym kraju. Program naszego projektu „Warszawa wczoraj i dziś” stanowi integrację wielu przedmiotów: historii, 
wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, geografi i, informatyki, matematyki, sztuki. Dwa tygodnie przed planowanym 
wyjazdem uczniowie podzielili się na zespoły 
według zainteresowań: „Telewizja od kuchni”, 
„Parlament w Polsce”, „Krakowskie Przed-
mieście okiem młodego reportera”, „Muzea 
Warszawy”, „Warszawa w statystyce”, ”Grupa 
medialna”. Poszczególne zespoły zadaniowe 
przygotowywały się do wycieczki w ramach 
swoich zagadnień. Wyjazd okazał się niesamowi-
tym przeżyciem zarówno od strony poznawczej 
jak i wychowawczej. Byliśmy w Parlamencie, 
Telewizji Polskiej, Mennicy Polskiej, Zamku 
Królewskim, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Muzeum Wojska Polskiego, Łazienkach 
Królewskich, w Centrum Nauki Kopernik  oraz 
Uniwersytecie Warszawskim i innych ważnych 
historycznie miejscach. W ramach naszego pro-
jektu 10  października pojechaliśmy do kina na 
fi lm „1920 Bitwa Warszawska”.  Podsumowanie 
projektu przewidywane jest przed zakończeniem  
pierwszego semestru.

                        
 Henryka Soboń

LEKCJA NIEMIECKIEGO

Dnia 22 września 2011r.w klasach VA i VIA Szkoły Podstawowej w Choczewie odbyły się nietypowe lekcje języka niemieckiego. 
Uczniowie tych klas gościli na swoich zajęciach nauczyciela ze szkoły w Berlinie p. Birgit Bastian. Lekcje zostały zrealizowane me-
todą stacji zadaniowych, która motywuje i pozytywnie nastawia do nauki. Uczniowie rozwiązując zadania o rożnym stopniu trudności 
zdobywali wiadomości na temat stolicy Niemiec. 

Piąto- i szóstoklasiści na planach komunikacji miejskiej mieli za zadanie odnaleźć wybrane stacje metra lub kolei miejskiej S-Bahn. 
Kolejna grupa tworzyła lampiony. Uczniowie oklejali słoiki serwetkami z zabytkami Berlina. Zadanie to pozwoliło im zapamiętać,  
że Brama Brandenburska jest symbolem pokoju i wolności, a Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma symbolizuje bezsens wojen, jest 
znakiem pojednania. Przyjemność sprawiła nauka refrenu marszu „Berliner Luft” uznawanego za nieofi cjalny hymn Berlina. Nowością 
była „śpiewająca torba”, która znacznie ułatwiła to zadanie. Niespodziankę stanowiły  misie-żelki, które będą uczniom przypominać,  
że niedźwiedź  widniejący  na herbie Berlina, licznych pomnikach i pamiątkach jest jego symbolem.

Uczniowie klas VA i VIA wraz z nauczycielem j.niemieckiego jeszcze raz pragną podziękować p. Birgit Bastian za przygotowanie 
pełnej atrakcji lekcji, którą mile wspominają do dziś.

Alicja Tulikowska
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POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY

Szachy to królowa gier, najszlachetniejsza, posiadająca swą fi lozofi ę, nie-
doścignioną dla innych. W gronie swych miłośników skupia ludzi wytrwałych, 
ambitnych, często upartych i przebiegłych.

W dniu 06.10.2011r. odbył się Powiatowy Turniej Szachowy. Po raz 
kolejny spotkali się najlepsi zawodnicy z terenu powiatu wejherowskiego. 
Tym razem gospodarzem zawodów była SP NR 1 w Wejherowie. Głównym 
celem zawodów było wyłonienie najlepszej drużyny – reprezentacji powiatu 
wejherowskiego, która weźmie udział w półfi nałach wojewódzkich. Zawod-
nicy rozegrali turniej systemem „każdy z każdym”. Opiekunem drużyny 
choczewskiej na zawodach był p. W. Paździo.

Naszą szkołę reprezentowało 4 zawodników z Gimnazjum: Marcin Dzięgielewski – kl. III B; Karol Woźniak – kl. I B, Adrian 
Szczerbiński – kl. III A; Agata Knapińska – kl. I B oraz 4 zawodników ze Szkoły Podstawowej: Błażej Woźniak – kl. 5 b, Wacław 
Lipiec – kl. 5 b, Łukasz Wroński – kl. 6 a, Agata Rynko – kl. 6 a

Uczniowie naszego gimnazjum zajęli I miejsce w powiatowym turniej szachowym, natomiast uczniowie szkoły podstawowej 4 
miejsce. Pucharami, medalami i dyplomami nagrodzono 3 najlepsze drużyny gimnazjalne i 3 drużyny ze szkół podstawowych.

TENIS STOŁOWY CHŁOPCÓW

Mistrzostwa SP Choczewo w Tenisie 
Stołowym (kategoria chłopców) odbyły się 
w dniu 11.10.2011r.  Organizatorem zawo-
dów była SP w Choczewie. Na turniej zgło-
siło się 18 uczniów. Po wylosowaniu prze-
ciwników ruszyli do akcji. Turniej odbył się 
w systemie gry: „do dwóch przegranych”.  
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 
czuwał nauczyciel w-f p. W. Paździo. 

Bez większych przeszkód zwycię-
stwo przypadło Tomkowi Joachimiakowi, 
uczniowi kl. 6 b; II miejsce zajął Szymon 
Bianga – uczeń kl. 6 b. Po zaciętym i uczci-
wie rozegranym meczu III miejsce zajął 
Szymon Labuda – uczeń kl. 4 a. 

Wyniki szkolnego turnieju tenisa 
stołowego /10 najlepszych/ 11.10.2011r.: 
I miejsce - Tomasz Joachimiak; II miejsce - 
Szymon Bianga, III miejsce - Szymon Labu-
da, IV miejsce - Kacper Zaręba, V miejsce 
- Bartosz Paździo, VI miejsce - Jakub Dewa, 
VII miejsce - Kacper Robakowski, VIII 
miejsce - Michał Detlaff, IX miejsce - Karol 
Dunst, X miejsce - Arkadiusz Korth. 

UDZIAŁ GIMNAZJUM W CHOCZE-
WIE W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM 

W SZACHACH 13.10.2011R

W czwartek 13 października 2011 r. 
w Społecznej Szkole Podstawowej z Przed-
szkolem w Karczemkach odbył się XL Półfi -
nał Wojewódzki w szachach, w którym powiat 
wejherowski reprezentowała drużyna naszego 
gimnazjum.

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z czterech powia-
tów: puckiego, lęborskiego, kartuskiego i wej-
herowskiego. Uczniowie naszego gimnazjum 
zajęli III miejsce.

Klasyfi kacja gimnazjów:
1.Publiczne Gimnazjum nr 2 w Żukowie,
2.Gimnazjum w Łebieniu,
3.Gimnazjum w Choczewie – Agata Knapiń-
ska, Marcin Dzięgielewski, Paweł Woźniak, 
Adrian Szczerbiński, opiekun drużyny: Woj-
ciech Paździo.

Przed decydującą ostatnią rundą każdy 
uczestnik mógł posilić się pyszną drożdżówką 
i wypić ciepłą herbatę. Zwycięzcy otrzymali 
puchary, medale i dyplomy.
 W. Paździo

ŻYWA LEKCJA O BEZPIECZEŃSTWIE –  SPOTKANIE Z POLCJANTEM

Dnia 23.09.2011r. w ramach projektu edukacyjnego „Jestem bezpieczny! ” uczniowie klas 0 a, 0 b i 0 c Oddziałów Przedszkolnych 
Zespołu Szkół w Choczewie wraz z wychowawcami: p. R. Banaś, p. W. Okoń i p. A. Moskalczyk złożyli wizytę policji w Choczewie. 
Do tego spotkania dzieci przygotowywały się od kilku dni w trakcie zajęć i zabaw w przedszkolu. Doskonale wiedzą, że przez jezdnię 
można przechodzić tylko w wyznaczonym do tego miejscu, znają niektóre znaki drogowe i zasady działania sygnalizatora świetlnego 
oraz numer alarmowy na policję. Wyposażone w taką wiedzę z radością spotkały się z policjantem.

ASP. – p. Marcin Romanek opowiadał dzieciom o pracy policji, o bezpiecznym 
poruszaniu się na jezdni, o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły. Następnie dzieci 
zapoznały się z podręcznym sprzętem policjanta oraz z wyposażeniem radiowozu. 
Największym zainteresowaniem maluchów cieszył się radiotelefon i kajdanki. 
Oczywiście nie mogły obojętnie przejść koło celi, a chętne dzieci nawet weszły 
do środka. Miłym akcentem kończącym spotkanie było zaśpiewanie przez dzieci 
przygotowanej piosenki „Będę kierowcą”. Nawet otrzymaliśmy niespodziankę od p. 
Marcina w postaci pysznych krówek.

Dziękujemy p. Marcinowi za miłe przyjęcie i poszerzenie naszej wiedzy na temat 
naszego bezpieczeństwa. Obiecujemy uważać na siebie i na innych!
     Banaś Renata

TENIS STOŁOWY

Dnia 11 października 2011r. odby-
ły się zawody międzyklasowe w teni-
sie stołowym dziewcząt SP. Rozgryw-
ki przeprowadzone były w systemie do 
dwóch przegranych. Organizatorem 
zawodów była Szkoła Podstawowa w 
Choczewie, a opiekunem p. Natalia 
Kowalewska – Jażdżewska.

Klasyfi kacja końcowa przedsta-
wiała się następująco:

I miejsce – Agata Zielińska,
II miejsce – Marta Osak,
III miejsce – Karolina Hejda

 Natalia Kowalewska- Jażdżewska
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ŚWIETO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dnia 10.10.2011 r. uczniowie klasy 0 – 3 Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie uczestniczyli 
w jesiennym turnieju sportowym z okazji Święta Ziemniaka.

Organizatorami tej imprezy były panie: Renata Banaś – ko-
ordynator uroczystości, Małgorzata Mazur, Anna Moskalczyk, 
Mirosława Rudnicka.

Święto miało na celu:
promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach � 
sportowych,
stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych, interakcji � 
i współpracy pomiędzy dziećmi młodszymi i starszymi,
podkreślenie znaczenia uczestnictwa, wysiłku i satysfakcji � 
bardziej niż zwycięstwa,
wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem,� 
poszerzanie wiedzy ucznia na temat ziemniaków, ich � 
cech i przeznaczenia poprzez oglądanie i wysłuchiwanie 
informacji oraz praktyczne działanie.
Uczniowie brali udział w następujących konkurencjach:
Prezentacja okrzyków sportowych,� 
Sadzenie ziemniaków,� 
Wrzucanie ziemniaków do koszyka,� 
Bieg w worku,� 
Przenoszenie ziemniaków z jednej strony na drugą za pomocą � 
koszyka.

Konkurencje rozgrywane były między klasami tego samego 
rocznika.

Wśród klas trzecich:
I miejsce – klasa 3a
II miejsce – klasa 3c
III miejsce – klasa 3b
Wśród klas drugich:
I miejsce – klasa 2a
II miejsce – klasa 2b
III miejsce – klasa 2c

Wśród klas pierwszych:
I miejsce – klasa 1a
II miejsce – klasa 1b
Wśród klas zerowych:
I miejsce – klasa 0a i 0b – uzyskały tą samą ilość punktów 

i uzyskały ex aequo I miejsce
II miejsce – klasa 0c

Nad prawidłowością przebiegu poszczególnych konkurencji 
czuwało jury w składzie: dyrektor ds. szkoły podstawowej p. Jo-
anna Dzięgielewska, p. Bożena Paździo, p. Weronika Koziróg.

Na zakończenie p. dyrektor Joanna Dzięgielewska pogratu-
lowała wszystkim uczestnikom, wręczyła dyplomy oraz słodko-
ści.

Choć za oknem pogoda typowo jesienna, to i tak poniedział-
kowe wydarzenie dostarczyło zebranym wielu pozytywnych 
emocji i satysfakcji. Szkoda, że Święto Pieczonego Ziemniaka 
odbywa się tylko raz do roku.

Banaś Renata

INAUGURACJA  ROKU  SPORTOWEGO  2011/2012 ZESPÓŁ   SZKÓŁ W  CHOCZEWIE
GIMNAZJUM

Dnia 07.10.2011r. w Zespole Szkół w CHOCZEWIE odbył się uroczysty apel dotyczący rozpoczęcia szkolnego roku sporto-
wego 2011/2012 w Gimnazjum. UROCZYSTEGO OTWARCIA ROKU SPORTOWEGO DOKONAŁ DYR. ZESPOŁU SZKÓŁ 
W CHOCZEWIE P.ANDRZEJ SOBOŃ. Powiedział o poszanowaniu zasad czystej gry i życia w zespole, że przez sport uczymy 
dzieci systematyczności i pracowitości, a także jak radzić sobie z porażką. Doświadczenia zdobyte w rywalizacji sportowej sprzyjają 
głębszemu poznaniu siebie samego i kształtowaniu charakteru.

Również na inauguracji roku sportowego głos zabrała dyr. ds. gimnazjum p. Alina Rynko. W imieniu całej młodzieży szkolnej 
apel olimpijski odczytała uczennica Katarzyna Miadzielec.

Młodzież została zapoznana z harmonogramem imprez sportowych na szczeblu gminy i powiatu. Pan Wojciech Paździo omówił 
współzawodnictwo międzyklasowe w roku szkolnym 2011/2012. Przedstawił tabelę współzawodnictwa międzyklasowego na najbar-
dziej usportowioną klasę gimnazjalną oraz dyscypliny sportowe, które odbędą się w ramach tego współzawodnictwa.

Tegoroczna inauguracja została przygotowana oczywiście przez nauczycieli wychowania fi zycznego: p. Natalię Kowalewską – 
Jażdżewską, p. Teresę Waloch, p. Aleksandrę Brzeźnicką, p. Wojciecha Paździo.

INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 2011/2012 W ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA

07.10.2011 roku był dniem szczególnym w życiu społeczności Szkoły Podstawowej w Choczewie. Tego dnia odbyła się inauguracja 
roku sportowego 2011/2012. W Inauguracji wzięli udział: dyr. Joanna Dzięgielewska, nauczyciele uczący w szkole podstawowej oraz 
uczniowie. W imieniu całej szkolnej młodzieży sportowej apel olimpijski odczytała uczennica – Zuzanna Szulc. Uczniowie zostali 
zapoznani z harmonogramem imprez sportowych a sezon sportowy rozpoczęły Mistrzostwa Szkoły PODSTAWOWEJ w indywidual-
nych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Inauguracja przeprowadzona została z zachowaniem ceremoniału olimpijskiego.

UROCZYSTEGO OTWARCIA ROKU SPORTOWEGO DOKONAŁ DYR. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCZEWIE P. 
JOANNA DZIĘGIELEWSKA.

Tegoroczna inauguracja została przygotowana oczywiście przez nauczycieli wychowania fi zycznego: NATALIA KOWALEW-
SKA-JAŻDŻEWSKA, ALEKSANDRA BRZEŹNICKA, WOJCIECH  PAŹDZIO.
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WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKIWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI

NOWOŚCI

Zapraszamy do naszej Biblioteki po nowości, których zakupiliśmy kolejną 
porcję. Przykładowe tytuły poniżej. 

Dla dzieci

Quenot, K. - Truskawkowe 
ciastko 
Carayon, S. - Skrzaty, elfy, 
krasnoludki oraz inne małe 
ludki 
Kozłowska, U. - Zręczna 
kopareczka 
Kozłowska, U. – Szybki 
pociąg Kozłowska, U. – 
Pracowity traktor
Kasparavićius, K. -  
Marchewiusz Wielki
Bussell, D. -  Magiczne 
baletki
Benton, J.:
-Przepis na potwora 
- Atak przerośniętego Amora 
Tyszka, A. - Żyrafa Tunia i 
przyjaciele 

Sensacja, kryminał, książki 
historyczne:

Marklund, L. – Prime time
Marklund, L. – Czerwona 
Wilczyca 
Święcka, O. - Prosektorium  
Małopolska, Z. - Morderstwo tuż 
za rogiem 
Tursten, H. - Mężczyźni, którzy 
lubią niebezpieczne zabawy
McClure, K. - Biała śmierć 
Holt, A. - Błogosławieni, którzy 
pragną... 

Fantastyka:

Robillard, A:
- Smoki Czarnego Cesarza 
- Niebo w płomieniach 
Troisi, L.- Legendy Świata 
Wynurzonego
Ewing, L. - Córki księżyca 

Dla Pań

Small, B. –Szkot i dama
Medeiros, T. - Słodka 
Tajemnica Kleypas, L. - 
Wyjdź za mnie 
Lynch, S.-K. - Za oknem 
cukierni  Henley, W. - 
Zauroczona 
Jeffries, S. - Żona z Ameryki 
London, J. Jak omamić 
wicehrabiego 

Dokumentalne

Cygan, W.- Granatowa załoga
Stężała, T. – Elbing 1945
Hoffmann, J. - Rosyjscy 
sojusznicy Hitlera
Gowda, S. - Sekretna córka 
al Baz, R.- Oszpecona 
Chishugi, L. -  Ucieczka z raju 
Detmers, T. - Krążownik 
Kormoran 
Bentley, B. - Kochałam 
psychopatę Tzemach L. G. 
-  Kobiety z Kabulu Dieckert, K. 
-  Bój o Prusy Wschodnie

Książki dla młodzieży:

Onichimowska, A.- Samotne 
wyspy i storczyk
McDaniel L. - Opowieść Holly 
McDaniel L. - Opowieść 
Kathleen McDaniel L. - 
Opowieść Rainy
Vallejo, S. - Porta Coeli 
Łacka, H. - Posłuchaj Alali... 
Andrzejczuk, B. - Pamiętnik 
nastolatki 3 
Anderson, L. H.
Scott, K. - Księżniczka i 
żebraczka 

CZWARTKOWY WIECZÓR Z POEZJĄ

Uczta dla duszy, tak można określić kolejne spotkanie literackie, które odbyło 
się 20 października w czytelni naszej biblioteki. Wójt Gminy serdecznie powitał 
licznie zgromadzonych gości: naszych gminnych literatów, Przewodniczącego Rady 
Pana Krzysztofa Łasińskiego z małżonką, Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 

Pomocy Społecznej, Oświaty, 
Kultury i Sportu Pana Andrzeja 
Małkowskiego, Sołtysa Cho-
czewa Pana Ignacego Goyke 
oraz wszystkich sympatyków 
poezji.

Wieczorek rozpoczął zdo-
bywca I nagrody w Gminnym 
Konkursie Literackim “Pory roku”, Pan Piotr Konczak prezentacją książki “21 
w skali Beauforta”. Przeczytał nam ulubione wiersze swoich znajomych z porta-
lu “Na Łódce poezji” oraz kilka własnych. Niewątpliwie zaciekawił wszystkich 
opowieścią o swojej drodze twórczej, od momentu pisania pierwszych wierszy 
do ukazania się powyższego tomiku.

CHOCZEWIANIE Z PASJĄ

Od 17 października do 20 listopa-
da br. w naszej Bibliotece podziwiać 
można obrazy wykonane haftem 
krzyżykowym. Te misterne dzieła 
stworzyła mieszkanka naszej Gminy 
Pani Hanna Jabłońska. Zapraszamy, 
bo warto!

Mieliśmy przyjemność wysłuchać wierszy Pana Piotra 
Meyera, Pani Edyty Korth oraz ulubionego wiersza Pani 
Gieni Kramek. Pan Wiesław Gębka zaprezentował kilka 
wierszy swojego syna Artura i rozdał zebranym tomik jego 
poezji “Endemity literatury”. Wiersze Pani Teresy Wierskiej 
wzruszyły nie po raz pierwszy uczestników swym ciepłem 
i optymizmem.

Jesienna szaruga, deszcz za oknem i blask świec wyjątko-
wo sprzyjały nastrojowi, jaki się wytworzył w naszej Bibliote-
ce. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z poezją.
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Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (CZYTAJMY, BO CZYTANIE JEST ŻYCIEM DRUGIM) z nr-u 9 (139) Wieści Cho-
czewskich dostarczyły 23 osoby. Są to: Irena Stenka, Anna Drewa, Krystyna Bach, Beata Bach, Anna Zabłotnia, Patryk Posański, 
Małgorzata Król, Barbara Gedecka, Zuzanna Szulc, Monika Minga, Sylweriusz Goyke, Monika Latkowska, Czesława Bocho, 
Wiktoria Cielecka, Stanisław Milewicz, Patrycja Urban, Janina Labuda, Stanisław Gołąb, Emilia Wójcik, Mariusz Kwas, Jan 
Hirth, Adrianna Pienszke, Andrzej Widzowski.

Losowanie wyłoniło zwyciężczynię: Panią Beatę Bach, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w naszym konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnym. Dziękujemy również Zosi za wylosowanie zwycięzcy.

KRZY�ÓWKA NR 8 

LITERY Z PODANYCH W TABELI PÓL UTWORZ� ROZWI�ZANIE- MY�L MONTESKIUSZA. NALE�Y JE DOSTARCZY� DO 14 

LISTOPADA 2011 r.  DO SIEDZIBY BIBLIOTEKI OSOBI�CIE, E-MAILEM LUB POCZT�, PODAJ�C JEDNOCZE�NIE SWOJE IMI�, 

NAZWISKO, ADRES ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO. NAGROD� JEST KSI�GA ANEGDOT POLSKICH, A ZWYCI�ZCA 

ZOSTANIE WY�ONIONY 15 LISTOPADA W  DRODZE  LOSOWANIA. 

ADRES: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. KUSOCI�SKIEGO 5, 84-210 CHOCZEWO,  E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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POZIOMO: 
 
1 A – �CIENNY LUB PODR�CZNY Z DATAMI 
1 K –  BOI SI� CZOSNKU I KRUCYFIKSU 
4 A–  MIASTO Z TEATREM LA SCALA 
4 J –   SMURF Z NIESPODZIANK� 
7 I –  PRZODEK, PRADZIAD 
9 A – WIECZORNY POSI�EK 
11 I – S�AWOMIR, AUTOR „TANGA” 
13 A – IMI� SZARANOWICZA 
14 � – ZESPÓ� RYSZARDA RIEDLA 
16 A – OSTATECZNY- NA KO�CU �WIATA 
17 E – �RODKI USPOKAJAJ�CE I NASENNE 
20 A – HISTORYCZNA KRAINA MI�DZY TYGRYSEM  
A EUFRATEM 
 
 

PIONOWO: 
 
1 C – STOLICA Z BIG BENEM 
1 F – ODMIANA WYRAZU PRZEZ PRZYPADKI 
1 L –  RDZENNY MIESZKANIEC AUSTRALII 
1 N – W NIM S�ABY NOWORODEK 
6 I – MIASTO OJCA MATEUSZA 
8 B – „…I DIAMENT” W POWIE�CI ANDRZEJEWSKIEGO 
8 D – MIESI�C Z MATURAMI 
11 M – DU�Y, UZBROJONY OKR�T,  NP. ”AURORA” 
11 O – SIEDZIBA GRECKICH BOGÓW 
12 F – POTOCZNIE OCENA BARDZO DOBRA 
13 C– POETA RZYMSKI, AUTOR  POEMATU 
„METAMORFOZY” 
15 K – OJCZYZNA STALINA 
17 H – … Z WOZU, KONIOM L�EJ
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