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HISTORYCZNE POROZUMIENIE GMIN W SPRAWIE WSPÓŁPRACY. AŻ SZEŚĆ GMIN ZADECYDOWAŁO 
O WSPÓLNYM UBIEGANIU SIĘ O DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ I O EFEKTYWNIEJSZYM 

REALIZOWANIU UNIJNYCH PROJEKTÓW. 
          czytaj str.3

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA KORESPONDENCJI! 
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowania „Wieści Choczewskich", dzielenia się z nami swoimi uwagami, 

opiniami i informowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców gminy sięgało po nasz 
biuletyn. Jednocześnie informujemy, że nie będziemy publikować anonimów oraz tekstów zawierających wulgaryzmy. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania nadesłanych tekstów. 

Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy - w wersji papierowej i elektronicznej.  Kontakt: tel. 58 572 39 40, -13, e-mail: 
wiesci1@gmail.com

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka (z prawej).

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CHOCZEWO

WIEŚCI
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NAPISZ DO WÓTA!

Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowaniu gminy lub samej pracy urzędu? 
Napisz do wójta!  Na podany adres e-mail lub na adres redakcji "Wieści choczewskich" 

napisz o swoich problemach, spostrzeżeniach i uwagach. 
Opublikujemy list wraz z odpowiedzią wójta.

e-mail: wójt@choczewo.com.pl

    „Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. 
     Kto nie potrafi  pytać nie potrafi  żyć.” 

            Albert Einstein

Zawsze ceniłem i cenię sobie bezpośredni kontakt z ludźmi. Spotykałem się z Państwem 
na spotkaniach przedwyborczych, na których najważniejszą dla mnie sprawą był Wasz głos 
w sprawie kierunków rozwoju naszej gminy. Jednym z Państwa postulatów było lepsze niż 
dotychczas wykorzystanie środków unijnych.

Pragnę Państwa poinformować, że został poczyniony pierwszy krok. Wiadomo, że razem 
można zrobić więcej, a przy okazji czerpać z dobrych praktyk i doświadczenia innych. W dniu 
17 stycznia zostało podpisane porozumienie między sześcioma gminami – w tym i naszej – 
o współpracy w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. Celem tego Porozumienia jest 

wspólne i tym samym efektywniejsze przygotowywanie projektów unijnych, co pozwoli na znaczną poprawę jakości 
życia naszych mieszkańców.

Zapraszam Państwa do zgłaszania kolejnych postulatów i wspólnego budowania naszej małej ojczyzny.
Wiesław Gębka, 

Wójt Gminy Choczewo

"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi..." – i to właśnie chciałabym realizować poprzez 
redagowanie "Wieści...".

Funkcją gminnej gazety jest informowanie o poczynaniach samorządu i monitorowanie prac Urzędu Gminy, pro-
mowanie gminy i ludzi w niej mieszkających, a także dokumentowanie wszelkich wydarzeń w naszej gminie. Jednak 
postaram się również opisywać w niej codzienne problemy zwykłych ludzi. Gazeta gminna powinna być tworzona dla 
i przez mieszkańców. Liczę więc na Państwa współpracę.

Mam przyjemność zaprezentować pierwszy w tym roku numer naszego gminnego biuletynu, poza tym pierwszy 
pod nową redakcją. Zgodnie z oczekiwaniami naszego społeczeństwa będzie on spełniał rolę nie tylko informacyjną, 
ale także będzie prezentował spojrzenie mieszkańców na sprawy gminy. Jako mieszkanka Gminy Choczewo chcę 
pisać dla nas i o nas, o sprawach dla nas ważnych, tych dobrych, ale także kontrowersyjnych, tak aby każde wydanie 
spotkało się z żywą reakcją czytelników.

Bieżący numer jako pilotażowy, nie jest doskonały, z uwagi na bardzo krótki czas, od momentu wyboru na redaktora 
prowadzącego "Wieści..." do oddania numeru do druku. Jako że jest to dopiero pierwszy numer redagowany przeze 
mnie, wielkich zmian może jeszcze nie widać. Jednak w następnych wydaniach będę sukcesywnie realizować mój plan 
zmian. Proszę więc o wyrozumiałość i cierpliwość, ale także o pomoc, bo tylko dzięki Państwu nasza gazeta ma szanse 
na to by tętnić życiem lokalnym – tak bardzo ważnym dla mieszkańców i szybko reagować na zmiany w tym życiu.

Mam nadzieję, że "Wieści Choczewskie" będą spełnieniem Państwa oczekiwań w zakresie nie tylko informacji 
lokalnej, ale także prezentowania poglądów różnych opcji, podejmowania interesujących Państwa tematów i pokazy-
wania również tych ciemniejszych stron życia naszej lokalnej społeczności.

Będę wdzięczna za wszelkie sugestie i słowa krytyki, które pozwolą na podwyższenie poziomu naszego biuletynu 
i wyeliminują ewentualne niedociągnięcia. Proszę o zgłaszanie interesujących Państwa spraw, zapraszam do współ-
redagowania naszej gazety.

Życzę Państwu miłej lektury.

DRODZY CZYTELNICY BIULETYNU „WIEŚCI CHOCZEWSKIE”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Choczewo,
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Gminy powiatu wejherowskiego wspólnie pozyskają pieniądze z Unii Europejskiej.
Pięć gmin powiatu wejherowskiego i jedna z powiatu puckiego 17. stycznia br. w hotelu Victoria w Bolszewie podpisało porozu-

mienie na wspólne, skuteczniejsze pozyskiwanie i wykorzystywanie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2011-2020. 

Wójtowie gmin: Wejherowo - Henryk Skwar³o, Choczewo - Wies-
³aw Gêbka i marsza³ek województwa pomorskiego - Mieczys³aw 
Struk

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczewie, to jedyne stowarzy-
szenie na terenie naszej gminy, które jest organizacją pożytku 
publicznego. Oni ofiarnie pomagają nam - my też pomóżmy 
właśnie im! Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych, oddajmy 
nasz 1% na ich rzecz.

Pod porozumieniem swe podpisy złożyli wójtowie gmin 
Choczewo - Wiesław Gębka, Gniewino – Zbigniew Walczak, Kro-
kowa – Henryk Doering, Luzina – Jarosław Wejer, Łęczyc – Piotr 
Wittbrodt i Wejherowa – Henryk Skwarło. Od tej chwili będą mo-
gli jako jeden podmiot występować z wnioskami o unijne środki.

Gospodarzem spotkania był wójt Gminy Wejherowo. W spot-
kaniu uczestniczyli również Marszałek województwa pomorskiego 
– Mieczysław Struk oraz Starosta powiatu wejherowskiego – Józef 
Reszke, którzy pogratulowali sygnatariuszom podjęcia dobrej 
decyzji i życzyli powodzenia w realizacji. Pracom prowadzonym 
w ramach Porozumienia co pół roku przewodzić będzie inna gmi-
na. Pierwszą prezydencję, na okres od 17. stycznia do 30. czerwca 
2011 roku objęła Gmina Gniewino – pomysłodawca projektu.

Podpisane Porozumienie powinno spowodować, że pozyski-
wanie wszelkich subwencji stanie się efektywniejsze. Fundusze, 
które uda się wspólnie zdobyć, będą przeznaczane na realizację 
wspólnych projektów infrastrukturalnych i społecznych – głównie 
ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa, pozyskiwanie 
inwestorów, rozwój służby zdrowia i usług na rzecz ludności. 
Wszelkie działania objęte porozumieniem mają na celu wzrost 
jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie tempa rozwoju 
gospodarczego w poszczególnych gminach.

Miejmy nadzieję, że i w naszej! Wiemy, że Gmina Choczewo 
przez lata była gdzieś na szarym końcu gmin powiatu wejhe-
rowskiego w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Natomiast 
w rankingu samorządów 250 gmin wiejskich w 2010 roku, 
przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą, nawet jej nie ma. Dla 
porównania – gmina Gniewino jest na 9 miejscu! Może więc 
okaże się, że styczniowe Porozumienie stanie się dla naszej gminy 
przełomowym, a zobligowani poprzez podpis naszego wójta – 
Wiesława Gębki do podejmowania odpowiednich działań w celu 
realizacji projektów urzędnicy, w końcu zaczną działać!

                                                                                                    /w.w/

PRZEŁOMOWE POROZUMIENIEPRZEŁOMOWE POROZUMIENIE
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w.w.: Jest Pan wójtem od 54 dni. Wszyscy mieszkańcy gminy 
z wielkim zainteresowaniem śledzili walkę wyborczą kandy-
datów i wzięli bardzo aktywny udział w wyborach, o czym 
świadczy frekwencja – ponad 60%. Jak z perspektywy czasu 
ocenia Pan tamtą rywalizację?

Wójt W.Gębka: Wniosek nasuwa się tylko jeden – te wybory 
można było wygrać jedynie razem: 15 kandydatów na radnych, 
pozytywna kampania i uczciwe prezentowanie siebie. Przed dru-
gą turą połączyliśmy siły z komitetem wyborczym Michała Bianga 
i dzięki temu osiągnęliśmy nasz cel. Zwycięstwo zawdzięczam 
również wielu młodym ludziom. Na pewno duży wpływ na zwy-
cięstwo miała moja aktywność w minionym roku: praca z Kołem 
Gospodyń w Starbieninie i współpraca z Bankiem Żywności. 
Wszystkim zaangażowanym w naszą kampanię wyborczą ser-
decznie dziękuję!

w.w. Kadencja trwa 4 lata – to tak naprawdę bardzo krót-
ki okres czasu, aby spowodować szybki rozwój gminy – na co 
bardzo liczą mieszkańcy. Jakie kierunki rozwoju gminy wyz-
naczy Pan jako priorytetowe?

wójt W.G.: Przede wszystkim chciałbym obudzić życie kul-
turalne gminy, bo to wiele nie kosztuje. Potrzebna jest jedynie chęć 
i zapał. Jednak priorytetem jest dla mnie skanalizowanie gminy.

w.w.: Po ostatniej kadencji wójt Jacek Michałowski pozo-
stawił gminę Choczewo z wysokim zadłużeniem (cytat za: "Pa-
norama Powiatu Wejherowskiego" Nr 45/365 z dnia 10.11.
2010r.). Jak zamierza Pan poprawić kondycję fi nansową gminy?
Podpisane 17. stycznia Porozumienie Gmin dotyczące wspól-
nego pozyskiwania środków z UE to dobry początek, ale to chyba 
trochę mało. Jakie będą kolejne przedsięwzięcia?

wójt W.G.: Uporządkowanie gminy pod względem kosztów 
– to jest podstawa. Największa rezerwa fi nansowa ukryta jest 
w Gminnym Zakładzie Komunalnym, który w tej chwili jest dofi -
nansowywany z budżetu, a powinien przynosić zyski! W zakła-
dzie zatrudnionych jest aktualnie 19 pracowników, którzy wy-
pracowują tak naprawdę niezbyt wysokie zyski. Zakład jest tu 
właściwie monopolistą, więc tym bardziej dziwi fakt, iż nie jest 
w stanie sam się utrzymać. Po drugie – bardzo szeroko rozu-
miane zaciśnięcie pasa, tu w samym urzędzie.

w.w.: Czy już wiadomo jak będzie wyglądać struktura wy-
datków na bieżący rok? Jak duży, albo jak mały jest nasz 
budżet i w jakich proporcjach podzielone zostaną pieniądze? 
– oświata, sport, inwestycje, promocja, kultura...

wójt W.G.: Budżet na bieżący rok nie jest jeszcze uchwa-
lony. Ale jesteśmy w trakcie jego opracowywania. Skoro już 

mowa o pieniądzach, to chciałbym wspomnieć o powołaniu Ko-
misji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, której nowo wybrani
członkowie zmniejszyli do symbolicznej sumy swoje wynagro-
dzenie. Do tej pory 1/3 budżetu komisji była przeznaczana na 
wynagrodzenia jej członków.

w.w.: W załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/4/10 Rady Gminy 
Choczewo z dnia 22 grudnia 2010 r. – jest Wykaz Wieloletnich 
Programów Inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy 
w latach 2010–2012, w którym zaplanowano inwestycję na lata 
2010–2013 pn. "Budowa lokalnej infrastruktury sportowej – 
hali z zapleczem w Choczewie" o wartości 15 mln zł. Czy cho-
dzi o wyburzenie starych budynków zajmowanych przez LKS 
Orzeł i wybudowanie nowych obiektów?

wójt W.G.: Budowa czegokolwiek za taką sumę jest w tej 
chwili niemożliwa, gdyż gmina jest w stanie wypracować budżet 
w wysokości jedynie 6 mln złotych. Jeśli chodzi o istniejące 
obiekty sportowe, to na razie konieczna jest ocena stanu tych 
obiektów, a następnie racjonalne ich wykorzystanie przez miesz-
kańców.

w.w.: Czy jest aktualna Strategia Rozwoju Gminy? Na stro-
nie internetowej UG można znaleźć dokument pn. Lokalna 
Strategia Rozwoju (opracowana w 1999r.!).

wójt W.G.: Nie ma jeszcze nowej Strategii Rozwoju Gminy, 
ale ta z 1999 roku nie jest taka zła.

w.w.: "Nadmorska Gmina Choczewo – bogata, bezpieczna, 
czerpiąca swoje dochody z turystyki i produkcji zdrowej żyw-
ności, kultywująca i tworząca własne tradycje" – właśnie tak 
pięknie miało być...

Jednym z wyznaczonych celów była duża ilość miejsc pra-
cy poprzez uaktywnianie miejscowej społeczności oraz pozys-
kanie inwestora zewnętrznego. Okazuje się jednak, że wraz 
z gminą Łęczyce mamy obecnie największe bezrobocie w powie-
cie wejherowskim. Czy są jakieś plany, aby temu zaradzić?

wójt W.G.: Bardzo chciałbym, aby nasza gmina stała się 
faktycznie taką za jakiś czas. Osobiście będę dążył do tego, 
aby "wydłużyć" sezon turystyczny w gminie i aby turyści mieli 
powody do przyjazdu do nas przez cały rok. Mam pewien pomysł 
na przeniesienie wszelkich imprez "bliżej turysty" – na tereny 
między Lubiatowem a Sasinem. Ale niestety, jest to inwestycja 
nie na ten rok.

Jak pewnie większość mieszkańców wie, w Lubiatowie 
powstaje ośrodek Fundacji p. Anny Dymnej. Już jakiś czas temu 
nawiązaliśmy współpracę. Mamy nadzieję, że przy budowie i już 

 ROZMOWA Z WÓJTEM ROZMOWA Z WÓJTEM
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w samej działalności tego ośrodka zatrudnienie znajdą również 
nasi mieszkańcy.

Do wspólnej pracy dla dobra całej gminy chcę zaprosić rów-
nież miejscowe zakłady pracy. Aby dobrze wykorzystać walory 
turystyczne naszej gminy – a mamy ich niemało, potrzebuję współ-
pracy szczególnie Nadleśnictwa Choczewo i pani Nadleśniczy 
Ewy Rogaczewskiej, oraz Gdyńskiego Urzędu Morskiego i pana 
Andrzeja Królikowskiego.

w.w: Kolejnym celem była budowa parkingów z uwzględ-
nieniem miejsc do obsługi podróżnych. W centrum Choczewa 
w miesiącach letnich trudno znaleźć miejsce, gdzie można 
by zaparkować samochód. Jak Pan zamierza zrealizować 
to założenie, które jest niejako elementem przygotowania 
gminy do sezonu letniego?

wójt W.G.: Jestem już po pierwszych rozmowach z archi-
tektami, którzy zwrócili moją uwagę na najprostsze problemy 
architektoniczne. Chociażby taki, że żadna z naszych wsi nie 
ma centrum. Moją propozycją na rozwiązanie problemu braku 
parkingów w samym Choczewie jest przeniesienie centrum na te-
ren pomiędzy stacją paliw a cmentarzem.

w.w.: Jeszcze jednym celem strategicznym była budowa 
elektrowni wiatrowych i wykorzystywanie czystych źródeł 
energii. Szczególnie elektrownie wiatrowe są dla mieszkań-
ców interesującym tematem. Z jednej strony budzą zachwyt, 
z drugiej jednak – sprzeciw: stawiajcie je wszędzie, byle nie 
u nas. Wciąż są kontrowersyjne. Pana poprzednik zaplanował 
ich powstawanie już w minionym roku. Jak obecnie wygląda 
sytuacja w kwestii farm wiatrowych w naszej gminie?

wójt W.G.: Jeśli chodzi o wiatraki, to przede wszystkim 
przed planowaniem tych inwestycji, ani urząd, ani inwestorzy 
nie przeprowadzili z lokalną społecznością żadnych rozmów czy 
konsultacji. Nie jestem przeciwnikiem budowania wiatraków, 
jednak nie jestem zwolennikiem lokalizowania farm wiatrowych 
na terenach atrakcyjnych turystycznie. W uzgodnieniu z fi rmą 
Windcom, która jest tu inwestorem, postanowiłem, że jej przed-
stawiciele będą mieć możliwość spotkania się z mieszkańcami. 
Ale ja, jako wójt na pewno nie będę występował przeciwko 
mieszkańcom naszej gminy.

w.w.: Jak Pan wyobraża sobie gminę za powiedzmy dzie-
sięć lat?

wójt W.G.: Byłbym szczęśliwy, gdyby nasza gmina jeszcze 
bardziej rozwinęła się turystycznie i tak właśnie można by ją na-
zwać ze te dziesięć lat. Ale aby tak się stało, cała musi zostać 
skanalizowana. Jesteśmy atrakcyjną gminą, jedyną w powiecie 
wejherowskim z dostępem do morza, ale nasz potencjał nie jest 
w pełni wykorzystany. I tak naprawdę nasza gmina ekologicznie 
jest w fatalnym stanie.

w.w. W rankignu płac pomorskich samorządowców nie 
ma zarobków wójta Choczewo... Jaką pensję będzie otrzy-
mywał wójt?

wójt W.G.: To pewnie jakieś przeoczenie lub niedopatrzenie. 
Moje zarobki są jawne, tak samo jak wszystkie fi nanse gminy. 
Proszę je sprawdzić.

w.w.: Na pewno to zrobię. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
(według listy płac, wójt Wiesław Gębka będzie otrzymywał 

miesięczną pensję w wysokości 8.960,00 zł.).

W dniu 09.01.2011 r. na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej "RELAKS" w Zwartowie funkcjonował Sztab 
WOŚP. Impreza (koncerty – Zespół WKU "Contra" z Wejherowa, Zespół Kaszubski " Czarne Kapelusze" z Mechowa, występy artystycz-
ne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Choczewie, loteria fantowa), zorganizowana była dla mieszkańców Gminy Choczewo.

Wg. wstępnych wyliczeń w czasie trwania imprezy w Zwartowie oraz w wyniku kwesty na obszarze Gminy Choczewo zebrano 
kwotę 11,843,49 zł. Kwota ta po dokładnym przeliczeniu w PKO S.A zostanie przekazana na konto Fundacji WOŚP. Pragniemy 
nadmienić, że zbiórka pieniędzy na Fundację WOŚP w tut. ODK odbywa się w II etapach:

I Etap – 09.01.2011 r. – Finał WOŚP w wyżej wymienionej formie. II Etap – 05.02.2011 r. – Wielkoorkiestrowy Turniej Brydża 
Sportowego oraz Bal Charytatywny z których to imprez całkowity dochód przekazany zostanie także na konto Fundacji WOŚP.

W ramach turnieju brydża sportowego i balu odbywa się aukcja obrazów 
i innych cennych przedmiotów otrzymanych od ludzi ze świata kultury, sportu 
i polityki oraz loteria fantowa.

Spodziewamy się, że podobnie jak w latach ubiegłych uda się dodatkowo 
przekazać kwotę w granicach 10,000 zł – 12,000 zł. W załączeniu przesyłam 
zdjęcia z imprezy, która odbyła się 09.01.2011 r. w ODK Zwartowo.

Rozliczenie Finansowe przedstawia się następująco: Zespół Szkół Choczewo – 
2 853,77 zł; Szkoła Podstawowa Ciekocino - 802,70 zł; Harcerze i zuchy - 839,71 
zł; LKS "Orzeł" - 500 zł; Loteria Fantowa przeprowadzona przez nauczycieli z 
Zespołu Szkół w Choczewie – 5 770 zł; Puszki i gastronomia ODK Zwartowo 1 
011,31 zł; Łączna kwota – 11 843,49 zł.

 
 PODZIĘKOWANIA

Sztab organizacyjny WOŚP w Zwartowie składa 
serdecznie podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się 

do uzyskania tak znaczącego efektu naszej pracy . 
Szczególnie podziękowania składamy wszystkim 

wolontariuszom oraz osobom fi zycznym i fi rmom , które 
darowały różne przedmioty i towary z przeznaczeniem ich na 

aukcję bądź loterię fantową oraz konsumpcję 
dla uczestników WOŚP.

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY W ZWARTOWIEPOMOCY W ZWARTOWIE
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Tysiące miejscowości całej Polski witało nowy - 2011 rok na 
wielu imprezach plenerowych. Można by przypuszczać, że dzie-
sięć stopni mrozu to niezbyt sprzyjająca temperatura na zabawę 
na świeżym powietrzu. Jednak nic bardziej mylnego! Sylwester 
„pod chmurką” to świetny pomysł dla osób mających ochotę na 
wspólną zabawę, którym nie straszny mróz, a także dla tych, 
których nudzą  bale w eleganckich strojach.

SYLWESTER POD SYLWESTER POD 
GWIAZDAMI CHOCZEWAGWIAZDAMI CHOCZEWA

NOWE STOWARZYSZENIE W GMINIE CHOCZEWONOWE STOWARZYSZENIE W GMINIE CHOCZEWO
Pomysł powołania stowarzyszenia, które działałoby w naszej gminie na rzecz szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochrony 

i promocji zdrowia, kultury i sportu, działalności wspomagającej bezrobotnych, działalności wspomagającej oświatę, a także współ-
pracy z instytucjami samorządowymi, został podjęty przez młodych zapaleńców - Państwa Annę i Jarosława Pellowskich. Sama idea 
zrodziła się już jakiś czas temu, gdy Pani Anna - nauczycielka Zespołu Szkół w Choczewie została inicjatorką projektu "Quo vadis". 
Z powodzeniem wystąpiła o fundusze z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2010" na realizację 
projektu skierowanego do młodzieży z naszego Gimnazjum i realizowanego wraz z Gminną Biblioteką Publiczną im. Stefana Że-
romskiego w Choczewie.

W dniu 22 stycznia 2011 r. w Choczewie odbyło się zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia na terenie naszej gminy. 
Uczestniczyło w nim 21 osób - członków założycieli, zainteresowanych aktywną działalnością i poświęceniem swojego czasu na 
realizację założeń zawartych w statucie Stowarzyszenia. Zebrani przyjęli uchwałę o powołaniu prospołecznego Stowarzyszenia pod 
nazwą "Dla Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo" z siedzibą w Choczewie. Zebrani jednogłośnie przyjęli opracowany przez grupę 
inicjatywną projekt Statutu. Dokonali wyboru Komitetu Założycielskiego i Zarządu, w skład którego weszli pan mgr inż. Jarosław 
Pellowski - Prezes, pani mgr inż. Anna Pellowska - Vice Prezes, pani mgr Bernadeta Peplińska - Skarbnik oraz Komisji Rewizyjnej. 
Upoważnili Komitet Założycielski w osobach p. A. Pellowskiej i p. J.Pellowskiego do dokonania czynności prawnych związanych z 
rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Na spotkanie założycielskie przybył wójt Wiesław Gębka, który zadeklarował wszelką możliwą pomoc w realizacji zadań, życzył 
powodzenia i wytrwałości w podejmowanych działaniach na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Na pytanie "I co dalej"?
Prezes odpowiedział: „Pojutrze wyślemy papiery do sądu i poczekamy na rejestrację stowarzyszenia w KRS. Potrwa to maksy-

malnie trzy miesiące. W tym czasie MY WSZYSCY jako członkowie pozbieramy pomysły i zastanowimy się co i w jakiej kolejności 
mamy robić. Zastanowimy się jaki projekt napiszemy na początek. Do tego czasu musimy zrealizować kilka projektów rozpoczętych 
pod patronatem biblioteki.

                                                                                           /w.w./

przebojów minionej dekady. Tuż przed północą zebranych przy-
witał Wójt Wiesław Gębka i czekał ze wszystkimi do momentu, 
kiedy na 10 sekund przed północą zaczęło się wspólne odliczanie, 
i kiedy w końcu strzeliły korki od szampanów, a nad wejściem do 
Urzędu zabłysły cyfry informujące, że kolejny Nowy Rok przed 
nami. Wówczas Wójt, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 
złożyli wszystkim zebranym mieszkańcom najserdeczniejsze 
życzenia noworoczne, aby rok 2011 był pełen optymizmu i rado-
ści, życzyli spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. W tym 
czasie pracownicy urzędu roznosili wśród zebranych szampana, 
by wspólnie wznieść toast. Tymczasem na choczewskim niebie... 
błyszczały nie tylko gwiazdy, ale także niesamowite wręcz fajer-
werki przygotowane przez panów Eugeniusza Langa i Wiesława 
Laskowskiego.

Pomimo mroźnej aury, nikt z bawiących się nie wyglądał na 
zmarzniętego. Wszyscy, w atmosferze pełnej radości i entuzjazmu 
fantastycznie bawili się nie zważając na niską temperaturę. Czy 
zaistnieje w naszej gminie potrzeba organizowania co roku sylwe-
stra w plenerze? Czy staną się one tradycją...? Widząc entuzjazm 
zgromadzonych z jakim witali ten nowy rok, sądzę że następny 
- 2012 rok też zechcą przywitać w tym samym miejscu, z taką 
samą radością i w tak samo wyśmienitym towarzystwie.

                                                                     /w.w/

W Choczewie, wzorem największych miast Polski, pod 
Urzędem Gminy - czyli w samym centrum, odbyła się właśnie 
taka sylwestrowo-noworoczna impreza. Może dużo mniej huczna 
i skromniejsza niż te w wielkich miastach, ale na pewno jedyna 
w swoim rodzaju, bo zorganizowana u nas i dla nas. No i dopiero 
druga taka w historii naszej gminy!

Już przed 23.00 na plac przed Urzędem zaczęli przybywać 
pierwsi imprezowicze opatuleni w ciepłe kurtki i szale, mający 
nadzieję na „rozgrzewająca” zabawę. I chyba się nie rozczarowa-
li?! Prawie dwieście osób w bardzo różnym wieku, i tym samym 
o odmiennych gustach muzycznych, bawiło się wspólnie w rytm 
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powszechnie choczewska kościelna 
schola "Genezaret", a na koniec nie-
spodzianka: Marta Łaszewska z Że-
lazna i Damian Piernicki z Ciekocin-
ka bawili publiczność swoimi solo-
wymi występami. To już nie pierw-
sza publiczna prezentacja naszych 
niepełnosprawnych piosenkarzy. 

Wieczór upłynął w bardzo mi-
łym, rodzinnym nastroju. Bez pod-
niosłych przemówień i dystansu. 
Niech ta niezwyczajna zwyczajność 
trwa przez cały rok.

/A.Łasińska/

OPŁATKOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE SPOTKANIE 
NIEPEŁNOSPRAWNYCHNIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po raz pierwszy na wieczorze wigilijnym osoby niepeł-
nosprawne spotkały się w grudniu 2009 roku w Starbieninie z 
inicjatywy obecnego wójta p.Wiesława Gębki oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Starbieninie, któremu  przewodniczy p.Aniela 
Siemczuk. Kameralna, niemalże rodzinna wówczas, impreza tak 
przypadła do gustu uczestnikom, że postanowiono ją cyklicznie 
kontynuować.  

14. stycznia tego roku w choczewskiej szkole zgromadziło się 
prawie 200 osób, w tym około 90-ciu niepełnosprawnych, którzy 
byli najważniejszymi gośćmi tego wieczoru. Nie zabrakło także 
tych, którzy sprzyjają tej inicjatywie i znani są z ciągłej pomocy 
osobom potrzebującym. A więc obecni byli: wójt p.Wiesław 
Gębka, p. Aniela Siemczuk, dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie p.Iwona Romanowska, nasz radny powiatowy 
p.Wacław Seweryn, wiceprezes Stowarzyszenia „Szansa-Start” 
Gdańsk  p.Zbigniew Zarzycki, dyrektor Zespołu Szkół w Cho-
czewie p.Andrzej Soboń i wiele innych osób zaangażowanych w 
to przedsięwzięcie, których nie sposób tu wymienić, a mających 
duży udział w przygotowaniu tej imprezy i zaangażowanych w 
codzienną pomoc.

Spotkanie przebiegało w bardzo świątecznej atmosferze. 
Ksiądz Ireneusz Smoliński  poświęcił  opłatek i poprowadził 
wspólną modlitwę. Potem były ogólne i wzajemne życzenia przy  
tradycyjnym łamaniu się opłatkiem i piękna polska kolęda. O 
świąteczny nastrój wieczoru zadbali zaproszeni artyści. Najpierw z 
kaszubską kolędą wystąpił wierzchuciński zespół „Nasze Strone”, 
potem zabawny program przedstawiły panie z sasińskiego Koła 
Gospodyń Wiejskich, piękny repertuar zaprezentowała znana już 

TRADYCJE STOŁU TRADYCJE STOŁU 
WIGILIJNEGOWIGILIJNEGO

W agrogospodarstwie PP. Haliny i Stanisława Łuc ze Słaj-
szewa  odbyło się nagranie telewizyjne wykonane przez  TTM 
Wejherowo a dotyczące tradycji stołu wigilijnego oraz Tradycje 
Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestniczkami tego nagrania były Panie: Halina Łuc ze Słaj-
szewa, Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa, Genowefa Kramek 
z Sasina, Mirosława Gawryszewska-Górczyńska z Sasina.

Panie przygotowywały potrawy wigilijne oraz udekorowały 
świątecznie stół ,ustawiając na nim przygotowane w trakcie 
potrawy, i tak: barszcz grzybowy z uszkami, pierogi z kapustą 
i grzybami, śledzie z cebulką po rybacku, śledzie z grzybkami 
marynowanymi, kapusta z grochem, karp z pieczarkami, sma-
żony dorsz, kompot z dyni, racuchy posypane cukrem pudrem, 
kuch marchewny – ciasto marchwiowe, piernik domowy, kruche 
ciasteczka .

Podczas trwania nagrania programu telewizyjnego Panie opo-
wiadały o tradycjach świątecznych kultywowanych we własnym 
domu rodzinnym ,gdzie ważne były nie tylko potrawy ale przede 
wszystkim zwyczaje świąteczne ,zielona choinka ,opłatek ,sianko 
pod białym obrusem, prezenty pod choinką itp.

Po wykonaniu potraw wniesiono je na stół wigilijny degustu-
jąc je wspólnie z ekipą telewizyjną.

Doradca Rolniczy PODR,  Genowefa  Błahuszews

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie osoby niepełnosprawne 
wraz z opiekunami w dniu 10 lutego 2011 r. w budynku 
Urzędu Gminy - Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych.
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ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI NA WIGILIĘ DLA OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU NASZEJ 

GMINY. WAŻNY TYDZIEŃ I WOLONTARIUSZE
Stowarzyszenie Wolontariuszy „Farma Jednorożec”, pod nadzorem 

p. Zuzanny Wiącek, od 27.12.2010r. – 31.12.2010r. zorganizowali zbiórkę 
żywności w sklepie „MELAN”. Podczas tygodniowej zbiórki wolontariu-
sze zebrali 72 kg żywności. Serdecznie dziękujemy właścicielom sklepu 
„MELAN” za udostępnienie miejsca zbiórki, i za to, że zawsze są otwarci 
na współpracę charytatywną nie tylko z wolontariuszami. Wolontariusze 
biorący udział w zbiórce to: Aleksandra Minga, Agnieszka Minga, Ksenia 
Wiącek, Jonasz Wiącek, Paulina Minga, Agnieszka Dewa, Weronika 
Blok, Agata Bielicka, Piotr Krukowski, Dominika Drzeżdżon

Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy.
 Zuzanna Wiącek

Poszukujemy archiwalnych zdjęć 
i innych dokumentów związanych z:

Pałacem i folwarkiem w Ciekocinku.
Chętnie kupimy zdjęcia i dokumenty lub ich kopie 

sprzed 2004 r. związane z Ciekocinkiem. 
W tym celu prosimy o kontakt:

Pałac Ciekocinko; Ciekocinko 9
84 -210 Choczewol Tel: 0 512 36 44 41l Fax: 0 58 572 25 08

e-mail: ciekocinko@gmail.com

ZAPROSZENIE 
 

Wójt Gminy Choczewo                   
 

z  a  p  r  a  s  z  a 
mieszka�ców Gminy Choczewo                

powy�ej 60 roku �ycia   
                         

  na  uroczyste  spotkanie  
z okazji DNIA SENIORA, 

które odb�dzie si� 5 marca 2011 roku o godz. 1300    

w sali gimnastycznej Rady Gminy   
przy Zespole Szkó� w Choczewie,  ul. Szkolna 2 

 
 
 

                                   W ó j t                                          
                                   Wies�aw G�bka 

 
         

            Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu    
                 w terminie do dnia 18.02.2011r. u so�tysa 

        
     

            Zapewniamy dojazd na uroczysto�� oraz powrót, który planowany jest ok. godz. 2000. 



Wieści Choczewskie Nr 1 (131)  STYCZEŃ 2011 s. 9

Po wyborach samorządowych, w związku z upływającą czteroletnią kadencją, przyszedł czas na wybory sołtysów i rad sołeckich 
14 sołectw naszej gminy.

Pierwsze zebranie sołeckie, na którym dokonano wybory sołtysa i rady sołeckiej odbyło się w sołectwie Zwartowo. Przybyła na 
nie zaskakująco duża liczba mieszkańców! W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano p.Wiesława Erdmanna. Kolejnym, było zebranie 
w sołectwie Łętowo. Tam sołtysem wybrano p.Dariusza Osaka.

Zebranie sołectwa Choczewo, największego ze wszystkich w gminie, odbyło się 26.01 w Zespole Szkół w Choczewie. Zaintere-
sowanie mieszkańców okazało sie jednak bardzo niewielkie - na ok. 1100 wyborców tego sołectwa, przybyło jedynie 65! Na zebranie 
przybyli: również dotychczasowy Sołtys, Rada Sołecka, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.

Kończąca kadencję sołtysa p.Mariola Zakrzewska, zdała krótką relację z działalności swojej, i Rady Sołeckiej w minionym roku. 
Przedstawiła w zarysie rozliczenie fi nansowe i opowiedziała o organizowanych w 2010 roku imprezach, w których jako rada sołecka 
mieli swój udział - również fi nansowy. Były to m.in. zabawa karnawałowa, dożynki, festyn dla niepełnosprawnych w Starbieninie, 
Msza św. w intencji strażaków z naszej gminy... Wspomniała również o pieniądzach, które pozyskali sami, a które przeznaczyli na 
zakup rampy dla chłopca korzystającego z wózka inwalidzkiego oraz na sfi nansowanie wyjazdu innego chłopca na obóz żeglarski. 
Podziękowała też wszystkim za wspólną, niełatwą pracę.

Następnie w głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano pana Ignacego Goyke.  Również w głosowaniu tajnym doszło do wyboru  
nowej rady sołeckiej, w skład której weszli: Sylweriusz Goyke, Tomasz Kiliński, Gabriela Łasińska, Jarosław Pellowski, Ewa Świtała 
i Mariola Zakrzewska.

Nowym władzom sołectwa życzymy sił i wytrwałości w pracach na rzecz jego mieszkańców! Poniżej przedstawiam harmonogram 
zebrań, na których odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej.

Harmonogram kolejnych zebrań wiejskich w Gminie Choczewo

Lp. Sołectwo Termin I Termin II Miejsce

1. Ciekocino 8.02.2011, godz.17.00 8.02.2011, godz. 17.30 Szkoła Podstawowa w Ciekocinie
2. Kierzkowo 9.02.2011, godz. 17.00 9.02.2011, godz. 17.30 Świetlica Kierzkowo
3. Jackowo 10.02.2011, godz. 18.30 10.02.2011, godz. 19.00 Świetlica w Jackowie
4. Gościęcino 15.02.2011, godz. 17.00 15.02.2011, godz. 17.30 u Sołtysa
5. Kopalino 18.02.2011, godz. 18.00 18.02.2011, godz. 18.30 u pana  M.Daszkiewicz
6. Sasino 22.02.2011, godz. 18.00 22.02.2011, godz. 18.30 była szkoła w Sasinie
7. Słajkowo 24.02.2011, godz.17.00 24.02.2011, godz.17.30 Świetlica w Żelaznej

NOWE WŁADZE SOŁECTWA CHOCZEWO WYBRANENOWE WŁADZE SOŁECTWA CHOCZEWO WYBRANE

POWYBORCZE REFLEKSJEPOWYBORCZE REFLEKSJE
"Żyję tu i teraz i nie jest mi wszystko jedno co się dzieje wokół mnie!"

Wybory samorządowe budzą zdecydowanie większe emocje niż jakiekolwiek inne, bo wybieramy w nich władzę nam najbliższą, 
bo wybieramy tych, którzy będa mieli największy wpływ na naszą codzienność. Od wyborów upłynęło już trochę czasu, wszelkie 
emocje opadły i można wyciągać już pewne wnioski. 

Po pierwsze, jestem pod wrażeniem frekwencji w naszej gminie! W głosowaniu wzięło udział aż 63 proc. uprawnionych do gło-
sowania, co znaczy że los naszej gminy dla większości mieszkańców nie jest obojętny.

Po drugie, jestem pod wrażeniem... burzliwości kampanii przedwyborczej! Dla części kandydatów mottem przewodnim prowa-
dzonej przez nich kampanii było hasło: "wszystkie chwyty dozwolone". Wyborca w tym wszystkim zupełnie się nie liczył i był jedynie 
narzędziem do osiągnięcia własnego celu.  

Po trzecie, mam nadzieję, że na najwyższe stanowiska w naszej gminie wybraliśmy ludzi, którzy wierzą w idealizm, dotrzymują 
danego słowa, realizują to, co obiecali i są w tym konsekwentni, i nie ważne jest to jak dalecy jesteśmy w swoich poglądach od tego, 
co któryś z nich wyznaje. 

Po czwarte, pamiętajmy, że to właśnie my - wyborcy daliśmy tym, których wybraliśmy możliwość realizacji danych nam obietnic. 
Inna sprawa, jak owe obietnice przełożą się na faktyczne dokonania i działania... Ale tu już z kolei my, mamy możliwość rozliczenia 
ich z tych obietnic!

Po piąte, trwają właśnie wybory sołtysów i rad sołeckich - to jakby drugi etap naszego sprawdzianu z odpowiedzialności za 
teraźniejszość, ale także i za przyszłość naszych małych społeczności. To taki mały egzamin z naszej dojrzałości w decydowaniu o 
własnych sprawach. I choć to "niższy" szczebel naszego samorządu, to jednak równie ważny, jak ten gminny. 

Jednak dotychczasowe zebrania wiejskie nie cieszyły się zbyt wysoką frekwencją, co trochę dziwi wziąwszy pod uwagę zainte-
resowanie wyborców minionymi wyborami do samorządów. Wówczas stały się one początkiem zmian i jednocześnie zakończeniem 
pewnej epoki w historii choczewskiego samorządu. 

Myślę, że warto również mieć swój udział w wyborze sołtysa i rady sołeckiej, gdyż właśnie tam zaczyna się nasz samorząd. Poza 
tym, jaką damy sobie odpowiedź na pytanie: " moje sołectwo, ale czy mój sołtys...?"

                                                                              /w.w/
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Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
pn. „W�drowny Uniwersytet Ludowy na Ziemi Choczewskiej”  

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita� Ludzki, Priorytet IX, 
Dzia�anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

- realizowanego przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy  
w partnerstwie z Choczewskim Stowarzyszeniem Turystycznym 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. W ramach projektu p.n. „W�drowny Uniwersytet Ludowy na Ziemi Choczewskiej” oferuje bezp�atny 

kurs sk�adaj�cy si� z nast�puj�cych modu�ów szkoleniowych: 
� warsztaty rozwoju osobistego: spotkania z psychologiem i wiza�ystk�, 
� warsztaty r�kodzie�a ludowego, 
� kurs obs�ugi komputera, 
� turystyka wiejska. 

2. Kurs zostanie przeprowadzony dla grupy 20 kobiet. 
3. Miejsce realizacji zaj�� zostanie dostosowane do mo�liwo�ci uczestników. 
4. Zaj�cia prowadzi� b�d� do�wiadczeni wyk�adowcy, edukatorzy, trenerzy i animatorzy. 
5. Zaj�cia odbywa� si� b�d� w porach dnia dogodnych dla uczestników, terminy i pory dnia spotka� b�d� 

konsultowane z uczestniczkami.  
REKRUTACJA 

 
1. W projekcie mog� wzi�� udzia� wy��cznie mieszkanki gminy Choczewo.  
2. Osoby zainteresowane udzia�em w projekcie powinny wype�ni� Formularz Zg�oszeniowy i nie pó	niej 

ni� do dnia 20 lutego 2011 r. do godz. 15.00 z�o�y� go w o�rodku szkoleniowym Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie.   

3. W pierwszej kolejno�ci do projektu przyjmowane b�d�: 
� osoby, które uko�czy�y 45 rok �ycia – 10 pkt.; 
� cz�onkinie Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego – 5 pkt; 
� rolniczki – 5 pkt.; 
� osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo – 5 pkt.; 
� osoby o wykszta�ceniu poni�ej �redniego – 5 pkt.. 

4. W przypadku nie wy�onienia lub nie zg�oszenia si� wymaganej liczby osób, projektodawca zastrzega 
sobie mo�liwo�� wyd�u�enia terminu rekrutacji. 

 
Przyjmowanie zg�osze� - przebieg rekrutacji 

 
1.  Przyjmowanie zg�osze� rozpocznie si� 24.01.2011 r. i trwa� b�dzie do 20.02.2011 r.  
2.  Formularze zg�oszeniowe zostan� udost�pnione dnia 24.01.2011 r. w siedzibach: KUL w Starbieninie, 

Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego oraz w wersji elektronicznej na stronie: 
www.kul.org.pl oraz www.turystyka-choczewo.pl . 

3.  Zg�oszenia b�d� przyjmowane i rejestrowane w o�rodku szkoleniowym KUL w Starbieninie 
� Droga pocztow�- wype�niony formularz zg�oszeniowy przes�any na adres: 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Starbienino 1, 84 - 210 Choczewo; 
� Osobi�cie - od poniedzia�ku do pi�tku  w godzinach pracy o�rodka. 

4.   Formularze zg�oszeniowe rejestrowanie b�d� z uwzgl�dnieniem daty i godziny wp�yni�cia. W przypadku 
      formularzy wysy�anych drog� pocztow� decyduje data wp�yni�cia formularza do KUL. 
5.  W terminie do 25.02.2011r. Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru uczestników kursów  
6.  W przypadku zg�oszenia si� wi�kszej, ni� zak�adana, liczby osób spe�niaj�cych identyczne kryteria 
     okre�lone przez Projektodawc�, decydowa� b�dzie data dostarczenia formularza zg�oszeniowego do biura 
     projektu. 

Og�oszenie wyników rekrutacjiInformacja o zakwalifikowaniu si� do uczestnictwa w projekcie 
zostanie umieszczona najpó�niej w dniu 27.02.2011r. na stronie www.kul.org.pl oraz 

przekazana wybranym kandydatom drog� elektroniczn� lub telefonicznie.
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WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOCZEWIEWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE
"FOTOPASJA"

Fotografi a to nieskończenie dużo możliwości utrwalenia rze-
czywistości. Zajęcia fotografi czne pomagają zrozumieć podstawy 
fotografi i oraz zachęcają do odkrywania w sobie pasji i zdolności, 
ale także pozwalają w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

Wbrew pozorom samo wciśnięcie spustu migawki nie wy-
starczy do zrobienia dobrego zdjęcia. Trzeba wiedzieć, jakie 
możliwości posiada aparat, jak skadrować zdjęcie i jak się odpo-
wiednio "ustawić". 

Prowadzący zajęcia fotografi czne w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Choczewie, pan Piotr Kanigowski zaprasza: Kochasz 
fotografi ę? Uwielbiasz robić zdjęcia? A może po prostu chcesz 
zdobyć nowe, wyjątkowe doświadczenie? Przyjdź do nas. Pokaż 
nam co potrafi sz… - podpowiemy Ci jak odkryć Twój talent!

Warsztaty w Bibliotece odbywają się praktycznie co tydzień. 
Uczestnicy zajęć poznają na nich różne sztuczki przydatne przy 
fotografowaniu, ponadto uczą się prawidłowego i pełnego wy-
korzystania możliwości swoich aparatów. Lekcje teoretyczne 
uzupełniane są też spotkaniami w plenerze, gdzie można wypró-
bować i doskonalić poznane umiejętności w praktyce.

Przypominamy, że warsztaty są bezpłatne i dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku. Zaprasza-
my na nie każdego, kto lubi fotografować i chce to robić jak 
najlepiej.

I jeszcze kolejna propozycja aby sprawdzić swoje umiejęt-
ności w konkursie. Może być to okazja nie tylko do sprawdzenia 
swoich umiejętności, ale również okazja aby wypromować nasz 
region. W wydawanych albumach z poprzednich edycji konkur-
su niestety, zabrakło zdjęć z naszej gminy. Może teraz uda się 
któremuś z młodych adeptów niełatwej sztuki fotografowania... 
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII GOSPODARKI W SŁUPSKU OGŁASZA III EDYCJĘ KONKURSU PT. "NAJPIĘKNIEJSZE 
KRAJOBRAZY POMORSKIE (ZIMA - LATO 2011). 

Konkurs ma na celu rejestrowanie najciekawszych kulturowo i przyrodniczo miejsc na Pomorzu. Zdjęcia są ilustracją do zapre-
zentowania bardziej pogłębionej wiedzy o danym miejscu - w postaci załączonego rysu historycznego czy opisu literackiego, wyja-
śniającego powód naciśnięcia migawki. W kategorii zamkniętej Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
zaś w kategorii otwartej kierowany przede wszystkim do dorosłych, zwłaszcza rozmiłowanych w swoich małych ojczyznach. 

Każda edycja ma dwa etapy: zima i lato. Etap "zima" kończy się z upływem marca, zaś etap "lato" z połową września. Najlepsze 
prace stanowić będą treść planowanej Wielkiej Księgi Uroków Pomorza - albumu, którego kształt artystyczny wspierał będzie walory 
promocyjne Ziemi Pomorskiej, ukazywane zdjęciami.

 LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 
BOŻONARODZENIOWEGO

13 stycznia 2011, w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Choczewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom  
konkursu. Nagrody w formie dyplomów oraz ilustrowanych 
bajek i encyklopedii dla dzieci i młodzieży wręczył Wójt Gminy 
Choczewo Pan Wiesław Gębka. 

Na spotkanie, oprócz laureatów przybyli również rodzice, 
opiekunowie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie, Pan An-
drzej Soboń. Na wystawie zgromadzono 229 kartek świątecznych, 
119 stroików świątecznych, 25 ozdób choinkowych i 3 szopki. 
Wszystkie były wyjątkowe i niepowtarzalne!

Do udziału w kolejnych edycjach konkursów bożonarodze-
niowych i wielkanocnych zapraszamy również osoby dorosłe!
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GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

„Cztery pory roku” 
 

1. Organizatorzy:  
� Wójt Gminy Choczewo 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj�cych. 
3. Tematyka fotografii: dowolny jeden obiekt, znajduj�cy si� na 
terenie Gminy Choczewo, sfotografowany w ka�d� por� roku. 
4. Ka�dy z autorów mo�e nades�a� 4 fotografie, po jednej na ka�d� 
por� roku.  
5. Technika wykonania dowolna. 
6. Format zdj�� nie mniejszy ni� 15x21 (cm). 
7. Do prac nale�y do��czy� informacje: imi� i nazwisko, adres 
autora, telefon kontaktowy, nazw� fotografowanego obiektu. 
8. Z�o�one prace musz� by� wykonane samodzielnie, w �adnej 
cz��ci nie mog� by� plagiatem, nie mog� te� narusza� praw 
autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób. 
9. Zdj�cia nale�y dostarczy� do dnia 30 wrze�nia 2011 roku do 
siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie. 
10. Oceny fotografii dokona jury powo�ane przez organizatorów. 
11. Laureaci konkursu zostan� powiadomieni o werdykcie jury i 
zaproszeni na uroczyste wr�czenie nagród.  
12. Udzia� w konkursie jest jednoznaczny z nieodp�atnym udzieleniem prawa 
do nieodp�atnego wykorzystywania zdj�� w wystawie fotograficznej, publikacji 
w prasie lokalnej. 
13. Udzia� w konkursie jest równoznaczny z wyra�eniem przez osoby 
uczestnicz�ce zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych 
osobowych na potrzeby konkursu.  
14. Dodatkowych informacji udziela Beata 
uk- Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Choczewie, tel. 058 6763108 
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GMINNY KONKURS LITERACKI
„PORY ROKU”

§1
Konkurs ogłasza Wójt Gminy Choczewo  wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 

im. Stefana Żeromskiego w Choczewie.

§2
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§3
W ramach Konkursu przyjmowane będą utwory napisane prozą lub wierszem.

§4
Utwory mogą być napisane na maszynie, komputerze lub starannym rękopisem i dostarczone 
do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie do dnia 20.03.2011 r. (nie więcej niż 

trzy utwory).

§5
Dostarczone utwory nie będą odsyłane do uczestników Konkursu.

§6
Jury oceniać będzie prace w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria do lat 12, II kategoria 

od 12 do 16 lat, III kategoria powyżej lat 16.

§7
Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość 
osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być w żadnej swej części plagiatem lub kopią 

jakichkolwiek innych utworów.

§8
Napisany utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać dokładny adres 

zamieszkania, wiek i nazwę szkoły (jeśli dotyczy ucznia).

§9
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 10.04.2011 r.

§10
Na laureatów czekają ciekawe nagrody rzeczowe. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, 
ul.Kusocińskiego5, tel.(058)6763108, e-mail biblioteka@choczewo.com.pl
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WYSTAWA MALARSKA  “DROGA REMUSA W OBRAZACH”

Od 4 lutego zapraszamy do Gminnej Biblioteki na wystawę będącą pokłosiem pleneru malarskiego inspirowanego powieścią 
Aleksandra Majkowskiego “Życie i przygody Remusa”.

Wystawa gościła już między innymi w Gdańsku w Domu Kultury i Bibliotece w Linii, w Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu 
w Gniewinie, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a w miesiącu lutym będą mogli ją obejrzeć 
wszyscy mieszkańcy Gminy Choczewo. Serdecznie zapraszamy!

FERIE W BIBLIOTECE

Podczas tegorocznych ferii zimowych w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Choczewie dzieci miały możliwość uczestniczenia w 
różnego rodzaju zajęciach. Wykonywały między innymi piękne i 
pracochłonne laurki na Dzień Babci i Dziadka. Ponadto oglądały 
fi lmy animowane, grały w gry komputerowe, oraz  poznawały 
ciekawe techniki plastyczne.  

Już teraz serdecznie zapraszamy na przyszłoroczne „Ferie 
w bibliotece.”

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA FACEBOOKU 

Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publicz-
na od niedawna posiada swoją stronę na Facebooku.  Zamieszcza-
my na niej aktualne informacje o naszej działalności. Posiadacze 
konta na Facebooku znajdą nas logując się na swój profi l i wpisując 
w zakładkę szukaj: Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie. 
Inny sposób to wejście na stronę www.choczewo.com.pl, następnie  
w zakładkę Urząd Gminy i jednostki organizacyjne, gdzie, pod 
danymi dotyczącymi Biblioteki, znajduje się link do strony.

Zapraszamy serdecznie na naszą stronę i przypominamy 
jednocześnie, że jej przeglądanie nie wymaga logowania, ani 
posiadania własnego profi lu na Facebooku.

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

W  miesiącu grudniu i styczniu naszym milusińskim czytali: 
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Łasiński i Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej, Pani Joanna Dzięgielewska. Tematyka 
obu spotkań związana była z choinką, świętym Mikołajem oraz 
zabawą karnawałową. 

W trakcie  warsztatów plastycznych prowadzonych przez 
Panią Barbarę Cholka, dzieci wykonały kolorowy łańcuch choin-
kowy i błyszczące wszystkimi kolorami tęczy maski karnawałowe. 
Dobry humor i wspaniałą zabawę dopełniły słodycze, którymi 
czytający obdarowali małych słuchaczy.

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają.
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PLAN IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH PLAN IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH 
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHOCZEWIEW GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE

NA ROK 2011NA ROK 2011

LUTY ● Ogłoszenie Gminnego Konkursu Literackiego "Pory roku w moim życiu".
●"Nasza Gmina czyta dzieciom".
● Warsztaty plastyczne "Zimowe krajobrazy".

MARZEC ●"Czwartkowe spotkania literackie".
●"Nasza Gmina czyta dzieciom".
● Warsztaty kulinarne "Witaj wiosno".

KWIECIEŃ ● Wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Literackiego.
● Konkurs na stroik, palmę i kartkę wielkanocną. Wystawa pokonkursowa. Uroczyste wręczenie 

nagród laureatom.
● Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci pt. "Wiosna".
●"Nasza Gmina czyta dzieciom".
● Warsztaty plastyczne "Wielkanocny zajączek".

 MAJ ● Obchody Święta Książki - konkursy, wycieczki, imprezy czytelnicze.
● Spotkania autorskie z pisarzami.
● Wystawa plastyczna obrazująca "Dekalog plażowicza".
●"Nasza Gmina czyta dzieciom".
● Warsztaty plastyczne.
●"Dzień Matki".
● Konkurs plastyczno - literacki pt. "Portret mojej Matki". Wystawa pokonkursowa. Wręczenie 

nagród laureatom konkursu.

CZERWIEC ● Dzień Dziecka wśród książek.
● Podsumowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży za rok szkolny 2010/2011.

LIPIEC, 
SIERPIEŃ

● Wystawa haftu kaszubskiego i haftu krzyżykowego.
● Wystawa obrazująca walory turystyczne gminy Choczewo (foldery, mapy, przewodniki, opra-

cowania).

WRZESIEŃ ● Dożynkowy Kiermasz Książek.

PAŹDZIERNIK, 
LISTOPAD

● Wystawa trofeów myśliwskich.
● Spotkania dzieci i młodzieży z myśliwymi (pogadanki, konkursy, wyprawy do lasu).

LISTOPAD ●"Czwartkowe spotkania literackie".

GRUDZIEŃ ● Konkurs Bożonarodzeniowy, wystawa pokonkursowa, jasełka.
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