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WIEŚCI

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 lub na adres redakcji „Wieści choczewskich” napisz o swoich 

problemach, spostrzeżeniach i uwagach. 
Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

ROK SZKOLNY 2011/2012 ROK SZKOLNY 2011/2012 
ROZPOCZĘTY!ROZPOCZĘTY!

SKOŃCZYŁY SIĘ WAKACJE I DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ 
1 WRZEŚNIA ROZPOCZĘŁY NOWY ROK SZKOLNY 

2011/2012.  ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM DOBRYCH 
WYNIKÓW NAUCZANIA I WIELU RADOŚCI PŁYNĄCYCH 
ZE ZDOBYWANIA WIEDZY, ZAŚ NAUCZYCIELOM I KA-

DRZE PEDAGOGICZNEJ SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ I OSO-
BISTYCH SUKCESÓW.

GMINNE GMINNE 
ŚWIĘTO ŚWIĘTO 
PLONÓWPLONÓW

W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ SIERPNIA 
ODBYŁY SIĘ DOŻYNKI GMINNE. 

TO NAJWIĘKSZE W ROKU ŚWIĘTO WSZYST-
KICH ROLNIKÓW JEST OKAZJĄ NIE TYLKO DO 
PODZIĘKOWANIA ZA PLONY, ALE RÓWNIEŻ 

CHWILĄ WYTCHNIENIA I ODPOCZYNKIEM PO 
CIĘŻKIEJ PRACY.
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Szanowni mieszkańcy!
W minioną niedzielę, zgodnie ze staropolskim obyczajem, u progu jesieni na Dożynkach Gmin-

nych wraz z rolnikami naszej gminy uroczyście świętowaliśmy szczęśliwe zakończenie żniw. Było 
to wyjątkowe święto radości i przede wszystkim wdzięczności dla rolników za ich trud włożony 
w całoroczną pracę i zebrane plony. Żniwa w tym roku nie były łatwe, gdyż pogoda tego lata była 
wyjątkowo kapryśna. Dlatego tym goręcej dziękuję rolnikom z naszej gminy i wszystkim, których 
praca i wysiłek wpisują się w trud „tworzenia” chleba. To dzięki nim mamy pewność, że każdego 
dnia na naszych stołach tego chleba nie zabraknie. Jednocześnie życzę wszystkim rolnikom, aby 
przyszłoroczne żniwa były pomyślne, a plony równie obfi te i udane.

Wiesław Gębka 
Wójt Gminy Choczewo

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.

Informuję również, iż za treść zawartą w tekstach, odpowiadają jedynie ich autorzy.
Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji i ogłoszeń, których treść warto 

przekazać do wiadomości publicznej i aby mogły one trafi ć do szerszego grona odbiorców.
Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy – w wersji papierowej lub elektronicznej. 

 Kontakt: tel. 722 024 910,  e-mail: wiesci1@gmail.com

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA I URZĘDU

W minionym miesiącu:
– podpisana została umowa sponsoringowa z fi rmą EPA Sp. 

z o.o. na kwotę 35 000,00 zł, otrzymaliśmy również pisemną 
promesę, gwarantującą kolejne 115 000,00 zł, w momencie 
rozpoczęcia inwestycji, budowy 10 turbin wiatrowych na terenie 
Naszej Gminy;

– do dnia 15 października, Gmina otrzyma od sponsora, fi r-
my PGE Elektrownie Wiatrowe, kwotę 150 000,00 zł na rozwój 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej;

– po niedawnej nawałnicy, która przeszła nad Naszą Gminą, 
pojawiło się wiele podtopień, m.in. w miejscowości Jackowo 
i Sasino. W celu przeciwdziałania podobnym sytuacjom zorga-
nizowana została wizja w terenie z udziałem Urzędników Naszej 
Gminy, natomiast w dniu 27 września spotkanie z przedstawicie-
lami dróg powiatowych. Celem rozmów, były wspólne ustalenia 
co do prac odwodnieniowych jakie należy wykonać w miejsco-
wości Jackowo;

– Wójt zlecił przegląd wszystkich dróg gminnych w celu 
ustalenia zakresu prac jakie będzie trzeba wykonać oraz ustalenia 
kosztów ich napraw. Jeszcze w miesiącu wrześniu powinny zacząć 
się prace nad naprawą dróg gruntowych, które są w najgorszym 
stanie technicznym.

– w Urzędzie Gminy zmienił się radca prawny. Współpra-
ca z dotychczasowym Radcą została zakończona w miesiącu 
wrześniu. Nowa współpraca została nawiązana z Trójmiejską 
kancelarią prawną;

– w miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lem Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu omówienia przyszło-
rocznej współpracy z Gminą nad bieżącym utrzymaniem drogi 
wojewódzkiej Nr 213, która przebiega przez teren całej Naszej 
Gminy;

– na wniosek Wójta udało się wyfrezować olbrzymie pniaki 
po usuniętych drzewach, które wyrastały na odcinku drogi powia-
towej pomiędzy miejscowościami Jackowo i Kurowo;

– udrożniony został przepust drogowy drogi powiatowej 

przy wyjeździe z Choczewa w kierunku Lubiatowa – Kopalina. 
Zastoisko wodne, które tworzyło się w tym miejscu, szczególnie 
w okresie zimowym dało się we znaki kierowcą;

– odbyło się spotkanie z przedstawicielem ENERGA Oświe-
tlenie, w celu ustalenia lokalizacji dodatkowego oświetlenia ulicz-
nego oraz wyłączenia nadmiernego oświetlenia, które generuje 
znaczne koszty dla Gminy;

– w drugiej połowie września zostały rozpoczęte prace nad 
budową chodnika dla pieszych w miejscowości Lubiatowo;

– w ramach funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach 
realizowane są prace nad budową ogródków jordanowskich i in-
nymi zaplanowanymi w roku ubiegłym inwestycjami sołeckimi;

– pomału dobiegają końca zebrania sołeckie na, których Wójt 
zawsze gościł i rozmawiał z przybyłymi na spotkania. Głównym 
tematem zebrań sołeckich był podział przyszłorocznego funduszu 
sołeckiego.

– odbyło się Walne Zgromadzenie członków Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Pradolina Łeby”, której członkiem jest również Nasza 
Gmina. Celem spotkania były kosmetyczne zmiany w statucie 
LGR „Pradolina Łeby”;

– podpisana została umowa użyczenia z fi rmą HZZ Prusie-
wo na działkę położoną w Osiekach celem zagospodarowania 
jej w ramach realizacji funduszu sołeckiego. W przyszłym roku 
planowany jest zakup ww. działki;

– w postępowaniu konkursowym został wyłoniony nowy 
Kierownik Gminnego Ośrodek Zdrowia. Nowym kierownikiem 
została Pani Elżbieta Wojciechowska;

– trwają rozmowy oraz przygotowywana jest niezbędna do-
kumentacja do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości będących 
w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
Najdalej zaawansowane prace to przejęcie prawie 2 ha działki 
w Choczewku;

- podsumowując sezon wakacyjny, o 50 % powiększyły się 
dochody Gminy z tytułu opłaty klimatycznej;

- tradycyjnie, w poniedziałki Wójt spotykał się z mieszkań-
cami rozmawiając o ich bieżących problemach.
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PYTANIA DO WÓJTA

1. Ostatnio wydałam dużo pieniędzy 
na prywatne leczenie u stomatologa, gdyż 
poziom usług dentystycznych, w ramach 
funduszu zdrowia, w naszej przychodni jest 
tragiczny. Proszę o dokładne wyjaśnienie 
mieszkańcom różnicy między: Publiczną 
Służbą Zdrowia, a Niepubliczną Służbą 
Zdrowia. 

Może mając pełną wiedzę na ten temat, ła-
twiej będzie Panu rozmawiać z mieszkańcami 
i dyrekcją Przychodni w Choczewie?

Publiczna służba zdrowia to służba pań-
stwowa, która często jest źle zarządzana. Wielu 
dyrektorom publicznych placówek brakuje nie-
zbędnej wiedzy do zarządzania przedsiębior-
stwem, jakim jest np. ośrodek zdrowia. Z powo-
du niskiej efektywności gospodarowania, pla-
cówki te przynoszą ogromne straty fi nansowe. 
W efekcie, koszt korzystania z „bezpłatnych” 
usług znacznie się zwiększa. W przypadku kie-
dy publiczna służba zdrowia przynosi straty, 
za jej kiepskie usługi płacimy nie tylko w po-
staci obowiązkowej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, ale także jako obywatele płacący 
podatki (ujemny wynik fi nansowy jest corocznie 
pokrywany z budżetu podmiotu tworzącego – 
czyli samorządu).

Natomiast prywatne placówki, które chcą 
osiągnąć zysk, wykazują się dbałością o pa-
cjenta. W przeciwnym przypadku pacjent, który 
będzie niezadowolony z poziomu świadczonych 
usług oraz z jakości opieki medycznej, nie bę-
dzie chciał w przyszłości skorzystać z usług 
danej placówki, a bez niego placówka ta nie 
osiągnie zysku. Dlatego, zakłady opieki zdro-
wotnej chcące zmaksymalizować swój zysk, 
będą miały silną motywację do zapewnienia 
jak najwyższej jakości świadczonych przez nie 
usług. Zaletą funkcjonowania przychodni w for-
mie spółki jest również czytelność tej formuły 
w obrocie prawnym i fi nansowym.

W publicznej służbie zdrowia podstawowym 
celem działalności placówek jest leczenie, 
za które zakład opieki zdrowotnej otrzymuje za-
płatę z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakość 
świadczonych usług ani efektywność leczenia 
nie decydują o wielkości zysków tych zakładów. 

Jedynym źródłem poprawy fi nansowej sytuacji 
placówki staje się minimalizacja kosztów, która 
najbardziej uderza właśnie w pacjentów.

2. Na ostatniej, sierpniowej Sesji przed-
stawiał Pan w skrócie nieprawidłowości jakie 
pojawiły się w czasie budowy Centrum In-
formacji Turystycznej, a które miały wpływ 
na obniżenie kwoty zwrotu przez Urząd 
Marszałkowski należnych nam pieniędzy. 
Poproszę o szczegóły tej sprawy czyli:

Jakie nieprawidłowości wystąpiły w czasie 
realizacji projektu i kto ponosi odpowiedzial-
ność za tę sytuację?

Czy w czasie realizacji budowy Centrum 
były dokonywane kontrole ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego co do zgodności realizacji 
budowy z projektem?

Kontrola realizacji projektu pn. „Budowa 
centrum informacji turystycznej i kulturalnej 
z zapleczem oraz salą konferencyjno-wysta-
wową w Choczewie” miała miejsce w dniach 
13–15.04.2011 r.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące 
uchybienia:

– część zakupionego sprzętu (szafka i dru-
karka) została uznana za koszty niekwalifi ko-
wane;

– za wydatek niekwalifi kowany uznano rów-
nież roboty dodatkowe polegające na zmianie 
kąta nachylenia połaci dachowej wraz z ujed-
noliceniem konstrukcji dachu, pomimo tego 
iż Instytucja Zarządzająca wstępnie wyraziła 
zgodę na wprowadzenie takich zmian;

– Zespół Kontrolujący stwierdził, że podczas 
postępowania przetargowego naruszono zasadę 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy 
pzp.

W związku z powyższym, łącznie w wyniku 
przeprowadzonej kontroli kwota dofi nansowa-
nia została pomniejszona o 65.050,56 zł.

Podczas realizacji projektu budowy Centrum 
nie miały miejsca żadne kontrole ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego w miejscu realiza-
cji inwestycji. Natomiast ewentualne zmiany 
dokonywane w projekcie jak w/w zmiana kąta 
nachylenia dachu były konsultowane z Instytu-
cją Zarządzającą.
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IX SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

W dniu 23 sierpnia  2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjno-wy-
stawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się IX 
sesja Rady Gminy  Choczewo, na której obecnych było 12 radnych.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego p.Krzysztofa Łasińskiego i 
przedstawieniu proponowanego porządku obrad przyjęto protokoły z sesji 
z dnia: 17.06 i 11.07.2011 r.

Następnie Wójt przedstawił relację z działalności międzysesyjnej, 
podczas której powiedział między innymi o:

 - zorganizowanym przy współudziale Stowarzyszenia STEK „Wspól-
na Przyszłość” Festynie z okazji Dni Gminy Choczewo, które odbyły się 
dzięki sponsorom;

- wyjeździe radnych i sołtysów na farmę wiatrową w Bełchatowie;
- przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie (m.in. przez RIO, PIP, 

Urząd Skarbowy, Urząd Marszałkowski);
- otrzymaniu wsparcia fi nansowego na usprzętowienie Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej;
-  staraniach przejęcia działek na rzecz sołectw od Agencji;
- a także o planowanym na 26.09.2011 r. spotkaniu z Panią Anną 

Dymną z Fundacji „Mimo wszystko”;
- podziękował Stowarzyszeniu STEK za organizację Dni Gminy 

Choczewo, „Stowarzyszeniu Dla Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo” 
za sprzedaż cegiełek na wyprawki szkolne dla dzieci, p.Zuzannie Wiącek 
za rozwożenie darów z Fundacji „Pan Władek”, radnym p.Michałowi i 
p.Markowi za pomoc przy ich rozwożeniu, Stowarzyszeniu „Promyk Na-
dziei” za zorganizowanie Festynu i zbiórki pieniędzy na budowę szamba i 
łazienki dla najbardziej potrzebujących, p.Anieli Siemczuk za wydawanie 
pomocy żywnościowej z Banku Żywności.

Następnie Radni podjęli uchwały:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.;
- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego ulicy Bałtyckiej oraz Ogrodowej we wsi Lubiatowo 
w gminie Choczewo;

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejon ulicy Polnej oraz obszaru przy lesie we wsi 
Lubiatowo w gminie Choczewo;

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ulic Spacerowej i Lawendowej we wsi 
Lubiatowo w gminie Choczewo;

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Sasino „Przy lesie”;

- w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Choczewo;

- w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Choczewo;

- w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Choczewo odrębnego 
obwodu głosowania.

Po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy

Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie
udostępnione są wszystkie uchwały.

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

                                                                                                                                   Voltaire

MÓJ GŁOS...MÓJ GŁOS...

ZEBRANIE W SOŁECTWIE STARBIENINO

2 września 2011 r. odbyło się „robocze” zebranie mieszkańców so-
łectwa Starbienino (wsie Lublewo, Lublewko i Starbienino). Miało ono 
na celu dokonanie podziału funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Uczestniczenie w tym spotkaniu było dla mnie źródłem zdziwienia 
nad nieświadomością niektórych mieszkańców.

Zaczęło się więc od ustalania na co wydamy fundusz sołecki w 2012 
roku. Jedni chcieli kwiatki, aby wsie wyglądały piękniej, inni nie, bo trzeba 
o te kwiatki dbać. Ktoś inny z kolei chciał część pieniędzy przeznaczyć 
na pokrycie kosztów związanych z transportem na Pasterkę, czy też 
do sezonowej pracy…

Zebranie osiągnęło punkt kulminacyjny w momencie wystąpienia 
jednej z mieszkanek, która nie ma dostępu do kultury, kościoła, od 12 lat 
nie ma pracy, a Urzędzie Pracy w Wejherowie nie ma ofert pracodawców 
z Gminy Choczewo.

Rozpętała się wielka „burza” (i nie była to kreatywna „burza mó-
zgów”). Wówczas pomyślałem, że mieszkańcy mojego sołectwa mogliby 
z powodzeniem wygrać „bitwę na głosy”, chociaż nie zaprezentowali siły 
wokalnej swoich strun głosowych, ale głosy mają silne jak dzwon.

Wracając jednak do poziomu wiedzy lokalnego społeczeństwa, 
uważam, że uczniowie mieszkający we wsiach sołectwa, powinni mieć 
dodatkowe zajęcia z „Wiedzy o społeczeństwie”, aby w domu edukować 
swoich rodziców. Dorośli niewiele wiedzą o kompetencjach lokalnej 
władzy: sołtysa, wójta i o zadaniach gminy. W czasach, gdy chodzili 
do szkoły były inne struktury władzy, a potem zamiast uczestniczyć w ży-
ciu społecznym lub dokształcać się, woleli (jak to pokazali na zebraniu) 
wszystko i wszystkich krytykować.

Proszę jednak mieszkańcy – krytykanci zauważyć, że pracodawcy 
z naszej gminy zakładają działalność gospodarczą również po to, aby nie 
zasilać grona bezrobotnych. A miejsca pracy tworzą w miarę rozwoju fi rmy, 
przyjmując do pracy te osoby, które jej aktywnie szukają, przychodzą, 
pytają i robią coś w tym kierunku, aby tę pracę mieć. Poza tym, założyć 
fi rmę może każdy – są programy i preferencje, szczególnie dla długotrwale 
bezrobotnych i osób w wieku 50+.

Zawsze dziwi mnie fakt, że każdy chce tylko brać, nie dając z siebie 
nic. Dlaczego nikt z tych długotrwale bezrobotnych nie sięgnie pamięcią 
wstecz i nie przypomni sobie, jak zaczynali przedsiębiorcy z naszej gminy. 
Tylko oni wiedzą jak było im ciężko, gdy nie mogli jeszcze pozwolić sobie 
na zatrudnienie choćby jednego pracownika. Potem, gdy już zatrudnili, ile 
nocy nie przespali bo zbliżał się termin płacenia składek ZUS, podatku 
do US, pensji pracownikom, a pracodawca nie miał z czego zapłacić…

Druga sprawa, iż nie znam osobiście żadnego przepisu prawnego, 
który mówi, że mieszkaniec gminy musi pracować na jej terenie. Wiele 
osób codziennie dojeżdża do miasta oddalonego niejednokrotnie o kilka-
dziesiąt kilometrów.

Kończąc moje refl eksje, serdecznie współczuję naszemu sołtysowi, 
bo postawa mieszkańców może skutecznie zniechęcić go do pracy, a szko-
da, bo to wspaniały człowiek.

Ma Pan pecha, Panie Romanie, że w sołectwie Starbienino wciąż 
jest zbyt mało takich osób, które wiedzą co to takiego oddolne inicjatywy 
społeczne.

Z niecierpliwością oczekuję kolejnego zebrania i tego, co może się 
wydarzyć.

Mieszkaniec Sołectwa Starbienino
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GOŚĆ Z NIEMIEC

30 sierpnia naszą gminę odwiedził p Klaus Israel ze Schwe-
rina, przedstawiciel Wydziału Kultury w Meklemburgii ds. 
kontaktów polsko-niemieckich. Wizyta ta była konsekwencją 
pobytu naszej delegacji w maju tego roku w Parchim, gdzie po-
stanowiliśmy o wznowieniu wzajemnych kontaktów i ich dalszym 
rozwijaniu.

Podczas spotkania z dyrekcją Zespołu Szkół w Choczewie 
omówiliśmy możliwości współpracy między szkołami part-
nerskimi, a także perspektywy wymiany doświadczeń między 
samorządami szkolnymi i rodzicielskimi. Nasz gość był pod 
dużym wrażeniem różnorodnej działalności szkoły w zakresie 
kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, a także roli szkoły 
w życiu kulturalnym i oświatowym całej gminy.

W Bibliotece Publicznej w Choczewie p. Klaus Israel zapo-
znał się z jej działalnością, a także obejrzał wystawę ręcznego ha-
ftu autorstwa naszych lokalnych artystów. Szczególnie zachwyciła 
go skrupulatnie prowadzona przez p. Beatę Żuk kronika. Wysoko 
ocenił udział Biblioteki w życiu kulturalnym gminy oraz szeroki 
zakres działalności daleko wykraczający poza zwykłe czytelnic-
two. Ustaliliśmy też, że możliwym polem współdziałania jest 
współpraca kółek fotografi cznych.

Nasz gość odwiedził też Urząd Gminy. W nowej sali Centrum 
Informacji Turystycznej obejrzał wystawę prac fotografi cznych 
Piotra Kanigowskiego.

Wizyta, choć krótka, była bardzo owocna. Określone zostały 
obszary możliwej współpracy. Od nas zależy, jakie odniesiemy 
z niej korzyści.

Już po wyjeździe Pana Israel nawiązaliśmy kontakt z klubem 
sportowym ze Schwerina w sprawie organizowanego tam turnieju 
piłki nożnej.

28 września w Schwerinie obchodzono Dzień Kaszubski 
organizowany m.in. przez działające tam towarzystwo niemiecko-
kaszubskie. Na tę okoliczność wysłaliśmy materiały promujące 
naszą gminę. Były to płyty z nagraniami naszego szkolnego chóru, 
a także zestaw prac członków Koła Fotografi cznego działającego 
przy Bibliotece Publicznej, które przedstawiają naszą gminę.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie 
podczas tej wizyty pp, Andrzejowi Soboń, Joannie Dzięgielew-
skiej, Alinie Rynko, Beacie Żuk, Andrzejowi Małkowskiemu 
i Zbigniewowi Sarzyńskiemu. Szczególne jednak podziękowania 
należą się Pani Joannie Pardus-Turek i Pani Karolinie Soboń, które 
były naszymi tłumaczkami.

Krzysztof Łasiński

POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA, POMOCY
SPOŁECZNEJ, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY 

GMINY CHOCZEWO

Dnia 31.08.2011 r. w sali konferencyjno-wystawowej Cen-
trum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie odbyło 
się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo, na którym obecne były 
również pielęgniarki z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie, 
Przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położ-
nych Oddział Wejherowo oraz Wójt Wiesław Gębka i Przewod-
niczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński.

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pracowni-
ków SP Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie w sprawie 
wynagrodzeń.

02.08.2011 r. do Wójta Gminy Choczewo wpłynęło pismo 
pielęgniarek z tutejszego Ośrodka Zdrowia z protestem w sprawie 
wstrzymania od 01.07.2011r. premii uznaniowej dla części perso-
nelu ZOZ-u w Choczewie. W piśmie, jak i również na spotkaniu 
Pielęgniarki wyraziły swoje oburzenie z powodu braku jakichkol-
wiek informacji na temat sytuacji fi nansowej ich zakładu pracy 
(przychody, kontrakty, straty itp.) i tym samym wcześniejszego 
poinformowania ich o wstrzymaniu wypłat premii.

Według Regulaminu premiowania w Gminnym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Choczewie z 2002 r., zgodnie z §1: „pre-

mia uznaniowa wypłacana jest w miarę możliwości fi nansowych 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

Pani Kierownik, która pomimo zaproszenia, na posiedzenie 
nie przybyła, wystosowała do Wójta Gminy Choczewo informa-
cję dotyczącą wstrzymania premii od 01 lipca br.. Wstrzymanie 
to tłumaczyła trudną sytuacją fi nansową służby zdrowia, a przede 
wszystkim zmniejszeniem wpływów do ZOZ-u w pierwszym 
półroczu 2011 r. w porównaniu z pierwszym półroczem roku 
ubiegłego aż o blisko 45 tys. złotych.

Do Ośrodka zapisanych jest obecnie 5600 pacjentów, a w se-
zonie letnim dodatkowym zyskiem dla Ośrodka są turyści, korzy-
stający również ze świadczonych przez miejscową służbę zdrowia 
usług (za jednego takiego pacjenta ośrodek dostaje 45,00 zł.).

Od 1 października 2011 r. funkcję Kierownika Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Choczewie będzie pełnić Pani Elżbieta Woj-
ciechowska, która podczas przeprowadzonego naboru na w/w sta-
nowisko wykazała się odpowiednią znajomością zagadnień 
z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 
zasad fi nansowania i prowadzenia Ośrodka Zdrowia.

/w.w./

  

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 
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WIATRAKI Z BLISKA

Temat siłowni wiatrowych jest jednym z głównych, o których 
dyskutują nasi mieszkańcy. Jak wiadomo możliwości i plany roz-
woju energetyki wiatrowej w naszej gminie są duże, ale jest też 
sporo przeciwników takiego kierunku rozwoju gminy. Spierają się 
w tej sprawie mieszkańcy, różne też poglądy reprezentują władze 
gminy.

Aby poszerzyć swoją wiedzę i dotknąć tematu z bliska wyje-
chaliśmy w okolice Bełchatowa, aby obejrzeć funkcjonującą tam 
już od 2007 roku farmę wiatrową. Dlaczego aż tam? W Kamieńsku 
(tak nazywa się ta lokalizacja) pracuje 15 wiatraków, każdy z nich 
o mocy 2MW, z turbinami marki Enercon. Parametry więc prawie 
takie jak tych, które mogłyby stanąć na obszarze między Osiekami, 
Lublewkiem i Lublewem.

Podczas prezentacji teoretycz-
nej przez prezesa tamtejszej farmy 
i wizji lokalnej w terenie zachęcano 
nas do inwestowania w ten rodzaj 
energii odnawialnej. Z punktu 
widzenia budżetu gminy korzyści 
są znaczne. Tam podatki wpływają 
do gminnej kasy i samorząd jest 
zadowolony. Jest jednak spora róż-
nica między lokalizacjami farmy 
w Kamieńsku, a planowaną naszą 
farmą (i nie tylko tą, ale przewi-
dywanymi także przez innych 
inwestorów w naszej gminie). Tam 
wiatraki stoją na górze, na zrekulty-
wowanym wyrobisku kopalnianym, 
a najbliższe zabudowanie mieszkalne znajduje się w odległości 5 km. Wpływ sąsiedztwa wiatraków 
na ludzi nie został więc przez nas rozpoznany, choć „diabeł” tak straszny z daleka i tylko z opowieści, 
tam wydawał się być mniej straszny, gdy był blisko i dał się dotknąć.

Warto jednak było pobrać tę naukę. Podróże kształcą i to wiadomo nie od dziś. Szkoda tylko, 
że wielu z tych, którzy będą decydować o tak ważnej dla nas sprawie nie skorzystali z tej okazji.

W wyjeździe wzięło udział m.in. czterech radnych, siedmiu sołtysów i wójt gminy Wiesław 
Gębka.

Krzysztof Łasiński

NADAWCZE SKRZYNKI POCZTOWE 
W MIEJSCOWOŚCIACH NADMORSKICH

Z nadmorskich miejscowości naszej gminy wyjechali turyści, 
a „wraz z nimi”... czerwone skrzynki pocztowe.

Czytelnicy mieszkający na terenie miejscowości Kopalino 
i Lubiatowo, ze względu na dość dużą odległość (ok.10 km) 
od najbliższej skrzynki pocztowej, umiejscowionej w Choczewie 
zwrócili się do mnie z zapytaniem, czy nie można zainstalować 
ich ponownie, aby służyły tubylcom również przez cały rok.

Z informacji jakie otrzymałam z jednostki nadrzęd-
nej dla tego obszaru, tj. Centrum Poczty Oddział Rejono-
wy w Gdyni wynika, że w obu miejscowościach na stałe 
mieszka niewielka liczba mieszkańców: w Kopalinie – 
około 169 osób, w Lubiatowie – 179, co jest „poziomem

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE- MEDAL ZA ZASŁUGI!

Siedem grup społecznych, działaczy i instytucji zostało uhonorowanych medalami „Za zasługi dla powiatu wejherowskiego”. 
Decyzję o przyznaniu wyróżnień podjęli radni powiatowi. Od 2002 roku rada powiatu przyznała 70 medali. W tym roku kapituła 
zadecydowała o przyznaniu siedmiu krążków. 

Jeden z siedmiu medali trafi  między innymi do Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego za przodowanie w dziedzinie 
promocji na terenie gminy i powiatu, w prężnej i odnoszącej sukcesy inicjatywie lokalnej społeczności. 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
/w.w./

ilościowym” poniżej minimum określonego w wytycznych w tym 
zakresie. Wg danych Oddziału Rejonowego w Gdyni, liczba 
przesyłek wrzucanych do skrzynek nadawczych jest niewielka, 
a poza tym każdy Klient może przekazać przesyłkę do nadania 
listonoszowi, w czasie obsługi rejonu doręczeń.

Z w/w powodów CP ORJ w Gdyni uważała, iż instalowanie 
skrzynek i ich utrzymywanie poza okresem letnim (lipiec – sier-
pień) w tych miejscowościach nie jest konieczne.

Jednakże po przeanalizowaniu obecnej sytuacji, przedstawi-
ciel Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Gdyni poinformował, 
że po dokonaniu pewnych zmian, m.in. w zakresie rejonów 
doręczeń, zaistniała w chwili obecnej możliwość ponownego 
zainstalowania skrzynki pocztowej w miejscowości Lubiatowo. 
Od 1 października 2011 roku dotychczasowa skrzynka sezonowa 
będzie dostępna przez cały rok.

/w.w./
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SZANSA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ubiegłym roku, w czasie wakacji, Marta Łaszewska 
z Żelazna odpoczywała przez dziesięć dni w ośrodku sportowo-
rehabilitacyjnym na jeziorze Mausz. Ośrodek ten jest prowadzony 
przez Stowarzyszenie „Szansa-Start” z Gdańska, które od kilku lat 
współpracuje z sołectwem Starbienino i tam działającym Kołem 
Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie zajmuje się głównie pomo-
cą osobom niepełnosprawnym ruchowo i prowadzi wiele sekcji 
sportowych, których członkami są sportowcy niepełnosprawni.

W sierpniu tego roku do Mausza wyjechała już czteroosobowa 
grupa niepełnosprawnych z naszej gminy wraz z opiekunem. Tam 
odpoczywali, ale przede wszystkim, pod okiem fachowej kadry, 
brali udział w zaplanowanych i profesjonalnie przygotowanych 
zajęciach sportowych i rehabilitacyjnych. A ośrodek przygotowa-
ny do tego celu jest doskonale. Były więc kajaki, rowery wodne, 
konie, zajęcia lekkoatletyczne, siatkówka, unihokej, tenis stołowy, 
a także popularna wśród niepełnosprawnych gra ”boccia”, która 
jest jednocześnie dyscypliną paraolimpijską. Nasze dzieci bardzo 
chętnie brały udział we wszelkich zajęciach i korzystały z atrakcji, 
które nam zaoferowano.

Nie byliśmy jedynymi uczestnikami tego obozu. Przebywało 
tam wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami. To także była 
dla nas nauka. Ludzie, którzy z różnych powodów byli niepeł-
nosprawni, pokazywali jak, mimo wszystko, pokonują bariery 
i udowadniają, że oni także są pełnoprawni do korzystania z do-
brodziejstw naszego świata.

Wydaje się, że nasze dzieci były z pobytu w Mauszu zado-
wolone. Adrian Szczerbiński, jeden z naszych podopiecznych, tak 
wspomina: „Podobało mi się bardzo. Poznałem wielu interesują-
cych ludzi. Nikt tam nie zwracał uwagi na niepełnosprawności. 
One nie miały znaczenia. Ludzie potrafi ą być bardzo serdeczni 
pomimo swych ułomności fi zycznych. Najbardziej podobały 
mi się zajęcia z tenisa stołowego. Było fajnie, ale zbyt krótko. 
Chciałbym wrócić tu za rok.” Rzeczywiście, Adrian okazał się 

niezłym talentem sportowym, 
zwłaszcza w tenisie stołowym.

7 września, podczas spotkania 
choczewskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk Nadziei”, zaprezentowaliśmy 
fotografi czne retrospekcje z po-
bytu w Mauszu. Chyba zrobiły 
dobre wrażenie na uczestnikach 
spotkania. A może nawet wzbu-
dziły odrobinę entuzjazmu i wiary, 
że niepełnosprawność nie odbiera 
prawa do pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym.

14 września przybył do Cho-
czewa wiceprezes stowarzysze-
nia „Szansa-Start Gdańsk”, pan 
Zbigniew Zarzycki w asyście
/niepełnosprawnego/trenera tenisa stołowego, p.Ernesta Gardy-
nika. Po rozmowach w Zespole Szkół w Choczewie ustalono, 
że Adrian Szczerbiński zostanie objęty opieką trenerską i będzie 
zawodnikiem tenisa stołowego objętym profesjonalnym progra-
mem szkolenia. Dziękujemy dyrekcji szkoły za pomoc i udo-
stępnienie obiektu, a także umożliwienie Adrianowi treningu. 
Szczególne podziękowania należą się jednak Wójtowi gminy, 
panu Wiesławowi Gębce, który znalazł sposób na to, aby nasze 
dzieci mogły spędzić pożytecznie wakacje w Mauszu. Bez wspar-
cia sponsorów bowiem, znalezionych przez pana Wójta, wyjazd 
byłby niemożliwy. Nie dziwi nas jednak postawa włodarza naszej 
gminy, który znany jest z wrażliwego serca.

Dziękujemy także Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk Nadziei”, z Panią Prezes, Ewą Świątek, za pomoc w wy-
posażeniu niektórych uczestników wyjazdu w artykuły pierwszej 
potrzeby.

Gabrysia Łasińska, opiekun grupy
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DOŻYNKI POWIATU WEJHEROWSKIEGO W GÓRZE

Wieniec dożynkowy reprezentujący Gminę Choczewo zdobył III miejsce na Najlepszy Wieniec Dożynkowy w Powiecie Wejhe-
rowskim w kategorii wieńca niekonwencjonalnego podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Górze.

Wieniec został wykonany przez mieszkańców Sołectwa Kierzkowo. Pomysłodawcą 
oraz  głównym wykonawcą wieńca była Pani Barbara Zondziuk. Konstrukcję wykonał 
Pan Wojciech Orzeł. Materiały, czyli zboże przygotowały Panie: Justyna Fleming, 

Grażyna Puchalska, 
Sabina Fleming oraz 
Maria Soyka, które 
również pomagały w 
wykonaniu wieńca. 
Chłopcy, Piotr Kru-
kowski, Przemysław 
Świątek oraz Kacper 
Bocho zajmowali się 
niesieniem wieńca.
Dziękuję wszystkim 
za chęć i zaangażo-
wanie w pracach na 
rzecz Sołectwa a za-
razem Naszej Gminy 
Choczewo.

Bardzo dziękuję. 
Pozdrawiam, 

Sabina Fleming

 
 
 
 

FUNDUSZE I PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA� LUDZKI NA 
OBSZARACH WIEJSKICH - SPOTKANIE INFORMACYJNE – 

 
Dnia 20.09.2011 r. w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej Urz�du Gminy w 

Choczewie odby�o si� spotkanie informacyjne zorganizowane przez Regionalny O�rodek Europejskiego Funduszu 
Spo�ecznego w S�upsku prowadzony przez Pomorsk� Agencj� Rozwoju Regionalnego S.A. w S�upsku dotycz�ce 
mo�liwo�ci pozyskania funduszy i realizacji projektów w ramach programu Operacyjnego Kapita� Ludzki na 
obszarach wiejskich. We wrze�niu br. Departament Europejskiego Funduszu Spo�ecznego Urz�du Marsza�kow-
skiego Województwa Pomorskiego w Gda�sku og�osi� nast�puj�ce konkursy: 

1. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Dzia�anie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno�ci zawodowej na obszarach wiejskich 

2. Priorytet VII  Promocja integracji spo�ecznej 
Dzia�anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

3. Priorytet IX Rozwój wykszta�cenia i kompetencji w regionach 
Dzia�anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Spotkanie, skierowane przede wszystkim do organizacji pozarz�dowych, gminnych o�rodków kultury, 
gminnych o�rodków pomocy spo�ecznej, szkó� wiejskich, so�tysów i kó� gospody� wiejskich, mia�o na celu 
zapoznanie wszystkich ewentualnych projektodawców z mo�liwo�ciami i zasadami tworzenia projektów oraz ich 
realizacji. 

      

                                                         

                                                                                                                    

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

 

S�upsk 
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DOŻYNKI POWIATOWE I NIE TYLKO…

11 września 2011 r gmina Choczewo uczestniczyła w powiatowych dożynkach w Górze gmina Wejherowo. Na dożynkach obec-
ni byli Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński. Piękny wieniec w kategorii 
„niekonwencjonalny”, wykonany przez sołectwo Kierzkowo wg projektu Pani Barbary Zondziuk zdobył III miejsce.

W namiocie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod kierownictwem Hanny Rocławskiej zorganizowano 
wystawę płodów rolnych. Nie zabrakło domowego chleba i smalcu przygotowanego przez Katarzynę Zacharewicz pod potrzeby 
stoiska. Nie zabrakło również materiałów promocyjnych gminy Choczewo i Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego. Był 
to najbardziej oblegany przez rolników i gości specjalnych w tym: Ministra Rolnictwa Kazimierza Plocke, Starosty Powiatowego 
Józefa Reszke, Dyrektora ARiMR z Gdyni Pani Stanisławy Bujanowicz. Wójtowie innych gmin a także przedstawiciele instytucji 
i zakładów pracujących na rzecz rolnictwa w naszym powiecie. W dożynkach uczestniczyli również Kierownik KRUSu Włodzimierz 
Hewelt oraz inspektor Ryszard Bobkowski, który zorganizował konkurs wiedzy o BHP w rolnictwie nagradzając rolników drobnymi 

upominkami.
Koło Gospodyń Wiejskich w Sasinie zorganizowało stoisko 

z domowym ciastem, pierogami i chlebem ze smalcem i ogór-
kami. Produkty do sprzedaży przygotowały panie Genowefa 
Kramek, Krystyna Stefańska, Katarzyna Zacharewicz, Mirosława 
Górczyńska i wiele innych osób. Dochód ze sprzedaży posłuży 
zorganizowaniu kursu praktycznego wizażu.

17 września br. odbyły się w Choczewku uroczystości 
promocyjne zorganizowane przez fi rmę „AGRICO POLSKA” 
producenta i dystrybutora sadzeniaków ziemniaka, z okazji jej 

5-cio lecia. Firma powstała w 2006 roku i rocznie sprzedaje 10–12 tys. ton sadzeniaków ziemniaka różnych odmian: Almera, Arsena, 
Arielle, Ditta, Energie, Fresco, Agata, Arsena, Impala. Prezes fi rmy, Pan Ryszard Krupa pełnił honory Gospodarza. Uroczystości odbyły 
się na terenie ogromnych budowli, magazynów i przetwórni ziemniaków i warzyw, w których utworzono nowoczesne ciągi technolo-
giczne do oczyszczania, sortowania i paczkowania ziemniaków i warzyw, których właścicielami są grupy producenckie sp.zoo.

”Agro North”sp.zoo. na wystawie prezentowała warzywa gruntowe:
Por – odm.Sewilla,
Kapusta czerwona odm. Resane,
Kapusta biała  odm. Zenon, Socrates, Factor, Ramco, Liberator,
Marchew  odm. Natalia ,Crofton, Dordogne, Morelea, Nerac,
Cebula  odm. Vision , Alonsco, Mission,
Pietruszkę odm.Bubka.
”Fresco” sp.zoo. na wystawie pokazała:
Ziemniaki odm.: Agata, Satine, Sante, Innovator, Impala, Kuras, Ditta, Marlen, Arielle 

i Fresco.
W uroczystościach uczestniczyło wielu znakomitych gości. Głównym gościem był Minister 

Rolnictwa Kazimierz Plocke, który wręczał odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymali 
je Prezes AGRICO POLSKA Ryszard Krupa oraz główni inicjatorzy inwestycji w Choczewku: 
Ewelina Czaja i Andrzej Lewiński.

Degustację potraw z ziemniaków produkowanych przez North Star przygotowały Panie; 
Genowefa Kramek, Katarzyna Zacharewicz, Mirosława Górczyńska i Halina Łuc. Serwowały 
placki ziemniaczane, pierogi z nadzieniem z tartych ziemniaków, ciasteczka ziemniaczane, sosy 
czosnkowe oraz borówkę. Stół pięknie udekorowany, materiały promocyjne gminy a przede 
wszystkim smakowite potrawy z ziemniaków przyciągały wszystkich uczestników tej imprezy.

Gmina Choczewo może się pochwalić kolejną zdobyczą, a mianowicie: 11 września na Targach Poznańskich Pani Mirosława 
Gawryszewska-Górczyńska otrzymała perłę za potrawę „Śledź bałtycki po rybacku”. Jest to najwyższe odznaczenie kulinarne w Kra-
jowym Konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo-smaki regionów”.

Dla przypomnienia dodam, że w 2007 roku Pani Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa otrzymała perłę za „Kaczkę po pomor-
sku”.

Tradycje kulinarne w gminie Choczewo osiągnęły już poziom mistrzowski, w czym górują członkinie Choczewskiego Stowarzy-
szenia Turystycznego, ponieważ zarejestrowaliśmy już na stronach Ministerstwa Rolnictwa 8 potraw tradycyjnych, w tym:

Katarzyna Zacharewicz – „kaczkę po pomorsku”, ”borówkę z gruszką”, ”żurawinę z chrzanem i jabłkiem” oraz „nalewkę jago-
dową”.

Genowefa Kramek –„Śledzie solone z beczki w zalewie słodko-kwaśnej”, „Borowiki suszone 
w kwaśnej śmietanie”

Halina Łuc – „Kuch marchewny”,
Anna Szafoni –„Choczewskie wino z róży”.
Zgłoszono więcej potraw, które czekają na rejestrację.
Nasza piękna ziemia choczewska jest nie tylko przyjazna dla turystów i gości przebywających 

na letnim wypoczynku w kwaterach agroturystycznych ale przede wszystkim słynie z niezwykle 
gościnnych i przyjaznych mieszkańców. Jednak największym walorem naszej ziemi jest kultywo-
wanie tradycji kulinarnych, które są już marką turystyczną przyciągającą coraz więcej gości.

Doradca Rolny PODR
 Mgr inż. Genowefa Błahuszewska 
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„…To pan zabił?.
– Skądże. (…Wiedzą!)

(Więc kłamie...) Niechże się pan przyzna!
– A do czegóż to niby? ”

PRZESŁUCHANIE

O pozytywnych i negatywnych aspektach funkcjonowania 
naszej gminy rozmawiam z Panem Romanem Antończykiem, 
leśniczym Nadleśnictwa Choczewo, będącym od urodzenia 
mieszkańcem Gminy Choczewo.

/w.w./: Czy przez te lata, które spędził Pan, mieszkając 
i pracując w Choczewie, dokonały się jakieś poważne 
zmiany, świadczące o rozwoju gminy?

p.Roman Antończyk: Ostatnie 20 lat w naszej gminie, 
to czas trwania w marazmie, czas dla gminy i jej mieszkań-
ców zmarnowany. Nie wykorzystaliśmy szansy, jaką dawa-
ły zmiany polityczne w kraju. Skutki tego są w tej chwili 
opłakane. Był czas, gdy Gmina Choczewo na tle sąsiednich 
gmin była postrzegana jako bogata i atrakcyjna. Przez ogólny 
kryzys kadry kierowniczej, nie tylko wójtów, lecz również 
kierowników, doprowadzono do braku jakiegokolwiek 
rozwoju. Wygodnie było trwać i utrzymywać się na stano-
wiskach. Zaniedbano wówczas wiele spraw, nie stworzono 
podstaw do zmian, które powinny były następować. Stąd, 
moim zdaniem obecne problemy. Dzisiaj zaplanowanie 
dobrego budżetu jest niezwykle trudne. Oprócz długów, 
które trzeba spłacać, gmina musi posiadać środki na bieżące 
wydatki i funkcjonowanie administracji.

Transformacja z gminy typowo rolniczej do gminy o cha-
rakterze turystycznym trochę nam nie wyszła. Proces trwa, 
nie został zakończony i odbywa się chaotycznie. Powstają 
domki letniskowe, do których nie można dojechać (brak 
dróg), są bardzo duże problemy z wodą i ściekami (brak 
kanalizacji i wodociągów). Moim zdaniem jesteśmy gminą 
rolniczo-turystyczno-leśną. Dawniej, w latach 70 i 80-tych 
życie we wsiach PGR-owskich i pozostałych, wzajemnie się 
uzupełniało. Obecnie pozostały dysproporcje na niekorzyść 
tych pierwszych. Sąsiednie gminy w ostatnich 20 latach 
rozwijały się o wiele szybciej i dystans cały czas się po-
większa na naszą niekorzyść. Część przyczyn tego zjawiska 
leży po stronie czynników obiektywnych, ale zdecydowana 
większość to nieudolność, brak pomysłów naszych samo-
rządowców.

Do negatywów zaliczam stały odpływ wykształconej 
młodzieży. Dzieci większości moich znajomych pracują poza 
naszą gminą. Pozytywem jest wygląd naszych wsi. Miesz-
kańcy dbają o swoje posesje, samorządowcy spowodowali 
powstanie wielu chodników, powstała też z prawdziwego 
zdarzenia nowa ulica w Choczewie.

Podsumowując – straciliśmy dużo czasu w okresie, gdy 
inni rozwijali się szybciej. Teraz o rozwój jest bardzo trudno. 
Wydaje się, że głównym motorem napędowym może być 
Urząd Gminy, jednak brak pieniędzy nawet na bieżące wydat-
ki nie napawa optymizmem. A gdzie inwestycje? W związku 
z brakiem pieniędzy występują duże trudności związane 

z pozyskiwaniem środków pomocowych z UE.
/w.w./: Jakie znaczenie dla mieszkańców, Pana zda-

niem, miały ubiegłoroczne wybory samorządowe?
p.Roman Antończyk: Moim zdaniem największą war-

tością tego przełomu była sama zmiana. Natomiast wynik 
wyborów uzmysłowił społeczeństwu, że każdy może wygrać, 
i że zmiany są możliwe. I właśnie to uważam za największy 
sukces tych wyborów.

/w.w./: A co według Pana zmieniły one w życiu lokalnej 
społeczności?

p.Roman Antończyk: Mija prawie rok od wyboru no-
wej Rady i Wójta. Będąc realistą, na wiele nie liczyłem… 
Można tu było liczyć wyłącznie na zmianę jakości pracy 
samego Urzędu, na inne spojrzenie na zadania tej gminy 
i na zlikwidowanie nepotyzmu, który panował do tej pory. 
Nie liczyłem na wielkie inwestycje, na hale sportowe itp., 
bo wiedziałem, że nie byłoby ich i tak z czego fi nansować. 
Minął rok i właściwie trzeba sobie jakoś odpowiedzieć, czy 
te oczekiwania się spełniają i ocenić władzę starą i tę nową 
poprzez ich porównanie.

Myślałem, że Rada zmieni się w taki sposób, że będzie 
miała większy kapitał intelektualny od poprzednich. Jednak 
nie jest to Rada, która byłaby w stanie inicjować działania 
i wskazywać drogę wójtowi.

/w.w./: Jak oceniłby Pan poprzednią władzę?
p.Roman Antończyk: Muszę powiedzieć, że poprzedni 

wójt był najlepszym z dotychczasowych.
/w.w./: Skoro więc był najlepszy, to dlaczego prze-

grał?
p.Roman Antończyk: Jego indywidualne predyspozy-

cje i umiejętności trzeba ocenić bardzo dobrze. Osobiście 
uważam, że Pan Jacek Michałowski to człowiek z dużym po-
tencjałem i zdolnościami przywódczymi. Zapewne popełniał 
wiele błędów, jednak to nie one były przyczyną przegranej 
Pana Michałowskiego w wyborach. To źle dobrani współpra-
cownicy i otoczenie, które „ciągnęło” Go w dół, i którego był 
niewolnikiem, sprawiło, że przegrał wybory. Naszą gminę 
powinno stać na utrzymanie wójta, nawet za duże pieniądze. 
Ale tylko jednego człowieka na tym stanowisku, a nie grupy 
osób, która intelektualnie nic nie wnosiła do tego, co wójt 
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robił. Zadowalanie popleczników zamiast praca nad roz-
wojem gminy, to nie było zajęcie, za które wyborcy dawali 
swoje poparcie.

/w.w./: Jak Pan ocenia działania obecnej władzy?
p.Roman Antończyk: Jeśli chodzi o nowego wójta, 

to chciałbym mu życzyć jak najlepiej… Ale do tej pory 
zaniechał pewnych działań, które moim zdaniem w ciągu 
minionego roku powinny nastąpić. Po pierwsze, audyt, czyli 
bilans otwarcia, który byłby linią oddzielającą to co było, 
od tego co będzie. Po drugie, nie wykorzystanie gazety gmin-
nej, w której powinien być ten bilans uczciwie społeczeństwu 
przekazany. Pokazane powinny być również zagrożenia, 
możliwości i irracjonalności w przyszłym budżecie. Taki 
„bilans otwarcia” byłby dla mnie najważniejszy w pierwszym 
okresie pracy nowej Rady i Wójta.

Kolejną sprawą jest fakt (który nie napawa mnie opty-
mizmem!), że 70% pracowników Urzędu Gminy jest źle 
nastawionych do obecnego wójta. Takie złe nastawienie 
to niedoinformowanie, przemilczanie i bierna praca urzędni-
ków. Prowadzenie Urzędu przy tak dużej opozycji z czasem 
stanie się równią pochyłą w dół. Jeśli to nie ulegnie zmianie, 
to nie widzę wielkich szans na to, aby Urząd zaczął funk-
cjonować normalnie. Nie sądzę jednak, aby zmiana ta miała 
polegać na zwalnianiu pracowników, lecz na tym, aby stali 
się oni wyłącznie urzędnikami. Nie powinno mieć dla nich 
znaczenia, że byli związani emocjonalnie z poprzednim wój-
tem. Jeśli do dzisiaj ostentacyjnie to pokazują, należałoby się 
zastanowić, czy rzeczywiście ich praca tam ma sens. Tak więc 
odpowiedni dobór kadr i właściwe wykonywanie obowiąz-
ków powinno polepszyć atmosferę pracy w Urzędzie.

/w.w./: W ostatnim czasie doszło już do zmian na sta-
nowiskach kierowniczych w jednostkach podległych 
samorządowi.

p.Roman Antończyk: Choć jestem tylko obserwatorem, 
który widzi, myśli i wyciąga wnioski, sądzę, że zmiany te 
spełnią nasze oczekiwania. Już teraz obserwuję w Gmin-
nym Zakładzie Komunalnym pewne zmiany – powoli 
ulega zmianie styl pracy i porządkowanych jest wiele nie-
prawidłowości. Jednak wszelkie zaszłości nie są możliwe 
do usunięcia w przeciągu jednego roku, a wiele rzeczy jest 
zupełnie niemożliwych do zrobienia z banalnego powodu – 
braku pieniędzy. Wydaje mi się, że w przyszłości zakład ten 
powinien być bardziej niezależną jednostką, która sama się 
utrzymuje i przynosi zyski.

Zmiana na tych dwóch kierowniczych stanowiskach jest 
sygnałem, który daje nadzieję na przyszłość. Co prawda, nie 
można zwalniać wszystkich pracowników, natomiast ludzi, 
którzy nadają kierunek należy dobierać z rozwagą, patrząc 
na ich kompetencje.

/w.w./: Na wielu stanowiskach w Urzędzie również 
nastąpiły zmiany – na stanowisku skarbnika, w dziale 
inwestycyjnym…

p.Roman Antończyk: No tak, ale niektóre z tych zmian 
zostały niejako wymuszone przez odejścia pracowników 
na emeryturę. Nie ukrywam, że miałem nadzieję, iż spra-

wy kadrowe zostaną unormowane w przeciągu minionego 
roku.

/w.w./: Od pewnego czasu trwa w naszej gminie 
„walka o wiatraki”. Jakie Pan zajmuje stanowisko w tej 
sprawie?

p.Roman Antończyk: Jestem za tym, aby wiatraki 
w naszej gminie zaistniały, bo jest to nowoczesna forma 
pozyskiwania energii, która zasługuje ze wszech miar 
na poparcie. Natomiast farmy wiatrowe muszą powstawać 
w odpowiedniej proporcji w stosunku do powierzchni gminy, 
ich umiejscowienie należy planować z głową. Musi się ono 
w jakiś sposób „zgrywać” z tym, co gmina chce reprezen-
tować i osiągnąć. Stąd uważam, ze wiatraki w południowej 
części gminy – tak, ale na północy, w bliskości miejscowości 
nadmorskich – zdecydowanie nie. W Danii i Holandii obser-
wuje się już odejście od stawiania wiatraków w miejscach 
atrakcyjnych turystycznie. W naszym przypadku należy wy-
korzystać idealne położenie gminy – wzgórza moreny bocznej 
w południowej jej części. (8–10 km od strefy brzegowej).

/w.w./: A jak w nadmorski krajobraz ma szanse 
wkomponować się elektrownia atomowa…?

p.Roman Antończyk: Nie będę w tym miejsc obiek-
tywny, gdyż miałaby ona ewentualnie powstać w tej części 
gminy, gdzie zajęłaby duże powierzchnie lasów, w miejscu 
do którego mam duży sentyment, bo się tam urodziłem, 
wychowałem, pracowałem… W związku z tym jestem prze-
ciwny jej powstaniu. Taka elektrownia postawiłaby na pewno 
naszą gminę w grupie gmin, które mają wysokie dochody. 
Życzę nam tego, aby powstała, ale wówczas, gdy mnie już 
nie będzie…

/w.w./: Tak duża budowa zmieniłaby krajobraz. Czy 
również miałaby negatywny wpływ na miejscową tury-
stykę?

p.Roman Antończyk: Jesteśmy społeczeństwem nie 
do końca w tej dziedzinie uświadomionym. We Francji, czy 
w Szwecji tuż obok elektrowni się wypoczywa. Francuzi 
chwalą się, że 70% ich energii pochodzi z elektrowni ją-
drowych. Na pewno w trakcie budowy, domki letniskowe 
i pensjonaty wykorzystywane byłyby jako baza noclegowa 
dla pracowników i wypoczynkowa dla ich rodzin. Jednak 
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po zakończeniu budowy turyści niezbyt chętnie odwiedzaliby 
zapewne te tereny.

/w.w./: A czy teraz oferta turystyczna jest u nas na wy-
sokim poziomie?

p.Roman Antończyk: Dobrze, że staramy się rozwijać 
turystykę, jednak uważam że w najbliższym okresie powin-
niśmy skupić się na tworzeniu infrastruktury polepszającej 
warunki życia mieszkańców, a nie turystów, gdyż my miesz-
kamy tu 365 dni w roku, a oni jedynie przez 2–3 miesiące. 
Dobrym kierunkiem jest tworzenie takiej turystyki, która 
polega na istnieniu wsi letniskowych bez dużych pensjona-
tów, a jedynie z małymi domkami letniskowym i kwaterami 
prywatnymi. Musimy więc uważać, aby nie stało się tak, jak 
w np. w Białogórze, skąd ludzie obecnie uciekają od ataku-
jącego ich z każdej strony hałasu, muzyki i od deptaków za-
lanych pamiątkami, chińszczyzną i popcornem. Do naszych 
nadmorskich miejscowości przyjeżdżają turyści szukający 
spokoju i nie możemy dopuścić do tego, aby zostali oni wy-
parci przez tę wielką masę ze względu na to, że powstanie 
moda na np. Kopalino czy Słajszewo.

Przy okazji turystyki powstaje możliwość zarobienia 
przez Gminę dodatkowych pieniędzy, choćby na opłacie 
klimatycznej. Z tym, że trzeba tę opłatę skutecznie ściągać. 
Najprościej byłoby zainstalować bramki wjazdowe do tych 
miejscowości. Podobnie pobierają opłatę klimatyczną 
w Rumunii, w turystycznej miejscowości Mamaia, gdzie 
aby wjechać w okresie letnim, trzeba zapłacić. Uważam, 
że to bardzo ciekawy i skuteczny sposób. Problem w tym, 
czy nasze prawo dopuszcza taką formę pobierania podatku. 
Tego nie wiem.

/w.w./: Jak postrzega Pan życie kulturalne w Gminie 
Choczewo?

p.Roman Antończyk: W tej dziedzinie, przy niewielkich 
nakładach, wykorzystując kapitał ludzki, można najszybciej 
coś osiągnąć. Jest w gminie kilka stowarzyszeń i zapewne 
wiele osób, które chętnie angażowałyby się w tworzenie 
tej kultury. Dobrym przykładem jest Gminna Biblioteka 
Publiczna, która ma swoje życie, i której działalność należy 
dobrze ocenić.

Jednak drugą sprawą jest wykorzystanie również tego, 
co dzieje się w sąsiednich gminach. Istnieje tam wiele 
zespołów, np. w Wierzchucinie, Nadolu, Gniewinie, które 
można by zapraszać na występy i u nas. Jednak potrzebny jest 
do tego prawdziwy animator kultury, który organizowałby 
spotkania i wszelkie imprezy kulturalne.

/w.w./: Co sądzi Pan o organizowanych w gminie im-
prezach masowych?

p.Roman Antończyk: Sądzę, że wydatki na ten cel 
przeznaczane można by radykalnie ograniczyć. Zaznaczam, 
że to co mówię, są to moje prywatne opinie i wiele osób może 
się z nimi nie zgadzać. Według mnie, nie ma większego sensu 
organizowanie np. dożynek fi nansowanych z budżetu Urzędu 
Gminy, gdyż rolników na naszym terenie nie ma już zbyt 
wielu. Jeśli więc miałoby funkcjonować nadal takie święto, 
to powinno ono być fi nansowane z innych źródeł.

/w.w./: Jak ocenia Pan gazetę gminną?

p.Roman Antończyk: Moim zdaniem, jest ona jako 
narzędzie informacyjne Urzędu Gminy, zupełnie nie wy-
korzystana. Urząd powinien w pierwszej kolejności wy-
korzystywać ją do przekazywania wszelkich pozytywnych 
informacji dotyczących gminy. A wszystko to oczywiście 
w sposób uczciwy. Sądzę natomiast, że informacji z niektó-
rych dziedzin, czy instytucji jest zbyt dużo. Wszystko powin-
no być w odpowiednich proporcjach. Każde z istniejących 
stowarzyszeń, czy organizacji powinno zamieszczać co jakiś 
czas sprawozdanie ze swej działalności. Również zwykli 
obywatele, a nawet dzieci powinni pisać. Trzeba pozbyć się 
obaw i nieśmiałości.

/w.w./: Mam nadzieję, że rozmowa z Panem, w której 
nie boi się Pan wyrażać swojego zdania i opinii nawet 
na tematy, budzące kontrowersje, zachęci wszystkich 
do odkrywania, również na łamach gazety, własnych 
myśli i poglądów.

A co, Pana zdaniem, dobrze funkcjonuje w naszej 
gminie?

p.Roman Antończyk: Handel, który jest na wysokim 
poziomie. Dobrze zaopatrzone sklepy, do których przyjeż-
dżają również mieszkańcy sąsiednich gmin. Można nawet 
powiedzieć, że te sklepy to nasza mała chluba.

/w.w./: Może jeszcze jakieś inne pozytywne aspekty 
życia gminy…

p.Roman Antończyk: Po kilku moich wizytach w miej-
scowej szkole zmieniłem całkowicie zdanie o młodzieży. 
Stwierdziłem, że jest fantastyczna. Jest przede wszystkim 
ogromnym kapitałem naszej gminy. Jednak nie wiem, jak 
można by ją tu zatrzymać i właściwie po co, skoro nie mają 
tu i tak żadnych szans na rozwój.

Cieszę się natomiast, że nastąpiły pewne zmiany i będąc 
optymistą mam nadzieję, że uda się obecnym włodarzom 
zadowolić takich trochę krytyczniej patrzących obywateli, 
jak ja. Jednakże większe nadzieje wiążę z ich następcami… 
Uważam, że dopiero następne wybory spowodują korzystne 
zmiany.

/w.w./: Dziękuję za rozmowę i życzę, aby te nadzieje, 
pomimo wszelkich trudności, miały szansę na spełnie-
nie.
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„Sztuka – to człowiek dodany 
do natury.”

/Stanisław Witkiewicz, ojciec/

WIEŚ – MOJE HOBBY

ADAM FERENCY to jeden 
z najbardziej charakterystycznych 
aktorów polskiej sceny teatralnej 
i fi lmu. Absolwent warszawskiej 
PWST z 1976 r. W tym samym 
roku zadebiutował na ekranie 
– zagrał w jednym z odcinków 
serialu „007 zgłoś się”. Od roku 
1994 jest aktorem Teatru Drama-
tycznego w Warszawie.

Na swoim „koncie” ma pra-
wie osiemdziesiąt ról fi lmowych. 

Często użycza głosu bohaterom fi lmów animowanych – można było 
usłyszeć Jego głos m.in. w Shreku. Równie często gra w serialach: 
„Zmiennicy” S.Barei, „Kryminalni”, „Niania”…

Nagrywa również audiobooki, a także czyta powieści w radiowej 
Trójce.

Ze względu na swój charakterystyczny wygląd, często obsadzany 
jest w rolach również bardzo charakterystycznych – kryminalistów, 
gangsterów, ale też policjantów.

Jednak wygląd to tylko pozory, gdyż Pan Adam jest wyjątkowo 
spokojnym, pogodnym i życzliwym człowiekiem.

Od wielu, wielu lat każdą wolną chwilę spędza na wsi, nad morzem 
– w naszej gminie…

w.w.: W wywiadzie udzielonym na portalu internetowym stop-
klatka.pl w 2006 r. powiedział Pan, że: „swoje aktorstwo traktuję 
jak rodzaj misji, powołania, czy też skazania. (…) Z przykrością 
stwierdzam, że oprócz swojego zawodu nie mam żadnego hobby. 
(…) W wolnych chwilach chętnie uciekam na wieś i jeśli mógłbym 
znaleźć sobie jakieś hobby, byłaby nim właśnie wieś.”

Czy mówiąc tak, miał Pan na myśli właśnie wieś położoną w na-
szej gminie?

p.Adam Ferency: Oczywiście. Przyjeżdżam tu od 1987 roku, 
a od 1995 mam swój dom i gdy tylko mogę uciekam z Warszawy. Cały 
czas mam takie marzenie, aby przeprowadzić się do Sasina na stałe, 
lecz ze względu na obowiązki zawodowe, wciąż nie jestem w stanie 
zrealizować tego marzenia.

w.w.: Co sprawiło, że to miejsce stało się dla Pana azylem 
i miejscem ucieczki od miejskiego zgiełku, czy nawet od efektów 
popularności i sławy?

p.Adam Ferency: Zupełnie nie umiem powiedzieć na czym polega 
magia tego miejsca…

O tym, że tu osiedliśmy zadecydował zwyczajny przypadek. Dosłow-
nie „powędrowaliśmy” palcem po mapie, a potem już realnie szukaliśmy 
mieszkania do wynajęcia poprzez poczmistrza z poczty w Sasinie. Nie 
ukrywam, że jest w tym miejscu jakiś magnes, który mnie tu przyciąga 
i sprawia, że tęsknię za nim gdy jestem w Warszawie.

w.w.: Jak spędza Pan czas będąc na wsi? Uprawia Pan ogród, zaj-
muje się domem, a może korzysta Pan z uroków pobliskiej plaży?

p.Adam Ferency: W ogóle nie chodzę na plażę, nie kąpię się, nie 
opalam… Najchętniej spędzam czas w domu, siedząc przed kominkiem, 
patrząc w palący się ogień. Jako, że wnętrze kominka przypomina 
niejako teatralną scenę, oglądam więc w ogniu teatr, który sam sobie 
wyobrażam.

w.w.: Lubi Pan wieś i naturę. Czy również zwierzęta darzy Pan 
taką sama sympatią i jakie miejsce zajmują w Pana życiu?

LUDZIE Z PASJĄLUDZIE Z PASJĄ
p.Adam Ferency: Zawsze byłem tzw. „kociarzem” 

i miałem w domu jedynie koty, które przywoziłem rów-
nież tutaj. Był czas, że przyjeżdżałem do Sasina z trzema 
kotami. Najstarsza z moich kotek przeżyła 21 lat. Nie 
jestem specjalnie miłośnikiem zwierząt, ale właśnie do ko-
tów mam wyjątkowo emocjonalny stosunek. Podziwiam 
je za ich niezależny, niepodległy i nieujarzmiony charak-
ter, za wolność i za sposób w jaki potrafi ą bezszelestnie 
się poruszać.

w.w.: Jak ocenia Pan, jako aktor, artysta – człowiek 
żyjący sztuką i kulturą na co dzień, życie kulturalne 
Gminy Choczewo? Czy uważa Pan, że należałoby coś 
zmienić? A jeśli tak, to co?

p.Adam Ferency: Choć mało uczestniczę w życiu kul-
turalnym Gminy Choczewo, to jednak dociera ona do mnie 
w sposób „odpryskowy”. Na przykład jakiś czas temu 
dostałem płytę z utworami śpiewanymi przez miejscową 
SCHOLĘ GENEZARETH wraz z zespołem TRÆLNES 
MANNSKOR z Norwegii: „Norwegia i Polska śpiewają 
razem”, której nagranie sfi nansował tutejszy Urząd Gminy. 
Wsłuchuję się w nią i jestem szczęśliwy, że ludzie nadal 
śpiewają, że chcą robić to wspólnie z innymi i „chwalą 
się” swoją twórczością.

Moja przyjaciółka, a zarazem gospodyni, która 
w pierwszych latach naszych przyjazdów na ziemię 
choczewską nas gościła – Gienia Kramek, jest również 
poetką, i często dzięki Niej wiem, co w kwestii kultury 
dzieje się w gminie.

Jeśli chodzi o działalność kulturalną, czy jest wystar-
czająca, i czy należałoby coś zmienić… – to pewnie tak, 
zawsze przecież może być lepiej. Jednak bardzo wątpię 
w to, abym mógł być tu jakimś moderatorem, gdyż jestem 
okropnie leniwy, by realizować te pomysły, które ewen-
tualnie mógłbym mieć. Gdy przyjeżdżam tu, to raczej 
izoluję się od wszelkich wydarzeń kulturalnych i po prostu 
odpoczywam.

w.w.: Co podoba się Panu najbardziej w naszej 
gminie – miejsca, ludzie, wiejski klimat…?

p.Adam Ferency: Atmosfera, ludzie…- tak. Mam 
tu wielu dobrych znajomych i przyjaciół, za którymi tę-
sknie, gdy jestem w Warszawie. Lubię z nimi przebywać, 
rozmawiać.

w.w.: Od wielu lat przyjeżdża Pan na teren Gminy 
Choczewo. Ma Pan tutaj swój dom, więc stał się Pan 
już niejako jej mieszkańcem. Czy przez te lata, Pana 
zdaniem, następowały w niej jakieś widoczne zmiany 
na lepsze?

p.Adam Ferency: Przez te lata cała Gmina niezwykle 
się zmieniła. Przede wszystkim rozbudowała, a domy 
są piękniejsze i bardziej kolorowe. Ogólnie wszystko 
zmieniło się na korzyść, choć tocząc codzienne boje i spo-
ry, o to jak jest w naszym kraju, mało sobie z tego zdajemy 
sprawę. Tak naprawdę są to kolosalne różnice. Gdyby 
tak zamknąć oczy i przypomnieć sobie „fotografi e” tego 
miejsca z tamtych lat i porównać je z tym, co jest dzisiaj, 
to jest to zwyczajnie nieporównywalne.

w.w.: Serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony 
czas. Życzę, aby każdo-
razowy pobyt w Gminie 
Choczewo był zawsze nie-
zwykle przyjemny i uda-
ny, i aby jak najszybciej 
udało się Panu zrealizo-
wać marzenie o zamiesz-
kaniu tu na stałe.
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STRAŻACY INFORMUJĄ

Okres letni tj. miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień i pierw-
sza połowa września okazał się pracowity dla strażaków – ra-
towników naszej Gminy. Okres letni to nie tylko interwencje 
związane z uczestniczeniem jednostek OSP Gminy Choczewo 
w działaniach ratowniczych, ale także okres, gdzie strażacy 
uczestniczyli we wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych 
na terenie naszej gminy (pokazy na festynach sołeckich, Dni 
Gminy Choczewo a także II runda rajdu COVAL Puchar Polski 
OFF ROAD 2011).

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom tych im-
prez, a także licznie przybyłej publiczności, że mogliśmy zapre-
zentować swoje umiejętności podczas tych pokazów. Liczymy, 
iż tymi pokazami zachęcimy młodzież do wstępowania w nasze 
szeregi. Służba strażacka to nie tylko gaszenie pożarów, to również 
praca dla społeczeństwa, godne reprezentowanie naszych jedno-
stek podczas zawodów, a także podczas uroczystości religijnych 
i społecznych. To pomoc bliźniemu w codziennych trudnościach, 
to dbanie o majątek i dobro jednostek, a także dawanie dobrego 
przykładu innym w życiu codziennym.

W dniu 30.07.2011r. Rozkazem Komendanta Gminnego 
ZOSP RP w Choczewie o godzinie 10.00 odbyły się ćwiczenia 
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Choczewo 
w remizie Jednostki Operacyjno Technicznej II OSP Choczewo. 
Ćwiczenia były zorganizowane w trzech etapach. I etap to część 
teoretyczna: przypomnienie zasad BHP i obsługi pilarki do drew-
na oraz zasady BHP, obsługa i praca w sprzęcie Ochrony Dróg 
Oddechowych. II etap praca praktyczna pilarką do drewna czyli 
przeżynanie kłód oraz podstawowe zasady przy ścince drzewa. 
III etap rozwiniecie bojowe – pożar budynku mieszkalnego 
na parterze z jedną osobą poszkodowaną, w którym był przy-
gotowany specjalnie tor do przejścia w aparatach ochrony dróg 
oddechowych. Po zakończeniu ćwiczeń przy kiełbasce zakupionej 
ze środków Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Choczewie omówiono i podsumowano całe 
ćwiczenia.

W ćwiczeniach brały udział zastępy: GBA 2,5/16 JOT II OSP 
Choczewo, GLM 8/8 JOT IV OSP Kopalino, GLM 8/8 JOT IV 
OSP Sasino, GBA 2,5/16 OSP Słajszewo.

KOPALINO MZ - LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCA LPR

ZWARTOWO MZ - POWALONE DRZEWO NA JEZDNIĘ

DZIAŁANIA RATOWNICZE JEDNOSTEK  GMINY CHOCZEWO 
ZA W OKRES CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ I I POŁOWA WRZEŚNIA 2011R.

ZESTAWIENIE UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE GMINY CHOCZEWO

Miesiąc Ogółem 
zdarzeń

JOT II 
OSP Choczewo

JOT IV       
OSP Kopalino

JOT IV       
  OSP Sasino OSP   Słajszewo

Czerwiec 3 MZ–1    P–2    AF-0 Brak wyjazdu 
do zdarzeń MZ–0      P–1     AF-0 MZ–0      P–1    AF-0

Lipiec 8 MZ–5     P–1     AF-0 Brak wyjazdu 
do zdarzeń MZ–1     P–1     AF-0 MZ–0      P–1    AF-0

Sierpień 7 MZ–7      P–0    AF-0 Brak wyjazdu 
do zdarzeń

Brak wyjazdu 
do zdarzeń

Brak wyjazdu 
do zdarzeń

Wrzesień do 15 6 MZ–5      P–1    AF-0 MZ – 1 P – 0  AF - 0 Brak wyjazdu 
do zdarzeń MZ–1      P–0    AF-0

Razem 24 MZ-18     P–4    AF-0
22

MZ – 1 P – 0 AF – 0
1

MZ–2     P–1    AF-0
3

MZ–1     P–2     AF-0
3

MZ – miejscowe zagrożenie, P – pożar, AF – alarm fałszywy

Podsumowując okres letni na terenie naszej gminy doszło do 19 miejscowych zagrożeń, w tym do 4 wypadków drogowych, 
w których uczestniczyło 11 osób poszkodowanych. Pozostałe miejscowe zagrożenia związane były z usuwaniem powalonych drzew, 
usuwaniem gniazd szerszeni oraz przygotowaniem lądowisk dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wystąpiło także 
5 pożarów, a były to: pożar domku letniskowego w Sasinie Zielonka, pożar w kuchni ODK SW Relaks w Zwartowie, pożar sadzy 
w kominie w Choczewie, pożar śmieci w Sasinie oraz pożar samochodu w Zwartowie.

                                               Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewie dh Karol Wojciechowski
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PODZIĘKOWANIE

Zarząd OSP Sasino chciałby wyrazić podziękowanie za wkład w uzupełnienie sprzętu jednostki. Środki pieniężne przekazane 
przez darczyńców umożliwiły nam zakup pilarki spalinowej niezbędnej do naszej działalności statutowej. Cieszymy się, że tak wiele 
osób docenia naszą troskę o sprawne i skuteczne działanie na rzecz lokalnej społeczności. 

Warunki pogodowe ostatnich lat, a w szczególności duża ilość wichur i zagrożeń pożarowych wskazują, iż tego typu sprzęt jest 
nam bezwzględnie konieczny do jak najszybszego usuwania skutków tego typu kataklizmów, a tym samym przywracania normalnego 
funkcjonowania mieszkańców naszej społeczności.

     W szczególności chcieliśmy podziękować Nadleśnictwu Choczewo pod kierownictwem p. Nadleśniczy mgr inż. Ewy Roga-
czewskiej, znanej w Gminie Choczewo jako mecenas strażaków, za duży impuls fi nansowy, który niejako zachęcił nas do dalszego 
zdobywania środków na ten cel.

 Dziękujemy również pozostałym darczyńcom:
ks. Grzegorz Rybicki1. 
Sklep „ZBYWOJ”2. 
Restauracja „EWA ZAPRASZA”3. 
Sklep „LATARNIK”4. 
Sklep „BANAN”5. 
www.tanieopony.pl Malbork6. 
Sz.P. Mieczysław Krawczyk7. 
Sz.P. Ewa Grelak 8. 
Sz.P. Jerzy Sawicki -  „ARKADA” Lębork9. 
 Sz.P. Marek Pala10. 

 SMAŻALNIA RYB -  Anna i Krzysztof Zamojscy11. 
 Parking „PUSTYNNE PIASKI”12. 
 Sz.P. Renata i Kuba Górnikowscy13. 
 Sz.P. Jolanta i Dariusz Malinowscy14. 
 Sz.P. Victoria Dudek i Mateusz Stanuch15. 
 Zajazd „ALUSIA”16. 
 AUTO-NAPRAWA Mirosław Dampc17. 
 Sołtys Bronisław Nowak18. 
 Pokój Babuni – „Jizba U me” Ludgarda Węska – 19. 
Nowak

Ze swojej strony możemy zapewnić dbałość o w/w sprzęt, a przede wszystkim o to, że w razie potrzeby wykorzystamy go dla 
zwiększania bezpieczeństwa wszystkich, którzy tego potrzebują.

Raz jeszcze wyrazy podziękowania. 
Zarząd Prezes OSP Sasino dh Wojciech Wypych

Redagował: dh mgr Zbigniew Gapiński
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DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSADOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA

                            ROMUALD FIGUŁA – 
                              SOŁTYS SOŁECTWA STARBIENINO

Pan Romuald mieszka w Lublewku od wielu lat. Ma żonę, troje dzieci prowadzi fi rmę zajmującą się usługami ogrodniczymi. Jego 
zamiłowania to sport – piłka nożna i tenis stołowy. Wolny czas poświęca na czytanie i zdobywanie wiedzy. Dzięki temu zamiłowaniu, 

pan sołtys na Dożynkach Powiatowych w Górze zajął I miejsce w Turnieju Wiedzy 
o Powiecie Wejherowskim.

Sołtysem został po raz pierwszy. Jednak pracował już w samorządzie – był rad-
nym Rady Gminy Choczewo II kadencji w latach 1994–1998. Tamto doświadczenie 
pomaga Panu Romanowi podczas organizowania pracy sołtysa. W roli tej czuje się 
doskonale, gdyż lubi pracować i przebywać z ludźmi, nawet z tymi którzy mają 
odmienne zdanie.

Dobry sołtys, zdaniem Pana Romana, powinien mieć dobry kontakt ze społeczno-
ścią lokalną, być obiektywny w podejmowaniu decyzji, musi „czuć” pracę społeczną 
i być świadomym tego, że praca sołtysa wymaga dużo poświęceń, przede wszystkim 
własnego czasu. Po paru miesiącach pracy, nadal ma dużo zapału do pracy. Porażek 
boi się w takim stopniu, jak zapewne każdy, jednak stara się nie dopuszczać do siebie 
myśli, że mogą się zdarzyć.

Najważniejsze dla sołectwa Starbienino jest obecnie uzyskanie od Agencji terenu 
pod plac zabaw w Lublewku i zakup jego wyposażenia, zakup wyposażenia boiska 
w Lublewie. Natomiast wielkim marzeniem sołtysa jest zaadoptowanie lub wybu-
dowanie obiektu służącego jako świetlica i miejsce spotkań. Jednak jego realizacja 
wydaje się być dość odległa….

 

SOŁECTWO STARBIENINO

SOŁECTWO CHOCZEWKO
PODZIĘKOWANIA

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom sołectwa Choczewko za ogromne zaangażowanie w prace społeczne 
na rzecz sołectwa. W miejscowości Choczewko w szczególności: Państwu Annie i Zdzisławowi Borkowskim, Pani Wiolecie Drawc, 
Państwu Barbarze i Pawłowi Zaręba, Panu Mirosławowi Gil, Pani Bożenie Waloch, Pani Marcie Ceynowa, Państwu Grzegorzowi i 
Danucie Sawickim, Państwu Joannie i Januszowi Bach, Państwu Żaczek, Państwu Kropidłowskim, Panu Krzysztofowi Winnickiemu 
i Panu Andrzejowi Dudek. W miejscowości Kurowo: Państwu Bogumile i Zenonowi Jankowskim, Państwu Barbarze i Grzegorzowi 
Popielarz, Państwu Kozak, Państwu Ceynowa, Pani Naczk, Pani Ewie Blok i Panu Jerzemu Dziobak.

Dziękuję również wszystkim innym osobom, których nie wymieniłam z imienia i nazwiska, a które również służyły zawsze swą 
pomocą.

Są to osoby, na które zawsze mogę liczyć. Jestem dumna, że mam takich mieszkańców. To właśnie dzięki ich pracy nasze sołectwo 
rozwija się i wciąż pięknieje.

Wszystkim tym osobom bardzo za to dziękuję.
Sylwia Kropidłowska Sołtys Sołectwa Choczewko

W związku z tym, że USTAWA z dnia 20 lutego 2009 r. o 
funduszu sołeckim w Art. 4. punkt 4 mówi, że „W terminie do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego 
dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem 
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy”, we wrześniu na 
terenie naszej gminy odbywały się zebrania sołeckie mające na 
celu dokonanie podziału środków funduszu sołeckiego na 2012 
rok przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Jak mówi ww. 
Ustawa „Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z 
inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa”, i właśnie to zebranie wiejskie ma w tym 
przypadku największą moc decyzyjną.

Mam nadzieję, że przy podejmowaniu decyzji podczas 
zebrań wiejskich, na co przeznaczymy te fundusze, pamiętaliśmy 
o tym, że wszelkie przedsięwzięcia z niego fi nansowane, mają 
przede wszystkim służyć poprawie warunków życia wszystkich 
mieszkańców naszych sołectw.

SOŁECTWO CHOCZEWO

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW

ZEBRANIE SOŁECKIE W CHOCZEWIE

Dnia 03.09.2011 r. w stołówce Zespołu Szkół w Choczewie 
odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Choczewo – największego 
z sołectw w Gminie Choczewo!, na którym przeprowadzono 
wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej (po złożeniu pisemnej 
rezygnacji jednego z jej członków) oraz dokonano podziału fun-
duszu sołeckiego na rok 2012. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na członka Rady 
Sołeckiej wybrano Panią Wiolettę Makurat.

Na zebranie przybyło jedynie 20 osób (!). Pokazuje to, jak 
naprawdę niewielkie jest zainteresowanie lokalnej społeczności 
sprawami sołectwa i gminy. Osoby, które nie chcą zabierać głosu 
w sprawach dotyczących sołectwa i gminy, i nie chcą decydować, o 
tym co się w nich dzieje, nie powinny również krytykować działań 
podejmowanych przez sołtysa i radę sołecką. 

/w.w./
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p.Jerzy Budnik – poseł na sejm 
RP, p.Bogdan Sokołek – Kie-
rownik Biura Poselskiego, któ-
ry reprezentował wiceministra 
rolnictwa Kazimierza Plocke, 
Rada Nadzorcza Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego, wójt 
Gminy Choczewo p.Wiesław 
Gębka, p.Ewa Rogaczewska, 
projektanci i wykonawcy, Dyrektorzy Oddziałów Kaszubskie-
go Banku Spółdzielczego, p.Kazimierz Jeske, przewodniczący 
Rady Nadzorczej Kaszubskiego Banku Spółdzielczego, który 
prowadził otwarcie i oczywiście udziałowcy. Proboszcz tutej-
szej parafi i, ks.A. Duszyk poświęcił nowy budynek banku, aby 
służył on wspólnemu dobru i rozwojowi wszystkich, którzy będą 
z niego korzystać – tak klienci, jak i pracownicy. Po ofi cjalnych 
uroczystościach w siedzibie banku wszystkich gości zaproszono 
na wspaniały bankiet.

W nowej siedzibie obsługa bankowa klientów przebiegać bę-
dzie w wyjątkowo komfortowych warunkach: nowoczesna i duża 
sala obsługi, pokój kredytowy, wygodny gabinet dyrektora… 
Na parterze znajduje się również pomieszczenie socjalne, łazienka, 
kuchnia, kotłownia i pomieszczenie systemów informatycznych. 
Na zewnątrz budynku zainstalowano bankomat i wybudowano 
parking. Na piętrze powstały apartamenty na wynajem dla pra-
cowników, którzy zechcieliby wypocząć nad morzem. W budynku 
zainstalowano windę, pierwszą w Choczewie – jak podkreśla 
p.Katarzyna Olszowiec, dyrektor oddziału. Cały budynek ogrze-
wany jest za pomocą geotermii.

Tak jest teraz. A jak było kiedyś?
Bank Spółdzielczy w Choczewie rozpoczął swoją działal-

ność w 1950 roku na zgromadzeniu założycielskim pod nazwą 
„Gminna Kasa Spółdzielcza w Choczewie z odpowiedzialnością 
udziałami”. W zabraniu udział wzięło 28 osób. Do pierwszego 
Zarządu G.K.S zostali wybrani: Ob.Grzesiak Tadeusz z Choczewa, 
Ob.Polesa Władysław z Choczewa, Ob.Pawlik Michał z Gnie-
wina. Na zastępców członków Zarządu wybrano Ob. Stanisława 
Wójcickiego ze Zwarcienka i Ob. Marię Kałusińską z Gniewina. 
Placówka mieściła się wówczas w lokalu, którego właścicielem 
był Bank Rolny w Lęborku. Jako samodzielna placówka Bank 
Spółdzielczy w Choczewie działał do roku 1997, w którym 
to roku został połączony z Kaszubskim Bankiem Spółdzielczym 
w Wejherowie i stał się jego oddziałem.

Obecnie Kaszubski Bank Spółdzielczy w swojej ofercie 
niczym nie różni się od banków komercyjnych funkcjonujących 
na lokalnym rynku, a niezależny, krótki proces decyzyjny stanowi 
o jego przewadze nad innymi bankami. Atrakcyjna oferta pro-
duktowa oraz profesjonalna obsługa są kluczowymi elementami 
zadowolenia klientów.

 
 

/artykuł sponsorowany/

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY ODDZIAŁU 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOCZEWIE

„Obrobić bank to jeszcze nic.
Założyć bank to dopiero jest interes! ”

Bertold Brecht

Dwa tysiące lat p.n.e. ludzie nie tylko nie wiedzieli, czym 
są papierowe pieniądze, ale w ogóle nie znali pieniędzy w dzi-
siejszym rozumieniu tego słowa. W rozwoju gospodarki towaro-
wo-pieniężnej ogromną rolę odegrali Fenicjanie. To właśnie oni 
pierwsi stworzyli namiastki bezgotówkowych form rozliczeń.

W historii pieniądza dwa wydarzenia zasługują na szcze-
gólną uwagę: pojawienie się pierwszych monet i wprowadzenie 
banknotów. Europejskie pieniądze papierowe sięgają korzeniami 
1665 roku, kiedy to szwedzki Królewski Bank Wymiany zaczął 
wydawać kwity depozytowe. Określały one ilość srebra, jaką 
obywatel umieścił w banku. Z czasem kwity i noty stały się peł-
noprawnymi pieniędzmi papierowymi emitowanymi przez jeden 
bank w każdym państwie. Ewolucja pieniądza wciąż trwa... W XX 

wieku pojawił się pieniądz 
plastikowy, czyli karty 
kredytowe.

Natomiast pierwsze 
wzmianki o bankach się-
gają czasów starożytnych. 
Tzw. domy bankowe ist-
niały w Babilonie (XII w. 
p.n.e.), starożytnej Grecji 
i Rzymie. Ówczesne banki 

funkcjonowały wykorzystując jako produkt weksle i kredyty. Pier-
wotnie banki miały jedynie za zadanie ułatwiać obrót pieniędzmi. 
W tej chwili działania banków są o wiele bardziej skomplikowane 
a cały system bankowości jest mocno rozbudowany.

Zapotrzebowanie ludności na usługi oferowane przez banki 
jest coraz większe. Klienci oczekują od banków usług na wy-
sokim poziomie. Banki, chcąc pozyskać klientów muszą więc 
dostosować się do tych oczekiwań. Dlatego też Kaszubski Bank 
Spółdzielczy zdecydował się na budowę nowoczesnej, dostosowa-
nej do najwyższych wymagań klientów, placówkę choczewskiego 
oddziału swojego banku.

Dnia 10 września 2011 r. w Choczewie dokonano uroczystego 
otwarcia nowej siedziby oddziału Kaszubskiego Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie. Uroczystość otwarcia swoją obecnością uświetnili 
między innymi: p.Krystyna Tomaszunas – prezes zarządu KBS, 
p.Damian Dudziński, który reprezentował Pawła Pawłowskiego, 
Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A., 
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Choczewo z dnia  21 września 2011 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 102, poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Cena działki
 w złotych Uwagi

Kierzkowo 33/74 0,0625 53314

Nieruchomość położona  
po prawej stronie 

drogi, przy wjeździe 
do miejscowości, przy 

zabudowaniach.

Brak aktualnie 
obowiązującego 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego.

13.000 zł
+ VAT

Sprzedaż 
w trybie 
bezprze-

targowym.

Kierzkowo 33/75 0,0560 53314

Nieruchomość położona  
po prawej stronie 

drogi, przy wjeździe 
do miejscowości, przy 

zabudowaniach.

Brak aktualnie 
obowiązującego 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego.

11.600 zł
+ VAT

Sprzedaż 
w trybie 
bezprze-

targowym.

Istnieje konieczność ustanowienia na nieruchomościach służebności przesyłu na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Choczewie, polegającej na możliwości nieograniczonego prawa dostępu do znajdującego się w obydwu działkach nitki wodociągu 
gminnego, jak również wejścia i wjazdu na wyżej opisane działki gruntu w celu usunięcia awarii, wymiany, wykonania prac konser-
watorskich sieci i urządzeń, wykonanie remontu z prawem modernizacji.

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 2 listopada 2011 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Choczewo  z dnia  21 września 2011 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010 rok Nr 
102,  poz. 651 ze zm.)  Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do dzierżawy jako ogródki przydomowe następujące nieru-
chomości:

Lp. Obręb Nr KW Numer
działki

Obszar
w  ha

Udział we 
współwłasności 
nieruchomości

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie 

zagospodarowania

Wysokość  
czynszu 
rocznego

Okres 
umowy

1 Zwartowo 32927 16/10 0,1121 11/50 – 246,62 m2

Nieruchomość 
gruntowa 

znajdująca się 
w miejscowości  

w pobliżu 
zabudowań, 

wykorzystywana 
jako ogródek 
przydomowy.

Brak aktualnie 
obowiązującego 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego.

24,66 zł 3 lata

2 Lublewo 69218 151/28 0,1412 1/1 – 1412 m2

Nieruchomość 
gruntowa 

znajdująca się 
w miejscowości  

w pobliżu 
zabudowań, 

wykorzystywana 
jako ogródek 
przydomowy.

Brak aktualnie 
obowiązującego 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego.

141,20 zł 3 lata

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
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O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY CHOCZEWO 
z dnia 5 wrze�nia 2011r.   

 
w sprawie obwodów g�osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz�dzonych na dzie� 9 pa�dziernika 2011 r. 
 
 Na  podstawie art.  16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  
Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 
149 poz. 889) podaje si� do publicznej wiadomo�ci informacj� o numerach i granicach 
obwodów g�osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odb�dzie 
si� g�osowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarz�dzonych na dzie� 9 pa�dziernika 2011 r. 
 
 
 
Numer 
obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1 

Choczewko, Choczewo, Kierzkowo 
(B�achówko, Jab�onowice, Karczemka 
Kierzkowska), Kopalino, Kurowo, 
Lubiatowo (Szklana Huta), Lublewko, 
Lublewo L�borskie, 	�tówko, Osieki 
L�borskie, Starbienino. 

Zespó� Szkó�                                    
ul. Szkolna 2  
Choczewo  
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepe�nosprawnych  
oraz wyznaczony do g�osowania 
korespondencyjnego                             

2 
Gardkowice (Karczemka Gardkowska), 
	�towo, Przebendowo (Przebendówko), 
S�ajkowo, 
elazno. 

�wietlica 
	�towo 2 
 

3 
Borkowo L�borskie (Borkówko), 
Go�ci�cino, Zwarcienko, Zwartowo, 
Zwartówko. 

O�rodek Doskonalenia 
Kadr S�u�by Wi�ziennej 
Zwartowo 25 

4 

Biebrowo, Ciekocinko, Ciekocino, 
Jackowo, Sasino (Bia�ka, Osetnik, 
Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka), S�ajszewo 
(S�ajszewko). 

Budynek by�ej szko�y 
ul. Cisowa 6 
Sasino 

5 
Areszt �ledczy w Wejherowie 
Oddzia� Tymczasowego Zakwaterowania 
Skazanych w Zwartowie. 

O�rodek Doskonalenia 
Kadr S�u�by Wi�ziennej 
Zwartowo 25 

 
W dniu g�osowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte b�d� w godzinach 
od 700 do 2100. 
 
                                                                                      Wójt Gminy Choczewo 
                                                                                           /-/ Wies�aw G�bka 
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STADNINA KONI CIEKOCINKO zatrudni pracownika 
na stanowisko stajenny/opiekun koni.  Praca na pełen etat. 

Nr tel. 668-497-550
Harmonogram dzia�alno�ci kulturalno-popularyzatorskiej 

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w pa�dzierniku 2011 roku 

 
 
06.10. (czwartek) godz. 17.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi�	ki dla Doros�ych po�wi�cone ksi��ce Krystyny 
Chigier pt. „Dziewczynka w zielonym sweterku”. 
12.10. (�roda) godz. 11.00 – spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
17.10. (poniedzia�ek) – konkurs recytatorski „Ars Poetica” dla uczniów szkó� ponadpodstawowych z terenu powiatu 
wejherowskiego og�oszony z okazji Roku Mi�osza. 
26.10. (�roda) godz. 11.00 – spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
28.10. (pi�tek) godz. 17.00 – wernisa� wystawy „Biblioteka wczoraj i dzi�” z okazji 65-lecia Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
pa�dziernik – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi�	ki dla M�odzie	y 
pa�dziernik – konkurs internetowy z okazji 65-lecia Biblioteki 
Wystawki zwi�zane z rocznicami: 
40. rocznica urodzin Rafa�a Kosika (ur. 8.10. 1971), grafika, pisarza, wspó�czesnego autora min. powie�ci 
fantastyczno-przygodowych dla m�odzie�y o trójce nieroz��cznych gimnazjalistów z popularnego cyklu „Felix, Net i 
Nika” – Wypo	yczalnia dla Dzieci i M�odzie	y 
90. rocznica urodzin Tadeusza Ró	ewicza (ur. 9.10.1921), poety, prozaika, dramaturga – Wypo	yczalnia dla 
Doros�ych 
270. rocznica urodzin Franciszka Karpi�skiego (1741-1825), poety, dramatopisarza, pami�tnikarza – Filia nr 2 
Dzie� Edukacji Narodowej - Czytelnia Naukowa  
 

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. 
Szczegó�owe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz 

www.facebook.com/BibliotekaWejherowo 
www.bibliotekawejherowo.blox.pl 

www.bibliotekawejherowo65lat.blox.pl 
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WRAŻENIA Z PIELGRZYMKI
Z 27–28.08.2011 R.

Pierwsi pielgrzymi wsiedli do autokaru w miejscowo-
ściach Lublewo i Lublewko. Dojechaliśmy do Choczewa 
przed Kościół, gdzie następni pielgrzymi wsiedli do autokaru. 
W tym czasie ks. Proboszcz udzielił błogosławieństwa piel-
grzymom odjeżdżającym do Sanktuarium w Częstochowie,

Po drodze zatrzymaliśmy się w Żelazowej Woli, gdzie 
zwiedziliśmy dom narodzin Fryderyka Chopina, w którym 
utworzono muzeum wielkiego muzyka. W oknach muzeum 
zamontowane są grube tafle szkła z zapisanymi na nich 
nutami F. Chopina. Zwiedziliśmy również przepiękny park 
i dziedzińce z alejami.

Następnie udaliśmy się do Niepokalanowa. Zwiedzi-
liśmy tam Klasztor, a także świątynię Ojca Maksymiliana 
Marii Kolbe. Odwiedziliśmy również muzeum, w którym 
zgromadzone zostały pamiątki po nim – między innymi: 
sypialnia z metalowym piecem, obrazy, fi gury i malowidła, 
które świadczą o tym, jak musiało być mu ciężko i jakie 
trudności musiał w życiu przezwyciężać. Jednak wszystkie 
zebrane tam pamiątki, a także relikwie świętego świadczą 
przede wszystkim o tym, że był naprawdę świętym, że kochał 
bardzo Matkę Bożą i był Jej oddany.

Choć droga z Niepokalanowa do Częstochowy nie była 
krótka, to nikt z Pielgrzymów nie czuł zmęczenia podróżą. 
Gdy ujrzeli wieżę górującą nad Częstochową, nastąpiła 
ogólna radość. Dojechaliśmy około godziny 20. Po zakwa-
terowaniu się w Domu Pielgrzyma, położonego tuż przed 
Bazyliką, udaliśmy się na Apel Jasnogórski przed Cudowny 
Obraz Matki Bożej Królowej Polski.

Drugiego dnia pielgrzymki, w niedzielę rano uczestni-
czyliśmy w odsłonięciu Cudownego Obrazu. Następnie wraz 

z przewodnikiem zwiedzaliśmy wnętrze Sanktuarium i wały 
obronne Jasnej Góry, gdzie przed wiekami podczas wojen 
nasi rodacy bronili polskości, a ślady po bitwach na starych 
murach widnieją po dziś dzień. Jasna Góra przeszła szereg 
wojen, o czym świadczą dwa cięcia szablą na twarzy Matki 
Bożej. Niedaleko Jasnej Góry znajduje się cudowne źródło 
św. Barbary.

Następnym etapem naszej podróży było Sanktuarium 
Matki Bożej Gidelskiej. Miejsce równie piękne jak inne 
sanktuaria Maryjne, w którym znajduje się Cudowna Figurka 
Matki Bożej Gidelskiej z Dzieciątkiem Jezus. Do dziś zacho-
wał się tam zwyczaj tzw. „Kąpiółki” fi gurki w poświęconym 
winie. Sanktuarium to jest trochę zapomniane przez polskich 
pielgrzymów.

Szkoda, że nie było z nami kapłana. Dobrze jednak, 
że jechała z nami Pani Halina Klarecka z Gniewina, która 
doskonale prowadziła Różaniec żywy, rozważania i pieśni 
z udziałem Pani Anieli i pielgrzymów.

Na zaproszenie Matki Bożej odpowiedzieli mieszkańcy 
parafi i Choczewo, Gniewino, Bolszewo i Wejherowo.

Podziękowania kieruję dla ks.Proboszcza Antoniego Du-
szyka, za to że pobłogosławił odjeżdżających pielgrzymów. 
Dziękuję kierowcy, Panu Mieczysławowi, że przewiózł nas 
bezpiecznie. Podziękowania kieruję również do Pani Anieli 
Siemczuk za zorganizowanie pielgrzymki – niech Maryja da 
Jej siłę do organizowania następnych pielgrzymek.

Drogi czytelniku, jedź, zobacz i przeżyj to, a na pewno 
wrócisz zadowolony, szczęśliwszy i odmieniony.

PZL.Pielgrzym
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łaniami w nowym roku 
szkolnym, na przełomie 
starego i nowego roku 
budżetowego. Stawia-
cie zadania dyrektorom 
szkół i placówek, pla-
nujecie zmiany i rozwa-
żacie skutki fi nansowe 
podejmowanych działań 
edukacyjnych. Jednak 
Wasze działania są za-
wsze ukierunkowane na 
dobro dzieci, które uczą 
się w Waszych szkołach 
i na Waszym terenie. 

Szanowni Państwo !
Po czasie wakacji 

przyszedł dla wszystkich 
czas pracy i aktywnego 
działania. Życzę zatem, żeby ten nowy czas dla wszystkich stał się 
czasem radosnej pracy i nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności, 
odkrywania siebie i innych i to nie ważne czy jesteś dyrektorem, 
uczniem, nauczycielem czy rodzicem. 

Życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 
przekazali również Wójt Gminy Choczewo – Pan Wiesław 
GĘBKA, Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Pan 
Krzysztof ŁASIŃSKI oraz Ksiądz Proboszcz Parafii 
Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
w Zwartowie.

Dyrektor ZS w Choczewie przedstawił następnie nowych 
nauczycieli, omówił pokrótce sprawy organizacyjne, po czym 
wszyscy uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udali się do 
klas… 

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012, 
wszystkim uczniom życzymy powodzenia w nauce, realizacji 
zamierzeń i spełnienia marzeń, natomiast Rodzicom sukcesów 
wychowawczych i zadowolenia z wyników osiąganych przez 
dzieci. Nauczycielom i Wychowawcom życzymy z kolei, by 
Państwa oddanie, pasja oraz profesjonalizm w nauczaniu i 
wychowaniu dzieci i młodzieży stały się źródłem satysfakcji 
oraz by zawsze niosły ze sobą poczucie spełnienia. 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Choczewie.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 
W CHOCZEWIE !

Nowy rok szkolny 2011/2012 rozpoczęła uroczysta msza 
święta w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie, 
po czym wszyscy udali się na boisko miejscowego Zespołu 
Szkół, gdzie nastąpiła zasadnicza część inauguracji nowego 
roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
Wójt Gminy Choczewo – Pan Wiesław GĘBKA, Przewodni-
czący Rady Gminy Choczewo – Pan Krzysztof ŁASIŃSKI, 
Ksiądz Proboszcz Parafi i Świętego Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny w Zwartowie oraz licznie zgromadzeni 
rodzice i uczniowie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, 
Dyrektor ZS w Choczewie – Pan Andrzej Soboń przywitał wła-
dze gminy, zaproszonych gości, rodziców i wszystkich uczniów 
a następnie odczytał List Pomorskiego Kuratora Oświaty – Zdzi-
sława Szudrowicza z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, którego 
treść cytujemy w całości poniżej:

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Placówek,
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,
Szanowni Rodzice,
Starostowie, Burmistrzowie, Prezydenci i Wójtowie

Przed nami nowy rok szkolny 2011/2012 jako nowy czas, 
który:
- budzi ciekawość tego, co każdego z nas czeka,
- daje nadzieję, że teraz będzie inaczej i lepiej, 
- otwiera nas na nowe, którego jeszcze nie znamy. 

Szanowni Dyrektorzy !
Nowy rok szkolny przynosi nowe zadania i nowe wyzwania. 

Wy jesteście najlepiej przygotowani, żeby w Waszych szkołach 
realizować wszystko to, co dobre, co przynosi korzyść waszym 
uczniom, co sprzyja budowie wspólnoty nauczycieli, uczniów 
i rodziców. Bowiem tylko wspólne działanie może przynieść 
wzajemną korzyść i radość z osiąganych sukcesów. 

Drodzy Nauczyciele !
Szkoła jest miejscem gdzie to właśnie przez Was młodzi ludzie 

mogą rozwijać swoje talenty i pasje, zdobywać wiedzę i nabywać 
nowe doświadczenia oraz cieszyć się ze swoich osiągnięć. Wy 
w tej wędrówce stoicie na ich drodze, żeby podać im rękę, wspo-
móc w działaniu i otworzyć na sukcesy. 

Drodzy Uczniowie !
W życiu zawsze liczy się wiedza, umiejętność radzenia 

z problemami i wyzwaniami współczesnego świata, zdobywania 
nowych umiejętności jak i planowania swojej przyszłości. Miej-
scem, gdzie to można osiągnąć jest właśnie szkoła. To w niej 
możecie zdobyć nową wiedzę i nowe umiejętności, nawiązać 
nowe przyjaźnie i zaplanować drogi swojego życia. 

Szanowni Rodzice !
Szkoła nie jest miejscem, gdzie Wasze dzieci samotnie czy 

w zespole klasowym zdobywają wiedzę i uczą się życia w świecie, 
który ich otacza. Szkoła poprzez nauczycieli uczy i wychowuje, 
ale nauczyciele nie mogą być osamotnieni w swoich działaniach. 
Tutaj ukrywa się ogromna rola rodziców, którzy powinni w tej 
szkole działać dla dobra swoich dzieci. Istnieje wiele dróg, na 
których możecie tę pomoc dla szkoły, a więc również dla swoich 
dzieci, świadczyć. 

Szanowni Starostowie, Burmistrzowie, Prezydenci i Wój-
towie !

Jak co roku stoicie Państwo przed nowymi i zwyczajnymi dzia-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIEZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
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WITAJ PRZEDSZKOLE!

Po wakacjach dzieci wypoczęte, pełni wrażeń i energii z rado-
ścią powróciły do przedszkola. Tutaj czekały na nie zabawki, nowi 
koledzy i ukochane panie. Wszyscy wracamy do codziennych 
obowiązków i nowych pomysłów.

Akceptuj, toleruj i wspieraj – wydają nam się najwłaściw-
szymi określeniami i wskazówkami do naszej pracy – pracy 
nauczyciela.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Dzieci z radością powitały aktorów z Krakowa zaprzyjaźnio-
nych z naszą placówką.

Z zainteresowaniem obejrzały przedstawienie pt. „Borsuk 
Bazyli wyrusza do miasta” – celem przedstawienia było prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze oraz właściwego 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Aktorów przedszkolaki 
nagrodziły wielkimi brawami – do następnego spotkania!

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
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„MY Z TEJ ZIEMI”- 
START ZUCHOWY 

HUFCA PUCK

W dniach 16-17.09.2011r. w Lubko-
wie  odbył się biwak zuchowy namiest-
nictwa naszego hufca, czyli czterech 
gromad : 5 GZ „Nadmorskich Słoneczek” 
ze Sławoszyna, 7 GZ „Leśnych Skrzatów” 
z Żarnowca, 8 GZ „Wesołych Krasnolud-
ków” z Krokowej oraz 10 WLGZ „Małych 
Korsarzy” z Choczewa.

Na początku biwaku wyruszyliśmy 
na Górę Zamkową w poszukiwaniu 
SKARBU... Przeszliśmy ok. 5 km, ukry-
ty skarb odnaleźliśmy oraz poznaliśmy 
wspaniałą legendę. Po powrocie do bazy 
noclegowej tylko przez krótką chwilkę 
odpoczęliśmy. Następnie pod opieką har-
cerek: Agaty Knapińskiej, Julki Blok, Igi 
Witkowskiej i Julki Sternickiej poszliśmy 
na pyszne kiełbaski z ogniska. Pląsaliśmy 
przy ognisku z zuchami z innych gro-
mad, bawiąc się wspaniale. Następnego 
dnia, już z samego rana, wybraliśmy się 
na przystań. Tam „czekały” na nas żeglarskie konkurencje sportowe: rzut kołem ratunkowym na odległość do wody, rzutką do koła 
pływającego w jeziorze, napełnianie garnka wodą z jeziora na czas oraz bieg „z kółka do kółka”. Na sam koniec każdy z nas założył 
kamizelkę asekuracyjną i wypłynął na żaglówce na Jezioro Żarnowieckie. Biwak bardzo nam się podobał, więc gorąco podziękowa-
liśmy za niego organizatorom: dh. Marzenie Muttka z Żarnowca oraz Jej rodzinie ☺.

Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

Z ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACIZ ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACI
ROZLICZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Z DNIA 22/23.07.2011R

Decyzja  Wójta Gminy nr 1/2011 z dnia 22 lipca 2011r., znak 5311.1.2011 w sprawie zbiórki publicznej dla harcerzy z 10 Wodno 
– Lądowej Drużyny Harcerskiej „WILKI”.

Komisja w składzie :1. Bartłomiej Żurowski – skarbnik Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość”; 2. Jadwiga Woźniak – członek 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość”; 3. Radosław Grabiński – drużynowy 10 WLDH „WILKI” przeliczyła 
zawartość pięciu puszek kwestarskich w dniu 24.07.2011r. (pieniądze uzyskane ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych przedmiotów 
podczas festynu). Uzyskana kwota to 424,34 zł, słownie : czterysta dwadzieścia cztery złote 34/100.

Zebrane środki zostały przeznaczone na dofi nansowanie rejsu dla harcerzy biorących udział – „pracujących” podczas festynu. Ter-
min rejsu  to 14-16.10.2011r. Miejsce docelowe zostało zmienione z Bornholmu na Karlskronę ze względu na zbyt wysokie koszty.

Radosław Grabiński
Drużynowy 10 WLDH „WILKI”
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JUBILEUSZOWY ZLIOT W CZERNICY 
Z OKAZJI STULECIA HARCERSTWA

W dniach 11-15 sierpnia 2011 rok odbył się Zlot Chorągwi 
Gdańskiej ZHP w Czernicy. W reprezentacji naszej drużyny znaj-
dowali się: Agata, Iga, Julia S., Julia B., Sara, Ada, Zuzia, Arletta, 
Kasia, Wiktoria, Augustyna (z 45 DH „Tuptaki”), Artur, Szymon 
W., Szymon B., Paweł, Błażej, Robert, Mateusz, Wacek i Igor. 

Nasz obóz rozbiliśmy w lesie nad jeziorem. Zrobiliśmy bra-
mę z żagli oraz ogrodzenie ze sznurków i lin. Aby nikt nas nie 
„okradł” – pełniliśmy warty w mundurach w ciągu dnia i nocy. 
Pierwszego dnia tuż po kilkugodzinnej pionierce udaliśmy się 
na kominek. Drugiego dnia pełni sił poszliśmy popływać. Po po-
łudniu pod czujnym okiem druha Pawła również pływaliśmy, 
ale na kajakach (:. Było miło, pochlapaliśmy się, pościgaliśmy 
się. Wieczorem czekał nas Chorągwiany Przegląd Piosenki 
Harcerskiej. Oceniano nas w dwóch kategoriach: piosenka 100-
lecia oraz piosenka hufcowa. W naszym wykonaniu można było 
usłyszeć „Jak dobrze nam” oraz „Przechyły”. Zajęliśmy trzecie 
miejsce w kategorii piosenka hufcowa za „Przechyły”. Tej nocy 
czekało nas specjalne zadanie. Musieliśmy chronić naszego obozu 
przed „włamywaczami”. Osoby z innych hufców mogły wejść 
do naszego obozu i zostawić nam list. Bawiliśmy się w nocy 
„w podchodzenie” (Inne hufce podchodzili nas, a my ich). 

Dnia 13.08 prowadziliśmy zajęcia dla innych hufców. A inni 
dla nas. Największym zainteresowaniem cieszył się hufi ec Koście-
rzyna. Można było tam zjeść watę cukrową, pograć w ping-ponga, 
badmintona i w kręgle. My mieliśmy w ofercie naukę tańca oraz 
malowanie na szkle, kafelkach i płótnie.

W niedzielę odbyła się gra terenowa. Po śniadaniu wyruszy-
liśmy na wędrówkę, aby wykonywać różne zadania. Wróciliśmy 
o 19.00.

Ostatniego dnia odbył się apel kończący, na którym rozdano 
nam nagrody i pojechaliśmy do domu. Myślę, że wszyscy uczest-
nicy z chęcią wróciliby w to miejsce.

Julia Blok 
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WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKIWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI

 
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

 
LUBISZ FOTOGRAFOWA�? MASZ PROBLEM ZE SWOIM APARATEM? CHCESZ 

POZNA� LEPIEJ TAJNIKI FOTOGRAFOWANIA?  

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY FOTOGRAFICZNE, KTÓRE POPROWADZI PAN 

PIOTR KANIGOWSKI.  

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODB�DZIE SI�  

4 PA�DZIERNIKA 2011 r. O GODZINIE 15:30  

W  CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA 

�EROMSKIEGO W CHOCZEWIE. 

WSZYSTKICH CH�TNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

NOWO
CI 
 

Mi�o nam poinformowa�, �e zakupili�my kolejne nowo�ci. Przyk�adowe z nich, to: 
 

 
Dla dzieci 

 
Chotomska, W.  
-Martynka leci balonem 
-Martynka u cioci Lusi 
-Martynka w poci�gu 
-Martynka idzie na bal 
 
French, V.  (Klub Tiary) 
- Ksi��niczka Georgia i l�ni�ca 
per�a, 
- Ksi��niczka Oliwia i aksamitna 
pelerynka, 
- Ksi��niczka Amy i z�ota kareta 
- Ksi��niczka Chloe i halka w 
pierwiosnki 
- Ksi��niczka Jessica i bransoletka 
przyja�ni 
 

 
Sensacja, krymina�, ksi�	ki  

historyczne: 
 

Robb, J.D. 
- Poci�g do �mierci 
- �mier� ci� pokocha 
Liparulo, R.-Przybywa je�dziec 
Läckberg, C.- Syrenka 
Moran, M.- Neferetiti 
Sutcliff, R.: 
-Dziewi�ty Legion 
-Srebrna Ga��� 
-Nios�cy Latarnie 
Downing, D.C.- W poszukiwaniu 
króla Powie�� o Inklingach 
 

 
Fantastyka: 

 
Pilipiuk, A. -Oko jelenia Sfera 
Armilarna 
Adrian, L.: 
-Pot�ga pó�nocy 
-Obj�cia nocy 
-Przebudzenie o pó�nocy 
Mead, R. Akademia wampirów 4- 
Przysi�ga krwi 
George, R.R. Martin 
-Gra o tron 
-Starcie królów 
-Uczta dla wron Cz��� 2 Sie� 
spisków
-Uczta dla wron Cz��� 1 Cienie 
�mierci 
-Nawa�nica mieczy Stal i �nieg 
Cz��� 1 
-Nawa�nica mieczy Krew i z�oto 
Cz��� 2 
Ward, R.: 
- Bractwo Czarnego Sztyletu t.7 
- Bractwo Czarnego Sztyletu t.8 

 
Dla Pa� 

 
Musso, G.: 
-Kim by�bym bez ciebie 
-Poniewa� Ci� kocham 
Roberts, N.: 
-Mi�osne przysi�gi t.4 
-Ksi���cy ród De Cordina. Pakiet 
Steel, D.-Charles Street 44 
Grochola, K.- A nie mówi�am! 
Sparks, N. 
- Wybór 
- Bezpieczna przysta� 

 
Dokumentalne 

 
Wojny wywiadów 
Wo�osza�ski, B.- Operacja Talos 
Zaremba Bielawski, M.- 
Higieni�ci. Z dziejów eugeniki
Kra�ko, P. 
- �wiat wed�ug reportera Ameryka 
	aci�ska 
- �wiat wed�ug reportera Afryka 

 
Ksi�	ki dla m�odzie	y: 

 
Pa�asz, M.: 
-Pta� i Miaugosia 
-Heca nie z tej ziemi 
-Kosmiczna awantura 
-Wszystko zaczyna si� od marze� 
Delaney, J.- Koszmar Stracharza  
Prineas S. -Z�odziej magii - 
trylogia 

 
Dzi�kujemy wszystkim, którzy podarowali nam ksi��ki.  
Wiele z nich znalaz�o ju� nowych w�a�cicieli lub zosta�o wprowadzonych do naszego ksi�gozbioru.  
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PRZ YPOMINAM Y O
 

GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
 

„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. JE�LI OSOBY CHC�CE WZI�� UDZIA� W KONKURSIE Z RÓ�NYCH 
PRZYCZYN NIE POSIADAJ� ZDJ�� SPE�NIAJACYCH WARUNEK 
PRZEDSTAWIONY W PKT. 3, PRZYJMOWANE B�D� TAK�E INNE ZDJ�CIA, 
OBRAZUJ�CE WALORY GMINY CHOCZEWO (maksymalnie 4) 
6. Technika wykonania dowolna. 
7. Format zdj�� nie mniejszy ni� 15x21 (cm). 
8. Do prac nale�y do��czy� informacje: imi� i nazwisko, adres autora, telefon 
kontaktowy, nazw� fotografowanego obiektu. 
9. 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. 
10. Zdj�cia nale�y dostarczy� do dnia 15 pa�dziernika 2011 roku do siedziby Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Choczewie. 
11. Oceny fotografii dokona jury powo�ane przez organizatorów. 
12. Laureaci konkursu zostan� powiadomieni o werdykcie jury i zaproszeni na uroczyste 
wr�czenie nagród.  
13. Udzia� w konkursie jest jednoznaczny z nieodp�atnym udzieleniem prawa do 
nieodp�atnego wykorzystywania zdj�� w wystawie fotograficznej, publikacji w prasie 
lokalnej. 
14. Udzia� w konkursie jest równoznaczny z wyra�eniem przez osoby uczestnicz�ce 
zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu.  
15. Dodatkowych informacji udziela Beata 
uk- Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Choczewie, tel. 058 6763108 

DZIĘKUJEMY!

Dzięki uprzejmości Państwa Krystyny 
i Ryszarda Karpińskich nasza Biblioteka 
wzbogaciła się o kolejne stanowisko kom-
puterowe, z przeznaczeniem do użytku dla 
czytelników. Serdecznie dziękujemy!

GOŚCIE Z NIEMIEC

29 sierpnia br. Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Choczewie odwiedzili go-
ście z Niemiec, którzy przybyli do naszej 
Gminy z rewizytą po majowym udziale 
choczewskiej delegacji w Seminarium Eu-
ropejskim w mieście Parchim w Meklem-
burgii. Gościom towarzyszyli Przewodni-
czący Rady Gminy Pan Krzysztof Łasiński 
oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury 
i Sportu, radny Pan Andrzej Małkowski, 
którzy reprezentowali Gminę Choczewo 
we wspomnianym wyżej seminarium. 
Obowiązki tłumacza pełniła Pani Karolina 
Soboń. Goście obejrzeli naszą Bibliotekę 
i wyrazili chęć współpracy.

KSIĄŻKI PANI IRENY ELSNER PT. 
„CHOCZEWO I JEGO MIESZKAŃCY 

DO 1945 ROKU” DO WYPOŻY-
CZENIA W NASZEJ BIBLIOTECE. 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWY!

Miło nam zaprosić Państwa do oglądania wystaw fotografi cznych. 
W sali konferencyjno - wystawowej Centrum Informacji Turystycznej przy Urzędzie 

Gminy w Choczewie obejrzeć można zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów 
fotografi cznych, które prowadzi Pan Piotr Kanigowski.

Natomiast w siedzibie naszej Biblioteki podziwiać można przepiękne fotografi e Pana 
Piotra Kanigowskiego. Serdecznie zapraszamy. 
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Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (KTO MIŁUJE KSIĘGI NIE MIEWA TĘSKNOŚCI)  z nr-u 8 (138) Wieści Choczewskich 
dostarczyło 16 osób. 

Są to: Anna Blok, Czesława Bocho, Mariusz Kwas, Wiktoria Cielecka, Artur Grabiński, Andrzej Kordowski, Patrycja Urban, Monika 
Minga, Anna Zabłotnia, Sylweriusz Goyke, Monika Latkowska, Patryk Posański, Beata Sarzyńska, Edward Żardecki, Henryka Dejk, 
Władysława Dettlaff.

Losowanie wyłoniło zwyciężczynię: Wiktorię Cielecką, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym 
konkursie i zachęcamy  do udziału w kolejnym. Dziękujemy również Kseni za wylosowanie zwycięzcy. 

KRZY�ÓWKA NR 7 
LITERY Z PODANYCH W TABELI PÓL UTWORZ ROZWIZANIE- MY�L JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO. NALE
Y JE 

DOSTARCZY� DO 11 PA�DZIERNIKA 2011 r.  DO SIEDZIBY BIBLIOTEKI OSOBI�CIE, E-MAILEM LUB POCZT, PODAJC 

JEDNOCZE�NIE SWOJE IMI�, NAZWISKO, ADRES ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO. NAGROD JEST ENCYKLOPEDIA 

POPULARNA COLLINS, A ZWYCI�ZCA ZOSTANIE WY	ONIONY 12  PA�DZIERNIKA 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 B – uczy� Platona 
1 K – wyskoczy�a z g�owy Zeusa 
3 A – d�uga u s�onia 
3 G – wy�ej od rad�y 
6 A – antonim zwyci�stwa 
6 K – cia�o niebieskie z warkoczem 
9 A – po siódemce 
10 H – jedna z wysp nale��cych do Tanzanii 
13 F – „autobus” z westernów 
16 A – imi� Magellana i Kiepskiego 
16 L – jadowita zygzakowata 
20 J – na nim mecz pi�karski 
 
 
 

PIONOWO: 
1 D – i Elita i Neonówka 
1 G – zapora na rzece 
1 I – najwi�ksza z pusty� 
1 L – szlachcic z karczmy Rzym 
1 M – du�e no�yczki 
3 A – naostrzy o�ówek 
6 H – dzie� odpoczynku chrze�cijan 
6 N – niedzielny program TV z kogucikiem 
8 J –  zawijany na ranie 
9 D – przyprawa z gorczycy 
11 F – i Apacz i Siuks 
12 	 – by� nim Anaruk z Grenlandii 
14 A – Daniel, twórca Robinsona Cruzoe 
16 H – gaz szlachetny o symbolu Ne 
16 N – m�drzejsze od kury 
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