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Urodziny Księdza
Proboszcza

W Święto Trzech Króli po MszyŚwiętej wierni składali życze-nia urodzinowe proboszczowiparafii Choczewo, Księdzu An-toniemu Duszykowi.
czytaj na s. 8

Razem można
więcej

Po raz pierwszy w historii na-sza gmina gościła wójtów,burmistrzów i prezydentówmiast w ramach spotkaniaForum NORDA.
szczegóły na s. 4

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.

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantóww każdy poniedziałek, w godzinach

od 9.00 do 17.00

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński
informuje, że przyjmuje interesantóww każdy poniedziałek, w godzinach

od 14.00 do 17.00w Urzędzie Gminy, pok. nr 1
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Szanowni Mieszkańcy,
Za nami rok pełen nadziei i ciężkiej pracy, rok trudny i przełomowydla naszej gminnej społeczności.Pełni ufności powitaliśmy Nowy Rok 2012. Życzę wszystkim dużozdrowia, siły w codziennych zmaganiach, optymizmu, abyśmy moglisię nim wzajemnie obdarowywać oraz mnóstwa pozytywnej energii,która pomoże nam w realizacji planów i marzeń w życiu prywatnym,zawodowym i społecznym.Życzę, aby ten rok dla każdego z Państwa, był czasem pokonaniaprzeciwności, pomyślności i pokoju. Aby nasze domy wypełniałaradość i miłość, abyśmy wszyscy mogli dostrzec, jak wiele życzliwychi pomocnych dłoni i twarzy jest wokół nas.Życzę wszystkim pomyślności, sukcesów i udanych przedsięwzięć.Niech nadchodzący rok będzie dla nas równie pomyślny jak tenminiony. Osobiście dołożę wszelkich starań, by był jeszcze lepszy.Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka

Jest taka scena na samymkońcu filmu (jednej z najwy-bitniejszych komedii w historiikina) Billa Wildera „Pół żartem,pół serio”, w  której to jedenz głównych bohaterów — Jerryprzyznaje się do tego, że jestmężczyzną, a za kobietę był je-dynie przebrany i doskonale jąudawał. Na co inny bohater fil-mu, zainteresowany Jerrym ja-ko kobietą, z  wyjątkowymspokojem odpowiada: „nikt niejest doskonały”.Scena ta przypomina mi sięostatnio bardzo często w związ-ku z tym, co obecnie dzieje sięw naszej gminie. Wciąż spoty-kam się z krytyką i wyolbrzy-mianiem błędów (mającymbardzo często znamiona pomó-wień) obecnego wójta i RadyGminy, ale także wielu innychpostronnych osób. Słychać tow sklepach, autobusach, w miej-scach pracy, na ulicy, a także

„Ideał dany jest
człowiekowi po to,
aby wyraźniej wi-
dział swoją niedo-
skonałość”— Mikołaj Gogol

można je zauważyć na wielustronach internetowych… Częstojest to niezasłużone, nieprawdzi-we, a czasem nawet obraźliwe(na marginesie wspomnę, że ta-kie działania są karalne. Ale my-ślę, że osoby, które dopuszczająsię obrażania innych doskonalewiedzą, że mogą zostać pocią-gnięte do odpowiedzialności kar-nej).Krytyka ta jest bezmyślnai złośliwa, „opluwająca” nierzad-ko innych swoją nienawiścią,zawiścią i  zacietrzewieniem.Obserwując to, zastanawiam sięczy są to nasze cechy narodo-we…?Przyglądając się bacznie temuwszystkiemu dochodzę do wnio-sku, że przecież… „nikt nie jestdoskonały”, i tylko ten, kto nierobi nic — nie myli się i nie mawrogów. Pomyślmy o tym i wy-ciągnijmy rozsądne wnioski.Na cały 2012 rok, który właśniesię zaczyna, życzę nam wszyst-kim większego dystansu do sa-mych siebie i do tych, którzy żyjąwokół nas. Życzę więcej wyrozu-miałości i cierpliwości dla in-nych. Zmieniajmy świat nalepsze, ale zmiany te zacznijmyod siebie.I pamiętajmy: NIKT NIE JESTDOSKONAŁY! My również!/w.w./

Sprostowanie
W  związku z  błędem, którywkradł się do artykułu „Wigiliadla osób niepełnosprawnych”zamieszczonym w grudniowymnumerze „Wieści choczewskich”,pragnę przeprosić organizatorów,czytelników, a przede wszystkimsamych zainteresowanych: Pań-stwa Marię i  Władysława Or-nowskich, założycieli FundacjiPomocy Społecznej na Rzecz

Dzieci „Pan Władek”, która to po-maga dzieciom z rodzin o niskimstandardzie życiowym.To oczywiście p.p. Maria i Wła-dysław byli gośćmi na Wigilii,która odbyła się 8 grudnia 2011 r.w Zespole Szkół w Choczewie, i towłaśnie Państwo Ornowscy za-śpiewali a cappella dla wszyst-kich zebranych przepięknąkolędę „Bracia patrzcie jeno”.Jeszcze raz za pomyłkę ser-decznie przepraszam. /w.w./

Zaproszenie do współpracy
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowania „Wieści
Choczewskich", dzielenia się z nami swoimi uwagami, opiniami i informo-
wania 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 wulga-
ryzmy. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania nadesła-
nych tekstów.

Informuję również, iż za treść zawartą w tekstach, odpowiadają jedynie
ich autorzy.

Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji i ogłoszeń, któ-
rych treść warto przekazać do wiadomości publicznej i aby mogły one tra-
fić do szerszego grona odbiorców.

Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy - w wersji papierowej lub
elektronicznej.

722 024 910, wiesci1@gmail.com

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci Ojca

Pani Beacie Madej
składają

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Łasiński

i Radni

Rady Gminy Choczewo

Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

oraz Pracownicy

Urzędu Gminy Choczewo
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Informacja
W związku z licznymi niedomówieniamii zapytaniami w dotyczących spraw opiekizdrowotnej i komunalnych, pragniemy po-informować, że:1. nie planuje się przeniesienia do Gnie-wina stacjonującej przy GminnymOśrodku Zdrowia w Choczewie karetkipogotowia;2. opłaty za usługi cmentarne nie uległyzmianom od 2009 roku;3. opłaty za zaopatrzenie w wodę pobiera-ną z wodociągu zbiorowego na obszarzeGminy Choczewo Uchwałą Nr XI/78/11Rady Gminy Choczewo z dnia 14 listopa-da 2011 r. zostały ustalone w wysokości2,73 za 1 m3 + VAT i wzrosły o 10% w sto-sunku do tych, które Uchwałą NrXXXVI/400/201 Rady Gminy Choczewoz dnia 18 października 2010 r. ustalonow wysokości 2,48 za 1 m3 + VAT;4. opłaty za odprowadzanie ścieków naobszarze Gminy Choczewo Uchwałą NrXI/79/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 14listopada 2011 r. zostały ustalone w wy-sokości 4,52 za 1 m3 + VAT i wzrosły o 10%w stosunku do tych, które Uchwałą Ra-dy Gminy Nr XXXVI/401/2010 Rady Gmi-ny Choczewo z dnia 18 października 2010r. ustalono w wysokości 4,11 za 1 m3 +VAT.
Sołtys Sołectwa Borkowo
Mieszkańcy Borkowa Lęborskiego

W związku z głosami oburzenia, które towarzyszą
opublikowaniu zdjęcia altany w Borkowie Lębor-
skim w Nr 12/2011 „Wieści Choczewskich”, Refe-
rat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Choczewie pragnie
przeprosić wszystkich urażonych błędem, który
pojawił się w wyżej wymienionym numerze biule-
tynu.

Pragniemy nadmienić, iż działanie nie było za-
mierzonym. W miejscu fotografii altany powinno
zostać opublikowane zdjęcie zainstalowanego
w bieżącym roku roku placu zabaw.

Z wyrazami szacunku
Referat Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacja kierownika
ośrodka zdrowia w Choczewie
W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Ośrodka Zdrowia zawartymi w artykule
„Wieści Choczewskich Extra” (Bezpłatnym Biuletynie Informacyjnym „KIRG”), informuję, iż
zgodnie z obowiązującymi procedurami, które spotkały się z pozytywnym odbiorem pacjentów:

1. Rejestracja odbywa się codziennie od godz. 7.00 (ok. 40 osób do każdego lekarza),
2. Pacjenci zarejestrowani przyjmowani są tego samego dnia,
3. Rejestracja telefoniczna — 10 osób do każdego lekarza,
4. Rejestracja na umówioną godzinę,
5. Możliwość rejestracji z pięciodniowym wyprzedzeniem (dot. wizyt kontrolnych, planowanych).

W związku z wypowiedzeniem umowy przez dr Kościemskiego od 1 listopada przyjmuje
w Ośrodku specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu dr Piotr Drabarek. Wizyty w każdy
wtorek od godz. 12.00.

Nieprawdą jest również to, iż zmniejszono dofinansowanie na działalność gabinetu
ortopedycznego na rok 2012.

Wszelkie sugestie zawarte w artykule mówiące o wpływie wójta na działania Ośrodka są
nieprawdziwe. Gminnym Ośrodkiem Zdrowia kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik,
który samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

Z poważaniem
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
Elżbieta Wojciechowska

Referendum  jest formą głosowania o cha-rakterze powszechnym, w którym udziałmogą brać wszyscy obywatele uprawnieni,tj. mający czynne prawo wyborcze, wyraża-jący w ten sposób swoją opinię co do roz-strzygnięcia konkretnej sprawy. Referendumjest podstawowym narzędziem demokracjibezpośredniej.Zgodnie z art.2 ust. 2 Ustawy o ReferendumLokalnym, referendum polega na udzieleniuna urzędowej karcie do głosowania negatyw-nej lub pozytywnej odpowiedzi na postawio-

Zasady referendum gminnego

Art. 55
2. Referendum w sprawie odwołania
organu pochodzącego z wyborów bez-
pośrednich jest ważne w przypadku,
gdy udział w nim wzięło nie mniej niż
3/5 liczby biorących udział w wyborze
odwoływanego organu.
Art. 56
1. Wynik jest rozstrzygający, gdy za jed-
nym z rozwiązań sprawie poddanej pod
referendum oddano więcej niż połowę
ważnych głosów.

ne pytanie lub pytania albo na dokonaniuwyboru pomiędzy zaproponowanymi wa-riantami — przy czym pytania mogą doty-czyć jedynie zakresu spraw określonychw ust.1 (czyli rozstrzygania sprawy dotyczą-cej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresiezadań i kompetencji organów danej jednost-ki lub w sprawie odwołania organu stano-wiącego tej jednostki, co oczywiste —w wypadku gminy — również organu wyko-nawczego).

Stopka redakcyjna

Siedziba redakcji:
Urząd Gminy,
ul. Pierwszych Osadników 17,
84-210 Choczewo

Telefon:
722 024 910

Email:
wiesci1@gmail.com

Wydawca:
Urząd Gminy Choczewo

Skład:
Studio PISK

Druk:
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo
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Razem można więcej
4stycznia w sali konferencyjno-wystawo-wej Centrum Informacji Turystycznej od-było się cykliczne spotkanie uczestnikówMetropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzówi Prezydentów NORDA. Przybyło ponad 20 wło-darzy z północnej części naszego wojewódz-twa — od Łeby aż do Helu i Gdyni, m.in.:Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, PrezydentWejherowa Krzysztof Hildebrandt, Z-caPrezydenta Wejherowa Piotr Bochiński,Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński,Burmistrz Rumii Elżbieta Rogala-Kończak,Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski, WójtGminy Krokowa Henryk Doering, Burmistrz

Pucka Marek Rintz, Wójt Gminy Puck TadeuszPuszkarczuk, Z-ca Wójta Gminy SzemudKrzysztof Brzezicki, Z-ca Wójta GminyWejherowo Maciej Milewski, Wójt GminyKosakowo Jerzy Włudzik, oraz Burmistrz ŁebyAndrzej Strzemiński, który przystąpił do Forum.Tematem tego spotkania, tym razem przy-gotowanego przez Wójta Gminy ChoczewoWiesława Gębkę, były zagadnienia energetycz-ne w gminach. Omówiono m.in. sposoby ob-niżenia kosztów zakupu energii elektryczneji gazu.Po obszernym wykładzie p. Leszka Polmań-skiego, konsultanta energetycznego z Katowic,

odbyła się bardzo rzeczowa dyskusja. Ustalo-no wspólne kierunki działania, terminy kolej-nych spotkań i  wyznaczono zespołyproblemowe.Uczestnicy zgodnie podkreślali korzyści pły-nące ze współpracy, która w efekcie możeprzynieść obniżenie kosztów i oszczędności.Ważna jest także wymiana doświadczeń.Kolejne, czwarte już spotkanie, odbędzie sięw Łebie i dotyczyć będzie współdziałania dlaprzygotowania sezonu turystycznego 2012.Wszyscy goście otrzymali drobne upominkiw postaci materiałów reklamowych naszejgminy.Poczęstunek przygotowały panie z Koła Go-spodyń Wiejskich w Sasinie.Krzysztof Łasiński

XII Sesja Rady Gminy Choczewo VI Kadencji

Wdniu 21 grudnia 2011 r. w sali wystawo-wo-konferencyjnej Centrum Informa-cji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewieodbyła się XII sesja Rady Gminy Choczewo.Przedświąteczny czas radości stał się oka-zją do niespodzianek i prezentów. Pierwsząniespodziankę radnym, sołtysom, kierowni-kom podległych jednostek i wszystkim przy-byłym gościom zrobił chór szkolny wrazz opiekunami — panią Katarzyną Sychow-ską i panem Mateuszem Radziejewskim. Ko-lędy i  pastorałki w  wykonaniu chóruwprowadziły zebranych w podniosły i wy-jątkowy nastrój. W podziękowaniu za pięk-ny występ, przewodniczący rady wręczyłdzieciom kosz słodyczy, a opiekunom drob-ne upominki.Wyjątkowy prezent w postaci książki paniIreny Elsner otrzymali wszyscy radni, sołty-si i kierownicy gminnych jednostek organi-zacyjnych.Na sesję zaproszono pracowników Urzęduoraz osoby, które w roku 2011 przeszły naemeryturę. Zaproszenie przyjęła jedynie pa-ni Grażyna Sibiga, która wiele lat pełniław Urzędzie funkcję skarbnika. Wójt i prze-wodniczący rady w podziękowaniu za latapracy na rzecz gminy, wręczyli pani Graży-nie bukiet kwiatów i list z podziękowaniami.

Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanieopłatkowe radnych i zaproszonych gości.Ponadto podczas sesji podjęto następująceuchwały:1. Uchwała Nr XII/85/11 z dn. 21.12.2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na2011 r.2. Uchwała Nr XII/86/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie opłat za świadczenia udzie-lane przez Samorządowe Przedszkoleprowadzone przez Gminę Choczewo.3. Uchwała Nr XII/87/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzenne-go dla działki Nr 197/24 położonej w ob-rębie Sasino.4. Uchwała Nr XII/88/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieod-płatne nabycie na rzecz Gminy Chocze-wo nieruchomości stanowiącej własnośćSP ANR.5. Uchwała Nr XII/89/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieod-płatne nabycie na rzecz Gminy Chocze-wo nieruchomości stanowiącej własnośćSkarbu Państwa — Starosty Wejherow-skiego.6. Uchwała Nr XII/90/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieod-płatne nabycie na rzecz Gminy Chocze-wo nieruchomości stanowiącychwłasność SP ANR.7. Uchwała Nr XII/91/11 z dn. 21.12.2011 r.w  sprawie nadania nazw ulicom



5WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Odpowiedzialność w cenie

w Choczewie.8. Uchwała Nr XII/92/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiKopalino.9. Uchwała Nr XII/93/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie nadania nazw ulicom we wsiLubiatowo.10. Uchwała Nr XII/94/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie nadania nazw ulicom we wsiSasino.11. Uchwała Nr XII/95/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie nadania nazw ulicom na te-renie miejscowości Sasino.12. Uchwała Nr XII/86/11 z dn. 21.12.2011r.

w sprawie uchwalenia na 2012r. Progra-mu współpracy Gminy Choczewo z or-ganizacjami pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego.13. Uchwała Nr XII/97/11 z dn. 21.12.2011r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/84/11Rady Gminy Choczewo z dn. 14.11.2011r.w sprawie wyrażenia zgody na rozwią-zanie umowy oddania gruntu w użyt-kowanie wieczyste.14. Uchwała Nr XII/98/11 z dn. 21.12.2011r.w sprawie nadania statutu Samodziel-nemu Publicznemu Zakładowi Opieki

Zdrowotnej Gminnemu OśrodkowiZdrowia w Choczewie.15. Uchwała Nr XII/99/11 z dn. 21.12.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycienieruchomości położonej w obrębie Ku-rowo.Wszystkich zainteresowanych szczegóła-mi zapraszamy do Biuletynu Informacji Pu-blicznej (BIP) na stronie internetowej GminyChoczewo, www.choczewo.com.pl, gdzieumieszczane są wszystkie uchwały.

Prowadzona ostatnio intensywna debatawskazywałaby na to, że zainteresowanieżyciem naszej gminy jest spore. Trudno siędziwić. To pierwsze referendum w sprawieodwołania Wójta naszej gminy, więc spóro sens i uzasadnienie wniosku inicjatorówjest zrozumiałe. W prowadzonej przed ro-kiem kampanii wyborczej obiecaliśmy wol-ność słowa, myśli i czynu. I udało się. Ludziestali się politycznie aktywni i odważni jaknigdy dotąd. Jeszcze niewiele ponad rok te-mu byłaby to sytuacja trudna do wyobraże-nia.Moje zadowolenie mąci jednak kilka wąt-pliwości. Czy zainteresowanie to wynikaz rzeczywistej troski o dobro gminy, czy tezjest tylko chwilowym efektem kampanii re-ferendalnej? Czy odwaga mieszkańcóww wyrażaniu poglądów zmierza do rzeczy-wistego naprawienia gminy czy jest tylkookazją do wyrażenia negatywnych emocjio tych, których nie lubimy? Czy w końcu teżgotowi jesteśmy odpowiadać za swoje słowai czyny? Odpowiedzialność bowiem jest ce-chą szlachetnych ludzi i określa ich uczci-wość, obowiązkowość, a także umiejętnośćwywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Niestety jest tak, że debata o naszej gminiejest ciągle dyskusją mało publiczną, a więcotwartą. Najwięcej bowiem „zatroskanych”głosów pojawia się na forach internetowychi w utajonych grupkach towarzysko-plotkar-skich, a także wśród emisariuszy niosących„dobre słowo” po domach (pomijam fakt, żetakże w czasie obowiązków służbowych, cojest niezgodne z zasadami kampanii refe-rendalnej, ani nie mieści się w granicachzwykłej etyki zawodowej). Ile jest zatemw takiej postawie publicznej odwagi i troskio dobro gminy, skoro na forum internetoweanonimowo wrzuca się zlepek myśli, obelg,pomówień według emocji jakie czuje nadaw-ca wobec adresata?W naszej gminie jest wiele do zrobienia.Trzeba o tym rozmawiać i próbować napra-wiać. Jednakże język wzajemnych oskarżeńnie jest odpowiednim narzędziem. Potrzeb-na jest zgoda i odpowiedzialność. Nie szu-kajmy winy w innych. Czy jest ktoś kto maodwagę rzucić pierwszy kamieniem? Każdyz nas odpowiada za swój los, za swoją rodzi-nę, za swój kraj. Tak i my wszyscy bądźmyodpowiedzialni za naszą gminę. Wystarczy,że będziemy właściwie spełniali swą obywa-

telską rolę. Niech władza będzie kompetent-na i odpowiedzialna, ale niech także opozy-cja będzie gotowa ponosić konsekwencje zaswoje działania. Niech próbuje włączyć sięw podejmowanie trudnych decyzji, przedktórymi wszyscy obecnie stanęliśmy. Niechbędzie gotowa odpowiadać przed społeczeń-stwem za swoją postawę, jeśli twierdzi, żeistnieje i działa „dla dobra gminy Choczewo”Nauczmy się spierać pięknie i twórczo, abywszelkie dyskusje przynosiły dobre efektynam wszystkim. Tylko wspólnymi siłamimożemy osiągnąć sukces. Czas osobistychinteresów już się skończył i od każdego z naszależy dobro naszej małej ojczyzny. Wielu lu-dzi już to zrozumiało. To przede wszystkimci, którzy pracują w stowarzyszeniach i gru-pach działania. I nie pytają o zapłatę. Robiąto z potrzeby serca i wiedzą, że dobro daneinnym kiedyś do nas wraca. Dziękuję im zato i zachęcam pozostałych do takiego postę-powania. Dajmy szansę wszystkim ludziomdobrej woli.Zanim więc zapytasz o to, co dla ciebie zro-biła gmina, zapytaj wpierw, co sam zrobiłeśdla niej? Krzysztof Łasiński

Drodzy Mieszkańcy!
W imieniu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”, apeluję do Pań-
stwa, abyśmy zmobilizowali się do wspólnej pracy w ramach naszych Stowarzyszeń
i wspierali działania Wójta, Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy, zamiast marno-
wać czas i pieniądze na bezsensowne uczestnictwo w referendum. Są lepsze sposoby
na wydawanie naszych gminnych skromnych środków niż wydawanie ich na finanso-
wanie „pozakonkursowego” wyścigu do władzy niecierpliwych.

Apeluję do wszystkich tych, którym nieobojętny jest los naszej gminy: dajmy szansę
obecnej władzy, pozwólmy wykazać się wójtowi i Radzie Gminy. Pomóżmy im i wspie-
rajmy w działaniach na korzyść całego społeczeństwa. Nie idźmy na referendum!

Prezes Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych
„Promyk Nadziei”
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Chciałbym nawiązać do pu-blikacji zamieszczonejw Dzienniku Bałtyckim 5 grud-nia 2011 r.Już pierwszy akapit nosi zna-miona dużego nadużycia pisane-go tłustym drukiem.Cytuję — „mieszkańcy chcielireferendum, bo mają dość wójta”.Jak niby poważny dziennikmoże wysnuć taką tezę na za-mówienie jednego człowiekazaopatrzone w idiotyczną argu-mentację. Ten właśnie człowiekkpi sobie z mieszkańców gminyna łamach prasy.Kilka miesięcy temu gorącopopierał wójta manifestując topublicznie (patrz załącznik).Wniosek nasuwa się prosty —wtedy kłamał, teraz kpi, bo jakinaczej rozumieć jego fałszyweintencje. Chyba, że deklaracjęzawartą w plakacie wyborczym„Wiesław Gębka moim wójtem”potraktował dosłownie i przy-właszczył sobie wójta wraz zestanowiskiem.Tak czy inaczej, Bianga to fał-szywy intrygant więc dlaczegomiałby być uczciwym wójtemzastępując obecnego, który

Referendum z pewnością taki jest. Jedynymjego argumentem na referendumjest parcie na władzę, a to wła-śnie eliminuje go z grona kan-dydatów na jakiekolwiekstanowisko społeczne.Dlaczego gmina ma ponieśćkoszta takiej manipulacji i ryzy-kować powtórką z rozrywki po-pierając stary fałszywy układ,w którym Bianga od początkutkwi.Pozostawienie Gębki na stano-wisku to dużo lepsze rozwiąza-nie i mniejsze ryzyko .Gębka jest uczciwy i nie uwi-kłany w nic podejrzanego.Gębka myśli strategicznie i nierobi głupot.Gębka wprawdzie działa wolnoale skutecznie wiedząc co robi.Przejął gminę w kłopotach więcuczciwość wyborcza nakazuje daćmu szansę i rzetelnie rozliczyćpo kadencji.Bianga nic nie gwarantuje,więc najlepszym wyborem jestnie brać udziału w referendum.Instynkt wyborczy i obywatel-ska świadomość niech Wam po-mogą w decyzji.Tu chodzi o losy Gminy i Waswszystkich a tym się nie mani-puluje.Sympatyk gminy Choczewo

„Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia”

Mój głos...

Minął już rok, rok ciężkiejpracy zarówno dla WO-LONTARIUSZY jak i dla pana Wój-ta Wiesława Gębki. Taknaprawdę to ta „maszyna” ru-szyła dzięki Wójtowi, mówię tuo „maszynie”, która nazywa się„Pomoc bliźniemu”. Całym „sil-nikiem” jest Wiesław Gębkai wspaniała pani Aniela Siem-czuk, która to nas wszystkich te-go uczy i zawsze wspiera. Ja, jakokoordynator wolontariuszy i moiczynni wolontariusze jesteśmycałą resztą tej „machiny”. Za-równo wszyscy mieszkańcy, któ-rzy otwierają swe serce na pomocdla innych i wszyscy sponsorzy.Z tego miejsca pragnę serdecz-nie podziękować za współpracęprzy transporcie: panu Andrzejo-wi Majtacz, pani Bogusi Langer,Mirkowi Rogaczewskiemu, panuDawidowi Lange, HenrykowiBieszk, Ryszardowi Skrzypkow-skiemu, Leonowi Jakubowskie-

mu, Marii Girsztofftt. Dziękujęrównież wszystkim, którzy ofia-rowali cokolwiek dla potrzebują-cych. Dziękuje w  imieniuwłasnym oraz w imieniu rodzin,które to otrzymały. Darczyńcówjest wielu, więc nie zdołam ichwymienić, a poza tym większośćchce być anonimowa. DziękujęFundacji „Pan Władek” za mro-żonki, które ofiarował na potrze-by mieszkańców naszej Gminy,dziękuje za współpracę i pomocFundacji Anny Dymnej „MimoWszystko”, która również przezmoje ręce trafia do mieszkańców.Jednak nie zapominajmyo tym, że ja — Zuzia mogę doWas trafiać z tą pomocą tylkodzięki Wójtowi Wiesławowi Gęb-ka. To Wójt zapoznał mnie z ty-mi Fundacjami. Żywność, którąWam Kochani dostarczam to za-sługa pana Wiesia. Reszta jest oddarczyńców, ja tylko się dowia-duję, załatwiam i dowożę. Nasza

Gmina tak właśnie powinnafunkcjonować — jeden drugiemupowinien pomagać. Czy zdajeciesobie sprawę o ile życie byłobyłatwiejsze i przyjemniejsze?Proszę, aby ten Nowy 2012 Rokprzysłonił tę „Tarczę nienawiści”,która panuje w naszej Gminie.Proszę o dalszą współpracę, botakich, którzy chcą pomóc jestwielu, ale może być jeszcze wię-cej. Dlatego apeluję do wszystkich– nie idźcie na żadne referen-dum, nie pozwólcie, aby Wastraktowano jak pionki do roz-grywek politycznych. Nie zapo-minajcie, że zawsze byliśmymieszkańcami tej Gminy i nimibędziemy, tylko nie zawszemówiło się o integracji społec-znej. To Wójt Gębka pozwolił naten rozwój Stowarzyszeń,Wolontariuszy itp. Jeżeli chceciedalszej pomocy to pozwólmynaszemu Wójtowi na resztę jegokadencji. Pamiętajcie, że dzisiaj

jest wolność wyboru, wyboruwolności słowa! Nie dajcie sięzastraszać, słuchać pustychobietnic. Przecież każdy z Wasdoskonale potrafi kierowaćwłasnym życiem. Jesteściewspaniałymi ludźmi, więc proszępomóżmy Wójtowi dalej sięrozwijać — razem znaczy łatwiej.Jeżeli ktoś nie chce Wójtowipomóc to niech po prostu nieprzeszkadza.Liczę na to, że dalej będziemysię spotykać, jak do tej pory.A przy okazji proszę, aby każdyz Was dnia 15.01.2012 r. nie szukałwad u Wójta, tylko zrobił swójwłasny rachunek sumienia.

Z najlepszymi życzeniaminoworocznymi
Zuzanna Wiącek

Podziękowania za współpracę w 2011 roku
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Po prostu dziękujemy!
Najgorętsze podziękowania dla pani Zuzi Wiącek i dla jej
wspaniałych przyjaciół, którzy tak jak ona po prostu pomagają
innym. Dziękujemy, że Zuzia wzięła na siebie odpowiedzialność
zebrania wszystkich danych, wszystkich nas tylko dlatego, bo
wiedziała, że pomoc jest potrzebna. Dziękujemy za paczki
z Fundacji Anny Dymnej, które otrzymywaliśmy dzięki Zuzi.
Paczki były wspaniałe, z żywnością i prezentami. Pani Aniu —
dziękujemy!

Danuta Miadzielec, Elżbieta Skrzypkowska
Anita Betańska, Marzena Bach

Krystyna Bruska, Wioleta Ochota
Danuta Reczko, Urszula Zabłotni

i inni

Prawdziwe
kłamstwo

Jak już cała Gmina Choczewowie, w grudniu pojawiło się„nowe wydawnictwo” nazwanebuńczucznie „Wieści Choczew-skie EXTRA”.Ktoś na pierwszej stronie(oczywiście nie podpisał sięz imienia i nazwiska) opowiadanam historyjkę na temat dlacze-go zdecydował się na publikacjętego biuletynu.: ma dość nierze-telnej informacji i tendencyjno-ści jaką serwuje nam WójtGminy Choczewo używając dotego „Wieści Choczewskich” (to tebez EXTRA ;-)).I tu pojawia się jakiś dziwnyzgrzyt, bo z całą pewnością nowiredaktorzy mijają się z prawdą,mówiąc dosadniej kłamią. Niekomentuję pozostałych artyku-łów, tylko skupię się na jednym,który mnie bezpośrednio dotyczyi  doskonale wiem jak to na-prawdę było.Kategorycznie oświadczam, żeWójt Gminy, pan Wiesław Gębkanigdy nie wymusił (naciskamiczy obietnicami) na Sołtysie

i Radzie Sołeckiej jakiejkolwiekdecyzji!!!!!Na ostatnim zebraniu pienią-dze z funduszu sołeckiego zosta-ły przeznaczone na remont drógtylko i wyłącznie decyzją miesz-kańców Choczewa.Jeśli autorką dopisku pod arty-kułem „Naprawianie dróg gmin-nych?!” jest mieszkankaKierzkowa, to raczej nie powin-na wypowiadać się w sprawachzebrań wiejskich w Choczewie.Jeśli natomiast to „wypociny” ja-kiegoś redaktorka to pewnie teżgo na owym spotkaniu nie byłoskoro wypisuje takie bzdury. Tofakt, że uczestnikami zebraniabyli mieszkańcy „dolnego Cho-czewa” i zdecydowali większo-ścią głosów na co przeznaczyćowe 13 000,00 PLN.Czy była to dobra decyzja pew-nie już widać. I tu należy rozli-czać Wójta z  wykonywanianapraw dróg gruntowychw okresie jesienno-zimowym,jakości i sensowności tej inwe-stycji. Bo to właśnie Pan Gębka

(i nie tylko) przekonywał nas nazebraniu o sensowności tych na-praw. Kontrpropozycją było po-stawienie nowego placu zabaww Choczewie.I taka jest jedyna prawda.
Sołtys ChoczewaIgnacy Goyke

W Nowym Roku
składamy życzenia:
zdrowia, pogody
ducha, spełnienia
wszystkich marzeń,
zawodowej satys-
fakcji i wielu sukce-
sów.
Sołtys i Rada Sołecka Choczewa
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Sylwester

Rok 2012 przywitaliśmy nie tylko na ba-lach, prywatkach czy w domach, alerównież na imprezach plenerowych w mie-jscowościach całej Polski.W Gminie Choczewo również zorganizowa-no powitanie Nowego Roku w plenerze. Ktonie miał pomysłu na to, jak spędzić sylwe-stra, lub budżet domowy nie pozwalał na„wielkie wyjście”, mógł w tę noc przyjść naplac przed Urzędem Gminy, by wspólnie z in-nymi bawić się i świętować przyjście nowe-go, 2012 roku.O godzinie 22.00 na placu przed Urzędemrozpoczęła się wspólna zabawa przy muzy-

ce. W programie zabawy były konkursy z na-grodami, a  także wybór najbardziejoryginalnego przebrania — czyli Króloweji Króla Balu Kostiumowego. Nagrodą w tymkonkursie był dwudniowy pobyt dla dwóchosób w SPA. Pomimo tak atrakcyjnej nagro-dy, na imprezę przybyło niewiele przebra-nych osób. Komisja, wybrana spośródobecnych na zabawie, zadecydowała, że Kró-

lową została Pani Dorota Borówka, a Królem— Kuba Zarzeczny.Choć pogoda sprzyjała zabawie na świeżympowietrzu, wielu chętnych grzało się przyognisku, nad którym można było upiec sma-kowitą kiełbaskę. Do dyspozycji był równieżciepły posiłek, który można było nabyć zaprzysłowiową „złotówkę”, aby tym sposobemwspomóc młodego, dobrze zapowiadającegosię niepełnosprawnego sportowca z naszejgminy.O północy, pod czujnym okiem strażakówz OSP w Choczewie, „wybuchły” wspaniałefajerwerki, a wszyscy zebrani wznosili toa-sty tradycyjną lampką szampanaNastępnie wójt Wiesław Gębka złożyłwszystkim zebranym najserdeczniejsze ży-czenia noworoczne.Radosna zabawa trwała jeszcze bardzo dłu-go…Oby radość, która towarzyszyła nam przywitaniu Nowego Roku, trwała przez kolejne366 dni!Gminna impreza sylwestrowa mogła od-być się dzięki pomocy pracowników UrzęduGminy, członkom Stowarzyszenia Dla DobraMieszkańców Gminy Choczewo, Panu Euge-niuszowi Langa oraz sfinansowaniu całejimprezy przez PGE EJ1 Sp. Z o.o.Wszystkim tym, którzy byli tam tej nocywraz z nami oraz wszystkim, którzy swojąsłużyli pomocą w organizacji imprezy, ser-decznie dziękujemy. /w.w./

Mieszkańcy sołectwa Zwartówko równieżwspólnie przywitali Nowy Rok. Zabawasylwestrowa zaczęła się o godzinie 20.00,a skończyła o 4 nad ranem. O godzinie  21.00zaszczycił nas swoją obecnością wójt WiesławGębka, który złożył najserdeczniejsze życzeniawszystkim z okazji nadchodzącego 2012 roku. /w.w./

Zabawa sylwestrowa w sołectwie Zwartówko

Urodziny
Proboszcza
Początek Nowego 2012 Roku obfitujew wiele ważnych dla naszej gminy wy-darzeń. Jednym z nich były urodziny pro-boszcza parafii Choczewo Księdza AntoniegoDuszyka — Kanonika Honorowego Kolegiac-kiej Kapituły Kołobrzeskiej i Kanonika Hono-rowego Kapituły Katedralnej Krakowskiej.Nabożeństwo w Święto Objawienia Pań-skiego uwieńczone zostało życzeniami i po-dziękowaniami dla księdza. Nie zabrakłokwiatów i wzruszeń. Życzenia jubilatowiskładali: Wójt Gminy Choczewo WiesławGębka w imieniu pracowników Urzędu Gmi-ny i swoim, Przewodniczący Rady GminyKrzysztof Łasiński w imieniu Rady i wszyst-kich mieszkańców, Dyrekcja Zespołu Szkółim. Unii Europejskiej w Choczewie w imie-niu grona pedagogicznego i społecznościszkolnej, Samorząd Uczniowski, Schola Ge-nezareth, Sołectwo Choczewo, mieszkańcyKopalina i Żelaznej oraz Koło Gospodyń Wiej-skich z Sasina.Z okazji urodzin składano Księdzu Antonie-mu najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bo-żych, błogosławieństwa Bożego, opieki MatkiNajświętszej, wszelkiej pomyślności, zdro-wia, szczęścia oraz spełnienia marzeń i za-mierzeń.

Parafianie wyrażali także swoją wdzięcz-ność za prawie 40 lat posługi kapłańskiej.Jak powiedział Wójt Wiesław Gębka, „patrzącna pełen kościół wiernych, wiedzę ilu ludziprzez te 40 lat w jednej parafii, ksiądz sobiezjednał i zdobył ich szacunek”.Wierni licznie zgromadzeni w kościelewspólnie zaśpiewali Księdzu Proboszczowiurodzinowe „Życzymy, życzymy...” oraz „100lat”. Chór szkolny zaśpiewał piosenkę reli-gijną o powołaniu kapłańskim i powierze-niu swojej drogi Panu „Sutanna”, a ScholaGenezareth — „Góralskie życzenia”: …aby CiPan Jezus błogosławił i na długie lata namzostawił. /w.w./
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Zbiórka publiczna — Adrian

w.w.: Kiedy zacząłeś interesować się sportem?Adrian Szczerbiński: Zacząłem trenować bę-dąc w czwartej klasie. Najpierw była to pił-ka nożna. A później z konieczności wybrałemtenis stołowy. Jeździłem na międzyszkolneturnieje i zawody.
Kiedy dowiedziałeś się, że jesteś chory, i że Two-
ja choroba uniemożliwi Ci uprawianie niektórych
dyscyplin sportowych?Mniej więcej rok temu stwierdzono u mniechorobę i wówczas dowiedziałem się, że jużnie będę mógł grać w piłkę nożną.
Jak przyjąłeś tę wiadomość?Oczywiście trochę się załamałem. Ale zoba-czyłem swoją szansę w tenisie stołowymi wiedziałem, że będę chciał grać.
Jakie są szanse na całkowite przywrócenie Two-
jej sprawności fizycznej?W niedalekiej przyszłości mam zaplanowa-

ną w Gdańsku operację całkowitego usztyw-nienia stawu biodrowego. Jednak dopierogdy będę miał około 20 lat, będzie możnawszczepić nowy staw.
Jak Twoją niepełnosprawność odbierają Twoi ko-
ledzy i koleżanki? Czy czujesz się izolowany i dys-
kryminowany?Dla kolegów jestem całkiem normalny. Za-wsze też mogę liczyć na ich pomoc.
Jak spędzasz swój wolny czas?Lubię grać na komputerze, czytać książkii spotykać się z kolegami.
Za pół roku skończysz gimnazjum i wówczas sta-
niesz przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
Czy już wiesz, jaką szkołę wybierzesz?Chciałbym dostać się do Technikum Infor-matycznego.
Przed Tobą jeszcze całe półrocze w szkole, koń-
cowe egzaminy gimnazjalne i wakacje... W mi-
nione wakacje brałeś udział w turnusie
rehabilitacyjnym w ośrodku w Mauszu. Czy
chciałbyś tam jeszcze wrócić?Dzięki pobycie w Mauszu zostałem przyjętydo sekcji tenisa stołowego przy Stowarzysze-niu Rehabilitacyjno-Sportowym „Szansa-Start Gdańsk” i poznałem wielu nowych ko-legów — również niepełnosprawnychsportowców. Na pewno chciałbym tam jesz-cze wrócić.
Jak w tej chwili wygląda współpraca ze Stowa-
rzyszeniem „Szansa-Start Gdańsk”?Byłem już na ogólnopolskich zawodach w te-nisie stołowym w Bydgoszczy i Grudziądzu.Na jednych z nich zająłem trzecie miejsce.Jednak bardzo chciałbym, aby treningi,które miały odbywać się tu w Choczewie, do-szły już do skutku. Pozwoliłoby mi to napewno na osiągnięcie lepszych wyników.
By się poruszać, musisz używać dwóch kul orto-
pedycznych. Czy Twoja nieznaczna niepełno-
sprawność fizyczna jest dużym utrudnieniem

w uprawianiu tego sportu?W piłkę nożną nie mogę grać. Jednak w te-nisie stołowym jakoś daję sobie radę. Całyciężar ciała staram się przenosić na zdrowąnogę, opierając się na jednej kuli w związkuz czym prawą rękę mam wolną i trzymamw niej rakietkę.
Dziękuję za rozmowę. I życzę Ci, abyś dzięki swo-
jej wytrwałości, a także przy wsparciu i pomocy
życzliwych osób mógł osiągać sukcesy sportowe
i realizować swoje plany i marzenia.Chciałbym serdecznie podziękować człon-kom Stowarzyszenia Dla Dobra Mieszkań-ców Gminy Choczewo, którzy zorganizowalizbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na za-kup sprzętu dla mnie, oraz wszystkim ofia-rodawcom, którzy odpowiedzieli na apelStowarzyszenia. Dziękuję.
Jak widać, niepełnosprawność fizyczna nie jest
przeszkodą do realizowania własnych pasji i osią-
gania sukcesów. Pomagajmy w miarę naszych
możliwości tym młodym i zdolnym, którzy chcą
się rozwijać i odnosić sukcesy.

Informacja na temat
wyniku zbiórki publicznej

W dniach od 31 grudnia 2011 do 2 stycznia
2012 na terenie Gminy Choczewo przepro-
wadzono zbiórkę publiczną na zakup sprzę-
tu sportowego dla Adriana Szczerbińskiego.

Nazwa i siedziba przeprowadzającego
zbiórkę publiczną:
STOWARZYSZENIE DLA DOBRA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY CHOCZEWO, ul. Pucka 18/3,
84-210 Choczewo.

Nazwa organu oraz data i numer pozwole-
nia:
Wójt Gminy Choczewo, decyzja nr 3/2011
z dnia 28 grudnia 2011 znak
SO.5311.3.2011.

W trakcie zbiórki zebraliśmy do puszki nr 1.
— 288 zł 49 gr. , do puszki nr 2. — 294 zł
50 gr., łącznie 582 zł 99 gr. Koszty przepro-
wadzenia zbiórki publicznej: opłata skarbo-
wa 82 zł. Następnie pojechaliśmy do
Gdańska, gdzie Adrian wybrał w sklepie
sprzęt wiodącej firmy zajmującej się pro-
dukcją sprzętu do tenisa stołowego za 515 zł
02 gr. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
za wsparcie.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia Dla Dobra Miesz-
kańców Gminy Choczewo

Jarosław Pellowski

Zbiórka publiczna przepro-
wadzona przez Stowarzy-
szenie Dla Dobra
Mieszkańców Gminy Cho-
czewo przeznaczona była na
zakup sprzętu dla Adriana
Szczerbińskiego, niepełno-
sprawnego ucznia 3 klasy
Gimnazjum w Choczewie,
a jednocześnie bardzo uta-
lentowanego tenisisty sto-
łowego.



10 NR 1 (143) STYCZEŃ 2012

Podsumowanie spotkania informacyjnego firmy PGE w Choczewie
w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie

Przedstawiciele PGE, przybylina spotkanie do Choczewa,rzadko udzielali jednoznacznychodpowiedzi. Odpowiedź na pyta-nie brzmiała często „nie wiemy”,nawet w przypadku ogólnychzagadnień, nie związanych z lo-kalizacją Lubiatowo. Przeważnieodpowiedzi na pytanie były ogól-ne, odbiegające od zasadniczegopytania lub nie na temat.Biorąc pod uwagę, że w świeciepolityki i biznesu, na poziomiereprezentowanym przez przyby-łych Gości celem przekazaniapewnej, istotnej informacji —brak odpowiedzi albo niejasnąodpowiedź należy traktować pe-symistycznie jako treść nieko-rzystną dla rozmówcy — łącznywynik wypowiedzi można pod-sumować negatywnie. Z takimiodczuciami zakończyło się spo-tkanie PGE z  mieszkańcamigminy Choczewo. Poniżej podajęgłówne problemy poruszaneprzez mieszkańców i wnioskiwynikłe z wypowiedzi przedsta-wicieli PGE:• Wydaje się, że decyzja o lo-kalizacji jednej lub dwóchelektrowni na wybrzeżupolskim jest już zdecydo-wana ale nie upubliczniona.Taki wniosek nasuwa sięrównież z postępowaniapoprzedniego Wójta. Przed-stawiciele PGE nie potwier-dzili tej wiadomości.• Podobno na skutek zdecy-dowanych sprzeciwów za-interesowanych obywateli,trzecia lokalizacja w okoli-cy Mielna, na zachodziePolski, została już przez PGEodrzucona. Pozostały loka-lizacje w Lubiatowie/Kopa-linie i  Żarnowcu.Oczywiście, przedstawicielPGE zdementował te infor-macje.• PGE przewiduje wzbogacaćmajątek Urzędu Gminy po-przez standardowo ustano-wione podatki odnieruchomości i ewentual-nie inne nakazane prawem.PGE nie zamierza wspoma-gać społeczności lokalnejpoprzez dobrowolne inwe-stowanie w infrastrukturęlokalną jak np. budowęi wyposażenie przedszkoliitp. To ma należeć wyłącz-nie do obowiązków UrzęduGminy, z podatków odpro-wadzanych przez Elektrow-nię Jądrową.• Nieruchomości w otoczeniubliższym i  dalszym Elek-

trowni Jądrowej stracą nawartości. PrzedstawicielePGE nie przewidują rekom-pensat za udowodnionąutratę wartości bądź uży-teczności nieruchomości lubbudynków.• Należy spodziewać się dużejrotacji ludności i nierucho-mości od momentu oficjal-nego powiadomieniao podjęciu decyzji budowy.Skutki tych decyzji mogąbyć wymuszone nową sytu-acją a  jednocześnie przy-nieść duże straty finansowe.• W okolicy elektrowni zosta-ną wprowadzone przepisySECURITY.PGE uniknęło szczegółowegowyjaśnienia, jaka jest treść tychstandardowych przepisów.

Z późniejszego pół-zdania wia-domo, że obejmują one ustano-wienie 800 metrowego pasaochronnego, w którym nie wol-no będzie stawiać budynków, niebędzie można prowadzić działal-ności użyteczności publicznej(przedszkola, żłobki, oświata, bi-blioteki, sklepy, wyżywienie,wynajem pokoi dla grup zorga-nizowanych).• Prawdopodobnie istniejąkolejne strefy bezpieczeń-stwa (6 km, 25 km), w któ-rych życie i funkcjonowaniemieszkańców Lubiato-wa/Kopalina i dalszej okoli-cy będzie ściślemonitorowane, a  odstęp-stwa natychmiast karanei likwidowane.• Należy spodziewać się, żew  początkowym okresiebudowy, a może i późniejprzez okres około 8-13 lat,obecne drogi dojazdowe doLubiatowa/Kopalina i Gmi-ny Choczewo jako całości,będą zablokowane przezruch ciężarówek i wywro-tek.• Zainteresowanie turystycz-ne Gminy Choczewo będziemaleć od momentu ogło-szenia decyzji i zmaleje dozera od chwili rozpoczęciabudowy.

• PGE nie daje żadnej gwa-rancji, że przyjezdni pra-cownicy budowlani będąprzynosić korzyści finanso-we z wynajmu budynków.Można spodziewać się wy-budowania nowych, za-mkniętych osiedliz infrastrukturą sklepówi usług tylko dla pracowni-ków elektrowni. Podobniewyglądała sprawa w przy-padku budowy w Żarnowcu.Należy spodziewać się, żepojawią się sklepy i punktyusługowe wielkich przed-siębiorstw, przy których ist-niejąca w  Choczewiei okolicy mniejsza i większadziałalność gospodarcza niewytrzyma konkurencjii upadnie.• Wszystkie sprawy dotyczą-ce rozwoju Gminy Chocze-wo będą podlegałysamo-regulacji zgodniez zasadami krwiożerczegokapitalizmu.• Przybycie kilku tysięcyprzyjezdnych pracownikówmusi wywołać trudnościz ładem i bezpieczeństwempublicznym. PGE nie jeststroną w tej sprawie.• PGE przewiduje możliwośćzatrudnienia mieszkańców,ale nie zobowiązuje się dotego.• Na terenie budowy będąobowiązywać standardowezasady SECURITY, równieżwzględem pracownikówbudowlanych. Przykładowo,w przypadku wykrycia ob-jawów alkoholowych albonarkotykowych jak np. stannietrzeźwości, kac i innychpozostałości widocznychwzrokowo, węchem, balo-nikiem, testerem alkoholu— pracownik będzie na-tychmiast zwolniony z pra-cy. Testy alkoholowebalonikiem, testerem albopobraniem krwi, testy nar-kotykowe przez pobraniemoczu przed wejściem co-dziennym na teren budowyoraz okresowo w  sposóbniezapowiedziany orazprzed zatrudnieniem sąoczywiste i obowiązkowew przypadku takiego SECU-RITY. Jest to zarówno uciąż-liwe jak i  uwłaczającegodności człowieka.• Należy spodziewać się, żetereny rolne i inne potrzeb-ne pod przesyłowe linieenergetyczne będą podlegać

przejęciu od obywatelizgodnie z obowiązującymw Polsce prawem (jak rozu-miem, nowo wprowadzonew Polsce przepisy pozwala-ją na przymusowe wy-właszczenie nieruchomościnawet bez zgody właścicielipo cenie innej niż żądaneprzez tych właścicieli. Tenowe przepisy wynikłyz doświadczeń przy budowieautostrad w Polsce).• PGE jest świadoma że naj-bardziej zainteresowanymiosobami są obywatele, któ-rzy wykupili działki nieru-chomości w  Lubiatowiei Kopalinie w celach rekre-acyjnych albo zarobkowychz uwagi na walory tury-styczne okolicy. PGE jestświadoma, że ci obywatelestanowią 75% głównychzainteresowanych proble-matyką budowy ElektrowniJądrowej, oraz że oni w re-jonie Gminy Choczewo tyl-ko w  sezonie letnim,zamieszkując normalniedaleko w Polsce. PGE niezamierza informować tychobywateli o terminach spo-tkań ani o treści spotkańpomimo, że cała treść Audioi Video spotkania była reje-strowana dwoma kamera-mi cyfrowymi (twarzei sylwetki przybyłych Zain-teresowanych były rejestro-wane z  przodu, z  profilui z tyłu przez operatorówPGE).• Nie zaobserwowano zbytniejaktywności redaktorów Ga-zet, Telewizji ani Radiawzględem osób zadającychnajbardziej rzeczowe pyta-nia bądź oświadczenia. Wy-czekujemy z ciekawościąjakiej treści wywiady i z kimzostaną upublicznione.Budżet państwa polskiegoustanowiony na reklamę dlaPGE znacznie przekracza moż-liwości organizacji GREENPEACEw tym zakresie.Obywatele gminy Choczewoi każdy Polak, zainteresowanyproblematyką budowy Elek-trowni Jądrowej w  Lubiato-wie/Kopalinie, mogą liczyć nasamo-zorganizowanie sięi wzorem gminy Gąski, podej-mować wspólnie działaniaw celach wyrażenia zdecydo-wanego sprzeciwu dla tej loka-lizacji i  budowy elektrowniatomowej. Nikt za nas tego niezałatwi, sami musimy troszczyćsię o swoje prawo do bezpiecz-nego życia. W tej trudnej sytu-acji nie jesteśmy jednak sami— Gąski pokazały, że można!Obserwator
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Wiatraki
— inwestor

Inwestor zawsze myśli o interesie. Przedewszystkim własnym.Tej fundamentalnej prawdzie wyraz dał naspotkaniu mieszkańców naszej gminyz przedstawicielami PGE Energia Jądrowaobecny na spotkaniu inny Inwestor, któryrealizację swoich celów (interesu) upatrzyłw lokalizacji kilku farm wiatrowych naobrzeżach wielu miejscowości naszej gmi-ny, co sprzeczne jest z kolei z naszym inte-resem — mieszkańców. Gdy nadszedł czasna pytania do przedstawicieli PGE pierwszy„złapał” za mikrofon Pan Leszek Szymański,mieszkaniec Osiek Lęborskich, będący jed-nocześnie członkiem zarządu firmy Wind-com Sp. z  o.o.  Z  drugiej strony jest onjednocześnie właścicielem nieruchomościgruntowych na terenie naszej gminy. I tu po-jawia się paradoks.Na wieść o prawdopodobnej lokalizacjiElektrowni Atomowej w Gminie Choczewozapytał on przedstawicieli głównego inwe-stora, firmę PGE, czy mieszkańcy (sam prze-cież nim jest!) otrzymają odszkodowania nawypadek spadku cen swoich nieruchomo-ści w wyniku inwestycji w elektrownię ato-mową. „Nie otrzymają”. Członek Zarządufirmy Windcom wykazał troskę o swój in-teres jako podmiot mogący stracić częśćswojego majątku w wyniku powstania Elek-trowni Jądrowej na terenie gminy Choczewo.Jego dotychczasowe działania z kolei, zwią-zane z inwestycją w farmy wiatrowe spo-wodują, że inne podmioty, czyli duża częśćmieszkańców gminy Choczewo — przedewszystkim posiadaczy nieruchomości grun-towych, działek budowlanych czy domostw— w  wyniku wyboru kontrowersyjneji, w moim odczuciu, nieprzemyślanej orazwyjątkowo nietrafnej lokalizacji farm wia-trowych, może stracić majątek poprzez spa-dek wartości swoich dóbr w wyniku zbytbliskiego usytuowania farm wiatrowychw stosunku do w/w nieruchomości!Lokalnie jest Pan zdaje się na wygranej po-zycji (choć wierzę, że w konsekwencji takąsię nie okaże i dojdzie do oddalenia farm odzabudowań. W ten prosty sposób będziei wilk syty i owca cała!). Jednak w skali ca-łego kraju, gdzie nie władze lokalne decydu-ją o  lokalizacji danej inwestycji, tylkorządowe, jest Pan wobec planów budowyelektrowni atomowej równie bezbronny jakmieszkańcy naszej gminy w obliczu inwe-stycji jaką Pan chce tu bezwzględnie zreali-zować. Zdaje Pan sobie doskonale z tegosprawę, o czym świadczy Pana pytanie doprzedstawicieli PGE.Wobec faktu zbyt bliskiego usytuowaniafarm firmy Windcom w stosunku do naszychdomostw, posesji itd. zapytam więc Pana,,Panie Inwestorze, tak jak Pan pytał przed-stawicieli PGE na spotkaniu:— Czy firma Windcom przewiduje od-

szkodowania dla mieszkańców i właścicie-li nieruchomości w sąsiedztwie którychchce stawiać elektrownie wiatrowe?— Czy mieszkańcy, których bezpośredniodotknie inwestycja dostaną odszkodowanieza emisję hałasu w ich sąsiedztwie, immi-sję pola elektromagnetycznego oraz pogor-szenie ich dotychczasowych warunkówżycia?

— Dlaczego przed rozpoczęciem inwestycjinie doszło do działań polegających na RZE-TELNYCH, przeprowadzonych w sposób wła-ściwy i zgodny ze standardami konsultacjispołecznych? Konsultacje społeczne stano-wią jeden z pierwszych, podstawowych kro-ków, jakie Inwestor powinien wykonaćprzystępując do realizacji planowanej inwe-stycji!„Lokalizacja wiatraków eliminuje możli-wość realizacji funkcji mieszkaniowej orazchronionych funkcji usługowych (wielogo-dzinny pobyt dzieci i młodzieży)”. Źródło:uchwała Rady Gminy Choczewo „O przystą-

pieniu do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego ‚Wiatra-ki w Choczewie’ gmina Choczewo” z 21 lipca2006 roku). Uchwała ta dotyczy inwestycjifirmy Windcom.— Czym są zatem te obietnice (już od pra-wie 10 lat!) świetlic w mających zostać „za-wiatrakowanych” przez firmę Windcommiejscowościach naszej gminy, skoro zgod-nie z uchwałą lokalizacja wiatraków elimi-nuje wielogodzinny pobyt dzieci i młodzieży?W tym roku Generalna Dyrekcja OchronyŚrodowiska, czyli ta sama instytucja doktórej firma Windcom złożyła raporty śro-dowiskowe związane z inwestycją w farmywiatrowe, opublikowała „Wytyczne w zakre-sie prognozowania oddziaływań na środo-wisko”. Pozycja ma ponad 100 stron. Wybranefragmenty:Tak dynamiczny rozwój energetyki wiatro-wej może powodować liczne konflikty społecz-ne i środowiskowe. Sieć obszarów chronionychoraz rozproszona zabudowa na terenachwiejskich powodują konieczność bardzo wni-kliwego wyboru lokalizacji pod elektrowniewiatrowe […]. Niewłaściwie zlokalizowanafarma wiatrowa, jak każda duża inwesty-cja infrastrukturalna, może być bowiemźródłem negatywnych oddziaływań śro-dowiskowych i społecznych.[…] Zaniechanie jednak poszczególnychanaliz środowiskowych lub nieuwzględnienieich wyników w projekcie, może powodowaćw konsekwencji uciążliwości dla lokalnychspołeczeństw lub nieodwracalne stratyw środowisku przyrodniczym.Projekty farm wiatrowych (na etapie budo-wy i likwidacji) najczęściej mogą oddziaływaćna następujące komponenty środowiska:• wody powierzchniowe i podziemne (po-przez zanieczyszczenie wód),• powietrze (poprzez zanieczyszczenie po-wietrza),• klimat akustyczny (poprzez emisjęhałasu),• pola elektromagnetyczne (poprzez je-go imisję),• glebę (poprzez zanieczyszczenie glebyi wytwarzanie odpadów),• warunki życia i zdrowie ludzi (poprzezhałas, pylenie oraz zakłócenie do-tychczasowych warunków życia),• faunę (poprzez zniszczenie miejsc prze-bywania, kryjówek, żerowisk i tras mi-gracji zwierząt oraz zakłóceniafunkcjonowania ich populacji), florę orazsiedliska przyrodnicze,• krajobraz (poprzez spowodowanie wi-docznych zmian w krajobrazie).[…] należy unikać lokalizowania elek-trowni wiatrowych w pobliżu miejsc, dlaktórych wyznaczono normy w zakresie kli-matu akustycznego i w miejscach gdzie bę-dą dominującym składnikiemw krajobrazie przedstawiającym szczególnewalory widokowe.Badania przeprowadzone w tym zakresiew 2004 roku przez międzynarodową firmędoradczą w dziedzinie nieruchomości Kni-ght Frank na zlecenie Brytyjskiego Stowa-rzyszenia Energetyki Wiatrowej (BWEA),dowodziły, że bezpośrednie sąsiedztwoa nawet sama widoczność farmy wiatro-wej mogą przyczynić się do spadku war-tości nieruchomości. Zależność tę

„Nieprzyjemne prawdy są
zawsze lepsze od
przyjemnych złudzeń.”

—John Fitzgerald Kennedy

ZAPRASZAMY wszystkich na spotkanie organizacyjno-informacyjne
Komitetu Obywatelskiego „Nie dla atomu w Lubiatowie”

w Urzędzie Gminy CHOCZEWO 12 stycznia 2012 r. o godz. 17.00.
BĄDŹMY TAM WSZYSCY I PODEJMIJMY WALKĘ O NASZĄ PIĘKNĄ ZIEMIĘ.

JEŚLI BĘDZIEMY DZIAŁAĆ WSPÓLNIE - WYGRAMY!!!

„Nazywamy to Jednorazowym Krajobrazem. Jeśli nie
podoba Ci się to, co zrobiliśmy z Twoim widokiem,
możesz postawić ekran i wyobrazić sobie, że znajdu-
jesz się w innym miejscu.”
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potwierdzały także analizy wykonane w tymsamym czasie przez Royal Institution ofChartered Surveyors (RICS), 2004 [The RoyalInstitution of Chartered Surveyors (RICS) tojedna z najbardziej szanowanych w świecieorganizacji zawodowych, zrzeszających oso-by zawodowo czynne na rynku nieruchomo-ści. Wartość domów szeregowych,zlokalizowanych w  odległości poniżej1,6 km od najbliższej elektrowni wiatro-wej, była niższa o ok. 54% w stosunku doodpowiadających im nieruchomości odda-lonych o ponad 1,6 km od farmy. Dla do-mów typu bliźniak różnica ta wyniosła34%.[…] Najbardziej istotne jest stwierdzenie, naile budowa farmy wiatrowej może pogorszyćlub polepszyć komfort życia mieszkańców są-siednich miejscowości oraz na ile jest zbież-na lub rozbieżna z lokalnymi planamirozwoju, w szczególności turystyki.Podczas konsultacji z władzami powiatowy-mi, gminnymi oraz sołtysami należy:• zapoznać się szczegółowo z planami roz-woju powiatu/ gminy/wsi,• przekazać rzetelne informacje o skaliprzedsięwzięcia i konsekwencjach go-spodarczych, społecznych, środowisko-wych jego realizacji.Nie sztuką jest budować (farmy wiatro-we). Sztuką jest budować je z głową!Pisząc „my/mieszkańcy”, mam na myśli teosoby, które sprzeciwiają się i rozumiejąkonsekwencje źle zlokalizowanych (zbyt bli-sko zabudowań, na obrzeżach wsi) przezfirmę Windcom farm wiatrowych na tere-nie gminy Choczewo. W zaledwie dwóch so-łectwach Choczewo oraz Kierzkowo-Osiekizebrano ponad 400 podpisów mieszkańców,którzy sprzeciwiają się wybranym przez fir-mę Windcom lokalizacjom pod farmy wia-trowe, uchwalonych przez Radnychpoprzedniej kadencji.Obecnie firma Windcom stara się o pozy-tywną ocenę środowiskową dla swojej inwe-stycji w RDOŚ w Gdańsku. Jako KomitetProtestacyjny „Wiatraki 1500, Choczewo”również tam jesteśmy i nie pozwolimy narealizację tego projektu przy tak przyjętychzałożeniach. Sylwia Łata,która zgłasza sprzeciw wobec planów postawieniafarmy wiatrowej składającej się z 4 sztuk turbin prą-dotwórczych przed swoim domem oraz wszystkichpozostałych, które mogą działać na niekorzyść in-nych mieszkańców Gminy Choczewo.

„Na sprzedaż. Najlepszą ofertę proszę!!”

Strażacy informują

Pożar domku letniskowego w Lubiatowie

Wdniu 09.12.2010 r. o godzinie 17.00 jed-nostka OSP Choczewo zorganizowałagminne spotkanie wigilijne w stołówce Ze-społu Szkół im. Unii Europejskiej w Chocze-wie, na które przybyli członkowie wszystkichjednostek oraz przedstawiciele Urzędu Gmi-ny: Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gęb-ka, Z-ca Wójta Pan Mariusz Pardus, DyrektorZespołu Szkół w Choczewie Pan Andrzej So-boń, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiato-

wego ZOSP RP w Wejherowie druh WacławSeweryn oraz Prezes firmy WINDCOM PanLeszek Szymański. Początek spotkania wigi-lijnego rozpoczął się od uczczenia minutą ci-szy pamięci strażaków, którzy odeszliz naszych szeregów. Następnie po przywita-niu przybyłych gości rozpoczęto spotkaniewigilijne od łamania się opłatkiem i składa-nia sobie życzeń. Następnie zaczął się poczę-stunek oraz dyskusja.
Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek Gminy Choczewo

za okres II połowa listopada do 31 grudnia 2015

Miesiąc

Od 15 listopada

Do 31 grudnia

Razem

Ogółem
zdarzeń

8

6

14

JOT II
OSP Choczewo

MZ-6 P-0 AF-0

MZ-3 P-3 AF-0

MZ-9 P-3 AF-0
12

JOT IV
OSP Kopalino

brak wyjazdu

MZ-0 P-1 AF-0

MZ-0 P-1 AF-0
1

JOT IV
OSP Sasino

MZ-2 P-0 AF-0

MZ-0 P-1 AF-0

MZ-2 P-1 AF-0
3

OSP Słajszewo

MZ-2 P-0 AF-0

MZ-0 P-1 AF-0

MZ-2 P-1 AF-0
3

MZ — miejscowe zagrożenie, P — pożar, AF — alarm fałszywy
Podsumowując okres od 15 listopada do 31 grudnia 2011 r., na terenie naszej gminy doszło do 13 zda-
rzeń, tj. 9 miejscowych zagrożeń i 2 pożarów, a były to zdarzenia: usuwanie powalonych drzew na
jezdnię i posesje oraz pożar sterty słomy w Ciekocinku, w którym uczestniczyły wszystkie jednostki
OSP z naszej gminy. Jednostka JOT II OSP Choczewo brała udział w działaniach gaśniczych na tere-
nie gminy Gniewino, a był to pożar stodoły ze słomą w miejscowości Tadzino 30.12.2011r.

Podsumowanie działań
ratowniczo-gaśniczych za rok 2011

Rok

2011

2011

Ogółem
zdarzeń

106 zdarzeń
625 strażaków

MZ-84 P-22 AF-0
106

JOT II
OSP Choczewo

91 zdarzeń
532 strażaków

MZ-71 P-20 AF-0
91

JOT IV
OSP Kopalino

9 zdarzeń
42 strażaków

MZ-4 P-5 AF-0
9

JOT IV
OSP Sasino

12 zdarzeń
60 strażaków

MZ-8 P-4 AF-0
12

OSP Słajszewo

14 zdarzeń
61 strażaków

MZ-9 P-5 AF-0
14
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Był to znowu rok ciężkiej i mozolnej pracy, ale tak-
że wielu pozytywnych wydarzeń miedzy innymi:
otrzymanie 2 pilarek od Nadleśnictwa Choczewo
dla JOT II OSP Choczewo — pilarka Husqvarna
357XP oraz dla JOT IV OSP Sasino — pilarka Hu-
sqvarna 450, za co strażacy naszych jednostek
serdecznie dziękują Pani Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Choczewo Ewie Rogaczewskiej.

W dwóch jednostkach OSP Kopalino i Sasino
utworzono Jednostki Operacyjno Techniczne IV
kategorii.

Jednostki OSP Choczewo i OSP Sasino brały
udział w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożar-
niczych w Rumii, gdzie na 19 startujących drużyn
zajęły : V miejsce OSP Choczewo i XV miejsce OSP
Sasino.

Jednostki OSP Choczewo i OSP Sasino starto-
wały również w turnieju halowej piłki nożnej w Li-
nii, gdzie OSP Choczewo zajęło III miejsce
w turnieju.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na-
szej gminy uczestniczyły 106 razy w zdarzeniach
związanych z ratowaniem życia, zdrowia i mienia
ludzkiego, w usuwaniu których brało udział 625
strażaków-ratowników.
Gasiliśmy 20 POŻARÓW na terenie naszej gminy,
w których uczestniczyło 119 strażaków-ratowni-
ków oraz 2 POŻARY poza terenem gminy (Gniewi-
no — pożar pomieszczenia sauny na pływalni oraz
Tadzino pożar stodoły ze słomą), w których uczest-
niczyło 13 strażaków - ratowników naszych jed-
nostek.

Dysponowano nas do usuwania skutków MIEJ-
SCOWYCH ZAGROŻEŃ: 83 razy na terenie naszej
gminy, w których liczba strażaków - ratowników
wyniosła 487 oraz 1 raz poza terenem naszej gmi-
ny (trasa Pużyce-Chrzanowo — drzewo powalone
na jezdnię), w których brało udział 6 strażaków-
ratowników.

Były to MIEJSCOWE ZAGROŻENIA, takie jak:
WYPADKI DROGOWE: 10 zdarzeń na terenie
naszej gminy, w których brało udział 79 stra-
żaków-ratowników.
PODTOPIENIA: 23 zdarzeń na terenie naszej
gminy, w których brało udział 145 straża-
ków-ratowników.
WICHURY: 34 zdarzeń na terenie naszej gmi-
ny, liczba strażaków-ratowników 179 oraz 1
zdarzenie poza terenem gminy, gdzie uczest-
niczyło 6 strażaków-ratowników
INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 16 zda-
rzeń, liczba strażaków-ratowników 84.
ALARMY FAŁSZYWE: 0 zdarzeń.

• Pożar hali produkcyjnej firmy HOBET
12.01.2011r.

• Pożar domku letniskowego Lubiatowo ul.
Plażowa 14.05.2011r.

• Wypadek drogowy trasa Łętowo – Karczemka
16.05.2011r.

• Wypadek drogowy trasa Łętowo – Karczemka
28.09.2011r.

• Pożar sauny na pływalni Gniewino ul. Szkolna
15.10.2011r.

• Pożar balotów słomy Ciekocinko 11.12.2011r.
• Pożar stodoły ze słomą Tadzino 30.12.2011r.

Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewie dh
Karol Wojciechowski

Poważniejsze działania ratowniczo-
gaśnicze z udziałem naszych jednostek

w roku 2011

Informacje i ogłoszenia
Zmiany na choczewskim komisariacieZ początkiem roku 2012 przestał istniećKomisariat Policji w Choczewie.Powstał natomiast Zespół Patrolowo-In-terwencyjny i Dzielnicowych z siedzibąw Choczewie Referatu Prewencji Komisa-riatu Policji w Gniewinie.Co się w związku z tym zmieni i jak wpły-nie to na bezpieczeństwo mieszkańcówgminy Choczewo?Komisariat Policji w Gniewinie będziegłówną jednostką, a swoim działaniemobejmie gminy Choczewo i Gniewino. Sze-fem Komisariatu jest Komendant nadkm. Piotr Bruc. Jednostka będzie większa, i z więk-szym stanem osobowym – 15 funkcjonariuszy.Zespół Patrolowo – Interwencyjny i Dzielnicowych w Choczewie będzie pełnił właśniesłużbę interwencyjną i patrolową, jak wynika z nazwy, a także załatwiał sprawy bieżą-ce niezbyt dużej wagi.Pracować będzie w dni robocze na dwie zmiany:od 7.30 do 15.30 i od 14.00 do 22.00. tel. 58 67 63 297.Docelowo planowane jest wprowadzenie pracy funkcjonariuszy całodobowo (na trzyzmiany).Natomiast pion dochodzeniowo-śledczy będzie znajdował się na Komisariacie Policjiw Gniewinie. Również tam będą toczyć się sprawy przygotowawcze i tam należy doko-nywać zgłoszeń przestępstw. Komisariat Policji w Gniewinie przyjmuje petentów od godz.7.30 do 22.00. tel. 58 67 67 597.
CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”informuje, iż w każdym miesiącu dla osób niepełnosprawnych w Gminnym OśrodkuZdrowia w Choczewie odbywają się indywidualne konsultacje z pracownikiem ochronyzdrowia.Serdecznie zapraszamy!
UWAGA ROLNICY!Zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejW związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr52 poz. 379) zmieniają się terminy składania przez producentów rolnych do gmin wnio-sków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz terminywypłat tych środków.Wniosek o zwrot podatku składany będzie w terminach:1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia- jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały zło-żone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,2. od dnia 1 października do dnia 31 października- jeżeli wnioski o zwrot podatku zo-stały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi gotówką lub przelewem na ra-chunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-rzystywanego do produkcji rolnej dołącza się faktury VAT albo potwierdzone przez upo-ważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie,stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 271019 49, wystawione imiennie na nazwisko producenta rolnego (wraz z nr NIP) w okresie6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, z wyjątkiem pierwszego termi-nu roku 2012 — producent rolny dołącza do wniosku faktury VAT wystawione z datą od01.09.2011r. do 31.01.2012r., tzn. za okres 5 miesięcy.Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego za-kupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu na 1 litroleju napędowego (w 2012r. — 0,95 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może byćwyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu pro-ducenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień1 lutego danego roku.Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na któ-rych zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
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Porady prawnika

Ze względu na rozwój gospo-darki i rynku nieruchomo-ściami, służebności częstookazują się być niezastąpione.Należą do kategorii ograniczo-nych praw rzeczowych, czyli ta-kich, które zapewniają osobieuprawnionej ściśle określony za-kres uprawnień względem rze-czy. Wyróżnia się trzy rodzajesłużebności: gruntowe, osobisteoraz służebność przesyłu. Wartoprzyjrzeć się bliżej zagadnieniusłużebności gruntowych, gdyżniejednokrotnie znajdują zasto-sowanie w stosunkach sąsiedz-kich.
Podział służebności gruntowych
i cel ich ustanawianiaW ramach służebności grunto-wych można wyróżnić poszcze-gólne typy, na przykład:służebność przejścia, przejazdu,czerpania wody. Do najistotniej-szych należą jednak służebnośćdrogi koniecznej i służebnośćbudynkowa. Ustanowienie słu-

żebności służy zwiększeniu uży-teczności nieruchomości lub jejczęści. Oprócz własności mogąobciążać także użytkowanie wie-czyste. Sposób i zakres wykony-wania tego prawa oznacza się,w braku innych danych, wedługzasad współżycia społecznegoprzy uwzględnieniu zwyczajówmiejscowych.
Służebność drogi koniecznejZgodnie z art. 145 par.1 KodeksuCywilnego przesłanką ustano-wienia służebności drogi ko-niecznej jest brak odpowiedniegodostępu nieruchomości do drogipublicznej lub należących do tejnieruchomości budynków go-spodarskich. Nie ma znaczeniaczy dostęp taki w ogóle nie ist-nieje, czy wprawdzie istnieje, alejest utrudniony np. ze względuna konfigurację gruntu.
Służebność budynkowaArt. 151 Kodeksu cywilnego sta-nowi, ze w razie przekroczenia

bez winy umyślnej przy wzno-szeniu budynku lub innegourządzenia granicy sąsiedniegogruntu, właściciel tego gruntumoże zażądać stosownego wy-nagrodzenia w zamian za usta-nowienie służebności (tzw.budynkowej), albo wykupieniazajętej części gruntu, jak równieżtej części, która na skutek budo-wy utraciła dla niego znaczeniegospodarcze. Takie rozwiązaniema na celu zapobiegnięcie bu-rzeniu budynków już wzniesio-nych. Jednakże gdy właścicielgruntu sąsiedniego sprzeciwił sięwobec budowy bez nieuzasad-nionej zwłoki, utrzymanie bu-dowli grozi mu niewspółmierniewielką szkodą albo przekrocze-nie granicy nastąpiło w wynikuwiny umyślnej- może domagaćsię przywrócenia stanu poprzed-niego.
Ustanowienie służebności gruntowejSłużebności gruntowe powstająnajczęściej wskutek czynnościprawnej- umowy. Innym źró-dłem powstania może być: orze-czenie sądu, orzeczenieadministracyjne, czy zasiedzenie(długotrwałe wykonywanie pra-wa przez osobę nieuprawnioną).Strony mają całkowitą swobodę,

co do treści ustanowionej słu-żebności. Mogą postanowić np.czy zostanie ustanowiona zawynagrodzeniem. Z określonychpowodów można domagać się jejzniesienia, a nawet się jej zrzec.
Droga sądowaGdy nie ma szans porozumie-nia się w zakresie ustanowieniatreści służebności, możliwe jestzłożenie do Sądu Rejonowegowłaściwego ze względu na miej-sce położenia nieruchomościwniosku o ustanowienie służeb-ności. Należy w nim wskazaćwłaścicieli nieruchomości.Wnioskodawca powinien przed-stawić okoliczności uzasadniają-ce potrzebę jej ustanowienia.Żądając ustanowienia służebno-ści drogi koniecznej, wniosko-dawca powinien równieżzaproponować jej przebieg.
W razie jakichkolwiek pytań, w Urzę-
dzie Gminy Choczewo w piątki w go-
dzinach od 10 do 14 bezpłatnej
porady prawnej udzieli prawnik z
Kancelarii Prawnej Mikolcz i Wspól-
nicy.

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

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE
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II TTyy mmoożżeesszz zzoossttaaććŚŚwwiięęttyymm MMiikkoołłaajjeemm

W ramach tej akcji przedszkola-
ki włączyły się w zbiórkę zaba-
wek i książek dla dzieci w wieku
0-6 lat z „Domu w Ogrodzie”
z Lęborka. Pamiętały również
o bezdomnych zwierzętach ze
schroniska Ciapkowo w Gdyni,
gdzie przekazały 65 kg karmy
oraz smakołyków.

Piękne hasło M. Kotańskiego
„Daj siebie innym” zagościło
w naszym przedszkolu nie po raz
ostatni. Na miarę naszych moż-
liwości zawsze wspólnie z dzieć-
mi będziemy wspierali takie
akcje.

Dziękujemy serdecznie rów-
nież rodzicom naszym przed-
szkolaków.

Wielka
Orkiestra

Świątecznej

Pomocy

„Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziec-

ko” – nasze przedszkolaki wraz z rodzicami włączy-

ły się w wielką akcję WOŚP kupując serduszka.

Boże Narodzenie to czas miło-ści, radości i  rodzinnychspotkań, a przedszkole to dużarodzina. Wraz ze świętami odży-wają nasze piękne tradycjei zwyczaje. Kulminacyjnym wy-darzeniem naszych przygotowańbyło wystawienie jasełekw przeddzień Święta Trzech Kró-li dla rodziców pt. „Niech obie-

gnie świat nowina…”, i choć cią-gle jest to ta sama historia, tostaramy się, aby była opowie-dziana inaczej, przez dostosowa-nie jej treści do aktualnej grupywiekowej.Scenografia, zapalone świece,wspólne śpiewanie kolęd z ro-dzicami wytworzyły miły, pod-niosły nastrój. Przedstawienieprzedszkolaków nagrodzonowielkimi brawami i koszem sło-dyczy od rodziców.

Jasełka

Niech obiegnie
świat

nowina...
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Nietypowe jasełka
Święta Bożego Narodzenia to wy-jątkowy okres w roku, na którydługo czekają nie tylko dziecii młodzież, ale również dorośli.Wszyscy czekają na radość, któ-rą ze sobą niosą, na spotkaniaz bliskimi i na prezenty, którymisię obdarzamy.Magię tych Świąt tworzymy sa-mi. Również uczniowie ZespołuSzkół w Choczewie postanowiliwprowadzić uczniów szkoły i za-proszonych gości w atmosferęzbliżających się Świąt.22 grudnia był ostatnim dniemnauki przed przerwą świąteczną.W każdej z klas Zespołu Szkół od-były się uroczyste wigilie klaso-we, które stały się okazją dowzruszeń, wspomnień, ale przedewszystkim do życzeń.W tym dniu nie zabrakło oczy-wiście jasełek, które tym razemnie były tradycyjne, gdyż swoimtematem nawiązywały do współ-czesnych realiów i problemów,z którymi spotykamy się na codzień: samotność, zagubienie,nałogi, egoizm… Całość przedsta-wienia ubarwiona była kolędamiw wykonaniu chóru szkolnego.Scenariusz przedstawienia podkierunkiem ks. Sławomira Kul-

W dn. 21.11. br w ZespoleSzkół w Choczewie odbyłysię spektakle profilaktycz-ne Sceny Teatralnej „Kur-tyna” z Krakowa, dla klas:I-III („Witaj Szkoło”) i IV-VI(„Być Sobą”) Szkoły Pod-stawowej oraz I-III („Prze-praszam Cię mamo...”)Gimnazjum. Niewątpli-wym atutem wszystkichspektakli była bardzo do-bra gra aktorska. Nasiuczniowie z ogromnymzainteresowaniem „prze-nieśli się w świat teatru”,do którego scenariusz pi-sze niekiedy samo życie...
„Witaj Szkoło”Spektakl przygotowany z my-ślą o najmłodszych. Przedstawiazalety chodzenia do szkoły i po-znawania nowych dziedzin na-uki. Ukazuje zagrożenia dlazdrowia dziecka, wynikającez braku aktywności fizycznej(wady postawy) i złego odżywia-nia (otyłość). Porusza równieżwątek przyjaźni między rówie-śnikami oraz szacunku dzieci dorodziców i nauczycieli. W spek-taklu występują: Piotruś, uczeńklasy II (którego mama zapisujedo nowej szkoły), jego koleżankaWeronika (która oprowadza gopo szkole) oraz Mama Piotrusia,Nauczycielka Wychowania Fi-zycznego i Nauczycielka Plastyki.
„Być sobą”Przedstawienie opowiada hi-storie Pawła, 12–letniego chłop-ca, który dorasta bez, pracującegoza granicą ojca. Spektakl przed-stawia perypetie rodziny, w któ-rej matka nie radzi sobiez wychowaniem syna. Paweł pa-li papierosy, wagaruje, ma zale-głości w  nauce, przez co jegomama wzywana jest często doszkoły. W domu jest leniem, niepomaga w  najdrobniejszychczynnościach, przysparzającmatce dodatkowych stresów. Sy-tuacja zmienia się, kiedy prze-męczona matka słabnie na ulicyi trafia do szpitala. Od tego mo-mentu Paweł zmienia swoje po-stępowanie. Pod wpływemkoleżanki Adrianny, przekonujesię, że w szkole warto być do-brym uczniem, a w domu po-słusznym i pomocnym synem.Ada zachęca Pawła do stosowa-nia postawy asertywnej wobeckolegów namawiających go dopalenia papierosów. Przedstawiamu korzyści wynikające z rozwi-jania swoich pasji i zaintereso-wań. Spełniania marzeń, mimoiż często jesteśmy niedowarto-ściowani i wydaje nam się, że do

niczego się nie nadajemy. Spek-takl podejmuje tematykę dobre-go zachowania w  domui w szkole. Aktorzy zapropono-wali swoim widzom postawędziecka asertywnego, które do-strzega korzyści wynikającez bycia dobrym synem, uczniem,przyjacielem. Spektakl zachęcałteż do rozwijania swoich pasji,kształtowania charakteru po-przez sport (w przypadku nasze-go bohatera jest to sekcjasiatkówki) i pozytywów wynika-jących z uczęszczania na zajęciapozalekcyjne. Starają się równieżzobrazować negatywny wpływpapierosów i alkoholu na zdro-wie i  samopoczucie młodegoczłowieka, wyniki sportowe i re-lacje z rodzicami.
„Przepraszam Cię mamo...”Postępująca brutalizacja życia,akceptowana i „kultywowana”przez ludzi dorosłych a naślado-wana przez młodzież, prowadzido narastającej fali agresji wewszystkich sferach życia. Wyła-dowywanie agresji przez „mło-dych gniewnych”, naprzypadkowych osobach (częstorówieśnikach), potęgowane jestczęsto przez środki odurzające.Tragedie rodzinne i społeczne,będące wynikiem stosowaniaprzemocy przez nieletnich, czę-sto nie wywołują w nich samychżadnych emocji. W świadomościmłodych ludzi nie uruchamiająmechanizmu empatii, współczu-cia ofierze czy poczucia winy.Młodzi ludzie często nie zdająsobie sprawy z konsekwencjimoralnych i prawnych wynika-jących z pobicia człowieka. Wprzedstawieniu tym przypadko-wa bójka kończy się śmiercią 17-latka. Chęć zabrania czegokol-wiek przypadkowo spotkanejosobie spowodowała tragiczne wskutkach zdarzenie.  Pod wpły-wem narkotyków, dwaj młodzi,dobrze ułożeni chłopcy dokonalirzeczy, która zostawi piętno naich życiu aż do śmierci. W spek-taklu ukazywany jest ból matkipo stracie dziecka i strach mło-dego człowieka przed konse-kwencjami wynikającymi znieumyślnego spowodowaniaśmierci. Młodzież jest przestrze-gana przed braniem środkówodurzających, po których czło-wiek nie panuje nad swoimiemocjami. Pokazuje też wartośći kruchość życia, smutek postracie bliskiej osoby i konse-kwencje prawne czekające nanieletniego sprawcę.

Organizacja, tekst i zdjęcia —Iwona Ratajczak
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czyka napisał uczeń gimnazjumKrzysztof Wroński.Podczas uroczystego apelu har-cerze przynieśli do szkoły Betle-jemskie Światło Pokoju, które jestsymbolem wzajemnego zrozu-mienia poszczególnych ludzii narodów, jest także znakiemnadziei życia pozbawionego kon-fliktów i waśni. Harcerze, rozno-sząc Betlejemskie Światło Pokojupo całym kraju i świecie, pełniąsłużbę i  starają się ulepszaćświat.Jesteśmy pewni, że wraz zeświatełkiem zagości w naszychdomach i  wokół nas pokóji wzajemne zrozumienie.Na sam koniec Dyrektor zapla-nował niespodziankę: wrazz przedstawicielami Rady Rodzi-ców i Dyrekcją Szkoły wręczyłMarcie Łaszewskiej symbolicznyczek na 11.000 zł, bo właśnie ta-ką sumę udało się zebrać03.12.2011 r. podczas KoncertuCharytatywnego „Otwórz okna”.Pieniądze te zostaną przeznaczo-ne na rehabilitację i  leczenieMarty. Jeszcze raz wszystkimserdecznie dziękujemy!
/w.w./

Marta i jej prezent
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Wponiedziałek 19 grudnia2011 r. spotkaliśmy się nakręgielni w Gniewinie. Opróczzuchów z naszej gromady byli teżnasi goście... Druhna Dorotaprzygotowała dla nas smacznąniespodziankę — ogromny tortze Znaczkiem Zucha oraz pięcio-ma świeczkami, które zdmuch-

5 urodziny gromady

Na kolejnych zbiórkach my –zuchy z 10 WLGZ „Mali Kor-sarze”, będziemy poznawać rę-kodzieło artystyczne: haft, rzeźbę,obrazy, tańce, śpiew iwycinanki kaszubskie.Nauczymy się malowaćna szkle, rzeźbić, zdobićporcelanę, tym samympoznając kulturę nasze-go regionu. Spotkamysię z ludźmi znającymigwarę regionalną orazstworzymy mini-słow-nik tej gwary. Na samkoniec zdobywaniasprawności zorganizujemy Festi-wal Kultury Ludowej w naszejharcówce.Podczas jednej z ostatnichzbiórek gościła nas Gminna Bi-blioteka Publiczna, w której po-znaliśmy haft kaszubski szkoływejherowskiej oraz puckiej. Każ-dy z nas wybrał sobie najpięk-

Zuch  etnograf

Wramach OgólnopolskiegoProgramu 2012 — Rok Re-gionów w ZHP pragniemy jakoharcerze działający na terenienaszej gminy, stworzyć „Mapęciekawych pomników”. Ma to byćmapa tych pomników, o którychpamiętają wszyscy oraz tych za-pomnianych. Już zabraliśmy siędo pracy. Każdy z nas zostałprzydzielony do odpowiedniejgrupy. Zadanie polega na tym,aby odnaleźć pomnik oraz jak

Mapa ciekawych pomników w naszej gminie

Wdniu 22. 12 br. trójka har-cerzy z 10 WLDH „WILKI”roznosiła BETLEJEMSKIE ŚWIA-TŁO POKOJU. W pierwszej kolej-ności udaliśmy się do wójtanaszej gminy — Wiesława Gęb-ki. Zaśpiewaliśmy kolędę, złoży-liśmy życzenia świąteczne orazpozostawiliśmy światło po to, abykażdy z mieszkańców gminymógł zabrać je do domu. Następ-nie poszliśmy do KaszubskiegoBanku Spółdzielczego, gdzieprzyjęła nas p. dyrektor. Tam

Betlejemskie światło pokoju

nęliśmy. Tort urodzinowy byłpyszny, zjedliśmy cały. Potemrozegraliśmy turniej bowlingo-wy. Było fantastycznie! Szkodatylko, że urodziny gromady ob-chodzi się raz do roku.Dziękujemy harcerzom z  10WLDH "WILKI": Agacie, Majce, Ju-lii i Arturowi oraz naszym rodzi-com za pomoc.10 WLGZ „MALI KORSARZE”

{zuchy+harcerze}
powtórzyliśmy wszystkie czyn-ności. Następnie odwiedziliśmykilka sklepów: ABC, Melan orazPrasę. Wszędzie zostawiając zasobą ślad. Potem poszliśmy doOśrodka Zdrowia. Oczywiście niezabrakło żadnych komplikacji.Kiedy szliśmy do NadleśnictwaOgień Betlejemski zgasł. Naszczęście druhna przyjechała zpomocą. Kiedy światełko znówzapłonęło w naszych lampio-nach, ciepło przyjęła nas PaniNadleśniczy. Naszym ostatnimcelem była szkoła. Tam spotkałanas niespodzianka. Pani dyrek-tor była zajęta przemawianiemdo uczniów po zakończonych ja-sełkach. W związku z tym chcie-liśmy zaczekać. Jednak kunaszemu zdziwieniu pani dyrek-tor wywołała nas na scenę. Byli-śmy w szoku. Mimo tego,świetnie sobie poradziliśmyi przekazaliśmy przy ogromnejwidowni Betlejemskie Światłodyrekcji szkoły. Julia Blok

==========================================

najwięcej informacji o nim. Cie-kawe czy nam się uda dotrzeć„do korzeni”. Trzymajcie kciuki!!!A jeśli ktokolwiek posiada jakieśinformacje na ten temat, prosi-my o przekazanie ich nam, a mypostaramy się niedługo przeka-zać czytelnikom efekty naszej„wędrówki”.
Zapraszamy na www.hufiec-puck.pl, w zakładkę 10 WLDH„WILKI”

==== niejszy, jego zdaniem, motyw i„przeniósł” go na papier tworzącśliczną serwetkę. Dziękujemypracownikom Biblioteki za go-ścinę i przyjazną atmosferę .Kolejną ze zbiórek poświęcili-śmy na zdobienie porcelany. Na-sza druhna przyniosła namspecjalne farby do szkła i porce-lany. Na początku malowaliśmyołówkami wzór, później zazna-czaliśmy czarne kontury, a gdyte wyschły, to środek wzoru wy-pełnialiśmy farbą do porcelany.Oj, działo się! Farby nakładaliśmyza dużo, robiły się zacieki i różne„rozmazańce”, ale daliśmy jakośradę.Każdy z nasstworzył równieżlegendę swojejmiejscowości,która została sfil-mowana. Dobra-liśmy się w ekipytrzyosobowe: fil-mowiec-kame-rzysta, reporter iautor legendy. W ha-rówce stworzyliśmy studio na-grań i… Co tu opowiadać, totrzeba obejrzeć .Pozdrawiamy zuchowym: CZUJ!Więcej informacji o naszej gro-madzie na stronie www.hufiec-puck.pl w zakładce 10WLGZ„MALI KORSARZE”.
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Wystawa stroików
23.12. 2011 spotkała się w Gminnej BiblioteceKomisja Konkursowa, która po ciężkichzmaganiach wyłoniła aż 73 laureatówKonkursu Bożonarodzeniowego. W tym roku

w składzie komisji uczestniczyły uczennicegimnazjum z Kółka Plastycznego oraz PaniMonika Wittbrodt, pracownik GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej.Na konkurs dostarczono 228 prac: 146 kartekświątecznych, 47 stroików, 33 ozdóbchoinkowych oraz 2 szopki. Wszystkie pracebyły niesamowicie barwne, starannie

wykonane i zróżnicowane pod względemtechniki wykonania. Uczestnikom konkursubardzo dziękujemy za zaangażowanie,laureatom składamy gratulacje amieszkańców naszej gminy zapraszamy nawystawę pokonkursową, którą możnaoglądać w godzinach pracy biblioteki do 15stycznia 2012 r.
Laureaci Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego na najładniejszą szopkę, ozdobę choinkową, stroik i kartkę świąteczną

Przedszkole
Kartka świąteczna
Przedszkole Niepubliczne: Nikola Klewer, Zuzia
Drechnowicz, Wojtek Klarecki, Franek Grabiński,
Julianna Peplińska, Maciek Świątek, Krzyś Lipiec
Przedszkole Samorządowe: Weronika Witt, Julka
Bemka, Natalka Kotkowska, Blanka Krzysztofiak,
Ola Olszowiec, Oliwia Witt, Martynka Misztal, Da-
wid Kreft, Filip Szymański, „Maluszki” — praca
zbiorowa
Ozdoba choinkowa
Przedszkole Samorządowe: Oliwia Sibiga, Mary-
sia Bieniek, Szymon Smolarek, Marysia Misztal,
Paweł Wątroba, Wiktoria Karmazy, „Maluszki” pra-
ca zbiorowa
Przedszkole Niepubliczne: Krzyś Lipiec

Stroik
Przedszkole Samorządowe: Marysia Bieniek, „Star-
szaki” — praca zbiorowa
Szopka
Przedszkole Niepubliczne:
„Starszaki” — praca zbiorowa

Klasy I-III
Kartka świąteczna
1 miejsce — Dominika Maj
2 miejsce — Małgosia Godziek
3 miejsce — Wiktoria Stodolna
Wyróżnienie — Zosia Modlińska, Otega Oyeye, We-
ronika Wójcik, Karol Tarent
Ozdoba choinkowa
1 miejsce — Patrycja Domarus

2 miejsce — Julia Busłowicz
3 miejsce — Antonina Paździo
Stroik
1 miejsce — Patrycja Grzanka
2 miejsce — Gracjan Burzyński
3 miejsce — Marysia i Przemek Oleszek

Klasy IV-VI
Kartka świąteczna
1 miejsce — Wioleta Wiśniewska
2 miejsce — Agnieszka Madej
3 miejsce — Monika Waloch
Wyróżnienie — Sara Grabińska, Nina Kimilu, Be-
ata Kubiak, Wiktoria Blok, Aneta Belka
Ozdoba choinkowa
1 miejsce — Łukasz Wroński
2 miejsce — Mateusz Fetta
3 miejsce — Wacław Lipiec
Wyróżnienie — Kasandra Wojda, Sylwia Książek,
Ada Knapińska
Stroik
1 miejsce — Kinga Gawryszewska
2 miejsce — Pola Rak
3 miejsce — Ola Blok
Wyróżnienie — Patryk Liss

Gimnazjum
Kartka świąteczna
1 miejsce — Marcin Mróz
1 miejsce — Julia Goyke
2 miejsce — Kinga Wejer
3 miejsce — Aleksandra Zapora
Wyróżnienie — Karolina Wyszecka, Longin Styn,
Artur Grabiński, Małgorzata Grabowska, Arleta
Skrzypkowska, Patrycja Lorek, Elwira Benke, Mo-
nika Zabłotni
Szopka
1 miejsce — Aleksandra Łasińska

Dorośli
Kartka świąteczna
1 miejsce — Adrianna Pienszke
Ozdoba choinkowa
1 miejsce — Barbara Cholka



20 NR 1 (143) STYCZEŃ 2012




