
XXIX SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
	 W	dniu	30	stycznia	2013	r.	w	sali	konferencyjno-wystawowej	w	Centrum	Informacji	Turystycznej	w	Choczewie	odbyła	się	XXIX	
sesja Rady Gminy Choczewo.
	 Po	 stwierdzeniu	 prawomocności	 obrad,	 Przewodniczący	 Rady	Gminy	 ogłosił,	 iż	 Radny	Krzysztof	 Langer	 został	 pozbawiony	
członkowstwa	w	Klubie	Radnych	„Odnowa”.
	 Następnie	głos	zabrali	zaproszeni	goście:	Prezes	Banku	Żywności	p.	Mariusz	Kajewski,	który	podziękował	wójtowi	i	wszystkim	
wolontariuszom	za	pomoc	w	przeprowadzonej	przed	świętami	zbiórce	żywności,	oraz	Prezes	wejherowskiego	oddziału	WOPR	p.	
Janusz	Groth,	który	zaproponował	utworzenie	na	terenie	gminy	w	sezonie	letnim	kąpieliska	strzeżonego	z	trzema	ratownikami.
	 W	dalszej	kolejności	porządek	obrad	obejmował	przyjęcie	protokołów	z	poprzednich	sesji	oraz	sprawozdanie	z	działalności	wójta.
	 Podczas	sesji	radni	podjęli	następujące	uchwały:
1.	Uchwała	w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	na	lata	2013-2022.	(11	głosów	za,	0	głosów	przeciw,	4	głosy	wstrzy-
mujące	się)
2.	Uchwała	w	sprawie	uchwalenia	budżetu	gminy	na	2013	rok.	(8	–	za,	3	–	przeciw,	4	–	wstrzymujące	się)
3.	Uchwała	w	sprawie	przyjęcia	rocznego	planu	potrzeb	w	zakresie	wykonywania	prac	społecznie	użytecznych	na	rok	2013.	(15	–	za)
4.	Uchwała	w	sprawie	zatwierdzenia	do	realizacji	projektu	systemowego	pt.	„Pracujemy	nad	sobą	–	wyrównywanie	szans	eduka-
cyjno-rozwojowych	dzieci	klas	I-III	szkół	podstawowych	Gminy	Choczewo”	w	ramach	Priorytetu	IX,		Działania	9.1,	Poddziałania	9.1.2	
Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	2007-2013.	(15	–	za)
5.	Uchwała	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	działki	nr	90/52	we	wsi	
Ciekocino	w	gminie	Choczewo.	(15	–	za)
6.	Uchwała	w	sprawie	przyjęcia	planów	pracy	Komisji	Stałych	Rady	Gminy	Choczewo	na	2013	rok.	(15	–	za)

	 Nie	 dokonano	 natomiast	 zaplanowanego	
na	tę	sesję	wyboru	Wiceprzewodniczącego	Rady	
Gminy.	 Po	 ukonstytuowaniu	 się	 Komisji	 Skru-
tacyjnej	 (K.	 Olszowiec,	 Z.	 Szafoni,	 K.	 Waloch).	
Radny	 B.	 Nowak	 złożył	 wniosek,	 by	 kandydaci	
również	brali	udział	w	głosowaniu	oraz	odczytał	
pismo od wojewody w tej sprawie. Radca praw-
ny	obecny	na	sesji	stwierdził,	że	radny	nie	może	
brać	udziału	w	głosowaniu	w	 radzie	ani	w	ko-
misji,	jeżeli	dotyczy	ono	jego	interesu	prawnego.	
Wówczas	radni	z	Klubu	„Dla	Dobra	Gminy	Cho-
czewo”	opuścili	salę	obrad.
	 Przewodniczący,	 stwierdzając	 brak	 odpo-

wiedniej	liczby	radnych	niezbędnej	do	prowadzenia	obrad	Rady	Gminy,	zamknął	obrady.

XXX Sesja Rady Gminy Choczewo
W	dniu	18	lutego	2013	r.	w	sali	konferencyjno-wystawowej	w	Centrum	Informacji	Turystycznej	w	Choczewie	odbyła	się	nadzwy-

czajna sesja Rady Gminy Choczewo.
Porządek	sesji	obejmował	podjęcie	następujących	uchwał:

1.	Uchwała	w	sprawie	wyboru	metody	ustalenia	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	oraz	ustalenia	stawki	 tej	
metody.
2.	Uchwał	w	sprawie	wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.

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

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	Urzędzie	Gminy,	pok.	nr	1

w	każdy	poniedziałek	

od 14:00 do 17:00
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„Świat dźwiga na barkach nie Atlas,
ale kobieta i czasem igra nim jak piłką.”

Henryk Sienkiewicz

   Z	okazji	Dnia	Kobiet	pragniemy	złożyć	wszystkim	Pa-
niom	życzenia	wszystkiego	najlepszego,	dużo	szczęścia,	
spełnienia	wszelkich	marzeń,	samych	radości	i	aby	w	
każdym	 dniu	 roku	 uśmiech	 na	 twarzy	 każdej	 z	 Pań	
gościł	tak	samo	często,	jak	w	tym	dniu.

		Drogie	Panie,	bądźcie	zawsze	szczęśliwe	i	przez	wszyst-
kich kochane!

            	Wójt														 																 		Przewodniczący	Rady	Gminy
						Wiesław	Gębka																												 	 Krzysztof	Łasiński

INFORMACJA
25.01.2013	r.	w	Ośrodku	„Relaks”	w	Zwartowie	odbyło	się	spotkanie	informacyjne	dla	przedsta-
wicieli	 gminy	Choczewo,	 dotyczące	 badań	 środowiskowych	 i	 lokalizacyjnych	dla	 budowy	 ele-
ktrowni	 jądrowej.	 Celem	 spotkania	 było	 zebranie	 przez	 inwestora	 pytań,	wątpliwości	 i	 uwag	
nurtujących	przedstawicieli	mieszkańców,	a	dotyczących	przeprowadzania	badań	na	obszarze	
zaproponowanym	pod	planowaną	inwestycję.
Na	spotkaniu	przedstawiono	również	cele	i	etapy	badań	lokalizacyjnych	i	środowiskowych	oraz	
ich umiejscowienie.
Badania	lokalizacyjne	i	środowiskowe	będą	trwały	ponad	dwa	lata	i	obejmą	elementy	takie,	jak:	
warunki	geologiczne,	środowisko	naturalne	i	przyrodnicze,	obecne	zagospodarowanie	terenu	czy	
kwestie	logistyki	i	dostępnej	infrastruktury.

HARMONOGRAM IMPREZ GMINNYCH  
ORGANIZOWANYCH	W	2013	ROKU

1.	Mistrzostwa	Powiatowe	w	Piłce	Siatkowej	Pracowników	Samorządowych	-	23	marca	2013	r.
2.	Bal	Seniora	–	20	kwietnia	2013	r.
3.	Dzień	Dziecka	połączony	z	dniem	rodzicielstwa	zastępczego	–	współudział	Stowarzyszenie	
Rodzicielstwa	Zastępczego	Nasze	Gniazdo	-	1	czerwca	2013	r.
4.	Mini	Mistrzostwa	w	piłce	nożnej	dla	dzieci	z	okolicznych	powiatów	–	15	czerwca	2013	r.
5.	Dni	Gminy	Choczewo	połączone	z	Pomorskim	Zlotem	Miłośników	Garbusów,	Maraton	Rolkar-
ski	na	dystansie	42km	i	21km	-	27-28	lipca	2013	r.
6.	Rajd	OFF-ROAD	-	II	runda	COVAL	Pucharu	Polski	–	22-24	sierpnia	2013	r.
7.	Dożynki	Gminne	–	8	września	2013	r.
8.	Sylwester	-	31	grudnia	2013	r.

722 024 910
wiesci1@gmail.com

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

Skład
	 TrollNet	Serwis	Komputerowy,
						ul.	Graniczna	8/32,	81-626	Gdynia
Druk
	 Wejherplast
	 ul.	Przemysłowa	41
	 84-200	Wejherowo
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W i e ś c i  z  g m i n y

Punkty przedszkolne
	 	 	 Od	 zeszłego	 roku	 powstały	 punkty	 przedszkolne	w	 Zwarto- 
wie,	Ciekocinie	 i	Lublewku.	Wykonawcą	projektu	 jest	Centrum	
Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	„Powszechna	Edukacja	
Sp.	z	o.o.”	Celem	tego	projektu	jest	przede	wszystkim	upowszech-
nienie	edukacji	przedszkolnej.	Dzieci	objęte	są	opieka	przez	na-
uczyciela	i	pomoc	nauczyciela	(z	uprawnieniami	pedagogiczny-
mi	z	zakresu	edukacji	przedszkolnej).
			Obecnie	w	celu	zainteresowania	szerszej	grupy	dzieci	w	wie-
ku	od	3	do	5	lat	zorganizowane	będzie	w	Zwartowie	i	Ciekocinie	
przedstawienie	teatralne	pt.	„Pinokio”	w	wykonaniu	aktorów	Te-
atru	Art.-Re	z	Krakowa.

13 marca 2013
Ciekocino – 10.30
Zwartowo – 12.30

Serdecznie	zapraszamy	wszystkich.	Wstęp	bezpłatny	!!!
Marzena Górnisiewicz

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CHOCZEWO
Drodzy Mieszkańcy!
Informuję,	 że	 zgodnie	 ze	 znowelizowaną	ustawą	o	utrzymaniu	
czystości	i	porządku	w	gminach	(Dz.	U.	z	2012	r.	poz.	391)	oraz	sto-
sownymi	aktami	prawa	miejscowego	obowiązującymi	na	 tere-
nie Gminy Choczewo - Właściciele nieruchomości zamieszka-
łych, na których powstają odpady komunalne, są zobowiązani 
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Przez właściciela nieruchomości 
rozumie	 się	 każdy	 podmiot	 posiadający	 tytuł	 prawny,	 w	 tym:	
współwłaścicieli,	użytkowników	wieczystych,	oraz	jednostki	or-
ganizacyjne	 i	 osoby	posiadające	nieruchomość	w	zarządzie	 lub	
użytkowaniu	a	także	inne	podmioty	władające	nieruchomością.	
W	przypadku	wspólnot	oraz	 spółdzielni	deklaracje	 składają	 za-
rządcy	nieruchomości.
Deklaracje należy złożyć w terminie do 15 marca 2013 roku.
W	razie	niezłożenia	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodaro-
wanie	odpadami	komunalnymi	albo	uzasadnionych	wątpliwości	
co	do	danych	 zawartych	w	deklaracji	 -	wysokość	opłaty	 zosta-
nie	określona	w	drodze	decyzji.	Na	stronie	internetowej	Gminy	
Choczewo www.choczewo.com.pl	 umieszczono	 wzór	 sposobu	
wypełnienia	deklaracji.
Przypominamy,	iż	wypełnienie	oraz	złożenie	deklaracji	jest	obo-
wiązkiem	ustawowym.	Kwota,	 jaką	należy	uiszczać,	w	każdym	
miesiącu,	za	odbiór	 i	zagospodarowanie	odpadów,	stanowi	 ilo-
czyn osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami.
Przy	wypełnianiu	deklaracji	należy	podać	 ilość	 osób	 faktycznie	
zamieszkujących	daną	nieruchomości,	a	nie	ilość	osób	zameldo-
wanych.
Stawka	opłaty	za	odpady	–	wybierz	sposób,	w	jaki	będziesz	zbierał	
odpady:
Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektyw-
ny (odpady	odbierane	z	nieruchomości	w	systemie	workowym	
z	podziałem	na	następujące	frakcje:	plastik/metal/	opakowania	
wielomateriałowe/makulatura,	szkło,	odpady	komunalne	pozo-
stające	po	selektywnej	zbiórce)	-		8,00 zł/osoba/miesiąc;
Odpady komunalne zmieszane, które nie są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny (odpady	komunalne	nie	poddane	se-
gregacji)	–	16,00 zł/osoba/miesiąc.

Uwaga! Wyliczoną przez Państwo kwotę za odbiór odpadów 
należy wnosić bez wezwania na rzecz gminy, od 1 lipca 2013 
roku w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca. Pamiętaj o 

terminowym złożeniu deklaracji!
Wójt Gminy Choczewo

(-) Wiesław Gębka

PAMIĘTAJ O WYPOWIEDZENIU SWOJEJ 
UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW

Wszyscy	właściciele	 (lub	 zarządcy)	 nieruchomości	 zamiesz-
kanych	 (dotyczy	 zarówno	 budynków	 jednorodzinnych	 jak	 i	
wielomieszkaniowych)	powinni	wypowiedzieć	obowiązujące	
umowy	na	odbiór	odpadów,	tak	aby	straciły	one	swoją	waż-
ność	z	dniem	30	czerwca	2013	r.
Uwaga!!!	 Właściciele	 nieruchomości	 niezamieszkałych	 (tj.	
sklepy,	 szkoły,	 przedsiębiorstwa,	 domki	 letniskowe	 itp.)	 nie	
powinni	rozwiązywać	umowy	z	obecnym	przedsiębiorcą,	po-
nieważ	oni	nie	zostaną	objęci	nowym	systemem	gospodaro-
wania odpadami.
Wniosek	o	rozwiązanie	umowy	na	odbiór	odpadów	dostępny	
jest na stronie internetowej Gminy Choczewo www.chocze-
wo.com.pl.

O śmieciach
Zgodnie	z	nowelizacją	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porząd-
ku	w	 gminach	ustawa	nakłada	na	 gminy	nowe	 obowiązki.	
Radni	z	opozycji	w	ostatnim	artykule	w	„Wieściach	choczew-
skich”,	 pomimo	 tylu	 wyjaśnień	 na	 wspólnych	 spotkaniach	
zadają	pytania,	na	które	po	kilka	razy	słyszeli	odpowiedzi	np.:
1)	Skąd	takie	kwoty	?	–	kilkakrotnie	wliczałam	co	składa	się	
na	 stawkę	 10,97	miesięcznie	 od	 osoby.	 Między	 innymi:	 od-
biór,	 transport,	odzysk	 i	unieszkodliwienie	odpadów,	odbiór	
przeterminowanych	leków,	worki	na	odpady	zbierane	selek-
tywnie,	 kampania	 edukacyjna,	 windykacja,	 koszty	 admini-
stracyjne,	zorganizowanie	przetargu,	zbiórka	odpadów	wiel-
kogabarytowych,	punkt	selektywnej	zbiórki	odpadów.
2)	 Czy	 stawka	 10,97	 oparta	 na	wyliczeniach	 odpowiada	 rze-
czywistym	kosztom	wywozu	nieczystości?          c.d. na str. 4
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Metody	walki	 politycznej	 bywają	 różne.	
Oczywistym	 “polem	 bitwy”	 jest	 forum	
Rady	 Gminy.	 Ten	 konflikt	 rozpoczął	 się	
już	w	momencie	uformowania	się	Rady	
po wyborach w 2010 roku i pomimo wie-
lu	deklaracji	wszystkich	 radnych	 (może	
poza	jednym),	a	także	wielu	prób	porozu-
mienia	(także	z	mojej	inicjatywy)	wojen-
ka	“na	górze”	trwa	do	dziś.	Wraz	z	upły-
wem	czasu	wydaje	się,	że	narasta	i	końca	
sporów	nie	widać.

Prawem	 opozycji	 jest	 krytykować	 i	 pa-
trzeć	na	ręce	władzy.	Dobrym	obyczajem	
politycznym	 i	 obowiązkiem	 rządzących	
jest	krytykę	przyjmować	i	wyciągać	z	niej	
pożyteczne	 wnioski.	 Bezwzględnym	 zaś	
obowiązkiem	 radnych	 i	wójta	 jest	 dzia-
łać	dla	dobra	wszystkich	mieszkańców	i	
dbać	o	pomyślność	Gminy.

Nie	jest	tajemnicą,	że	sesje	i	posiedzenia	
Komisji	 Rady	 obecnej	 kadencji	 bywają	
bardzo	burzliwe,	a	zachowanie	radnych	
trudne do przewidzenia. Dla mnie osobi-
ście	 jest	to	trudna	lekcja	demokracji,	bo	
nie	 jest	 łatwo	 kierować	 pracą	 tak	 zwa-
śnionej	 Rady.	 Przy	 trudnych	 decyzjach,	
bowiem,	ktoś	zawsze	czuje	się	pokrzyw-
dzony.	 Posiedzenia	 Rady	 bywają	 więc	
zazwyczaj	 burzliwe:	 może	 efektowne	 i	
widowiskowe,	 ale	 często	 niezbyt	 efek-
tywne.	Niezgoda	bowiem	rujnuje,	jak	za-
uważył	pewien	czytelnik	w	ostatnim	nu-
merze	“Wieści…”.	Te	polityczne	emocje	z	
gabinetów	i	sal	posiedzeń	przenoszą	się	
na	przysłowiową	“ulicę”.	Tam	też	bardzo	
zażarcie	dyskutuje	się	o	sytuacji	w	Gmi-
nie,	a	 liderzy	poszczególnych	stron	pró-
bują	przekonać	mieszkańców	do	swoich	
racji	przeróżnymi	metodami.	Dzisiaj	jest	
to	element	normalnego	życia	polityczne-
go,	 ponieważ	 publiczna	 swoboda	wypo-
wiedzi	na	tematy	gminne	nie	jest	już	w	
żaden	sposób	ograniczona.

Gminna	 opozycja	 przyjęła	 także	 dość	
nową	 metodę	 walki:	 bojkot	 i	 izolację	
władzy.	 Bo	 jakże	 inaczej	 nazwać	 czę-
sto	 zdarzające	 się	 demonstracyjne	 nie-
uczestniczenie opozycyjnych radnych 
w	gminnych	 imprezach,	 spotkaniach,	a	
nawet	niektórych	sesjach?	Jak	traktować	
fakt,	 że	na	 festyny	w	Słajszewie,	 Jacko-
wie,	 “Mikołajki”	 w	 Choczewku	 czy	 też	
dożynki	w	Sasinie	nie	zaprasza	się	wój-
ta	 skoro	 ich	 organizatorem	 jest	 sołtys?	
Co	znaczy	brak	zaproszenia	dla	wójta	na	
spotkania	seniorów	w	Sasinie?	Czy	są	to	
prywatne	imprezy	sołtysów,	którzy	prze-
cież	 są	 przedstawicielami	 Gminy	 i	 przy	
udziale	 gminnych	 pieniędzy	 imprezy	 te	
urządzają?	Nie	jest	to	przecież	stowarzy-
szenie	 ani	 prywatna	 organizacja,	 która	
ma	 prawo	 zapraszać(lub	 nie)	 kogo	 ze-
chce.	Skoro	zaś	sołtys	reprezentuje	swo-
ich	mieszkańców,	to	czy	ma	to	oznaczać,	

że	i	oni	nie	życzą	sobie	obecności	wójta?	
Nie	byłoby	tego	artykułu,	gdyby	nie	było	
odwrotnie.	 To	właśnie	mieszkańcy	 tych	
sołectw	zwrócili	się	z	zapytaniem:	“O	co	
tu	chodzi?	I	co	oznacza	takie	zachowanie	
naszego	sołtysa?”

I	jeszcze	jeden	przykład	z	ostatniego	nu-
meru	 “Wieści…”.	 Samorządowe	 Przed-
szkole	 bardzo	 dziękuje	 Świętym	 Miko-
łajom,	 którzy	 zafundowali	 dzieciom	
prezenty.	Na	liście	dobroczyńców	też	nie	
widzę	wójta.	Dziwnym	zbiegiem	okolicz-
ności	znalazła	się	tam	jednak	cała	kolek-
cja	radnych	opozycyjnych.	Nie	byłoby	w	
tym	nic	 niestosownego,	 gdyby	nie	 fakt,	
że	to	podobno	same	dzieci	wybrały	sobie	
Świętych	 Mikołajów	 i	 napisały	 do	 nich	
listy	z	prośbą	o	podarunki.	Mam	poważ-
ne	przeczucie,	że	ktoś	jednak	“prowadził”	
dziecinną	 rączkę,	która	adresowała	 list.	
Zapewne	 nie	 jestem	 postrzegany	 jako	
przyjaciel	 Przedszkola	 Samorządowego,	
bo	 taką	 łatkę	mi	 się	 przypina.	Uważam	
tę	 ocenę	 za	 niesprawiedliwą,	 bo	 sądzę,	
że	 jest	 to	 dobre	 przedszkole	 i	 doceniam	
dobrą	 prace,	 którą	 wykonują	 tamtejsi	
nauczyciele,	a	 jeszcze	bardziej	wspania-
łą	 współpracę	 i	 zaangażowanie	 rodzi-
ców.	 Zawsze	 tam	 bywam,	 kiedy	 jestem	
zaproszony.	 Sumiennie	 także	 oddawa-
łem	 głosy	 w	 internetowym	 konkursie,	
w	 którym	 przedszkole	 brało	 udział	 i	 z	
przyjemnością	 przyjąłem	 wiadomość	 o	
zwycięstwie	w	tym	współzawodnictwie.	
Dla	mnie,	 jest	to	nasze	przedszkole,	nas	
wszystkich,	a	nie	żadnych	ICH.	Jest	ono	
samorządowe,	więc	gminne	 i	należy	do	
całej	 wspólnoty.	 Gdyby	 było	 prywatne,	
nie	miałbym	pretensji	o	to,	że	DZIECI	nie	
życzyły	sobie	wójta	 jako	Świętego	Miko-
łaja.

W	 ten	 oto	 sposób	 nasza	 perfidna	mała	
polityka	 pochłonęła	 niczemu	 winne	
przedszkolaki.	Tak	jak	i	porwała	nieświa-
domych	tego	co	się	dzieje	mieszkańców,	
którzy	 zostali	wplątani	w	 prywatne	 in-
teresy	kilku	gminnych	watażków	pozor-
nie	 walczących	 pod	 sztandarem	 Dobra	
Gminy.	Doszło	do	kuriozalnej	sytuacji,	w	
której	niejeden	obywatel	zastanawiać	się	
musi	 z	 kim	można	 rozmawiać,	 przeby-
wać,	kogo	unikać,	a	z	kim	się	nie	pokazy-
wać,	 bo	 każde	 zachowanie	może	 zostać	
potraktowane jako sprawa polityczna. 
Walka	 o	 “rząd	 dusz”	 w	 naszej	 Gminie	
wciąż	 trwa	 i	 jest	 to	 normalny	 element	
politycznej	konkurencji.	Normalnej,	o	ile	
odbywa	 się	 w	 granicach	 przyzwoitości.	
Wielu	 jednak,	 dotąd	 nie	 pogodzonych	 z	
porażką,	 te	granice	znacznie	przekracza	
i	używa	wszelkich	metod,	aby	skutecznie	
przeszkadzać	w	codziennych	działaniach	
wójta.	 Dopóty	 dzban	wodę	 nosi,	 dopóki	
mu	się	ucho	nie	urwie…

Krzysztof Łasiński

PS.	 Z	 pewnym	 zdziwieniem	 zauważy-
łem,	że	w	Halowym	Turnieju	Piłki	Nożnej	
organizowanym	 przez	 Stowarzyszenie	
“Latarnik”,	udział	wzięły	drużyny	ze	Słaj-
szewa	i	Jackowa.	Coś	jednak	pęka…	Ktoś	
traci	kontrolę…

O śmieciach
c.d. ze str. 3
Chętnie	 zobaczę	 wyliczenia	 wskazujące	
na	ustalenie	stawki	8	zł	od	osoby,	ponie-
waż	 odnoszę	 wrażenie,	 że	 wzorowanie	
się	na	 sąsiednich	gminach	 jest	 błędem.	
Każda	 gmina	 ma	 swoją	 specyfikę	 (np.	
my	musimy	zbudować	od	podstaw	punkt	
selektywnej	 zbiórki	 odpadów	 (koszt	 70	
tys.	zł),	który	jest	jednym	ze	składników	
ustalonej	stawki).
3)	 Czy	mieszkaniec	mając	 do	 wyboru	 8	
zł	czy	16	zł	wybierze	samowolnie	stawkę	
wyższą?	Zostawiam	to	bez	komentarza.
4)	 Argument,	 że	 budżet	 gminy	w	więk-
szości	składa	się	z	podatków,	wynika	ze	
specyfikacji	 naszej	 rolniczej	 gminy.	 Je-
żeli	przeważają	w	naszej	gminie	rolnicy,	
a	brak	jest	zakładów	przemysłowych,	to	
oczywiste	 jest	 z	 czego	 składa	 się	 budżet	
gminy!
W	konsekwencji,	przy	uszczuplonym	bu-
dżecie,	może	 się	 okazać,	 że	w	miesiącu	
wrześniu	zostaniemy	ze	 śmieciami,	po-
nieważ	nie	stać	będzie	gminy	na	wywóz	
odpadów	komunalnych.

Marzena Górnisiewicz

SPRAWA	POLITYCZNA

WÓJT GMINY CHOCZEWO
podaje do publicznej 

wiadomości,
że	w	dniu	28	lutego	2013	roku	

na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń

Urzędu	Gminy	Choczewo,	
ul.	Pierwszych	Osadników	nr	17

i na stronie internetowej 
Urzędu:

www.bip.choczewo.com.pl
został	wywieszony	wykaz	

nieruchomości	
przeznaczonych	do	sprzedaży.
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Dlaczego	mamy	odmienne	
zdanie…

Za	pośrednictwem	tego	artykułu	chcieli-
byśmy	 przedstawić	 nasze	 spojrzenie	 na	
ważne	sprawy,	które	dotyczą	funkcjono-
wania	gminy	oraz	jej	mieszkańców.
Uważamy,	 że	 nie	 można	 budować	 do-
chodów	 gminy	 głównie	 na	wpływach	 z	
podatków.	 Jest	 to	 prosta	 i	 najłatwiejsza	
droga	 wzbogacenia	 funduszów	 gminy-
,lecz	niestety	kosztem	 jej	mieszkańców.	
Zarzuca	się	nam,	że	obniżka	podatku	rol-
nego	w	2013	roku	godzi	w	interes	gminy.	
Przypominamy,	że	w	2012	roku	nastąpiła	
bardzo	 znaczna	podwyżka	 tego	podatku	
i	w	najmniejszym	stopniu	nie	wpłynęła	
na	poprawę	kondycji	finansowej	gminy,	
która	na	 koniec	 2012	 roku	 była	w	 kata-
strofalnym	 stanie.	 Nasz	 klub	 uważa,	
że	 obniżenie	 1q	 żyta	 do	 poziomu	 55	 zł	
wpłynie	na	poprawę	sytuacji	finansowej	
większości	rolników	gminy.	(Np.	cena	1q	
żyta	w	gminie	Wicko	–	52	zł,	Nowa	Wieś	
Lęborska	–	55	zł).
Odnosząc	się	do	cen	wody,	uważamy,	że	
przyjęta	podwyżka	w	wys.	 7%	 (propozy-
cja	10%)	jest	znaczna	i	mocno	obciąży	bu-
dżety	 gospodarstw	 domowych	 naszych	
mieszkańców.	 Wiemy,	 że	 sytuacja	 fi-
nansowa	większości	mieszkańców	gmi-
ny	 jest	 zła	 i	 dlatego	 jesteśmy	przeciwni	
znacznemu	wzrostowi	podatków.	Twier-
dzimy,	że	trzeba	skuteczniej	pozyskiwać	
fundusze	ze	źródeł	zewnętrznych,	a	uzy-
skane	 w	 ten	 sposób	 środki	 finansowe	
mądrzej	zainwestować.
Nie	zgadzamy	się	również	z	wypowiedzią	
wójta	dotyczącą	 zwolnień	pracowników	
w	 naszej	 gminie.	 Wypowiedzenie	 uży-
czenia	obiektów	sportowych	klubowi	LKS	
„Orzeł”	 skutkowało	 utratą	 pracy	 przez	
cztery	 zatrudnione	 tam	 osoby	 (w	 tym	
dwóch	 obecnych	 radnych),	 a	 reorgani-
zacja	 stanowisk	 pracy	 w	 UG	 pozbawiła	
bezpośrednio	pracy	kolejnych	kilka	osób.
Zarzuca	się	nam	nieodpowiedzialną	po-
litykę	 inwestycyjną	 w	 poprzednich	 la-
tach.	Czy	wybudowanie	nowej	 szkoły	w	
Choczewie,	 nowego	 ośrodka	 zdrowia,	
rozpoczęcie	 budowy	 nowej	 oczyszczalni	
ścieków,	rewitalizacja	ulicy	Kościuszki	w	
Choczewie,	budowa	Centrum	Informacji	
Turystycznej	w	UG,	 budowa	promenady	
w	 Kopalinie,	 powstanie	 nowej	 drogi	 w	
Sasinie	 oraz	wyremontowanie	większo-
ści	dróg	naszej	gminy	–	 to	zły	kierunek	
rozwoju?	Od	samego	początku	mieliśmy	
duże	 wątpliwości	 dotyczące	 powstania	
i	 funkcjonowania	 Choczewskiego	 Cen-
trum	Kultury.	Inwestycja	ta	w	ogóle	nie	
rozpoczęła	 działalności,	 a	 wybrany	 w	
drodze	 konkursu	 dyrektor	 zmienił	 sta-
nowisko	 na	 asystenta	 wójta.	 Istniejący	
obiekt sportowy niszczeje i jest reliktem 
przeszłości.
Jako	klub	radnych	wielokrotnie	zgłasza-
liśmy	potrzebę	powstania	nowego	obiek-

tu	 sportowo	 –	 rekreacyjnego	 w	 miej-
scowości	 Choczewo,	 które	 jest	 przecież	
centrum	naszej	gminy.	Nie	negujemy	po-
wstawania nowych inwestycji w innych 
miejscowościach	 (Łętowo	 –	 świetlica,	
Kopalino	–	budynek	socjalny	dla	boiska	
sportowego).	 Uważamy,	 że	 powstanie	
nowoczesnego	 obiektu	 sportowo	 –	 re-
kreacyjnego	 w	 miejscowości	 Choczewo	
powinno	być	jednym	z	priorytetów	obec-
nej	władzy	naszej	gminy.	Ważne	decyzje	
(np.	 o	 lokalizacji	 przyszłych	 inwestycji	
w	 naszej	 gminie)	 zapadają	 bez	 naszego	
udziału.	Dowiadujemy	się	o	nich,	gdy	ich	
realizacja	jest	już	rozpoczęta,	często	krót-
ko	przed	sesją	lub	bezpośrednio	w	mate-
riałach	na	sesję.
Dlatego	często	mamy	odmienne	zdanie.
Na	koniec	kilka	słów,	wyjaśnienia	doty-
czącego	odbioru	oczyszczalni	ścieków	w	
Choczewie.	Krążyły	plotki,	które	mówiły	
o	 zastraszaniu	 inwestorów	 tej	 inwesty-
cji	 przez	 niektórych	 członków	 naszego	
klubu. Jest to totalna bzdura i nieporo-
zumienie.	 Prawda	 jest	 taka,	 że	 termin	
zakończenia	 budowy	 był	 wielokrotnie	
zmieniany i anektowany. Pierwotny wy-
konawca	nie	dokończył	 inwestycji,	a	 jej	
koszty	 wzrosły	 o	 kilka	 milionów.	 Rada	
Gminy na nadzwyczajnej sesji w 10.2012 
w	świetle	 kamer	 telewizyjnych	 i	 zapro-
szonych	gości	z	sąsiedniej	gminy	podjęła	
bardzo	trudną	decyzję	o	zaciągnięciu	kre-
dytu	i	pożyczki	na	łączną	kwotę	3,5	mln	
złotych	 celem	 dokończenia	 tej	 inwesty-
cji.	Należy	zaznaczyć,	że	istniało	duże	ry-
zyko	 niedotrzymania	 zobowiązań	 przez	
wykonawcę.	Wydaje	 nam	 się,	 że	 trzeba	
być	odpowiedzialnym	za	podejmowanie	
takich decyzji jak dysponowanie publicz-
nymi	pieniędzmi	i	obowiązkiem	radnych	
jest	sprawdzenie	poprawności	wydatko-
wania	 tych	 funduszy	 -	czy	można	 takie	
działanie	nazwać	„sabotażem”?
Problemem	w	 tej	 gminie	 jest	utrata	 za-
ufania	 w	 Radzie	 Gminy	 oraz	 między	
Radą	Gminy	a	wójtem,	a	także	brak	moż-
liwości	 porozumienia	 się	 w	 większości	
kwestii.	Próby	dialogów	przynoszą	wręcz	
odwrotny skutek.

Z poważaniem dla mieszkańców 
Gminy Choczewo:

Klub Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo”
Krystyna Olszowiec, Sylwia Kropidłowska,

Andrzej Małkowski, Bronisław Nowak,
Jerzy Detlaff, Zbigniew Szafoni,

Krzysztof Waloch

TRZY PYTANIA 
DO…	-	WÓJTA

Wioletta Wójcik: Do Wojewody Pomor-
skiego zostało skierowane pismo Klubu 
Radnych „Dla Dobra Gminy Chocze-
wo”, które poddawało w wątpliwość 
zakończenie inwestycji „Rozbudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków – 
dokończenie”. Według Klubu Radnych 
również wątpliwości budził protokół 
odbioru końcowego inwestycji, w któ-
rym napisano, że „roboty zostały wy-
konane zgodnie z umową i projektem”. 
Jak Pan skomentuje ten fakt?
Wójt Wiesław Gębka: Pismo radnych 
„Dla	 Dobra	 Gminy	 Choczewo”	 zostało	
wysłane	 do	 Wojewody,	 po	 to,	 aby	 po-
wiadomił	 On	wszystkie	 jednostki,	 które	
z	 nami	 współpracowały	 przy	 budowie	
oczyszczalni,	 włącznie	 z	 Urzędem	Mar-
szałkowskim.	 Postępowanie	 to	 nie	 jest	
dla	 nikogo	 zrozumiałe,	 poza	 radnymi,	
którzy	 je	 podpisali.	 Można	 to	 uznać	 za	
próbę	wpłynięcia	na	Urząd	Marszałkow-
ski w celu przeszkodzenia w otrzymaniu 
dotacji	dla	gminy.	W	piśmie	tym	zawarli	
nieprawdziwe	 informacje,	 gdyż	 przed-
stawiciele	tego	klubu	udali	się	wcześniej	
do	Urzędu	Marszałkowskiego,	aby	dowie-
dzieć	się	 jak	wygląda	sprawa	dokończe-
nia zaplanowanej inwestycji i doskonale 
wiedzieli,	że	procedury	przebiegają	zgod-
nie	z	przepisami.	Pismo	to	zostało	skie-
rowane	 do	Wojewody	 z	 premedytacją,	 i	
w	nadziei,	że	gmina	nie	dostanie	zwrotu	
zainwestowanych	funduszy,	a	wójt	przez	
to utraci swoje stanowisko. Przykry jest 
fakt,	że	walka	opozycji	z	wójtem	odbywa	
się	kosztem	gminy	i	jej	mieszkańców.
W.W.: Jak wyglądał proces kończenia 
tej trudnej inwestycji?
Wójt W.G.:	Jeżeli	chodzi	o	sprawę	oczysz-
czalni	 i	 pismo,	 które	 skomentowałem	
wcześniej,	 to	 musimy	 sobie	 zdawać	
sprawę,	że	firma	Korpos	miała	termin	do	
czerwca	2012r.	i	nie	dotrzymała	go	z	po-
wodu bankructwa. W takim przypadku 
zerwanie	umowy	może	nastąpić	dopiero,	
gdy	jest	pewność,	że	firma	nie	dokończy	
rozpoczętej	 inwestycji.	 Jak	 Państwo	 za-
uważyliście	oczyszczalnia	 została	ukoń-
czona	w	ekspresowym	tempie.	Za	zgodą	
Urzędu	 Marszałkowskiego	 termin	 do-
kończenia	 inwestycji	 jedynie	 raz	 został	
przesunięty	 do	 14	 grudnia.	 Musieliśmy	
w	 kilka	 tygodni	 zinwentaryzować	 pra-
ce	 po	 firmie	 Korpos	 oraz	 rozliczyć	 się	
z	 wyżej	 wymienioną	 firmą.	 Następnie	
ogłosiliśmy	przetarg,	w	którym	nikt	nie	
wziął	udziału.	W	kolejnym	przetargu	za-
interesowana	dokończeniem	prac	firma	
oceniła	koszt	dokończenia	inwestycji	na	
6	mln	80	tys.	W	tym	przypadku	przetarg	
został	 unieważniony.	 Dwa	 nierozstrzy-
gnięte	 przetargi	 dały	 nam	 możliwość	
podjęcia	 rozmów	 z	wolnej	 ręki.	 Kolejna	
zainteresowana	 firma	 została	 „poinfor-
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mowana	przez	życzliwych”,	że	nie	otrzy-
ma	zapłaty	za	wykonaną	pracę.	W	końcu	
wykonawstwa	podjęła	się	firma	„Gniech”	
z	Wejherowa	za	sumę	3.499.891,20zł	brut-
to.	Czternastego	grudnia	dostarczyliśmy	
fakturę	 proforma	 do	 Urzędu	 Marszał-
kowskiego.	 Tego	 samego	dnia	nastąpiło	
uruchomienie	 oczyszczalni.	 Ze	 względu	
na	warunki	pogodowe	prace	kosmetycz-
ne	 (wyrównanie	 terenu,	 sianie	 trawy)	
będą	 odbywać	 się	 do	 końca	 marca.	 Do	
Urzędu	 Marszałkowskiego	 na	 bieżąco	
wysyłane	są	dokumenty,	np.	odbiór	do-
zoru	 budowlanego,	 dokumenty	 kontroli	
ścieków	 wykonane	 przez	 Wojewódzki	
Inspektorat	 Ochrony	 Środowiska,	 itp.	
W czerwcu przewidziana jest kontrola 
Urzędu	Marszałkowskiego,	a	w	sierpniu	
wypłata	dotacji	w	wysokości	 2	mln	 400	
tys.	 zł.	 Po	 tych	 wszystkich	 perypetiach	
koszt	wybudowania	oczyszczalni	wzrósł	
o	 125.791,76	zł	w	stosunku	do	ceny	okre-
ślonej	przez	firmę	„Korpos”.
Na	dokończenie	inwestycji	do	wcześniej-
szych	 kredytów	 zaciągniętych	 w	 latach	
2010-2011,	 dobraliśmy	w	2012	 r.	 kredyt	 z	
banku	w	wysokości	870	 tys.	 zł,	oraz	po-
życzkę	 z	WOŚ	–	 1	mln	 200	 tys.	 zł,	 którą	
zamierzamy	spłacić	z	tejże	dotacji.
W.W.: Co może Pan powiedzieć na te-
mat uchwalonego, tegorocznego bu-
dżetu gminy?
Wójt W.G.:	 Przykro	 mi,	 że	 radni	 opo-
zycyjni	 tj.	 Jerzy	 Detlaff,	 Sylwia	 Kropi-
dłowska,	 Andrzej	Małkowski,	 Bronisław	
Nowak,	 Krystyna	 Olszowiec,	 Zbigniew	
Szafoni	 i	 Krzysztof	Waloch	 nie	 pojmują	
konstrukcji	 budżetu	 gminnego.	 Docho-
dy	wielu	gmin	to	głównie	podatki.	Jeżeli	
gmina	 jest	mocno	zadłużona	 to	obniża-
nie	 podatków	nie	 jest	 dobrym	 posunię-
ciem.	Wiadomo,	 że	 aby	 gmina	 popraw-
nie	 funkcjonowała	 trzeba	 spłacić	 długi,	
a	 nikt	 nie	 da	 nam	 kolejnych	 pieniędzy	
na	spłaty	kredytów.	Ww.	radni	głosowali	
za	 dużym	 obniżeniem	 podatku	 rolnego	
i	tym	samym	pozbawili	gminę	dochodu	
na	ok.800	tys.	zł	(skutek	obniżenia	podat-
ku	i	utraconej	z	 tego	powodu	subwencji	
państwowej)	 rocznie.	 Radni	 opozycyjni	
już	na	sesji,	na	której	uchwalano	podatki	
dodatkowo	obniżyli	cenę	opłat	za	dostar-
czaną	 wodę	 i	 oczyszczanie	 ścieków,	 co	
stworzyło	 dodatkową	 dziurę	 budżetową	
w	wysokości	50tys.	zł.	W	ten	sposób	do-
płata	 Gminy	 dla	 Zakładu	 Komunalnego	
za	te	usługi	wzrosła	do	sumy	185	tys.	zł.	
Trzeba	w	 takim	 razie	 te	 pieniądze	 albo	
jakoś	 pozyskać,	 albo	 po	 prostu	 zrezy-
gnować	 z	 niektórych	 inwestycji.	 W	 ten	

sposób	 radni	 opozycyjni	 zrezygnowali	 z	
ostatniego	odcinka	drogi	na	trasie	Sasino	
–	Ciekocino.	Stwierdzili	 oni,	 że	droga	 ta	
nie	jest	zła,	i	że	remont	nie	jest	koniecz-
ny.	 Starostwo	wpisało	 tę	 drogę	 na	 listę	
inwestycji,	które	miały	być	 realizowane	
w	 tym	 roku.	Gmina	miała	pokryć	poło-
wę	kosztów,	 czyli	 400	 tys.	 zł	 Inwestycja	
ta	została	 jednak	wykreślona,	gdyż	rad-
ni,	m.in.	Krzysztof	Waloch,	Jerzy	Detlaff	
i	 Bronisław	 Nowak,	 którzy	 najwięcej	
korzystają	 z	 tej	 drogi,	 byli	 przeciwko	 jej	
remontowi,	 pomimo	 iż,	 jest	 to	 jeden	 z	
najgorszych	odcinków	w	naszej	gminie.	
Z	projektu	budżetu	na	2013	rok	wykreślo-
no	 również	 zakup	 samochodu	 gminne-
go,	gdyż	radni	opozycyjni	stwierdzili,	 że	
jest on niepotrzebny. OSP Sasino zakupi-
ło	nowy	samochód	strażacki,	a	poprzed-
ni	 został	przekazany	do	gminy.	Nie	 jest	
on	w	dobrym	stanie,	ponieważ	ma	tylko	
trzy	miejsca	siedzące,	 jest	samochodem	
ciężarowym	i	nie	jest	ekonomiczny.	Na-
tomiast	 p.	 Bronisław	Nowak	 stwierdził,	
że	„wytniemy	dziury,	zamontujemy	szy-
by	,	siedzenia	i	samochód	będzie	dobry	do	
użytku”.	Uważam,	że	to	śmieszne	stwier-
dzenie.	 Będę	 jednak	 w	 dalszym	 ciągu	
szukał	możliwości	pozyskania	pieniędzy	

na	kupno	nowego	samochodu,	ponieważ	
służył	on	nie	tylko	Urzędowi	Gminy,	ale	
również	 GOPS-owi,	 Zespołowi	 Oświaty,	
Bibliotece	 oraz	 osobom	 niepełnospraw-
nym	z	terenu	Gminy.	Często	miały	miej-
sce	 takie	 sytuacje,	 że	 rodzice	 nie	 mieli	
możliwości	 zawiezienia	 swoich	 dzieci	
na	 badania	 lekarskie.	Wtedy	mogliśmy	
pojechać	samochodem	gminnym,	ale	te-
raz	obowiązki	te	spadły	na	straż	gminną,	
która	w	tym	czasie	mogłaby	wykonywać	
inne	czynności.	Na	początku	pracowałem	
nad	 budżetem	 ze	 wszystkimi	 radnymi,	
ale	kiedy	radny	Krzysztof	Langer	zmienił	
swoje	stanowisko	i	„przeszedł	na	stronę”	
opozycji	 miałem	 już	 znacznie	 bardziej	
utrudnione	 zadanie.	 Można	 stwierdzić,	
że	teraz	o	budżecie	decydują	radni	opozy-
cyjni,	ponieważ	z	radnym	Langerem	jest	
ich	ośmiu.	W	takim	wypadku	budżet	nie	
jest	tak	przyjazny	mieszkańcom,	jak	ten,	
który	chcieliśmy	stworzyć	z	Klubem	Rad-
nych	„Odnowa”.	Musiałem	niestety	pójść	
na	 ustępstwa	 i	 zmniejszyć	 ilość	 pienię-
dzy	na	inwestycje,	które	miałyby	służyć	
mieszkańcom.	W	takim	przypadku	radni	
z	Klubu	„Dla	Dobra	Gminy	Choczewo”	po-
zbawiają	gminę	wielu	inwestycji.
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Wiara	z	ułańską	fantazją
Przedruk z „Naszego Dziennika” Nr 303 

(4538), 29-30 grudnia 2012 r.,
autor: Adam Kruczek

Było	 coś	 z	 ułańskiej	 fantazji	mieszkań-
ców	 Godziszowa,	 gdy	w	 2003	 r.	 w	 refe-
rendum	unijnym,	nie	licząc	się	z	totalną	
propagandą	prounijną,	nieomal	 jednym	
głosem	prawie	5-tysięcznej	społeczności	
powiedzieli	„nie”	akcesji	z	Unia	Europej-
ską,	bijąc	przy	okazji	rekordy	referendal-
nej	frekwencji.	Odważna	gmina	zyskała	
ogólnopolską	sławę,	przewinęły	się	przez	
nią	tabuny	dziennikarzy,	z	których	więk-
szość	 przyjeżdżała	 z	 góry	 założoną	 tezą,	
ze	zobaczą	zacofaną	wieś.	Srodze	się	jed-
nak	 zawiedli.	 Zastali	 wieś	 murowaną,	
zadbaną,	zasobną,	a	mieszkańców	zrów-
noważonych,	 wiedzących	 czego	 chcą,	
pewnych	swego	i	bywałych	w	świecie.
Również	 później	 mieszkańcy	 Godziszo-
wa	 wielokrotnie	 pokazali,	 ze	 mają	 od-
wagę	 przeciwstawić	 się	 zmasowanej	
medialnej	 presji.	 Dość	 powiedzieć,	 że	w	
wyborach	prezydenckich	w	2005	r.	Lech	
Kaczyński	 znokautował	 w	 Godziszowie	
Donalda	 Tuska	 wynikiem	 96,21	 do	 3,79	
proc.,	a	pięć	lat	później	Bronisław	Komo-
rowski	w	starciu	z	Jarosławem	Kaczyń-
skim	 uzyskał	 jeszcze	mniejsze	 poparcie	
3,05	 proc.,	 także	 przy	 rekordowej	 fre-
kwencji.
-	Godziszów	to	jest	polska	stolica	wybor-
cza	 -	 uważa	 wójt	 Andrzej	 Olech,	 spra-
wujący	 swój	 urząd	 już	 po	 raz	 czwarty.	
-	 Idziemy	do	wyborów,	głosujemy	 i	wy-
bieramy	 zgodnie	 z	własnymi	 przekona-
niami,	 bez	patrzenia	na	 innych.	 Stawia	
się	 nas	 za	 wzór	 postaw	 obywatelskich,	
ściągają	 tu	 dziennikarze	 z	 całej	 Polski	 i	
piszą	o	nas,	a	to	tylko	nam	służy.
W	 centrum	 Godziszowa	 wznosi	 się	 po-
mnik	 płk.	 Władysława	 Beliny	 -	 Praż-
mowskiego	-	słynnego	dowódcy	siedmio-
osobowego	patrolu,	który	później	stał	się	
pierwszym	oddziałem	kawalerii	legiono-
wej	 Józefa	 Piłsudskiego,	 tzw.	 siódemką	
Beliny.	 Pierwszy	 ułan	 Rzeczypospolitej	
bardzo dobrze wspominany jest przez 
mieszkańców.
-	 Pamięć	 o	 nim	 była	 i	 jest	 do	 dziś	 bar-
dzo	żywa	i	życzliwa	-	mówi	Józef	Łuka-
siewicz,	 historyk	 regionalista.	 -	 Sporo	
ludzi	pracowało	u	niego	we	dworze	i	na	
folwarku.	Po	latach	wojaczki	został	zna-
nym	 działaczem	 społecznym,	 udzielał	
się	 w	 sejmiku	 powiatowym	w	 Janowie	
Lubelskim,	w	organizacjach	charytatyw-
nych.	W	Godziszowie	mieszkał	do	1927	r.,	
zanim	nie	poszedł	na	prezydenta	do	Kra-
kowa,	a	potem	na	wojewodę	do	Lwowa.

Pokolenia wolnych ludzi

Myliłby	 się	 ten,	 kto	 sprawdzałby	niepo-
prawne politycznie wybory miejscowej 
społeczności	 do	 postawy	 przekory,	 chę-
ci	 zaistnienia	 w	 mediach	 czy	 wpływu	

irracjonalnych	 impulsów.	 Mieszkańcy	
Godziszowa	są	niezwykle	zaangażowani	
we	wszystko,	co	się	wokół	nich	dzieje,	 i	
traktują	 to	 z	 niezwykłą	 powagą.	 Bardzo	
leżą	im	na	sercu	sprawy	Polski	i	Kościoła.
-	To	jest	taka	społeczność,	która	nie	lubi	
stać	z	boku	-	uważa	ks.	Józef	Krawczyk,	
od	14	lat	proboszcz	parafii	w	Godziszowie	
-	Ale	muszą	mieć	jasność	przy	podejmo-
waniu	decyzji.	Tu	nie	da	się	rzucić	hasła	
i	 liczyć,	 że	 zaraz	wszyscy	za	nim	pójdą.	
Absolutnie	nie.	To	są	ludzie,	którzy	jeżeli	
są	o	czymś	przekonani,	dysponują	odpo-
wiednią	wiedzą,	 to	można	u	nich	 liczyć	
na szeroki odzew.
Ksiądz	Krawczyk	wskazuje	na	wiele	ini-
cjatyw	parafian	przeprowadzonych	wła-
snymi	środkami,	 jak	choćby	gruntowne	
odnowienie	 kościoła	 czy	 budowa	 domu	
parafialnego,	w	którym	zaplanowane	są	
już	 pomieszczenia	 dla	 chóru,	 orkiestry,	
grup	 młodzieżowych	 i	 dziecięcych	 oraz	
sala konferencyjna. Powodzeniem cie-
szą	 się	 też	 liczne	 przedsięwzięcia	 dusz-
pasterskie.	W	 parafii	 działa	 duża	 grupa	
ministrantów,	są	koła	różańcowe,	Grupa	
Modlitewna	św.	Ojca	Pio,	Stowarzyszenie	
Przyjaciół	 Seminarium,	 Wspólnota	 dla	
Intronizacji	 Najświętszego	 Serca	 Pana	
Jezusa	 i	 ostatnia	 inicjatywa	 -	 Bractwo	
św.	 Izydora,	 skupiające	mężczyzn	rolni-
ków.	 Bardzo	 aktywna	 jest	 także	 grupa	
misyjna.	W	Zambii,	gdzie	pracuje	rodak	
-	misjonarz,	 ze	 zbiórek	w	 parafii	 został	
wybudowany	 pawilon	 szkolny,	 a	 przez	
kilka	lat	60	zambijskich	dzieci	było	obję-
tych	 symboliczną	 adopcją	 na	 odległość,	
polegającą	 na	 sfinansowaniu	 im	 przez	
parafian	roku	nauki	w	szkole.
-	 To	 jest	 duża	 radość	 dla	 kapłana,	 gdy	
przedstawia	 parafianom	 jakąś	 inicjaty-
wę	duszpasterską	czy	społeczna	i	spoty-
ka	 się	 z	 szerokim	odzewem	–	wskazuje	
ks.	 Krawczyk.	 -	 Reagują,	 jak	 to	 często	
się	zdarza,	nie	jednostki,	lecz	duża	część	
wspólnoty	 parafialnej.	 A	 frekwencja	 na	
niedzielnych	 Mszach	 św.,	 jak	 obliczyli-
śmy,	wynosi	70	procent.
Zastanawiając	 się	 nad	 przyczynami	 ta	
dojrzałej	 postawy	 lokalnej	 społeczności,	
ks.	 Krawczyk	wskazuje	na	wcześniejsze	
niż	w	 innych	 częściach	 kraju	 „ekspery-
mentalne”	 zniesienie	 pańszczyzny	 na	
tych	 terenach	 w	 drugiej	 połowie	 XVIII	
wieku.	W	ordynacji	zamojskiej	chłopi	zo-
stali	wtedy	uwłaszczeni	 i	zamiast	odra-
biać	pańszczyznę,	płacili	czynsz.
To	mogło	mieć	duże	położenie	na	świa-
domość	tych	ludzi,	którzy	już	od	pokoleń	
pracowali	na	swoim,	gdy	na	 innych	 te-
renach,	 jak	wiadomo,	uwłaszczenie	na-
stąpiło	 dopiero	 po	 1863	 r.,	 a	więc	 ponad	
trzy	 pokolenia	 później	 –	 wskazuje	 ks.	
proboszcz.

Viribus unitis

Gmina	 Godziszów	 ma	 charakter	 typo-

wo	rolniczy.	Kwitnie	tu	głównie	uprawa	
gryki,	 malin,	 porzeczek	 i	 różnorakich	
zbóż.	 To	 prawdziwe	 zagłębie	 pszczelar-
skie	 złożone	 z	 ponad	 120	 pasiek	 o	 śred-
niej	wielkości	ok.	80	pni.	Sztandarowym	
produktem	 jest	Godziszowski	Miód	Gry-
czany	wpisany	na	listę	produktów	regio-
nalnych.
Gospodarstwa	 w	 Godziszowie	 nie	 są	
szczególnie	 duże,	 najwięcej	 z	 nich	 liczy	
od	8	ha	do	15	ha	powierzchni.	Na	terenie	
gminy	 nie	 ma	 żadnego	 przemysłu	 ani	
dużych	 podmiotów	 gospodarczych,	 któ-
re	 mogłyby	 zapewnić	 wysokie	 dochody	
własne	gminy.	Stąd	w	rankingach	uzna-
no	 ją	 za	 najbiedniejsza	 gminę	 w	 woje-
wództwie	lubelskim.	Okazuje	się	jednak,	
że	 nie	 stanowi	 to	 żadnej	 przeszkody	 w	
tym,	 aby	 	 gmina	 była	 przyjazna	miesz-
kańcom.
Zastosowaliśmy	 ponad	 50-procentową	
ulgę	 w	 podatku	 rolnym,	 zamiast	 190	 zł	
z	 hektara	 rolnicy	 z	 naszej	 gminy	 płacą	
80	 złotych.	 Również	 przy	 podatkach	 od	
środków	 transportowych	 czy	 od	 nieru-
chomości	zawsze	stosujemy	najniższą	z	
możliwych	stawek	–	podkreśla	wójt	An-
drzej	Olech.	-	Nie	chcemy	wyciągać	ręki	
po	pieniądze	naszych	mieszkańców.
Ale	 choć	 gmina	 ma	 dochód	 wynoszący	
zaledwie	345	zł	na	statystycznego	miesz-
kańca,	 jej	wydatki	 inwestycyjne	 to	 pra-
wie	dwa	razy	więcej		-	650	złotych.
-	 To	 efekt	 bardzo	 zgodnej	 współpracy	 z	
radą	gminy,	dzięki	czemu	udaje	się	nam	
pozyskiwać	 środki	 zewnętrzne,	 między	
innymi	unijne	–	podkreśla	wójt	Olech.
Właśnie	 uzyskał	 dotację	 na	 budowę	 132	
przydomowych	 oczyszczalni.	 Wkład	
każdego	z	mieszkańców	wyniesie	ok.	25	
proc.	kosztów.	Wartość	zadania	to	2	mln	
660	tys.	złotych.
Przyszłość	Godziszowa	to	przede	wszyst-
kim	produkcja	 rolna.	Wychodząc	 z	 tego	
założenia,	 w	 gminie	 została	 zawiązana	
spółka	Eko	Owoc.	Jest	to	wspólne	przed-
sięwzięcie	 78	 miejscowych	 producen-
tów	 owoców	 miękkich,	 głównie	 malin	
i	porzeczek.	Od	 tego	 roku	dysponują	 już	
własną	 chłodnią	 o	 powierzchni	 użytko-
wej	1300	m	kw.,	refundowaną	w	75	proc.	
ze	 środków	 unijnych.	 Planowany	 jest	
tez	nowy	obiekt,	już	nie	chłodniczy,	lecz	
mroźniczy	o	pojemności	w	granicach	2,5	
tys.	 ton.	 To	 inwestycja	 rzędu	 11-12	 mln	
złotych.
-	Chodzi	o	to,	żeby	owoców	nie	sprzeda-
wać	 na	 bieżąco,	 gdy	 ceny	 są	 najniższe,	
lecz	przytrzymać	je,	posortować,	zmrozić	
i	 po	 godziwej	 cenie	 później	 sprzedać	 	 -	
mówi	Marian	 Brodowski,	 prezes	 spółki.	
-	Z	pewnością	trzeba	będzie	sięgnąć	przy	
tym	 również	 do	 kieszeni	 udziałowców,	
ale	 nie	 będzie	 chyba	 z	 tym	problemów.	
Gdy	przy	poprzedniej	 inwestycji	okazało	
się,	 że	 potrzebny	 jest	milion	 zł	 kapitału	
zakładowego,	udało	się	tę	sumę	zebrać	w	
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ciągu	 2	 tygodni.	 Ludzie	 rozumieją,	 że	w	
jedności	siła.

Wieś bez ugorów

Duży	wpływ	na	religijną	postawę	miesz-
kańców	Godziszowa	mieli	 tamtejsi	 pro-
boszczowie.	 Dwaj	 pierwsi	 –	 ks.	 Józef	
Bierzyński	 i	 ks.	 Czesław	 Dmochowski,	
doświadczyli	 tragicznego	 losu	 polskiego	
duchowieństwa,	trafiając	do	niemieckie-
go	obozu	koncentracyjnego	w	Dachau,	w	
którym	 pierwszego	 z	 nich	 zamordowa-
no.	Wiele	serca	oddał	parafianom	w	cza-
sie	 swojej	 30-letniej	 posługi	 ks.	 Henryk	
Samul.
Zdaniem	ks.	 bp.	 Edwarda	 Frankowskie-
go,	 mieszkańcy	 Godziszowa	 są	 społecz-
nością	 bardzo	 religijną	 i	 to	 jest	 podsta-
wowe	źródło	 ich	konsekwencji	 życiowej	

oraz	odporności	na	laicyzacyjne	wpływy.
-	 Znam	 ich	 bliżej,	 są	 to	 ludzie	 konkret-
ni,	pracowici	–	dodaje	ks.	bp.	Frankowski	
–	Tam	każdy	kawałek	ziemi	 jest	dobrze	
zagospodarowany,	nie	ma	ugorów.	To,	co	
robią.	Robią	starannie.	Najlepszy	dowód	
na	to	stanowi	fakt,	że	nie	mają	trudno-
ści	ze	zbyciem	swoich	produktów,	czy	to	
kaszy	 gryczanej,	 malin,	 porzeczek,	 czy	
miodu.	To	wszystko	jest	czyste,	uprawia-
ne	ekologicznie,	dlatego	cieszy	się	zasłu-
żonym	uznaniem.
Ksiądz	biskup	podkreśla,	 że	na	przykła-
dzie	godziszowskich	parafian	doskonale	
widać,	 że	 gdy	 Bóg	 jest	 obecny	 w	 sercu	
człowieka,	to	wtedy	jest	on	wewnętrznie	
uporządkowany,	 zintegrowany	 ze	 śro-
dowiskiem,	 odpowiedzialny	 i	 dojrzały.	
Jednym	 słowem	 odporny	 na	 wszystkie	

próby	 podcinania	wiary	 czy	 korzeni.	W	
kościele	 parafialnym	pw.	 św.	 Teresy	 od	
Dzieciątka	Jezus	w	Godziszowie	tegorocz-
ne trzydniowe rekolekcje adwentowe dla 
rolników,	 transmitowane	 przez	 Radio	
Maryja,	 głosił	 ks.	 bp.	 Jan	 Sobiło,	 biskup	
pomocniczy	 diecezji	 charkowsko	 –	 za-
porskiej	z	Ukrainy.	Nauki	połączone	były	
z	wieloma	inicjatywami	modlitewnymi,	
kulturalnymi,	 społecznymi	 i	 medialny-
mi.	 Jak	 zwykle	 mieszkańcy	 Godziszo-
wa	 tłumnie	 zapełnili	wnętrze	 świątyni.	
Liturgię	 w	 kolejnych	 dniach	 rekolekcji	
sprawowali	m.in.	 ks.	 bp.	 Krzysztof	 Nit-
kiewicz,	ordynariusz	sandomierski,	i	ks.	
bp.	 Edward	 Frankowski,	 biskup	 pomoc-
niczy diecezji sandomierskiej.

Adam Kruczek

WÓJT	GMINY	CHOCZEWO
ogłasza,	że	dnia	3	kwietnia	2013	roku	o	godzinie	11.00	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	Choczewo	odbędą	się	rokowania	na	zbycie	niżej	
opisanej	nieruchomości:

Obręb Nr 
działki

Pow. 
ha

Numer 
KW

Położenie	i	opis	
nieruchomości

Przeznaczenie 
w	planie	zago-
spodarowania

Obciążenia	
nieruchomości

Terminy 
poprzednich 
przetargów

Cena 
działki	w	
złotych

Zaliczka

Sasino 396 0,0200 40858 Nieruchomość	
położona	w	central-

nej	części	miej-
scowości.	Działka	
nieogrodzona	i	

niezabudowana. 
W	bezpośrednim	
sąsiedztwie	działki	
zlokalizowane	są	
tereny zabudo-
wane domami 

jednorodzinnymi,	
niezabudowane 

oraz tereny rolne. 
Dojazd zapewnia 
droga	asfaltowa	
łącząca		Sasino		z	
Choczewem. Na 
nieruchomości	

posadowiony jest  
słup	energetyczny	–	
stacja transforma-
torowa. Nierucho-
mość	zbywana	bez	
ustalenia	granic.

Brak	aktualnie	
obowiązującego
miejscowego	
planu	zago-

spodarowania 
przestrzennego.	

W ewidencji 
gruntów	dział-
ka oznaczona 
jest symbolem 
Bi,	co	stanowi	
teren zabudo-

wany inny.

W dziale III 
księgi	wieczy-
stej	nr	40858	
wpisane jest 
ograniczone	

prawo rzeczo-
we w postaci 
przejazdu i 

przechodu na 
rzecz	Zakładów	
Energetycz-
nych	Okręgu	

Nadmorskiego.

Pierwszy 
przetarg	
odbył	się	
w dniu 

12.04.2012	r.
II	przetarg	-	
26.06.2012	r.,	
rokowania          

w dniu 
29.10.2012	r.

6.500	zł
+	VAT

1.000	zł

W	rokowaniach	mogą	brać	udział	osoby	zameldowane	na	 terenie	gminy	Choczewo	na	pobyt	stały	od	co	najmniej	 trzech	 lat.	
Zgłoszenie	udziału	w	rokowaniach	składa	się	w	zamkniętych	kopertach	z	napisem	„Rokowania Sasino działka 396”,	najpóźniej	
do dnia 25 marca 2013 roku	w	sekretariacie	Urzędu	Gminy	Choczewo.	Zgłoszenie	powinno	zawierać:	 imię,	nazwisko	 i	adres	
albo	 nazwę	 lub	 firmę	 oraz	 siedzibę,	 jeżeli	 zgłaszającym	 jest	 osoba	 prawna	 lub	 inny	 podmiot;	 datę	 sporządzenia	 zgłoszenia;	
oświadczenie,	że	zgłaszający	zapoznał	się	z	warunkami	rokowań	i	przyjmuje	te	warunki	bez	zastrzeżeń;	proponowaną	cenę	i	
sposób	jej	zapłaty.	Do	zgłoszenia	należy	dołączyć	kopię	dowodu	wpłaty	zaliczki	oraz	zaświadczenie	o	zameldowaniu.
Warunkiem	przystąpienia	do	rokowań	jest	wpłacenie	zaliczki	na	konto	Urzędu	Gminy	Choczewo	KBS	Wejherowo	O/Choczewo	Nr	
69	8350	0004	2600	0185	2000	0010	w	Kaszubskim	Banku	Spółdzielczym	w	Choczewie,	najpóźniej	do dnia 25 marca 2013 roku. Za 
datę	wniesienia	zaliczki	uważa	się	datę	wpływu	środków	pieniężnych	na	rachunek	Urzędu	Gminy	Choczewo.
Zaliczka	ulega	przepadkowi	na	rzecz	Sprzedającego,	jeżeli	oferent,	którego	oferta	zostanie	przyjęta	uchyli	się	od	zawarcia	umowy	
notarialnej.	Bliższe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy	Choczewo,	ul.	Pierwszych	Osadników	17,	84-210	Choczewo,	tel.	
0-58	572-39-40,	wew.	209.
Wójt	Gminy	Choczewo	zastrzega	sobie	prawo	zamknięcia	rokowań	bez	wybrania	nabywcy	nieruchomości.
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Drodzy czytelnicy w kwietniowym i lip-
cowym	 artykule	 „Wieści	 choczewskie”	
2012	roku	ujawniłem	dużo	prawdziwych	
informacji na temat losu ziemi lubia-
towskiej	 oraz	 osady	 prehistorycznej,	
która	 znajduje	 się	 na	 wydmach	 Lubia-
towskich.	Osobiście	przedstawiłem	swój	
sprzeciw	 budowy	 atomu	 w	 Lubiatowie,	
przedstawiłem	ku	temu	uzasadnione	po-
wody.
	 Dzisiaj	 widzę,	 że	 moje	 veto	 na	
niewiele	 się	 zdało.	 My	 mieszkańcy	 Lu-
biatowa,	Kopalina	w	znacznej	większości	
jesteśmy	przeciwni	 budowie	 elektrowni	
jądrowej.
Na	 nasze	 obawy	 dotyczące	 zaistnienia	
budowy	elektrowni	i	tu	powiem,	ci	pano-
wie	 inżynierowie	 nie	 potrafili	 konkret-
nie	opowiedzieć	nam	pod	kątem	niebez-
pieczeństwa	 itd.	 Ze	 strony	 inżynierów	
padały	jakieś	niezrozumiałe	wyjaśnienia	
głównie	 skupiano	 się	na	 zyskach,	które	
nie	 będą	 przecież	 dotyczyły	 nas	 –	 zwy-
kłych	mieszkańców.	Zapomniano	o	tym,	
iż	my	mieszkańcy	gminy	Choczewo	 za-
inwestowaliśmy	 w	 stronę	 turystyki	 –	
agroturystyki	i	na	ten	cel	poświęciliśmy	
nasze	ziemie	i	pieniądze.	Powstanie	elek-
trowni zniweczy nasze inwestycje i nasz 
byt.	Doprowadziło	 to	 też	do	poróżnienia	
i	niesnasek	między	mieszkańcami	gmi-
ny.	„Zgoda	buduje	–	niezgoda	rujnuje”	.	A	
atom	w	moim	mniemaniu	to	nienawiść	
między	 ludźmi	 i	 unicestwienie	 ziemi	
choczewskiej. 
Lubiatowska	wydma	kryje	wiele	 tajem-
nic,	ponieważ	na	wydmach	znajduje	się	
osada	prehistoryczna,	bardzo	duża	i	oka-
zała.	Niegdyś	 istniała	pomiędzy	dwoma	
górami.	 Dawniej	 te	 dwie	 góry	 otaczały	
osadę	 –	 Grodziska.	 U	 podnóża	 gór	 były	
chaty	 szeregowo	 zainstalowane	w	 ścia-
nie	 gór	 z	wyjściem	na	podwórzec,	 a	na	
części	zachodniej	podwórzca	znajduje	się	
świątynia	 tamtych	 czasów	 w	 kształcie	
piramidy,	 powstała	 z	 kamienia	 wulka-
nicznego.	 Do	 wspomnianej	 osady	 pro-
wadzą	tylko	dwa	przejścia.	Są	to	wąskie	
przesmyki	gdzie	można	było	przejść	tylko	
pieszo.	Przodkowie	tej	ziemi	w	przeszło-
ści	 prowadzili	 liczne	 bitwy	 obronne.	W	
bitwach	przelali	dużo	krwi,	która	sączyła	
się	po	całej	ziemi	Pomorza.	Dla	tubylców	
tamtej	ery	osada	była	święty	miejscem,	
tak	jak	dzisiaj	dla	nas	Jasna	Góra.	Przod-
kowie	 osady	własną	 krwią	 okupili	 całą	
ziemię	 Pomorza	 dziś	 to	 jest	 Lubiatowo.	
Po	 przelanej	 krwi	 zostały	 ślady.	 Na	 ca-
łym	polu	bitwy	pozostały	grobowce	ma-
jące	 wartości	 archeologiczne.	 Istnieje	
duża	ilość	grobowców	na	ogromnym	te-
renie.	Na	dzień	dzisiejszy	prawie	tego	nie	
widać,	bo	wieki	temu	krew	z	pola	bitwy	
zmył	potop,	następnie	spowodowany	ży-

wiołem	morskim.	 Po	 czym	 resztę	 przez	
wieki	dokonał	piasek	morski.
Kończąc	 mój	 głos	 uważam,	 że	 my	 –	
mieszkańcy	 z	włodarzami	 gminy,	wraz	
z	 Rządem,	 powinniśmy	 wspólnie	 usza-
nować	 to	 święte	miejsce	 i	 nie	 dopuścić	
do	budowy	elektrowni	na	szczątkach	na-
szych	przodków	z	historycznej	osady.	Po-
siadam	pewną	informację	dla	fachowca	
z	 uprawnieniami	 geologii	 i	 archeologii.	
W	grudniu	w	2011	r.	otrzymałem	wiado-
mości	na	 temat	 Lubiatowa	dotyczy	 ona	
kwestii	prądu,	który	nigdy	nie	popłynie	z	
wydmy lubiatowskiej.
Apeluję	po	raz	trzeci	do	Rządu	Rzeczypo-
spolitej	 o	 zaniechanie	 zamiarów	 budo-
wy	elektrowni,	zanim	ta	inwestycja	nie	
zrujnuje nas wszystkich.
Pozdrawiam	 wszystkich	 już	 noworocz-
nie	z	nadzieję,	iż	nowy	rok	2013	przynie-
sie	nam	mieszkańcom	dobre	wieści.
A.M.B.
Piotr z Lubiatowa

List	do 
św.	Mikołaja

	 W	grudniu	przedszkolaki	wzięły	
udział	w	konkursie	plastycznym	organi-
zowanym	 przez	 wydawnictwo	 Novum	
Edukacja.	Kartka	świąteczna	wykonana	
przez	starszaków	zakwalifikowała	się	do	
finału.	Przedszkolaki	zdobyły	I	miejsce	i	
wygrały	nagrodę	-	teatrzyk	z	kurtynką.
Dziękujemy	 internautom	 za	 czynny	
udział	w	konkursie	i	oddane	głosy!

EDU-PARK
 Przedszkolaki	wybrały	się	do	
Gdańskiego	 Parku	 Naukowo-Tech-
nologicznego,	 gdzie	 wzięły	 udział	
w	 edu-lekcji	 „chemik”	 i	 wystawie	
interaktywnej. Pod czujnym okiem 
instruktora	 przeprowadzały	 wido-
wiskowe	 eksperymenty	 typu	 „wul-

kan”,	„kolorowe	bąbelki”.	Dzieci	były	
zachwycone	z	osiągniętych	efektów.	
Z	 wielkim	 zainteresowaniem	 wzię-
ły	 udział	 w	 wystawie	 naukowej.	
Najbardziej	 dzieciom	 spodobała	 się	
„grająca	 podłoga”,	 „głowa	 na	 tacy”,	
„ślady	zwierząt”.	Zadowolone	i	pełne	
wrażeń	wróciły	do	przedszkola.

Bal	karnawałowy

	 7	lutego	odbył	się	Bal	Przebie-
rańców.	W	 tym	dniu	 do	 przedszko-
la	przyszły	bajkowe	postaci:	wróżki,	
księżniczki,	 piraci,	 zwierzęta	 i	 wie-
le	 innych.	 Przebierańcy	 tańczyli	 w	
rytm	 dziecięcych	 przebojów,	 brali	
udział	 w	 karnawałowych	 konkur-
sach	 m.in.:	 tańcu	 z	 balonami	 i	 na	
gazetach,	w	poszukiwaniu	skarbów.	
Wspólna	 taneczna	 zabawa	 dostar-
czyła	wszystkim	wiele	 radości	 i	 za-
dowolenia.

Magda Lica

OSTATECZNY	APEL	–	Z	LUBIATOWA
M ó j  g ł o s

S a m o r z ą d o w e  p r z e d s z -
k o l e  w  C h o c z e w i e
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N i e p u b l i c z n e  p r z e d s z -
k o l e  w  C h o c z e w i e

Zima,	zima	biała	
na	bielutko	świat	

pomalowała
Z	 cyklu	 „Kolorowe	 dni	 w	 przedszkolu”	
obchodziliśmy	Dzień	Śniegu.	Tym	razem	
dominującym	kolorem	tego	dnia	był	ko-
lor	 biały.	 Pani	 Zima	 i	 Bałwanek	 zapro-
sili	 przedszkolaków	 do	 zimowej	 krainy	
wspólnych	 zabaw.	 Dzieci	 rozwiązywały	
zimowe	 zagadki,	 naśladowały	 ruchem	
sporty	zimowe	i	ilustrowały	zimowe	pio-
senki.	 Dużo	 radości	 sprawiła	 dzieciom	
zabawa	z	chustą	animacyjną	i	wędrują-
cą	kulą	śniegową.	Na	koniec	białego	dnia	
przedszkolaki	wykonały	zimowe	obrazki.	
Zima	zachwycała	swoimi	urokami	i	dała	
zarazem	wiele	 radości	 wszystkim	 dzie-
ciom.

100	lat,	kochani	
dziadkowie!!!

Dzień	Babci	i	Dziadka	to	jedne	z	najpięk-
niejszych	 świąt	 przedszkolnego	 kalen-
darza imprez. Z tej okazji przedszkolaki 
zaprosiły	ukochane	babcie	i	dziadków	na	
przedszkolną	 uroczystość.	 Były	 okolicz-
nościowe	wiersze,	piosenki	i	tańce.	Wnu-
ki	złożyły	dziadkom	życzenia,	odśpiewa-
ły	 „Sto	 lat”	 i	wręczyły	 laurki.	Następnie	
wszystkich	 zaproszono	na	 słodki	poczę-
stunek	przygotowany	przez	rodziców.

Ach,	co	to	był	za	
bal

Przedszkolaki	 piękne	 stroje	 miały,	 a	
skoczna	 i	 rytmiczna	muzyka	 zachęcała	
nas	wszystkich	do	tańca.
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I	SOŁECKI	TURNIEJ	W	KRĘGLE
W	RAMACH	PROJEKTU	

„INTEGRACJA	MIESZKAŃCÓW	GMINY	CHOCZEWO	
2012/2013”

            
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie	STEK	„Wspólna	Przyszłość”
TERMIN:	Marzec	2013r.
ZGŁOSZENIA:	u	Pana	Sylweriusza	Goyke	-	tel.	694	920	616,
do	28	lutego	2013r.	poprzez	właściwego	sołtysa
REGULAMIN:	na	stronie	Stowarzyszenia	
www.stek-choczewo.org.pl
ZAPRASZAMY !

Stowarzyszenie  STEK „Wspólna Przyszłość”
W	 ramach	 projektu	 “Integracja	 Mieszkańców	 Gminy	 Choczewo	
2012/2013”	 oraz	 zebranych	 środków	 pieniężnych	 na	 ten	 cel	 podczas	
“Dożynkowej	 Loterii	 Fantowej”	 zapraszamy	 przedstawicieli	 Sołectw	
z	 terenu	 naszej	 gminy	 do	 czynnego	 udziału	 w	 „I	 Sołeckim	 Turnie-
ju	 w	 Kręgle”,	 który	 odbędzie	 się	 w	 kręgielni	 w	 Gniewinie	 zgodnie	
z	 regulaminem	 zamieszczonym	 na	 naszej	 stronie	 internetowej 
www.stek-choczewo.org.pl.
Michał Bianga
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”

Informuję,	że	zbliża	się	termin	
składania	wniosków	do	Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Wejherowie 
o	dopłaty	bezpośrednie	i	rolno-
środowiskowe:
15	marca	do	15	maja	2013	r.
Zgodnie	 z	 obietnicą	 Biuro	 Po-
wiatowe	 Ośrodka	 Doradztwa	
Rolniczego	 w	Wejherowie	 od-
deleguje	 swojego	 pracownika	
do wykonywania tych wnio-
sków.
Wnioski	 wykonywać	 będzie	
Pani	 Elżbieta	 Błażejewska	 po	
uprzednim	 uzgodnieniu	 tele-
fonicznym	z	rolnikiem	w	każ-
dy wtorek i czwartek w daw-

nym	 biurze	 Doradcy	 rolnego	
w	Choczewie	 /niski	 parter/	w	
Urzędzie	Gminy	Choczewo.
Komórka:	797-010-642	Pani	Elż-
bieta	Błażejewska
Telefon	 BP	 ODR	 Wejherowo:	
58/672-13-09
Jednocześnie	 rolnicy	 realizu-
jący	 program	 rolnośrodowi-
skowy	z	PROW	2007-2013	mogą	
konsultować	się	w	2013	roku	z	
Doradcą	rolnośrodowiskowym	
Genowefą	 Błahuszewską	 pod	
numerami	telefonów:
Domowy	 Kostkowo	 58/676-61-
55	i	kom.	788-981-589
Kierownik	 BP	 ODR	 w	 Wejhe-
rowie	 Pani	 Hanna	 Rocławska	

zaprasza	 rolników	 i	 kobie-
ty	 zajmujących	 się	 sprzedażą	
bezpośrednią	 z	 gospodarstwa	
rolnego	 na	 szkolenie	 w	 dniu	
28.02.2013	r.	o	godz.11.00	w	Sali	
konferencyjnej	 Kaszubskiego	
Banku	 Spółdzielczego	 w	 Wej-
herowie.
Dnia	01-03-2013	r.	godz.10.00	w	
Sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego	 w	 Wejherowie	
na	 szkolenie	 dotyczące	 nabo-
rów	 wniosków	 z	 PROW	 2007-
2013	 na	 Modernizację	 gospo-
darstw  rolnych.

Genowefa Błahuszewska
Doradca rolnośrodowiskowy

Informacja	dla	rolników	gminy	Choczewo



nr 2 (156), luty 2013s. 12

 

 

Wydawnictwo Regionalne 
„SASINO” 

 

zaprasza właścicieli 
hoteli i pensjonatów,  

gospodarstw agroturystycznych  
i pól namiotowych, 

restauracji i punktów gastronomicznych, 
sklepów i punktów usługowych 

 

do zamieszczenia swojej reklamy  
w naszym najnowszym przewodniku 

 historyczno-krajoznawczym 
 

 „Choczewo i okolice” 
(termin wydania: początek maja br) 

 

w specjalnej wkładce  
(papier kredowy, kolor) 

reklama A5 (148x210 mm) – 500 zł + VAT 
½ formatu A5 (105x148 mm) – 250 zł + VAT 
¼ formatu A5 (74x105 mm) – 125 zł + VAT 

 

lub… na II i III (wewnętrznej) 
oraz IV (zewnętrznej) stronie okładki 

ceny j/w +100 % 

 

uwaga 
grafika, kolor i tekst reklamy, 
wg życzenia reklamodawcy  ! 

 
Zachęcamy jednocześnie właścicieli 

hoteli, pensjonatów, 
gospodarstw agroturystycznych 

i pól namiotowych… 
 

do współpracy w zakresie dystrybucji naszych 
pozycji („Sasino i okolice”, „Choczewo i okolice”, 

mapa Gminy Choczewo w skali 1:30000)  
na bardzo korzystnych warunkach finansowych  

(ceny niższe od detalicznych o 30%), 
jako atrakcyjnych  
„prezentów” 

dla gości i turystów 
korzystających z Państwa obiektów 

w czasie wakacji i nie tylko… 
 

Wszelkie dodatkowe informacje 
pod numerem telefonu: 

602-213-952 
lub mailem: wydawnictwosasino@onet.pl 
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F e r i e  z  L a t a r n i k i e m

„NIKE TEAM” NAJ-
LEPSZY WŚRÓD 
CHOCZEWSKICH 

GIMNAZJALISTÓW!
12.02.2013	r.,	w	hali	Zespołu	Szkół	w	Cho-
czewie,	 w	 ramach	 tygodnia	 sportu	 „Fe-
rie	2013”	odbył	 się	 „Halowy	Turniej	Piłki	
Nożnej	 Klas	 Gimnazjalnych”,	 podczas	
którego	 rywalizowały	4	 zespoły,	 złożone	
z	uczniów	klas	gimnazjalnych	choczew-
skiej	 szkoły.	 Organizatorem	 zawodów	
było	Stowarzyszenie	LKS	„Latarnik”	Cho-
czewo	a	drużyny	rywalizowały	w	syste-
mie	„każdy	z	każdym”.
W	 I	 kolejce	 spotkań	 „ORION	 TEAM”	 zre-
misował	 z	 FC	 Ciekocinko	 2:2,	 a	 „NIKE	
TEAM”	 pokonało	 „LOTTO”	 Choczewo	 9:0.	
W	II	rundzie	FC	Ciekocinko	uległo	„NIKE	
TEAM”	0:3,	a	„LOTTO”	Choczewo	–	„ORIO-
NOWI	TEAM”	0:6,	natomiast	w	ostatniej	
kolejce	„LOTTO”	Choczewo	przegrało	z	FC	
Ciekocinko	 1:8,	 a	 „ORION	TEAM”	 z	 „NIKE	
TEAM”	2:4.
Tabela	końcowa	turnieju
1)	„NIKE	TEAM”	3	9	16:2
2)	„ORION	TEAM”	3	4	10:6	(+4)
3)	FC	Ciekocinko	3	4	10:6	(+4)
4)	„LOTTO”	Choczewo	3	0	1:23
Wobec jednakowej liczby zdobytych 
punktów	 i	 identycznego	 stosunku	 bra-
mek,	 o	 końcowym	 układzie	 miejsc	 2-3	
w	tabeli	zadecydowała	seria	rzutów	kar-
nych,	 którą	 rozstrzygnął	 na	 swoją	 ko-
rzyść	 zespół	 „ORION	 TEAM”,	 pokonując	
ostatecznie	FC	Ciekocinko	4:3.
Rzuty	 karne	 decydowały	 także	 o	 tytu-
le	 „króla	 strzelców”	 dzisiejszej	 imprezy,	
gdyż	 po	 III	 kolejkach	 spotkań	 zarówno	
Arkadiusz	 OBRZUT	 („NIKE	 TEAM”),	 jak	 i	
Przemysław	FRYC	(„FC	Ciekocinko”)	ukoń-
czyli	rywalizację	z	dorobkiem	9	bramek.	
W	rzutach	karnych	lepszy	był	jednak	Ar-
kadiusz	Obrzut	(2:0)	i	to	on	otrzymał	sta-
tuetkę	„króla	strzelców”.
Wszystkie	 zespoły,	 otrzymały	 okazałe,	
piękne	 puchary,	 które	 wręczał	 Andrzej	
SOBOŃ	–	Dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Cho-
czewie.	 Gratulujemy!	 Zawody	 sędziował	
-	Andrzej	Koń,	dziękujemy!
Poszczególne	zespoły	wystąpiły	w	nastę-
pujących	składach:
„NIKE	TEAM”	–	Arkadiusz	Obrzut	 (9	bra-
mek),	 Paweł	 Szur	 (3),	 Michał	 Papke	 (2),	
Patryk	Sroczyński	(2)	i	Michał	Reszke;
„ORION	TEAM”	–	Rafał	 Fusowski	 (4),	 To-
masz	 Jeżewski	 (4),	 Maciej	 Orański	 (2),	
Szymon	Bianga	i	Damian	Benke;
FC	Ciekocinko	–	Przemysław	Fryc	(9),	Ka-
rol	Haak	(1),	Marceli	Kazimierczak,	Miro-
sław	Ceszke,	 Łukasz	 Jaźwiński	 i	Michał	

Książek;
„LOTTO”	Choczewo	–	Patryk	Maszota	 (1),	
Szymon	 Mlaś,	 Łukasz	 Felczuk,	 Dawid	
Maszota i Marcin Zechlin.

„CWANIAKI” WY-
GRAŁY PIŁKARSKI 

TURNIEJ KLAS POD-
STAWOWYCH!

W	 hali	 Zespołu	 Szkół	 w	 Choczewie	 13	
lutego	 2013	 r.	 odbył	 się	 „Halowy	Turniej	
Piłki	 Nożnej	 Klas	 Szkoły	 Podstawowej”,	
rozgrywany	 w	 ramach	 tygodnia	 sportu	
„Ferie	 2013”.	 W	 zawodach	 wzięło	 udział	
5	 zespołów,	 złożonych	 z	 uczniów	 klas	
szkoły	podstawowej,	które	rywalizowały	
w	systemie	„każdy	z	każdym”.	Zdecydo-
wana	większość	młodych	piłkarzy,	 była	
jednocześnie	 uczestnikami	 zimowego	
obozu	sportowego	SRS	„Huzar”	Choczewo,	
jaki na obiektach GOSiR prowadzi aktu-
alnie	 Pan	 Andrzej	 Lessnau.	 Organizator	
imprezy	–	Stowarzyszenie	LKS	„Latarnik”	
Choczewo	dziękuje	wszystkim	za	udział	
w zawodach!
Zwycięzcą	 turnieju	 została	 drużyna	
„CWANIAKÓW”	Choczewo,	która	wygrała	
wszystkie	 4	 mecze	 pokonując	 kolejno:	
„REAL”	Choczewo	3:1.	„BORUSSIĘ”	Chocze-
wo	4:1,	„CHELSEA”	Choczewo	4:0	i	„HUZA-
RA”	 Choczewo	 4:2.	Drugie	miejsce	 zajęła	
ekipa	 „CHELSEA”,	 która	 pokonała	 „HU-
ZARA”	 1:0,	 „BORUSSIĘ”	 3:1	 i	 zremisowała	
z	 „REALEM”	2:2.	Na	 III	miejscu	–	 „REAL”,	
który	wygrał	z	„BORUSSIĄ”	2:1	i	zremiso-
wał	 2:2	 z	 „HUZAREM”.	 Czwarte	 miejsce	
dla	 „HUZARA”,	 po	 zwycięstwie	 4:3	 nad	
„BORUSSIĄ”,	która	zajęła	ostatecznie	V	lo-
katę.
Tabela	końcowa	turnieju
1)	„CWANIAKI”	Choczewo	4	12	15:4	4-0-0
2)	„CHELSEA”	Choczewo	4	7	6:7	2-1-1
3)	„REAL”	Choczewo	4	5	7:8	1-2-1
4)	„HUZAR”	Choczewo	4	4	8:10	1-1-2
5)	„BORUSSIA”	Choczewo	4	0	6:13	0-0-4

Zespoły	z	miejsc	 I-IV	otrzymały	okazałe,	
piękne	 puchary,	 które	 wręczał	 Wacław	
SEWERYN. Gratulujemy!
Statuetkę	 „Króla	 strzelców”	 otrzymał…	
Grzegorz	 PIOTROWSKI	 (Cwaniaki),	 któ-
ry	 zdobył	 dzisiaj	 aż	 10	 bramek!	 Nagro-
dy pocieszenia dla Zuzanny Hajkowicz i 
najlepszego	 bramkarza	 dzisiejszych	 za-
wodów	–	Kamila	Klickiego	ufundował…	
Wacław	Seweryn.
Zawody	 sędziował	 gościnnie…	 Andrzej	
Lessnau,	dziękujemy!
Poszczególne	zespoły	wystąpiły	w	nastę-
pujących	składach:
„CWANIAKI”	 –	 Grzegorz	 Piotrowski	 (10	
bramek),	Bartek	Turczyn	(3),	Łukasz	Świ-
tała	 (1),	Kordian	Pikul	 (1),	Oskar	Kaleta	 i	
Kuba	Jażdżewski;
„CHELSEA”	 –	 Kuba	 Walczak	 (2),	 Kamil	
Klicki	(2),	Mariusz	Piotrowski	(1),	Medard	
Pikul	(1)	i	Artur	Bieszk;
„REAL”	–	Wojtek	Świtała	(3),	Kacper	Erd-
mann	(2),	Dawid	Slottke	(2),	Oskar	Zieliń-
ski,	Maciej	Wesołowski	i	Zuzanna	Hajko-
wicz;
„HUZAR”	–	Marcin	Fetta	(4),	Jakub	Szwok	
(2),	Michał	Rabczenko	(1),	Adam	Borowski	
i	Maciej	Fusowski;
„BORUSSIA”	–	Arek	Korth	(3),	Michał	Pion-
ke	(1),	Filip	Zaręba	(1),	Patryk	Wujec,	Karol	
Korth	i	Jakub	Kotkowski.

ZAWODY STRZELEC-
KIE GIMNAZJALI-
STÓW… BEZ GIM-

NAZJALISTÓW!
15	 lutego	2013	 r.	w	hali	 sportowej	GOSiR	
odbyły	 się	 „Zawody	 Strzeleckie	 Gimna-
zjalistów”,	 którego	 organizatorem	 było	
Stowarzyszenie	 LKS	 „Latarnik”	 Chocze-
wo.	Niestety,	 pomimo	doskonale	 zorga-
nizowanej,	a	co	najważniejsze,	perfekcyj-
nie	zabezpieczonej	imprezy,	w	zawodach	
wystąpiło	 zaledwie…	 dwoje	 gimnazjali-
stów	 z	miejscowego	 Zespołu	 Szkół(!).	W	
tej	sytuacji,	organizatorzy	podjęli	decyzję,	
by	w	konkursie	strzeleckim	wzięły	udział	
wszystkie	obecne	na	hali	osoby…	
Strzelano	do	tarczy	o	wymiarach	17	x	 17	
cm,	 gdzie	 „dziesiątka”	 miała	 średnicę	 1	
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cm(!),	z	odległości	8	metrów	i...	z	dwóch	
rodzajów	wiatrówek	(2	razy	po	5	strzałów	
+	tzw.	„próbne”).
W	 zawodach	 wystąpiło	 ostatecznie	 15	
osób,	w	tym	wspomnianych	już	wyżej	2	
gimnazjalistów.	Przebieg	 rywalizacji	był	
bardzo	emocjonujący	a	po	pierwszych	5	
strzałach	 (50	 pkt.	 do	 zdobycia)	 na	 pro-
wadzeniu	 znajdowali	 się…	Marek	 Dzię-
gielewski	–	nauczyciel	języka	polskiego	z	
Zespołu	Szkół	w	Choczewie,	Marek	Drze-
wowski	–	Prezes	Stowarzyszenia	„Latar-
nik”	–	po	40	pkt.	 i	Sebastian	Milewski	–	
38	pkt.	W	drugiej	rundzie	zawodów,	gdzie	
strzelano	już	z	innego	modelu	wiatrów-
ki,	 najwięcej	 punktów	 zdobyli	 Wioletta	
Wójcik	i	Tomasz	Figuła	–	po	43	pkt.	oraz	
Andrzej	Soboń	–	Dyrektor	ZS	w	Choczewie	
–	41	pkt.
Po	 zsumowaniu	 wyników	 z	 II	 kolejek	
strzelania	 okazało	 się,	 że	 najlepszym	
zawodnikiem	 imprezy	 został	 Marek	
DRZEWOWSKI	 –	 80	 pkt.	 (40+40),	 II	miej-
sce	zajął	Tomasz	FIGUŁA	–	77	pkt.	(34+43),	
natomiast	III	–	Wioletta	WÓJCIK	–	72	pkt.	
(29+43).	Rywalizację	gimnazjalistów	wy-
grała…	 Aleksandra	 ŁASIŃSKA	 (III	 b)	 –	 71	

pkt.	 (34+37)	przed	Piotrem	ZABŁOTNIM	(I	
b)	 –	 25	 pkt.	 (9+16).	 Poniżej	 pełne	wyniki	
zawodów.
Końcowa	 klasyfikacja	 turnieju	 strzelec-
kiego	„Ferie	2013”
1)	80	pkt.	(40+40)	–	Marek	DRZEWOWSKI	
(2	razy	trafiał	w	„10-tkę),
2)	77	pkt.	(34+43)	–	Tomasz	FIGUŁA	(2	„10-
tki”),
3)	72	pkt.	(29+43)	–	Wioletta	WÓJCIK	(3	„10-
tki”),
4)	 71	pkt.	 (34+37)	–	Aleksandra	ŁASIŃSKA	
(klasa	III	b	Gimnazjum),
5)	71	pkt.	(40+31)	–	Marek	DZIĘGIELEWSKI	
(1	„10-tka”),
6)	69	pkt.	(38+31)	–	Sebastian	MILEWSKI,
7)	68	pkt.	 (35+33)	–	Krzysztof	ŁASIŃSKI	 (1	
„10-tka”),
8)	67	pkt.	(26+41)	–	Andrzej	SOBOŃ	(1	„10-
tka”),
9)	61	pkt.	(30+31)	–	Aleksander	ŁYSKO,
10)	59	pkt.	(32+27)	–	Andrzej	KOŃ,
11)	52	pkt.	(20+32)	–	Robert	LORBIECKI,
12)	49	pkt.	(27+22)	–	Gabriela	ŁASIŃSKA,
13)	46	pkt.	(8+38)	–	Zygmunt	DETTLAFF	(1	
„10-tka”),
14)	 44	 pkt.	 (25+19)	 –	 Bernadetta	 PEPLIŃ-

SKA,
15)	25	pkt.	(9+16)	–	Piotr	ZABŁOTNI	(klasa	I	
b	Gimnazjum)
Nieoficjalną	 klasyfikację	 zespołową	 (3	
zawodników)	 wygrało	 Stowarzyszenie	
Latarnik	Choczewo	(Drzewowski,	Figuła,	
Wójcik)	 -	 229	 pkt.,	 przed...	 rodziną	 Pań-
stwa	 Łasińskich	 -	 188	 pkt.	 i	 Zespołem	
Szkół	w	Choczewie	(Soboń,	Dzięgielewski,	
Peplińska)	-	182	pkt.!

S p o r t

MAŁA HUZARIA W 
NATARCIU 

 
W	niedzielę	 03.02.2012	 roku	 Huzar	 Cho-
czewo	wziął	udział	w	turnieju	halowym	
o Puchar Prezydenta miasta Wejherowa. 
W	składzie	Trener:	Andrzej	Lessnau,	Bram-
ka:	Dawid	Blok,	Zawodnicy	Kamil	Kalic-
ki,	 	Wojciech	Świtała,	Kacper	Erdmann,	
Medard	 Pikul,	 Zuzanna	Hajkowicz,	 Bar-
tłomiej	Klejsa,	Karol	Tarent,	Dawid	Slot-
tke,	Mariusz	Piotrowski,	Oskar	Zieliński. 
W	 pięknym	 stylu,	 nasi	 podopieczni	 ,ze	
starszego	 rocznika	 pokonali	 w	 fazie	
grupowej:	 Jedyneczkę	 Kartuzy,	 Błękit-
nych	 Wejherowo,	 Jedynkę	 Reda	 oraz	
Iskrę	 Gdynia,	 nie	 tracąc	 żadnej	 bramki	
zakwalifikowali	 się	 do	 półfinału,	 gdzie	
po dramatycznym meczu wyelimino-
wali	 Akademię	 	 Piłkarską	 16	 z	 Gdyni. 
W	finale	 zmierzyli	 się	 z	 GOSRIT	 Luzino,	
gdzie	po	mimo	przytłaczającej	przewagi	
Mali	 Rycerze,	 nie	 zdołali	 rozstrzygnąć	
meczu	w	regulaminowym	czasie.

Rzuty Karne!!!
Dopiero	 bezbłędne	 wykonanie	 “je-
denastek”	 przez	 naszych	 snajperów:	
Kamila Kalickiego, Wojtka Świta-
łę oraz Kacpra Erdmann doprowa-
dziło	 do	 zwycięstwa	 nad	 trudnym	
i	 wymagającym	 przeciwnikiem!	 
Kamil Kalicki	 Zdobył	 tytuł	 KRÓLA 
STRZELCÓW	 zdobywając	 7	 cennych	bra-
mek!!!

ZDOBYLIŚMY PUCHAR!!!!
Tydzień	później	09.02.2012	roku,	ta	sama	
drużyna,	w	 troszkę	 odmienionym	 skła-

dzie	 (w	 miejsce	 Bartka	 Klejsy	 -	 Jakub	
Walczak)	rozegrała	turniej SOKÓŁ CUP w 
Bożympolu,	gdzie	również	popisali	się	nie-
wiarygodnym	duchem	 sportowej	walki. 
Po	raz	kolejny	Rycerze	naszego	choczew-
skiego	 klubu,	 okazali	 się	 bezkonkuren-
cyjni	 w	 grupach	 pokonując	 wszystkich	
przeciwników	 nie	 tracąc	 przy	 tym	 ani	
jednej	 bramki,	 zakwalifikowali	 się	 do	
finału,	 w	 którym	 zmierzyli	 się	 po	 raz	
drugi	z	drużyną	GOSRIT	Luzino.	Mecz	był	
zacięty	 i	 bardzo	wyrównany,	 a	Huzarzy	
walczyli	 od	 pierwszego,	 do	 ostatniego	
gwizdka	i	w	ostatnich	sekundach	meczu	
KAMIL KALICKI strzelił	zwycięską	bram-
kę.
Zawodnikiem	 turnieju	 został	 nasz	 pod-
opieczny OSKAR ZIELIŃSKI  za skutecz-

ność	i	dobrą	grę.
WYGRALIŚMY DRUGI TURNIEJ Z RZĘDU!!!
Wielką	 radość	 sprawili	 także	 nasi	 naj-
młodsi	piłkarze	w	składzie:	Trener	Grze-
gorz	Slottke,	Bramkarze:	Jacek	Erdmann 
Kacper	Klarecki,	Zawodnicy:	Hubert	Slot-
tke,	Michał	Pionke,	Patryk	Wujec,	Oskar	
Lawert,	Karol	Zechlin,	Medard	Pikul	Ad-
rian	Dołotko,	Wojciech	Klarecki,	Filip	Szy-
mański,	 Paweł	 Hirt,	 Marcel	 Majchrzak,	
Kacper	Mędrycki,	Wojciech	Dmochowski,	
Paweł	Wątroba,	Antek	Dmochowski,	Pa-
tryk Grzanka.
Najmłodsi	 Rycerze	wzięli	 udział	 w	 Tur-
nieju Gniewino Cup 2013 U-9 gdzie	roz-
gromili	wszystkie,	 goszczące	 na	 turnie-
ju	 drużyny,	 zdobywając	 swoje	 pierwsze	
zwycięstwo	turniejowe,	w	krótkiej	karie-
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rze	piłkarskiej!!
Jesteśmy	z	tego	zwycięstwa	bardzo	dum-

ni,	tym	bardziej,	 iż	chłopcy,	swoją	przy-
godę	 z	 piłką	 zaczęli	 dopiero	 jesienią	 ze-
szłego	roku!!!!
Drużyna	 jest	 bardzo	 dzielna	 wychodzi	
naprzeciw postawionym sobie zadaniom 
w	doskonały	sposób,	a	dzielne	maluchy	
z	wielkim	poświęceniem	trenują	 i	grają	
czerpiąc	 z	 tego	ogromną	radość	 i	 satys-
fakcję,	dostarczając	rodzicom	i	trenerom,	
bardzo	 wiele	 powodów	 do	 dumy,	 a	 nie	
szczędząc	nam	wielu	wzruszeń	i	pełnych	
radości	chwil.
Zdobywane	 zwycięstwa	 świadczą	 o	 do-
brej	 pracy	 trenerów,	 współpracy	 rodzi-
ców,	 a	 także	 ogromnemu	 zaangażowa-
niu	 zawodników	 klubu,	 w	 pracę	 nad	
swoimi	umiejętnościami.
Zarząd	Klubu	HUZAR	CHOCZEWO	dziękuje	
i	chce	zaznaczyć,	że	jest	bardzo	wdzięcz-
ny	 Rodzicom,	 bez	 których	 zaangażowa-
nia	 nie	 byłoby	 możliwe	 spędzanie	 tak	
pięknych	chwil	w	towarzystwie	małych,	
zawsze kochanych dzieci.

Podziękowania	 należą	 się	 również	
wszystkim	zawodnikom	bez	których	nie	
byłoby	tych	wszystkich	uniesień!!!
Aktualnie	drużyna	przebywa	na	zgrupo-
waniu	zimowym.	Relacja	w	następnych	
„Wieściach…”.

Grzegorz Erdmann

p.s. Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy	na	stronę	Huzara	na	Facebooku.

Z u c h y  i  H a r c e r z e

P R Z E K A Ż  1 %  „W I L K O M” 

 

         Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie dla  naszej drużyny 

1% swojego podatku.              

Nasz  KRS  0000273799, w celach szczegółowych należy wpisać 08/08, 

co oznacza hufiec Puck / 10 WLDH "WILKI" . 

                           DZIĘKUJEMY !!!                                                                     
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NOWOROCZNY 
BIWAK GROMADY

W	dniach	25-26	stycznia	2013	w	Samorzą-
dowym	 Przedszkolu	w	 Choczewie	 odbył	
się	biwak	10	Wodno	–	Lądowej	Gromady	
Zuchowej	 „Mali	 Korsarze”,	 która	 działa	
przy	 naszej	 szkole.	 Zrzesza	 piętnaścioro	
zuchów	z	klas	I	–	III	.	Podczas	biwaku	zu-
chy	 realizowały	 ciekawe	 zadania.	 Wła-
snoręcznie	 zrobiły	 karmę	 dla	 ptaków,	
mieszając	 słonecznik,	 nasiona	 roślin	 i	
zbóż	wraz	ze	smalcem,	a	następnie	przy-
gotowane	 kule	 z	 jedzeniem	 “sznurowa-
ły”	w	 siateczki.	 Zuchy	 poznały	 też	 szyfr	
zuchowy	i	nauczyły	się	szyfrować	swoje	
imiona.	 Zabawy,	 pląsy	 i	 śpiew	 trwały	
bardzo	 długo.	 Następnie	 uczestnicy	 bi-
waku	przygotowali	sobie	kolację	z	suche-

go	prowiantu,	który	przynieśli	na	biwak.	
Powstały	 kolorowe	 kanapki.	 Późnym	
wieczorem	 zuchy	 obejrzały	 na	 wielkim	
ekranie	 (na	 ścianie)	 bajkę	 na	 dobranoc	
“Strażnicy	 Sowiego	 Królestwa”,	 którą	
przygotował	dla	nich	dh.	Radek.
Dla	 niektórych	 zuchów	 był	 to	 pierwszy	
nocleg	poza	domem	i	to	w	warunkach	tu-
rystycznych:	na	karimacie	i	w	śpiworze.	
Noc	 jednak	 była	 spokojna.	 Rano	 zuszki	
posprzątały	pomieszczenia	w	przedszko-
lu:	salę,	toalety	oraz	korytarz.
Z	 niecierpliwością	 czekamy	 na	 kolej-
ny	 biwak	 naszej	 gromady	 i	 dziękujemy	
wszystkim	za	pomoc	w	jego	realizacji:	p.	
Bożenie	 Paździo,	 p.	 Marzenie	 Górnisie-
wicz,	p.	Grzegorzowi	Kozłowskiemu	oraz	
Rodzicom	zuchów.	DZIĘKUJEMY!

Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

TURNIEJ WIEDZY I 
UMIEJĘTNOŚCI 
 HARCERSKICH

Na	 przełomie	 kwietnia	 i	maja	 2013r.	 w	
naszej	gminie	odbędzie	się	I	Turniej	Wie-
dzy	 i	Umiejętności	Harcerskich	dla	har-
cerzy,	 przyjaciół	 harcerstwa,	 rodziców	 i	
wszystkich	chętnych,	którzy	chcą	spraw-
dzić	 swoją	 harcerską	 wiedzę.	 Zaglądaj-
cie	 więc	 już	 do	 poradników,	 czasopism	
i	 książek	harcerskich.	 Będzie	 co	nieco	 z	
historii	polskiego	harcerstwa,	symboliki,	
struktury	 ZHP,	 regulaminów,	 musztry	
oraz	szyfrowania.	Potrzebna	jest	też	zna-
jomość	technik	harcerskich	(samarytan-
ka,	 pionierka,	 terenoznawstwo).	 Zapra-
szamy	już	teraz!	Szczegółowe	informacje	
już	niebawem.

10 WLDH „WILKI”

B i b l i o t e k a

Nasza Gmina Czyta 
Dzieciom

6	 lutego	 br.	 naszą	 Bibliotekę	 odwiedzili	
uczniowie	z	klas	III	SP	w	Choczewie,	aby	
wziąć	udział	w	kolejnym	spotkaniu	z	cy-
klu	„Nasza	Gmina	Czyta	Dzieciom”
Tym	razem	lektorem	była	Pani	Wioletta	
Syrewicz	-	Kierownik	Gminnego	Zespołu	
Oświaty	w	Choczewie,	a	tematyką	czyta-
nia	 były	 uczucia,	 ponieważ	 zbliżały	 się	
popularne Walentynki.
Pani	Wioletta	przeczytała	dzieciom	pięk-
ne	 opowiadania	 o	 miłości	 i	 przyjaźni,	
po	 czym	nastąpił	 przerywnik	w	 postaci	
słodkiego	poczęstunku.
Następnie	grupę	przejęła	Pani	Basia	Chol-
ka	i	rozpoczęły	się	warsztaty	plastyczne,	
na	których	dzieci	wykonały	piękne	kart-
ki walentynkowe dla ukochanej osoby.

Warsztaty Origami
Ostatniego	 dnia	 stycznia	 br.	 w	 naszej	
Bibliotece	 odbyły	 się	 warsztaty	 origa-
mi.	 Podczas	 tych	 zajęć	 gimnazjaliści	 z	
Zespołu	Szkół	w	Choczewie	uczyli	dzieci	
ze	 Szkoły	 Podstawowej,	 jakie	wspaniałe	
dzieła	można	wykonać,	mając	do	dyspo-
zycji	tylko	papier	i	dwie	ręce.
W	krótkim	czasie	czytelnia	zapełniła	się	
stosami	 papieru,	 z	 którego	 dzieci	 pie-
czołowicie	tworzyły	origami.	Ich	wysiłki	
prezentujemy	poniżej.

ZnajZnak!
Dzięki	uprzejmości	 IPN	nasza	Biblioteka	
wzbogaciła	 się	 o	 nową,	 bardzo	 cieka-
wą	 grę	 pn.	 “ZnajZnak”.	 Gra	 umożliwia	
sprawdzenie i poszerzenie wiedzy na te-
mat	 najnowszej	 historii	 Polski	 (zwłasz-

cza symboli oraz dat kluczowych dla 
historii	 naszego	 kraju).	 Zapraszamy	 do	
Biblioteki!

Ferie w Bibliotece
Po	raz	kolejny	dzieci,	które	ferie	spędzały	
w	domu,	mogły	przyjść	do	naszej	Biblio-
teki	i	umilić	sobie	czas.	Były	konkursy	i	
turnieje	 z	 nagrodami,	 warsztaty	 deco-
upage	i	malowania	na	szkle,	były	też	roz-
maite	zajęcia	plastyczne	i	gry	stolikowe,	
logiczne	i	internetowe.
Dziękujemy	 wszystkim	 dzieciom,	 które	
spędzały	u	nas	czas	 i	 już	dziś	zaprasza-
my	na	przyszłoroczne	Ferie	w	Bibliotece!

E. Wójcik
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Warsztaty z origami

Ferie w bibliotece

Nasza gmina czyta dzieciom
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KRZYŻÓWKA NR 24

LITERY Z PODANYCH W TABELI PÓL UTWORZĄ ROZWIĄZANIE. NALEŻY JE DOSTARCZYĆ DO 12 MARCA 2013 r.  DO SIEDZIBY BIBLIOTEKI OSOBIŚCIE, E-MAILEM 

LUB POCZTĄ, PODAJĄC JEDNOCZEŚNIE SWOJE DANE KONTAKTOWE. NAGRODĄ JEST KSIĄŻKA:  TATRY, A ZWYCIĘZCA ZOSTANIE WYŁONIONY 13 MARCA  W 

DRODZE  LOSOWANIA. 

ADRES: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. KUSOCIŃSKIEGO 5, 84-210 CHOCZEWO,  E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl
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POZIOMO:

1 A- WĘGIERSKA POTRAWA
1 I- SZYBKOŚĆ, TEMPO
3 A- PRZY USTACH KONFERANSJERA 
4 J- ZAMIENIONA PRZEZ ATENĘ W PAJĄKA
5 B- INDYJSKI ZŁOTY
7 A- I BOKS I PŁYWANIE
7 G- KRAKÓW STASIA I NEL
9 A- MUNDUR, LIBERIA
9 I- PROWADZIŁ MILIONERÓW
12 G- WYSZŁO Z WORKA 
13 L- NADAJE NA FALACH
15 G- CHICHOT LUB RECHOT
16 A- BARWIĄ LAKMUS NA CZERWONO
18 H- NIEREGULARNY CZWOROKĄT
19 A- POLSKI PÓŁWYSEP

PIONOWO:

1 B- STRASZY W OPERZE
1 F- MERLE LUB NAŁKOWSKA
1 J- KOŃCZYNA Z ŁOKCIEM
1 L- ZŁOTY W SAKIEWCE
1 M- CZELUŚĆ, PRZEPAŚĆ
1 O- PTASIE GADU-GADU
3 H- DAFNE LUB ECHO
5 C- NIEZISZCZALNY POMYSŁ
7 E-  ZDOBYCZ, WYGRANA
7 G- PRZYSMAK PANDY
7 I- DRUGIE IMIĘ ZAGŁOBY
9 A- PODARUNEK, PREZENT
11 M- OBOK MIRRY I ZŁOTA
12 H- TRZECI WAZA
12 J- KRÓTKI, LEKKI SEN
12 L- PIĘKNOŚĆ Z PALMIARNI
12 O- WYLANSOWAŁ „SZKLANĄ POGODĘ”
13 C- NOŚ GO I PRZY POGODZIE
15 E- KRAINA Z INNSBRUCKIEM

HASŁO
4 O 3 A 15 I 19 C 18 Ł 13 O 1 C 10 C

Hasło	krzyżówki	z	nr-u	1	(155)	Wieści	Choczewskich	brzmi	FERDYDURKE.	Prawidłowe	rozwiązania	dostarczyli:
Sara	Grabińska,	Irena	Figuła,	Alicja	Zienke,	Marian	Zabłotni,	Sylwia	Jędruch,	Sylweriusz	Goyke,	Maksymilian	Milewicz,	Barbara	
Zondziuk,	Emilia	Kowalewska,	Mariusz	Kwas,	Olga	Papke,	Stanisław	Gołąb,	Wiktoria	Cielecka,	Adam	Leyk,	Michał	Blewąska,	
Andrzej	Szefs,	Patrycja	Tarnowska.
Losowanie	wyłoniło	zwycięzcę:	Pana	Michała	Blewąska.	Gratulujemy.	Dziękujemy	wszystkim,	którzy	wzięli	udział	w	naszym	
konkursie	i	zachęcamy	do	udziału	w	kolejnym.	Dziękujemy	też	Małgosi	za	wylosowanie	zwycięzcy.


