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

od 9.00 do 17.00
Zapraszam również na mój profil: Facebook Wiesław Gębka

 
 
Przebieg uroczystości: 

1200 – Uroczysta Msza Św. Dziękczynna w Kościele Parafialnym p .w. M. B. 
Królowej Polski w Choczewie 
 
Przemarsz dożynkowym korowodem na Gminne Obiekty Sportowe 
w Choczewie 
Rekreacyjno – sportowe konkursy sołeckie „Super Sołectwo” 
Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
Wystawa płodów rolnych 
Wystawa ciągników - Eugeniusz Langa 
Wystawa maszyn rolniczych 
Loteria fantowa, dmuchańce dla dzieci, stoiska garmażeryjno – handlowe, 
ogródek piwny, stoiska promocyjne, Koła Gospodyń Wiejskich 
Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród – „Piękna Wieś”, 
„Super Sołectwo” 
ok. 1700 - występ zespołu „No i fajnie” 
ok. 1800 - kabaret „Weźrzesz” 
ok. 1900 – gwiazda wieczoru zespół TOP ONE 
ok. 2030  - zabawa taneczna, grać będzie zespół „BMW” 
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Proces decyzyjny w spra-

wie lokalizacji elektrowni jądrowej 
przedłuża się. Taki stan zawiesze-
nia wciąż niepokoi mieszkańców, 
potencjalnych inwestorów i tury-
stów…

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: 11 sierpnia 2015 r. odbyło się 
spotkanie w Ministerstwie Gospo-
darki z sekretarzem stanu Anną 
Nemś, na którym obecni byli mię-
dzy innymi wójtowie trzech gmin 
będących potencjalnymi lokaliza-
cjami pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, wi-
ceminister skarbu państwa Wojciech 
Chmielewski oraz przedstawiciele 
spółek PGE EJ1 i PGE S.A. Spotkanie 
zorganizowano po to, aby zakoń-
czyć z sukcesem rozmowy pomiędzy 
trzema gminami, Urzędem Mar-
szałkowskim, a PGE EJ 1 i Minister-
stwem Gospodarki w sprawie umo-
wy o współpracy z gminami i całym 
naszym regionem przed podjęciem 
ostatecznej decyzji o lokalizacji elek-
trowni jądrowej. W trakcie spotkania 
dyskutowaliśmy o dotychczasowej 
współpracy i omówiliśmy obecną 
sytuację gmin w kontekście planów 
budowy EJ na naszych terenach. 
Jako przedstawiciele tych gmin, na 
terenie których może powstać elek-
trownia, wyraziliśmy nasze zdanie, 
że w związku z przedłużającym się 
procesem przygotowawczym w gmi-
nach trwa zastój ekonomiczny i brak 
jakiegokolwiek rozwoju gospodarcze-
go, w związku z czym należą się nam 
odszkodowania. Zdając sobie sprawę 
z tego, że Spółka PGE EJ 1 nie posiada 
narzędzi i uwarunkowań prawnych 
pozwalających na wypłatę takich 
odszkodowań, jesteśmy tego zdania, 
że decyzję o ich wypłacie przez Spół-

kę powinien podjąć większościowy 
udziałowiec, czyli skarb państwa, 
albo ewentualnie Rząd, podobnie jak 
w innych krajach powinien zaan-
gażować środki dla samorządów na 
pokrycie strat wynikających z zasto-
ju w budownictwie i inwestycjach 
na terenie naszych gmin. Przedsta-
wiliśmy również propozycję Spółce 
PGE podjęcia przez Zarząd uchwały 
umożliwiającej udział Spółki w pro-
jektach realizowanych przez gminy 
z funduszy unijnych, w których PGE 
pokrywałoby koszty wkładu własne-
go gminy.

Do 10 września daliśmy sobie czas, 
aby zakończyć negocjacje i rozmowy. 
Do tego czasu odbywać się będą spo-
tkania w zespołach.

Mam nadzieję, że uda się dojść do 
porozumienia, co pozytywnie wpły-
nie na rozwój gmin i całego regionu.

W.W.: W kalendarz letnich im-
prez już na stałe wpisały się liczne 
lokalne festyny, zabawy, a także 
Dni Gminy i Dożynki. Ostatnio jed-
nak pojawiają się podmioty, które 
organizują inne wydarzenia, często 
większej rangi i o szerszym zasięgu, 
na terenie naszej Gminy. Wpływają 
one znacząco na wizerunek, atrak-
cyjność i promocję naszego obsza-
ru. Jak Pan ocenia przydatność tych 
imprez i współpracę z ich organiza-
torami?

Wójt W. Gębka: W okresie letnim, 
a w tym roku właściwie już od maja, 
na terenie Gminy Choczewo orga-
nizowane są liczne imprezy. Część 
z nich organizujemy wraz z innymi 
podmiotami, a część organizowana 
bez naszego udziału. Pierwsza tego-
roczna impreza na otwarcie sezonu 
letniego zorganizowana została wraz 
ze Sportowym Klubem Wędkarstwa 
Morskiego „Pomuchel Lębork” w 
maju. W imprezie tej wzięło udział 
wielu wędkarzy, którzy rozstawieni 
byli na plaży od Stilo do Lubiatowa. 
Zachęceni zainteresowaniem węd-
karzy, zorganizowaliśmy podobną 
imprezę w lipcu. Festyn „Choczewo 
rybą i piaskiem pisane” przyciągnął 
wielu zainteresowanych wędkowa-

niem morskim, a także reprezenta-
cję Polski biorącą udział w zawodach 
międzynarodowych. Podczas impre-
zy można było skosztować smacz-
nych wędzonych na miejscu ryb, 
obejrzeć sprzęt do łowienia morskie-
go i porozmawiać z najlepszymi w tej 
dziedzinie.

Od paru lat Lokalna Grupa Działa-
nia „Bursztynowy Pasaż” organizuje 
na terenie naszej Gminy rajdy Nor-
dic Walking, w których udział bierze 
coraz większa liczba osób. Jest to ko-
lejna dziedzina, którą chcielibyśmy 
rozwijać, by móc wykorzystywać 6 
tras Nordic Walking położonych w 
Gminie Choczewo.

W tym roku odbył się u nas również 
„Rajd z kompasem”, czyli rajd pieszy 
i rowerowy na orientację, w których 
uczestniczyło ponad 300 osób.

W czerwcu po raz czwarty byli-
śmy współorganizatorami marato-
nu wrotkarskiego będącego częścią 
Pucharu Kaszub. Liczę na to, że na-
sze piękne tereny przyciągną coraz 
większą liczbę rolkarzy wraz z cały-
mi rodzinami nie tylko na maraton, 
ale również po to, by tu wypoczywać 
i trenować.

Natomiast dwukrotnie w tym roku 
odbyła się największa i najważniej-
sza impreza dla naszej Gminy – Bal-
tica Equestrian Tour w Ciekocinku 
wraz z Grand Prix Wolnej Polski, któ-
re Polski Związek Jeździecki wpisał 
już na stałe w kalendarz imprez. Są 
to zawody rangi światowej, w któ-
rych uczestniczą zawodnicy repre-
zentujący prawie każdy kontynent. 
Transmitowane są na żywo w tele-
wizji i w Internecie, dzięki czemu o 
naszej gminie może usłyszeć cała 
Polska.

Gmina w miarę możliwości wspie-
ra zawody – w tym roku pomagali-
śmy w dowozie wolontariuszy. Mam 
jednak nadzieję, że powoli z roku na 
rok udział gminy w tych zawodach 
będzie coraz większy. Już teraz oka-
zuje się, że zawodnicy i ich ekipy od-
wiedzali miejscowe restauracje i ko-
rzystali z noclegów w pensjonatach.

Chciałbym podziękować właścicie-
lom Stadniny Koni w Ciekocinku, a 



s. 3WIEŚCI CHOCZEWSKIE

jednocześnie organizatorom zawo-
dów Baltica Equestrian Tour Pań-
stwu Sandrze Piwowarczyk-Bałuk i 
Tomaszowi Bałuk za to, że podjęli się 
organizacji tak dużej imprezy, dzięki 
której Gmina Choczewo staje się po-
woli znana na całym świecie.

Promując określone dyscypliny 
możliwe do uprawiania na terenie 
Gminy Choczewo, chcemy przedłu-
żać sezon i zachęcać wszystkich 
do odwiedzania naszej gminy poza 
szczytem lipcowo-sierpniowym.

W.W.: Cieszymy się obecnością 
turystów, ale też w związku z tym 
musimy znosić pewne uciążli-
wości: wzmożony ruch drogowy, 
mało miejsc parkingowych, śmieci, 
tłok, wszędzie dużo ludzi, kolejki 
a czasami nieporozumienia i ner-
wowość… A tu akurat ważna ulica 
dojazdowa do Choczewa w remon-
cie, a w sklepach tłoczno… I coraz 
częściej słychać głos ludzi, którzy 
chcieliby powstania sklepu wielko-

powierzchniowego. Czy Pan rów-
nież słyszy takie głosy?

Wójt W. Gębka: Coraz więcej 
mieszkańców zwraca się do mnie z 
zapytaniem o powstanie na terenie 
gminy jakiegoś marketu sieciowego. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to 
dość dyskusyjny temat, gdyż wła-
ściciele miejscowych sklepów nie 
chcieliby aby taki market powstał, 
natomiast mieszkańcy wręcz się 
tego domagają. Powstaje więc mały 
konflikt… Obecnie jesteśmy na eta-
pie tworzenia planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla miejscowości 
Choczewo, w której to taki market 
mógłby powstać. W ciągu roku plan 
z uwzględnieniem miejsc na ewen-
tualne powstanie sklepu wielkopo-
wierzchniowego powinien być go-
towy, a wtedy będzie można ogłosić 
przetargi na te nieruchomości. Zwra-
cam jednak uwagę, że to nie Gmina 
byłaby inwestorem takiego projektu, 
ale podmiot prywatny. Naszym za-
daniem jest stworzyć jedynie warun-

ki do wykonania przedsięwzięcia. 
Ostateczny głos ma tutaj także Rada 
Gminy, ponieważ to do kompetencji 
radnych należy zatwierdzanie pla-
nów zagospodarowania.

Chciałbym serdecznie przeprosić 
wszystkich Państwa za przedłużają-
ce się prace na ulicy Kusocińskiego 
w Choczewie i za wszelkie niedogod-
ności z tym związane. Jest to droga 
powiatowa, nad którą nadzór spra-
wuje Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie. Zakończenie przez wykonaw-
cę wszelkich prac planowane jest na 
koniec września 2015 r. Wszystkich 
użytkowników tej drogi proszę o wy-
rozumiałość i cierpliwość.

Chciałbym również podziękować 
Państwu K. za wyrażenie zgody na 
zbudowanie fragmentu chodnika na 
części ich działki niesłusznie zajętej 
przed laty pod budowę drogi. Jedno-
cześnie zobowiązuję się pomóc Pań-
stwu K. w ubieganiu się o odszkodo-
wanie.

ŚWIĘTO GMINY w rytmie Samby
Święto Gminy Choczewo połączone 

było z Jubileuszem 70 –lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej i przyciągnęło 
do Choczewa liczną grupę turystów. 
Wspaniała zabawa trwała do póź-
nych godzin nocnych.

W sobotę 25 lipca Obchody Jubi-
leuszu Ochotniczej Straży Pożarnej 
rozpoczęła uroczysta Msza Święta 
prowadzona przez ks. Proboszcza 
Wojciecha Szmeichel, podczas której 
poświęcono sztandar. Wszyscy zgro-
madzeni goście oraz liczna grupa 
strażaków przeszła po mszy ulica-
mi Choczewa na boisko Gminnych 
Obiektów Sportowych gdzie miały 
miejsce dalsze uroczystości.

Podczas Święta Gminy odbywał się 

również turniej siatkówki plażowej 
organizowany przez Stowarzyszenie 
STEK „Wspólna Przyszłość”. Mecze 
stały na bardzo wysokim poziomie 
sportowym. Ostatecznie wygrała 
drużyna „Tomki” pokonując zespół 
„Nie ma Lipy”, a na ostatnim stopniu 
podium uplasowała się drużyna „Pa-
weł i Piotr”. Nad organizacją i prawi-
dłowym przebiegiem zawodów czu-
wało Stowarzyszenie STEK na czele z 
Prezesem Panem Michałem Biangą.

Organizatorzy Święta Gminy za-
pewnili najwyższą rozrywkę. Nie za-
brakło kabaretów. Swój występ mieli 
kieleccy kabareciarze „4 fala”, a zaraz 
po nich „Formacja Chatelet”, złożona 
z trzech członków: Basi, Adama i Mi-

chała. Artyści rozbawili choczewską 
publiczność do łez, na koniec pozo-
wali również do zdjęć i rozdawali au-
tografy.

W dalszej części programu wystę-
powali: Zespół disco polo „Junior”, 
„Kuśka Brothers”, Jarek Janiszewski 
- lider zespołu Czarno Czarni, który 
pełnił rolę prowadzącego oraz prze-
piękne tancerki Samby. Część prze-
znaczona dla dorosłych odbiorców 
obfitowała w mocne poczucie humo-
ru, i zabawy wciągające widownie 
na scenę. Publiczność bawiła się do 
pierwszej w nocy.

Organizatorzy przygotowali licz-
ne niespodzianki dla dzieci. Czas 
umilały animatorki zabaw dziecię-
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cych, stoisko malowania buziek, 
czy uwielbiany przez najmłodszych 
dmuchany plac zabaw.

Dla dorosłych przygotowano pysz-
ną grochówkę oraz pokaz sztucz-
nych ogni. Nie zabrakło konkursów 
z nagrodami, występów lokalnych 
wykonawców, stoisk Kół Gospodyń 
Wiejskich, placu do gry w boccię i nie 
tylko.

Podczas całego weekendu w dniach 
24 - 26 lipca odbywały się imprezy to-
warzyszące m.in. XIII Zlot Garbusów. 
Hasłem przewodnim tegorocznego 
Zlotu był „13 posterunek” - wszyscy 
uczestnicy przebrani byli w stroje 
nawiązujące do służb policyjnych.

W tym samym czasie co Święto 
Gminy od godziny 12.00 odbywały się 

Plażowe Mistrzostwa Budowniczych 
Zamków z Piasku w Lubiatowie przy 
wejściu na plażę nr 42 (obok Baru 
„Wieża”), które cieszyły się również 
dużym zainteresowaniem turystów 
wypoczywających na plaży. Relacja 
z tego wydarzenia była emitowana 
w Telewizji Polskiej, należy dodać, 
że pierwsze miejsce zajęła drużyna z 
Lubiatowa.

Pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim, którzy wnieśli wkład w 
realizację Święta Gminy Choczewo. 
Dzięki Waszej pomocy impreza za-
kończyła się sukcesem. Z tego miej-
sca serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom i instytucjom, a są to: 
PGE EJ 1 Sp. z o.o., Kaszubski Bank 
Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe 

w Wejherowie, p. Adam Galas (PKS 
Wejherowo), p. Michał Bianga i Sto-
warzyszenie STEK „Wspólna Przy-
szłość”, Kasztanowy Gościniec, CJR 
Wind, Piekarnia „Mateusz” Chocze-
wo, Audioline, Koła Gospodyń Wiej-
skich, p. Krzysztof Cudnik, p. Doro-
ta Bianga - Grabińska, p. Krzysztof 
Łasiński, p. Aleksandra Łasińska, p. 
Jakub Zarzeczny, p. Karol Wojcie-
chowski, p. Marcin Świerzewski, p. 
Eugeniusz Langa, p. Grzegorz Rozale-
wicz, Policja z Gniewina, p. Jarek Ja-
niszewski i Radio Gdańsk, Telewizja 
TTM, Radio Kaszëbë, Nadmorski24.pl, 
Radio Norda FM, Express Powiatu, i 
inni.

Joanna Tatak-Flis
Paweł Wypych
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WRĘCZENIE SZTANDARU DLA ZARZĄDU OD-
DZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP.

JUBILEUSZ 70 - LECIA UTWORZENIA OSP RP
W CHOCZEWIE w dniu 25 lipca 2015 r.

Uroczystość poświecenia i wręcze-
nia sztandaru dla Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP i jubi-
leuszu 70 – lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Choczewie rozpoczęła się 
o godz. 14.00 Mszą Świętą w koście-
le p.w. Matki Bożej Królowej Polski 
w Choczewie, którą odprawił, oraz 
poświęcenia sztandaru dokonał Pro-
boszcz - ks. Wojciech Szmeichel

Po Mszy Św. poczty sztandarowe 
OSP, kompania honorowa uformo-
wana z OSP Choczewo, OSP Kopalino, 
OSP Sasino OSP Słajszewo, podod-
działy straży pożarnych przybyłych 
na tę uroczystość delegacje OSP z te-
renu powiatu wejherowskiego i kar-
tuskiego z udziałem zaproszonych 
Gości wykonały przemarsz, z kościo-
ła na płytę stadionu w Choczewie. 
Uformowaną kolumnę wprowadziła  
na stadion orkiestra dęta Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sławoszynie.

Raport o gotowości do uroczysto-
ści wręczenia sztandaru i obchodów 
70 - lecia OSP Choczewo, Prezeso-
wi Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Wejherowie dh 
Mirosławowi Józefowiczowi, złożył 
dowódca uroczystości  dh Wiesław 
Kotkowski.

Po raporcie nastąpił przegląd pod-
oddziałów i pozdrowienie strażaków 
przez Prezesa Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP. Zapro-
szeni Goście uroczystości poproszeni 
zostali o zajęcie miejsca przed try-
buną, gdzie pośrodku wyłożono po-
świecony sztandar do przekazania 
dla ZOG ZOSP RP w Choczewie.

Następuje prezentacja i uroczy-
ste podniesienie flagi państwowej 
przez poczet flagowy którego dowód-
cą był dh Wiktor Stefański, chorą-
żym pocztu flagowego dh  Mateusz 
Szmyd asystującym dh Leszek Krze-
szowiec, orkiestra odegrała hymn 
państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Otwarcia uroczystości dokonał 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych dh Henryk 
Domaros, który powitał przybyłych 
Gości, przybyłe poczty sztandarowe, 
delegacje Ochotniczych Straży Pożar-
nych, mieszkańców, jednostkę jubi-
latkę OSP w Choczewie, jednostki OSP 

Gminy Choczewo.
Przedstawiony został rys historycz-

ny jednostki OSP Choczewo i Zarządu 
Oddziału Gminnego.

Zapisy historyczne:
24 maja 1877 r. oficjalnie poinfor-

mowano społeczeństwo Ziemi Lębor-
skiej o utworzeniu pierwszej straży 
pożarnej w powiecie lęborskim. Po 
kilku latach przeszkolone drużyny 
strażaków zostały zorganizowane 
również we wsiach powiatu lębor-
skiego.

Pierwszy zapis o Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Choczewie to rok 1891. 
Wtedy przeszkolona drużyna straża-
ków została zorganizowana w Cho-
czewie. Straż Pożarna, tak jak dzisiaj 
była wspomagana finansowo przez 
instancje państwowe. Firmy ubez-
pieczeniowe przewidywały w swoich 
polisach określone kwoty na wyna-
grodzenie dla straży po zakończeniu 
akcji ratowniczej. Pojedyncze druży-
ny zorganizowanej straży pożarnej 
tworzyły zespół powiatowej straży 
pożarnej powiatu lęborskiego, której 
najczęściej przewodził Starosta. W 
roku 1935 uroczyście zostaje otwarta 
w Choczewie remiza strażacka (dziś 
ul. Kościuszki) a straż otrzymuje mo-
topompę.

Ochotnicza Straż Pożarna  w Cho-
czewie w obecnej formie i kształcie 
powstała w roku 1945:

1)  pierwszy pojazd silnikowy, to 
samochód ZSG-8, marki DODGE pro-
dukcji USA o ładowności 1,5T przebu-
dowany z karetki pogotowia ratun-

kowego,
2)  przy b. Gromadzkiej Radzie Na-

rodowej (dziś ul. Pierwszych Osadni-
ków 1) dokonano rozbudowy remizy 
i otrzymano z Komendy Zawodowej 
Straży Pożarnej w Lęborku moto-
pompę i pojazd pożarniczy marki 
STAR A- 20,

3)  09 maja 1971 r. odbyła się uroczy-
stość nadania sztandaru Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Choczewie.

Trwa rozwój Ochotniczej Straży 
Pożarnej - na wyposażenie wchodzą 
nowszej generacji pojazdy pożarnicze 
STAR A-25, Star 66, JELCZ 004 nowy 
ŻUK A-16, sprzęt silnikowy, sprzęt ra-
towniczy, ratownictwa technicznego

01 stycznia 1995 r. OSP Choczewo 
wchodzi w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Przed stra-
żą pożarną oprócz gaszenia pożarów 
postawiono nowe zadania z zakresu 
ratownictwa technicznego (drogo-
wego) kwalifikowanej pierwszej po-
mocy, działań poszukiwawczo – ra-
towniczych.

21 grudnia 2001 r. OSP Choczewo 
otrzymuje trzeci średni pojazd po-
żarniczy GBA 2,5/16 STAR 244 a ŻUK 
A-16 zostaje 8 lutego 2002 r. wymie-
niony na FS LUBLIN 3011/II, 09 wrze-
śnia 2009 r. na SLRt FORD Transit DC 
750M.

25 lutego 2010 r. Zarząd OSP tworzy 
Jednostkę Operacyjno –Techniczną 
(JOT-II), 01 maja 2014 r. JOT I, która 
wchodzi w skład Batalionu Woje-
wódzkiego Odwodu Operacyjnego – 
Kompania Gaśnicza „KARTUZY”.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Cho-
czewie zrzesza 52 członków, człon-
ków czynnych – 31, honorowych – 5, 
MDP – 16.

Dziś OSP Choczewo jest jednostką 
typu S-3 wyposażoną w specjalistycz-
ny sprzęt ratowniczy i pojazdy pożar-
nicze, fabryczne nowy pojazd ciężki 
GCBA 5/32 MAN TGM, średni GBA 
2,5/16 STAR-244, fabrycznie nowy 
pojazd lekki ratownictwa technicz-
nego SLRt FORD Transit, DC 350 M, 
przyczepę gaśniczą, łódź ratowniczą 
z silnikiem zaburtowym do wykony-
wania zadań na akwenach wodnych 
w ramach KSRG.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cho-
czewie wchodzi w skład Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP powstałego po roku 1956, reakty-
wowanego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, zlikwidowanego 
w roku 1949. Zarząd Gminny Związ-
ku zrzesza zarządy OSP w Choczewie, 
– rok założenia 1945, Kopalinie – rok 
założenia 1946, Sasinie – rok założe-
nia 1947, Słajszewie – rok założenia 
1966.

W zasobach archiwalnych brak 
dokumentów potwierdzających datę 
założenia OSP i Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP. Pierw-
sze zapisy datowania dokumentów 
w zasobach ZOG ZOSP to 23.07.1961 r. 
z dostępnych publikacji, przekazów 
historycznych i wywiadów z b. funk-
cyjnymi OSP spisano, że:

1. Założyciele  struktur Związku 
OSP i jego kontynuatorzy to:

lokalni działacze powiatowych i 
gminnych struktur organów admi-
nistracji państwowej, Powiatowej 
Rady Narodowej w Lęborku i Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Chocze-
wie. Oddelegowani przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej w Lęborku por. Jerzy Wołocznik, 
por. Zdzisław Kutyłowski.

Działacze Ochotniczych Straży Po-

żarnych z terenu Gminy Choczewo:
Druhowie Stanisław Wójcicki, 

Stanisław Piotrowski, Józef Kaleta, 
Bolesław Stawski, Józef Arent, Fran-
ciszek Galikowski, Ambroży Pipka, 
Kazimierz Murawski, Stanisław Do-
maros Komendant Gminny OSP Jan 
Styn - odznaczony Złotym Znakiem 
Związku OSP RP, Czesław Kieroński, 
Walerian Bernaciak, Zenon Biele-
ninik, Mieczysław Kodź, Stanisław 
Fusowski, Alfred Rynko - odznaczo-
ny Złotym Znakiem Związku OSP RP, 
Komendant Gminny OSP Władysław 
Skrzypkowski - odznaczony Złotym 
Znakiem Związku OSP RP, Lucjan 
Łuszkiewicz, Paweł Leśnik, Jakub 
Świątek, Michał Pawlik, Kazimierz 
Pawlik, Jan Oracz, Antoni Świątek, 
Stanisław Piotrowski, Witold Bosy, 
Witold Dubicki, Tadeusz Przymęcki, 
Franciszek Brzeziński, Antoni Pła-
czek, Stanisław Górecki, Zygmunt 
Roszpondek, Gustaw Stefański, Ma-
rian Kramek,  Mieczysław Langer, 
Edward Dycha, Michał Demnicki, 
Eugeniusz Skarżyński, Prezesi/Na-
czelnicy jednostek zakładowych OSP, 
Stefan Tilak, Edmund Zieliński, Ger-
hard Specht, Ignacy Hintzke oraz nie 
wymieniona tu rzesza ludzi dobrego 
dzieła, Naczelników, Prezesów stra-
żaków terenowych i zakładowych 
straży pożarnych Gminy Chocze-
wo, chociażby niewymienionego w 
tym miejscu z imienia i nazwiska 
obecnego składu osobowego Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP, Zarządu Ochotniczej Straży RP w 
Choczewie.

2. Ważniejsze wydarzenia w okre-
sie działalności:

1)  Lata 1970 – 1990 to okres naj-
większego rozwoju struktur OSP. W 
roku 1990 stan organizacyjny Związ-
ku OSP w Gminie Choczewo wynosił 
202 członków, w tym w jednostkach 
terenowych 114 i zakładowych 88 
członków, 2 drużyny MDP (19 człon-
ków).

2)  Zarząd Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Choczewie w 
swych strukturach zrzeszał 13 Za-
rządów OSP, jednostek OSP i ZOSP, 
w tym 5 jednostek terenowych OSP 
w Choczewie, Kopalinie, Kierzkowie,  
Sasinie i Słajszewie, 7 jednostek Za-
kładowych Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Ciekocinku, w Jackowie, 
w Lublewie Lęborskim, w Łętowie, w 
Osiekach Lęborskich, w Zwartowie,  
w Żelaźnie (rozwiązane w latach 1991 
- 1996r.).

Obecny stan organizacyjny Związ-
ku OSP PR który zrzesza Zarząd Od-
działu Gminnego to 112 członków 
zwyczajnych, 13 – honorowych, 2 
– wspierających, 35 - MDP. Cztery 
gminne jednostki ochrony przeciw-
pożarowej w Choczewie, Kopali-
nie, Sasinie i Słajszewie posiadają 
6 pojazdów pożarniczych, tworzą 
wyspecjalizowaną umundurowaną 
formacje ratowniczą złożoną z 70 
strażaków – ratowników jednostek 
operacyjno technicznych (JOT I, JOT 
III i IV), gotowych do podjęcia w każ-
dej chwili, w dzień i w nocy każdych 
działań ratowniczych na obszarze 
Gminy Choczewo, gmin sąsiednich i 
terenie powiatu wejherowskiego.

Po przedstawieniu rysu historycz-
nego OSP na terenie Gminy Cho-
czewo nastąpiła uroczystość WRĘ-
CZENIA SZTANDARU ufundowanego 
przez KOMITET FUNDACJI SZTAN-
DARU, któremu przewodniczył Wójt 
Gminy Choczewo Pan Wiesław Gęb-
ka. Przewodniczący Komitetu jako 
pierwszy został poproszony o podej-
ście i przytwierdzenie „gwoździa” 
z wygrawerowanym wpisem, do 
drzewca sztandaru.

Następnie poproszeni zostali pozo-
stali fundatorzy, darczyńcy na rzecz 
Fundacji Sztandaru, dzięki którym 
uroczystość ta była wynikiem ich 
wydatnej pomocy finansowej, któ-
rym dziękujemy i których wymie-
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niamy:
Poseł na Sejm RP Jerzy Budnik, 

Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius, Sekretarz Gminy Choczewo Ro-
bert Lorbiecki, Zarząd Wojewódzki 
Związku OSP RP w Gdańsku, Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Wejherowie, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Wej-
herowie, Proboszcz Parafii p.w. Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Choczewie, 
Nadleśnictwo Choczewo, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Gdyni, Market „MELAN” Cho-
czewo, Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie, Gminny Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Choczewie, 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Chocze-
wie, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Choczewie, Gminny Zespół 
Oświaty w Choczewie, Zespół Szkół w 
Choczewie, Firma MK AGRO Słupsk, 
Pan Adam Miklasiewicz – Kosakowo, 
ZULiT Krzysztof Nowaczyk, Sołectwo 
Kopalino - Lubiatowo, Sołtys Sołec-
twa Choczewo, Pomorska Komuni-
kacja Samochodowa w Wejherowie, 
Firma HOBET sp. z o.o, Pani Justyna 
Najda - Borkowo Lęborskie, F.H.U 
„MARTIN” Choczewo, Agroturystyka 
„JĘDRUŚ” Słajszewo.

Zarządy Ochotniczych Straży Po-
żarnych, OSP Bolszewo, OSP Linia, 
OSP Luzino, OSP Łęczyce, OSP Strzepcz, 
OSP Wejherowo, OSP Zelewo, OSP Żu-
kowo, OSP  Choczewo, OSP  Kopalino, 
OSP  Sasino, OSP  Słajszewo oraz po-
zostali darczyńcy uczestniczący w 
realizacji ufundowania sztandaru, 
OSP Kaczkowo, PGE EJ1 Maciej Stry-
jecki, Sabina Fleming, Waldemar 
Lange, PGE EJ1 Katarzyna Włodek - 
Makos, Wacław Seweryn, Krzysztof 
Cudnik, Marcin Świerzewski, Karol 
Wojciechowski, Wojciech Wypych, 
Piotr Jędruch, Henryk Domaros, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Choczewie, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kierz-

kowie, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Sasinie, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Starbieninie. Dziękujemy anonimo-
wemu darczyńcy.

Dowódca uroczystości dh Wie-
sław Kotkowski wydał komendę 
dla pocztu sztandarowego w skła-
dzie: dowódca pocztu sztandaro-
wego dh Mateusz Szmyd, chorąży 
pocztu sztandarowego dh Michał 
Jędruch asystujący dh Adrian Chy-
rzyński, aby zajął miejsce przed try-
buną, odczytany zostaje AKT NADA-
NIA SZTANDARU Zarządowi Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP przez Pre-
zesa Zarządu Powiatowego Związku 
OSP RP w Wejherowie. Następuje AKT 
WRĘCZENIA: Przewodniczący Komi-
tetu Fundacji Sztandaru Pan Wójt 
Wiesława Gębka unosi sztandar i 
przekazuje go Prezesowi Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP. Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego pre-
zentuje sztandar i przekazuje Pre-
zesowi Zarządu Oddziału Gminne-
go  ZOSP RP w Choczewie, następnie 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP dh Henryk Domaros przekazuje 
sztandar dla pocztu sztandarowego. 
Sztandar jest prezentowany w miej-
scu uroczystości pododdziałom OSP, 
Gościom i publiczności.

Uroczystość stała się również oka-
zją do wręczenia członkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy odznaczeń otrzymanych za 
nienaganną służbę społeczną w sze-
regach OSP. Odznaczeni zostali:

złotym medalem „Za zasługi dla 
pożarnictwa” dh Romuald Kreft – 
OSP Choczewo,

brązowym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa” dh Magdalena Bo-
janowska – OSP Kopalino,

odznaką „Wzorowy Strażak” – dh 
Bartłomiej Borowski, Andrzej Bory-

sewicz, Paweł Wojciechowski z OSP 
Choczewo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cho-
czewie z rąk Prezesa ZOG ZOSP otrzy-
mała okazjonalną statuetkę z okazji 
jubileuszu 70 - lecia OSP wraz z po-
dziękowaniem. Dh Michał Detlaff z 
OSP Choczewo za osiągnięcia podczas 
eliminacji gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich OTWP pn. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” oraz za osobiste 
zaangażowanie się w strukturach 
MDP statuetkę i podziękowanie.

Poproszeni o zabranie przez Preze-
sa ZOG Związku OSP RP głosu Goście 
w pięknych i miłych słowach wy-
powiadali się o strażach pożarnych, 
o ochotniczej służbie w OSP o ich 
szlachetnych działaniach na rzecz 
ochrony życia ludzi, mienia i śro-
dowiska, gotowości do wszystkich 
działań. Przekazane zostały przez 
Gości upominki dla Zarządu Oddzia-
łu Gminnego jak i dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Choczewie.

Uroczystość dobiegła końca. Do-
wódca uroczystości dh Wiesław 
Kotkowski wyprowadził poczty 
sztandarowe, kompanię honorową, 
pododdziały OSP z miejsca uroczy-
stości.

Uroczystość została zakończona 
okolicznościowym występem orkie-
stry dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Sławoszynie.

Jeszcze raz za pośrednictwem 
„WIEŚCI CHOCZEWSKICH” wszyst-
kim Darczyńcom na rzecz Fundacji 
Sztandaru, miłośnikom pożarnic-
twa, mieszkańcom za liczny udział 
w uroczystościach w imieniu orga-
nizatorów składam SERDECZNE PO-
DZIĘKOWANIA.

Do zobaczenia i usłyszenia na in-
nych uroczystościach Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Krzysztof Cudnik

STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE
Wnioski o przyznanie stypendium 

socjalnego/zasiłku szkolnego należy 
składać w biurze Gminnego Zespołu 
Oświaty w Choczewie przy ul. Kuso-
cińskiego 5 (budynek starej szkoły), 
zgodnie z regulaminem stypendial-
nym w terminie od dnia 1 września  
do dnia 15 września 2015 r.

Druki wniosków wydawane będą 
w Gminnym Zespole Oświaty w Cho-
czewie od dnia 20 sierpnia 2015 r. 
oraz będą dostępne na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Gminy 
Choczewo od dnia pojawienia się ko-

munikatu ws. zasiłków i stypendiów 
szkolnych.

Do wniosku należy dołączyć za-
świadczenia (lub oświadczenia) o 
dochodach za miesiąc sierpień 2015 
r.; w przypadku osób bezrobotnych 
zaświadczenie z Powiatowego Urzę-
du Pracy w Wejherowie o pobieraniu 
lub nie pobieraniu zasiłku dla bezro-
botnych.

Kryterium dochodowe do otrzyma-
nia stypendium oraz wysokość sty-
pendium pozostają  niezmienione i 
wynoszą:

- Kryterium dochodowe net-
to na 1 członka rodziny wynosi: 
456,00 zł,

- Kryterium dochodu netto z 
1 ha przeliczeniowego wynosi: 
250,00 zł,

- Wysokość miesięcznego stypen-
dium wynosi od 84,80 zł do 212,00 zł

- Wysokość jednorazowego zasił-
ku szkolnego wynosi nie więcej niż 
530,00 zł

Zmiana kryterium od dnia 1 paź-
dziernika 2015 r.

- Kryterium dochodowe netto na 
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1 członka rodziny wynosi 514,00 zł,
- Kryterium dochodu netto z 1 ha 

przeliczeniowego wynosi 288,00 zł,
Stypendia szkolne/zasiłki szkol-

ne mogą otrzymać uczniowie będą-
cy mieszkańcami gminy Choczewo, 

uczący się w szkołach podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich oraz 
słuchacze kolegium nauczycielskie-
go i kolegium pracowników służb 
społecznych do czasu ukończenia 24 
roku życia, natomiast zasiłek szkol-

ny przyznawany jest uczniowi znaj-
dującemu się w przejściowo trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zda-
rzenia losowego.

Choczewo, dnia 05.08.2015 r.
Henryk Domaros

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHOCZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Choczewie informuje, iż 
z dniem 1 września 2015 r. można 
składać wnioski o zasiłek rodzinny 
na nowy okres zasiłkowy, a od dnia 
1 sierpnia 2015 r. na świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku o zasiłek rodzinny 
należy dołączyć:

- zaświadczenie lub oświadczenie 
każdego dorosłego członka rodziny 
o dochodzie podlegającym opodat-
kowaniu podatkiem dochodowych z 
urzędu skarbowego za 2014 rok;

- oświadczenia członków rodziny 
rozliczających się na podstawie prze-
pisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym za rok 2014;

- oświadczenia członków rodziny o 
dochodzie niepodlegającym opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym 
(np. stypendia, dieta radnego, sołty-
sa, dochody z wynajmu pokoi);

- zaświadczenia lub oświadczenia 
członków rodziny zawierające infor-
mację o wysokości składek na ubez-
pieczenie zdrowotne za rok 2014;

- kopię dokumentu tożsamości 
osoby ubiegającej się o zasiłek;

- skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka lub zupełny akt urodzenia w 
przypadku dziecka nieuznanego;

- orzeczenie o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności;

- zaświadczenie lub oświadczenie 
ze szkoły w przypadku gdy dziec-
ko uczy się w szkole zawodowej lub 
średniej, oraz  zaświadczenie lub 
oświadczenie szkoły podstawowej 
lub gimnazjum jeśli dziecko powta-
rza klasę w terminie do 10 września 
2015 r. w przypadku otrzymywania 
zasiłków rodzinnych,

- zaświadczenie lub oświadczenie 
urzędu gminy lub nakaz płatniczy o 
wielkości gospodarstwa  wyrażone-
go w hektarach przeliczeniowych za 
rok 2014,

- umowę dzierżawy w przypadku 
oddania części lub całości gospodar-
stwa w dzierżawę;

- przekazy lub przelewy pieniężne 
dokumentujące wysokość alimen-
tów, jeżeli członkowie rodziny są zo-

bowiązani do ich płacenia na dziecko 
spoza rodziny;

- kopię wyroku sądu lub ugody są-
dowej zasądzające alimenty,

- zaświadczenie lub oświadczenie 
od komornika o otrzymanych ali-
mentach za rok 2014;

- kopie aktów zgonu rodzica, lub 
rodziców;

- kopię odpisu prawomocnego wy-
roku orzekającego rozwód lub sepa-
rację;

- odpis wyroku oddalający powódz-
two o ustalenie świadczenia alimen-
tacyjnego;

- zaświadczenie lub oświadczenie 
pracodawcy o udzieleniu urlopu wy-
chowawczego oraz o okresie na jaki 
urlop został udzielony,

- zaświadczenie lub oświadczenie 
o co najmniej sześciomiesięcznym 
okresie pozostawania w stosunku 
pracy, bezpośrednio przed uzyska-
niem prawa do urlopu wychowaw-
czego;

- zaświadczenie z ZUS stwierdza-
jącego, że osoba była zgłoszona do 
ubezpieczenia społecznego lub kopia 
imiennego raportu miesięcznego po-
twierdzająca odprowadzanie składek 
na ubezpieczenie społeczne;

- zaświadczenie lub oświadczenie 
specjalnego ośrodka szkolno-wycho-
wawczego, w przypadku umieszcze-
nia w nim dziecka, o niekorzystaniu 
w nim z całodobowej opieki i dowód 
wniesionej opłaty.

Do wniosku o fundusz alimenta-
cyjny należy dołączyć:

- zaświadczenie lub oświadczenie 
za rok 2014 o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych każdego do-
rosłego członka rodziny wydawane 
przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego,

- zaświadczenie lub oświadczenie 
dokumentujące wysokość innych 
dochodów, 

- oświadczenia członków rodziny 
rozliczających się na podstawie prze-
pisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym za rok 2014,

- inne zaświadczenia lub oświad-
czenia oraz dowody niezbędne do 
ustalenia prawa do świadczenia,

- zaświadczenia lub oświadczenia 
członków rodziny zawierające infor-
mację o wysokości składek na ubez-
pieczenie zdrowotne za rok 2014,

- umowę dzierżawy w przypadku 
oddania części lub całości gospodar-
stwa w dzierżawę,

- zaświadczenie właściwego or-
ganu gminy, nakaz płatniczy albo 
oświadczenie o wielkości gospodar-
stwa rolnego wyrażonego w hekta-
rach przeliczeniowych za rok 2014,

- zaświadczenie lub oświadczenie 
od komornika stwierdzające bezsku-
teczność za ostatnie dwa miesiące 
(jeśli składa się wniosek w sierpniu 
to zaświadczenie za czerwiec-lipiec, 
jak we wrześniu to zaświadczenie za 
lipiec-sierpień),

- zaświadczenie od komornika o 
uzyskanych alimentach za rok 2014,

- orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,

- odpis podlegającego wykonaniu 
orzeczenia sądu zasądzającego ali-
menty, odpis postanowienia sądu 
o zabezpieczeniu powództwa o ali-
menty, odpis protokołu zawierają-
cego treść ugody sądowej lub ugody 
zawartej przed mediatorem,

- zaświadczenie lub oświadczenie o 
uczęszczaniu osoby uprawnionej do 
szkoły lub szkoły wyższej w terminie 
do 10 września 2015 r. jeśli przyznany 
został fundusz alimentacyjny,

- informację właściwego sądu lub 
właściwej instytucji o podjęciu przez 
osobę uprawnioną czynności zwią-
zanych z wykonaniem tytułu wyko-
nawczego za granicą albo o niepodję-
ciu tych czynności,

- ksero dowodu osobistej osoby 
wnioskującej,

- akty urodzenia osób uprawnio-
nych do alimentów.

Pełnej informacji na temat zasad 
przyznawania i wypłacania świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz w sprawie zasiłków rodzinnych 
można uzyskać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Choczewie 
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O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CHOCZEWO

z  dnia  20 lipca 2015r.  

w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 

 Na  podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym  
(Dz.U. z 2015r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr  21, poz. 112 ze 
zm.)1 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji do spraw referendum, w których odbędzie się głosowanie w referendum ogólnokrajowym

Numer
obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej

Komisji ds. Referendum

1

Choczewo: ul. Bałtycka,  ul. Pucka,  ul. Wojska Polskiego,   
ul. Piaskowa, ul. Krótka, ul. Piwna, ul. Szkolna, ul. Jeziorna,  
ul. Olchowa,  ul. Wierzbowa, ul. Leszczynowa, ul. Brzozowa,  
ul. Dębowa, ul. Bukowa,  ul. Pierwszych Osadników,   
ul. Kowalewskiego, ul. Osada Leśna, ul. Kusocińskiego,  
ul. Kościuszki,  ul. Różana, ul. Ogrodowa,  ul. Łąkowa,  
ul. Łowiecka, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Prusa, 
ul. Matejki, ul. Reymonta, ul. Chmielna,  ul. Lisia,  
ul. Świerkowa i Łętówko

Zespół Szkół  
Stołówka szkolna  

ul. Szkolna 2  
84-210 Choczewo

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych. 
Komisja właściwa dla celów 
głosowania korespondencyjnego.

2

Sołectwo Kierzkowo: Kierzkowo (Błachówko, Jabłonowice, 
Karczemka Kierzkowska), Osieki Lęborskie  
Sołectwo Starbienino: Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino  
Sołectwo Kopalino: Kopalino, Lubiatowo  
Sołectwo Choczewko: Choczewko, Kurowo

Zespół Szkół  
ul. Szkolna 2  

84-210 Choczewo
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych. 
Komisja właściwa dla celów  
głosowania korespondencyjnego.

3
Sołectwo Łętowo: Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Łętowo,  
Sołectwo Słajkowo: Przebendowo (Przebendówko), Słajkowo, 
Żelazno

Świetlica Łętowo 2  
84-210 Choczewo

4
Sołectwo Borkowo: Borkowo Lęborskie (Borkówko),   
Sołectwa Zwartówko: Zwartowo, Zwarcienko, Zwartówko  
Sołectwo Gościęcino: Gościęcino, 

Sala gimnastyczna byłej szkoły  
Zwartowo 19b  

84-210 Choczewo

5
Sołectwo Jackowo: Jackowo  
Sołectwo Słajszewo: Biebrowo, Słajszewo (Słajszewko) 
Sołectwo Ciekocino: Ciekocino, Ciekocinko

Szkoła Podstawowa Ciekocino 11  
84-210 Choczewo

6 Sołectwo Sasino:  
Sasino (Białka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka)

Budynek byłej szkoły ul. Cisowa 6  
Sasino, 84-210 Choczewo

7
Areszt Śledczy w Wejherowie
Oddział Tymczasowego Zakwaterowania
Skazanych w Zwartowie.

Oddział Tymczasowego 
Zakwaterowania Skazanych

Zwartowo 25, 84-210 Choczewo
Informacje dodatkowe:
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 

Urzędu Gminy Choczewo do dnia 24 sierpnia 2015 r.  
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do Urzędu Gminy Choczewo do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

3. Obwodowe komisje ds. referendum,  które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji ds. referendum otwarte będą w godzinach  
od 600 do 2200.
                                                                                   Wójt Gminy Choczewo
                                                                                                                     /-/ Wiesław Gębka

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 
134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 
r. poz. 179, 180 i 1072

w poniedziałek w godzinach od 9:00 
do 17:00, od wtorku do piątku w go-
dzinach od 7:00 do 15:00 lub pod nu-

merem telefonu: (58) 572-05-74.
(opracowała: M.S.)

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Choczewie
Danuta Karmazy
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„TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE…”

W najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia 2015 r. na parkingu przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Choczewie, w godzinach od 9.00 do 12.30 będzie można od-
dać krew. Wszystkich bardzo gorąco zachęcamy do udziału w tej wyjątkowej 
akcji, bo „krwi nie da się wyprodukować…”.

SŁYNNY BIOENERGOTERAPEUTA
MAREK GALIKOWSKI W CHOCZEWIE

Medycyna alternatywna i niekon-
wencjonalna nie cieszy się popar-
ciem środowisk medycznych i wiele 
osób odnosi się do niej z dużą dozą 
nieufności. I choć współczesna na-
uka nie potwierdza istnienia przy-
pisywanych bioenergoterapeutom 
właściwości energetycznych ani tzw. 
kanałów energetycznych, to jednak 
świadectwa wielu ludzi, którzy dzię-
ki bioenergoterapii doznali poprawy 
zdrowia wskazują, że „coś w tym 
jest” i nie da się negować jej działa-
nia. Jeśli medycyna nie jest w stanie 
nam pomóc, wówczas nie wahamy 
się sięgać po metody nie do końca 
wyjaśnione, ale odnoszące skutek…

O ewentualnej skuteczności tego 
typu terapii mieszkańcy Gminy 
Choczewo będą mogli się przekonać 
już we wrześniu. Słynny bioener-

goterapeuta Pan Marek Galikow-
ski odwiedzi Choczewo w dniach 
20-23.09.2015 r. i obecny będzie na 
Gminnych Obiektach Sportowych.

Swoją działalność rozpoczął w roku 
1994, kiedy to po spotkaniu z zawodo-
wym litewskim bioenergoterapeutą 
stwierdził niezwykłe siły biopola. Do 
dziś w jego praktyce dominują przy-
padki, gdzie medycyna nie potrafi 
pomóc lub leczenie nie przynosi po-
żądanych efektów.

Przypadków, w których zdolności 
Marka Galikowskiego pomogły -po-
czynając od rwy kulszowej po proble-
my z tarczycą, wątrobą, torbielami, 
po atrofię mięśni, wrzody żołądka, 
kamicy nerkowej i woreczka żółcio-
wego, a nawet nowotwory i oczywi-
ście osoby, którym pomógł, można 
by wymieniać bardzo długo, a sam 

Pan Marek wyznaje, że jego energia 
pomaga na różne choroby.

Świadectwem pozytywnej dzia-
łalności Pana Marka są gromadzo-
ne przez bioenergoterapeutę listy z 
podziękowaniami za pomoc i przy-
niesienie ulgi. Wszystkie podpisane 
imieniem i nazwiskiem, często z 
danymi kontaktowymi. Większość z 
nich dostępna jest na stronie inter-
netowej bioenergoterapeuty.

KONTAKT:
Marek Galikowski
Płaszczyca 18 m. 1
77-320 Przechlewo
Tel. 608 022 356
e-mail: marekgalikowski1@wp.pl
www.uzdrowicielmarek.pl
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CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK 
NADZIEI”

informuje,

że dnia 03.09.2015 r. o godzinie 13.00 w Sali Centrum Informacji 
Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie

odbędzie się spotkanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Zarząd

INFORMACJE Z POWIATOWEJ KOMENDY
POLICJI W WEJHEROWIE

I. Sprawy kryminalne:
Policjanci z Wydziału Kryminal-

nego Komendy Powiatowej Policji w 
Wejherowie wspólnie z funkcjona-
riuszami z Gniewina pracowali nad 
sprawami włamań do domków let-
niskowych oraz przyczep kempingo-
wych. W związku z tymi sprawami 
mundurowi zatrzymali 4 osoby w 
wieku 43, 23 i 18 lat. Sprawcy z okra-
danych miejsc zabierali wszystko 
co można było wynieść: rowery, ku-
chenki i butle gazowe, kosiarki, me-
ble, telewizory, sztućce, a nawet po-
ściel.

Funkcjonariusze odzyskali znacz-
ną część ukradzionych rzeczy. Męż-
czyźni wczoraj zostali przesłuchani 
oraz usłyszeli 20 zarzutów dotyczą-
cych kradzieży z włamaniem oraz 4 
zarzuty dotyczące kradzieży mienia.

Za kradzież z włamaniem grozi 
kara pozbawienia wolności od roku 
do 10 lat.

II. Kierowcy - nietrzeźwi lub po 
użyciu alkoholu, z zakazem:

W dniu 27.07.2015 r. o godz. 21.00 w 
Sasinie funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Gniewinie zatrzymali 
65-latka, który kierował ciągnikiem 
arki Fendid będąc w stanie nietrzeź-
wości. Alkomat wykazał ponad 2 pro-
mile alkoholu w organizmie męż-
czyzny. Policjanci udaremnili mu 

możliwość kontynuowania dalszej 
jazdy. Został zatrzymany, a noc spę-
dził w policyjnym areszcie. W naj-
bliższym czasie mężczyzna odpowie 
za jazdę pod wpływem alkoholu.

Za popełnienie tego przestępstwa 
grozi kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności.

Dnia 25.07.2015 roku, ok. godz. 
20.45, w Choczewie, na ul. Łąkowej, 
policjanci wejherowskiej drogówki 
zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rującego motorowerem marki KEEN-
WAY. W czasie rozmowy z kierowcą 
policjanci wyczuli wyraźną woń al-
koholu. Przeprowadzone badanie 
na trzeźwość wykazało, że 36- letni 
mieszkaniec powiatu wejherowskie-
go znajduje się w stanie po użyciu 
alkoholu. Alkotest wykazał prawie 
pół promila alkoholu. Ponadto, jak 
ustalili policjanci kierowca jechał 
bez wymaganych uprawnień.

Za tego typu wykroczenie grozi 
kara aresztu albo grzywny nie niż-
szej niż 50 złotych.

Podobna sytuacja miałam miej-
sce 06.07.2915 r. w miejscowości 
Choczewko, gdzie funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego wejhe-
rowskiej komendy dokonali zatrzy-
mania 27-latka, mieszkańca powiatu 
wejherowskiego, który kierował mo-
torowerem, znajdując się w stanie po 

użyciu alkoholu. Za to wykroczenie 
odpowie przed Sądem Rejonowym w 
Wejherowie.

Dnia 01.07.2015 r. o godz. 13:00 
w miejscowości Choczewo na ul. 
Pierwszych Osadników, policjanci 
drogówki zatrzymali do kontroli dro-
gowej pojazd marki Daewoo. W cza-
sie rozmowy, kierowca zachowywał 
się dziwnie i nerwowo. Policjanci 
mieli podejrzenie, że może on znaj-
dować się w stanie nietrzeźwości. 
Potwierdziło to badanie alkomatem, 
gdzie u 38- letniego mieszkańca po-
wiatu wejherowskiego, wykazało 
prawie 1,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego grozi kara 
do dwóch lat pozbawienia wolności.

W dniu 25.07.2015 roku, około godz. 
19.25, w Choczewie, policjanci dro-
gówki w Wejherowie, zatrzymali do 
kontroli pojazd marki Opel, którego 
kierujący 38- latek, mieszkaniec po-
wiatu wejherowskiego, kierował po-
jazdem nie stosując się do orzeczone-
go środka karnego w postaci zakazu 
prowadzenia pojazdów.

Za złamanie sądowego zakazu pro-
wadzenia pojazdów grozi do 3 lat 
więzienia.

ŚWIĘTO POLICJI
20.07.2015 r. w Zespole Szkół w Bo-

janie odbyły się powiatowe obchody 
Święta Policji. Policjantom zostały 
wręczone odznaczenia państwowe 
i resortowe, nominacje na wyższe 

stopnie służbowe oraz wyróżnienia. 
W uroczystości wzięli udział m.in. 
p.o. Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Gdańsku insp. Marian Szlin-
ger, Starosta Wejherowski Gabriela 

Lisius, Zastępca Prezydenta Miasta 
Wejherowo, Burmistrz Miasta Rumia 
i Reda oraz Wójtowie Gmin lub ich 
przedstawiciele, a także inne służby 
mundurowe zaprzyjaźnione z policją 
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wejherowską oraz zaproszeni goście.
Komendant powiatowy insp. 

Krzysztof Lawer podziękował wszyst-
kim podległym sobie funkcjonariu-
szom i pracownikom Policji za su-
mienną, oddaną i ofiarną służbę dla 
społeczeństwa, a ich rodzinom za 
wsparcie i wyrozumiałość w dziele-
niu z policjantami trudów codzien-

nej pracy. Wszyscy goście składali 
policjantom podziękowania, gratu-
lacje i życzenia dalszych sukcesów 
zawodowych.

W tym samym czasie przy budyn-
ku szkoły trwał policyjny festyn, któ-
ry został zorganizowany wspólnie z 
Wójtem Gminy Szemud Ryszardem 
Kalkowskim. Dla dzieci przygotowa-

no konkursy z nagrodami z wiedzy 
o bezpieczeństwie oraz plastyczne 
– malowanie kredą, pokazy sprzętu 
służbowego, radiowozów, malowa-
nie twarzy, kabina do wykonywania 
zdjęć, dmuchane zjeżdżalnie, tram-
poliny i inne ciekawe atrakcje.

BALTICA EQUESTRIAN SUMMER TOUR 2015

Na terenie Stadniny Koni w Cieko-
cinku po raz trzeci odbyły się dwuty-
godniowe międzynarodowe zawody 
jeździeckie w skokach przez prze-
szkody Baltica Equestrian Tour.

Od 29 lipca do 9 sierpnia 2015 r. Cie-
kocinko gościło prawie 200 zawod-
ników z 25 krajów i blisko 400 koni. 
Jeźdźcy przyjechali do Ciekocinka  
nie tylko z Europy, ale także z bar-
dzo odległych krajów, m.in. z Arabii 
Saudyjskiej, Syrii, Stanów Zjedno-

czonych, Australii, Republiki Połu-
dniowej Afryki, Korei Południowej, 
czy też z niewielkiego kraju jakim 
jest Sułtanat Brunei… Przez 13 dni na 
dwóch placach konkursowych roze-
grano 66 konkursów, w tym 6 kon-
kursów, których wyniki zaliczane są 
do prestiżowego Longines Rankings 
oraz dwie kwalifikacje do przyszło-
rocznych Igrzysk Olimpijskich Rio 
2016. Rozegrano również IV etap Jeź-
dzieckiego Grand Prix Wolnej Polski, 

konkursy dla młodych niedoświad-
czonych jeszcze koni 5, 6 i 7-letnich 
CSI1* YH a także zawody CSI1* oraz 
CSI3*, w których jeźdźcy walczyli o 
poważne pule premii finansowych i 
samochód marki Mercedes.

W pierwszym tygodniu zawodów 
najbardziej prestiżowy konkurs 
Grand Prix (rozegrany 2 sierpnia 2015 
r.) z pulą nagród 45 tys. euro wygrał 
reprezentant Niemiec – Marc Bet-
tinger na koniu Bacardi, którzy jako 
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jedyna para konkursu pokonali bez-
błędnie oba nawroty. Drugie miejsce 
zajęła Belgijka Celine Schonbroodt-
-De Azevedo startująca na koniu Bar-
dine a trzecie jej rodak Perry Geryl na 
koniu Escape.

9 sierpnia rozegrano finałowy 
konkurs Grand Prix Baltica Summer 
Tour 2015 pod Patronatem Ministra 
Rolnictwa o Puchar Mercedesa CSI3*, 
którego zwycięzcą został Syryjczyk 
Amre Hamcho startujący na koniu 
Al Murtajiz. Drugi był reprezentant 
Polski Maksymilian Wechta na ko-
niu London 32, a trzeci Rosjanin Ale-
xandr Belekhov na koniu Bivaldi.

 W ostatnim dniu zawodów Baltica 
Equestrian Tour rozegrano również 
Jeździeckie Grand Prix Wolnej Polski, 
którego zwycięzcą został Maksymi-

lian Wechta na koniu London, drugie 
miejsce zajął Łukasz Wasilewski w 
duecie z Wavantos VD Renvillehoeve, 
na trzecim miejscu znalazł się Hu-
bert Kierznowski na koniu Denver Z.

Zwycięzcom wszystkich konkur-
sów rozegranych podczas Baltica 
Summer Tour 2015 serdecznie gra-
tulujemy!

Podsumowując, zawody Baltica 
Equestrian Tour można po raz kolej-
ny uznać za bardzo udane. Zawodni-
cy, którzy przyjechali do Ciekocinka 
bardzo chwalili możliwości, które 
dają im zawody, m.in. rozgrywa-
nie jednocześnie przez dwa tygo-
dnie konkursów różnej klasy – dla 
młodych koni, a także zaliczanych 
do światowych rankingów, dwa 
bardzo dobrze utrzymane parku-

ry, które umożliwiają start koni w 
różnych warunkach i nieograniczo-
na ilość koni, które może zgłosić do 
konkursu każdy zawodnik. Nie bez 
znaczenia dla jeźdźców startujących 
w konkursach jest również fakt, że 
podczas zawodów rywalizują ze sobą 
zawodnicy wysoko sklasyfikowani w 
światowych rankingach i zawodnicy 
mniej doświadczeni.

Dziękujemy serdecznie organizato-
rom za to, że to niezwykłe wydarze-
nie rozsławia Gminę Choczewo na 
całym świecie.

Już dziś zapraszamy wszystkich 
na kolejną edycję zawodów BALTI-
CA SPRING i SUMMER TOURS 2016.

/w.w./

Szanowni Mieszkańcy!
Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie informuje, że nie prowadzi żadnej 
akcji w sprawie przeciwdziałania dopalaczom, a zwłaszcza nie zajmuje się 

publiczną zbiórką funduszy na ten cel.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PGE EJ1 Z 
MIESZKAŃCAMI GMINY CHOCZEWO

W KOPALINIE
27 lipca 2015 r. w świetlicy wiejskiej 

w Kopalinie odbyło się spotkanie 
konsultacyjne z przedstawicielami 
Spółki PGE EJ1 dotyczące Karty Infor-
macyjnej Przedsięwzięcia.

Podczas spotkania pracownicy PGE 
EJ1 przedstawili treść oraz założenia 
Karty Informacyjnej, zaprezentowali 
wyniki opracowań i odpowiadali na 
pytania mieszkańców.

Karta Informacyjna Przedsięwzię-
cia jest dokumentem niezbędnym do 
przeprowadzenia procedury oceny 
oddziaływania na środowisko pla-
nowanej inwestycji. Zgodnie z eu-

ropejskimi i krajowymi przepisami 
ochrony środowiska, każdy duży pro-
jekt inwestycyjny musi zostać prze-
analizowany pod kątem możliwego 
oddziaływania na ludzi i przyrodę. 
PGE EJ 1, jako podmiot odpowiedzial-
ny za przygotowanie  procesu inwe-
stycyjnego budowy elektrowni jądro-
wej, jest zobowiązana zbadać w tzw. 
procedurze oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, jaki 
wpływ budowa i eksploatacja elek-
trowni będzie mieć na okolicznych 
mieszkańców i naturę. Przeprowa-
dzone w tym celu badania i analizy 

mają na celu zapewnienie maksi-
mum bezpieczeństwa funkcjonowa-
nia elektrowni.

W dokumencie przedstawiono 
kompleksowo informacje m.in. na 
temat skali i usytuowania inwesty-
cji, ewentualnych wariantów jej re-
alizacji, przewidywanej ilości wody 
i surowców wykorzystywanych w 
trakcie budowy i eksploatacji obiek-
tu, a także rozwiązań, które zostaną 
zastosowane dla ochrony środowi-
ska.

W sierpniu br. Spółka złożyła do 
Generalnego Dyrektora Ochrony Śro-
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dowiska wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz o ustalenie zakresu raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Do wniosku dołączono 
Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. 
Dokumenty te stanowią podstawę do 
wszczęcia procedury oceny oddziały-
wania na środowisko, niezbędnej w 
procesie wyboru bezpiecznej lokali-
zacji elektrowni.

W Raporcie o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko wskazana 

zostanie preferowana lokalizacja 
elektrowni oraz lokalizacja alterna-
tywna. Powinny one być znane pod 
koniec 2017 r. Treść Raportu GDOŚ 
podda formalnym konsultacjom 
społecznym oraz międzynarodo-
wym. Po zakończeniu procesu opi-
niowania i uzgodnień, Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska po-
dejmie decyzję o wydaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia dla jednej z rozwa-
żanych lokalizacji.

Po uzyskaniu decyzji środowisko-
wej oraz ogólnej opinii Prezesa PAA 
dotyczącej lokalizacji, PGE EJ 1 wy-
stąpi do Wojewody Pomorskiego z 
wnioskiem o wydanie decyzji dot. 
ustalenia lokalizacji inwestycji. Dys-
ponując tymi postanowieniami in-
westor będzie mógł zwrócić się do 
Ministra Gospodarki o tzw. decyzję 
zasadniczą dla inwestycji.

/w.w./

ODPOWIEDŹ DLA „JASNOWIDZA”
W sprawie wpisu na oficjalnej stronie internetowej „Nie dla atomu w Lubiatowie” z dnia 27.07.2015 godz. 16:03
Wyjaśniamy, że spotkanie informacyjne harmonogram przedsięwzięć dotyczących przygotowań pod budowę 

elektrowni jądrowej na terenie Gminy Choczewo, rozpoczęło się 27.07.2015 r. o godz. 18:00. Informacja z przebiegu 
zebrania ukazała się o dwie godziny wcześniej. Przedstawiona w niej informacja dyskwalifikuje autora wpisu 
jako wiarygodnego przedstawiciela lub zwolennika „Nie dla atomu”.

Insynuacje w stronę Sołectwa jakoby spotkanie było zakrapiane jest kłamstwem i obrazą dla wszystkich miesz-
kańców Gminy.

Apelujemy o minimum rozsądku i kultury w dyskusjach o przyszłość naszej Gminy.
Rada Sołecka

Zdjęcie przedstawia zrzut ekranu – profil na facebook’u Nie dla Atomu w Lubiatowie gm. Choczewo.
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WIECZÓR POEZJI Z ANNĄ DYMNĄ
I KRZYSZTOFEM ORZECHOWSKIM

28 lipca 2015 r. w budynku Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Lubiatowie 
odbył się wieczór poezji, podczas któ-
rego wiersze Wisławy Szymborskiej 
i autorów z Gminy Choczewo czyta-
li aktorka Anna Dymna i Krzysztof 
Orzechowski, reżyser i dyrektor kra-
kowskiego Teatru im. Juliusza Sło-
wackiego, prywatnie mąż aktorki.

W pierwszej części spotkania ar-
tyści czytali wiersze poetów z naszej 
Gminy, które zostały zamieszczone 

w tomiku pt. „Co mi w duszy gra”, 
wydanym przez Urząd Gminy w 
Choczewie oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Choczewie, będący zbio-
rem utworów laureatów Gminnych 
Konkursów Literackich z lat 2008-
2013.

Druga część wieczoru poświęcona 
była wierszom Wisławy Szymbor-
skiej. Mieszkańcy gminy oraz turyści 
mogli usłyszeć najbardziej wzrusza-
jące utwory naszej noblistki. Wieczór 

z poezją umilały dźwięki klarnetu 
Mariusza Jeki.

Był to już drugi zorganizowany 
przez Panią Annę Dymną w siedzi-
bie WTZ w Lubiatowie wieczór z po-
ezją, który podobnie jak ten pierw-
szy zgromadził liczną publiczność, 
wśród której nie zabrakło mieszkań-
ców, a także wypoczywających w 
Gminie Choczewo turystów.

/w.w./
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ADAM FERENCY

 - bardzo popularny polski aktor filmowy i teatralny oraz reżyser teatralny. Od 1994 r. jest aktorem Teatru Dra-
matycznego w Warszawie. Ze względu na swój charakterystyczny wygląd i wyjątkowy głos, często powierzano mu 
odtwarzanie podobnych ról. Najczęściej byli to policjanci, kryminaliści, czy pracownicy UB. Na swoim koncie ma 
prawie osiemdziesiąt ról filmowych.

Ostatnio zyskał dużą popularność wśród telewidzów dzięki roli inteligentnego i dowcipnego kamerdynera Konra-
da w sitcomie „Niania” oraz serialu „Kryminalni”.

BIBLIOTEKA
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Pochwal się swoją sztuką!

Przypominamy, że w naszej Bi-
bliotece każdy mieszkaniec Gminy 
Choczewo może pochwalić się swo-
ją sztuką. Wystarczy wyrazić taką 
chęć i dostarczyć nam swoje dzieła: 
plastyczne, fotograficzne, literackie, 
wszelkiego rodzaju rękodzieło, itp. A 
tymczasem przypominamy innych 
utalentowanych CHOCZEWIAN Z PA-
SJĄ, których prace gościły u nas na 
wystawach.

Spotkanie z Panią Ireną Elsner.

4 sierpnia br. odbyło się w naszej 
Bibliotece spotkanie z Panią Ireną El-
sner. Było bardzo sympatycznie i cie-
kawie. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w tym wydarzeniu i 
przypominamy, iż każdą z publikacji 
Pani Ireny nt. Choczewa wypożyczyć 
można w naszej Bibliotece.

Z okazji spotkania pojawiła się też 
u nas mini wystawka poświęcona 
książkom Pani Ireny. Zapraszamy do 
oglądania.

Certyfikat „Biblioteka z pasją”

Z przyjemnością informujemy, iż 
nasza Biblioteka otrzymała Certyfi-
kat za udział w programie „Orange 
dla bibliotek”.

Boocrossing

Przypominamy, że przez cały rok 
działa w naszej Bibliotece „bookcros-
singowa ławeczka”, z której zabrać 

można dowolną książkę, pozosta-
wiając w zamian swoją, już niepo-
trzebną. Serdecznie zachęcamy do 
korzystania i wymieniania!

E. Wójcik - Spera
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 7 (183) Wieści Choczewskich brzmi: DWIE WIEŻE
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Agata Zabłotnia, Agata Lewandowska, Mariusz Kwas, Hanna Kowalska, Barbara Zondziuk, Władysława Dettlaff, 

Wiktoria Cielecka, Sylweriusz Goyke, Magdalena Milewicz 
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania została Pani Hanna Kowalska, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Ani i Julii za 
wylosowanie zwycięzcy.

Krzyżówka Serpentyna (26) 

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek 
wpisywania wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od 
lewej do prawej i w kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają 
liczbę liter w haśle. 

Rozwiązanie należy dostarczyć do 10 września 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, 
e-mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka 
„Polskie nekropolie”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 11 września w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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i politechnika i uniwersytet (8) –  wiwaty po popisie (6) –   ojciec Herkulesa (4) –   Tadeusz, 

wypytuje dziesięciu (5) –  stado owiec (7) –   dzwoni dwa razy (9) –  ciepły, łagodny wiatr (5) – fachowa 

krytyka dzieła (8) –   niedowiarek poznawczy (8) –   koźla skóra wytłaczana we wzory (8) –    miasto 

Świętej Rodziny (7) –  żółtobrzuchy ptaszek (8) –  po kappie  (6) –   J-23 i 007 (5) – zgrany w życiu i na 

rowerze (6) – Prado i Luwr (6) 
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