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CZY WIATR ROZWIEJE FAKTY I NADZIEJE…?CZY WIATR ROZWIEJE FAKTY I NADZIEJE…?
POWSTANIE FARM WIATROWYCH NA 
TERENIE GMINY CHOCZEWO PLANO-
WANO PRAWIE OD DZIESIĘCIU LAT. 

DO TEJ PORY PLANÓW TYCH, Z RÓŻ-
NYCH PRZYCZYN, NIE UDAŁO SIĘ ZRE-
ALIZOWAĆ. NADSZEDŁ JEDNAK CZAS, 
GDY INWESTORZY CHCĄ SWE PLANY 

WPROWADZAĆ W CZYN, A PRZECIWNI-
CY POWSTAWANIA WIATRAKÓW GŁO-

ŚNO MÓWIĄ – WIATRAKI TAK, 
ALE NIE U NAS.

 KAŻDY MA SWOJĄ RACJĘ, KAŻDY 
CHCE OSIĄGNĄĆ SWÓJ CEL I …KAŻDY 
NA SWÓJ SPOSÓB „WALCZY Z WIATRA-

KAMI”… 

CD. NA STRONIE 6

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CHOCZEWO

WIEŚCI

Niechaj Wielkanocny czas będzie 
nam wszystkim okazją 

do odnowienia nas samych
i niech spełnią się nadzieje wszystkich 

ludzi dobrej woli.
Wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Choczewo

życzą:
     Wójt Gminy Choczewo             Przewodniczący Gminy Choczewo
         Wiesław Gębka                                Krzysztof Łasiński
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”Choćby wszyscy postanowili, że nie - wiosna i tak przyjdzie”.
Szanowni Państwo,
Nadeszła wiosna – odwieczny czas przebudzenia, rozkwitu, czas powrotu i zakłada-

nia gniazd. I choć na razie sama budzi się dość nieśmiało, to w nas – zmęczonych długą 
zimą – rozbudza nadzieje, nie tylko na słońce, cieplejszy powiew wiatru, radosny śpiew 
ptaków, na rozkwitające kwiaty i młode zielone listki na drzewach, ale także na jakieś 
zmiany w naszym życiu. Oczywiście zmiany tylko na lepsze! 

Chciałbym zapoczątkować zmiany w życiu niektórych z Państwa oraz powoli 
zmieniać obraz naszej Gminy. W poprzednim numerze „Wieści…” mówiłem Państwu o 
mieszkaniach dla młodych ludzi i już teraz kształtują się moje pomysły. Chciałbym przed-
stawić je na spotkaniu, które zorganizuję w najbliższym czasie. Proszę więc wszystkich 
zainteresowanych moją propozycją o kontakt.

Niech wiosna napełni nas wszystkich nadzieją i optymizmem na nadchodzące Święta!

Wiesław Gębka Wójt Gminy Choczewo

Drodzy czytelnicy,
W kalendarzu już wiosna, ale za oknem wciąż pochmurno, deszczowo i chłodno... Jedynie pierwsze wiosenne kwiaty, wychylające 

nieśmiało swe główki z ziemi i poranne śpiewy ptaków przypominają, że to już wiosna. Pogoda co prawda nie zachęca do wiosennych 
spacerów, ale może jednak przyroda, która powoli budzi się wokół nas do życia, obudzi w nas refl eksje i da natchnienie do spisania 
własnych przemyśleń.

Każdemu z nas „coś w duszy gra”... Może ktoś z Państwa chciałby podzielić się z czytelnikami swoją Twórczością? Zapraszam 
wszystkich chętnych i odważnych!

*****
Życzę Państwu Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju 
oraz
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

     Wioletta Wójcik

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA KORESPONDENCJI! 

Zapraszamy do nadsyłania korespondencji! 
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowania „Wieści Choczewskich", 

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

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

przekazać do wiadomości publicznej i aby mogły one trafi ć do szerszego grona odbiorców.
Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy - w wersji papierowej lub elektronicznej. 
 Kontakt: tel. 722 024 910, e-mail: wiesci1@gmail.com

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach  od 9.00 do 17.00.

______________________________________________________________________
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo - Krzysztof Łasiński 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 17:00
w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.

NAPISZ DO WÓJTA!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub samej pracy urzędu? Napisz do wójta! Na podany 
adres e-mail lub na adres redakcji "Wieści choczewskich" napisz o swoich problemach, spostrzeżeniach i uwagach. 

Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.
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PYTANIA DO WÓJTAPYTANIA DO WÓJTA
1. Na ostatniej sesji Rady Gminy poznaliśmy członków Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie. Co to za rada? 
Czym ma się zajmować? W jaki sposób został wybrany skład 
rady? Jeśli jest społeczna to nie obciąża gminnego budżetu?

Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie zo-
stała powołana przez Radę Gminy Choczewo Uchwałą Nr IV/15/11 
z dnia 25 lutego 2011 r. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada ta jest 
organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem 
doradczym Kierownika Ośrodka.

Do zadań Rady należy między innymi:
1. przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w spra-

wach
– zmiany lub rozwiązywania umowy o udzielenie publicznego 

zamówienia na świadczenia zdrowotne,
– zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny 

nowej aparatury lub sprzętu medycznego,
– związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, prze-

budową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
– rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej 

o zarządzanie Ośrodkiem z Kierownikiem.
2. przedstawianie Kierownikowi Ośrodka wniosków i opinii 

w sprawach
– planu fi nansowego i inwestycyjnego
– rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego 

i fi nansowego.
3. Zatwierdzanie Regulaminu Porządkowego Ośrodka.
Praca w Radzie ma charakter społeczny.
2. Na ostatniej sesji Rady Gminy poznaliśmy nowy skład 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zasiada tam 7 osób i każdy za swoją pracę będzie otrzymywał 
symboliczne 50 zł miesięcznie. Proszę o przedstawienie tych ludzi. 
Jakie mają doświadczenie i kwalifi kacje do niesienia pomocy 
w tak trudnych problemach?

Dobór członków GKPiRPA był inicjatywą Wójta Gminy Cho-
czewo, który Zarządzeniem Nr 4/2011 z 24.01.2011r. obowiązującym 
od 1 stycznia br. ustalił pełny skład Komisji. Większość jej człon-
ków posiada wykształcenie wyższe.

W składzie znaleźli się m.in.: pedagog szkolny, kurator zawo-
dowy, pielęgniarka środowiskowa, nauczycielka, kierownik GOPS 
w Choczewie z 27 letnim stażem w instytucjach pomocy społecz-
nej.

Skład uzupełnia przewodniczący Komisji z wykształceniem 
ekonomicznym oraz osoba reprezentująca lokalną społeczność – 
zatrudniona w Ośrodku Wypoczynkowym Więziennictwa "Relax" 
w Zwartowie.

Wszystkie osoby przeszły 2-dniowe specjalistyczne szkole-
nie w dniach 11–12 marca 2011 r. na temat technik kształtowania 
umiejętności z obszaru przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu 
i przemocy w rodzinie. Zajęcia były prowadzone głównie w formie 
warsztatów przez specjalistę psychoterapii uzależnienia od alkoholu 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z wieloletnim doświad-
czeniem terapeutycznym i szkoleniowym oraz przez trenera umie-
jętności psychospołecznych.

3. W uchwalonym budżecie Gminy na rok 2011 w rubryce 
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wynagrodzenia i pochodne” 
widnieje kwota 32 000 zł. Jak to się ma do zarobków członków ko-
misji? Mnożąc ilość osób x miesiące x 50zł otrzymujemy 4 200 zł. 
To gdzie podziewa się reszta tej kwoty? To pieniądze na działal-
ność świetlic terapeutycznych? Jeśli tak to ile ich istnieje na te-
renie naszej Gminy? Kto prowadzi takie świetlice i jak można 
się z prowadzącym skontaktować? Czy istnieją jakieś statystyki 
co do ilości osób dotkniętych problemem alkoholowym bezpośred-
nio lub pośrednio? Czy i gdzie można uzyskać takie dane?

W budżecie GKPiRPA objętym uchwałą budżetową na rok 2011 
zaplanowane są środki na wynagrodzenia w kwocie 32 000 zł. (wyna-

grodzenia 31 200 zł oraz narzuty na wynagrodzenia 800 zł). GKPiR-
PA we własnym preliminarzu wydatków opracowanym na 2011 rok 
przyjęła nieco inny podział środków zamierzając docelowo wystąpić 
o zmianę do uchwały budżetowej. Większość tych zmian możliwa jest 
do przeprowadzenia w drodze zarządzenia Wójta Gminy Choczewo. 
Dwie pozycje wymagają uchwały Rady Gminy Choczewo.

Na wynagrodzenia ujęte w preliminarzu Komisji składają się:
a) wynagrodzenia członków GKPiRPA, które istotnie wynoszą 

4.200 zł.
b) wynagrodzenia osób prowadzących świetlice terapeutyczne 

i opiekuńczo-wychowacze w kwocie 19.800 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących szkolenie 

członków GKPiRPA, – 3 500 zł
d) narzuty na wynagrodzenia 100 zł.
Łącznie wydatki te w planie (preliminarzu) Komisji zamknęły 

się kwotą 27 600 zł.
Wszelkie zaoszczędzone środki w stosunku do uchwały budże-

towej 2011 roku lub środki zaoszczędzone w fazie realizacji zadań 
przewidzianych w preliminarzu (np. koszt szkolenia z pkt. c wyniósł 2 
760 zł zamiast planowanych 3 500 zł) będą sukcesywnie przesuwane 
na wykonanie innych pozycji preliminarza.

Zainteresowaniem GKPiRPA objęta jest działalność sześciu 
świetlic:

a) świetlice opiekuńczo-wychowacze w m. Łętowo i m.Żelazno, 
prowadzone przez p. Barbarę Cholkę.

b) świetllica terapeutyczna w m. Kurowo prowadzona 
do 31.03.2011 r. przez p. Izabelę Dziobak. W kwietniu br. prowa-
dzenie tej świetlicy przejmie p. Iwona Ratajczak.

c) świetlica terapeutyczna w m. Jackowo, prowadzona przez p. 
Mirosławę Rudnicką.

d) świetlica opiekuńczo-wychowacza w m. Ciekocino i m.Sasino, 
prowadzona przez p. Beatę Wrąbel.

e) Od 01.04.2011 r. rozpoczęła działalność świetlica opiekuńczo-
wychowacza prowadzona w m. Choczewo (Zespół Szkół w Chocze-
wie) przez p. Beatę Stodolną.

Kontakt z osobami prowadzącymi świetlice nawiązać można 
za pośrednictwem p. Bożeny Mrówczyńskiej.

GKPiRPA zarezerwowała ponadto środki na tworzenie nowych 
świetlic (m.in.w m. Kierzkowo) uznając ten nurt wydatków za po-
żądany i w bezpośredni sposób wspomagający osiąganie celów 
Komisji.

W dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Choczewie w roku 2010 odnotowano wydatki dot. 12 osób uzależ-
nionych od alkoholu, które podjęły terapię. W związku z ich chorobą 
do grona osób pośrednio dotkniętych tym problemem (współuza-
leżnionych- członków rodzin) zaliczyć należałoby dodatkowo 50 
osób. Pomocą w formie rzeczowej udzielaną rodzinom dotkniętym 
problemami i skutkami nadmiernego spożywania alkoholu obję-
to dalszych 20 osób.

Według ostrożnych szacunków tut. GOPS i rozeznania lokalnych 
środowisk, terapii na terenie Gminy Choczewo winno poddać się 
jeszcze co najmniej kilkadziesiąt osób.

Statystyki dot. uzależnień w Gminie Choczewo odbiegają 
od rzeczywistego obrazu problemu z dwóch powodów:

a) osoby często już uzależnione zaprzeczają występowaniu u 
nich problemu alkoholowego, nie zgłaszają się po pomoc w celu 
podjęcia leczenia (nie są objęte statystykami), członkowie rodzin 
zachowując się jak typowe ofi ary tych uzależnień również utrzymują 
rzeczywiste problemy w tajemnicy,

b) koszty przeprowadzenia badań środowiskowych, które po-
zwoliłyby poznać skalę tego problemu przewyższają możliwości 
fi nansowe GKPiRPA.

Komisja działać będzie póki co w tym zakresie w oparciu o dane 
wynikające z rozpoznania lokalnych społeczności przez pracowni-
ków miejscowego GOPS.

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

                                                                                                                                   Voltaire

JESZCZE O „DNIU SENIORA”…

"Przeciętny obywatel" w marcowym numerze "Wieści" widzi Dzień Seniora jako imprezę zbyt rozpasaną. Z podtekstu odczytuję 
także, że być może zbyt mało kulturalną. Proponuje również inną formułę spotkania- mniej wystawną, ale jednocześnie bardziej uro-
czystą/np. kameralny koncert lub wieczór poetycki przy kawie i ciastkach/. Zarzuca też organizatorom zbytnią wystawność, która jest 
kontynuacją złej tradycji tej imprezy. Snuje także teorię, że samej władzy zależy na tym, aby się bawić, a seniorzy są tylko wygodnym 
powodem do zorganizowania zabawy.

Nie mam zamiaru przekonywać autora o niesłuszności jego racji. Każdy ma prawo mieć swoją. W tej gazecie teraz jest możliwe 
jej przedstawienie. Uważam jednak, że ci spracowani i najbardziej dla naszej gminy zasłużeni ludzie godni są takiego podziękowania. 
Nie wiem kiedy autor będzie uprawniony do skorzystania z przywileju uczestnictwa w takiej uroczystości, ale może uda mu się kiedyś 
przekonać o tym na własnej skórze, że dla wielu jest to jedyna okazja w roku do zabawy i spotkania w gronie znajomych. To spotkanie 
przeznaczone jest właśnie dla przeciętnych obywateli, których 5.marca przybyło całkiem sporo.

Słusznie, że "przeciętny obywatel" martwi się o nasze dzieci. Myślę jednak że nie jest jedyną osobą zatroskaną o los naszych 
pociech. Co roku, bodajże każde sołectwo, organizuje dla dzieci Mikołajki, Dzień Dziecka, wycieczki, festyny. Sporo tego.

Mam nadzieję, że autor jest jednym z tych aktywistów i stąd to upominanie się o gminny Dzień Dziecka. Jeśli zaś jednak jest tylko 
komentatorem życia publicznego to zapraszam do pracy. Społecznej pracy. Dla nikogo jej w naszej gminie nie zabraknie. To nie jest 
takie trudne. Wystarczy odrobina chęci. I zgadzam się, że ofertę dla seniorów można i trzeba rozszerzyć. Czekam więc na propozycje 
i zapraszam do działania.

Krzysztof Łasiński

GDZIE JEST NASZA ALTANA?

W 2009r. (chyba we wrześniu) mieszkańcy Choczewa na ze-
braniu wiejskim podjęli decyzję, iż fundusze sołeckie przekazywa-
ne corocznie z budżetu Gminy zostaną przeznaczone na „Budowę 
altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie rekreacyj-
nym w Choczewie” Pewnie wielu czytających, pierwszy raz do-
wiaduje się o tej inwestycji. Z prostej przyczyny – na zebraniach 
wiejskich pojawia się znikoma ilość mieszkańców. Chyba, jeśli 
chodzi o frekwencję na zebraniach, zajmujemy procentowo jedno 
z ostatnich (jak nie ostatnie) miejsc w całej Gminie.

W ten sposób ktoś, kto chce przegłosować jakiś projekt 
zbiera grupę znajomych i może przeforsować dowolny projekt. 
Nowego Sołtysa i Radę Sołecką wybrało 66 osób na ponad 1000 
uprawnionych!!!

DO REDAKCJI – ZABAWA 26.02.2011

Na wstępie przyznam szczerze, iż „Wieści Choczewskie” 
zmieniły się dość istotnie. Nie chwali się już „gminnej władzy”, 
a nowy redaktor stara się bardziej otwarcie poruszać problemy 
mieszkańców Gminy. Możemy też tworzyć artykuły, które 
są później zamieszczane w gazecie. No i tu pojawił się ostatnio 
zgrzyt.

Nie wystarczy poinformować mieszkańców, ze ich artykuły 
nie powinny być anonimowe, zawierać wulgaryzmów i będą 
podlegać adjustacji. Teksty powinny być weryfi kowane, żeby nie 
wypaczały prawdy ani też nikogo nie oczerniały. Mówiąc wprost 
niech są prawdziwe. Więc do rzeczy. Chciałbym rozszerzyć 
artykuł z ostatnich „Wieści Choczewskich” TAK SIĘ BAWI 
CHOCZEWO – 26 LUTY WIEJSKA ZABAWA.

Organizatorem zabawy sołeckiej był Sołtys i Rada Sołecka, 
nie Pan Jarosław Pellowski, który całą imprezę poprowadził 
(jako członek Rady Sołeckiej). Niestety całość Pan Pellowski 
potraktował jako promocję swojego Stowarzyszenia i swojej oso-
by. Na biletach pojawiły się pieczątki promujące prowadzącego 
jako elektryka z uprawnieniami. Zabawa była zorganizowana 
dla mieszkańców Choczewa (których było bardzo niewielu), 
a bawili się na niej znajomi Pana Pellowskiego i członkowie 
Stowarzyszenia.

Nie wszystkim sponsorom podobał się też sposób zdobywania 
nagród do konkursów. Mieszkańcy również nie byli do końca za-

chwyceni goszcząc w domach małżeństwo Państwa Pellowskich, 
namawiających do uczestnictwa w imprezie.

Środki, które zostały zebrane na zabawie przeznaczone zosta-
ły na zorganizowanie sołeckiego Dnia Kobiet, a nie jak informuje 
artykuł na organizację Dnia Dziecka. Krąży też płyta z zabawy, 
za którą ktoś prawdopodobnie żąda 20zł. Nagranie płyty nie było 
konsultowane z Sołtysem ani z Radą Sołecką. A więc środki 
ze sprzedaży zasilą czyjąś prywatną kieszeń. No i zamieszczanie 
adresu strony internetowej Stowarzyszenia w artykule o zabawie 
sołeckiej mija się z celem.

Reasumując:
– Sołtys i Rada Sołecka Choczewa nie ma nic wspólnego 

ze „Stowarzyszeniem dla dobra mieszkańców Gminy Choczewo”, 
a co za tym idzie jego prezesem Panem Jarosławem Pellowskim

– Pan Jarosław Pellowski złożył pisemną rezygnację z człon-
kostwa w Radzie Sołeckiej i wszelkie działania prywatne nie mogą 
być kojarzone z działalnością tejże Rady.

Sylweriusz Goyke

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, IŻ ZA TREŚĆ 
ZAWARTĄ W POWYŻSZYM ARTYKULE OD-

POWIADA WYŁĄCZNIE JEGO AUTOR!
Podobnie jak za treści zawarte w innych artykułach, 

zamieszczanych na łamach „Wieści choczewskich”, odpo-
wiadają jedynie autorzy podpisani pod swoimi artykułami.

/w.w./

Ale do rzeczy. W 2010 roku fundusz sołecki wynosił 
42 922 zł. Na rok 2011 fundusz sołecki wynosi 46 445 zł. Obie te 
kwoty zostały przeznaczone na budowę owej altany.

A oto pytania, które się same nasuwają:
– gdzie jest ta altana?
– ile ma kosztować i ile jeszcze funduszy sołeckich ma po-

chłonąć?
– kto wykonał projekt altany i gdzie można go obejrzeć?
– w jaki sposób został wyłoniony wykonawca i czemu nic 

nie robi?
– skoro pieniądze zostały wydane (chyba Urząd Gminy musiał 

wydać kwotę 42 922 zł) to gdzie się podziały?
Mam nadzieję, że powyższe pytania nie pozostaną bez od-

powiedzi.
  Sylweriusz Goyke



Wieści Choczewskie Nr 4 (134)  KWIECIEŃ 2011 s. 5

Słup ogłoszeniowy w centrum Choczewa bynajmniej 
nie upiększa, ani też nie spełnia swojej informacyjnej roli. 
W śmietniku starych ogłoszeń i plakatów giną aktualne infor-
macje. Ktoś wreszcie powinien posprzątać  ten bałagan!

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy też galimatias. I tutaj 
nikt nie panuje nad uporządkowaniem komunikatów i ogłoszeń. 
Totalny chaos! Zdaje się, że pod latarnią najciemniej...

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi i tradycyj-
nie dzieci będą sprzątać naszą gminę. Ale czy najpierw trzeba ją 
zaśmiecić?

Niezła wizytówka! Takie progi nie zachęcają do odwie-
dzin...

CZAS ZACZĄĆ WIOSENNE PORZĄDKI:CZAS ZACZĄĆ WIOSENNE PORZĄDKI:
Władze gminy Choczewo zaczęły „wiosenne porządki” od 

naprawy chodników.
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CZY WIATR ROZWIEJE FAKTY I NADZIEJE…?CZY WIATR ROZWIEJE FAKTY I NADZIEJE…?
CZYSTA ENERGIA

„Zważcie jegomość - odparł Sanczo Pansa – że to, co tam 
się ukazuje,  to nie żadne olbrzymy, ino wiatraki.”

 Miguel de Cervantes

Energia elektryczna pozyskiwana z wiatru jest powszechnie 
uznawana za energię ekologicznie czystą, gdyż jej wytwarzanie 
nie pociąga za sobą konieczności spalania paliw kopalnych, a 
tym samym emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nowa 
Dyrektywa UW 2009/28/WE w sprawie promocji stosowania 
energii z odnawialnych źródeł, nadaje wręcz instalacjom wyko-
rzystującym OZE (Odnawialne Źródła Energii) status narzędzi 
służących ochronie środowiska poprzez redukcję emisji gazów 
cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery.

Energetyka wiatrowa w coraz większym stopniu pozwala nam 
zaspokajać wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną 
i jednocześnie walczyć z postępującym w dość szybkim tempie 
globalnym ociepleniem.

Wedle przyjętej w 2001 roku strategii, do roku 2020 Polska 
powinna wytwarzać minimum 20% energii z zasobów naturalnych. 
Już dziś wiadomo, że bardzo trudno będzie osiągnąć zakładane 
minimum. 

Z raportu przedstawionego przez międzynarodową fi rmę do-
radczą Ernst & Young –wynika, że Polska jest na szarym końcu 
UE pod względem mocy na osobę. Obecnie Polska produkuje 
0,9 kW na osobę, co plasuje nas na równi z Węgrami, Rumunią i 
Łotwą, tymczasem średnia unijna wynosi 1,6 kW.

Coraz silniejsze się przesłanki wskazujące na to, że dla ener-
getyki wiatrowej otwierają się szanse, z jakich trudno będzie nie 
skorzystać. Pierwsza z nich - to zwiększające się zapotrzebowa-
nie na energię. Po drugie – technologie energii odnawialnej są 
tańsze i mniej zawodne, a ich instalacja szybsza od elektrowni 
jądrowych.

Jest jednak wielu przeciwników powstawania farm wiatro-
wych, którzy obawiają się ich negatywnych skutków oddziały-
wania na środowisko i człowieka.

….ale czy ich protesty, sprzeciwy i obawy są słuszne?
Przyjrzyjmy się faktom:
Powodują efekt migotania cienia
Naukowcy są zgodni, że migotanie o częstotliwości powyżej 

2,5 Hz (1 Herz jest równy 1 błyskowi na sekundę), zwane efektem 
stroboskopowym, może być dla człowieka uciążliwe. Jednak aby 
efekt migotania cieni wywoływany przez elektrownie wiatrowe 
mógł osiągnąć częstotliwość efektu stroboskopowego, rotor 
wiatraka musiałby wykonywać 50 obrotów wirnika na minutę. 
Tymczasem nowoczesne wolnoobrotowe turbiny obracają się z 
prędkością maksymalną 20 obrotów na minutę!

Turbiny wiatrowe są źródłem hałasu
Faktem jest, że wiatraki emitują fale dźwiękowe. Na ile będą 

one dla nas uciążliwe, uzależnione będzie w głównej mierze 
od odległości oraz od tzw. hałasu tła. Praca turbin wiatrowych 
umiejscowionych w odległości kilkuset metrów nie jest w ogóle 
słyszalna, z uwagi na to, że dźwięk obracających się śmigieł jest 
pochłaniany przez otoczenie – np. szum wiatru.

Otaczająca nas przestrzeń jest pełna różnego rodzaju dźwię-
ków związanych z naszym życiem. Przykładowo: falujące liście 
– 10 dB, szum morza – 41-50 dB, klimatyzacja – 60 dB, odkurzacz, 
pralka – 70 dB, ruch uliczny – 80 dB.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 
czerwca 2007 r. dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia wynosi 
50 - 60 dB, natomiast w ciągu nocy 40 – 45 dB. 

Podczas pracy generują infradźwięki
Człowiek  zazwyczaj najbardziej boi się tego, czego nie wi-

dzi i nie słyszy... Stąd podnoszenie problemu infradźwięków w 
kontekście elektrowni wiatrowych jest najprostszym sposobem 
manipulacji opinią publiczną.

 Infradźwięki to fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, 
ponieważ ich częstotliwość jest za niska, aby odebrało je ludzkie 
ucho. W profilaktyce szkodliwego działania hałasu infradź-
więkowego obowiązują takie same wymagania i zasady, jak w 
przypadku hałasu.

Poziom infradźwięków, których źródłem jest farma wiatrowa 
jest zwykle niższy od tzw. tła – czyli poziomu infradźwięków, 
których naturalnym źródłem jest wiatr, czy fale morskie. 

Mają negatywny wpływ na ornitofaunę
W tym miejscu przedstawię punkt widzenia, największego 

eksperta i autorytetu w dziedzinie ornitologii, na ten temat.
Profesor Przemysław Busse: „Kiedy rozpoczynano budowę 

pierwszych farm wiatrowych, technologia turbin była w początko-
wym stadium rozwoju. Były to niewysokie turbiny szybkoobro-
towe (60 obrotów/minutę), o dość małej mocy (120-220 kW) i 
małym zasięgu śmigieł. Aby uzyskać dużą moc, stawiano gęsto 
dużo turbin o małej mocy. Nikt wówczas nie wyobrażał sobie, że 
może to stanowić problem dla ptaków. Stawiano wiatraki tam, 
gdzie najsilniej wiało, nie zwracając uwagi na to czy są tam czy nie 
ma ptaków. Stąd zła sława niektórych starych farm wiatrowych.

Obecnie montowane turbiny wolnoobrotowe (do 16 obr./min) 
są znacznie wyższe, o większej mocy – ponad 2 MW, o większym 
zasięgu skrzydeł, co wcale nie zwiększa kolizyjności ptaków. Są 
one znacznie lepiej widoczne z dalszej odległości  i lecący ptak 
może spokojnie je ominąć. Kolejną rzeczą są same odległości 
między wiatrakami. W tej chwili stosuje się odstępy nie mniejsze 
niż 400 – 500 metrów, co wynika z przyczyn technicznych, gdyż 
duże rotory są bardzo wrażliwe na turbulencje powietrza. Jeżeli 
dwie turbiny są zbyt blisko siebie, to za pierwszą turbiną od strony 
wiatru tworzą się turbulencje – nierównomierności przepływu 
powietrza, które powodują, że śmigła drugiej turbiny nie obracają 
się równo w płaszczyźnie i wpadają w drgania. Skutkiem tego 
40–50 metrowe skrzydła, obciążają w tak dużym stopniu łożyska, 
że ulegają one zniszczeniu. Tak więc inwestorowi nie opłaca się 
tak naprawdę stawiać wiatraków zbyt gęsto, gdyż koszt wymiany 
łożysk jest prawie tak wysoki, jak cała reszta. Jeśli więc odległość 
pomiędzy turbinami wynosi około 0,5 km, to korytarz dla przelotu 
ptaków jest wystarczający.

Oczywiście kolizje ptaków z wiatrakami zdarzają się. Jed-
nak w skali europejskiej, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy turbin, 
przeciętna śmiertelność roczna wynosi 2 ptaki na turbinę, z czego 
większość to ptaki najpospolitsze. 

Generalnie, na terenie gminy Choczewo nie ma przeciw-
wskazań ornitologicznych do stawiania 
wiatraków. Należy jednak zadbać o 
odpowiednie uprawy na polach pod 
farmami. Nie należy na terenie farmy 
uprawiać kukurydzy, gdyż zbyt późno 
po zbiorze zaorane pola przyciągają gęsi 
i żurawie”. 

Elektrownie wiatrowe psują kra-
jobraz

Ze względu na swój charaktery-
styczny wygląd, wiatraki przyciągają 
uwagę człowieka. Farma wiatrowa, 
jako zespół wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, rozmieszczona na znacznej 
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CZY WIATR ROZWIEJE I FAKTY, I NADZIEJE…?

 „Wiem z wielorakiego doświadczenia, że bardziej niebezpiecznie jest walczyć z wiatrakami  niż z wołami.”
G. Ch.  Lichtenberg

W dniu 25 marca w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy Choczewo, odbyło się 
spotkanie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym udział wzięli inwestorzy planujący budowę farm 
wiatrowych na terenie naszej gminy: członkowie Zarządu EW Gniewino Sp. Z o.o. – Pan Dariusz Stangel i Pan 
Radosław Kogutiuk, przedstawiciele fi rmy Windcom Sp. Z o.o. – Pan Leszek Szymański i Pan Jacek Lipowski, 
a także ornitolog ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego – Pan Jarosław Nowakowski, 
Radni Rady Gminy Choczewo, oraz kilkunastu przeciwników powstania farm wiatrowych w naszej gminie.

Firma PGE Energia Odnawialna planuje w latach 2013–2014 postawić na terenie gminy Choczewo (w okoli-
cach miejscowości Osieki i Lublewko) 15 siłowni wiatrowych o wysokości i średnicy śmigła ponad 100 metrów. 
W 2007 roku Rada Gminy przyjęła wniosek o przystąpienie do planów zagospodarowania przestrzennego. 31 
maja 2010 roku projekt ten został przyjęty przez Wójta gminy. Jednak zatwierdzenie planów zagospodarowania 
przestrzennego nie daje jeszcze zgody na budowę.

Natomiast drugi inwestor, fi rma Windcom, również w okolicach miejscowości Osieki zamierza wybudo-
wać 5 siłowni o mocy 3 MW każda. Plan ten jest już na bardzo zaawansowanym etapie. A w dalszych planach 
ma postawienie kolejnych siłowni – w sumie ok. 40 – w miejscowościach: Choczewo, Przebendowo, Lublewo, 
Słajkowo, Choczewko, Zwarcienko.

Docelowo, w obrębie trzech miejscowości ma powstać 40 wiatraków. Zakresy proponowanych planów lokalizacyjnych dwóch 
inwestorów w okolicach Osiek kolidują ze sobą. I właśnie przeciwko temu protestują mieszkańcy.

Obecny na spotkaniu ornitolog, p. J.Nowakowski, stwierdził, że „choć gmina Choczewo jest miejscem krzyżowania się szlaków 
wędrówkowych ptaków: Skandynawia-Bałkany, Finlandia-Hiszpania, to obecnie stosowane turbiny wolnoobrotowe nie stanowią dużego 
zagrożenia dla ptaków. Problem powstaje wówczas, gdy farm wiatrowych jest dużo, zlokalizowanych blisko siebie. Wtedy ptaki nie 
mają ich gdzie omijać. Opinia ta jednak jest bardzo ogólna i nie dotyczy konkretnego terenu. Ale wszystko zależy od proporcji”.

Trudno sobie wyobrazić, że cokolwiek z czym człowiek współczesny dzisiaj się styka, a związane jest z elektroniką, energety-
ką, rozwojem cywilizacyjnym, jest absolutnie obojętne dla jego zdrowia i środowiska w ogóle. Wszystko jakieś następstwa niesie. 
W dbałości o środowisko musimy myśleć nie tylko w skali mikro, ale też makro. Tak też właśnie powinni pomyśleć Radni naszej 
gminy podejmując decyzje dotyczące zatwierdzenia planów zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczna decyzja o lokalizacji poszczególnych turbin i farm należeć będzie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Zadaniem tej instytucji jest bowiem zbadanie czy dana lokalizacja będzie miała negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dalsze 
losy tych inwestycji uzależnione są od wyników badań środowiskowych, które mają określić wpływ turbin na środowisko. Od ich 
wyników zależy, czy każdy z inwestorów uzyska pozwolenie na budowę wiatraków, czy też nie. /w.w./

powierzchni staje się na ogół elementem dominującym w krajobrazie danego regionu.  Ale to, czy jest to element szpecący, czy też 
raczej zwiększający atrakcyjność jest jednak kwestią bardzo subiektywną i dyskusyjną.

Zmniejszają atrakcyjność turystyczną
Inwestycje budowy parków wiatrowych z reguły korzystnie wpływają na rozwój regionu, przyczyniając się do poprawy infra-

struktury, a także promocji gminy jako przyjaznej środowisku. Natomiast środki uzyskane z tytułu podatków mogą być przeznaczone 
na rozwój turystyki, projekty edukacyjne, ekologiczne, które przyciągać będą turystów do przyjazdu i wypoczynku.

W wielu krajach europejskich w miejscu lokalizacji turbin wiatrowych tworzone są centra edukacji ekologicznej, do których 
przyjeżdżają dzieci i młodzież.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2004 roku, energetyka wiatrowa jest najbardziej łagodnym ze sposobów wy-
twarzania energii elektrycznej, w kontekście szkodliwego wpływu na ludzkie zdrowie.

Rozważając wszystkie „za” i „przeciw” należy mieć świadomość, że nie da się zniwelować wszystkich niebezpieczeństw do zera 
i zawsze wszelkie inwestycje przemysłowe będą musiały stanowić jakiś kompromis. /w.w./

HISTORYCZNE SPOTKANIE W URZĘDZIE GMINY 
CHOCZEWO DNIA 25 KWIETNIA 2011 ROKU.

Pierwszy raz od chyba 2003 roku, mogliśmy my, mieszkańcy 
Gminy Choczewo, głośno i jawnie wyrazić swoje zdanie na temat 
zamiarów budowy w całej naszej Gminie olbrzymiego parku 
wiatrowego. Park ten, jak sama nazwa na to wskazuje, składać 
ma się z dziesiątek siłowni wiatrowych o wysokości 150 m (licząc 
od podstawy do szczytu śmigła).

Od dawna, grupa aktywnych mieszkańców Gminy, wyraża 
swoje niezadowolenie i protestuje przeciw tym szalonym planom. 
Spotkanie Radnych, Inwestorów oraz nas – reprezentantów tych 
osób, którym leży na sercu dobro i piękno naszej Gminy, spo-
tkali się w budynku UG w dniu 25.03.2011, by poznać osobiście 
Inwestorów czyli ludzi, których wizja zabudowy całej Gminy 
lasem wiatraków jest celem nadrzędnym w zderzeniu z losem 
mieszkańców. Rozmowa jaka się rozwinęła umocniło nasze 

przekonanie do bardziej zdecydowanych działań. Zebraliśmy się 
zatem i stworzyliśmy grupę, która wymieniając swoje poglądy 
i wspierając się wzajemnie, ma koordynować dalsze działania. 
Pojedyncza gałązka wikliny ugina pod wiatrem i można 
ją złamać z łatwością. Z kilku umiejętnie splecionych gałązek 
można uzyskać bardzo wytrzymałą strukturę. Każdy komu nie 
podoba się wizja opisana poniżej może się przyłączyć.

Górnolotne określanie, że energetyka wiatrowa ma być pa-
naceum (lekarstwem) na bezpieczeństwo energetyczne kraju jest 
nadużyciem. Udział energii odnawialnej w energetyce Polski 
do 2020 roku ma wynosić co najmniej 20% ogółu produkowanej 
energii. Wolność (energetyczna) jednego człowieka (miesz-
kańca Warszawy, Gdańska….) nie może odbywać się kosztem 
zniewolenia drugiego człowieka. Chodzi tu konkretnie o nas: 
o Mnie, o Ciebie, o Naszego Sąsiada czy o Twoją jeszcze nie-
narodzoną Córeczkę.

Nie występujemy przeciwko wiatrakom jako sposobie 
pozyskiwania czystej energii elektrycznej. Nie zgadzamy 
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Mapka powstała na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dostępnych na BIP. Promień widocznych okręgów to 1500m.

się jedynie z lokalizacją siłowni w odległościach mniejszych 
niż 1500 m od zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarze 
zakwalifi kowanym do rozwoju turystyki i podlegającemu 
ochronie walorów przyrodniczych! Wg miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 67% mieszkańców będzie 
żyła bliżej wiatraków zobacz mapka.

W Bawarii (Niemcy) farmy wiatrowe mogą stać nie bliżej niż 
2000 m od wiosek. W Danii (znanej z wielkiej ilości wiatraków) 
turbiny mogą stać nie bliżej niż 1000 m od zabudowań. W naszym 
prawodawstwie nie ma zdefi niowanej minimalnej odległości po-
między zabudową mieszkalną, a siłownią wiatrową.

Do wyznaczenia zatem odległości posadowienia wieży stosuje 
się parametr hałasu, który w naszym kraju wynosi 45 dB w dzień. 
Jest to hałas ciągły, monotonny i zwielokrotniony, jeśli tych si-
łowni jest więcej i pracują pełna parą. Są jeszcze inne szkodliwe 
dla człowieka oddziaływania pracujących wiatraków zwane przez 
medycynę „ syndromem turbiny wiatrowej.

Spotkanie w UG odsłoniło całą prawdę o tym, kto faktycznie 
rządzi gminą Choczewo! Wymiana poglądów miedzy Inwestora-
mi była niczym innym jak podbijaniem ceny za głosy Radnych, 
mieszkańców i Wójta!

Czy z nami nikt się nie liczy? Czy na naszym zdrowiu nikomu 
nie zależy? Ilu mieszkańców można skazać na więzienie w gmin-
nym getcie otoczonym przez wiatraki?

Dlatego nie możemy pozwolić na budowę takiej ilości siłowni 
w okolicy naszych domostw. Jak je postawią i to w takiej ilości 
to nie będzie zmiłuj się. Dlaczego? Zapytajcie się tych, którzy 
pozwolili sobie na taki luksus. Mówi Wam coś nazwa MARGO-
NIN-gmina i wsie Kowalewo czy Lipiny, gmina Linia? Oni płaczą, 
ale nie da się już nic zrobić. Zajrzyjcie do Internetu.

Oni polegli. My jeszcze mamy o co walczyć. Jeszcze nic nie 
jest stracone. Określenie pana Szymańskiego (przedstawiciel fi r-
my Windom), że inwestycja jest już prawie na etapie pozwolenia 
na budowę, jest nieprawdziwe. Sprawdziliśmy to w Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Tak naprawdę są jesz-
cze daleko w polu, na etapie przygotowań do pisania raportów 
środowiskowych, które są dopiero wstępem do dalszych działań. 
Wynika z tego, że moc perswazji i siła oddziaływań Windcom 
Sp. Z O.O. spada wprost proporcjonalnie z odległością od naszej 
Gminy i z rangą urzędu. Musimy tylko iść po swoje. Domagać się 
tego co gwarantuje nam Konstytucja RP. Nie możemy siedzieć 
cicho, bo za naszymi plecami powstaną farmy wiatrowe, w któ-
rych my zostaniemy sprowadzeni do roli ciekawostki i żywego 
inwentarza wiatrakowego skansenu. Gmina Choczewo jest 
gminą turystyczną, o czym przeczytać można w każdym opra-
cowaniu: Studium czy Strategii rozwoju Gminy Choczewo oraz 
ulotkach wyborczych naszych kandydatów na wójta z grudnia 
2010 roku!

Hałasujące wiatraki wypłoszą turystów, ceny ziemi spadną, 
a gminę czeka regres, bo już nie będzie mogła się rozwijać. Gdy 
postawią te farmy i nikt nie będzie protestował to dostawią kolejne 
siłownie. Już teraz ziemia przeznaczona pod siłownie zajmuje 
13,3% powierzchni gminy (spójrz na mapkę). Następne w kolejno-
ści będzie Kurowo, Ciekocinko, Ciekocino, Jackowo oraz dalszy 
rozwój powstających farm. Gmina Choczewo będzie składała się 
z Lubiatowa, Kopalina, Sasina oraz farm wiatrowych, w których 
przyjdzie nam żyć i umrzeć, bo nikt nie kupi naszych domów 
i działek (chyba, że pan Szymański wykupi tereny za bezcen pod 
kolejne wiatraki).

W przewodnikach napiszą: oto Gmina Choczewo przykład 
nowoczesnej zabudowy technicznej. Przerażony widokiem 
wyrastających wszędzie turbin wiatrowych odpocznij, w cudem 
ocalałych wsiach takich jak: Lubiatowo, Kopalino, Sasino. Miłego 
zwiedzania turysto!!!

My nie chcemy się stąd wyprowadzać!
- Domagamy się sporządzenia rzetelnych raportów oddziały-

wania na środowisko inwestycji, nie w rozumieniu pojedynczych 

farm (4 czy 7 siłowni) lecz w skali całej gminy. Raport taki może 
sporządzić na zlecenie UG Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku.

- Domagamy się merytorycznej dyskusji i wyjaśnienie przy-
słowiowemu Kowalskiemu co on będzie miał z funkcjonowania 
farm wiatrowych w naszej gminie oprócz hałasu i zasłoniętego ho-
ryzontu przez monumentalnych rozmiarów wiatraki. W tym celu 
organizujemy zebranie Rady Gminy Choczewa z mieszkańcami 
gminy, na które zapraszamy. Zainteresowanych tym spotkaniem 
prosimy o kontakt z sekretariatem UG, ponieważ dzisiaj nie mamy 
jeszcze potwierdzenia kiedy spotkanie odbędzie się.

- Domagamy się przygotowania długoterminowej strategii 
działania władz UG w celu rozwoju turystyki we wsiach: Osieki 
Lęborskie, Jackowo, Biebrowo, Sasino, Kopalino, Lubiatowo 
i innych w bliskim sąsiedztwie morza, zgodnie z założeniami 
zawartymi w Strategii i Studium Rozwoju Gminy Choczewo 
z 2003 roku.

- Domagamy się efektywnych działań w pozyskiwaniu spon-
sorów zainteresowanych rozwojem turystyki w naszej gminie.

- Domagamy się efektywnego pozyskiwania środków unij-
nych dla realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki.

- Domagamy się stworzenia grupy społecznej czuwającej nad 
realizacją i kierunkiem prac, zmierzających do poprawy stanu 
infrastruktury turystycznej gminy, prowadzonych przez władze 
UG w Choczewie.

A co Ty, mieszkańcu, możesz zrobić? Otwórz oczy, nie 
bądź bierny, zacznij myśleć, przyjdź na spotkanie, które dla 
Ciebie przygotowujemy.

Podpisano: D.Borówka, E.Czarnecki, J.Czarnecka, S.Fleming, W.Łata, Z.Łata, 
I.Maschke, A.Pellowska, J.Pellowski, J.Woźniak, B.Zondziuk

Powyższy artykuł, zgodnie z życzeniem autora został za-
mieszczony w Biuletynie „Wieści Choczewskie” w oryginale. 
Redakcja nie dokonała żadnej korekty, w tym także korekty 
stylistycznej i redakcyjnej.

/w.w./
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Szanowni Państwo,

Farma wiatrowa fi rmy Windcom Sp. z o.o. 
na terenie gminy Choczewo będzie jedną 
z większych inwestycji tego rodzaju w regionie. 
Aby rozwiać niejasności związane z energetyką 
wiatrową chcielibyśmy przybliżyć ten projekt 
mieszkańcom naszej gminy.

Realizacja farmy elektrowni wiatrowych 
przez Windcom została rozpoczęta na terenie 
gminy Choczewo w roku 2002. Z uwagi na ro-
dzaj inwestycji, jak i niespójność oraz częste 
zmiany procedur formalno-prawnych, jej opra-

cowanie rozciągnęło się znacznie w czasie. Aktualnie jest ona 
na ukończeniu. Zagwarantowano odbiór mocy poprzez zabezpie-
czenie przyłączenia do krajowej sieci energetycznej. Wykonane 
już zostały wszystkie niezbędne monitoringi, badania i analizy 
konieczne do wydania decyzji środowiskowej.

Powszechnie wiadome jest, że produkcja energii elektrycznej 
z wiatru przebiega w sposób ekologiczny. Siła wiatru jest mecha-
nicznie przekształcana w generatorze na energię elektryczną.

Ogólnie przyjęło się określać taki rodzaj źródła prądu, jako 
„odnawialne”. Oznacza to, że jest ono praktycznie niewyczerpal-
ne, ponieważ wiatr jest siłą przyrody ciągle aktywną.

Inwestycja w farmę wiatrową pozytywnie oddziaływuje 
na gospodarkę. Walory gospodarcze można rozpatrywać zarówno 
w skali gminy, jak i w szerszym ogólnokrajowym ujęciu. Przede 
wszystkim produkcja prądu z odnawialnych źródeł uzupełnia 
krajową produkcję prądu, zaspakajane są więc potrzeby ludzi 
na energię. W dobie kryzysu ekonomicznego konieczne jest, aby 
choć częściowo uniezależnić się od dostawców energii ze źródeł 
konwencjonalnych, tj. brudzących, będących na wyczerpaniu 
oraz społecznie bardzo drogich. Elektrownie wiatrowe pomagają 
w istotny sposób obniżyć emisję CO2. W przypadku braku działań 
w tym kierunku Polska stanie przed koniecznością zapłaty wyso-
kich kar za emisję CO2. Budowa elektrowni wiatrowych wymusza 
na operatorze modernizację sieci dystrybucyjnych, którymi dostar-

cza się prąd do gospodarstw domowych oraz sieci przesyłowych. 
Dziś sieci od 15 do 400 kV są po prostu przestarzałe. Podpisując 
umowę z producentem prądu z wiatru, operator zobowiązuje się 
do rozbudowy sieci. To skutkuje stabilizacją i bezpieczeństwem 
dostaw energii do odbiorców końcowych.

Należy mieć na uwadze, że farma wiatrowa to bardzo drogi 
zakład produkcyjny. Wartość naszej inwestycji to ok. 160 mln 
EURO. Liczby te przekładają się bezpośrednio na wpływy 
do gminnego budżetu. Gmina otrzymywać będzie bowiem 
od spółki Windcom w całości podatek od nieruchomości, a także 
do gminnej kasy będzie wpływało 6,71% podatku dochodowego 
od osób prawnych, liczonego od dochodów spółki.

Wszyscy wiemy jak ważne jest zwiększanie gminnego bu-
dżetu. Przecież nasza gmina potrzebuje pieniędzy na inwestycje 
gminne. Bez pieniędzy nie będzie możliwa modernizacja i rozbu-
dowa gminnej infrastruktury: kanalizacji, oczyszczalni ścieków, 
dróg i tym podobnych projektów ważnych dla mieszkańców. 
W dalszej perspektywie solidny budżet przyczyni się do poprawy 
jakości życia mieszkańców naszej gminy w sposób bezpośredni 
tj. poprzez budowę sołeckich świetlic dla młodzieży, możliwości 
wspierania inicjatyw sportowych i rekreacyjnych.

Rozważając plusy i minusy każdej inwestycji należy szcze-
gółowo badać i uwzględniać potrzeby miejsca, w którym ta inwe-
stycja ma być prowadzona. Gmina Choczewo nie ma szans na inne 
inwestycje, które swoim rozmiarem byłyby chociażby porównywalne 
z inwestycją w farmę wiatrową. Nikt rozsądny nie wierzy chyba 
w inwestycje tej wielkości w inne gałęzie gospodarki. Przykładowo: 
z uwagi na krótki sezon letni nigdy u nas takie pieniądze nie wpłyną 
w ramach branży turystycznej. W jakich więc dziedzinach ma szanse 
rozwoju gmina Choczewo? Poza energetyką takich szans nie widać. 
Jako mieszkańcy gminy nie możemy dopuścić do przekształcenia jej 
w skansen czy muzeum, w którym nie będzie miejsca na działalność 
gospodarczą. Choczewo ma wszystko, co potrzebne aby się gospo-
darczo rozwijać w obszarze energetyki odnawialnej: dobre warunki 
meteorologiczne oraz techniczne możliwości przyłączenia wiatra-
ków do sieci. Nie wolno zmarnować takiej szansy!

Leszek Szymański, Zarząd Windcom Sp. z o. o.

X ZJAZD GMINY OSP W CHOCZEWIE

W dniu 9 kwietnia 2011 roku o godz. 10 odbył się X ZJAZD 
GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR-
NYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHOCZEWIE. 

Zjazd gminny otworzył druh Ryszard Karpiński, a następnie 
powitano szanownych gości: dh Mirosław Józefowicz – Prezes 
ZOP ZOSP RP w Wejherowie, kpt. Marek Lniski – przedsta-
wiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, Pani Ewa 
Rogaczewska – Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo, Pan Wie-
sław Gębka – Wójt Gminy Choczewo, Pan Krzysztof Łasiński 
– Przewodniczący Rady Gminy Choczewo, Pan Andrzej Soboń 
– Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie, 
Pan Jacek Michałowski – poprzedni Wójt Gminy Choczewo

Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustę-
pującemu zarządowi, zatwierdzono nowy skład Zarządu Oddziału 
Gminnego: PREZES – dh HENRYK DOMAROS, KOMENDANT 
GMINNY – dh KAROL WOJCIECHOWSKI, SEKRETARZ – dh 
MARCIN ŚWIERZEWSKI, SKARBNIK – dh DARIUSZ GO-
DULA, CZŁONEK PREZYDIUM – dh SŁAWOMIR JĘDRUCH, 
CZŁONEK ZARZĄDU – dh RYSZARD KARPIŃSKI, CZŁONEK 
ZARZĄDU – dh WACŁAW SEWERYN, CZŁONEK ZARZĄDU – 
dh WOJCIECH WYPYCH, CZŁONEK ZARZĄDU – dh DARIUSZ 
OLESZEK, CZŁONEK ZARZĄDU –dh PIOTR JĘDRUCH

Spośród nowego Zarządu Oddziału Gminnego wybrano 
przedstawiciela na Zjazd Oddziału Powiatowego – druha Wacława 
Sewryna.

Następnie dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału i 
delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego w składzie:

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Cho-
czewie: PRZEWODNICZĄCY – dh JUREK JĘDRUCH, SE-
KRETARZ – dh JAROSŁAW KOTKOWSKI, CZŁONEK – dh 
RYSZARD LEŚNIK

Skład delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego: dh BRO-
NISŁAW NOWAK, dh ROMAN JĘDRUCH

Po podjęciu uchwał nastąpiło zamknięcie X ZJAZDU GMIN-
NEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHOCZEWIE,  zaroszeni 
goście i wszyscy członkowie udali się na uroczysty obiad.
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LUDZIE Z PASJĄ…LUDZIE Z PASJĄ…
„PTASIE WĘDRÓWKI – PASJA MOJEGO ŻYCIA”

Przełom lutego i marca, a potem kwiecień to u nas początek 
wiosennych wędrówek ptaków, które w tym czasie przelatują 
pomiędzy zimowiskiem i lęgowiskiem. Główną przyczyną wę-
drówek są zmiany pór roku, a co za tym idzie zmiany długości 
dnia świetlnego, warunków atmosferycznych a także niedostatek 
pokarmu zimą.

Już w połowie lutego pojawiają się nad naszymi polami 
pierwsze skowronki a nawet żurawie, zwłaszcza, jeśli zima 
nie była zbyt ostra i śnieżna. Polska dla niektórych gatunków 
jest zimowiskiem, a dla innych obszarem lęgów. Jedne gatunki 
do nas przylatują, aby tu odbyć lęgi, a inne nas opuszczają, aby 
się rozmnażać na dalekiej północy. I tak w lutym opuszczają nas 
np. łabędzie krzykliwe czy kaczki morskie zimujące na Bałtyku. 
W marcu wracają pierwsze migrujące populacje sikor, szpaków 
i krukowatych, a także pojawiają się czaple oraz czajki, łyski, cy-
ranki, pliszki siwe, zięby. W kwietniu zaczyna się już prawdziwy 
ptasi nalot. Wtedy to przylatują kukułki, dudki, jaskółki, słowiki, 
bociany i wiele innych gatunków. Mniej więcej w połowie maja 
prawie wszystkie gatunki lęgowe są już u nas i powoli zamyka 
się okres wędrówki wiosennej.

Polska jest bardzo ważnym punktem dla ptaków – na lęgi 
przybywa do nas około 200 gatunków. Jest to spora liczba, 
zwłaszcza, jeśli zauważymy, że ptaków osiadłych mamy niewiele 
ponad 20 gatunków.

„Bądź jak ptak, który spocząwszy w locie swym na gałązce, 
chociaż ona ugina się pod jego ciężarem, nie przestaje śpiewać, 

bo wie, że ma skrzydła, które go ustrzegą od zagłady”.
Victor Hugo

Pewnie mało kto wie, że przez 30 lat w Przebendowie – małej 
wiosce położonej na terenie naszej gminy, miała swoją siedzibę 
Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego, a jej 
kierownikiem był profesor dr hab. Przemysław Busse, człowiek 
skromny i życzliwy, ale jednocześnie uparty i konsekwentny, 
niezłomny w swych poglądach i przekonaniach, ale zarazem 
spokojny i łagodny…

W 1954 roku, będąc w dziesiątej klasie, dzięki swojemu star-
szemu koledze, zaobrączkował pierwsze ptaki. Były to pisklęta 
jaskółki dymówki… Otrzymał patent obrączkarza i od tego mo-
mentu wyjeżdżał na Mazury, gdzie nad jeziorami obrączkował 
mewy śmieszki, bociany, jaskółki i szpaki. I to właśnie był począ-
tek wielkiej fascynacji ptakami i życiowej pasji, którą Profesor 
niezmiennie realizuje do dzisiaj.

W wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności i pomocy profeso-
ra Zdzisława Raabe, w 1959 r., będąc już po trzecim roku biologii 
na Uniwersytecie Warszawskim, udało mi się wyjechać za granicę 
– do Francji i Anglii. W Londynie mieszkał mój ojciec chrzestny, 
który znał doktora Władysława Rydzewskiego – przedwojennego 
kierownika Stacji Ornitologicznej w Polsce, i który mnie z nim 
skontaktował. Doktor Rydzewski pracował jako robotnik, jednak 
równocześnie zrobił doktorat i habilitację z ornitologii. Widząc 
moje zainteresowanie obrączkowaniem ptaków, zaprosił mnie 
do nadmorskiej miejscowości Bradwell, gdzie Bob Spencer – 
kierownik Centrali Obrączkowania w Anglii, łapał ptaki. Złapano 
i zaobrączkowano wówczas około 150 ptaków. Zafascynowała 
mnie metoda, którą tego dokonano – mianowicie ptaki łapano 
w sieci. Po powrocie do Polski, jako przewodniczący Koła Na-
ukowego Biologów, przedstawiłem na Uniwersytecie propozycję 
próby łapania ptaków jesienią 1960 roku u ujścia Wisły w Górkach 
Wschodnich, gdzie już wtedy mieściła się siedziba Stacji Ornito-
logicznej PAN. Jednak nie miałem sprzętu – sieci i pomysłu skąd 
je wziąć. Zachodni ornitolodzy sprowadzali je z Japonii, a ja nie 
miałem na to pieniędzy… I znowu szczęśliwy zbieg okoliczno-
ści – dowiedziałem się, że w 1958 roku wyprodukowane zostały 
pierwsze polskie siatki. Nawiasem mówiąc, pierwszym krajem, 
który wyprodukował sieci ornitologiczne w Europie była Polska! 
Pożyczyliśmy więc 10 sieci i udało się – złapaliśmy ponad 1000 
ptaków. Wyniki przedstawiliśmy profesorowi Raabemu, który cały 
czas nas wspierał i pomagał.

Mniej więcej w tym samym czasie, Amerykanie zorganizowali 
„Operation Recovery” – kilka stacji równocześnie łapiących 
ptaki na Wschodnim Wybrzeżu. Akcję swą zakończyli po trzech 
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latach. Wzorując się na tej akcji, Koło Naukowe Biologów, które 
zrzeszało wielu szaleńców-zapaleńców, ornitologii postanowiło 
zrobić „Operation Recovery”, ale po polsku, czyli Akcję Bałtyc-
ką (Operation Baltic). Koncepcją Akcji Bałtyckiej była ciągła 
i długoterminowa praca sieci stacji, które 
pracują według tej samej metodyki i tych 
samych zasad, aby można było porównać 
rezultaty.

W 1961 roku do Polski powrócił Wła-
dysław Rydzewski i został szefem Zakładu 
Ornitologii na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Przeniosłem się więc z Warszawy do Wro-
cławia i zostałem jednym z jego asystentów. 
Równocześnie profesor Raabe przekazał 
mojemu nowemu szefowi Akcję. Wówczas 
już byliśmy po pierwszym roku obrączko-
wania ptaków na 6 punktach na polskim 
wybrzeżu.

Do 1965 roku Akcja była organizowana 
we współpracy między Kołem Naukowym 
Biologów Uniwersytetu Warszawskiego 
a Uniwersytetem Wrocławskim. W tym cza-
sie Uniwersytet Toruński im. Mikołaja Ko-
pernika, uruchamiał Stację Biologiczną nad 
Gopłem. Podjąłem pracę w Siemionkach – 
w nowej siedzibie Stacji i Akcji Bałtyckiej. 
Wraz ze współpracownikami prowadziliśmy 
badania na Gople w okresie lęgowym, 
a w czasie przelotów obrączkowaliśmy ptaki 
na Wybrzeżu. Grono sympatyków Akcji i za-
angażowanych w prace terenowe wciąż się 
poszerzało, a pieniądze na jej prowadzenie 
otrzymywaliśmy z Ministerstwa Szkolnictwa 

Wyższego, więc nam nie pozostawało nic innego jak tylko łapać 
ptaki i je obrączkować.

Jednak nic nie trwa wiecznie… Więc i te wyjątkowo do-
bre czasy dla Akcji musiały się skończyć. W sierpniu 1980 
roku nastąpiła kolejna przeprowadzka. Uniwersytet Gdański 
postanowił przyjąć Akcję Bałtycką. Warunkiem było jedynie 
znalezienie odpowiedniej siedziby – lokalu do wynajęcia dla 
tworzonej na bazie Akcji Bałtyckiej Stacji Badania Wędró-
wek Ptaków. Poszukując takiego miejsca zjeździłem niemal 
całe wybrzeże, aż trafi łem tu – do pałacu w Przebendowie. 
Pałac był w fatalnym stanie i przez dziury w dachu można 
było oglądać gwiazdy… Władze Uniwersytetu i Konserwator 
Zabytków obiecywali pomoc w odrestaurowaniu budynku. 
Jednak w tamtych czasach wszelkie materiały były na wagę 
złota i bardzo ciężko było cokolwiek zdobyć, więc obietnice 
pozostały niezrealizowane. Tak więc tylko wspólnymi siłami, 
razem z żoną i dwoma synami powolutku reperowaliśmy dom 
a na polu przylegającym do pałacu hodowaliśmy tulipany, 
aby mieć z czego fi nansować remont.

Równocześnie, od roku 1968 współpracowałem z naśla-
dowcami Akcji Bałtyckiej za granicą. Efektem intensywnej 
współpracy i udziałów w międzynarodowych konferencjach, 
było powstanie w 1996 roku wielkiej międzynarodowej 
sieci badawczej SEEN, która zrzesza w tej chwili ponad 20 
państw z trzech kontynentów, a której główną siedzibą jest 
Przebendowo.

Trzy lata temu, po 30 latach pracy na Uniwersytecie 
Gdańskim przeszedłem na emeryturę i przestałem być kie-
rownikiem Stacji. Ale nadal jestem aktywny zawodowo – 
pełnię funkcję redaktora naczelnego ornitologicznego czasopisma 
„The Ring” i przewodniczącego SEEN, jestem promotorem wielu 
prac doktorskich powstających w Stacji Badania Wędrówek Pta-
ków, zajmuję się badaniem relacji: ptaki – elektrownie wiatrowe, 
a przede wszystkim jestem zaangażowany w projekt, którego 
celem jest stworzenie na terenie Polski sieci radarów śledzących 
wędrówkę ptaków. Będą to zespoły wykorzystujące najwyższą 

dostępną technologię – radary, optoelektronikę 
i akustykę. Strona techniczna będzie realizowana 
przez Wojskową Akademię Techniczną, Politechni-
kę Poznańską i fi rmy zaawansowanej technologii. 
Założona przeze mnie w Przebendowie Fundacja 
Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków, 
zajmować się będzie koordynowaniem wszelkich 
prac ornitologicznych projektu.

W całej „ornitologicznej historii mojego 
życia” miałem dużo szczęścia i kilka wyjątkowo 
sprzyjających zbiegów okoliczności. Dzięki temu 
przez całe życie udawało mi się realizować moją 
„ptasią” pasję! Jednak najważniejsze dla mnie jest 
to, że dzięki mojej pracy, dzięki Akcji Bałtyckiej, 
wyszkoliłem kilkudziesięciu obrączkarzy i zarazi-
łem miłością do ptaków wiele setek młodych ludzi 
– w ciągu 50 lat w pracach Akcji Bałtyckiej wzięło 
udział ponad 2500 osób.

Jak więc widać, Stacja Badania Wędrówek 
Ptaków i Akcja Bałtycka miały dość burzliwe 
dzieje. Ostatnio również zmieniły swoją siedzibę. 
Jednak pomimo tych wszystkich zawirowań losu, 
nadal trwają, choć ich pracami nie kieruje już 
profesor Busse, który przez wszystkie lata swojej 
pracy musiał wykazywać się skrajnym zacięciem 
i uporem, aby często pomimo wielu przeciwności 
i dzięki wielu wyrzeczeniom, poprowadzić i utrzy-
mać „przy życiu” Akcję Bałtycką!
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POWIATOWE MISTRZOSTWA W PIŁCE SIATKOWEJ 
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

26 marca 2011 roku w Choczewie odbyły się Powiatowe 
Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych. 
Organizatorami rozgrywek był Urząd Gminy Choczewo i Sto-
warzyszenie LKS „Orzeł” Choczewo oraz Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Wej-
herowskiego pana Józefa Reszke. Rozgrywki przeprowadzone 
zostały w hali sportowej Zespołu Szkół w Choczewie oraz hali 
Stowarzyszenia LKS „Orzeł” Choczewo. Wzięło w nich udział 
8 drużyn, reprezentujących samorządy: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Miasto Redę, Miasto Rumię oraz Gminę Luzi-
no, Gminę Linia, Gminę Łęczyce, Gminę Wejherowo i Gminę 
Choczewo.

W wyniku przeprowadzonego losowania, drużyny podzielone 
zostały na 2 grupy: w grupie A znalazły się: Rumia, Choczewo, 
Luzino i Łęczyce, a w grupie B: Starostwo Powiatowe, Wejhe-
rowo, Reda i Linia. W pierwszej kolejności rozegrane zostały 
mecze w grupach, a następnie – mecze fi nałowe. W rozgrywkach 
o miejsce V – VI i VII – VIII spotkały się drużyny z Luzina i Li-
nii oraz Wejherowa i Łęczyc. Z kolei w rywalizacji o I miejsce 
spotkało się Starostwo Powiatowe z Rumią (2: 0), a o III miejsce 
– Choczewo z Redą (2:0).

Mecze sędziowali: pan Taras Strzelecki, będący jednocześnie 
sędzią głównym zawodów oraz pan Zygmunt Bębenek, wspo-
magani przez panią Halinę Feszak i panią Izabelę Stokowską 
oraz nauczycieli WF z Zespołu Szkół w Choczewie: panią Te-
resę Waloch i panią Natalię Kowalewską-Jażdżewską oraz pana 
Henryka Rynko.

Podsumowania tegorocznych mistrzostw w piłce siatkowej 
dokonali: Wójt Gminy Choczewo pan Wiesław Gębka, Zastępca 
Wójta Gminy pan Mariusz Pardus, Radny Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego pan Wacław Seweryn oraz Prezes LKS „Orzeł” Cho-
czewo pan Wiesław Zawadzki, którzy podziękowali zawodnikom 
za grę. Gratulując poszczególnym drużynom zajętych miejsc, 
wręczyli puchary, medale oraz dyplomy.

Miejsce I zajęła drużyna reprezentująca Starostwo Powiatowe 
– gratulujemy im zwycięstwa.

II miejsce wywalczyli siatkarze reprezentujący Rumię, a III 
miejsce – gospodarze rozgrywek, czyli drużyna z Choczewa. 
Miejsce IV zajęli siatkarze z Redy, V miejsce – Gmina Luzino, VI 
miejsce – Gmina Linia, VII miejsce – Gmina Wejherowo, a VIII 
miejsce – Gmina Łęczyce.

Głosowanie przeprowadzone wśród drużyn wyłoniło ponadto 
zdobywców tytułów:

– najsympatyczniejszy zespół – puchar otrzymała drużyna 
z Linii,

– najlepsza siatkarka – pamiątkową statuetkę otrzymała pani 
Ewa Nastały z Rumi,

– najlepszy siatkarz – pamiątkową statuetkę otrzymał pan 
Marek Świątek z drużyny gospodarzy.

Po raz pierwszy nagrodzony został również zawodnik naj-
starszy wiekiem – ogromną paterę wędlin, ufundowaną przez 
pana Jerzego Czerwionkę z Choczewa, otrzymał pan Tadeusz 
Piątkowski z Rumi.

Podziękowania za pomoc w organizacji rozgrywek skie-
rowane zostały do pana Tarasa Strzeleckiego i pana Zygmunta 
Bębenka, którzy również otrzymali patery smakowitych wyrobów 
choczewskiej fi rmy „Czer-Mar”. Podziękowanie otrzymał także 
pan Jerzy Czerwionka, który każdorazowo wspiera rozgrywki 
powiatowe, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i fi nanso-
wym. Pomocą organizacyjną zawody wsparł również Komendant 
pan Zbigniew Kołodziejski oraz pracownicy Ośrodka Doskona-
lenia Kadr SW „Relaks” w Zwartowie.

W tegorocznych Powiatowych Mistrzostwach Gminę 
Choczewo godnie reprezentowała drużyna w składzie: pan 
Andrzej Kościemski/kapitan/, pani Alicja Jaskulska, pani 
Lila Świątek, pan Marek Świątek, pan Krzysztof Łasiński, 
pani Marlena Gacek, pani Izabela Smarzyńska, pan Maciej 
Michniak i pan Dagmar Grzenkowicz.

Natomiast skład zwycięskiej drużyny Starostwa Powiatowego 
tworzyli: Andrzej Byczkowski (kapitan), pani Olimpia Miłosz, 
pani Małgorzata Piątkowska, pan Roman Turek, pan Tomasz 
Kolakowski, pan Tomasz Wittbrodt, pan Łukasz Cejrowski, pan 
Łukasz Masalski, pan Łukasz Bugaj i pan Łukasz Miotk. Nagrody 
ufundowane zostały ze środków budżetu Powiatu Wejherowskiego 
oraz budżetu Gminy Choczewo.

Rozgrywki zakończone zostały wspólnym posiłkiem, przy-
gotowanym przez pracowników kuchni Zespołu Szkół: szefa 
kuchni pana Krzysztofa Lewańczyka, wspomaganego przez panią 
Marzenę Bielecką i panią Barbarę Detlaff.

Tegoroczne spotkanie stało się okazją do oceny swoich sił 
przed zbliżającymi się XV Mistrzostwami Polski w Piłce Siat-
kowej Pracowników Samorządowych, które odbędą się w Redzie 
w dniach: 14–17 kwietnia 2011r.
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„STOWARZYSZENIE SPORTOWO-TURYSTYCZNO-
EKOLOGICZNO-KULTURALNE WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 01 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Choczewie 
odbyło się zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia, w 
którym uczestniczyło 20 osób – członków założycieli.

Zebrani, po zapoznaniu się z porządkiem zebrania oraz wybra-
niu przewodniczącego i protokolanta zebrania podjęli jednogłośnie 
uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, którego pełna nazwa brzmi: 
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczno-Ekologiczno-Kultural-
ne Wspólna Przyszłość 

z siedzibą w Choczewie. Na co dzień natomiast, stowarzy-
szenie będzie posługiwało się skróconą nazwą:  Stowarzyszenie 
STEK Wspólna Przyszłość. 

Następnie zebrani kolejno podjęli uchwały o: przyjęciu wcze-
śniej opracowanego statutu stowarzyszenia, wyborze komitetu 
założycielskiego, wyborze zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Skład zarządu: Michał Bianga – prezes zarządu, Sylweriusz 
Goyke – z-ca prezesa zarządu ds. sportowo-turystycznych, Woj-
ciech Knapiński – z-ca prezesa zarządu ds. ekologiczno-kultural-
nych, Bartłomiej Żurowski – skarbnik zarządu, Dorota Bianga-
Grabińska – sekretarz zarządu, Violetta Gabryelska – członek 
zarządu, Piotr Walczak – członek zarządu.

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są jasno określone 
w statucie, który dostępny jest na naszej stronie www.stek-cho-
czewo.org.pl.

STÓŁ WIELKANOCNY

KGW Sasino  uczestniczyło w przeglądzie kulinarnym „ Pomorski Stół Wielkanocny – tradycyjne ciasta i palmy wielkanocne”  
jako przedstawicielki powiatu wejherowskiego w dniu 06-04-2011r. w PODR  Gdańsk, Oddział Stare Pole.  Celem tego przeglądu 
było pobudzenie aktywności społeczeństwa wiejskiego w zakresie kultywowania tradycji, obyczajów i sztuki ludowej, ochrona dzie-
dzictwa kulinarnego i kulturowego oraz integracja społeczności lokalnej i wymiana doświadczeń.

W ramach prezentacji członkinie KGW Sasino pod przewod-
nictwem Genowefy Kramek przygotowały trzy ciasta wielkanoc-
ne: mazurek, sernik i baby wielkanocne. Nie zabrakło również 
świątecznych wielkanocnych dekoracji, wiosennych kwiatów, 
bazi, gałązek brzozy i bukszpanu. Uczestniczyłyśmy również 
w Konferencji na temat: ”Rola produktów lokalnych, tradycyjnych 
i regionalnych w promocji regionu”.

Prezentację stołu wielkanocnego przygotowały Panie: Geno-
wefa Kramek – palmę wielkanocną, Gabriela Niemiec – sernik 
wielkanocny, Jadwiga Lademan – mazurek oraz Krystyna 
Stefańska – babę drożdżową.

Pięknie haftowany obrus z motywami świątecznymi to dzieło 
Gabrieli Niemiec. Natomiast Gienia Kramek wykonała piękną 
palmę wielkanocną, wykorzystując do jej wykonania wiklinę, 
bukszpan, jałowiec, gałązki bazi i brzozy oraz różnokolorowe 
kwiaty.

W Starym Polu takie świąteczne prezentacje przygotowuje 
się corocznie, nie tylko w celu prezentacji tradycji świątecznych 

i kulinarnych, ale przede wszystkim w celu integracji środowisk wiejskich. Przyświeca temu również idea zachowania obyczajów 
i tradycji rodziny polskiej dla następnych pokoleń a także promowania ich na arenie europejskiej. Możliwości zarejestrowania po-
traw tradycyjnych i regionalnych, zapamiętanych z rodzinnych tradycji i zwyczajów kulinarnych jest kolejną szansą zachowania ich 
w pamięci i historii.

W tym miejscu szczególne podziękowania dla Wójta Gminy, Pana Wiesława Gębki, który zabezpieczył koszty transportu a Pani 
Beacie Madej za niezawodną organizację wyjazdu. Dla członkiń KGW szczególne gratulacje za rewelacyjnie przygotowaną prezen-
tację stołu wielkanocnego, przygotowane ciasta.

Uczestniczki prezentacji otrzymały nagrodę zespołową, wręczaną przez sponsorów imprezy: Urzędu Marszałkowskiego woj. 
pomorskiego, Izb Rolniczych i PODR.

Pełna sala gości, przedstawicielek KGW z całego województwa a także zaproszonych Wójtów i Starostów Powiatowych miała 
możliwość dokonania degustacji przygotowanych ciast i potraw, których smak i aromat, barwy i kształty są źródłem radości i pamięci 
kulinarnej wyniesionej z domów rodzinnych naszych rodziców, babć i dziadków.

 Doradca PODR Gdańsk  Genowefa Błahuszewska

Na kolejnym zebraniu podjęliśmy kolejne uchwały, tym razem 
„robocze” mobilizujące do wspólnego działania.

Najważniejszym i największym projektem, który w tej chwili 
wspólnie realizujemy z Urzędem  Gminy w Choczewie  są „Dni 
Gminy Choczewa”. Impreza odbędzie się na terenie Kopalina w 
dniach 22-24 lipca lub 23-24 lipca.

Ogłaszamy otwarty konkurs na LOGO (znak grafi czny) 
naszego stowarzyszenia. 

Celem konkursu jest wykreowanie znaku grafi cznego, który 
zostanie wykorzystany do identyfi kacji, popularyzacji i promocji 
Stowarzyszenia STEK Wspólna Przyszłość, w szczególności po-
przez jego umieszczanie na plakatach, papierze fi rmowym oraz 
innych drukach promocyjnych wydawanych przez stowarzysze-
nie, różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji 
interaktywnych w Internecie i innych mediach.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich 
mieszkańców Gminy Choczewo.

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2011 roku.
Nagrodą główną w konkursie jest aparat cyfrowy.
Informacji dotyczących konkursu udziela Sylweriusz Goyke 

Tel: 694 920 616, e-mail: goyas@wp.pl
Szczegółowe warunki konkursu określa regulamin, który do-

stępny jest na naszej stronie internetowej, www.stek-choczewo.
org.pl 

Michał Bianga 
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DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE JACKOWO

Dnia 6 marca 2011 roku w Jackowie odbył się Dzień Kobiet, uroczystość zaczęłyśmy od dnia „Małej Kobietki”. Dziewczynki z 
naszego sołectwa uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, które poprowadził Muzyk Weselny, On też umilał czas naszych 
dziewczynek muzyką na żywo. Gdy nasze pociechy rozeszły się do swoich domów w ich miejsce przyszły starsze kobietki, żeby 
wspólnie świętować, to powoli zapominane święto. Wszystkim było miło spotkać się we wspólnym towarzystwie przy kawce, słodkim 
poczęstunku i lampce wina. Serdeczne podziękowania dla Muzyka Weselnego, który rozbawił towarzystwo swoją muzyką, panie 
bardzo chętnie śpiewały i tańczyły przy skocznych utworach. Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz osobom zaangażowanym w 
organizację, mamy nadzieję, że było to pierwsze, ale nie ostatnie tego typu spotkanie.

Marzena Drewa Sołtys sołectwa Jackowo

DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA!DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA!

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW

SOŁTYS SOŁECTWA CIEKOCINO – PAN ARTUR GROEN

Mieszkańcem Ciekocina jest od 34 lat, czyli od urodzenia. Na razie jest kawalerem, lubiącym w wolnym czasie, podczas spotkań 
z przyjaciółmi słuchać muzyki i dobrze się bawić. Od sześciu lat pracuje w Szkole Podstawowej w Ciekocinie.

Sołtysem został już 1,5 roku przed końcem poprzedniej kadencji. Teraz ponownie mieszkańcy obdarzyli go 
zaufaniem i wybrali na swojego sołtysa.

Wziąwszy pod uwagę, że nie miał doświadczenia w pełnieniu takich funkcji, za największy sukces swój i rady 
sołeckiej minionej kadencji uważa zdobycie od sponsorów funduszy na zakup paczek świątecznych dla dzieci 
oraz zorganizowanie wycieczki do Szymbarka. 

W najbliższym czasie Pan Artur planuje w pracy sołtysa skupić się na organizacji wolnego czasu dzieciom, 
dla których często placem zabaw jest ulica i przystanek. Zamierza zająć się budową placu zabaw w Ciekocinku 
i poprawą estetyzacji wsi poprzez ustawienie klombów z kwiatami. Rada sołecka i radny z Ciekocina pomagają 
sołtysowi w pracy i chętnie z nim współpracują. Pan Artur w roli sołtysa czuje się pewnie, choć czasem miewa 
wątpliwości, czy ze wszystkim sobie poradzi. Jest otwarty na drugiego człowieka, chętnie słucha mieszkańców 

swojego sołectwa i stara się być skutecznym sołtysem.  

SOŁTYS SOŁECTWA GOŚCIĘCINO – PAN MAREK ZDRAL

W Gościęcinie, uroczym zakątku położonym na granicy powiatów, pan Marek mieszka wraz z żoną i dwójką synów od 5 lat. 
Pomimo tego, że wydaje się to być dość krótko, to jednak mieszkańcy obdarzyli pana Marka zaufaniem i powierzyli mu stanowisko 
sołtysa swojego sołectwa. 

Sołectwo Gościęcino jest niewielkie, ale nowy sołtys chciałby, aby było ono zauważone i wypromowane, nie tylko na terenie gminy. 
Nie obiecuje jednak zbyt wiele, bo wie, że spraw do załatwienia i różnorodnych rzeczy do zrobienia we wsi jest dużo, a funduszy – 

bardzo mało. Ale ma plany, które chciałby podczas swojej kadencji realizować. Z pomocą mieszkańców zaczął 
uporządkowywać teren wokół stawu, aby miejsce to stało się niejako wizytówką wsi i jednocześnie miejscem 
rekreacji nie tylko dla mieszkańców, ale również dla wszystkich odwiedzających wieś. Myśli również o świetlicy, 
która mogłaby stać się miejscem spotkań i integracji dla wszystkich mieszkańców. Jednak zdaje sobie sprawę, że 
tego marzenia nie będzie łatwo zrealizować. 

Jednym z istotnych problemów mieszkańców jest brak przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym temacie 
sołtys liczy na pomoc Urzędu, który mógłby na realizację tego celu pozyskać fundusze zewnętrzne. Niedawno we 
wsi zostało reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich, które jako stowarzyszenie mogłoby uzyskiwać dofi nanso-
wania z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rozwój sołectwa.  Pan Marek uważa, że jednoosobowo niczego 

nie jest w stanie dokonać, a jakikolwiek sukces, który uda się osiągnąć jest zawsze zasługą wszystkich mieszkańców, gdyż oni sami 
działają i wzajemnie motywują się do działania, bo chcą by ich wieś rozwijała się i aby coś się w niej działo. Nowy sołtys stara się jak 
tylko może pomagać ludziom i jest zawsze do ich dyspozycji. Pomimo  wielu obowiązków  i świadomości dużej odpowiedzialności, 
jest pełen nadziei, że uda mu się dobrze wypełnić obowiązki sołtysa.
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PROJEKT „OŻYWIĆ POLA – ROK SARNY”

Projekt edukacji ekologicznej „Ożywić pola – rok sarny” 
jest realizowany w Zespole Szkół w Choczewie już po raz drugi. 
Uczniowie mogą brać w nim udział dzięki współpracy z Kołem 
Łowieckim Jeleń.

W tym roku przystąpiły do niego: klasa 6 b szkoły podstawo-
wej oraz klasa 2 B gimnazjum. Prace w ramach akcji przebiegają 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Po jesiennych pracach pomocniczych na poletku zaporowym, 
konkursach i wystawach przyszła kolej na fi lmy o tematyce eko-
logicznej. Koordynator projektu pan Ryszard Karpiński odwiedził 
w szkole klasy biorące udział w akcji i dzięki jego uprzejmości 
uczniowie oglądali m.in. fi lm „Cztery pory roku w puszczy”. 
Ciekawa prelekcja pozwoliła poznać życie zwierząt w rezerwacie, 
warunki przyrodnicze, ciekawostki ekologiczne. Pan Karpiński 
pokazał również młodzieży broń myśliwską, opowiedział o etyce 
łowieckiej, kodeksie myśliwego - obejmującego zasady postępo-
wania w stosunku do zwierzyny oraz o zwyczajach łowieckich. Ta-
kie interesujące wykłady pozwalają poszerzyć wiedzę uczniów. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIEZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
WYCIECZKA DO FILHARMONII

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w 
Gdańsku to największa instytucja życia muzycznego w północnej 
Polsce, którą odwiedzają melomani nie tylko z regionu, ale także 
z kraju i z całego świata. To miejsce ludzi pragnących obcować 
ze sztuką na najwyższym poziomie.

Tym razem, 14.03.2011r., wśród widzów zasiadły najmłodsze 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Choczewie (z klas 0 i I). W sali 
Kameralnej odbył się koncert edukacyjny pt. „Grający hydrauli-
cy”. Bohaterami spotkania stały się rurki proste i kręcone, wentyle, 
suwaki, czyli instrumenty dęte blaszane. Przedstawienie prowa-
dzone przez p. Barbarę Żurowską-Sutt okazało się niesamowitym 
spektaklem muzycznym.

Uczniowie mieli okazję posłuchać wspaniałych aranżacji, 
fragmentów utworów takich jak: „La Traviata” Giuseppe Verdiego, 
czy „Tosca” Giacoma Pucciniego. „Grający hydraulicy” wykonali 
również utwory muzyczne Fryderyka Chopina. Choć słuchaliśmy 
w większości muzyki poważnej, to nie zabrakło nutki humoru. 
Ponieważ koncert edukacyjny przeznaczony był dla dzieci ze szkół 
podstawowych, a nawet przedszkoli, więc forma spotkania była 
dostosowana do młodszej widowni.

Koncert wzbudził ogromne zainteresowanie, czego wyrazem 
były końcowe oklaski oraz uśmiech na twarzach dzieci.

 Podziękowania za tak wspaniałą wycieczkę kierujemy do p. 
Kasi Sychowskiej, dzięki której mieliśmy darmowy wstęp.

Wiesława Okoń                                                                                                                                             

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY DLA NAJMŁODSZYCH

Lepiej zapobiegać, niż później leczyć” to odwieczna mak-
syma, która jest zawsze aktualna w wielu dziedzinach naszego 
życia, na przykład w kwestii bezpieczeństwa dziecka na drodze. 
Dlatego też rodzice, nauczyciele i Policja starają się w szczególny 
sposób dotrzeć do wyobraźni dziecka poprzez różnego rodzaju po-
gadanki, referaty i statystyki, ale nie tylko. Idealnym sposobem na 
przekazanie naszym dzieciom określonych treści było widowisko 
profi laktyczne, które odbyło się 22 marca br w naszej szkole.

Przestawienie to pozwoliło przekazać naszym dzieciom wiele 
dydaktycznych treści:

. umiejętność przechodzenia na drugą stronę jezdni (światła, 
miejsca szczególne)

. poruszanie się wzdłuż jezdni 

. zachowanie się w sytuacjach wymagających zdecydowanej 
asertywności

. kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych 

. elementarną znajomość znaków drogowych z punktu widze-
nia młodego rowerzysty

. prawidłowe noszenie tornistra 

. sposób zachowania się w wypadku agresji psa 

. działanie odblasków z punktu widzenia kierowcy.
I. Ratajczak

„ZŁODZIEJE ŻYCIA” W CHOCZEWIE !

23 marca br do naszej szkoły przyjechał Jarosław Tioskow 
– współzałożyciel i lider legendarnej blues - rockowej formacji 
Kasa Chorych. Wystąpił on przed zebraną w sali gimnastycznej 
młodzieżą z programem profi laktycznym. „Złodzieje życia”. 
Nasz gość opowiadał w nim m.in. o własnych doświadczeniach 
i muzycznych fascynacjach, lecz skupił się przede wszystkim na 
prezentacji prawdziwych historii muzyków, których fl irt z nar-
kotykami zakończył się tragicznie. Przy okazji uświadamiał też 
młodzieży, jak bardzo niebezpieczne są dopalacze. Nie zabrakło 
solidnej dawki dobrej, bluesowej muzyki. Skupienie słuchaczy 
oraz entuzjastyczne owacje na koniec były dowodem, że młodym 
odbiorcom podobała się zarówno artystyczna strona występu, jak 
i to wszystko, co chciał im przekazać na temat „złodziei życia” 
artysta.

Iwona Ratajczak
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II EDYCJA KONKURSU MAM TALENT

Dnia 25 marca 2011r. odbyły się eliminacje do szkolnego 
konkursu „MAM TALENT”. Do rywalizacji zgłosiło się 27 
osób. Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na dwie kategorie 
wiekowe. Pierwsza kategoria to klasy I-III szkoły podstawowej. 
Druga kategoria to klasy VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. 
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się głównie ze strony 
tanecznej i śpiewu.

Komisja w składzie: Sylwia Leśnik-Oleszek, Mateusz Radzie-
jewski, Alicja Tulikowska, Teresa Waloch, Anna Moskalczyk za-
kwalifi kowała do udziału w fi nale następujących uczestników:

I kategoria wiekowa
Knapińska Ada, Szwok Jakub, Siuta Zofi a, Oleszek Marysia, 

Tilak Klaudia, Tarent Julita, Formela Bożena
II kategoria wiekowa
Łasińska Aleksandra, Wyszecka Karolina, Knapińska Agata, 

Woźniak Paulina, Kaleta Alicja, Kropidłowska Klaudia, Bielecka 
Agnieszka

Finał odbędzie się 07 maja 2011r. podczas Festynu Rodzin-
nego, na który serdecznie zapraszają organizatorzy imprezy.

Teresa Waloch

Dnia 30 marca 2011r. o godz. 10.30  klasa 4 c razem z wy-
chowawcą p. Tadeuszem Huk, wybrała się na kręgle do Gniewina. 
Byliśmy bardzo podekscytowani.

Po przyjeździe na miejsce zmieniliśmy obuwie i weszliśmy 
na salę gier. 

Rywalizacji była zacięta, stanowiliśmy dobrą drużynę.
Zmęczeni - mogliśmy naładować akumulatory posilając się 

pizzą, zapiekankami oraz słodkościami.
Zabawa trwała do godz. 12.00 i chociaż chcieliśmy jeszcze 

zostać trzeba było wracać, bo zbliżał się czas odwozów dzieci 
ze szkoły.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni, ale wiadomo, że to, co 
dobre, szybko się kończy.

Uczeń kl. 4 c Łukasz Świtała 

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

Dnia 7 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół im. Unii Eu-
ropejskiej w Choczewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Służby Zdrowia. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie lekarz medycyny p. 
Sylwia Krzeptowska, położna – p. Danuta Kujawa, stomatolog – 
p. Jarosław Nieścior i Dariusz Konopka, pielęgniarki – p. Żanetta 
Dettlaff, p. Renata Fornalik, p. Hanna Huk oraz farmaceuta – p. 
Bożena Kozłowska.

Uroczystość rozpoczęła p. Mirosława Rudnicka, która w kilku 
słowach podziękowała całemu personelowi medycznemu za cały 
rok opieki i troski o zdrowie każdego z dzieci.

Następnie aktorzy starali się wyrazić wdzięczność zaproszo-
nym gościom. Uczniowie klasy 3 c SP przygotowali przedstawie-
nie pt. „Czerwony Kapturek” w wersji współczesnej, klasy 0 a i 0b 
zaśpiewali i zainscenizowali piosenki „Myję zęby”, „Mydło lubi 
zabawę” oraz „Witaminki”. Dzieci poczęstowały gości jabłusz-
kami i zaprosiły do wspólnej zabawy.

Nad całością czuwali wychowawcy klas: p. Wiesława Okoń, p. 
Renata Banaś, p. Małgorzata Mazur i p. Mirosława Rudnicka.

Na koniec podziękowania do naszych gości skierował 
również pan dyrektor Andrzej Soboń. W swojej wypowiedzi 
podkreślił jeszcze raz ogrom pracy i wielką odpowiedzialność, 
z którą trzeba się zmierzyć, pracując w tym zawodzie oraz wyra-
ził zadowolenie i wdzięczność za to, że dbają o zdrowie naszych 
wychowanków.

W imieniu wszystkich gości p. Bożena Kozłowska podzię-
kowała za piękny program artystyczny, a wszyscy aktorzy zostali 
obdarowani słodkim upominkiem. Cała uroczystość przebiegała 
w bardzo miłej atmosferze, dzięki czemu na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

Banaś Renata
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Pierwsze Msze Święte, przesłania papieża Jana Pawła II kierowane 
do Kaszubów, tłumaczenia Pisma Świętego, kazania, modlitew-
niki, kaszubskie Ojcze Nasz w Ziemi Świętej – wszystko to daje 
poczucie ogromnej nobilitacji języka, szczególnie ważnej dla 
samych Kaszubów.

W umocnieniu roli i znaczenia języka dużo pracy wkłada 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Dialog w tej sprawie podjęły 
również organy państwowe. Nie do przecenienia jest fakt wprowa-
dzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1999r. podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, która nakłada na szkoły obo-
wiązek organizacji kształcenia  umożliwiającego podtrzymywanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych. 

Tak jak w przypadku języka mniejszości narodowych i etnicz-
nych, szkoła może organizować nauczanie języka kaszubskiego na 
pisemny wniosek rodzica. Lekcje mogą odbywać się w klasach, 
w których jest nie mniej niż 7 zainteresowanych nauką uczniów. 
W przypadku mniejszej liczby uczniów zajęcia mogą odbywać 
się w grupach międzyklasowych lub międzyszkolnych. Nauka 
kaszubskiego realizowana jest głównie jako przedmiot dodatkowy 
w wymiarze 3 godz. tygodniowo.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności  gminnej, wy-
nikającym z ich przynależności etnicznej, Dyrekcja Zespołu Szkół 
im. Unii Europejskiej w Choczewie proponuje zainteresowanym 
uczniom naukę języka kaszubskiego w naszej szkole. 

Wnioski o nauczanie języka kaszubskiego w Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum rodzice zainteresowanych uczniów mogą 
składać w sekretariacie szkoły do 30.04.2011r. 

Dyrekcja ZS w Choczewie

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

30 marca 2011 roku w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w 
Choczewie odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierw-
szych na czytelników biblioteki szkolnej.

Głównym celem imprezy było zachęcenie pierwszoklasistów 
do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Jak co roku, uczniowie najmłodszych klas w pierwszym 
semestrze poznają litery i uczą się trudnej sztuki czytania. Kiedy 
opanują te umiejętności, przychodzi czas na samodzielne czytanie 
książek. Wtedy odbywa się w naszej bibliotece uroczysty apel. 
W tym roku zaproszeni goście: pan dyrektor Andrzej Soboń, 
nauczyciele i dzieci z uwagą obejrzeli inscenizację pt. „Wizyta 
w bibliotece szkolnej” przygotowaną przez uczniów klasy II 
a szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Grażyny Olszowiec. 
Po przedstawieniu dzieci złożyły przysięgę, następnie zostały 
pasowane na czytelników. Każde dziecko otrzymało pamiątko-
wy dyplom. Na zakończenie nowo przyjęci uczniowie w poczet 
czytelników zaśpiewali piosenkę. Uroczystość wszystkim się 
podobała, a dzieci z radością w niej uczestniczyły. 

Aktyw biblioteczny ZS w Choczewie

NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO

Kaszubi są, obok Mazurów i Ślązaków, jedną z trzech żyją-
cych obecnie w Polsce  grup etnicznych o charakterze autochto-
nicznym.

Na Pomorzu, wg szacunkowych danych, żyje ok. 550 tys. 
Kaszubów. Są oni potomkami wschodniej gałęzi dawnego Sło-
wiańskiego plemienia Pomorzan.

Kaszubszczyzna, szczególnie w ostatnich czasach , pojawia 
się w nowych sferach, które sprzyjają jej bezpośredniemu do-
wartościowaniu. Bezwzględnie ważną rolę przejął tu Kościół. 

I POWIATOWY KONKURS EUROPEJSKI

30 marca 2011 roku w Liceum nr 1 im. Króla Jana III Sobie-
skiego  w Wejherowie odbył się fi nał konkursu europejskiego. 
I etap szkolny odbył się 11 kwietnia 2011 roku i wzięło w nim 
udział 22 uczniów z klas I-III naszego gimnazjum. Test wiedzy 
o Unii Europejskiej wynikał z treści programu nauczania wiedzy 
o społeczeństwie oraz wiedzy ogólnej o krajach członkowskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem polskiej prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej. 

Szkolna komisja konkursowa w składzie: dyr. Gimnazjum 
Alina Rynko, Henryka Soboń – nauczyciel wiedzy o społeczeń-
stwie, Iwona Ratajczak – pedagog szkolny, wyłoniła 5 uczniów 
z najwyższą punktacją i przesłała zgłoszenie do organizatora. 
Laureatami fi nału zostali dwaj uczniowie naszego gimnazjum, 
uzyskując ex-quo trzecie miejsce: Tomasz Figuła – kl. III b i Mar-
cin Dzięgielewski – kl. II b. Wyróżnienie otrzymali: Magdalena 
Soboń – kl. II b, Paweł Langa – kl. III a, Zofi a Mashke – kl. III a. 
Nasi laureaci otrzymają 5 dodatkowych punktów na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. Gratulujemy!

Henryka Soboń
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ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE –
 NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa zwana jest też Kwietną lub Wierzbną i 
stanowi początek najważniejszych obchodów kościelnych, zwią-
zanych ze świętem Wielkiej Nocy. Kościół święci w tym dniu 
tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Uroczyste procesje 
z palmami rozpoczęły się w IV wieku w Jerozolimie, sam zaś 
zwyczaj święcenia palm wprowadzono do liturgii w XI wieku. W 
Polsce z palmami, którym przypisuje się nadzwyczajne właściwo-
ści, wiążą się liczne zwyczaje ludowe. Wierzba uznawana była za 
roślinę „miłującą życie”, w ikonografi i chrześcijańskiej symbo-
lizuje zaś zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Do palmy 
wkłada się też inne rośliny „wiecznie zielone”, jak np. gałązki 
cisu, borówek, bukszpanu, barwinka, tui i ozdabia się suszonymi 
kwiatami i wstążeczkami. Poświęconymi w kościele palmami 
kropiono domostwa, obejścia i bydło w oborze. Zawieszona pod 
strzechą ma ona chronić od złego, czarów i nieszczęścia, przed 
chorobą a przede wszystkim od ognia. Poświęcone palmy prze-
chowuje się z szacunkiem do następnych świąt Wielkanocnych.  
W Niedzielę Palmową kapłan nie przywdziewa szat pokutnych, 
fi oletowych, ale czerwone, a procesja ma charakter triumfalny. 
Tego dnia, w tradycji katolickiej, wierni przynoszą do kościoła 
palmy, które ksiądz święci  podczas  mszy. Z tej okazji w Zespole 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie ogłaszany jest konkurs 
na „Najładniejszą Palmę”. Uczniowie poszczególnych klas wy-
konują jedną palmę. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji 
związanej z Niedzielą Palmową, kształtowanie poczucia więzi 
z polską tradycją ludową oraz rozwijanie twórczych  zdolności  
naszych uczniów. Za  najpiękniejsze palmy uczniowie otrzymują 
dyplomy i nagrody ufundowane przez  szkołę i parafi ę, które 
zostaną wręczone na uroczystym apelu z okazji Świąt wielkanoc-
nych  20.04.2011r.W Niedzielę Palmową  barwnym korowodem 
spod szkoły  uczniowie z poszczególnych klas poniosą  palmy do 
kościoła parafi alnego  w Choczewie, gdzie będą uczestniczyć w 
uroczystej procesji  i we Mszy świętej.

Danuta  Mitkowska

Wyniki konkursu na  „Najładniejszą palmę”
W dniu 11.04.2011r. został  rozstrzygnięty konkurs na Naj-

ładniejsza palmę.
Skład komisji: Pani dyrektor  SP  Joanna Dzięgielewska, Ks. 

Ireneusz Smoliński, Kleryk Arkadiusz Guz, Kleryk Marek Jaż-
dżewski, Katechetka  Danuta  Mitkowska, Pani Beata Stodolna      

Wyniki:
Klasy gimnazjum:  I miejsce klasa  Ia,  II miejsce klasa IIIa, 

III miejsce  klasy I b i II b
Klasy  IV-VI SP : I miejsce klasa VI a, II miejsce  klasa Va, 

II miejsce klasy IV a i V b  
Klasy I-III SP     Klasa IIa
oraz wyróżnienia:    Klaudia Czaja Ib,   Oskar Gawryszewski 

Ic,  Katarzyna Kessler IIIc, Wiktoria Blok IIIc, Maciej Fusowski 
IIIb,   Agata Dziobak IIc, Patryk Sychowski IIc,  Zuzanna Hajko-
wicz IIIa,     Iga Dettlaff  IIb, Michał Rytlewski Ia, Julia Kozłowska 
IIb, Jakub Kotkowski Ic, Aneta Belka IIIa,   Lidia Peplińska Ic. 

TURNIEJ KLAS IV-VI SP ZORGANIZOWANY Z OKAZJI 
PIERWSZEGO DNIA WIOSNY

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w ZS w Choczewie został 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski TURNIEJ KLAS 
IV – IV SP. Uczniowie w różnych konkurencjach mieli możliwość 
zaprezentowania własnych umiejętności, skrywanych talentów. 
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor ZS, życząc wszystkim 
wspaniałej zabawy. Nad sprawiedliwym przebiegiem spartakiady 
czuwało jury w składzie:  p. M. Wyszecka,  p. S. Leśnik - Oleszek 
oraz Dyrektor p. A. Soboń.

Na sali gimnastycznej po zimie zagościły tak długo oczekiwa-
ne barwy wiosny. Uczniowie ubrani byli w kolor, który wcześniej 
wylosował gospodarz klasy. Mimo, że zadanie nie należało do 
najłatwiejszych uczniowie wykazali się ogromną pomysłowo-
ścią w tworzeniu swoich kreacji. Zaprezentowana paleta barw z 
pewnością poprawiała  każdemu nastrój i przypomniała o tym, 
że wiosna jest najpiękniejszą porą roku. 

Następnie rozpoczęła się konkurencja kulinarna. Trzyosobo-
we zespoły miały za zadanie przygotowanie smacznej i zdrowej 
sałatki. Kolejne zespoły zmierzyły się w konkurencji plastycznej. 
Uczniowie mając do dyspozycji jedynie kolorowe kredy i biały 
brystol stworzyli prawdziwe dzieła sztuki pt.: ”Witaj wiosno!!” 
Następnie został sprawdzony stan wiedzy ogólnej za pomocą 
bardzo znanej i lubianej zabawy „Państwa i miasta”. Przysłowia o 
wiośnie nie sprawiły uczniom większych trudności. Każdy z nich 
doskonale wiedział, że „kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej 
się wiosny ludzie spodziewają”.  Wiele emocji wywołała konku-
rencja Scrabble. Uczniowie w ciągu 2 minut z 10 literek układali 
wyrazy. Rekord wyniósł 21 słów. Najlepszą kondycją wykazali 
się uczniowie z klasy Vb i VIb. Bieg z woreczkiem na głowie i 
ringiem w dłoniach oraz  strzały na bramkę nie sprawiły im żadnej 
trudności. Kolejne zadanie polegało na wytypowaniu najczęściej 
pojawiającej się odpowiedzi na pytania dotyczące: wiosennych 
postanowień, ulubionego deseru, ulubionego zajęcia w wolnym 
czasie oraz miejsca w Europie godnego zobaczenia. Zawodnicy 
musieli zapomnieć o własnych upodobaniach i trafi ć w gusta 
wcześniej ankietowanych kolegów i koleżanek. Konkurencja 
muzyczna: ”Jaka to melodia?” stanowiła przerywnik pomiędzy 
innymi zadaniami. Najwięcej utworów odgadli uczniowie z klasy 
VIb. Turniej zakończyła konkurencja skojarzenia. Uczestnik za 
pomocą gestów lub              w formie opisowej przedstawił pozo-
stałym zawodnikom pięć słów z kategorii: obowiązki domowe, 
zawody, programy telewizyjne, postacie z bajek oraz instrumenty 
muzyczne. Nagrodzone zostały tylko poprawne odpowiedzi. 

Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami turnieju zostali ucznio-
wie z klasy VIb. Na II miejscu uplasowała się klasa Vb, a tuż za 
nią na III miejscu klasa IVa. Klasy te zostały nagrodzone bonami 
pieniężnymi z przeznaczeniem na potrzeby klasowe. Pozostałe 
zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. 
Każdy w tym dniu przekonał się, że najważniejsza jest zabawa, a 
współpracując ze sobą łatwiej można odnieść sukces. 

Uczniowie SP pragną podziękować Dyrektorowi ZS w Cho-
czewie p. A. Soboń, p. Dyrektor SP    J. Dzięgielewskiej, p. S. 
Leśnik- Oleszek, P. M. Wyszeckiej, p. T. Waloch, p. M. Radzie-
jewskiemu, p. M. Markuszewskiej oraz swoim wychowawcom za 
niezapomniane przeżycia i wspólnie spędzony czas. Na wyróż-
nienie zasługuje także pomoc dziewcząt z klasy Ib gimnazjum: 
K. Wyszeckiej, M. Grabowskiej, M. Sarzyńskiej, I. Witkowskiej, 
A. Łasińskiej, K. Wejer, J. Blok oraz A. Kalety z  I c.

OPIEKUN SU p. A. Tulikowska
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Dnia 15 marca 2011 r. w Wejherowie odbył się II powiatowy 
etap  konkursu „Twój Przyjaciel - Bank”, w którym udział wzięła 
trójka uczniów z Gimnazjum w Choczewie, wyłonionych w I,  
szkolnym etapie konkursu. 

Byli to: Karolina Chyrzyńska z kl. III b, Paweł Langa z kl. III a 
i Paweł Szur z kl. I a. Na tekst konkursowy w II etapie składały się 
zadania matematyczne otwarte oraz zadania zamknięte dotyczące 
wiadomości teoretycznych nt. Kaszubskiego Banku Spółdziel-
czego. Z wielką przyjemnością możemy pochwalić się, że na 11 
Gimnazjów z naszego powiatu, czyli 33 uczniów biorących udział 
w konkursie, nasz uczeń: Paweł Langa zajął trzecie miejsce. 

Katarzyna Sychowska

GMINNE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

POD HASŁEM „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”- 
CHOCZEWO 2011

Eliminacje gminne poprzedzone były zawodami międzyklaso-
wymi, które odbyły się 22 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Cho-
czewie. Przypomnijmy, że celem tego konkursu jest zachęcenie 
uczniów z terenu gminy do lektury i głębszej analizy przepisów 
przeciwpożarowych.

23 uczestników konkursu z gimnazjum i SP musiało odpo-
wiedzieć na pytania testowe.

Eliminacje międzyklasowe odbyły się w dwóch grupach 
wiekowych: 

-I grupa – młodzież szkół podstawowych,/9 uczniów/
-II grupa – młodzież szkół gimnazjalnych,/14 uczniów/
Uczestników turnieju oceniał p. Wojciech Paździo nauczyciel 

wychowania fi zycznego. Test najlepiej napisała Agata Bianga (II 
grupa wiekowa) uczennica IIIA gimnazjum, która uzyskała 30 
pkt. na 40.

W I grupie wiekowej najlepiej test napisała: Adrianna 
Rabczenko uczennica klasy Vb, która uzyskała 27 pkt. na 30 
możliwych.

Wyniki końcowe turnieju:
Szkoła Podstawowa:

I miejsce- Adrianna Rabczenko kl.V b
II miejsce- Katarzyna Żuk kl.VI b
III miejsce- Martyna Jakubowska kl.V b

Gimnazjum:
I miejsce – Agata Bianga kl. III A
II miejsce – Marcin Dzięgielewski kl. II B
III miejsce – Tomasz Woźniak kl. III B i Szymon Styn kl. 

III B
W czwartek 25 marca 2011 r. w świetlicy szkolnej Zespołu 

Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie odbyły się gminne 
eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Młodzież zapobiega 
pożarom”, którego celem było popularyzowanie wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 
i techniką pożarniczą. Konkurs sprzyja poznawaniu tradycji, 
historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cho-
czewie, przy współpracy Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie. Piętnastu uczniów z gimnazjum i szkół podstawo-
wych wzięło udział w gminnych eliminacjach. Byli to uczniowie 
ze:

Szkoły Podstawowej w Choczewie
Szkoły Podstawowej w Ciekocinie
Gimnazjum w Choczewie
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja 

w składzie:
Przewodniczący- dh Ryszard Karpiński – Prezes Zarządu 

Gminnego ZOSP w Choczewie,
– dh Krzysztof Cudnik – Sekretarz Zarządu Gminnego 

ZOSP w Choczewie,
– dh Marcin Świerzewski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP 

w Choczewie
– dh Karol Wojciechowski -Naczelnik JOT II OSP w Cho-

czewie

Końcowe wyniki turnieju:
 I grupa wiekowa/szkoły podstawowe

1. Dominika Dzeżdżon – SP Ciekocino
2. Katarzyna Żuk – SP Choczewo
3. Adrianna Rabczenko – SP Choczewo

II grupa wiekowa/gimnazja
1 Marcin Dzięgielewski – Gimnazjum Choczewo
2. Szymon Styn – Gimnazjum Choczewo
3. Agata Bianga – Gimnazjum Choczewo
Komisja wysoko oceniła wiedzę oraz umiejętności uczest-

ników konkursu. nagrody dla najlepszych wręczali: dh Ryszard 
Karpiński, dh Krzysztof Cudnik, dh Marcin Świerzewski, dh 
Władysław Skrzypkowski, pan Andrzej Soboń – Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie. W podziękowaniu 
za wieloletnie przygotowywanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
w szkołach naszej gminy Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Cho-
czewie dh Ryszard Karpiński wręczył upominki panu Wojciechowi 
Paździo i panu Grzegorzowi Książek.

Sponsorem głównym nagród jest Zarząd Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Choczewie.
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ZUCHY WITAJĄ WIOSNĘ

Wiosna to początek nowego cyklu życia, to pożegnanie dłu-
giej i trudnej zimy, to czas budzenia się do życia, czas zasiewów 
i czekania na plony. Dawniej ludzie wierzyli, że pewne obrzędy 
magiczne przyspieszają jej nadejście. Jednym  z tych obrzędów 
zachowanych do dzisiaj jest topienie marzanny. Marzanna, zwana 
inaczej morana, marena, śmiercicha to kukła, która jest symbolem 
zła nękającego ludzi z powodu zimy. Robiono ją ze słomy, owijano 
białym płótnem, zdobiono kolorowymi wstążkami. Obrzędowa 
kukła przedstawiająca postać kobiecą była rytualnie unicestwiana, 
zwykle topiona, czasem także palona, W kolejnych stuleciach 
obrzęd topienia Marzanny nabierał coraz bardziej zabawowego 
charakteru. Obecnie to głównie zabawa dla dzieci i młodzieży.

W dniach 18-19.03.2011 r. w naszej szkole odbył się biwak 
9 GZ „Bractwo Morskiej Przygody”. Głównym celem spotkania 
było kultywowanie tradycji związanych z obrzędem pożegnania 
zimy i powitania wiosny. Zuchy świetnie bawiły się w czasie wy-
konywania marzanny i układania okrzyków. 19 marca wyruszyły 
w barwnym korowodzie z marzannami do parku. Słomiane kukły 
zostały spalone. Dzieci okrzykami, piosenkami i tańcami powitały 
wiosnę. W drodze powrotnej do szkoły słuchały śpiewu ptaków, 
szukały pierwszych wiosennych kwiatów i pąków na drzewach 
i krzewach.

Wszystkim uczestnikom biwaku udzielił się radosny, pełen 
optymizmu nastrój. Wiosna już na dobre zagościła w naszej 
szkole!

Drużynowa 9 GZ „Bractwa Morskiej Przygody” phm Anna Strycharczyk

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU DROGOWEGOW ZESPOLE SZKÓŁ 

W CHOCZEWIE

31  marca  2011 r. w naszej szkole odbył się etap międzysz-
kolny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego.

W turnieju udział wzięły drużyny z dwóch  szkół podstawo-
wych/ SP Ciekocino  i SP Choczewo/   oraz Gimnazjum Choczewo. 
Uczniowie mieli do napisania test (25 pytań z przepisów ruchu 
drogowego) ,pokonać rowerem tor sprawnościowy składający się 
z 6 przeszkód oraz   miasteczko  ruchu  rowerowego.

Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej  w 
Choczewie  w  składzie: 

1. Krzysztof Obrzut – kl. 6 b
2. Jan Dźwiniel – kl. 5 c
3. Kacper Bąk – kl. 6 a
Opiekunem  drużyny  był:  Wojciech  Paździo

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 11-13.04.2011r. odbyły się w naszej parafi i reko-
lekcje wielkopostne. W tych dniach uczniowie SP i Gimnazjum 
nie brali udziału w zajęciach lekcyjnych. Uczestniczyli w naukach 
rekolekcyjnych w dwóch grupach wiekowych. „Rekolekcje wiel-
kopostne to taki szczególny czas (…). Jest to czas próby, czas 
lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i 
stajemy się lepsi” (www.latalik.pl).  

W tym roku rekolekcje prowadzi ojciec Jacek Giełdon oraz 
klerycy Arkadiusz Guz i Marek Jażdżewski. Dyrekcja Zespołu 
Szkół w Choczewie dziękuje Straży Gminnej i policji w zapew-
nieniu bezpieczeństwa naszym uczniom w drodze do kościoła. 

Drużynę  z  Ciekocina  reprezentowali:
1.Marcel Kazimierczak – kl. 6
2.Tomasz Bartosiewicz - kl. 6
3.Mateusz Misztal – kl. 6
Opiekunem  drużyny  był:  Krzysztof   Książek
W  turnieju wzięła  udział  również drużyna z  Gimnazjum w 

Choczewie w  składzie:
1.Krzysztof Wroński – kl. II B
2.Tomasz Woźniak – kl. III B
3.Paulina Lademann – kl. II A
Drużyna z SP Choczewo oraz Gimnazjum Choczewo repre-

zentować będzie naszą gminę w turnieju BRD na etapie powia-
towym, który  odbędzie się 28.04.2011r.
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UCZNIOWIE S.P. CIEKOCINO NA WYCIECZCE 
W GDYNI

Dnia 8 marca 2011r. uczniowie naszej szkoły pojechali na 
wycieczkę do Gdyni. Pierwszą atrakcją wycieczki było pójście do 
kina na fi lm „Miś Jogi”. Bajka był ciekawa i śmieszna.

Następnie pojechaliśmy do Centrum Nauki „Eksperyment”. 
Było tam dużo eksperymentów do wykonania, które mogliśmy 
zrobić sami. Najbardziej podobało nam się studio telewizyjne, 
mogliśmy np. zaprezentować pogodę. Po wykonaniu kilkunastu 
doświadczeń udaliśmy się do małej sali, w której mieliśmy zajęcia 
dotyczące układu oddechowego.

Po zakończonej prelekcji poszliśmy na obiad do restauracji 
„Olimp”- był pyszny. Najedzeni, pełni wrażeń powędrowaliśmy 
do hali sportowo - widowiskowej na mecz koszykówki kobiet. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIESZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
TRADYCYJNY „I DZIEŃ WIOSNY”

W poniedziałek 21 marca uczniowie S.P. w Ciekocinie 
tradycyjnie pożegnali zimę. Na początek odbył się konkurs mię-
dzyklasowy na najbardziej ekologiczną „Marzannę”. Zwyciężyły 
„Marzanny” klasy I i IV. Po ogłoszeniu wyników wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły powędrowali z kukłami nad rzekę do Słajsze-
wa. Zwycięskie „Marzanny” w sposób tradycyjny podpalono i 
utopiono w rzece, pozostałe słomiane kukły spalone zostały na 
ognisku. Nie byłoby szkolnej tradycji bez wiosennych dekoracji, 
którymi udekorowali się sami uczniowie. Wśród śpiewu wiosen-
nych piosenek uczniowie powrócili do szkoły.
 Uczniowie S.P. Ciekocino

Grała drużyna „Gwiazd Euroligi” kontra „Reszta Świata”. Na 
początku prowadził zespół „Europy”, ale tylko chwilowo. Mecz 
zakończył się wygraną dla drużyny „Reszty Świata” wynikiem 
116 do 88. Po meczu chętni uczniowie wraz z opiekunami udali 
się po autografy do koszykarek. Do domu wróciliśmy szczęśliwi 
i zadowoleni. 

To była udana i świetna wycieczka. Dziękujemy panom: S. 
Gronowskiemu, B. Nowak, T. Dymowicz, W. Wypych za pomoc 
fi nansową a przede wszystkim Panu M. Krawczykowi - prezesowi 
koszykarek LOTOSU Gdynia, który podarował nam bilety na 
mecz oraz zasponsorował autokar.

Uczennica kl. V S.P. Ciekocino Wiktoria Książek 
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SAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIESAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

PARADA ZIELONYCH

21 marca przedszkolaki w wyjątkowy sposób świętowały 
nadejście wiosny. Tego dnia odbyła się „Parada Zielonych”. 
Dzieci przyszły ubrane na zielono, aby w optymistyczny sposób 
zaprosić do siebie wiosnę, kolorem zieleni zaczarowały budzącą 
się do życia wokół przyrodę. Aby ich starania stały się efektowne, 
zgodnie ze zwyczajem witania wiosny, przedszkolaki musiały 
pożegnać zimę. Wzięły ze sobą kukłę Marzannę, instrumenty 
muzyczne i ruszyły na paradę po okolicy. Głośnymi okrzykami 

CZERWONY KAPTUREK

Miło było nam gościć młodych artystów z klas trzecich Szkoły 
Podstawowej w Choczewie. Z okazji Światowego Dnia Zdro-
wia wystawili dla przedszkolaków inscenizację p.t. „Czerwony 
kapturek”. Tym razem morał tej bajki był całkiem inny, dzieci 
dowiedziały się bowiem, jak prawidło należy się odżywiać, aby 
być zdrowym i energicznym. Dziękujemy młodym aktorom i ich 
opiekunom za udział w tym przedsięwzięciu.

Wychowawcy 

CALINECZKA

W marcu przedszkolaki wybrały się na niezwykłe przedsta-
wienie do Gdańska. Zespół moskiewskiej rewii na lodzie „Magart” 
zaprezentował dla uczniów fantastyczne baśniowe  widowisko 
„Calineczka” oparte na podstawie baśni H. Ch. Andersena. Dzieci 
były zachwycone, a efekty mogły podziwiać z pierwszych rzę-
dów widowni. Wzruszeń i emocji nie zabrakło. Dostarczyły je 
oryginalna muzyka, barwne stroje artystów, bogata scenografi a 
i dekoracje, a przede wszystkim kunszt i trudne elementy jazdy 
fi gurowej wykonywane przez artystów. Przedszkolaki były pod 
wielkim wrażeniem talentu i umiejętności młodych łyżwiarzy. 
Po całodniowej wycieczce wróciły szczęśliwe i zadowolone do 
przedszkola. 

i grą na instrumentach przegoniły zimę, a na koniec przygody 
spaliły kukłę w przedszkolnym ogrodzie. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać, kilka chwil później wiatr przegonił chmury 
i na niebie zaświeciło słońce.

Wychowawcy

07 maja 2011r. (sobota) godz. 1100 
 
Organizator: Rada Rodziców SP i Gimnazjum przy wspó�pracy  

      Zespo�u Szkó� im. Unii Europejskiej w Choczewie  

Miejsce: Sala sportowa przy Zespole Szkó� w Choczewie 

ZZbieramy na pomoce edukacyjne i stroje dla chóru 
szkolnego  

Program: 
�Mecz pi�ki siatkowej – rodzice kontra uczniowie  
�Pokaz Mody lata 70 
�Wyst�p szkolnego kó�ka tanecznego 
�Konkursy dla rodzin: Familiada 

          Skojarzenia 
�Fina� II edycji Szkolnego Konkursu „MAM TALENT” 

   – zwyci�zców wybierze widownia 
�Wyst�p chóru szkolnego  
 
Ponadto: 
Loteria – ka�dy los pe�ny
Kawiarenka:ciasta,tosty,kawa,herbata itp. 
Trampolina 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszka�ców naszej 
spo�eczno�ci 
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„NASZ SZARACZEK ZAJĄC”

W naszym przedszkolu wiele miejsca tematyce regionalnej. 
Dzieci na zajęciach poznają zwyczaje świąt wielkanocnych. 
Przedszkolaki wiedzą co to są pisanki, kraszanki i malowanki. Co 
powinno znaleźć się w koszyku ze święconką. Z niecierpliwością 
czekają na odwiedziny Zajączka, który w Wielki Czwartek po 
uroczystym śniadaniu zagości w przedszkolu. Dzieci ozdabiały 
wydmuszki, siały owies i rzeżuchę – nie może tych roślin zabrak-
nąć na wielkanocnym stole, wykonały stroiki i kartki świąteczne na 
Wielkanocny Konkurs Plastyczny. Świąteczne dekoracje naszych 
sal i szatni są dowodem kultywowania tradycji wielkanocnych.

Wszystkim przedszkolakom życzę radosnych świąt i bogatego 
zajączka. 

Halina Chmiel

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
„MALI EKOLODZY”

Z okazji Dnia Ziemi przedszkolaki przygotowały inscenizację 
ekologiczną pt. „Dziś witamy wiosnę w lesie”. Na przedstawienie 
zaprosiły leśniczego, pana Łukasza Kunz oraz rodziców. Celem 
naszego przedstawienia było kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej, umiejętności segregowania odpadów, a przede wszyst-
kim wdrażanie do szanowania przyrody. Mali aktorzy za swoje 
występy otrzymali duże brawa. 

„CZARY, MARY, HOKUS, POKUS – BĘC!

Naszym gościem była prawdziwa artystka iluzji, spotkanie 
było bardzo ekscytujące, przyniosło dzieciom dużo radości, 
bowiem do swoich magicznych sztuczek iluzjonistka zapraszała 
chętne dzieci, które również „czarowały” i …bardzo się temu dzi-
wiły. Przedszkolaki gromkimi brawami podziękowały za występy 
artyście. To były czary!!!
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LISTA LAUREATÓW KONKURSU PT.: „CHROŃMY PIĘKNO MORSKIEGO WYBRZEŻA” ZREALIZOWANEGO 
W RAMACH PROGRAMU „DEKALOG PLAŻOWICZA”.

Kl. I a
Wojciech Świtała
Tomasz Koter
Rafał Zalewski

Kl. I c
Bartosz Popielarz
Jakub Kotkowski
Krystian Izmajłowicz
Lidia Peplińska
Grzegorz Bianga

Kl. II a
Oghenetega Oyeye
Agnieszka Pilarska
Agata Pilarska 
Marta Zalewska
Gracjan Burzyński

Kl. IIb
Julia Kozłowska
Wiktoria Cicirko
Maciej Wesołowski
Tymoteusz Garski

Kl. IIc
Patryk Sychowski
Patrycja Krzeptowska
Matylda Witkowska
Zofi a Modlińska
Antonina Paździo
Dominika Krzysztofi ak
Małgorzata Godziek
Julia Figuła
Patrycja Hollin

kl. IIIb
Kinga Woźniak
Dominik Sawicki
Paulina Grzywacz
Adam Borowski
Kamil Kalicki
Aleksandra Kuchta

Kl. III c
Wiktoria Cielecka
Bartłomiej Dziarski

Kl. IV a
Kinga Panke

Klaudia Kaczocha
Bartosz Paździo
Monika Wolach

Kl. IV b
Nina Kimilu
Ada Knapińska

Kl. IV c
Dominik Rojek
Agnieszka Kwas
Jakub Joachimiak
Kacper Busłowicz
Wiktoria Mrulewicz
Nikola Majchrzak

Kl. VI
Agata Knapińska

Laureatom składamy gra-
tulacje, a relację z rozdania 
nagród przedstawimy w kolej-
nym numerze.

“CZWARTKOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

31 marca  2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Stefa-
na Żeromskiego odbyło się pierwsze w tym roku, a piąte z kolei 
spotkanie miłośników literatury. Liczne grono zgromadzone przy 
blasku świec, przywitał Wójt Gminy Pan Wiesław Gębka.

Głównym punktem wieczoru było wybranie przez uczest-
ników najciekawszej fraszki w ramach konkursu “Postać wójta 
okiem satyryka”. Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof 
Łasiński odczytał wszystkie fraszki, następnie goście poprzez 
głosowanie wytypowali zwycięzców. Pierwsze  miejsce i nagrodę 
wójta zdobyła Pani Ewa Wójcik, drugie Pani Teresa Wierska i 
Pani Wioletta Wójcik, kolejne Pani Edyta Korth.

Odbyła się również krótka debata na temat kultury, każdy 
miał możliwość przedstawienia swoich propozycji rozwoju kul-
turalnego w naszej gminie. W skupieniu i zadumie wysłuchaliśmy 
nowego wiersza Pani Teresy Wierskiej oraz opowiadania Pani 
Gieni Kramek. 

Mam nadzieję, że na następny wieczorek literacki przybędzie  
więcej osób, które  podzielą się swoją twórczością, ponieważ warto 
dzielić się tym co piękne i powoduje choć na chwilę oderwanie 
od szarości dnia codziennego.

Beata Żuk

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKIWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI
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WYSTAWA  WIELKANOCNA

Zapraszamy na wystawę stroików, palm, pisanek i kartek 
wielkanocnych do czytelni Gminnej Biblioteki w dniach od 20 
kwietnia do 6 maja.

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

W ramach projektu “Nasza Gmina Czyta Dzieciom”, tym razem naszym milusińskim czytał  
Z-ca  Wójta, Pan  Mariusz Pardus. Dzieci w skupieniu wysłuchały wierszy i opowiadań klasyków literatury dziecięcej. Tematem 

głośnego czytania oraz późniejszych warsztatów kulinarnych była “Wiosna”.
Pod bacznym okiem Pani Barbary Cholka mali kucharze wyczarowali pachnące słońcem kanapki, którymi podzielili się z orga-

nizatorami spotkania. Radość i uśmiech na buziach świadczą o tym, że warto czytać naszym dzieciom.
   Beata Żuk

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU 
LITERACKIEGO “PORY ROKU”

Komisja Konkursowa w składzie: Pani Teresa Wierska, Pani 
Wioletta Wójcik i Pan Marek Dzięgielewski, po wnikliwym 
zapoznaniu się z utworami nadesłanymi na konkurs wyłoniła 
laureatów:
Kategoria do lat 16

1 miejsce – Agata Knapińska
2 miejsce – Katarzyna Żuk

3 miejsce – Angelika Sawicka, Patryk Posański
Kategoria powyżej lat 16

1 miejsce – Piotr Konczak, Magdalena Markuszewska
2 miejsce – Piotr Radczuk
3 miejsce – Agata Siemczuk, Teresa Tarnowska

Wyróżnienie: Janina Gedecka
Wszystkim laureatom składamy gratulacje, a relację z rozda-

nia nagród przedstawimy w kolejnym numerze.
Beata Żuk
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
  Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

I. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo przeznaczone zostały do sprzedaży niżej opisane lokale użyt-
kowe: 

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Pow. 
użytkowa 

lokalu 
(m2)

Udział Nr KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie 
zagospo-
darowania

przestrzennego

Cena 
lokalu Uwagi

Zwartówko 2/1 0,3402 47,40 575/10.000 48811

Lokal użytkowy nr 5 znajduje 
się na parterze budynku nr 

18 położonego w Zwartowie. 
Budynek jest obiektem 

jedno i dwukondygnacyjnym 
o konstrukcji tradycyjnej, 

podpiwniczonym, z poddaszem 
mieszkalnym. Nieruchomość 

położona jest centrum Zwartowa, 
przy głównej drodze przelotowej. 

W bliskim sąsiedztwie 
zlokalizowane są budynki 
mieszkalne i użytkowe. 

W pobliżu są grunty rolne 
i leśne. Lokal użytkowy składa 
się z jednego pomieszczenia, 
wyposażony jest w instalację 

energetyczną, instalacja wod. – 
kan. dostępna w budynku.

Wydano decyzję 
o warunkach 

zabudowy 
znak AB-

7331/88/2008 
z dnia 24.03. 
2009 r. dla 

zmiany sposobu 
użytkowania 

budynku, 
zlokalizowanego 

na działce 
oznaczonej 

w dniu wydania 
decyzji nr 
2/1, obręb 

Zwartówko. 
Rodzaj 

inwestycji – 
przebudowa 
oraz zmiana 

sposobu 
użytkowania 

budynku 
usługowego 
na budynek 
mieszkalny.

34.000 zł

+ VAT

Sprzedaż
w drodze 
przetargu.

Zwartówko 2/1 0,3402 80,43 975/10.000 48811

Lokal użytkowy nr 6 znajduje 
się na parterze budynku nr 

18 położonego w Zwartowie. 
Budynek jest obiektem 

jedno i dwukondygnacyjnym 
o konstrukcji tradycyjnej, 

podpiwniczonym, z poddaszem 
mieszkalnym. Nieruchomość 

położona jest centrum Zwartowa, 
przy głównej drodze przelotowej. 

W bliskim sąsiedztwie 
zlokalizowane są budynki 
mieszkalne i użytkowe. 

W pobliżu są grunty rolne 
i leśne. Lokal składa się z trzech 

pomieszczeń i sanitariatów, 
wyposażony jest w instalację 

energetyczną i instalację wod. – 
kan. Lokal skanalizowany przez 

sieć gminną.

56.500 zł

+ VAT

Sprzedaż
w drodze 
przetargu.

Zwartówko 2/1 0,3402 110,35 48811

Lokal użytkowy nr 7 
znajduje się na I piętrze 

budynku nr 18 w Zwartowie. 
Budynek jest obiektem 

jedno i dwukondygnacyjnym 
o konstrukcji tradycyjnej, 

podpiwniczonym, z poddaszem 
mieszkalnym. Nieruchomość 

położona jest centrum Zwartowa, 
przy głównej drodze przelotowej. 

W bliskim sąsiedztwie 
zlokalizowane są budynki 
mieszkalne i użytkowe. 

W pobliżu są grunty rolne 
i leśne. Lokal użytkowy składa 
się z czterech pomieszczeń, 
wyposażony jest w instalację 

energetyczną, instalacja wod. – 
kan. dostępna w budynku.

76.600 zł

+ VAT

Sprzedaż
w drodze 
przetargu.

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

29.04.2011 r. (piątek), godz. 19.00 w auli Gimnazjum nr 1 przy ul. Sobieskiego 300 w Wejherowie. 
Szarpanina to laureat Przeglądu Kabaretów PAKA. Kabaret istnieje od grudnia 2007 roku, jednak jego członkowie związani są ze 

sceną kabaretową już od kilku lat. Są autorami scenariuszy kilku kabaretonów i koncertów tematycznych, pisują też skecze radiowe 
w ramach współpracy z Polskim Radiem Szczecin.

Dynamiczny program okraszony porywającą grą aktorską i oprawą muzyczną to cechy, jakimi Szarpaninę określają widzowie, 
jurorzy i jakimi Szarpanina określa się sama. Szarpanina to również główny animator życia kabaretowego Szczecina i okolic. Kaba-
ret jest organizatorem największego festiwalu kabaretowego w regionie - Szczecińskiego Przeglądu Autorskich Kabaretów SZPAK, 
regularnie organizuje kabaretony, spotkania i warsztaty kabaretowe dla młodzieży.

Bilety można nabyć w Wejherowskim Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00, rezerwacja telefoniczna: 
58 672 - 27 - 75. Odbiór rezerwacji na 30 min. przed występem. Bilety w cenie 15 zł.

WÓJT GMINY CHOCZEWO

ogłasza, że w dniu 27 maja 2011 roku o godz. 11.00 w sie-
dzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny 
przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości nr 
509 o powierzchni 1000 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
nr 40858, położonej w obrębie ewidencyjnym Sasino z przezna-
czeniem na cele związane z obsługą turystów.

Dla dz. nr 509 brak aktualnie obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów działka 
opisana została jako droga.

Dzierżawa zawarta zostanie na czas od 20 czerwca do 19 
września 2011 roku. Wysokość wywoławcza czynszu dzierżaw-
nego 2.500 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100), 
wadium ustalono w wysokości 500 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie 
Gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat, nie 
posiadające zaległości podatkowych ani zaległości wynikających 
z umów cywilnoprawnych wobec Gminy Choczewo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Choczewo z dnia 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza co następuje:
Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do dzierżawy na cele rolne następujące nieruchomości:

Obręb Nr KW Numer
działki

Obszar
w ha

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie Zospodarowania Wysokość czynszu 

rocznego Uwagi

Łętowo 49960 135/2 0,9429

Działka położona 
w miejscowości 

Łętowo, po prawej 
stronie drogi 
dojazdowej 

do Choczewa.

Brak aktualnie 
obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Czynsz dzierżawny 
w wysokości 160 zł 

został ustalony 
w przetargu.

Umowa dzierżawy 
trwa do dnia 

30.04.2011 r., 
zostanie przedłużona 

do 2016 roku.

1. złożenie w sekretariacie urzędu do dnia 23 maja 2011 roku 
zaświadczenia o zameldowaniu;

2. wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo 
w banku KBS O/Choczewo nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 
0010 do dnia 23 maja 2011 roku. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Gminy Choczewo.

3. złożenie w sekretariacie urzędu do dnia 23 maja 2011 roku 
w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA PRZETARG 
STILO” koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z „warun-
kami przetargu”, które należy odebrać w siedzibie urzędu pok. 
nr 11.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choczewo, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia 
umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu, 
powiększony o należny podatek VAT, po zaliczeniu wadium płatny 
jest w dwóch ratach wg „warunków przetargu”.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cho-
czewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, woj. 
pomorskie, tel. 0-58 572-39-40 wew. 209.

WÓJT GMINY CHOCZEWO I UKS „GOL” W CHOCZEWIE

zapraszają mieszkańców Gminy Choczewo na 

Turniej Tenisa Stołowego,
który odbędzie się w dniu 8 maja 2011 roku o godzinie 1000 w sali Zespołu Szkół w Choczewie.

Kategorie turnieju:
dziewczęta i chłopcy rocznik 1998, 
dziewczęta i chłopcy rocznik 1995,  

kobiety, 
mężczyźni. 

Uwaga. W czasie turnieju odbędzie się konkurs rzutów osobistych do kosza i strzałów do bramki nogą. Wstęp wolny 
!
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„Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu”
François de La Rochefoucauld 

Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu) to choroba, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świado-
mości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić 
do przedwczesnej śmierci. Alkoholicy to ludzie, którzy nie są w stanie konsekwentnie kontrolować swego picia 
przez dłuższy czas i nie mogą ręczyć za swe zachowanie, kiedy już zaczną pić. Konieczna jest długoterminowa, 
specjalistyczna terapia, która pozwoli alkoholikowi zrekonstruować swoje życie, odbudować ważne wartości, 
funkcje społeczne i rodzinne oraz podjąć trud mierzenia się z przeciwnościami losu bez użycia alkoholu. 

ALKOHOL JEST PROBLEMEM W TWOIM ŻYCIU? CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?

POMOŻEMY CI! GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW CHOCZEWA  ZAPRASZA 
W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZINIE 17.00. SPOTYKAMY SIĘ W „STAREJ SZKOLE”. ZAPRASZAMY!

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„PROMYK NADZIEI”
zaprasza dnia 26 kwietnia br. w godzinach od 8 do 10 
w Ośrodku Zdrowia w Choczewie na indywidualne 

konsultacje z pracownikiem ochrony zdrowia.

Choczewskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI”

zaprasza 
wszystkich zainteresowanych – osoby niepełnosprawne 

lub ich opiekunów  na spotkanie, które odbędzie się 
13.05 br. o godz. 13  w Urzędzie Gminy.

HARMONOGRAM DZIA�ALNO�CI KULTURALNO - POPULARYZATORSKIEJ 
W POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  

im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 
w maju 2011r. 

 
09.05. (poniedzia�ek) – 10.05. (wtorek) – obchody Dnia Bibliotekarza,  
           przyjazd bibliotekarzy z Serbii, Czech i S�owacji, zwiedzanie Wejherowa, wizyta w    
           bibliotekach w regionie (Luzino, �eba, Katedra Slawistyki UG, Wojewódzka i Miejska    
           Biblioteka Publiczna, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) 
11.05. (�roda) godz. 9.00 – mi�dzynarodowa konferencja dla bibliotekarzy „Biblioteka Publiczna w 
XXI wieku” – sala konferencyjna Urz�du Miasta ul.12 marca (szczegó�y w za��czonym    
           harmonogramie) 
12.05. (czwartek) godz. 17.00 – „Pan Tadeusz” czyli Wejherowski Dzie� Kultury S�owia�skiej” –   
           Park miejski im. Aleksandra Majkowskiego – wyst�py zespo�ów s�owia�skich, recytacja  
           fragmentów „Pana Tadeusza” w j�zyku polskim, kaszubskim, serbskim, czeskim i s�owackim,  
           gwiazda wieczoru – Weronika Korthals oraz Kaszubskie Duo Artystyczne „We Dwa  
           Kònie” (szczegó�y na plakatach) 
13.05. (pi�tek) godz. 11.30 – spotkanie autorskie z Andrzejem M. Grabowskim – autorem programów    
           telewizyjnych dla dzieci, s�ynnym Panem Tik-Tak oraz Profesorem Ciekawskim 
25.05. (�roda) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
           Maj – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi��ki dla M�odzie�y 
           Maj – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi��ki dla Doros�ych 
           Maj – wystawa malarska Ewy Lisieckiej 
Wystawki zwi�zane z rocznicami: 
�wi	to Konstytucji 3 Maja - Czytelnia Naukowa 
40. rocznica �mierci Czes�awa Janczarskiego (2.09.1911-19.05.1971) – poety, t�umacza,  
          d�ugoletniego redaktora dwutygodnika „Mi�”, autora min. Serii o Misiu Uszatku –  
          wypo�yczalnia dla Dzieci 
165. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza (05.05.1846-15.11.1916) – polskiego nowelisty,  
          powie�ciopisarza, publicysty, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Wypo�yczalnia  
          dla Doros�ych 
Dzie� Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) – Filia nr 2 
 

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

http://www.facebook.com/BibliotekaWejherowo 
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Prawidłowe rozwiązanie poprzedniej krzyżówki dostarczyło 11 osób. Są to :  Czesława Bocho, 
Adriana Pienszke, Anna Zabłotnia, Wiktoria Cielecka, Barbara Hurko, Danuta Jankowska, 
Danuta Pytel, Aleksandra Łasińska, Anna Pellowska, Iwona Ratajczak, Sylweriusz Goyke. 

Podczas losowania wyłoniony został zdobywca nagrody - Wiktoria Cielecka.
Gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnym konkursie!

KRZY�ÓWKA  
LITERY Z SZARYCH PÓL, CZYTANE KOLEJNO RZ�DAMI OD LEWEJ DO PRAWEJ UTWORZ� ROZWI�ZANIE- MY�L UMBERTO ECO. NALE�Y JE 

DOSTARCZY� DO 11 MAJA 2011 r.  DO SIEDZIBY BIBLIOTEKI OSOBI�CIE, E-MAILEM LUB POCZT�, PODAJ�C JEDNOCZE�NIE SWOJE IMI�, 

NAZWISKO, ADRES ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO. NAGROD� JEST S�OWNIK HISTORII POLSKI I 	WIATA, A ZWYCI�ZCA ZOSTANIE 

WY�ONIONY 12  MAJA W DRODZE  LOSOWANIA. 

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

1 2 3. 4. 5. 6.  7. 8. 

9. 

10. 

11. 

12. 13. 14. 15. 

16.  

17. 18. 

19. 

20. 

21. 22. 23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

POZIOMO: 
1. kraj ze stolic
 w Ottawie 
4. wykrad� bogom ogie� 
9. s
 nimi borowiki i muchomory 
10. surowiec do wyplatania koszy i mebli 
11. Picioksi
g Moj�esza 
12. figura gimnastyczna lub rodzaj sznurka 
17. wyprawa krzy�owa 
19. muzu�ma�ski przywódca religijny 
20. maso�ska lub honorowa 
22. jest nim Oklahoma i Utah 
24. cz�onek Towarzystwa Jezusowego 
25. „…..Polski”- czasopismo dla my�liwych 
26. potoczna nazwa oceny dopuszczaj
cej 
27. nauka o budowie tkanek 
28. sia� go to rozpuszcza� plotki 

PIONOWO
2. ttnica g�ówna 
3. �ona Mieszka I - ksi�niczka czeska 
5. dzielnica Warszawy lub: ch�, pragnienie 
6. mieszkanka kraju ze stolic
 w Tallinie  
7. inaczej: byt, istnienie 
8. masa z pancerzy �ó�wi 
13. nauka, wiedza o ro�linach leczniczych 
14. stellaria,  ro�lina z rodziny go�dzikowatych  
15. choroba biblijnego Hioba 
16. zdrowy owoc o czerwonej barwie 
18. sklep ze starymi ksi
�kami 
21. i szympans i pawian 
23. wiara w Szatana 
24. aposto�- zdrajca 
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