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BIOGAZ - ENERGIA Z ODPADÓWBIOGAZ - ENERGIA Z ODPADÓW

BIOGAZOWNIA TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNYCH SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ENERGII I JEDNO-
CZEŚNIE ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH ELEKTROWNI. BIOGAZOWNIA ŚWIECI, GRZEJE I UTYLIZUJE 
ODPADY… TEGO NIE „POTRAFI” ŻADNE INNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII. WEDŁUG RZĄDOWEGO 

PROJEKTU „BIOGAZOWNIA W KAŻDEJ GMINIE”, DO 2020 ROKU W POLSCE MOŻE POWSTAĆ NAWET 
2,5 TYS. ZAKŁADÓW BIOGAZOWYCH.

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.

W dzisiejszym numerze m.in.:  
Wójt odpowiada na kolejne pytania Czytelników, relacja ze spotkania przedstawicieli naszego samorządu z władzami norweskiej Gminy 

SØmna, relacja z XI edycji krajowego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Otwarty List Policji do Obywateli i jak 
zwykle - wieści ze Szkół, Przedszkoli i Biblioteki Gminnej… oraz kolejna Krzyżówka Literacka z nagrodą!  

          
Życzymy miłej lektury
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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. 

Szanowni Czytelnicy!
Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury Gminnego Biuletynu „Wieści Cho-

czewskie”.
Wiem, że nie wszystkich z Państwa jestem w stanie zadowolić tym o czym, i w jaki sposób piszę. Jednakże 

wiedząc, podobnie jak Alfred Musset, że „doskonałość tak samo nie jest nam dostępna jak nieskończoność…” 
– nawet nie próbuję jej osiągać.

Niezmiennie więc proszę, aby każdy, kto ma jakieś pomysły na to, by gazeta była ciekawsza, by tym samym 
miała więcej czytelników, pomógł w jej redagowaniu.
Przed nami sezon urlopowy… – czas zasłużonego odpoczynku, letniej beztroski i relaksu. Dla dzieci – długo 
wyczekiwany czas wakacji! Może właśnie w tym wolnym czasie, podczas wakacyjnych podróży i wędrówek 
„znajdą” Państwo jakiś ciekawy temat, o którym warto napisać…

Życzę Państwu słonecznych, beztroskich urlopów i bezpiecznych powrotów!
/w.w./

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

„Nie potrafi ę przewidywać, ale potrafi ę kłaść podwaliny.
Bo przyszłość jest czymś, co się buduje.”

Antonie de Saint-Exupéry

Drodzy Mieszkańcy!
Każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania i refl eksje. Myślę, że przez parę 

miesięcy mojego „wójtowania” dość precyzyjnie określiłem wizje rozwoju naszej 
gminy.

Cieszy mnie fakt, że społeczeństwo otworzyło się na działanie, wyrażanie 
własnych opinii i formułowanie oczekiwań. W ostatnim czasie powstały nowe 
stowarzyszenia, które mam nadzieję zrobią wiele dobrego dla mieszkańców Gminy 
Choczewo.

Natomiast martwi mnie fakt braku współpracy społecznej. Przecież nie od dziś wiadomo, że razem można 
zdziałać więcej, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i szerszym – międzygminnym czy powiatowym.

Musimy nauczyć się wspólnego działania dla budowania pomyślnej przyszłości jako jeden zgrany zespół, a nie 
indywidualnie – w atmosferze nieustannej konkurencji.

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo
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PYTANIA DO WÓJTAPYTANIA DO WÓJTA
1. Jakie są prawa i obowiązki Strażnika Gminnego i jakie zadania ma do wykonania? Obecnie obywate-

lowi naszej społeczności Strażnik Gminny kojarzy się z radarem ukrytym w krzakach na poboczu drogi.
Według Regulaminu Straży Gminnej w Choczewie, do zadań Straży należy między innymi:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu dro-

gowym;
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usu-

waniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia;
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych;
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te znaj-

dują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu innych osób;
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także uczestnictwo w działaniach ma-

jących na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
Realizując swoje zadania - Straż:
1. działa samodzielnie, bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku 

publicznego;
2. współpracuje z Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3. ma prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania swoich zadań oraz w celu:
- utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
- przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Strażnik wykonując swoje zadania, ma prawo do m.in.:
1. udzielenia pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wycho-

wawczego;
2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadkach wy-

mienionych w art. 12 ust.3 a pkt a-c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 
poz. 779, z póź. zm.);

5. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym 
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

6. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu i wnoszenie środków 
odwoławczych;

7. usuwania pojazdów i ich unieruchamianie poprzez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie okre-
ślonymi w przepisach o ruchu drogowym.

2. W jakich godzinach pracuje Straż Gminna? Czy nie sądzi Wójt, że w godzinach wieczornych i noc-
nych, a także w dni wolne od pracy i święta przydałyby się w naszej gminie patrole strażników?

Obecnie Straż Gminna pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30, a ponadto pełni wraz z Policją dyżury popołu-
dniowe i nocne.

3. Jakie jest miesięczne utrzymanie czteroosobowej obsady Straży Gminnej, miesięczny koszt utrzyma-
nia pojazdu służbowego (z uwzględnieniem paliwa, napraw, ubezpieczenia itp.) a także miesięczny koszt 
utrzymania trzyosobowej pomocniczej obsługi administracyjnej Straży?

W chwili obecnej w Straży Gminnej zatrudnionych jest trzech Strażników i Komendant oraz trzy osoby ob-
sługi pomocniczej. Miesięczny koszt utrzymania całej obsady - w tym pensje pracowników, paliwo, koszt napraw 
i ubezpieczenia samochodu wynosił (przykładowo w miesiącu grudniu 2010 r.): 26.945,84 zł. Planuje się, aby 
zmniejszyć obsadę Straży Gminnej do jednej osoby obsługi i dwóch strażników.

Cdn…
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SPOTKANIA POLSKO – NORWESKIE

W dniach 30–31 maja br. w sali konferencyjnej Hotelu He-
velius w Gdańsku odbywały się ofi cjalne spotkania władz Gminy 
Choczewo z delegacją norweskiego Województwa Nordland oraz 
norweskiej Gminy SØmna z reprezentantami Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego i przedstawicielami gdańskich, 
regionalnych organizacji turystycznych. Stronę norweską repre-
zentowali — Starszy Radca Wydziału Rozwoju Ekonomicznego 
Województwa Nordland — pan Per StrØmhaug, Wójt Gminy 
SØmna — pan Edmund Dahle, Sekretarz Gminy SØmna — pani 
Astrid BjØrkan, Kierownik Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy 
SØmna — pan Nils Anton Nyborg, Radca Gminy SØmna — pan 
Signar Kristoffersen oraz tłumacz — pan Cezary Szewczyk. 
Gminę Choczewo reprezentowali — Wójt Gminy — pan Wiesław 
Gębka, Przewodniczący Rady Gminy — pan Krzysztof Łasiński, 
Kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie Urzędu 
Morskiego w Gdyni — pan Wacław Lipiec oraz pani Anita Bie-
leninik-Oyeye. Podczas dwóch spotkań prowadzono rozmowy 
na temat polsko-norweskiej współpracy kulturalnej, turystycznej 
oraz gospodarczej pomiędzy województwami — Pomorskim 
i Nordland.

Zasadnicza część rozmów poświęcona została partnerskiej 
współpracy pomiędzy Gminą Choczewo a Gminą SØmna. Pod-
sumowano wówczas dotychczasowe osiągnięcia partnerstwa 
pomiędzy gminami oraz obustronnie zadeklarowano intencję 
do czynnego i systematycznego rozszerzania współpracy, przy 
zachowaniu dotychczasowych tradycji i zasad partnerstwa. Do-
tychczasowa współpraca opierała się praktycznie na aspektach 
kulturalno-edukacyjnych, co zdaniem obu stron stanowi solidny 
fundament do poszerzania partnerstwa o elementy z dziedziny 

przemysłu, wymiany towarów, turystyki, agroturystyki, sportu 
i ochrony zdrowia. Strona norweska przypomniała, że istnieje 
możliwość zatrudnienia zainteresowanych pracą za granicą miesz-
kańców Gminy Choczewo na terenie województwa Nordland — 
w tym również w Gminie SØmna.

Obie strony są bardzo zainteresowane rozwijaniem wza-
jemnych, bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami 
partnerskich gmin. W związku z tym, w celu bliższego poznania 
się społeczności obu gmin, strona norweska zaprosiła grupę 
mieszkańców naszej gminy do ponownego odwiedzenia Gminy 
SØmna we wrześniu br. Wójt Gminy Choczewo — pan Wiesław 
Gębka przyjął zaproszenie, po czym wyznaczono termin wizyty 
na drugi tydzień września 2011 roku. Podczas pobytu w SØmna, 
grupa z naszej gminy, poza zwiedzaniem, będzie miała okazję 
zaprezentować nasze produkty regionalne oraz bogatą ofertę 
agroturystyczną na wyodrębnionym stoisku, podczas corocznych 
targów w SØmna oraz przyjrzeć się z bliska przebiegowi wybo-
rów samorządowych, które odbędą się w Norwegii 12 września 
br. W skład delegacji Gminy Choczewo mają wchodzić przed-
stawiciele władz, organizacji agroturystycznych, kół gospodyń 
wiejskich, rolników, leśników oraz sportu.

Partnerskie projekty, w tym wyjazdy w ramach międzyna-
rodowej współpracy pomiędzy partnerskimi gminami dają także 
możliwość ubiegania się o unijne środki na ich realizowanie. 
Warunkiem otrzymania pomocy fi nansowej jest zaangażowanie 
i wspólne sporządzanie wniosków przez dwa współpracujące 
podmioty. Na partnerstwie mogą więc zyskać obie strony.

Oprócz skonkretyzowania planu współpracy na najbliższe 
miesiące, nakreślono także nowe obszary współpracy na lata 
następne.

Anita Bieleninik-Oyeye

MÓJ GŁOS...MÓJ GŁOS...
KAŻDY MOŻE BYĆ POETĄ…

* * *
Dziś jest spotkanie Koła naszego,
Miło witamy Wójta swojego.
Chociaż już kilku żeśmy przeżyli
Z Nim też w przyjaźni będziemy żyli,
Niechaj zapozna swych emerytów,
By między nami nie było zgrzytów.
Wszak my jesteśmy ze sobą zżyci,
Bardzo szanują się emeryci.
Są między nami starsi i młodzi,
Ale nikomu to nic nie szkodzi.
Wszyscy żyjemy jakby rodzina,

I każdy swoje życie wspomina.
Jak przeżyliśmy to nasze życie,
A wszak bywało to rozmaicie.
Czasami dobrze albo i źle,
Pomimo tego żyć się chce.
Chociaż ubywa nam urody,
Każdy w tym gronie czuje się młody.
I chociaż nogi już nam się chwieją,
My wciąż musimy żyć nadzieją.
A mamy Wójta wspaniałego,
Zawsze możemy liczyć na niego.
Radni zaś dobrze niech doradzają,
O emerytach niech pamiętają,
A w trudnych chwilach dają pociechę,

Abyśmy żyli zawsze z uśmiechem.
Trochę na serio, a trochę w żartach
Tego Wam życzy seniorka Marta.

Choczewo, 20.01.2011r.
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ZACZAROWANA PIOSENKA

Fundacja Anny Dymnej ”Mimo Wszystko” zaprosiła 4-osobową delegację z naszej gminy 
na Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i VII Festiwal Zaczarowanej 
Piosenki im.Marka Grechuty do Krakowa.

Już od siedmiu lat, co roku, krakowski Rynek Główny rozbrzmiewa piosenkami wykony-
wanymi przez osoby niepełnosprawne. Towarzyszą im znani artyści polscy. W tym roku byli 
to m.in. Monika Kuszyńska, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska i Maciej Miecznikowski. 
Najważniejsi są jednak ci, którzy muszą znaleźć odwagę, aby stanąć u boku uznanych gwiazd, 
przemóc własną niepełnosprawność i zaśpiewać przed tłumem widzów. I jak oni śpiewają!, 
Bez kompleksów, z zaangażowaniem, a przede wszystkim urzekają naturalnością i ciepłem. 
Dla tych kilkunastu niepełnosprawnych artystów zebrały się w Krakowie tysiące widzów, ale 
i cała rzesza ludzi dobrej woli, którzy zajmują się na co dzień pomocą ludziom pokrzywdzonym 
i dotkniętym różnymi życiowymi przypadłościami. 12.czerwca, w koncercie „Razem Mimo 
Wszystko”, zaprezentowało się bowiem siedem fundacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. 
osobami niepełnosprawnymi, ciężko chorymi i uzdolnionymi muzycznie. Był to więc przykład 
wzorowej współpracy różnych podmiotów, które miały wspólny, bardzo szlachetny, cel.

WIZYTA W PARCHIM

W dn. 27.-29. maja, na zaproszenie strony niemieckiej, wraz 
z Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
Oświaty, Kultury i Sportu, radnym Andrzejem Małkowskim 
wzięliśmy udział w Seminarium Europejskim w mieście Parchim 
w Meklemburgii.

Spotkanie poświęcone było głównie zmianom jakie zacho-
dziły w relacjach polsko-niemieckich po roku 1989. Omówiono 
wzajemne stereotypy funkcjonujące w obu krajach, uprzedzenia 
i bariery wynikające z historii obu sąsiadów oraz możliwości ich 
usuwania. Jedną z takich dróg jest wymiana kulturalna i turystycz-
na między naszymi krajami. Wciąż istnieją bariery historyczne 
i językowe, ale zniesienie granic i wspólne działanie w ramach 
Unii Europejskiej otwiera możliwości współpracy i budowania 
nowych stosunków społeczno-gospodarczych.

Głównym jednak celem naszej wizyty było nawiązanie kon-
taktów i ustalenie kierunków wspólnego działania na przyszłość. 
W zasadzie było to odnowienie współpracy, bo kilka lat temu 
obie strony realizowały już wspólny projekt: „Dzieci malują 
dzieciom”. Potem kontakty wyraźnie się rozluźniły. W wyniku 
przeprowadzonych rozmów z ludźmi, którzy mają doświad-
czenie w realizacji projektów i pozyskiwaniu funduszy na ten 
cel, ustaliliśmy, że najlepszą formą współpracy byłyby wspólne 

Jak powszechnie wiadomo, pani Anna Dymna i jej Fundacja są nam szczególnie bliskie z powodu Lubiatowa, w którym rozpo-
częła się już budowa Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Spotkajmy się”. Będzie to miejsce wypoczynku i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych z całej Polski, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogą sobie pozwolić na wyjazd i leczenie. „Takie 
spotkania mogłyby przywrócić nadzieję wielu ludziom” – mówi pani Anna Dymna.

Istnienie Ośrodka w Lubiatowie oznacza, że pani Anna i jej Fundacja na stałe wpisują się w życie naszej gminy. Jesteśmy więc 
skazani na współpracę. Stąd i zaproszenie dla naszej delegacji do Krakowa, abyśmy mogli zobaczyć jak robi się tak wspaniałe imprezy. 
W Krakowie doszło też do spotkania wójta Wiesława Gębka z Panią Anną Dymną. Zadeklarowano zacieśnienie współpracy, która 
obu stronom może przynieść wspaniałe korzyści. Pani Anna jest osobą w naszej gminie znaną, bo przybywa tu na wczasy już od lat, 
a w roku ubiegłym wolontariusze z Fundacji z powodzeniem zorganizowali dwa letnie festyny integracyjne w Lubiatowie. Troje lau-
reatów ubiegłorocznego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki gościło u nas na festynie integracyjnym w Starbieninie. Są więc już pewne 
doświadczenia, jest wola współpracy, są ludzie gotowi ją wspomagać. Należy tylko życzyć wszystkim powodzenia, a zwłaszcza tym, 
dla których cała działalność jest przeznaczona.

 Gabriela Łasińska

działania młodzieży w zakresie kultury, oświaty, sportu, rekreacji, 
a także wymiana doświadczeń samorządów uczniowskich i ro-
dzicielskich. Dzieci z naszych szkół uczestniczą w pracy wielu 
kół zainteresowań (kółka teatralne, taneczne, plastyczne, sekcje 
sportowe, chór szkolny) i mają w tych dziedzinach znaczące 
osiągnięcia. Prężne są również organizacje harcerskie i zuchowe, 
a także grupy młodzieżowe działające przy innych instytucjach 
(np. Biblioteka Publiczna). Najprostszym sposobem wymiany jest 
działanie na zasadzie partnerstwa szkół. Możliwe jest znalezienie 
takiej szkoły w Niemczech, a nawet w Szwecji, gdyż niemieccy 
partnerzy, taką współpracę już prowadzą ze szkołą w Malmoe. 
Inicjatywa leży teraz po naszej stronie i już przygotowujemy się 
do złożenia odpowiedniej oferty. Do końca sierpnia powinniśmy 
uzgodnić kierunki wspólnego działania i projekty, które będziemy 
razem realizować.

W Parchim spotkaliśmy się z bardzo przyjaznym przyjęciem. 
Gospodarze zadbali o to, aby niczego nam nie brakowało. Wy-
godny hotelik, dobre jedzenie, perfekcyjna organizacja, dobrze 
zaplanowany i pożytecznie spędzony czas, a przede wszystkim 
sympatyczni ludzie, którzy otoczyli nas opieką i żywo intereso-
wali się sprawami naszego kraju i gminy. Chyba dobre wrażenie 
pozostawiła przedstawiona przez nas prezentacja walorów naszej 
gminy. Zostawiliśmy tam również trochę materiałów promocyj-
nych zachęcających do odwiedzenia naszego kraju, a zwłaszcza 
Ziemi Choczewskiej.

Serdecznie dziękujemy za wszystko, zwłaszcza gospodarzom 
tego spotkania: Panu Klausowi Israel oraz diakonowi Stefanowi 
Handy. Wielkie podziękowania dla Pani Sylwii, która była naszą 
tłumaczką, a naszemu kierowcy Panu Janowi Dettlaff dziękujemy 
za bezpieczne i sprawne dowiezienie do celu.

Nasz wyjazd był pożyteczną nauką. Nawiązaliśmy nie tylko 
kontakty, ale poznaliśmy nowych ludzi, inny kraj i przekonaliśmy 
się, że przekraczanie barier jest możliwe, a świat jest całkiem 
mały. Po prostu podróże kształcą.

Krzysztof  Łasiński
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BIOGAZOWNIA – ZAGROŻENIE CZY KORZYŚĆ?

Program budowy ok. 150 biogazowni w województwie pomorskim 
w okresie do 2025 r., został zapisany w opracowanym dokumencie 
„Aktualizacja Regionalnej Strategii Energetyki z uwzględnieniem 
źródeł odnawialnych do roku 2025”.

Rozwój biogazowni zakłada znaczne zróżnicowanie źródeł i tech-
nologii wytwarzania biogazu, a w dalszej kolejności również energii 
elektrycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie woj. pomorskiego. 
Założono, że do 2025 r. zostaną oddane do eksploatacji biogazownie, 
w takiej liczbie (ok.150), by zabezpieczyć dostawę biogazu do bloków 
energetycznych, w których eksploatowane będą agregaty kogeneracyjne 
o łącznej mocy w granicach 80-85 MWe.

Zapewne wielu wie, że biogaz jest palnym gazem, powstającym w 
wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego oraz 
po części w wyniku ich gnicia. Pewnie jednak niewielu wie, jak łatwo go 
wyprodukować. Stosunkowo najłatwiej jest wytwarzać go z biomasy.

Podstawowe argumenty przemawiające za budową biogazowni to:
- zagospodarowanie odpadów: rolniczych – pochodzących z hodowli 

bydła, trzody i drobiu (gnojowice, obornik itp.); poubojowych – z przemy-
słu mięsnego; z przemysłu rolno-spożywczego – pochodzących z przetwór-
stwa owocowo-warzywnego, odpady z produkcji alkoholu, cukru, nabiału, 
olejów spożywczych, a także biopaliw; oraz odpadów komunalnych.

- rozwój gospodarczy gmin, w szczególności gospodarstw rolnych 
dostarczających substraty do biogazowni oraz fi rm zajmujących się skła-
dowaniem i segregowaniem odpadów.

- możliwość produkcji biometanu, tj. oczyszczonego biogazu, który 
może być wykorzystywany lokalnie, np. do produkcji energii elektrycznej 
lub ciepła bądź wprowadzany do systemu sieci gazowych.

- poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez lokalne 
wykorzystanie biogazu (biometanu) w urządzeniach energetycznych oraz 
pośrednio poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2 
do atmosfery.

Dotychczas wszystkie argumenty stoją po stronie budowy biogazowni, 
zatem co może skłonić do rezygnacji z budowy? 

Przeciwnicy budowy mó-
wią o emisji biogazu argumen-
tując, że zawarty w nim metan 
jest kilkadziesiąt razy bardziej 
szkodliwy niż CO2. Owszem 
metan jest bardziej szkodliwy, 
ale się nie ulatnia ponieważ ucie-
kający biogaz zabiera ze sobą 
również pieniądze inwestorów, 
więc instalacja musi być dobrze 
uszczelniona. Natomiast przy 
spalaniu biometanu mamy do 
czynienia z emisją szkodliwych 
substancji, takich jak SO2, NOX, 
pyły, CO2, ale najniższą spośród 
dostępnych na polskim rynku 
paliw. 

Kolejnym argumentem przeciw biogazowni jest nieprzyjemny zapach. 
Tutaj również można by polemizować. Zapach w biogazowni owszem jest, 
ale o ile nie mamy do czynienia z resztkami poubojowymi, to nie jest on 
przykry dla otoczenia. Poza tym np. surowa gnojowica wylana na pole w 
celach nawozowych utrzymuje nieprzyjemny zapach nawet przez kilka 
dni, co dla otoczenia z pewnością nie jest przyjemne, natomiast poferment 
z biogazowni przestaje być wyczuwalny już po kilku godzinach. Zatem 
biogazownie nie tylko nie emitują przykrego zapachu, ale i eliminują go 
z niektórych substratów (np. z gnojowicy).  

Inne bardziej realne bariery związane z budową biogazowni to:
- zakaz używania odpadów do produkcji biogazu, możliwe jest użycie 

tylko pozostałości, czy też produktów ubocznych z przemysłu rolniczego 
lub pozostałości z przemysłu spożywczego (zapis z Ustawy o Ochronie 
Środowiska),

- warunki przyłączenia – w tej chwili nie ma mowy o uzyskaniu 
takich warunków, dopiero we wrześniu zweryfi kowane zostaną warunki 
wydane do tej pory i pojawi się szansa dla nowych odnawialnych źródeł, 
w tym i dla biogazowni,

- brak odpowiedniej ilości specjalistów mogących poradzić sobie z 
nadzorem instalacji.

Biogazownia, jak każde źródło energii ma również swoje wady, ale 
czasami nie taki diabeł straszny - trzeba go jedynie dobrze poznać i oswoić. 
Jednak oprócz wad są i wyraźne zalety i to z kilku punktów widzenia - 

biznesowego, rozwoju wsi, budowy bezpieczeństwa energetycznego…
A więc – dobro, czy zło? Rozpatrując przedstawione powyżej argu-

menty, każdy powinien sam odpowiedzieć na to pytanie.
Tymczasem Radni Gminy Choczewo na Sesji Rady Gminy, która 

odbyła się dnia 3 czerwca 2011 roku w Sali Konferencyjno-Wystawowej 
Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choczewo” uchwalili miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części działki nr 56/7 
w Choczewku o powierzchni ok. 4,1 ha w obrębie geodezyjnym Kurowo, 
dopuszczając na tym obszarze lokalizację funkcji mieszanej obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
gospodarstwach leśnych i rybackich, elektroenergetyki i ciepłownictwa, 
tym samym zezwalając na budowę na tym terenie pierwszej w Gminie 
Choczewo, biogazowni.

/w.w./

Jak powstaje biogaz

Czy tak będzie wyglądać Biogazownia,….

…która prawdopodobnie w tym miejscu, powstanie w Choczewku?



Wieści Choczewskie Nr 6 (136) CZERWIEC 2011 s. 7

Czy to oznacza, że decyzje co do lokalizacji zostały już podjęte? 
Organizatorzy konferencji naukowej pod tytułem „Elektrownia Jądrowa 

w województwie pomorskim”, przygo-
towanej w ramach XXIV Kongresu Tech-
ników Polskich – zespołu problemowego 
„Bezpieczeństwo energetyczne Pomorza”, 
powołanego przez Pomorską Radę NOT, sta-
rali się obecnym (również przedstawicielom 
naszego samorządu, którzy reprezentowali 
gminę Choczewo na tej Konferencji) uświa-
domić, że w tym temacie jeszcze nic nie jest 
przesądzone.

Nie jest pewne, czy elektrownia 
jądrowa o mocy 3000 MW powstanie 
w naszym województwie. Przynajmniej 

pierwsza w Polsce. Nie wiadomo też, kiedy. Padło również pytanie: 
czy tę elektrownię w ogóle budować?

– Jeżeli nie, to jaka jest alternatywa? – mówi Władysław Kiełbasa, 
ekspert ds. energetyki jądrowej z Państwowej Agencji Atomistyki – Jeżeli 
tak, to najlepiej w Żarnowcu. Tam od 20 
lat teren jest dość dobrze rozpoznany. 
Inne lokalizacje na Pomorzu trzeba 
by analizować niemal od początku. 
Żarnowiec ma wiele zalet, oprócz... 
jednej wady. Dotyczy ona ograniczeń 
hydrologicznych. Trudno o chłodzenie 
otwarte w oparciu o jezioro. Do tego 
w lokalizacji nadmorskiej sprawność 
wytwarzania jest wyższa.

O zaletach nadmorskiej lokalizacji 
mówił także prof. Waldemar Kamrat, 
prorektor ds. kształcenia i rozwoju Politechniki Gdańskiej, który przed-
stawił ciekawą koncepcję zlokalizowania elektrowni w oparciu o... trzy 
pomorskie lokalizacje rozpatrywane przez ekspertów, czyli Żarnowiec, 

„ATOM” NA PLAŻY?

W połowie marca resort gospodarki ogłosił wyniki analiz technicznych 
przeprowadzonych przez Energoprojekt - Warszawa dla 27 zaproponowa-
nych lokalizacji. Aż cztery są w województwie pomorskim, a pierwsze 
miejsce na tej liście zajął Żarnowiec. Jednak wysokie pozycje zajęły 
również: Choczewo – 8 i Lubiatowo-Kopalino – 18.

Choczewo i Lubiatowo-Kopalino. – Mówimy o elektrowni jądrowej Żar-
nowiec jako nazwie własnej. Lokalizacja może być zdecentralizowana, roz-
proszona. Część biurowo-szkoleniowa może być w Żarnowcu, w Choczewie 
część pomocnicza, natomiast część reaktorowa moim zdaniem powinna być 
nad morzem. Warunkiem jest oczywiście to, że Polska wejdzie w techno-
logię elektrowni jądrowej o mocy powyżej tysiąca megawatów. Uważam, 
że wówczas lokalizacja nadmorska ma sens z racji bezpośredniego dostępu 
do wody, który przy takiej mocy jest konieczny – stwierdził prof. Kamrat

Czy to może oznaczać, że jednak w naszej gminie ma szansę po-
wstać pierwsza „atomówka”…? I czy będzie to elektrownia budowana 
przez Francuzów w oparciu o nowoczesny projekt Flamanville 3 – z re-
aktorem EPR wodno-ciśnieniowym trzeciej generacji, według którego 
na północnym wybrzeżu Francji powstaje kolejny już reaktor?

Tymczasem opóźnienia w podejmowaniu decyzji są już dość duże. 
Dopiero niedawno rząd znowelizował ustawę „Prawo atomowe”, a miało 
to stać się już pod koniec ubiegłego roku. Na razie nie wiadomo, gdzie i kto 
zbuduje elektrownię jądrową w Polsce. Nie wiadomo też, jaka będzie wola 
społeczeństwa. Nie wybrano fi rmy, która powinna prowadzić konsultacje 
społeczne… W tej chwili wydaje się, że większość obywateli jest za, i choć 

Gdzieś w  Polsce…, Rok 1989.

Plaża w Lubiatowie, rok 2011.

LUBIATOWO-KOPALINO, ROK 2016, ELEK-
TROWNIA W TRAKCIE BUDOWY…?

LUBIATOWO-KOPALINO, ROK 2018, KOLEJNY 
ETAP BUDOWY…?

LUBIATOWO-KOPALINO, ROK 2020…?

Pewność i spokój…? Czy… obawa i strach?

Mapa potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce.
Lista potencjalnych lokalizacji przygotowana przez 

Ministerstwo Gospodarki w 2010 roku
Lubelskie: Chotcza, Gościeradów

Łódzkie: Bełchatów
Kujawsko-Pomorskim: Chełmno, Karolewo, Nieszawa

Mazowieckie: Kozienice, Wyszków, Nowe Miasto, Małkinia
Podlaskie: lokalizacja niesprecyzowana

Pomorskie: Żarnowiec, Choczewo, Kopań, Lubiatowo-Kopalino, Tczew
Świętokrzyskie: Połaniec

Wielkopolskie: Warta-Klempicz, Pątnów (Konin)
Zachodniopomorskie: Dębogóra, Krzymów, Krzywiec, Lisowo, 

Pniewo, Krajnik, Stępnica (dwie lokalizacje), Wiechowo.

decyzje i tak podejmowane będą na szczeblu rządowym, to nie można 
lekceważyć nawet tych najmniejszych grup przeciwników.

Dlatego bardzo ważna jest praca środowisk lokalnych. Aby dyskusje 
o energii, przede wszystkim tej atomowej, nie toczyły się „na ulicach” i 
różnorodnych forach internetowych, zostało powołane na Pomorzu, Forum 
Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i Samorząd-
ność”. W dyskusjach i w pracach organizacji może uczestniczyć każdy. 
Wystarczy złożyć pisemną deklarację. Sekretariat działa w Gdańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym.

Jeszcze w czerwcu, a najpóźniej do końca lipca, główny inwestor, 
czyli Polska Grupa Energetyczna, ma przedstawić tzw. krótką listę, czyli 
potencjalne miejsca lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce 
- dwie główne i jedną rezerwową.

/w.w./
p.s. W środę, 15 czerwca 2011r. klub parlamentarzystów SLD złożył wniosek 

w sprawie referendum dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Polsce 
i przedstawił projekt uchwały w tej sprawie. Czy wyraża Pani/Pan zgodę 
na zbudowanie elektrowni atomowej w Polsce – takie pytanie politycy SLD 
chcieliby zadać Polakom w tym referendum.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

Jak co roku w maju, odbył się Dzień Sprzątania Świata, 
w którym uczestniczyli uczniowie szkół z naszej gminy Nasze 
stowarzyszenie również postanowiło wziąć czynny udział 
w tej akcji. I oto w dniu 28.05.2011r. ruszyliśmy w leśne 
ostępy.

Jednak jedni z nas pojawili się tylko na zbiórce i zaraz 
potem zabrali się za przygotowanie ogniska, które zaplano-
waliśmy na zakończenie. Zbieraliśmy śmieci idąc drogą nad 
jezioro Choczewskie. Po dotarciu nad jezioro, na plażę nr 3 
(Choczewo) podzieliliśmy się na dwie grupy: jedna poszła 
w stronę Starbienina, a druga w stronę Łętówka. Mimo, iż parę 
dni wcześniej uczniowie, również uczestniczyli w „Sprzątaniu 
Świata”, to my też zebraliśmy sporo śmieci, co widać na załą-
czonych zdjęciach. Po „ciężkiej pracy” spotkaliśmy się przy 
wspólnym ognisku w stadninie koni u Państwa Stawickich, 
za co bardzo dziękujemy.

Dziękujemy również Panu Wójtowi za wsparcie naszego 
pomysłu swoją osobą. Miło nam będzie Pana gościć w trakcie 
następnych takich spotkań.

Michał Bianga, Prezes Zarządu  

SKĄD SIĘ BIORĄ ŚMIECI…?

Podpisanie umowy z fi rmą wywożącą odpady to obowiązek każdego właści-
ciela posesji. Kto go nie dopełni, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami… 
– tak zasadniczo powinno być! A jak jest?

W naszej pięknej nadmorskiej gminie już od bardzo wielu lat ogromnym pro-
blemem są śmieci, a dokładniej wyrzucanie ich w miejscach zupełnie nie do tego 
przeznaczonych, głównie w lasach i rowach przydrożnych. Śmieci te nie tylko 
szpecą, ale również niszczą nasze środowisko. Bardzo dużo ludzi jadąc samocho-
dem zatrzymuje się w lesie i wyrzuca „wyprodukowane” przez siebie odpadki. 
I nie mam tu na myśli jednego papierka czy też butelki, ale worki z ogromnymi 
ilościami odpadów! Często jest to zużyty sprzęt RTV, lodówki, a także odpady budowlane…

Ludzie, którzy te śmieci wyrzucają, najwyraźniej nie myślą o środowisku, przyrodzie, zwierzętach, ekologii…, a jedynie o sobie, lub 
raczej o swojej wygodzie i oczywiście o oszczędności! A to, że torba foliowa rozkłada się w ziemi 500 lat, to już nie ich problem…

Na terenie naszej gminy miejscami, w których można zobaczyć najwięcej śmieci jest na pewno las przy drodze, która prowadzi 
z Osiek do Lubiatowa, a także rowy koło torów w Osiekach i wiele innych parkingów leśnych. To tylko parę miejsc ale na pewno 
jest ich dużo więcej!

Śmiecącymi, najczęściej okazują się osoby nie mieszkające na stałe na terenie naszej gminy, lecz jedynie posiadający w miej-
scowościach nadmorskich tzw. domki letniskowe lub pensjonaty, ale niestety nie posiadający podpisanej umowy z fi rmą wywożącą 
śmieci.

Nadleśnictwo Choczewo na swój koszt systematycznie wywozi z leśnych parkingów sterty wyrzuconych śmieci. Również dzieci 
z Zespołu Szkół w Choczewie corocznie, w ramach „sprzątania świata” pomagają w ich zbieraniu.

Właśnie rozpoczyna się sezon turystyczny. Może Straż Gminna zaczęłaby ten sezon od kontroli wszystkich posesji „sezonowych 
mieszkańców” naszej gminy? Sprawdzenie, czy owi „mieszkańcy” posiadają stosowne umowy z fi rmą wywożącą nieczystości stałe, 
powinno być jednym z głównych elementów przygotowania gminy do sezonu letniego.

Również częstsze patrole strażników Straży Gminnej po terenie całej gminy mogłyby w dużym stopniu rozwiązać problem śmieci 
w naszych lasach i przy drogach.

Jedynie wspólne wysiłki pracowników Nadleśnictwa, Straży Gminnej, ale także i Policji mogą odnieść pożądany skutek i sprawić, 
że z roku na rok ilość śmieci zbieranych w akcjach „sprzątania świata” będzie coraz mniejsza, a czystość naszej gminy może stać się 
bardzo ważnym elementem jej atrakcyjności. /w.w./
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FINAŁ REGIONALNY XI EDYCJI KRAJOWEGO
KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – 

SMAKI REGIONÓW”
V Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego Województwa Pomorskie-

go, którego organizatorem był Marszałek Województwa, odbyło się 29 maja 2011 r. 
w Oliwie. W ramach imprezy odbył się fi nał regionalny XI edycji krajowego 
konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”, którego organi-
zatorem był Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Polską Izbą 
Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku był wykonawcą zadania w ramach umowy zlecenia Woje-
wództwa Pomorskiego. Celem imprezy była promocja regionalnego dziedzictwa 
kulinarnego – produktów znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych 
Województwa Pomorskiego, żywności wysokiej jakości oraz rolnictwa ekolo-
gicznego, a także aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” przebiegał 
w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy i na naj-
lepszą regionalną potrawę. Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających był kiermasz 
producentów z żywnością wysokiej jakości – produktów wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych. Do konkursu w kategorii „Produkt” przystąpiło 48 
producentów, prezentujących łącznie 99 produktów regionalnych – surowców 
lub wyrobów, które mogły być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub 
sporządzania potraw.

Produkty oceniane były w 4 kategoriach:
1) Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (zgłoszono 25 produktów), z po-

działem na 4 podkategorie (produkty i przetwory mięsne, produkty i przetwory 
z ryb, produkty mleczne i miody);

2) Produkty regionalne pochodzenia roślinnego (zgłoszono 25 produktów) w 4 
podkategoriach: przetwory owocowe, przetwory warzywne, produkty zbożowe, 
wyroby cukiernicze;

3) Napoje regionalne (zgłoszono 37 produktów) w 2 podkategoriach: napoje 
bezalkoholowe i napoje alkoholowe)

4) Inne produkty regionalne, do której zgłoszono 12 produktów.
Komisja Konkursowa dokonała również nominacji nagrodzonych produktów 

do nagrody
„Perła 2011”, o którą ubiegało się 27. produktów.
W kategorii „Produkt” nagrodzono łącznie 19 produktów, odpowiednio:
A. Kategoria: „PRODUKTY REGIONALNE POCHODZENIA ZWIE-

RZĘCEGO”
I. NAGRODY GŁÓWNE W PODKATEGORIACH:
1. Produkty i przetwory mięsne:
– „Jagnięcina pomorska” Brygidy i Andrzeja Kąkol z Mojuszewskiej Huty
– „Kiełbasa gburska” Doroty Łosińskiej z Górek
2. Produkty i przetwory z ryb – „Śledź w kwasie chlebowym” Haliny Łuc 

ze Słajszewa
3. Produkty mleczne – „Kozi ser rakowiecki” Łukasza Mucha z Rakowca
W kategorii „Miody” nie przyznano nagrody.
W kategorii „Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego wyróżniono 

dwa produkty:
1. „Gęsina nie tyko na św. Marcina” – Genowefy Kramek z Sasina, gm. 

Choczewo
2. „Pasztet z gęsi pomorskiej” – Katarzyny Zacharewicz ze Słajszewa, 

gm. Choczewo
B. Kategoria: „PRODUKTY REGIONALNE POCHODZENIA RO-

ŚLINNEGO”
II. NAGRODY GŁÓWNE W PODKATEGORIACH:
1. Przetwory owocowe:

– „Żurawina przecierana” Marii Jońca z Dębnicy Kaszubskiej
– „Konfi tura z truskawek kaszubskich” Stowarzyszenia Kobiet Zgorzałego
– „Konfi tura borówkowa z Borów Tuch.” Teresy Kropidłowskiej z Łęga

2. W kategorii „Przetwory warzywne” nie przyznano nagrody
3. Produkty zbożowe – „Chleb razowy śrutowy” Elżbiety Gornowicz 

z Osówka
4. Wyroby cukiernicze – „Bombony z dekla” KGW z Pączewa
W kategorii „Produkty regionalne pochodzenia roślinnego” wyróżniono 

„Owsianki” – KGW w Gnieżdżewie.
C. Kategoria: „NAPOJE REGIONALNE”
1. Napoje bezalkoholowe – „Ocet jabłkowy” Barbary Grocholskiej ze Słup-

ska
2. Napoje alkoholowe – „Nalewka wiśniowa” KGW w Małym Klinczu
W kategorii „Napoje regionalne” wyróżniono

– „Maliniak – miód pitny” – Karolina Cegłowska z Gdańska
– „Wino z głożyny” – Ireneusz Grocholski ze Słupska
– „Nalewka orzechowa” – Zygfryd Drag z Wiela
– „Malinówka leśna” – Adam Pozorski z Wirt
– „Nalewka kwiat lipy” – Barbara Zajc z Gdańska

D. W kategorii: „INNE PRODUKTY REGIONALNE” nagród nie 
przyznano.

Do nagrody „PERŁA 2011” jury nominowało 4. produkty:
1. „Śledź bałtycki po rybacku” Mirosławy Gawryszewskiej-Górczyń-

skiej z Sasina
2. „Brzad z Zaborów” Barbary Sałata z Wiela
3. „Żuławski olej rzepakowy tłoczony na zimno” Ireny Janczukowicz-Ko-

sewskiej z Kowal
4. „Likier domowy – płatki róż” Barbary Grocholskiej ze Słupska
W konkursie w kategorii potrawa uczestniczyło 5 ekip 2-osobowych, 

reprezentujących fi rmy gastronomiczne i gospodarstwa agroturystyczne. Menu 
konkursowe składało się z dwóch dań – przystawki bądź zupy i dania główne-
go, które należało przygotować w ciągu 60 minut. Każde danie konkursowe 
należało przygotować wyłącznie z produktów jadalnych związanych z regio-
nem. Wszelkie produkty użyte w konkursie mogły być poddane wcześniejszej 
obróbce technologicznej. Członkowie jury oceniali walory smakowe, wygląd 
potrawy i związek dania z regionem i jego tradycjami. Jury przyznało potrawom 
następujące miejsca:

I miejsce za żurawinę z jabłkami i placki ziemniaczane z konfi turą mermecką 
dla Dagmary Mazurek i Lidii Kuśnierz z Mermetu

II miejsce za zupę rybną i lina w śmietanie dla Haliny Rogińskiej i Urszuli 
Laskowskiej z Kalisk Kość.

III miejsce za zupę z dyni po chłopsku i schab pod chłopską pierzyną dla 
Magdaleny Kostuch i Małgorzata Klimowicz z Chmielna.

Do nagrody „Perła” nominowano zupę z dyni po chłopsku.
Statuetki „PERŁY” przyznane zostaną podczas targów Polagra w Pozna-

niu.
Sporządziła: Barbara Ditrich PODR Gdańsk

Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Dokonałam przedruku ze stron internetowych PODR Gdańsk za zgodą 
P.Ditrich.

PS. Na 99 potraw zgłoszonych do Konkursu Kulinarnego „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” 20 potraw zgłoszono z gminy 
Choczewo tj. 20,20%. Zgłoszeń dokonały Panie;

Anna Szafoni – Gościęcino – wino z pomorskiej dzikiej róży, wino 
z aronii z jabłkiem; masło dworskie,

2. Halina Łuc –Słajszewo – budyń z marchwi; śledż w kwasie chle-
bowym – nagroda główna w konkursie;  ciasto kuch marchewny; ciasto 
wianuszek gdański; świnioszpyra bez gnotu;  nalewka bursztynowa; wino 
z żurawin.

3. Mirosława Górczyńska – Sasino – nalewka Dziadka Stefana;  śledż 
bałtycki po rybacku- nominacja do Perły

4. Katarzyna Zacharewicz- Słajszewo – pasztet z gęsi- wyróżnienie 
w konkursie; pasztet z pomuchla „dorsza”; ciasteczka maślane; sok jabłkowy 
z szarej renety,

5. Genowefa Kramek – Sasino – gęś nie tylko na Św. Marcina – 
wyróżnienie w konkursie; Ciasto z niespodzianką; nalewka z mniszka 
lekarskiego,

6. Krystyna Stefańska – Sasino – ciasto peperkuch – nie zostało zapre-
zentowane z powodu nieobecności na konkursie Pani Krystyny Stefańskiej.

W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim paniom za udział 
w tym prestiżowym konkursie kulinarnym i godne reprezentowanie gminy 
Choczewo. Dzięki jednolitym strojom i prezentacji zgłoszonych potraw 
na wspólnym stole ekipa choczewska dobrze się eksponowała, zdobywając 
uznanie jurorów i publiczności. Chciałabym również podziękować Wójtowi 
Gminy Choczewo, Wiesławowi Gębka za okazaną pomoc fi nansową a Pani 
Beacie Madej za świetną organizację naszego wyjazdu.

Dziękuję młodym adeptom sztuki fotografi cznej za doskonałe zdjęcia, 
które załączam do artykułu. Byli to młodzi ludzie: Agata Bianga i Bartek 
Nowak. Patrząc na ich zdjęcia widzimy nie tylko potrawę ale czujemy jej 
smak i aromat.

Doradca Rolny PODR Gdańsk, Genowefa BłahuszewskaAnna Szafoni z GościęcinaMirosława Górczyńska z SasinaUczestniczki Konkursu

Główna nagrodaKatarzyna Zacharewicz ze Słajszewa
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Szanowni Państwo!
Przyczynkiem do napisania tego listu jest chęć zwrócenia przez nas 

uwagi mediów i społeczeństwa, a także polityków na trwającą od dłuższe-
go czasu nagonkę propagandową na policjantów i przedstawicieli innych 
służb mundurowych.

Media robią z NAS pasożytów żerujących na reszcie społeczeństwa, 
przez których to rzekomo z roku na rok powstaje coraz większa „dziura 
budżetowa”. Rozmowy strony rządowej z przedstawicielami poszczegól-
nych służb na temat przeprowadzenia reformy emerytalnej stały się okazją 
do rozpowszechniania kłamstw i półprawd na temat„PRZYWILEJÓW” 
jakie to niby posiadamy. Rozumiemy, że planowane zmiany wynikają 
z przyczyn ekonomicznych i tego całkowicie nie negujemy. Natomiast, 
nie potrafi my pojąć dlaczego Rząd Premiera Donalda Tuska zasiada z na-
szymi przedstawicielami do rozmów, uzgadnia pewne propozycje zmian, 
by za chwilę wycofywać się z tego! Z dnia na dzień proponuje coraz bar-
dziej dziwaczne wersje fi rmowane przez reformatorów i wszelkiej maści 
„specjalistów” od naszych „przywilejów”.

Coraz częściej rządzący i media mówią o naszych przywilejach, a czy 
zapoznali się z Ustawą o Policji, która nakłada na nas szereg obowiązków, 
ogranicza prawa obywatelskie jakie mają zwykli ludzie? Dla przykładu:

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według nastę-
pującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych 
obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić 
ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, 
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem 
życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać 
prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy 
i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, 
honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki 
zawodowej”.

– Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających 
z roty złożonego ślubowania.

– Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fi zyczną zapew-
niającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności 
poprzez udział w doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w przepisach 
dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych 
oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

– Policjant nie może być członkiem partii politycznej.
– Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego o przynależ-

ności do stowarzyszeń krajowych działających poza służbą.
– Policjant jest obowiązany powiadomić swojego bezpośredniego 

przełożonego o planowanym wyjeździe zagranicznym, poza obszar Unii 
Europejskiej, na więcej niż 3 dni.

– Przepisy ustawy o związkach zawodowych stosuje się odpowiednio, 
z zastrzeżeniem że w Policji może działać tylko jeden związek zawodowy 
i związek ten nie ma prawa do strajku.

– Okres służby policjanta traktuje się jako pracę w szczególnym 
charakterze w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin.

Jak tak dalej pójdzie, to nie wiemy kto nadstawi karku i wychyli pierś 
po cios od „kinola”. Kto będzie się narażał, na utratę zdrowia, na szykany 
na osiedlu i dzielnicy, ileż razy można lakierować porysowany samochód, 
ile można słuchać, że Ci dzieciaka w szkole wytykają palcem – „że syn 
psa i dziada w jednej osobie”. Czy w ogóle rządzący zdają sobie sprawę, 
że my wychodząc z komendy, dalej jesteśmy policjantami, mamy obo-
wiązek reagowania na naruszenia prawa, że my i nasze rodziny (nie jest 
to rzadkością) jesteśmy szykanowani w swoim otoczeniu? Za co mamy 
się narażać:

za miłość do państwa, za pasję, za szacunek do fl agi i munduru, 
za tradycje?

JUŻ NIE, DOSYĆ KŁAMSTW I SZMACENIA NAS I NASZE-
GO MUNDURU.

Policjanci to prawdziwi ludzie z krwi i kości, synowie, ojcowie, 
mężowie, wykształceni, wierni sobie, z pasją, honorem, pełni przyjaźni 
dla kompana, stanowczy dla łamiących prawo, ale i pomocni dla potrze-
bującego bliźniego. Prawdziwi żołnierze z pierwszej linii frontu, stojący 
na straży porządku.

Panie Premierze, Panie Komendancie, CYWILU (który to czytasz) 
zauważ, że:
– to my jesteśmy najbliżej ludzi, ich problemów, ich tragedii, ich życiowych 

upadków;
– to my opatrujemy im rany gdy trzeba, my ratujemy ich życie, narażając 

własne;
– to my podajemy rękę leżącemu gdy się wywróci (mimo że zazwyczaj 

nieładnie pachnie i ubranie ma mokre od swojego moczu);
– to my wystawiamy się na ekspozycję wirusów HIV, HPV i innych cho-

rób;
– to my nadstawiamy karku gdy jest bójka i idzie na noże i „bejsbole”;
– to my robimy kilometry w ciężkich nieoddychających butach w ukropie, 

mrozie, deszczu, śniegu;
– to w naszych radiowozach obywatele oddają to co zawiera ich żołądek, 

a i też często kał (bo są w znacznym stanie upojenia alkoholowego) ludzie, 
którym nie pozwalamy zamarznąć, to my sprzątamy później te radiowozy 
własnymi rękami, by móc zjeść na 20 min. przerwie;

– to my w ciemnych bramach sprawdzamy różnych ludzi z nożami w kiesze-
niach w poszukiwaniu przedmiotów mogących pochodzić z przestępstw 
lub środków odurzających;

– to my pilnujemy szkół i boisk, by Wasze pociechy były bezpieczne;
– to my w środku nocy (gdy Wy śpicie) pilnujemy waszych parkingów, ulic 

i ciemnych podwórek;
– to my uganiamy się z młodzieńcami w czarnych BMW handlujących środ-

kami odurzającymi, które mogą trafi ć również do Waszych pociech...
– to my...

Ile jeszcze mamy napisać by ktoś NAS docenił zamiast mówić, 
że jesteśmy PASOŻYTAMI, by wreszcie przełożony, komendant, poseł, 
premier... powiedział „dziękuję, to kawał dobrej roboty”, a państwo 
właściwie to zauważyło. Nie chcemy byście pomyśleli, że się żalimy. 
Przyjęliśmy się do służby, gdyż chcieliśmy służyć narodowi, spełniać się 
w życiu, mamy szacunek do munduru i fl agi. Lubimy swoją służbę i daje 
nam ona satysfakcję. Życie ma najwyższą wartość, dlatego go bronimy, 
narażamy swoje – za WAS, za WASZE pociechy i rodziny.

Jednak żądamy w zamian szacunku za pracę, czyli godnej rekom-
pensaty dla naszych rodzin za niedogodności życia jakie znoszą, za brak 
męża, za brak ojca, za brak wspólnych świąt, za brak sylwestra itd. 
Za to że służymy ludziom i narodowi.

Z całą stanowczością ŻĄDAMY mówienia prawdy o tym co robi-
my, a nie porównywania naszej służby do zawodu szewców, krawców, 
hydraulików. Nic nie ujmując tym grupom zawodowym widzimy kilka 
różnic, ale jeśli rządzący ich nie widzą, to należy wprowadzić Kodeks 
Pracy, objąć ZUS-em, zezwolić na funkcjonowanie związków zawodo-
wych no i zlikwidować ROTĘ ŚLUBOWANIA, bo po co skoro to zawód 
jak każdy inny?

Domagamy się reformowania, ale z głową, nie takiego jak się nam 
narzuca po to by załatać „dziurę budżetową” i ukryć swoje błędy w rzą-
dzeniu. Mówimy temu stanowcze NIE.

Niech nikt sobie nie wyobraża, że zniesiemy wszystko. Szacunek 
do munduru, służba społeczeństwu to jedno, ale godna płaca i warunki 
służby to inna sprawa. Co się stanie gdy NAS zabraknie? …

Biorąc powyższe pod uwagę, stan nastrojów w służbach mundurowych 
jest katastrofalny, a do tego z dnia na dzień stają się one coraz bardziej 
widoczne.

Z poważaniem: POLICJANCI

OTWARTY LIST POLICJI DO OBYWATELIOTWARTY LIST POLICJI DO OBYWATELI
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W związku z planowanym w naszej gminie konkursem 
„Sołtys Roku”, pragnę przypomnieć jakie obowiązki spoczywają 
na barkach naszych sołtysów, abyśmy mogli podczas głosowania 
okazać im nasze poparcie, bądź też niezadowolenie z wykonywa-
nej przez nich pracy na rzecz naszych sołectw.

ZADANIA I OBOWIĄZKI SOŁTYSA

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką 
jest sołectwo, określa rada gminy odrębnym statutem po prze-
prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut ten reguluje 
między innymi organizację i kompetencje organów sołectwa, jak 
również zakres zadań przekazywanych tej jednostce przez gminę 
oraz sposób ich realizacji.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiej-
skie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga 
rada sołecka. Sołtys pełni funkcję reprezentacyjną oraz 
wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej 
wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania.

Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrze-
by wspólnoty jego mieszkańców. Zebranie podejmuje również 
uchwały w sprawie dysponowania mieniem sołectwa oraz wydaje 
opinię w takich sprawach, jak: plany miejscowego zagospoda-
rowania, lokalizacje inwestycji czy też zmiany przeznaczenia 
obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu czy rekreacji, 
znajdujących się na terenie sołectwa. Przy wykonywaniu swoich 
zadań sołtys współdziała także z radą sołecką, która składa się 
z kilku mieszkańców sołectwa. Obradom rady przewodniczy 
sołtys. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy.

DOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSADOCEŃ SWOJEGO SOŁTYSA

SOŁTYS SOŁECTWA JACKOWO – 
PANI MARZENA DREWA

Pani Marzena rolę sołtysa pełni pierwszą kadencję i choć dopiero 
się uczy „sołtysowania” już wie, że jest to bardzo ciężka i wyczerpująca 
praca, ale jednak przynosząca dużą satysfakcję. Mieszkanką Jackowa 
jest od urodzenia, więc potrzeby mieszkańców są jej bardzo dobrze 
znane. I zapewne był to jeden z powodów, dla którego właśnie wybrali 
na swojego przedstawiciela tę zawsze uśmiechniętą i pełną optymizmu 
– Panią Sołtys…

Na co dzień zajmuje się siedmioletnią córką, z którą stara się ak-
tywnie spędzać jak najwięcej czasu – razem jeżdżą na rowerze i chodzą 
na basen. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwala Pani 
Marzenie udzielać się społecznie i dawać z siebie jak najwięcej dla dobra 
całej społeczności.

Potrzeby sołectwa są wciąż bardzo duże – „połatanie” dziurawych 
dróg (dojazdowej i tej przecinającej wieś), budowa chodników… Ale 
są też i trochę mniejsze, które z pomocą wszystkich mieszkańców 
i innych życzliwych osób na pewno uda się w najbliższej przyszłości 
zrealizować – budowa altany na boisku, zorganizowanie wycieczki, czy 
też budowa sali spełniającej rolę miejsca wszelkich spotkań integracyj-
nych dla dzieci i dla dorosłych. Starania o działkę od Agencji, na której miałaby powstać taka sala, są już daleko zaawansowane, więc 
cel wydaje się być już trochę bliższy!

Środki sołeckie są niestety zbyt małe na realizację wszystkich planów, więc nieustannie trzeba starać się pozyskiwać dla sołectwa 
fundusze z zewnątrz, co według Pani Sołtys staje się coraz trudniejsze. Jednak Pani Marzena wierzy, że wspólnymi siłami uda się 
osiągnąć zamierzone cele, że współpraca Rady Sołeckiej i mieszkańców pozwoli tworzyć lepszą przyszłość dla całego sołectwa.

Życzenia dla sołectwa Jackowo na resztę kadencji? – to miła współpraca, silna motywacja do dalszego działania i przede wszyst-
kim zadowoleni mieszkańcy!

/w.w./

Do obowiązków sołtysa należy w szcze-
gólności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady 

gminy i wójta, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej 

poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, 
– reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 
– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo 

przez wójta, 
– pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Zadania Rady Sołeckiej to: 
– opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów 

uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie, 

– opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów 
programów pracy samorządu, 

– zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień 
mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa, 

– występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami do-
tyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów 
sołectwa i realizacji zadań samorządu, 

– organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz 
kontrolowanie ich realizacji, 

– współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań.

Kontrolę nad działalnością sołtysa w zakresie bieżącego 
wykonywania zadań statutowych oraz tych wynikających 
z ustawy o samorządzie gminnym sprawuje rada gminy. Rada 
ma prawo żądania w każdym czasie wszelkich niezbędnych 
informacji dotyczących funkcjonowania i organizacji sołec-
twa.
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SOŁECTWO CHOCZEWKO

PODZIĘKOWANIA

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Choczewko serdecznie dziękują fi rmie „Agro-North” za okazane serce i wsparcie fi nansowe przy 
organizacji Dnia Dziecka.

Sołtys i Rada Sołecka

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA 
W KUROWIE !

Świetlica socjoterapeutyczna w Kurowie jest 
placówką opiekuńczo-wychowawczą, funkcjonującą 
od września do czerwca. Przeznaczona jest ona dla 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W chwili obec-
nej do ich dyspozycji są gry planszowe i edukacyjne, 
zabawki, klocki, sprzęt sportowy i bogata biblioteczka. 
Wszystko to mieści się w dwóch pomieszczeniach 
budynku po byłej szkole podstawowej w Kurowie.

Od początku maja br świetlicę prowadzi Pani 
Iwona Ratajczak, na co dzień – Pedagog Szkolny 
w Zespole Szkół w Choczewie. W chwili obecnej, 
w miarę posiadanych środków fi nansowych, zostały 
zakupione środki czystości, artykuły szkolne, zabaw-
ki, tablica korkowa, plastikowe kosze na śmieci itp. 
Na uwagę zasługuje też postawa samych rodziców, 
którzy chętnie zaangażowali się w funkcjonowanie 
świetlicy, pomagając m.in. w jej zagospodarowaniu. 
W imieniu dzieci, wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Aktualnie spotykamy się w każdą środę w godz. 
14–16, a ostatnie przed wakacjami zajęcia odbędą się 
w dn. 22.06.br

Od nowego roku szkolnego, w świetlicy prowa-
dzone będą zajęcia ogólnorozwojowe i wychowawcze: 
socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, 
plastyczne, muzyczno-ruchowe, rekreacyjne oraz 
dydaktyczno-wyrównawcze. Już dzisiaj zapraszamy 
do udziału w zajęciach dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym, która chce… porozmawiać na trudne te-
maty, rozwijać się plastycznie, poszukać przyjaciół, 
bawić się w zorganizowanej grupie. Wszystko to w 
serdecznej i pogodnej atmosferze.

Iwona Ratajczak

DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka, 05 czerwca 
2011r., dzięki uprzejmości fi rmy Windcom, 
zorganizowano wyjazd dla dzieci z sołectwa 
Choczewko. Dwoma autokarami wybraliśmy 
się do Gdyni na Skwer Kościuszki. Zwiedzili-
śmy Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”, „Dar 
Pomorza”- jeden z najpiękniejszych zacho-
wanych żaglowców na świecie, wybraliśmy 
się również w rejs statkiem wycieczkowym 
„Marina”. 

W programie wycieczki były również 
napoje, zapiekanki, smaczne lody i prezenty 
dla wszystkich dzieci. Do domu wróciliśmy 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i pełni nie-
samowitych „morskich” wrażeń.

Sołtys i Rada Sołecka

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW
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SOŁECTWO CHOCZEWO

DZIEŃ DZIECKA  W CHOCZEWIE

Dnia 04.06.2011r prawie osiemdziesięcioro dzieci z Cho-
czewa udało się do Multikina w Rumi na fi lm „Gnomeo i Julia”. 
Wyjazd został zorganizowany przez Radę Sołecką Choczewa 
wraz ze Stowarzyszeniem STEK Wspólna Przyszłość z okazji 
Dnia Dziecka.

O wrażenia należy spytać samych uczestników ☺
Dodatkowo dzięki hojności sponsorów (Prezes Stowarzy-

szenia STEK Wspólna Przyszłość Pan Michał Bianga oraz Pan 
Marek Kummer - Wytwórnia Wędlin z Rumi) dzieci po powrocie 
zostały obdarowane słodkościami oraz wzięły udział w losowaniu 
skromnych nagród.

Rada Sołecka Choczewa wraz z Zarządem Stowarzyszenia 
STEK Wspólna Przyszłość  składa serdeczne podziękowania 
wszystkim opiekunom dzieci oraz osobom dzięki, którym wyjazd 
doszedł do skutku.

Rada Sołecka Choczewa i Stowarzyszenie STEK Wspólna Przyszłość

Tak się zaczęło…

Uczestnicy wyjazdu

Opiekunowie i organizatorzy

SOŁECTWO GOŚCIĘCINO
DZIEŃ DZIECKA W PARKU DINOZAURÓW

Dnia 29.05.2011r. dzieci z sołectwa Gościęcino pojechały na wycieczkę do Parku Dinozaurów do Nowęcina.
Wycieczkę zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. Dzięki zaangażowaniu członka Rady Sołeckiej, Pani Grażyny Czaja pozyska-

liśmy sponsorów. Głównym sponsorem wycieczki był Pan Leszek Szczypiorowski, który przeznaczył pewną kwotę pieniężną i Pan 
Janusz Płotka, który nieodpłatnie zawiózł nasze dzieci do Parku Dinozaurów.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dzieci z wyjazdu były bardzo zadowolone.
Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Rada Sołecka oraz mieszkańcy z Gościęcina
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SOŁECTWO JACKOWO

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA 
DZIECKA W JACKOWIE

Dnia 4 czerwca br. w Jackowie odbył się festyn 
rodzinny, który był inny niż dotychczasowe, ponieważ 
mieliśmy okazję obejrzeć pokazy: ratowniczo-gaśniczy 
zorganizowany przez jednostki straży pożarnej Słajsze-
wo i Choczewo, kółka tanecznego oraz Policji.

Dzieci mogły umalować barwnie buźki i zobaczyć, 
jak ich marzenia wzlatują do nieba, oczywiście nie 
zabrakło też paczek dla naszych milusińskich, różnych 
konkursów i zabaw. Wieczorem odbyła się zabawa 
przy muzyce na żywo a całość uświetnił profesjonal-
ny pokaz sztucznych ogni, jednak i tak największym 
zaskoczeniem wieczoru okazał się występ „gościa 
specjalnego”. I tu nie zabrakło nam dobrego humoru, 
gdy w przebraniu na scenę wyszedł nie nikt inny, jak 
sama Pani Sołtys prezentując swój występ wokalny. 
Całą zabawę poprowadził i przygrywał nam do tańca 
Muzykweselny.pl – za co chciałabym Mu serdecznie 
podziękować.

Zysk z festynu to 2500 zł., z czego się bardzo 
cieszymy, gdyż dzięki tej kwocie niebawem będziemy 
mogli wybrać się na wycieczkę.

W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim sponsorom i osobom, które 
zaangażowały się w organizację: Panu Radnemu Jerze-
mu Detlaf za ogromna pomoc i wsparcie; Radzie So-
łeckiej, Muzykowiweselnemu.pl, fi rmie Agro-North, 
Kwiaciarni „Azalia”, Salonom Fryzjerskim „Karolina” 
i „Afrodyta”, Usługom krawieckim „Maja”, Restau-
racji „Pod Kasztanem”, Restauracji „Pestka”, Stacji 
Paliw Hobet, Pływalni Krytej w Gniewinie, Studio 
„Beauty”, Marketowi „Melan”, Zakładowi Czar-Mar, 
Aptece „Remedium”, Firmie „Astra”, Piekarni „Ma-
teusz”; Właścicielom sklepów: „Perełka”, „Banan”, 
„Farbolak”, „Wodnik”, „Hobby”, Państwu Majtacz, 
Państwu Demnickim, Państwu Bemka, Panu Jackowi 
Michałowskiemu, Panu Patrykowi Bianga – „Dachy”, 

Pani Halinie Łuc, Panu Wojtkowi 
Okoń, Pani Annie Mazuś, Panu Mar-
kowi Stala, Związkowi Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Choczewie, 
Posterunkowi Policji w Choczewie, 
Przewodniczącemu Rady Gminy 
Panu Krzysztofowi Łasińskiemu, 
Zastępcy Wójta Gminy Panu Mariu-
szowi Pardus, Wójtowi Gminy Panu 
Wiesławowi Gębka i wszystkim tym, 
którzy przyłożyli się do tego, by nasz 
festyn się udał.

Wszyscy uczestnicy wrócili za-
dowoleni i z niecierpliwością czekają 
na następny festyn, a ja ze swojej 
strony mogę im obiecać, że dołożę 
wszelkich starań, by kolejny był jesz-
cze bardziej ciekawy i atrakcyjny.

Sołtys Jackowa

 Marzena Drewa
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W dniu 22 maja 2011r. przeprowadzono w miejscowości Choczewo na sta-

dionie Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Choczewo Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze, w których wzięło udział 7 drużyn pożarniczych, w tym: 
4 młodzieżowe drużyny pożarnicze (2 dziewcząt i 2 chłopców).

Na początku zawodów za długoletnią działalność na rzecz ochrony życia, 
zdrowia i mienia mieszkańców gminy Choczewo złożono podziękowania oraz mały 
upominek od Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie na ręce byłego: 
Komendanta Gminnego ZOSP RP Władysława Skrzypkowskiego, Sekretarza 
Zarządu Gminnego ZOSP RP Krzysztofa Cudnik.

Komisję Sędziowską powołał: Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie mł.bryg. Andrzej PAPKE. Sędzią Głównym zawodów 
był: st. kpt. Stanisław Baranowski – Przewodniczący Komisji, st. kpt. Leszek 
Witbrot – członek komisji, kpt. Marek Lniski – członek komisji, asp. Roman Woj-
tasiński – członek komisji.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: 1. ćwiczenie musztry (grupa A), 
2. Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, 3. ćwiczenie bojowe.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawiała 
się następująco:

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA 
WIEKOWA 12 – 15 LAT DZIEWCZĄT

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami: 1 miejsce MDP w Sasinie z wy-
nikiem 72,0 pkt.; 2 miejsce MDP w Choczewie z wynikiem 73,0 pkt.

Ćwiczenie bojowe: 1 miejsce MDP w Choczewie z wynikiem 40,0 pkt.; 2 
miejsce MDP w Sasinie z wynikiem 42,0 pkt.

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA 
WIEKOWA 12 – 15 LAT CHŁOPCÓW

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami: 1 miejsce MDP w Sasinie z wy-
nikiem 75,0 pkt.; 2 miejsce MDP w Choczewie z wynikiem 76,0 pkt.

Ćwiczenie bojowe: 1 miejsce MDP w Choczewie z wynikiem 48,0 pkt.; 2 
miejsce MDP w Sasinie z wynikiem 63,0 pkt.

W GRUPIE „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)
Ćwiczenie (konkurencja) musztry: 1 miejsce OSP RP w Choczewie z wyni-

kiem 0 pkt.; 2 miejsce OSP RP w Kopalinie z wynikiem 1 pkt.; 3 miejsce OSP RP 
w Sasinie z wynikiem 3 pkt.

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami: 1 miejsce OSP RP w Choczewie 
z wynikiem 61,0 pkt.; 2 miejsce OSP RP w Kopalinie z wynikiem 66,0 pkt.; 2 
miejsce OSP RP w Sasinie z wynikiem 66,0 pkt.

Ćwiczenie bojowe: 1 miejsce OSP RP w Choczewie z wynikiem 55,0 pkt.; 2 
miejsce OSP RP w Sasinie z wynikiem 83,0 pkt.; 3 miejsce OSP RP w Kopalinie 
z wynikiem 87,0 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA zawodów przedstawiała się następują-
co:

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA 
WIEKOWA 12 – 15 LAT DZIEWCZĄT

1 miejsce OSP RP w Choczewie z wynikiem 113,0 pkt.
2 miejsce OSP RP w Sasinie z wynikiem 114,0 pkt.

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA 
WIEKOWA 12 – 15 LAT CHŁOPCÓW

1 miejsce OSP RP w Choczewie z wynikiem 124,0 pkt.
2 miejsce OSP RP w Sasinie z wynikiem 138,0 pkt.
W GRUPIE „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)
1 miejsce OSP RP w Choczewie z wynikiem 116,0 pkt., 2 miejsce OSP RP 

w Sasinie z wynikiem 152,0 pkt., 3 miejsce OSP RP w Kopalinie z wynikiem 
154,0 pkt.

Podczas zawodów do Komisji Sędziowskiej nie wpłynął żaden protest. 
W czasie zawodów nikt nie uległ wypadkowi (kontuzji), a zawody zorganizowane 
były sprawnie.

Nagrody fundowali: w konkurencji: ćwiczenie musztry, ćwiczenie bojowe 
i sztafeta pożarnicza 7x50; za I miejsce w grupie „A” – Puchar Komendanta Gminne-
go Związku OSP RP,; za I miejsce w grupie „MDP dziewcząt i chłopców” – Puchar 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

„Za osobisty wkład i zaangażowanie w realizacje zadań mających na celu 
ochronę życia, zdrowia, mienia, środowiska naturalnego przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem”:

Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie nadało:

ODZNAKI WZOROWY STRAŻAK dla Druha: Dariusza Adamczewskiego, 
Krzysztofa Szmyd

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa pomorskiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku 
nadało:

MEDAL BRĄZOWY ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA dla Druha 
Andrzeja Siuta, Chrystiana Wesołowskiego

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa pomorskiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku 
nadało:

MEDAL SREBRNY ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA dla Druha 
Dariusza Oleszek

Zabezpieczenie logistyczne zawodów – Ochotnicza Straż Pożarna RP w Cho-
czewie.

Zabezpieczenie kwatermistrzowskie zawodów – Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Za wspieranie drużyn, kibicowanie w dniu zawodów i tworzenie sportowej 
atmosfery wszystkim sympatykom pożarnictwa DZIĘKUJEMY.

Komendant Gminny ZOSP RP Karol Wojciechowski

POWIATOWE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA”
W dniu 20.05.2011 o godz. 11.00 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 

w Rumi odbyły się powiatowe obchody uroczystości „Dnia Strażaka”, w trakcie 
których nastąpiła m.in. uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów 
w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy, strażakom – ochotnikom 
z jednostek OSP z terenu powiatu i funkcjonariuszom policji. W trakcie tej uroczystości 
nastąpiło także ofi cjalne przekazanie dla tut. komendy nowego samochodu ratownictwa 
wysokościowego – podnośnika hydraulicznego o wysokości 25 m SHD – 25 MAN.

Na uroczystość przybyli goście: st.bryg. Andrzej Rószkowski – Pomorski Ko-
mendant Wojewódzki PSP, Poseł na Sejm RP Krystyna Kłosin, Ks. Józefa Paliwoda 
– Proboszcz Parafi i pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, Józef Reszke – Sta-
rosta Wejherowski, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Szczygieł, członkowie 
Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Komendanci PSP z Gdyni, Pucka i Lęborka, 
przedstawiciele wójtów, burmistrza Redy i prezydenta miasta Wejherowo, Elżbieta 
Rogala – Kończak – Burmistrz Miasta Rumia, Przewodniczący Rady Miasta w Rumi 
Tadeusz Piątkowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta w Rumi 
Aleksander Kubina, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wej-
herowie, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży.

W związku z uroczystością zostali wyróżnieni miedzy innymi:
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP woj. pomorskiego nadało medale „Za zasługi dla Pożarnictwa”:
Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: dh Leszek Zelewski – OSP Rumia, 

dh Albin Jaroszek – OSP Szemud, dh Jan Brill – OSP Kopalino
Starosta Powiatu Wejherowskiego przyznał nagrody okolicznościowe dla funk-

cjonariuszy KPPSP w Wejherowie za aktywne wspieranie działalności statutowej 
OSP w powiecie wejherowskim w roku 2010: st. ogn. Sławomir Miotk, st. ogn. 
Jarosław Górski, mł. ogn. Zbigniew Klejno, st. sekc. Karol Wojciechowski, sekc. 
Mariusz Lessnau

W trakcie uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke – Komendant Powiatowy PSP 
w Wejherowie złożył podziękowanie osobom, które przyczyniły się do pozyskania 
środków fi nansowych na zakup nowego samochodu pożarniczego SHD – 25 MAN:, 
st.bryg. Andrzej Rószkowski – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke  
- Starosta Wejherowski,  Elżbieta Rogala – Kończak – Burmistrz Miasta Rumi

Komendant Gminny ZOSP RP Karol Wojciechowski

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 
JEDNOSTEK POWIATU WEJHEROWSKIEGO

W dniu 11.06.2011r. Na stadionie MOSiR w Rumi odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek powiatu Wejherowskiego. W zawodach 
wzięło udział 19 drużyn w grupie „A” mężczyzn i 8 drużyn w grupie „A” kobiet. 
Naszą gminę reprezentowały dwie jednostki: OSP Choczewo i OSP Sasino.

Drużynę OSP Choczewo reprezentowali:
Adamczewski Dariusz – dowódca sekcji, Arent Mateusz – przodownik roty 

I, Borysewicz Andrzej – pomocnik przodownika roty I, Derylak Przemysław 
– przodownik roty II, Szmyd Mateusz – pomocnik przodownika roty II, Świe-
rzewski Szymon – rozdzielaczowy, Styn Krzysztof – łącznik, Szmyd Krzysztof 
– mechanik, Borowski Bartłomiej – zawodnik rezerwowy i opiekunowie drużyny: 
Wojciechowski Karol i Świerzewski Marcin.

Drużynę OSP Sasino reprezentowali: Gapiński Zbigniew – dowódca sekcji, 
Wypych Paweł – przodownik roty I, Stefański Wiktor – pomocnik przodownika 
roty I, Kaleta Dawid – przodownik roty II, Górczyński Przemysław – pomocnik 
przodownika roty II, Wrąbel Michał – rozdzielaczowy, Godula Dawid – łącznik, 
Kotkowski Jarosław – mechanik.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: Sztafeta pożarnicza 7x50m – 
jednostka OSP Choczewo uzyskała czas 62,3 sekundy i jednostka OSP Sasino 
uzyskała czas 66,7 sekundy.

Ćwiczenie bojowe, gdzie jednostka OSP Choczewo uzyskała czas 47,3 
sekundy i jednostka OSP Sasino uzyskała czas 57,0 sekundy.

Po podliczeniu wyników nasze jednostki uzyskały w generalnej klasyfi kacji 
OSP Choczewo – V miejsce i OSP Sasino – XV miejsce.

Komendant Gminny ZOSP RP Karol Wojciechowski
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY CHOCZEWO

ogłasza, że dnia 29 lipca 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo
odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

Obręb
Nr 

dział-
ki

Pow. 
działki

(ha)

Pow. 
użytkowa 

lokalu 
(m2)

Udział
w nierucho-

mości
Nr KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodaro-

wania
przestrzennego

Cena 
lokalu Wadium

Zwar-
tówko 2/1 0,3402 47,40 575/10.000 96319

Lokal nr 5 o przeznaczeniu innym niż 
mieszkalne znajduje się na parterze 
budynku nr 18 położonego w Zwar-
towie. Budynek jest obiektem jedno 
i dwukondygnacyjnym o konstrukcji 
tradycyjnej, podpiwniczonym, z pod-
daszem mieszkalnym. Nieruchomość 
położona jest w centrum Zwartowa, 
przy głównej drodze przelotowej. 
W bliskim sąsiedztwie zlokalizowane 
są budynki mieszkalne i użytkowe. 
W pobliżu są grunty rolne i leśne. Lo-
kal składa się z jednego pomieszczenia 
gospodarczego, wyposażony jest w in-
stalację energetyczną, instalacja wod. 
–kan. dostępna w budynku.

Wydano decyzję o wa-
runkach zabudowy znak 
AB-7331/88/2008 z dnia 
24.03.2009 r. dla zmiany 
sposobu użytkowania 
budynku, zlokalizowa-
nego na działce ozna-
czonej w dniu wydania 
decyzji nr 2/1, obręb 
Zwartówko. Rodzaj in-
westycji – przebudowa 
oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku 
usługowego na budynek 
mieszkalny.

34.000 zł

+ VAT
3.500 zł

Zwar-
tówko 2/1 0,3402 80,43 975/10.000 96319

Lokal nr 6 o przeznaczeniu innym niż 
mieszkalne znajduje się na parterze bu-
dynku nr 18 położonego w Zwartowie. 
Budynek jest obiektem jedno i dwu-
kondygnacyjnym o konstrukcji trady-
cyjnej, podpiwniczonym, z poddaszem 
mieszkalnym. Nieruchomość położona 
jest w centrum Zwartowa, przy głów-
nej drodze przelotowej. W bliskim 
sąsiedztwie zlokalizowane są budynki 
mieszkalne i użytkowe. W pobliżu 
są grunty rolne i leśne. Lokal składa 
się z pomieszczenia gospodarczego 
wraz z dwoma korytarzami i dziewię-
cioma sanitariatami, wyposażony jest 
w instalację energetyczną i instalację 
wod. –kan. Lokal skanalizowany przez 
sieć gminną.

56.500 zł

+ VAT
5.700 zł

Zwar_
tówko 2/1 0,3402 110,35 1.338/10.000 96319

Lokal nr 7 o przeznaczeniu innym niż 
mieszkalne znajduje się na I piętrze 
budynku nr 18 w Zwartowie. Budynek 
jest obiektem jedno i dwukondygna-
cyjnym o konstrukcji tradycyjnej, 
podpiwniczonym, z poddaszem miesz-
kalnym. Nieruchomość położona jest 
w centrum Zwartowa, przy głównej 
drodze przelotowej. W bliskim są-
siedztwie zlokalizowane są budynki 
mieszkalne i użytkowe. W pobliżu 
są grunty rolne i leśne. Lokal składa 
się z trzech pomieszczeń wraz z kory-
tarzem, wyposażony jest w instalację 
energetyczną, instalacja wod. –kan. 
dostępna w budynku.

76.600 zł

+ VAT
7.700 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 25 lipca 2011 roku w sekretariacie urzędu zaświadczenia o zameldowaniu oraz wpłace-
nie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim 
Banku Spółdzielczym w Choczewie, również do dnia 25 lipca 2011 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarial-
nego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, tel. 0–58 
572–39–40, wew. 209.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2011 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników nr 17 i na stronie internetowej Urzędu: www.bip.

choczewo.com.pl został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 
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INFORMACJA
WÓJT GMINY CHOCZEWO 

UPRZEJMIE PRZYPOMINA, ŻE:
I. Kwestię świadczenia usług hotelarskich takich, 

jak (krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie 
domów, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc 
na ustawienie namiotów lub przyczep samochodo-
wych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym 
związanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o usługach turystycznych (tj. Dz. U. Nr 2004r. Nr 223, 
poz. 2268). Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 tejże ustawy przed 
rozpoczęciem świadczenia w/w usług przedsiębiorca 
lub rolnik prowadzący agroturystykę jest obowiązany 
uzyskać od marszałka województwa zaszeregowanie 
obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii lub 
zgłosić obiekt do ewidencji prowadzonej przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu 
na  miejsce położenia obiektu. Powyższa ustawa oraz 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 
sierpnia 2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 22, poz. 169) okre-
ślają minimalne wymagania co do wielkości obiektu, 
jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług. 
W związku z powyższym do Wójta Gminy Choczewo 
powinien być złożony wniosek o świadczenie usług 
hotelarskich w obiektach innych niż: hotele, motele, 
pensjonaty, campingi, domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, położonych 
na terenie Gminy Choczewo. Prowadzenie powyższych 
usług bez dopełnienia obowiązków ustawowych może 
spowodować skierowanie sprawy na drogę postępowa-
nia sądowego.

II. Zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. 2006r. Nr 139, poz. 993) osoba, która 
przybywa do zakładu hotelarskiego, domu wczasowego 
lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu 
wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, cam-
pingu lub na strzeżone pole namiotowe albo do innego 
podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się 
na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili 
przybycia. Zameldowania dokonuje się u kierownika 
zakładu lub osoby upoważnionej przez niego osoby. 
W związku z powyższym przypominamy o obowiązku 
prowadzenia książki meldunkowej gości wypoczywa-
jących w w/w obiektach.

III. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/206/2008 Rady Gmi-
ny Choczewo z dnia 6 listopada 2008 roku              od osób 
przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, 
turystycznych i szkoleniowych w miejscowościach: 
Choczewo, Lubiatowo, Kopalino, Sasino, Słajszewo, 
Kierzkowo i Jackowo, pobiera się opłatę miejscową 
w wysokości 1,50 zł od osób dorosłych i 0,80 zł od 
młodzieży szkolnej. Opłatę pobiera się bez względu 
na porę roku. Na inkasentów opłaty miejscowej, zobo-
wiązanych do jej poboru wyznacza się osoby kierujące 
pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowy-
mi, campingami, polami biwakowymi albo podobnymi 
obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo 

UWAGA!!!

Konkurs na LOGO Stowarzyszenia STEK Wspólna 
Przyszłość

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania pro-
jektów w konkursie na LOGO naszego stowarzyszenia 
z przyczyn technicznych zostaje zmieniony i upływa 
w dniu 24.06.2011r.

Za zmiany przepraszamy i dziękujemy za dostarczone 
projekty.

Wybór zwycięskiego projektu nastąpi w dniu 
25.06.2011r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę podczas Festynu „Dni 
Gminy Choczewo”, który odbędzie się w dniach 22–
23.07.2011r. w Kopalinie, na który już dzisiaj wszystkich 
serdecznie zapraszamy.

ZAGŁOSUJ NA NOWE PLACE ZABAW 
W GMINIE CHOCZEWO!

Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, fi rma NIVEA 
Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich 
rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. 
W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, 
powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów 
zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowią-
zuje się do sfi nansowania zakupu i montażu urządzeń 
na terenach przygotowanych i przekazanych przez sa-
morządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe 
obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.
W nasze j  gminie  wskazana  zos ta ła  loka l i -
zacja placu zabaw w Choczewie (gminne obiek-
ty  spor towe)  i  Żelazno (boisko spor towe) .
W przypadku propozycji innych lokalizacji ogródka 
jordanowskiego na terenie naszej gminy prosimy o kon-
takt z tutejszym urzędem w terminie do 7 lipca 2011r.
O tym, czy zostanie wybudowany przez markę 
NIVEA – decydujesz Ty! Wygrają te lokalizacje, 
na które zagłosuje największa liczba internautów. 
Głosować można od 6 czerwca – więcej informacji 
na stronie www.100latnivea.pl

osoby podlegające opłacie oraz sołtysów sołectw w ww. 
miejscowościach. W związku z powyższym inkasenci 
opłaty miejscowej winni zgłosić się do Urzędu Gminy 
Choczewo celem zawarcia stosownej umowy i pobrania 
kwitariusza.

Środki fi nansowe zebrane z tytułu poboru 
opłaty miejscowej w danym sołectwie 

przeznaczone zostaną w budżecie Gminy 
Choczewo na potrzeby tego sołectwa.
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KAMPANIA SPOŁECZNA 
„ROWEROWE PIĄTKI”

W ostatni piątek maja w sali konferencyjno-wy-
stawowej Centrum Informacji Turystycznej w Cho-
czewie spotkali się przedstawiciele gmin: Choczewo, 
Gniewino i Krokowa, w celu zapoznania się z ideą 
kampanii społecznej pn. „RoweRowe Piątki”. Inicja-
torzy spotkania: Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia 
„Wspólna Europa” pan Andrzej Piotrowicz oraz Dy-
rektor Marketingowy pan Rafał Glazik, przybliżyli 
zebranym działalność PSWE – autonomicznej orga-
nizacji pozarządowej, członka Europejskiej Federacji 
Cyklistów (ECF), której misją jest propagowanie po-
zytywnych innowacyjnych rozwiązań we współpracy 
z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomyślny 
rozwój Pomorza. PSWE jest pomysłodawcą, prze-
prowadzonej po raz pierwszy w 2010 roku, kampanii 
społecznej pn. „RoweRowe Piątki”. Celem tej kam-
panii jest zachęcenie mieszkańców Trójmiasta do ko-
rzystania z roweru jako środka codziennego transportu 
i przybliżenie korzyści płynących z codziennych form 

Festyn Dni Gminy Choczewo 22-23.07.2011r.
Zachęcamy wszystkie Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich oraz  Stowarzyszenia z terenu naszej gminy do 

czynnego udziału w festynie, który odbędzie się w dniach 22-23 lipca w Kopalinie.
Informujemy o możliwości bezpłatnego wystawienia stoisk pro-

mocyjnych przez Sołectwa, Stowarzyszenia, czy Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia telefoniczne bądź 
pisemne do Stowarzyszenia STEK Wspólna Przyszłość do dnia 
10.07.2011r.
Organizatorzy: Urząd Gminy Choczewo oraz
Stowarzyszenie STEK Wspólna Przyszłość
e-mail: stek@stek-choczewo.org.pl ; tel. 603 061 694
Zapraszamy również na stronę:
 www.stek-choczewo.org.pl

Harmonogram dzia�alno�ci kulturalno-popularyzatorskiej 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 

w lipcu 2011 roku 
 
01.07 (pi�tek) – 22.07. (pi�tek) od wtorku do pi�tku 10.00 – 13.00 Wakacje ze Sztuk�: 
Dla dzieci – warsztaty w dwóch grupach wiekowych (7-11 i 12-14 lat) 
Wielotematyczny turniej dru�yn, warsztaty historyczno-genealogiczne. 
Ponadto wyst�py artystyczne: 
01.07 godz. 10.00 koncert akordeonowy 
08.07 godz. 10.00 przedstawienie teatralne pt. „Wilk i Zaj�c w mie�cie” 
w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa 
15.07 godz. 10.00 przedstawienie teatralne pt. „Nied�wied� – stra�nik lasu” 
w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa 
Wst�p wolny! Na warsztaty obowi�zuj� zapisy (w Wypo�yczalni dla Dzieci i M�odzie�y). 
Ilo�� miejsc ograniczona. Decyduje kolejno�� zg�osze�. 
Dla Doros�ych – Letnia Akademia Sztuki, prowadzenie : Longina Wysocka 
Do 15.07. – wystawa malarska Ewy Lisieckiej „Podró�e z akwarel�” 
Od 18.07 – wystawa malarska Tadeusza Podgórskiego 
 

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 

aktywnej mobilności. W trzy kolejne piątki września ub.r. na największych skrzyżowaniach Gdańska, Sopotu i Gdyni we wczesnych 
godzinach porannych, rowerzyści udający się do pracy, byli pozytywnie zaskakiwani otrzymując różnego rodzaju gadżety: upominki 
lub kwiaty. Kampania powtórzona zostanie również we wrześniu b.r., a do współpracy zaproszone zostały tutejsze samorządy lokalne, 
tj. Choczewo, Gniewino i Krokowa. W chwili obecnej trwają ustalenia szczegółów w zakresie utworzenia oferty turystycznej każdej 
z gmin oraz terminu i miejsca jej zaprezentowania. Finał kampanii nastąpi 25 września podczas eventu „Ciclovia AmberOne”. W tym 
dniu odcinek autostrady A1 pomiędzy Nowymi Marzami a Toruniem, po raz pierwszy (a być może i jedyny), będzie można przebyć 
nie samochodem a rowerem. Powstaną tam również 2 „miasteczka” w celu zaprezentowania ofert promocyjnych Województwa Po-
morskiego (w okolicy Malankowa) i Kujawsko-Pomorskiego (w okolicy Torunia).
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DZIEŃ DZIECKA

Święto to upłynęło na grach i zabawach sportowych. Każdy przedszkolak ubiegał się o odznakę „Świetny sportowiec”. 
Po raz ostatni w tym roku szkolnym odwiedzili nas aktorzy z Krakowa z przedstawieniem o treści ekologicznej pt. „Wiwat wiosna, 

wiwat zielony las”. Był to dzień pełen radości, słodkości i życzeń dla ukochanych przedszkolaków. Dzieci serdecznie dziękują Panu 
Wiesiowi Laskowskiemu za pyszny tort truskawkowy! Przed nami jeszcze wycieczka do Parku Jurajskiego w Łebie.

NASZA MAJÓWKA

Jeżeli maj to majówka, to tradycja naszego przedszkola. 
W tym roku wybraliśmy się do Kierzkowa – posiadłości dziad-
ków Klaudii Czaji, absolwentki naszego przedszkola. Tam czekał 
na nas duży, bezpieczny plac zabaw z atrakcjami, gdzie odbywały 
się harce i swawole przedszkolaków, a energia dzieci była jak 
zwykle – niespożyta.

Po zabawie było grillowanie, a Pani Czesia Bocho przygo-
towała dzieciom pyszne ciasto i kolorowe kanapki. W prezencie 
każdy otrzymał baloniki, które w powietrzu unosiły się jak barwne 
motyle.

Serdecznie dziękujemy za gościnność i miłe przyjęcie.

DZIEŃ RODZINY

Rodzina to najlepszy wynalazek na świecie! – tymi słowami 
przedszkolaki powitały rodziców na pięknej uroczystości z okazji 
Dnia Matki i Ojca, połączonej z pożegnaniem absolwentów pla-
cówki, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I SP.

Były okolicznościowe wiersze, piosenki i tańce. 5–6- latki 
przygotowały przedstawienie pt. „W rodzinie jest jak w kinie”. 
Za swoje występy dzieci otrzymały gromkie brawa.

Nasza placówka wzięła udział w ogólnopolskim programie 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Za realizację ekologicznych 
projektów placówka otrzymała Certyfi kat „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury”, a każdy przedszkolak otrzymał dyplom i odznakę, 
natomiast absolwenci dodatkowo otrzymali od Pani Dyrektor 
upominki – przybory niezbędne w szkole.

Rodzice 7-latków podziękowali serdecznie zespołowi pla-
cówki za cały rok pracy – były kwiaty i ciepłe słowa.

Po uroczystości wszyscy spotkaliśmy się w ogrodzie przed-
szkolnym, gdzie czekał pyszny owocowy tort i dużo słodkości. 
Był to wspaniały dzień dla nas wszystkich.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
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DZIEŃ DZIECKA

Ciepłe dni sprzyjają zabawom i grom na świeżym powietrzu, 
dlatego przedszkolaki spędzają w ogrodzie, parku i na placach 
zabaw wiele czasu. Tak samo było 1 czerwca. Wychowankowie 
z okazji DNIA DZIECKA wybrali się na turniej sportowy. Z ra-
dością brały udział w grach i zawodach sportowych, pokonywały 
przeszkody, skakały w workach, bawiły się chustami. W tym wy-
jątkowym dniu nie zabrakło wspólnych zabaw, tańców i śpiewu 
a przede wszystkim słodkich upominków.

 

WIOSENNY PIKNIK

Kolejny raz przedszkolaki skorzystały z uprzejmości Pań-
stwa Gronowskich i wzięły udział w wiosennym pikniku. Swoją 
przygodę rozpoczęły od spaceru na latarnię Stilo. Starszaki i ma-
luchy dzielnie pokonały wysoką wydmę, a następnie wspięły się 
na szczyt latarni, by podziwiać piękne widoki na morze i okolice. 
Następnie udały się na ognisko do Mateusza. Dzieci podziwiały 
zwierzęta domowe, słuchały leśnych opowieści oraz korzystały 
z trampoliny, basenu i innych atrakcji. Z apetytem zjadły upie-
czone kiełbaski oraz smakołyki przygotowane przez gospodarzy. 
Po dniu pełnym emocji szczęśliwe wróciły do przedszkola. Jesz-
cze raz dziękujemy rodzicom Mateusza za gościnę.

SAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIESAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
POKAZY STRAŻACKIE

W ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Cho-
czewie przedszkolaki wzięły udział w pokazach strażackich. Do-
wiedziały się, z jakimi trudnościami radzą sobie strażacy i na czym 
polega ich praca i poświęcenie. Zobaczyły jak prawidłowo gasi 
się pożar i udziela pomocy poszkodowanym. Po pokazach przed-
szkolaki zaprosiły strażaków na słodki poczęstunek. Dziękujemy 
strażakom za ciekawe zajęcia, pogadankę i upominki.

Wychowawcy
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„RAZ, DWA- RAZ, DWA KOMPANIA STÓJ”

Tym razem 9 czerwca uczniowie Oddziału Zerowego S.P. Ciekocino w ramach realizacji programu „Kim 
będę gdy dorosnę” gościli u siebie st. kaprala Wojciecha Dettlaffa oraz sierżanta Arkadiusza Lamek.

Panowie przybliżyli dzieciom jak wygląda życie w jednostce wojskowej, opowiedzieli o wyposażeniu 
wojaka i o mundurach. Wyjaśnili jakie są i jak wyglądają stopnie wojskowe. Mieli okazję obejrzeć fi lm, na któ-
rym zaprezentowano sprzęt wojskowy (zwłaszcza rakiety). Uczniowie wiedzą już, że żołnierzem zawodowym 
może być obywatel Polski, o nieposzlakowanej opinii, posiadający odpowiednie kwalifi kacje oraz zdolność 
fi zyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. Służba wojskowa wymaga zdyscyplinowania, lojalności 
i poświęcenia. Żołnierze pełnią ważne role nie tylko w czasach konfl iktów i wojen. W czasie pokoju trzymają 
warty przy obiektach o szczególnie ważnym znaczeniu, pomagają cywilom dotkniętym klęskami żywioło-
wymi czy katastrofami (np. powodziami, wielkimi pożarami). Specjalistyczne formacje przydają się także 
do innych zadań, np. wojska inżynieryjne budują mosty i drogi, saperzy rozbrajają niewybuchy i wysadzają 
domy przeznaczone do rozbiórki.

Tak więc dzięki uprzejmości panom uczniowie mogli poznać kolejny zawód, który mogą wykonywać 
także kobiety!

  Dzieciaki „Zerówki” dziękują.  
Co ma żołnierz pod łóżkiem? Żołnierz pod łóżkiem ma sprzątać!

KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „SŁOWICZEK”

„Wiosna”, „Fantazja”, „Mydło wszystko umyje”, „Jedzie auto” czy „Stokrotka” 
to niektóre z tytułów piosenek śpiewanych 03.06.11 podczas konkursu piosenki dzie-
cięcej dla klas O-III w S.P. w Ciekocinie.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, w związku z tym komisja w składzie: p. 
Alina Łuc, p. Iwona Malinowska wyłoniła po kilka pierwszych i drugich miejsc. 
Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku do konkursu zgłosi się więcej uczestników, bo przecież muzyka jest lekarstwem 
na wszystko i łagodzi obyczaje”

Organizator A. Książek

„KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI”

Pod tym hasłem rozpoczął się cykl spotkań dla dzieci Oddziału Zerowego w S.P. w Ciekocinie. Dzięki uprzejmości Prezesa Wojciecha Wypych 
uczniowie wybrali się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie. Po krótkiej prelekcji milusińscy mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem Straży 
Pożarnej, mogli zobaczyć strój, w którym strażacy gaszą pożary ale także kombinezon, dzięki któremu strażacy usuwają gniazda szerszeni, maski, 
motopompy, agregat prądotwórczy oraz węże gaśnicze. Przymierzali hełmy strażackie, wsiadali do wozu strażackiego by tam zobaczyć jakie jest wy-
posażenie wozu ale także mieli okazję wypróbować jak gasi się pożar za pomocą działka wodnego.

Uczniowie wiedzą już, że do obowiązków Ochotniczej Straży Pożarnej należą: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną; udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń eko-
logicznych związanych z ochroną środowiska; wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych 
i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Chcielibyśmy podziękować bardzo Panom: Zbigniewowi Gapińskiemu, Pawłowi Wypych oraz 
Michałowi Dampc za współpracę i poświęcenie maluszkom odrobiny czasu, by mogli zapoznać się z tak odpowiedzialnym i ciężkim zawodem.

MAMO! JAK CI DZIĘKOWAĆ ZA CIEPŁO TWOICH RĄK!

„Dzień Mamy” przygotowali uczniowie Oddziału Zerowego w Szkole Podstawowej w Ciekocinie. Nie zabrakło w tym dniu pięknych piosenek, 
wierszyków czy przedstawienia pt. „Święto dla moich rodziców” ale także prezentów przygotowanych dla najwspanialszych mam. Te piękne chwile 
umilał smaczny poczęstunek, które przygotowały mamy. Odbył się również konkurs, w którym mamy musiały odnaleźć swój portret spośród innych. 
Miały okazję poznać siebie z perspektywy „swojego dziecka”- za co kochają je dzieci np. za to, że codziennie odprowadzają swoje pociechy na przysta-
nek, za rogale z czekoladą; o czym marzą np. o nowym domku, o samochodzie, o gorącym źródle na podwórku; co lubią robić najbardziej np. oglądać 
X FAKTOR przykryte kocem, jeść winogrona, grać w piłkę nożną; czego się boją np. wampirów, myszy. Niech wszystkie mamy na całym świecie 
kochają swoje pociechy a z pewnością one będą szczęśliwe jak te na zdjęciu.

Dziękuję za wspaniałą współpracę  wszystkim mamom. Wychowawczyni Oddziału Zerowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIESZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIEZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
WARSZTATY TERENOWE W RAMACH PROJEKTU 

„DEKALOG PLAŻOWICZA”

W dniu 09.06 zakończył się cykl warsztatów terenowych re-
alizowanych w ramach projektu „Dekalog plażowicza”. Tematyka 
warsztatów poświęcona była ochronie wydm nadmorskich a zaję-
cia odbyły się w Obwodzie Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie.

Warsztaty stanowią kolejny etap projektu, po konkursie pla-
stycznym i prelekcjach prowadzonych w szkole. W warsztatach 
udział brali uczniowie Szkoły Podstawowej w Choczewie.

W zajęciach terenowych w sumie uczestniczyło 260 uczniów 
oraz 16 opiekunów. W dniach 18, 19 maja zajęcia odbyły się dla 
48 uczniów klas III i 61 uczniów klas IV. W dniach 2 i 3 czerwca 
w warsztatach udział brali uczniowie klas II (33 uczniów i 3 
opiekunów) i IV (38 uczniów i 2 opiekunów). W dnach 08 i 09 
czerwca w warsztatach uczestniczyło 44 uczniów klas I wraz z 3 
opiekunami oraz 36 uczniów klas V i 2 opiekunów.

O zagrożeniach, sposobach ochrony wybrzeża morskiego, 
procesach zachodzących w strefi e nadmorskiej opowiadali pra-
cownicy Urzędu Morskiego: Wacław Lipiec – Kierownik Obwodu 
Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie oraz nadzorcy Jan Dziobak, 
Wojciech Gradek i Mirosław Wołoszyn. Uczniowie zapoznali się 
z takimi procesami jak: abrazja, powstawanie i ochrona środowi-
ska wydmowego, oraz zagrożeniami jakie płyną z niewłaściwego 
korzystania ze strefy wydmowej pasa technicznego. Praktycznym 
zadaniem uczniów było budowanie płotka wydmowego oraz 
sprzątanie plaży. Dla uczniów klas I i II czekała niespodzianka 
w postaci przejazdu wozem konnym.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wiedza zdobyta podczas 
cyklu spotkań dotyczących ochrony wydm nadmorskich będzie 
przez uczniów właściwie wykorzystana i wpłynie na kształtowanie 
świadomości ekologicznej uczestników warsztatów.

Wacław Lipiec

DZIĘKUJEMY -

NASZYM DZIECIOM, UCZNIOM KLASY  I A SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ, ZA ZAPROSZENIE NA PRZEDSTA-
WIENIE Z OKAZJI DNIA MATKI. 

DNIA 26.06.2011R. DZIECI POD OPIEKĄ SWOJEJ 
WYCHOWAWCZYNI, PANI MIROSŁAWY RUDNICKIEJ, 
PRZYGOTOWAŁY KUKIEŁKOWĄ INSCENIZACJĘ BA-
ŚNI PT. „BRZYDKIE KACZĄTKO” H.CH. ANDERSENA. 
KOLOROWA SCENOGRAFIA PRZYKUWAŁA WZROK 
RODZICÓW - PRZEPIĘKNE, PAPIEROWE PTAKI, ZIE-
LONA ŻABA, ŚLICZNA WRÓŻKA, WESOŁE DZIECIA-
KI, A SAM WYSTĘP WYWOŁAŁ PIĘKNY UŚMIECH NA 
TWARZY KAŻDEJ MAMY I TATY. PO ZAKOŃCZENIU 
PRZEDSTAWIENIA DZIECI ZAŚPIEWAŁY I ZATAŃ-
CZYŁY POLECZKĘ NA CZEŚĆ PÓR ROKU, WYRE-
CYTOWAŁY WIERSZYKI O PTAKACH, OGRODZIE, 
BAŁWANKU, A NA ZAKOŃCZENIE POWIEDZIAŁY 
ŚLICZNY WIERSZ „DLA MAMY”, PO KTÓRYM NIE-
JEDNEJ MAMIE POJAWIŁA SIĘ ŁZA W OKU.

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA WA-
SZĄ MIŁOŚĆ, UŚMIECH, CAŁUSKI,  SŁODKI
POCZĘSTUNEK I PIĘKNE LAURKI. BARDZO WAS 
KOCHAMY,

RODZICE
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DZIEŃ STRAŻAKA

Dnia 10 maja 2011roku w Zespole Szkół im. Unii Europej-
skiej w Choczewie odbył się apel szkolny dla dzieci klas 0-III 
pt..,, ŚWIĘTY FLORIAN-PATRON STRAŻAKÓW”. Uczestni-
czyli w nim uczniowie i nauczyciele kształcenia zintegrowanego, 
dyrektor Zespołu Szkół p. A.Soboń oraz przedstawiciele Ochot-
niczej Straży Pożarniczej w Choczewie. Uczniowie klas II pod 
kierunkiem p. I. Urbowskiej, p. D.Wątroby, p. K.Dzięgielowskiej 
przedstawili sylwetkę św. Floriana. Przypomnieli, iż Florian był 
żołnierzem oraz dowódcą jednego z urządzeń gaśniczych, wcho-
dzących w skład Imperium Rzymskiego. Następnie zaprezento-
wali część artystyczną: wiersze i piosenkę o tematyce strażackiej. 
Na zakończenie wystąpił zespół taneczny prowadzony przez p. 
N.Kowalewską-Jażdżewską. Po odśpiewaniu gromkiego STO 
LAT uczniowie, składając życzenia, wręczyli druhom-strażakom 
kwiaty i kolorowe laurki.

Organizatorki: I.Urbowska, D.Wątroba, K.Dzięgielowska

MATEMATYCZNE ZMAGANIA PIERWSZOKLASISTÓW

23 maja 2011r. piętnaścioro uczniów klas I wzięło udział w szkolnym konkursie matematycznym. Do konkursu uczniowie zostali 
zakwalifi kowani po przeanalizowaniu ich wcześniejszych osiągnięć. W czasie trwania konkursu uczniowie zmagali się między innymi 
z dodawaniem i odejmowaniem liczb, przeliczaniem elementów, obliczeniami pieniężnymi, odczytywaniem i zapisywaniem długości, 
odczytywaniem godzin na zegarze, rozwiązywaniem zadań tekstowych. Matematyczne potyczki przebiegły na bardzo wyrównanym 
poziomie i tylko niewielkie potknięcia zadecydowały o wyłonieniu zwycięzców. Należą do nich:

I miejsce Oskar Gawryszewski
II miejsce Rafał Zalewski
II miejsce Karolina Wojciechowska
II miejsce Krystian Izmajłowicz
II miejsce Filip Zaręba
III miejsce Michał Rytlewski
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów.

 
Barbara Cholka
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WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI

Z ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACIZ ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACI
ZŁAZ GROMAD ZUCHOWYCH W GDAŃSKU

20-22.05.2011R.

Z okazji 100 – lecia Harcerstwa i wydania pierwszego rozkazu przez Andrzeja Małkowskiego 
we Lwowie, odbył się Apel Gdańskiej Chorągwi ZHP, w której wzięły udział zuchy z naszej gromady. 
Dla zuchów został w ramach XXVII Rajdu „RODŁO” zorganizowany Złaz Gromad Zuchowych. 
Wykonaliśmy mnóstwo zadań w ramach zwiadu „Odkrywanie Tajemnic Gdańska” na ulicach Starego 
Miasta oraz w Centrum Hewelianum. Zuchy poznały zabytki Gdańska oraz historię Góry Gradowej. 
Bieg po starych fortyfi kacjach przypadł wszystkim małym wędrownikom do gustu. Odgrywanie scen 
teatralnych w pobliżu murów schronu tworzyło niesamowity nastrój, a znalezienie ukrytych informa-
cji dawało mnóstwo radości. „Wypadliśmy” też bardzo dobrze podczas Chorągwianego Przeglądu 
Teatrzyków Zuchowych, na którym zaprezentowaliśmy scenkę z zadań realizowanych na Stulecie 
Harcerstwa – sadzenie dębów oraz zakopanie „Kapsuły Czasu” dla przyszłych pokoleń. Zwiedziliśmy 
„Sołdek” oraz Muzeum Morskie w Gdańsku z okazji Europejskiego Dnia Morza. Płynęliśmy w sło-
neczne sobotnie popołudnie po Motławie oraz odwiedziliśmy Neptuna. Wieczorem świętowaliśmy 
100 Urodziny Harcerstwa śpiewając, pląsając i składając sobie życzenia. Były też urodzinowe torty!!! 
– oraz sztuczne/przygotowane wcześniej przez wszystkie gromady/. W klasyfi kacji końcowej na 20 
gromad z Gdańskiej Chorągwi ZHP zajęliśmy I MIEJSCE. Zdobyliśmy też Odznakę „RODŁO”/
zuchy będące pierwszy raz/, BIAŁĄ PODKŁADKĘ pod odznakę/zuchy będące drugi raz/oraz 
GRANATOWĄ PODKŁADKĘ pod odznakę/zuchy będące trzeci raz/- będziemy je dumnie nosić 
na swoich zuchowych mundurach.

I miejsce „wywędrowali”: Patrycja Krzeptowska, Matylda Witkowska, Zosia Woźniak, Wikto-
ria Cielecka, Kasia Kesler, Zuzia Hajkowicz, Magda Pastusiak, Franek Grabiński, Oskar Milewicz, 
Wiktor Witkowski. 

Zuchy te otrzymały plakietkę rajdową oraz sprawność „ Przewodnik po... Gdańsku”.
Drużynowa 10 WLGZ „Mali Korsarze”

ZBIÓRKA POKOLEŃ

We wrześniu 2011r. Wodno – Lądowa drużyna harcerska „WILKI” z Choczewa wraz z drużynowym planuje 
zorganizować „Zbiórkę Pokoleń”. Niektórzy z nas doskonale pamiętają Hufi ec im. Pierwszych Osadników 
Ziemi Choczewskiej w Choczewie. Wielu z mieszkańców naszej gminy należało do tego hufca: niektórzy 
jako harcerze, inni jako zuchy lub instruktorzy. Zapraszamy Was wszystkich do współpracy. Pragniemy zrobić 
prezentację multimedialną z otrzymanych od byłych zuchów, harcerzy i instruktorów materiałów – wspomnień, 
zeskanowanych zdjęć, wycinków prasowych.

Rok 2011 jest ROKIEM STULECIA HARCERSTWA W POLSCE. Mamy nadzieję, że przy takiej oka-
zji warto spotkać się, powspominać i poopowiadać ówczesnym harcerzom o dawnym harcerstwie. Wspólne 
„świeczkowisko” oraz śpiew harcerskich piosenek naprawdę łączy ludzi. Harcerzem zostaje się na całe życie, 
bo harcerstwo to nie kółko zainteresowań, ale pewien styl życia.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zbiórce lub przekazaniem- wypożyczeniem materiałów do prezentacji o kontakt 
pod adresem e-mailowym: 10wldhwilki@gmail.com lub tel. 791 – 215 – 989.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.hufi ecpuck.pl w zakładkę: 10 WLDH „WILKI” oraz 10 WLGZ „Mali Korsarze”.
Poniżej zdjęcie ze sztandarem byłego Hufca Choczewo, które zrobiliśmy dzięki uprzejmości Pani Henryki Soboń – dziękujemy ☺.

REJS KATAMARANEM W GDAŃSKU

W dniu 19.05.2011r./czwartek/zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze” oraz harcerze z 10 WLDH 
„WILKI”, którzy brali udział w konkursie „Moja Morska Europa”, zostali zaproszeni na rejs 
katamaranem „Rubin” po wodach Zatoki Gdańskiej. Była to dla nich wspaniała przygoda. Tak 
o niej opowiadają: 

Do Gdańska dojechaliśmy z druhną Dorotą i druhem Radkiem samochodami. Następnie udali-
śmy się przez Zieloną Bramę nad Motławę, gdzie już czekał na nas prezes Ligi Morskiej i Rzecznej 
– Pan Andrzej Królikowski, który zaprosił nas na pokład katamaranu „RUBIN”. Dla uczestników 
rejsu przygotowany był przepyszny poczęstunek: kanapki, ciasta, słodycze, soki, owoce, a trochę 
później wyśmienity obiad. Wypłynęliśmy pod eskortą jednostek antyterrorystycznych na wody 
Zatoki Gdańskiej, aby obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego oraz służb specjalnych.

Oglądaliśmy z zapartym tchem „wyskakujących” po linach z helikoptera antyterrorystów, ich 
„pędzące” po wodzie w pełnym uzbrojeniu pontony. Widzieliśmy również wciąganie na linie do he-
likoptera noszy z ranną osobą. Później okręt piracki zaczął się palić i tu zadanie miała odpowiednio 
przeszkolona pływająca jednostka gaśnicza. Na sam koniec pokazu dumnie i na pełnych obrotach 
przepłynął okręt Marynarki Wojennej RP. Wrażeń nie brakowało. Następnie zaproszono nas do sali 
bankietowej, gdzie zostały wręczone dyplomy, nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

I MIEJSCE zajął Franek Grabiński w kategorii wiekowej 6–7 lat, II MIEJSCE zajęła Zuzia 
Szulc w kategorii wiekowej 12 -16 lat oraz III MIEJSCE – Agata Knapińska w kategorii wiekowej 
12 – 16 lat. Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez Ministra Infrastruktury – Pana Ceza-
rego Grabarczyka. Pozostali uczestnicy: Paweł Woźniak, Dominika Krzysztofi ak, Julia Figuła, 
Patrycja Krzeptowska, Zosia Woźniak, Mateusz i Kasia Kesler, Igor i Oskar Gawryszewscy zostali 
wyróżnieni w konkursie. Po dopłynięciu do Zielonej Bramy udaliśmy się z druhami na pyszne 
lody i wróciliśmy do domu. Harcerze z 10 WLDH „WILKI”
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XXVII CHORĄGWIANY RAJD „RODŁO”

W dniach 20–22 maja (piątek, sobota, niedziela) jak co roku odbył 
się Rajd „Rodło”. Nasza drużyna (10 WLDH „Wilki”) wybrała się na wę-
drówkę ze Szklanej Huty do Władysławowa. Zaczęliśmy iść około godziny 
16.00. Szliśmy pasem przybrzeżnym. Na plecach nieśliśmy swoje plecaki, 
w których mieliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Było ciepło i większość 
harcerzy zaraz po starcie przebrała się w krótkie spodenki i letnie koszulki. 
Nawet woda morska nie wydawała się już taka zimna ☺. Koło Piaśnicy 
natknęliśmy się jeszcze na historyczną pamiątkę – Kamień Wersalski. 
W piątkowy wieczór byliśmy już w Dębkach. Gościny użyczyła nam pani 
Joanna Detlaf. Razem z 43 DH „Sokoły” zjedliśmy kiełbaski z ogniska 
i poskakaliśmy na trampolinie. Wieczorem dołączył do nas dh. Andrew.

Następnego dnia rano ubraliśmy się w mundury i posadziliśmy na-
sze drzewo drużyny. Jest to dąb poświęcony przez biskupa. Przy naszym 
drzewie odnowiliśmy Przyrzeczenie Harcerskie. Po śniadaniu (pyszna 
jajecznica, którą sami usmażyliśmy) wyruszyliśmy pełni nowej energii, 
która wytworzyła się w nas przez tak mile spędzoną noc. Dalej szliśmy 
plażą. Co jakiś czas oczywiście robiliśmy postoje. Po drodze wypełnialiśmy 
zadania na Rajd – stworzyliśmy autorską legendę, przeprowadzaliśmy 
wywiady ze spotkanymi turystami oraz wiele innych… W Jastrzębiej 
Górze poszliśmy na obiad (pizza!!!!!). Dalej droga do Władysławowa 
zleciała nam szybko. Nocowaliśmy w pensjonacie pani Grażyny Kluczek. 
Poszliśmy jeszcze pod pomnik gen. Józefa Hallera, byliśmy przy „Halle-
rówce”, zwiedziliśmy ciekawe i historyczne miejsca we Władysławowie. 
Następnie położyliśmy się spać.

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY 
O HARCERSTWIE

11 MAJA 2011r. w szkole w Stężycy odbył się WO-
JEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O HARCERSTWIE. 
Z naszej drużyny, reprezentując Zespół Szkół w Choczewie 
oraz nasz macierzysty hufi ec w Pucku, udział wzięły cztery 
osoby : AGATA KNAPIŃSKA – pion harcerski, ARLETTA 
POĆWIARDOWSKA, JULIA BLOK I ARTUR GRABIŃ-
SKI – pion starszoharcerski.

Zakres materiału do przygotowania obejmował: Sym-
bolikę organizacji: krzyż harcerski, lilijka, hymn. Symbole 
światowych organizacji skautowych: WOSM, WAGGGS. 
Umundurowanie. Struktura, funkcje, stopnie, gwiazdki. 
Określenie stron świata, znaki topografi czne, patrolowe. 
Mapa, busola, szyfry, węzły. Samarytanka.

Pytania konkursowe w dużej mierze dotyczyły po-
czątków skautingu i harcerstwa, okresu międzywojennego, 
II Wojny Światowej, okresu od 1945r. do 1950r., okresu 
od 1956 r. do 2003r. Należało mieć ogromną wiedzę z hi-
storii skautingu, historii harcerstwa polskiego, ale także 
pomorskiego. Mnóstwo dat i faktów. Pierwszy etap kon-
kursu obejmował godzinny test wiadomości dla wszystkich 
uczestników. Na pytania należało odpowiadać, opisując 
dane wydarzenie. Tylko po pięciu najlepszych uczestników 
z każdego pionu mogło „wejść” do fi nału. W pionie har-
cerskim zakwalifi kowała się Agata/zajmując I MIEJSCE/, 
a w pionie starszoharcerskim – Artur/zajmując II MIEJSCE/. 
W fi nale odpowiadali na wcześniej wylosowane pytania 
i tu DECYDOWAŁO SZCZĘŚCIE, bo można było dostać 
pytanie o stopnie harcerskie, funkcje/sznury/, słowa „Modli-
twy Harcerskiej”, zawołania „Czuwaj! ” itd., czyli banalnie 
proste dla harcerzy. Były też pytania trochę inne: dh. Bogdan 
przeczytał kawałek artykułu z czasopisma „Skaut” i należało 
powiedzieć o co chodzi i kiedy to miało miejsce lub padało 
pytanie: „Jak wyglądało harcerstwo w 1918 roku? lub: 
Ilu było harcerzy w Wolnym Mieście i co robili? ” Agata 
zdobyła WYRÓŻNIENIE w pionie harcerskim, a Artur 
WYRÓŻNIENIE w pionie starszoharcerskim. 

Dodatkowo dla zuchów odbył się konkurs plastyczny 
związany ze Stuleciem Harcerstwa. Z naszej gromady 10 
WLGZ „Mali Korsarze” przesłaliśmy cztery prace. Wiktoria 
Cielecka zdobyła wyróżnienie, a Franek Grabiński zajął 
I miejsce. Zwycięzcy pojechali do Stężycy z drużynowymi 
na uroczyste wręczenie nagród.

10 WLDH „WILKI”

BIWAK „LATARNIK” W SASINIE

W dniach 03–04 czerwca 2011r. w Pensjonacie „Latarnik” w Sasinie odbył się biwak 
naszego namiestnictwa. Przyjechały zuchy z trzech gromad zuchowych: 8 GZ „Wesołe 
Krasnoludki” z Krokowej z dh. Moniką Siluta, 9 GZ „Bractwo Morskiej Przygody” 
z Choczewa z dh. Anią Strycharczyk oraz nasza gromada 10 WLGZ „Mali Korsarze” 
z Choczewa z naszą dh. Dorotą.

Z naszej gromady w biwaku uczestniczyli: Franek Grabiński, Patrycja Krzeptowska, 
Zosia Siuta, Zosia Woźniak, Magda Pastusiak, Julia Figuła, Judyta Rybarczyk, Kasia 
Kesler i Dominika Krzysztofi ak.

Zajęcia na biwaku pomagały prowadzić dwie harcerki – Agata Bianga i Maja 
Orczyk. Biwak nasz odbył się dzięki ogromnemu wsparciu Pani Violety Gabryelskiej, 
za co serdecznie dziękujemy!!!

Biwak rozpoczął się w piątek o godz. 15.00 krótkim apelem. Następnie zjedliśmy 
lody i udaliśmy się na wędrówkę do Rezerwatu Przyrody „CHOCZEWSKIE CISY”. 
Tam spotkaliśmy się z panem leśniczym – Sławkiem Gronowskim, który przekazał nam 
ciekawe informacje o cisach, roślinach chronionych oraz powiedział dlaczego rezerwat 
jest ogrodzony. Komary i wszelkiego rodzaju muszki gryzły nas tak okropnie, że szyb-
ko ruszyliśmy w dalszą drogę... Dotarliśmy do Osetnika. Tam zrobiliśmy sobie krótką 
przerwę blisko parkingu i zobaczyliśmy gniazdo z małymi ptaszkami. Musieliśmy 
zachowywać się bardzo cicho, co było dla nas trudne.

Następnie przez las pomaszerowaliśmy do latarni. Gdy wreszcie dotarliśmy na miej-
sce, przywitał nas pan Romek Łozicki – starszy latarnik. Po wejściu na latarnię i zachwy-
ceniu się widokiem z góry, pan latarnik opowiedział nam o nawigacji morskiej, o świa-
tłach latarni oraz o swojej pracy. Bardzo nam się tam podobało, nawet nie chcieliśmy 
iść dalej. Jednak druhna Dorota zaproponowała przejście na plażę. To był bardzo dobry 
pomysł. Na plaży każdy z nas mógł zmierzyć temperaturę wody swoimi stopami, które 
potrzebowały ochłody po przejściu 5 km. Odbył się też mini-turniej sprawnościowy: 
z balonikami, taczki itp. Zabawa była wspaniała!!!

Drogę powrotną przeszliśmy w szybszym tempie/kolejne 5 km/. Do pensjonatu 
wróciliśmy około godz. 22.30, więc późno, ale i tak rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy 
sobie kiełbaski na kolację, a potem były pyszne pianki na deser. Ognisko zakończyli-
śmy Kręgiem Przyjaźni i „puszczeniem” Iskierki. Druhna Dorota otworzyła nam próbę 
na „Milczka”, więc prawie wszystkie zuchy zamilkły i cichuteńko poszły spać.

W sobotni poranek wypoczęci udaliśmy się na podwórko, by zjeść śniadanie „na tra-
wie”. Posprzątaliśmy pokoje, spakowaliśmy nasze rzeczy i przygotowaliśmy się 
do apelu kończącego biwak. Nikomu z nas nie udało się 
zdobyć „Milczka”, bo przecież to bardzo trudno nie odzy-
wać się przez 12 godzin i wykonywać jeszcze inne zadania, 
ale na następnym biwaku znowu spróbujemy...

Podziękowaliśmy harcerkom za pomoc oraz pani Da-
nusi Godula za wspaniałą gościnę. 

Kolejne zadanie na Stulecie Harcerstwa w Polsce wy-
konane !!! , a ile przy tym frajdy. Już nie możemy doczekać 
się kolejnego biwaku.

zuchenka Kasia Kesler

W niedzielę z samego rana musieliśmy się pośpieszyć, by zdążyć 
na pociąg do Gdyni. Większość harcerzy podczas podróży spała, więc 
minęła nam strasznie szybko. Później przesiedliśmy się do SKM i poje-
chaliśmy prosto do Gdańska. Tam zostawiliśmy swoje rzeczy w Domu 
Harcerza i poszliśmy na Apel Gdańskiej Chorągwi ZHP. W formie 
przedstawienia została na nim pokazana stuletnia historia harcerstwa. 
Do pocztu sztandarowego hufca Puck zostali wyznaczeni: Artur G., Julia 
B., Agata K., a później z Agatą zamieniła się Iga W. Po apelu wszyscy 
zjedliśmy grochówkę i wsiedliśmy do autokaru/sponsorowanego przez 
UG w Krokowej/i z Gdańska pojechaliśmy do Krokowej. Tam czekali 
już na nas rodzice. Oczywiście w przyszłym roku też weźmiemy udział 
w Rajdzie Rodło, ale na razie skupiamy się na czekające nas obozy har-
cerskie w wakacje.

Czuwaj!
Pionierka Agata Knapińska z 10 WLDH „Wilki” 



Wieści Choczewskie Nr 6 (136) CZERWIEC 2011 s. 27

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKIWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI
CZWARTKOWE WIECZORY Z POEZJĄ

9 czerwca 2011 roku w sali konferencyjno – wystawowej 
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie 
odbył się wieczorek poezji śpiewanej i nie tylko. W nastrojowej 
atmosferze przy blasku świec mogliśmy wysłuchać przepełnio-
nych dobrocią i serdecznością wierszy Pani Teresy Wierskiej oraz 
koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu Pani Anny Grzanki i Pana 
Krzysztofa Jurkiewicza.

Wójt Wiesław Gębka zapraszał do mikrofonu uczestników 
wieczorku, by podzielili się z nami swoją poezją. Dzięki temu 
usłyszeliśmy wiersze autorstwa Pani Edyty Korth i ulubione 
utwory Pani Genowefy Kramek.

Wszystkim obecnym na wieczorku serdecznie dziękujemy 
za przybycie. I już teraz zapraszamy pasjonatów poezji na kolejne 
z nią spotkania.

Beata Żuk
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„QUO VADIS” – WYJAZD NA BOWLING

26 maja uczestnicy projektu „Quo Vadis” miło spędzili czas 
na kręgielni w Gniewinie. Starożytne kule do gry w kręgle były 
ciężkie, bo wykonane z kamienia, obecnie nie trzeba być atletą, 
by się świetnie bawić. Nasi gimnazjaliści przed zabawą nabrali 
sił i energii w restauracji „Trzy Korony”. Zarówno młodzież, jak 
również ich opiekunowie wrócili w znakomitych nastrojach.

Beata Żuk

„QUO VADIS”- SPOTKANIE 
Z WÓJTEM GMINY CHOCZEWO

Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka gościł na spo-
tkaniu uczestników projektu „Quo Vadis” w dniu 2.06.2011 r. 
Gimnazjaliści, oprócz pytań do Wójta, zaprosili naszego włodarza 
na turniej sprawnościowy. Wykorzystano rolki, rowery, skakanki 
i obręcze hula hop. Chyba nie przesadzę pisząc, że kondycji fi -
zycznej i sprawności naszemu Wójtowi mogą pozazdrościć nie 
tylko jego równolatkowie, ale również nasza młodzież.

Na koniec Wójt otrzymał podpisane przez wszystkich uczest-
ników podziękowanie za udział w spotkaniu i wspaniałą zabawę 
na boisku.

Beata Żuk
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WYSTAWA FOTOGRAFICZNA- 
„OŻYWIĆ POLA”

W ramach projektu „Ożywić pola” został ogło-
szony przez koordynatora Pana Ryszarda Karpińskie-
go konkurs fotografi czny.

Najciekawsze prace można podziwiać na pokon-
kursowej wystawie w naszej bibliotece. 

Beata Żuk

WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Dzięki uprzejmości i talentom Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Sasina możemy podziwiać w naszej bibliotece prace wyczaro-
wane igłą i szydełkiem.

Urok wyszywanych haftem krzyżykowym obrazów i misternie dzierganych szydełkiem serwet jest niepowtarzalny.
Wystawę oglądać będzie można od 14 czerwca do 31 lipca br. Zapraszamy. 

Beata Żuk

OGŁOSZENIE 
KGW STARBIENINO

Wydawanie żywności osobom potrzebującym 
odbywa się w każdą 1 i 3 sobotę miesiąca od go-
dziny 9.00 do 13.00 w starej szkole w Choczewie. 
Szczegóły pod numerem telefonu: 58-572-43-92.

Koło Gospodyń Wiejskich Starbienino
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Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (POKÓJ BEZ KSIĄŻEK JEST JAK CIAŁO BEZ DUSZY) z nr-u 5 (135) Wieści 
Choczewskich dostarczyło 11 osób. Są to:

Barbara Zondziuk, Czesława Bocho, Celina Świątek, Wiktoria Cielecka, Angelika Sawicka, Krystyna Stelmachowicz, 
Dorota Bianga- Grabińska, Anna Zabłotnia, Anna Dąbrowska, Marzena Dziobak, Sylweriusz Goyke. Losowanie wyłoniło 
zwyciężczynię: Panią Dorotę Bianga- Grabińską, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym 
konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnym. Dziękujemy również Edycie i Klaudii za wylosowanie zwycięzcy.


