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Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka
przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek

od 9:00 do 17:00

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pok. nr 1

w każdy poniedziałek

od 14:00 do 17:00

Egzemplarz bezpłatny

Dnia 10 października 2012 r. w sali konferen-cyjno-wystawowej w  Centrum InformacjiTurystycznej w Choczewie odbyła się XXIII se-sja Rady Gminy Choczewo.Jeszcze przed rozpoczęciem Sesji Przedsta-wicielka Kaszubskiego Uniwersytetu Ludo-wego przestawiła projekt „Portfel KwalifikacjiZawodowych” skierowany do osób bezrobot-nych po pięćdziesiątym roku życia, który re-alizowany wraz z Powiatowym Urzędem Pra-cy w  Wejherowie ma zachęcać osobybezrobotne do podnoszenia swoich kwalifi-kacji.Następnie Przewodniczący wręczył Wójto-wi i  Z-cy Wójta podziękowania ze StarostwaPowiatowego za zorganizowanie ćwiczeńz zarządzania kryzysowego na terenie GminyChoczewo.Po stwierdzeniu przez Przewodniczącegoprawomocności obrad, przyjęto protokółz  poprzedniej sesji (15 głosów za, 1 – wstrzy-

mujący się).Następnie Pan Wójt zdał sprawozdaniez działalności międzysesyjnej. Mówił międzyinnymi o  spotkaniach, w  których uczestni-czył: Forum Burmistrzów, Prezydentówi  Wójtów „Norda”, wspólne spotkanie z  Klu-bem Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo”,spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim na te-mat rokowań w  sprawie oczyszczalni ście-ków, a  także o  zebraniach sołeckich, którew minionym miesiącu odbywały się w sołec-twach Gminy Choczewo.Kolejnym punktem sesji było podjęcieprzez Radnych następujących uchwał:• Uchwała Nr XXIII/165/12 w sprawie zmianywieloletniej prognozy finansowej na lata2012-2020. (13-za, 1-przeciw, 1-wstrzymują-cy się)• Uchwała Nr XXIII/166/12 w sprawie zmianybudżetu gminy na 2012 r. (14-za, 0-przeciw,1-wstrzymujący się)

• Uchwała Nr XXIII/167/12 o przystąpieniu dosporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w  rejonie ulicPiaskowej i  Puckiej w  Choczewie. (7-za, 5-przeciw, 3-wstrzymujące się)• Uchwała Nr XXIII/168/12 w  sprawie przyję-cia rezygnacji Wiceprzewodniczącego RadyGminy Choczewo. (8-za, 6-przeciw, 1-wstrzymujący się).W dalszej części obrad zaplanowano wybórWiceprzewodniczącego Rady Gminy Chocze-wo. W  tym celu wybrano Komisję Skrutacyj-ną w  składzie: Radna Krystyna Dettlaff, Rad-na Krystyna Olszowiec oraz Radna SylwiaKropidłowska.Jako kandydata na Wiceprzewodniczącego,Radny Zbigniew Sarzyński zaproponowałRadnego Jerzego Detlaffa, motywując tę kan-dydaturę doświadczeniem i  wieloletnim sta-żem w  pracy samorządowej. Niestety, PanRadny Jerzy Detlaff nie wyraził zgody nakandydowanie.Jedynym kandydatem na stanowisko Wi-ceprzewodniczącego Rady Gminy, zgłoszo-nym przez Radnego Bronisława Nowaka, byłRadny Andrzej Małkowski przewodniczącyKlubu Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo”,pracujący w Radzie Gminy kolejną kadencję.W  wyniku przeprowadzonego tajnego gło-sowania (głosowało 14 Radnych), którego wy-nik był następujący: oddano 14 głosów waż-nych, za – 7 głosów, przeciw – 7 głosów, niedokonano wyboru na stanowisko Wiceprze-wodniczącego Rady Gminy.Wszystkich zainteresowanych szczegółamizapraszamy do Biuletynu Informacji Publicz-nej (BIP) na stronie internetowej Gminy Cho-czewo, gdzie udostępnione są wszystkieuchwały: www.choczewo.com.pl. ■
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Szanowni Państwo,
Wdrażanie demokracji w naszej gminie przechodzi przez kolejneetapy, nieraz dość burzliwe, co mnie jednak cieszy. Upublicznianesą opinie i  poglądy poszczególnych Radnych na konkretne i  naj-gorętsze tematy dotyczące spraw mieszkańców. Cała społecznośćmoże dokonać oceny pracy Radnych, co sprawia, że Radni z więk-szą odpowiedzialnością odnoszą się do decydowania o  losachgminy podczas uchwalania prawa lokalnego. Jednostki organiza-cyjne są aktywniejsze w  wykonywaniu swoich zadań statuto-wych. Do największych, ostatnio osiągniętych sukcesów zaliczył-bym projekt SEEMORE, otwarcie punktów przedszkolnych wewsiach Lublewko, Ciekocino i Zwartowo oraz uzyskanie dofinan-sowania projektu GOPS „Dogonić marzenia”, realizowanego z Pro-gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Wierzę, że najlepsze przed nami, i że kolejne sukcesy zmobili-zują wszystkich do jeszcze lepszej pracy.Z poważaniem Wójt Gminy ChoczewoWiesław Gębka

Wobec wielu wątpliwości, któremają Państwo co do zamieszcza-nia w  „Wieściach choczewskich”artykułów bez podpisów, pragnępoinformować, iż według Art. 15Prawa Prasowego:Autorowi materiału prasowegoprzysługuje prawo zachowaniaw tajemnicy swego nazwiska.Dziennikarz ma obowiązek za-chowania w tajemnicy:– danych umożliwiającychidentyfikację autora materiałuprasowego, listu do redakcji lubinnego materiału o  tym charak-terze, jak również innych osóbudzielających informacji opubli-kowanych albo przekazanych doopublikowania, jeżeli osoby te za-strzegły nieujawnianie powyż-szych danych.Natomiast Art. 16 mówi, że:Dziennikarz jest zwolniony od za-chowania tajemnicy zawodowej,o  której mowa w  art.  15 ust. 2,w  razie gdy informacja, materiałprasowy, list do redakcji lub innymateriał o  tym charakterze doty-czy przestępstwa określonegow  art.  254 Kodeksu karnego alboautor lub osoba przekazująca takimateriał wyłącznie do wiadomo-ści dziennikarza wyrazi zgodę naujawnienie jej nazwiska lub tegomateriału.

Chciałabym również przypo-mnieć, iż „Wieści choczewskie”są Biuletynem InformacyjnymGminy Choczewo wydawanymi  finansowanym przez UrządGminy. Biuletyn taki musi służyćrealizacji ustawowych zadańwłasnych Gminy, wspieraniui  upowszechnianiu idei samo-rządowej oraz promocji Gminy.A  dziennikarz, według Art. 10Prawa Prasowego ma obowiązekrealizowania ustalonej w  statu-cie lub regulaminie redakcjiogólnej linii programowej.Każdy autor tekstu, który nienarusza przepisów prawa, możepublikować pod pseudonimem(bez ujawniania danych perso-nalnych). Gwarantuje mu toprawo prasowe. Ujawnienie toż-samości autora takich tekstówwbrew jego woli jest narusze-niem ogólnie przyjętych zasad.Tak więc, jeśli chodzi o pisaniepod pseudonimem, anonimowo,może należałoby zastanowić sięnad odebraniem Prusowi nagro-dy Nobla i spaleniem wszystkichegzemplarzy jego książek na sto-sie, bo przecież odważył się pu-blikować swoje dzieła pod pseu-donimem… w.w.

Napisz do wójta!

Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania

gminy lub samej pracy urzędu? Napisz o swoich pro-

blemach, spostrzeżeniach i uwagach na adres e-mail

redakcji "Wieści choczewskich", wiesci1@gmail.com.

Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

Zapraszamy do współpracy
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredago-
wania „Wieści Choczewskich", dzielenia się z nami swoimi
uwagami, opiniami i informowania redakcji o sprawach waż-
nych i ciekawych. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców
gminy sięgało po nasz biuletyn. Jednocześnie informujemy,
że nie będziemy publikować anonimów oraz tekstów zawie-
rających wulgaryzmy. Redakcja zastrzega sobie prawo do
adiustacji i skracania nadesłanych tekstów.

Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji
i ogłoszeń, których treść warto przekazać do wiadomości
publicznej i aby mogły one trafić do szerszego grona odbior-
ców.

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

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

Drodzy czytelnicy!
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Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy

Przebieg sesji Rady Gminy Cho-czewo z 10 października 2012 r.w części dotyczącej wyboru no-wego wiceprzewodniczącego ra-dy gminy dla obserwatora nie-szczególnie śledzącegoi analizującego wydarzenia lo-kalnej polityki samorządowejmoże wydać się mało czytelny.Oto bowiem podczas zgłasza-nia kandydatów do pełnienia tejfunkcji padła z moich ust kan-dydatura radnego Pana JerzegoDetlaffa. Moje uzasadnienie byłokrótkie ale, jak myślę, przekaza-ne w formie, której nie możnabyło poczytywać za politycznyżart.Jasne jest, że klub opozycyjny„Dla dobra Gminy Choczewo”choćby z uwagi na nazwę, aleteż przede wszystkim z racjiswej liczebności, pragnie miećswojego przedstawiciela w pre-zydium Rady Gminy.Mój głos wychodził naprzeciw

tym oczekiwaniom i jak sądzę,miał realne szanse na poparcieczłonków koalicyjnego kluburadnych „Odnowa”.Oczekiwałem, że Pan JerzyDetlaff, radny z wieloletnim sta-żem i wynikającym z tego nie-wątpliwym doświadczeniemw pracy samorządowej, przyj-mie wyzwanie i wyrazi zgodę nakandydowanie w wyborach nafunkcję wiceprzewodniczącegoRady Gminy.Powie mi ktoś, że było todziałanie obliczone na storpedo-wanie kolejnej kandydatury wy-suniętej przez klub radnych „DlaDobra Gminy Choczewo”.Otóż nic bardziej mylnego!Nie od dziś wiadomo, że rad-ny Pan Jerzy Detlaff jest nietu-zinkową postacią w naszej lo-kalnej społeczności, któremu niebez przyczyny przypisuje się da-leko idące wpływy na kształt ży-cia w naszej gminie. I nie chodzi

tu wyłącznie o sarkastyczne opi-nie na forach internetowych.Sądzę, ale opinię tę podzielająteż inni członkowie klubu rad-nych „Odnowa”, że nastał czas,kiedy wpływowa, wiodąca po-stać opozycyjnego klubu winnaprzyjąć również odpowiedzial-ność za pracę Rady Gminy.Kandydatura Pana AndrzejaMałkowskiego (mam nadzieję,że Pan radny nie poczyta mniei pozostałym członkom megoklubu tej opinii za złe) do pełnie-nia funkcji wiceprzewodniczą-cego Rady Gminy była w ocenienaszego klubu nietrafiona i pro-wadziłaby do sytuacji, w którejrola ta byłaby jedynie fasadą dlaukrytych działań radnego PanaJerzego Detlaffa. W skali makroprzypomina ta sytuacja trochęobraz dzisiejszego układu w par-tii Prawo i Sprawiedliwość, gdziekandydaturę prof. Glińskiego napremiera traktuje się jako fasa-

dę dla rzeczywistych wpływówszefa tej partii – Jarosława Ka-czyńskiego.Klub „Odnowa” chce, aby ob-sada po wyborze na zastępcęprzewodniczącego odpowiadałarzeczywistym układom w RadzieGminy. Pragniemy, aby aktual-na aktywność, doświadczenie,skuteczność działań, wiedzai umiejętność poruszania sięw lokalnych społecznościachprezentowana przez Pana Jerze-go Detlaffa zaprocentowaławreszcie „dla dobra rady gminy”(proszę wybaczyć ten cudzysłów,ale oznacza on tutaj odwołaniedo nazwy opozycyjnego kluburadnych).Jako klub „Odnowa” rzucamywięc ponownie wyzwanie rad-nemu Panu Jerzemu Detlaffowi!Żywimy nadzieję, że po analizietego artykułu je przyjmie. Przywielu okazjach powtarzał zresz-tą, że po społecznym wyborze ▶

1. Dnia 05.09.2012. r. ogłoszono II przetargnieograniczony na rozbudowę i  moderniza-cję oczyszczalni ścieków w  Choczewie – do-kończenie inwestycji. Termin składaniaofert minął 26.09.2012 r. Wpłynęła jednaoferta firmy GLEMBUD Sławomir Glembinz Łebcza.2. W dniu 16 września 2012 r. odbyło się pod-sumowanie gminnej edycji konkursu „Pięk-na wieś”.3. Dnia 27 września 2012 r. odbyło się spotka-nie z  Komisją rolnictwa, ochrony środowi-ska , gospodarki komunalnej, budownictwai  turystyki w  celu omówienia projektówuchwał dotyczących Ustawy śmieciowej.4. W  dniu 8 października 2012 r. podpisanoporozumienie na bezpłatny odbiór zużytegosprzętu elektrycznego i  elektronicznego z  te-renu gminy Choczewo.5. Na bieżąco wykorzystywane są środkiz funduszy sołeckiego:• Sołectwo Borkowo Lęb. – wykonano ogro-dzenie działki, na której usytuowany jestplac zabaw. Na ten cel wydatkowanokwotę w wysokości 9.834,78 zł.• Sołectwo Choczewko – zakupiono mate-riały na wykonanie ogrodzenia działkiw  Kurowie, na której usytuowany jestplac zabaw (kwota 1.553,49 zł). Zakupionodrewniane ławko-stoły w  celu doposaże-nia świetlicy socjoterapeutycznej (kwota2.000,00  zł). Zakupiono grill dla miesz-kańców sołectwa (kwota 2.133,60 zł).

• Sołectwo Choczewo – zakupiono materia-ły w  kwocie 2.240,80  zł na wykonanieogrodzenia działki, na której usytuowanyjest plac zabaw (montaż ogrodzenia zo-stanie wykonany przez mieszkańców so-łectwa).• Sołectwo Łętowo – wykonywane są praceporządkowe na działce nr 151/11 w Łętowiew  celu postawienia placu zabaw (wyrów-nanie terenu – kwota 1.783,50  zł, zakupmateriałów na ogrodzenie – kwota2.880,00  zł). Wykonano mapę do celówprojektowych za kwotę 395,00 zł oraz zle-cono wykonanie projektu zagospodaro-wania działki w celu zgłoszenia robót bu-dowlanych do Starostwa Powiatowegow  Wejherowie. Zakupiono materiały naodmalowanie podłogi w świetlicy w Łęto-wie (kwota 337,49  zł) oraz materiały naremont przystanków autobusowych(kwota 312,62 zł).• Sołectwo Sasino – zakupiono materiały nawykonanie ogrodzenia placu zabaw zakwotę 1.366,87 zł.• Sołectwo Słajszewa – wykonano ogrodze-nie na części działki nr  332/7 położonejw  Biebrowie, na której usytuowany jestplac zabaw. Na ten cel wydatkowanokwotę w wysokości 2.100,97 zł.6. Pozyskiwanie środków ze źródeł ze-wnętrznych:• złożono wniosek do Urzędu Marszałkow-skiego o  dofinansowanie projektu w  ra-

mach Programu Operacyjnego KapitałLudzki dotyczący projektu pod nazwą„Pracujemy nad sobą – wyrównywanieszans edukacyjno – rozwojowych dzieciklas I-III szkół podstawowych GminyChoczewo”, który przeszedł pozytywnieocenę formalną. Obecnie czekamy naocenę merytoryczną projektu.• wysłano rozliczenie bezzwrotnej pomocyfinansowej do Agencji NieruchomościRolnych dotyczące zadania pn. „Rozbudo-wa sieci wodociągowej Lublewko-Luble-wo-Starbienino, ze stacją uzdatnianiawody w miejscowości Lublewko gm. Cho-czewo”.7. Dnia 14 września w  Hotelu Mistralw  Gniewinie odbyło się międzynarodowespotkanie na temat energetyki jądrowej.8. 19 września w Rumi odbyło się spotkanieczłonków Metropolitalnego Forum Wójtów,Burmistrzów i Prezydentów NORDA9. 28 września w  Gniewinie odbyło się wrę-czenie nagród w Powiatowym Konkursie OSPdla dzieci.10. 2 października 2012 r. odbyło się spotka-nie z  opozycyjnym Klubem „Dla Dobra Gmi-ny Choczewo”.11. 5 października Wójt i p. Krzysztof Cudnikpodpisali w  Pruszczu Gdańskim w  siedzibieZarządu Wojewódzkiego Związku Ochotni-czych Straży Pożarnych umowę na zakupsamochodu strażackiego. ■

Kto wiceprzewodniczącymRady Gminy Choczewo?
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▶ na radnego zawsze jest gotówpodjąć wszystkie wyzwania, abynajpełniej spełnić oczekiwaniaswych wyborców.I jeszcze krótkie odniesieniedo historii.Zabierając głos po moim wy-borze na wiceprzewodniczącegoRady Gminy Choczewo jesienią2010 r. deklarowałem działaniazmierzające do zakończeniawojny gminno-gminnej w skła-dzie Rady. Gdyby nie czytelne odsamego początku tej kadencjidziałania opozycji mające nacelu utrwalenie porządku, któ-remu wyborcy – jeszcze niew sposób na tamten czas zdecy-dowany (6 głosów), ale jednakdali odpór z pewnością nie kan-dydowałbym wówczas do peł-nienia funkcji wiceprzewodni-czącego widząc tu miejsce dlakandydata ówczesnej opozycji.Dziś, po dwóch latach, kiedyfala działań opozycji obliczonajest, niestety, na dewaluacjęosiągnięć i torpedowanie przed-sięwzięć urzędującego wójta,sytuacja nie uległa, moim zda-niem, ani na jotę zmianie, a po-wiedziałbym wręcz, że się po-głębiła. Ze szkodą, oczywiście,dla Gminy Choczewo.Zmianie na pewno uległaarytmetyka podczas głosowańw Radzie. Pozwoliło to opozycjina wymuszenie mojej rezygnacjiz pełnienia funkcji wiceprze-wodniczącego.Przykro mi jedynie, że niktz członków opozycji w ciągu mi-nionych dwóch lat nie pojawiłsię u mnie z jakąkolwiek uwagą,że nie dano mi ani jednej szan-sy, by przywrócić właściwe re-lacje w składzie Rady nadwątlo-ne, ich zdaniem, niewłaściwymidziałaniami prezydium Rady (tofragment lakonicznego uzasad-nienia do uchwały o odwołaniemnie z pełnionej funkcji).Demonstrację siły przyjąłemw pokorze, złożyłem przyjętą10.10.2012 r. rezygnację z pełnio-nej funkcji, pragnąc maksymal-nie skrócić drogę do zapewnie-nia nowej obsady fotelawiceprzewodniczącego. Uważa-łem bowiem, że najważniejszejest dobro naszych mieszkań-ców, i że nie zasługują oni nakonieczność obserwacji ciągłych„igrzysk”.Ale pragnę przy tym także,aby zapanowała przejrzystośćw działaniach opozycji (? – py-tajnik stawiam z uwagi nawspomniane wahania w aryt-metyce głosowań nie mogącustalić, kto dziś jest opozycją,a kto koalicją).Panie Jurku – odwagi więc!Zbigniew Sarzyński,radny RG Choczewo

WÓJT GMINY CHOCZEWO

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 października 201 2 roku

na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Choczewo,

ul. Pierwszych Osadników nr 1 7

i na stronie internetowej Urzędu:

www.bip.choczewo.com.pl

został wywieszony wykaz nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy.
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Miło nam poinformować, żewśród laureatów konkursu„Gmina przyjazna Bałtykowi” or-

ganizowanego w ramach akcjiMiędzynarodowego SprzątaniaBałtyku pod hasłem: „BAŁTYK teżmoże... być czysty, bioróżnorod-

ny, pełen ryb” znalazła się Gmi-na Choczewo. Od teraz do 31czerwca 2013 roku ma prawo po-sługiwać się tytułem "Gminaprzyjazna Bałtykowi" w swoichdziałaniach promocyjnych.Organizatorem konkursu byłaFundacja Nasza Ziemia. W wy-niku przeprowadzonego głoso-wania Gmina Choczewo zostałapozytywnie oceniona przezmieszkańców oraz turystów wy-poczywających na naszych pla-żach. Internauci oceniali wybra-ną przez siebie gminę bądźgminy, przy czym można byłooddać tylko jeden głos na jednągminę, pod kątem:• zapewniania dostępu do pu-blicznych toalet w rejonieplaż miejskich i dbałośćo właściwy standard ichutrzymania;• zapewnienia dostępu do po-jemników/koszy na odpadywytwarzane przez przebywa-jących w rejonie plaż;• prowadzenia działań eduka-cyjnych z zakresu utrzyma-nia czystości i porządku

w obrębie brzegów morskichi poszanowania wydm.Program skierowany był dogmin nadbałtyckich, z dostępemdo morza. Celem programu byłowsparcie gmin w podejmowaniudziałań na rzecz poprawy stanuutrzymania czystości i porządkuna terenach plaż i terenachprzyległych oraz w podejmowa-niu działań z zakresu edukacjiekologicznej, których celem jestpodnoszenie świadomościmieszkańców i turystów prze-bywających nad Bałtykiem natemat wpływu jaki człowiekwywiera i może wywierać naekosystemy nadmorskie i mor-skie i potrzeby podejmowaniadziałań zapobiegawczychi ochronnych.Długofalowym celem progra-mu jest poprawa stanu czystościi porządku plaż oraz wypraco-wanie rozwiązań i dobrychpraktyk, które będą mogły po-służyć gminom w przyszłości.Otrzymaliśmy oczywiściestosowny certyfikat. ■

Dnia 14.10.2012r. o godzinie 1300na boisku w Kopalinie Stowarzy-szenie "Bursztynowy Pasaż" w ra-mach projektu pn.: "POMORSKIEPARKI NORDIC WALKING" zorgani-zowało instruktaż z zakresu dys-cypliny Nordic Walking.Zajęcia zostały poprowadzoneprzez wykwalifikowanego in-struktora, który przedstawił jakodpowiednio przygotować strójw zależności od pory roku, pra-widłowo przeprowadzić roz-grzewkę oraz jakie korzyści wy-nikają z uprawiania tej dyscypli-ny sportu. Udział w instruktażubył bezpłatny. Dla tych którzy niemieli własnego sprzętu byłamożliwość darmowego wypoży-czenia profesjonalnych komple-tów kijków.Na spotkanie wstawiło sięokoło 30 osób, wśród nich ClubNordic Walking gminy Chocze-wo. Trasa przebiegała w kierun-ku plaży, a następnie powrót naboisko. Spotkanie było zorganizo-wane po to, aby zachęcić do up-rawiania tej dyscypliny sportuoraz zaprezentować wyznaczonena terenie gminy Choczewo siecitras Nordic Walking. ■

Nordicwalking w Kopalinie

Podsumowanie konkursu „Gmina przyjazna Bałtykowi”
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W  październiku zostały uruchomione trzypunkty przedszkolne: w Ciekocinie, Lublewkui Zwartowie.Od samego początku punkty te cieszyły sięogromnym powodzeniem. Obecnie do punk-tów zapisanych jest w sumie 39 dzieci (w Lu-blewko – 18, w Ciekocinie – 12, w Zwartowie –9). Organizatorem punktów jest CentrumKształcenia Zawodowego i  Ustawicznego „Po-wszechna Edukacja” spółka z  o.o.  z  Pucka,która powstała we współpracy ze Stowarzy-szeniem Puckie Hospicjum im. Św. Ojca Piooraz samorządami lokalnymi powiatu puc-kiego. Celem Stowarzyszenia jest podniesie-nie jakości edukacji dzieci oraz dorosłych.Projekt jest współfinansowany z  Narodo-wej Strategii Spójności „Kapitał Ludzki”. Maon na celu zmniejszenie nierówności w stop-niu upowszechniania edukacji przedszkolnej.Założeniem jest wyrównanie szans edukacyj-nych naszych dzieci z  Gminy Choczewo.Dzieci w tych punktach są objęte opieką i po-mocą nauczyciela. Opiekę sprawować będąosoby z  uprawnieniami pedagogicznymiz  zakresu edukacji przedszkolnej. W  ramachprojektu bezpłatnie przewidziano dodatkowezajęcia:• codziennie 1 godzina zajęć w każdej grupieodbywać się będzie w  języku angielskim.Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli

językowych specjalizujących się w  pracyz małymi dziećmi.• w  każdej placówce co 2 tygodnie zostanąprzeprowadzone zajęcia mające na celurozpowszechnienie wśród dzieci zwycza-jów, kultury języka kaszubskiego i historiikaszub poprzez śpiewanie piosenek, naukęwierszyków itp.• w  ramach dwudniowego kursu żeglar-skiego uczestnikom zostanie zapewnionacałodobowa opieka wychowawców, za-kwaterowanie, wyżywienie, kamizelkaasekuracyjna oraz zajęcia na wodzie podokiem doświadczonych instruktorów.Jedyny koszt, jaki ponoszą rodzice to 50  zł.miesięcznie. Warto więc zainwestować takąkwotę we własne dziecko, zapewniając muwszechstronny rozwój, 200 godzin nauki ję-zyka angielskiego, 100 godzin zajęć o  Kaszu-bach oraz bezpłatny kurs żeglarski.W  punktach przedszkolnych zatrudnienieuzyskały 4 osoby z gminy Choczewo: 3 podjęłypracę jako opiekunowie, a  1 jako wychowaw-ca. Dwoje wychowawców pozyskaliśmyz okolic gminy, ponieważ z naszej gminy niezgłosiło się więcej chętnych do pracy jakowychowawcy.Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Rodzi-com i Dzieciom. Marzena GórnisiewiczWiesław Gębka

Punkty przedszkolnew gminie Choczewo
Chcę ponownie poinformować mieszkańcówSasina i okolic o spotkaniu moim (Z-cy Wój-ta Gminy Choczewo) z Radą Sołecką Sasina.Spotkanie to odbyło się w dniu 03 września2012 roku o godzinie 18.00 w starej szkolew Sasinie. W spotkaniu uczestniczyło 4członków Rady Soleckiej (w poprzednich„Wieściach choczewskich” podawałam daneosobowe uczestników spotkania).Gmina miała w projekcie otworzyć 3punkty przedszkolne, między innymi w Sasi-nie w starej szkole. Musielibyśmy zrobić re-mont sali (malowanie, wyposażenie, wykła-dzina) oraz dokonać adaptacji pomieszczeńna toalety (brodzik wraz z toaletą). Po dośćburzliwych i bezowocnych negocjacjach wy-szłam ze spotkania z informacją, że otrzy-mam odpowiedź na następny dzień. Wieczo-rem, po rozmowie z PrezesemStowarzyszenia Panem Sebastianem Kraw-czykiem, który stwierdził: "nie pchajmy siętam, gdzie nas nie chcą, proszę poszukać in-nego miejsca”, podjęliśmy decyzję o innej lo-kalizacji. Wiem, że RS rozmawiała prawie 30minut z Prezesem, ale widocznie nie odniosłoto żadnego efektu.Bardzo się jednak cieszymy z Wójtem, żeRada Sołecka Sasina teraz bardzo chce punk-tu przedszkolnego u siebie. Może za dwa lata,kiedy skończy się ten projekt?Marzena Górnisiewicz

Jeszcze razo punktachprzedszkolnych
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Chciałabym zabrać głos w sprawie anonimo-wego artykułu zamieszczonego we wrześnio-wym numerze „Wieści Choczewskich” pt. „Mójgłos w sprawie punktów przedszkolnych”. Zo-stałam tam wymieniona jako osoba, która niezgadza się na otwarcie punktów przedszkol-nych w miejscowościach: Zwartowo, Sasinoi Ciekocino. Prosiłam panią redaktor o ujaw-nienie nazwiska autora, gdyż moje słowachciałam skierować bezpośrednio do tej osoby.Usłyszałam odpowiedź, że „wg prawa prasowe-go autorowi materiału prasowego przysługujeprawo zachowania w tajemnicy swego nazwi-ska. Dziennikarz ma natomiast obowiązek za-chowania w tajemnicy danych umożliwiają-cych identyfikację autora materiału prasowego,listu do redakcji, jeżeli osoby te zastrzegły nie-ujawnienie powyższych danych”.Natomiast pani redaktor zapomniałao „Karcie Etycznej Mediów” z 1995 r. która mó-wi, że dziennikarze w swojej pracy kierować siębędą następującymi zasadami:• Zasadą prawdy, tzn. ,że będą przekazywaćinformacje zgodnie z prawdą, sumienniei bez zniekształceń• Zasadą obiektywizmu, tzn. że autor przed-stawia rzeczywistość niezależnie od swoichpoglądów• Zasady oddzielania informacji od komenta-rza• Zasadą szacunku i tolerancji• Zasadąwolności i odpowiedzialnościWynika z tego, że dziennikarze, redaktor,wydawca bierze odpowiedzialność za treśći formę przekazu, więc szanuje ludzką godnośći odróżnia fakty od opinii.Na wrześniowej sesji rady gminy rzeczywi-ście poruszany był problem powstającychpunktów przedszkolnych. Na pewno jednaknie zabierałam głosu w tej sprawie. Ani na se-sji, ani nigdy publicznie nie wypowiadałam sięna ten temat. Chciałabym przypomnieć auto-rowi tego artykułu, że to nie ode mnie zależyczy takowe punkty powstaną, czy też nie i mojaopinia w tej sprawie nie ma znaczenia. Nie je-stem ani radną, ani osobąwładnąw  gminiei takie decyzje nie zależą ode mnie. Przypomnętylko, że w maju br. radni podjęli uchwałęo przyłączeniu Samorządowego Przedszkola doZespołu Szkół w Choczewie, czemu byłam prze-ciwna, ale wtedy nikt nie brał pod uwagę mo-jego zdania. Jednak dzięki mądrości niektórychradnych przedszkole istnieje, dzieci są szczęśli-we, a rodzice uspokojeni. Bożena Paździo

Głos w sprawie

Opowiedź na artykuł „Mój głos w sprawiepunktów przedszkolnych”
W imieniu Klubu Radnych „Dla Dobra GminyChoczewo” chciałbym się odnieść do artykułuz  Nr 9 „Wieści choczewskich” pt. „Mój głosw sprawie punktów przedszkolnych”Jest to artykuł nieprawdziwy, tendencyjnyi szkalujący nasz Klub. Zarówno ja, jak i całyKlub nigdy nie wypowiadaliśmy się oficjalniena temat negatywnego stanowiska odnośniepowstania punktów przedszkolnych (nie byłożadnego głosowania). Wnioskodawca tegoprojektu nie przedstawił i nie omówił tematuna Komisji Oświaty (a  według mnie powi-nien). Komisja nie mogła wobec tego wyrazićswojego stanowiska i  zaopiniować projektu

całej Radzie Gminy. Dlatego też pojawiły siępytania na Sesji Rady Gminy.Osobiście zadałem jedno pytanie dotyczącelokalizacji punktów przedszkolnych oraz licz-by dzieci zapisanych do każdego z  nich. Czywobec tego było to pytanie złośliwe i  tenden-cyjne, i czy na tej podstawie można wniosko-wać, że Radny jest przeciwko projektowi? Niejest prawdą, że nasz Klub bojkotuje i odrzucawszystkie projekty i pomysły. Ostatni projektprzygotowany przez GOPS w  Choczewie (się-gający po pieniądze unijne), który wcześniejbył przedstawiony na Komisji Oświaty uzy-skał pełne poparcie. Projekt ten aktywizuje

zawodowo mieszkańców naszej Gminy i dajeim szansę na lepsze życie, Jest on jasny i zro-zumiały dla wszystkich. W  artykule padłymocne słowa o  ubeckich metodach przesłu-chań. Wydaje mi się, że pisanie donosów,anonimów, niepodpisywanie się pod swoimiartykułami i  zamieszczanie ich w  prasie pu-blicznej – to są właśnie metody, które znamyz przeszłości i były one kiedyś stosowane.Myślę, że dobre rzeczy potrafią obronić sięsame, a  najlepsze świadectwo działalnościpunktów przedszkolnych wystawią samedzieci oraz ich rodzice. Andrzej Małkowski
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Jestem właścicielką domu na działce rekre-acyjnej w  Kopalinie. Pragnę odnieść się doartykułu pt. „Moje TAK dla elektrowni” za-mieszczonego w  sierpniowym numerze„Wieści choczewskich”. Nie zgadzam sięz  tym, co „Czytelnik” napisał w  swoim arty-kule.Według moich matematycznych obliczeńwynika, że jeśli zdaniem Czytelnika właści-ciele działek i  domków rekreacyjnych prze-bywają tu jedynie 3 miesiące, a  płacą przezcały rok 10 razy więcej podatku niż stalimieszkańcy, to powinni oni teoretyczniemieć również większe prawo do braniaudziału w  podejmowaniu wszelkich decyzjidotyczących miejsca, w  którym mają swojedomy, lub działki. Jest to oczywiście kom-pletną bzdurą, tak jak to, że przebywając tuprzez np. 3 miesiące, nie możemy w związkuz  tym o  niczym decydować. Jesteśmy wszy-scy obywatelami Unii Europejskiej i  wszyst-kich nas powinny obowiązywać te same pra-wa.Nawiązując do problemu naszego tu poby-tu, nie rozumiem braku możliwości zamel-dowania się na działce rekreacyjnej.W Niemczech jest tak, że obcokrajowiec po 3miesiącach pobytu musi się zameldowaći  płacić tam podatki. Oczywiście większośćobcokrajowców przebywających w  Niem-czech chce ten przepis ominąć, więc przekra-czają granicę, aby mieć w paszporcie piecząt-kę, i wracają, zaczynając jakby od nowa czas,w którym liczy się jego pobyt bez obowiązkuzameldowania. A  tu, w Polsce jest odwrotnie– my chcemy się meldować, ale nie możemy.Czytelnik pisze także o tym, że nie dajemypracy miejscowym. Z  tym również się niezgadzam, gdyż ja, budując dom wynajęłammiejscową firmę, a  w  materiały budowlane

zaopatrywałam się w  miejscowych składachbudowlanych. Przebywając w Gminie Chocze-wo obecnie korzystam ze sklepów i zakładówusługowych na terenie gminy. Zapewne sąi  takie przypadki, kiedy właściciel firmy nieodprowadza odpowiednich podatków, ale jakwiadomo zawsze i wszędzie są wyjątki od re-guły, tzw. czarne owce. Również wszyscy wy-najmujący domki, czy pokoje powinni płacićpodatki, choć i  w  tym przypadku jest częśćosób, które tego nie robią. Ale to już powinnykontrolować jakieś służby – np. straż gmin-na.Jeśli chodzi o  pracę, którą miałaby daćmiejscowym elektrownia, to moim zdaniemjest to kolejna nieprawda, gdyż do wszelkichprac zatrudniani będą specjaliści, a przetargiogłaszane będą w całej Unii.Gdyby elektrownie jądrowe były takie bez-pieczne, to w Niemczech nie odchodziłoby sięod tego rodzaju energii i  nie byłoby wobecniej sprzeciwu takiej ilości ludzi. Wspomnia-ne przez Czytelnika przechowywanie wypalo-nego paliwa w basenach wodnych jest tylkoczasowe, a potem paliwo musi trafić pod zie-mię, tam skąd rudy uranu zostały wcześniejwydobyte. A na to nie ma wciąż konkretnegoplanu. Rozpowszechnianie takich rzeczy, któ-re pisze również Czytelnik, są moim zdaniemnieprawdziwe, są jedynie propagandą stoso-waną wobec ludzi, którzy na tym się nie zna-ją. Tak samo było na Dożynkach – to, co po-kazywano w  namiocie naukowym byłośmieszne. Postawili jakąś pustą szklankęi  podłączyli do komputera, co miało niby po-kazać skąd bierze się ta energia, i że jest onaczysta. Dla mnie była to jedynie zabawa.Energia jądrowa nie jest czysta. I choć nie dy-mi tak, jak węgiel, to jej odpady są gorsze ododpadów z węgla.

Oprócz tego, co pokazują liczne badania,w pobliżu elektrowni więcej osób choruje naraka niż w innych regionach.Moim zdaniem są inne, bardziej ekolo-giczne sposoby pozyskiwania energii elek-trycznej. Tutaj, nam morzem na wysokości30 m przez 365 dni w roku wieje wiatr, którymożna w  tym celu wykorzystać. Poza tym,energia ta jest raczej potrzebna CentralnejPolsce, a tu potrzeby jest rozwój turystyki.Mamy tu piękne, dzikie plaże i  cudownelasy pełne grzybów i  jagód. Jeśli zmieni sięten krajobraz, to nikt tu nie przyjedzie. Szko-da dla tak niebezpiecznej inwestycji niszczyćten przepiękny krajobraz.Kolejną sprawą są wypadki, które mająmiejsce w  elektrowniach na całym świecie.Propagandą jest również to, że nie mieszka-my w rejonie aktywnym sejsmicznie. A prze-cież niedawno i  niedaleko stąd (w  okolicachPucka) miała miejsce trąba powietrzna. Przy-roda i  klimat na przestrzeni lat wciąż sięzmieniają. Nikt z  nas nie wie co może zda-rzyć się za 50 i  więcej lat. A  taki zakład mastać nawet dłużej…Jeśli chodzi o  mnie, to nie jest w  moimprzypadku tak, że ja tu tylko przyjeżdżam od-poczywać… Staram się również pomagać: gdykomputery nie były jeszcze tak bardzo popu-larne, przywiozłam do Szkoły komputer,a  gdy była potrzeba wyjazdu uczniów zeSzkoły w  Choczewie do Niemiec, zorganizo-wałam tam dla nich tanie noclegi, znalazłamsponsorów i  pomogłam załatwić tanie wej-ścia do muzeów.Nadal chcę pomagać i  płacić podatki narzecz gminy, ale chcę również być traktowa-na na równi z  pozostałą częścią mieszkań-ców.

Jeszcze gdzieś w  dali brzmią dźwięki pierw-szego w tym roku szkolnym dzwonka. Kwiatyofiarowane z okazji Dnia Edukacji Narodowejjeszcze stoją w wazonach, a my powoli wraca-my do normalności szkolnej.Dzień Edukacji Narodowej nazywamyDniem Nauczyciela, a  w  gruncie rzeczy jestdniem nas wszystkich, bo edukacją zajmująsię nie tylko nauczyciele, ale całe środowisko.A pierwsze nauki pobiera dziecko w rodzinie.Dzieci pięcio-, sześciu- i siedmioletnie prze-kroczyły po raz pierwszy szkolne progi, jednerozpoczynając naukę w klasie pierwszej, innew  oddziałach wychowania przedszkolnego.Wszystkie maluchy były pełne zapału do na-uki i  chęci zdobywania wiedzy. Patrząc natych uczniów pierwszego dnia w  szkole na-chodzi mnie refleksja, że ich zapał z  każdymdniem będzie mniejszy, aż w końcu przestanąlubić szkołę.Zastanawiam się, kto jest winien, rodzice,którzy zniechęcają dzieci do szkoły, starsi ko-ledzy, którzy traktują szkołę jako zło koniecz-ne, a  może nauczyciele prowadzący nudne

lekcje, na których uczniowie czytają, a następ-nie przepisują tekst z  podręcznika do zeszy-tów.Wydaje mi się, że każdy ma w  tym swójudział. Rodzice, bo albo za dużo wymagają odswoich dzieci lub zupełnie nie interesują siępostępami pociech w nauce i nie współpracująze szkołą. Nauczyciele, bo są zniechęceni bra-kiem inicjatyw ze strony rodziców i lenistwemuczniów.Szkoła jest nudniejsza niż otaczająca uczniarzeczywistość, gra komputerowa czy internet.Niestety, szkoła nie dogoni wyścigu z  ze-wnętrznymi atrakcjami, bo nie ma środkówna nowe technologie.„W  szkole chciałbym oglądać telewizję nakażdej lekcji i  robić, co się chce” - to wypo-wiedź ucznia klasy III szkoły podstawowejw  audycji radiowej w  programie RMF FMw  dniu 14 października. Myślę, że jest to ma-rzenie nie tylko tego ucznia. Więc może wartoprzychylić się trochę do potrzeb tych uczniówi włączyć do prowadzenia zajęć edukacyjnychwięcej środków multimedialnych, aby uczynić

lekcje ciekawszymi. Korzystając z  takich po-mocy dzieci mają iluzję, że „robią co chcą”.Wielkie możliwości wykorzystania w procesiedydaktycznym daje tablica interaktywna. Je-stem ciekawa, ile razy była wykorzystywanatablica interaktywna, która została zakupionadla miejscowej szkoły przez StowarzyszenieSTEK?Jeśli wszyscy nie zweryfikujemy swoichpostaw wobec dzieci – uczniów, nie pomożeustalanie przez Ministerstwo Edukacji Naro-dowej programów na dany rok szkolny,„Szkoła z  Pasją”, „Rok Janusza Korczaka”,wprowadzanie indywidualizacji nauczania,czy priorytetów na każdy rok. Więc jaka jestrecepta na ciekawą szkołę? Może połączeniewysiłków władz, dobrze dobranej kadry dy-rektorskiej i  nauczycielskiej i  zaangażowa-nych rodziców. Bądźmy wszyscy pasjonatamiedukacji.Kończę, bo zaraz dzieci wrócą ze szkoły,a  ja zadam im stereotypowe, codzienne pyta-nie: „Co w  szkole?”, na co one jak co dzieńodpowiedzą: „normalnie”.

M ó j g ł o s

Moje nie dla elektrowni

Refleksje po Dniu Edukacji Narodowej

Rodzic

Birgit Bastian
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Artykuł na temat Dożynek Powiatowo -Gminnych ukazał się w  wrześniowych Wie-ściach Choczewskich. Ponieważ nie byłomożliwości technicznej, aby przygotować ca-ły opis imprezy i  przedstawić osoby odzna-czone orderem „Zasłużeni dla Rolnictwa” czy-nimy to w tym numerze:1. Falkiewicz Henryk2. Skiba Władysław3. Borowski Ignacy4. Wilkos Janina5. Czaja Marian6. Bizewski Henryk7. Bocho Helena8. Jaskulski Zdzisław9. Woźniak Krzysztof10. Krul Edward11. Krzewniak Stanisław12. Labudda Jerzy13. Okoń EdmundOsoby, które wykazały się bardzo dużym za-angażowaniem dla naszej gminy zostały wy-różnione w dwóch kategoriach:• Przyjaciel Gminy Choczewo: Krystyna Pa-jura, Władysław Ornowski• Zasłużeni dla Gminy Choczewo: GenowefaKramek, Bronisława Zielonko, GabrielaNiemiec, Halina Łuc, Katarzyna Zachare-wicz, Artur Groen, Marzena Dewa, SabinaFleming, Jakub Świątek, Wiesław Erd-mann, Dariusz Osak, Krystyna Nowicka,Sylwia Kropidłowska, Jarosław Czapiew-ski, Aniela Siemczuk, Ewa Świątek, Alek-sandra Gawryszewska, Bernadeta Kleysa,Marian Szymański, Jolanta Krampikow-ska, Alicja Karczmarzyk, Weronika Ziela-skiewicz, Jolanta Piotrowska, Beata Ob-rzut, Barbara Szur, Krystyna Zeń, AnnaPiotrowska, Irena Lniska, Weronika Pio-trowska, Andrzej Majtacz, Mirosława Pie-trzak.Podsumowując całą imprezę należy pamiętaćo  tych, którzy wsparli i  pomagali przy orga-nizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych. Bar-

dzo dziękujemy:• głównemu sponsorowi imprezy - PGEEnergia Jądrowa,• współorganizatorowi - Starostwu Powiato-wemu w Wejherowie,• starostom dożynek – p. Monice Stanickiej,Zygmuntowi Dettlaff,• firmie Agro North,• p. Mai Gadowskiej i p. Przemysławowi Róg– reprezentantom PGE EJ na terenie naszejgminy,• p. Jarosławowi Bach,• firmie CZER-MAR SC. PRZETWÓRSTWOMIĘSNE,• Piekarni Mateusz Choczewo – LangerB.J.M.,

• Piekarni Graham z  Sierakowic – Ewa Bu-chacz,• Państwu M.E. Langa - Sklep „Melan”,• p. Eugeniuszowi Langa - pokaz zabytko-wych traktorów,• p. Wiesławowi Laskowskiemu - Sklep Spo-żywczo – Przemysłowy,• p. Andrzejowi Majtacz - sklep „Magis”,• Kwiaciarni „Paprotka”,• p. Krzysztofowi Łasińskiemu z  rodziną zawystawę płodów rolnych,• p. Sławomirowi Dziobak,• p. Leszkowi Bobkowskiemu,• Dyrekcji Kaszubskiego Banku Spółdzielcze-go,• pracownikom Gminnego Zakładu Gospo-darki Komunalnej,• Sołtysom sołectw Choczewo, Gościęcino,Zwartówko, Starbienino, Łętowo, Ciekoci-no i  osobom towarzyszącym przy przeka-zywaniu darów w kościele,• Sołectwom Kierzkowo i Jackowo – za pięk-ne wieńce dożynkowe,• Księżom, Scholi Genezareth, Chórowi Ze-społu Szkół w Choczewie,• Dyrekcji i  wszystkim pracownikom Zespo-łu Szkół w Choczewie,• Stowarzyszeniu S.T.E.K. Wspólna Przy-szłość,• Choczewskiemu Stowarzyszeniu Tury-stycznemu,• Spiżarni Choczewskiej,• Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich: Sasino,Starbienino i Choczewo,• Służbom Porządkowym: Straży Pożarnej,Policji i Straży Granicznej.Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzyzaszczycili nas swoja obecnością i serdeczniezapraszam w przyszłym roku. Robert Lorbiecki

Jeszcze raz o dożynkach
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Słajszewożyje
W  dniu 25.08.2012 r. na boiskuw  Słajszewie dzięki ludziom do-brej woli odbył się Festyn Sołecki.Wszystkim sponsorom i  rad-nemu serdecznie dziękuję. SołtysAndrzej Łuc

W i e ś c i z s o ł e c t w
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Z  pewnością niewiele osób z  terenu GminyChoczewo wie dokładnie czym zajmują siępracownicy Morskiego Laboratorium Brzego-wego w  Lubiatowie Instytutu BudownictwaWodnego Polskiej Akademii Nauk w  Gdań-sku…Historia obecności Laboratorium w  naszejgminie rozpoczyna się w roku 1970, w którymto roku budynek dawnej przedwojennej StacjiRatownictwa Brzegowego został przebudowa-ny i  oddany w  użytkowanie Instytutowi Bu-downictwa Wodnego PAN. Z  historycznegowyposażenia Stacji Ratownictwa Brzegowegopozostały jedynie ogromne drzwi, a  właści-wie wrota do części budynku, w  której prze-chowywano sprzęt ratowniczy. W  latach 80XX w. jeden z  wielkich sztormów odkrył nawydmie przysypany piaskiem wóz na wiel-kich kołach służący do transportu łodzi ra-towniczej na morski brzeg. Najprawdopodob-niej Niemcy, podczas opuszczania tychterenów porzucili wóz na brzegu, gdzie zostałon przysypany piaskiem. W  tej chwili wózznajduje się w zbiorach Centralnego MuzeumMorskiego w Gdańsku.
w.w.: Czym zajmuje się Laboratorium?dr  hab.  inż.  Marek Szmytkiewicz: Nasze La-boratorium – terenowa placówka badawczaInstytutu Budownictwa Wodnego PANw  Gdańsku, zajmuje się pomiarami fizycz-nych parametrów morza, takimi jak: fala,temperatura, prądy morskie, zasolenie, ruchosadów, zmienność brzegu morskiego, czyliogólnie hydro- i  lito- dynamika strefy brze-gowej morza.
W jaki sposób prowadzone są pomiary i ba-dania?Na samym początku istnienia Laboratoriumw  morzy stało 8 tzw. dalb, na których zain-stalowane były przyrządy pomiarowe, z  któ-rych to z  kolei wszystko było przekazywane

do laboratorium. Przez długi czas funkcjono-wało to dość dobrze, jednak żywotność takichdalb to ok. 30 lat. Niszczy je głównie lód – zi-mą w oblodzone dalby uderza fala, która po-woduje drgania i w którymś momencie takadalba pęka. Mamy w planach odbudować narazie jedną taką dalbę, gdyż w  tej chwilizmienił się sposób przesyłania danych nabrzeg – nie potrzebny jest już kabel, a  daneprzekazywane są drogą radiową, bądź też za-pisywane są w  tzw. pamięci masowej przy-rządu.Obecnie, w  odległości 2  km od brzegu, nagłębokości 16  m stoi specjalna boja falowa,która zbiera wszystkie parametry falowei  temperaturę. Dane te bezpośrednio i  nie-ustannie przekazywane są w  ramach moni-toringu Bałtyku, a  właściwie – „wszeoceanuświatowego”. Oczywiście do tych danych do-chodzą szczegółowe pomiary w  ramach róż-nego rodzaju programów z  krajami, któremają dostęp do morza (głównie z państwamieuropejskimi).Raz w  miesiącu prowadzone są badaniatachimetryczne, podczas których mierzymyplażę, kąt nachylenia plaży i  podstawy wy-dmy oraz wysokość wydmy.Kiedyś, w  laboratorium w  Lubiatowie pra-cować musiało dużo więcej osób, gdyż sprzętwymagał ciągłych napraw i remontów. W tejchwili dozór aparatury możliwy jest z  Gdań-ska poprzez sieć. Na miejscu w  Lubiatowiepracujemy więc zmianowo, aby cały czas ktośtu był i miał oko na całość.
Do czego wykorzystywane są badania pro-wadzone w MLB w Lubiatowie?Badania i  obliczenia, które tu prowadzimywykorzystywane są przede wszystkim doprojektowania wszystkich konstrukcji hydro-technicznych, które mają stanąć w  morzu –np. porty, farmy wiatrowe offshore. W  tychprzypadkach musimy oceniać gdzie i jak ma-

ją stać, aby przetrwać wszelkie sztormy.Drugim celem naszych badań jest ocenai klasyfikacja działań morza: opisujemy jakiesą to procesy i oceniamy ilościowo jakie stra-ty ponosimy na brzegu. Patrzymy na to, jakbrzeg odpowiada na żywioł. Robimy pomiaryi obserwujemy jaka jest dynamika brzegu: ileobjętości piasku tracimy i w jakim okresie.
Na plaży w  Lubiatowie widać ingerencjęczłowieka, o  czym świadczą płotki faszy-nowe na wydmach. Ale nie cały brzeg Bał-tyku jest w taki sposób chroniony…Najchętniej pozostawilibyśmy cały brzegmorski i  plażę bez ingerencji człowieka. Jed-nakże tam, gdzie w  zasięgu zagrożenia po-wodzią morską, czy coraz bardziej postępują-cą erozją brzegu, mieszkają ludzie i  istniejebezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego,musimy w  ten brzeg ingerować, ponoszącniejednokrotnie konsekwencje tej ingerencji,gdyż ochrona techniczna brzegu w  jednymmiejscu powoduje zakłócenie w innym…
Lubiatowo jest potencjalnym miejscem bu-dowy pierwszej EJ w Polsce. Czy można po-wiedzieć, że pod względem hydrotechnicz-nym jest to dobry wybór?Lokalizacja elektrowni w  Lubiatowie jestoczywiście możliwa, gdyż z punktu widzeniabudowy jest to miejsce doskonałe. Naszaobecność w  tym miejscu od wielu lat napewno może być pomocna: wielość danychstatystycznych o  wszystkich niezbędnychparametrach zebrana w jednym miejscu, i coważne – pod tym kątem przeanalizowana.Czas do podjęcia decyzji o  budowie EJ w  Lu-biatowie, dla pracowników Laboratorium bę-dzie na pewno okresem wytężonej pracyi  wszelkich możliwych przeliczeń. Będziemymusieli odpowiedzieć między innymi na ta-kie pytania: co zrobić, aby pobór wody dochłodzenia nie mieszał się ze zrzutem ciepłejwody? Na jaką odległość wyprowadzić ruryzrzucające ogrzaną wodę, aby następowałooptymalne jej rozproszenie w morzu? A takżeco zrobić, aby obszar podwyższonej tempera-tury był minimalny.
Dziękuję Panu za rozmowę i  bardzo ser-deczne przyjęcie w  Laboratorium. ŻyczęPanu i  całej obsadzie MLB cierpliwościw  prowadzeniu dalszych badań oraz wieluosiągnięć naukowych. ■

Morskie laboratorium brzegowe w Lubiatowie
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„Krewniacy”
– akcja gorących serc

Szanowni Państwo!
Za pośrednictwem „Wieści choczewskich” zwra-
cam się do wszystkich krwiodawców oraz osób,
które w przyszłości chciałaby oddawać krew.
Moim zamiarem jest utworzenie w Choczewie
Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Byłaby to akcja wieloletnia i zorganizowana,
posiadająca swoją historię. Krew jest darem
bezcennym, ratującym życie ludziom w każdym
wieku.

Osoby zainteresowane proszę o bezpośredni
kontakt lub poprzez Urząd Gminy w Choczewie.

Andrzej Małkowski

Bank Żywności
KGW Starbienino realizuje Program PEAD 2012
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludno-
ści Unii Europejskiej”.

Żywność będzie wydawana w starej szkole
w godzinach 9.00 – 13.00

w pierwszą sobotą listopada 2012.

Informujemy, że rodzina może pobierać raz
w miesiącu żywność, pod warunkiem, że nie ko-
rzysta z innego Banku Żywności. Program obej-
muje rodziny, w których dochód na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza 526,50 zł.

Dochód na samotną osobę – 715,50 zł.

Zapraszamy do odbioru żywności!

PEAD to Europejski Program Pomocy Żywno-
ściowej funkcjonujący w Unii Europejskiej już
od 1987 roku. W Polsce, od momentu wejścia
Polski do UE, Banki Żywności zabiegały o uru-
chomienie programu na terenie naszego kraju
i przygotowywały się do jego uruchomienia od
2000 roku. W wyniku czteroletnich starań
pierwsza edycja programu w naszym kraju zo-
stała zrealizowana w 2004 roku. Polscy przed-
siębiorcy w ramach unijnych dotacji produkują
artykuły spożywcze, które trafią do osób naj-
bardziej potrzebujących. PEAD to największy
program pomocy żywnościowej w Polsce i zara-
zem największy program Federacji Polskich
Banków Żywności co do wielkości przekazywa-
nej żywności. Dzięki tej akcji każdego roku do
odbiorców trafia kilkadziesiąt tysięcy ton Żyw-
ności!

W Gminie Choczewo współpracę z Bankiem
Żywności podjęło Koło Gospodyń Wiejskich
w Starbieninie, w którym aktywnie działają:
Krystyna Zeń, Irena Lniska, Bernadetta Kleysa,
Jolanta Krampikowska, Jolanta Piotrowska,
Barbara Szur, Beata Obrzut, Anna Piotrowska,
Weronika Zielaskiewicz, Alicja Karczmarzyk,
Mirosława Pietrzak, Weronika Piotrowska, Anie-
la Siemczuk oraz Marian Szymański.

Gminny punkt konsultacyjny
Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w  drugii czwarty poniedziałek każdego miesiąca, w godz. 14.30-16.30 do budynku Urzędu Gminyw Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17, tel. 782 662 225

Zadania Gminnego Punktu Konsultacyjnego:• motywowanie osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapiiw placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego;• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmianyszkodliwego wzoru picia;• udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez roz-mowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie grupy wsparcia dla osób po zakoń-czonym leczeniu w placówce odwykowej);• rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i  infor-macji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;• gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompeten-cji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu, województwa, które po-winny być włączone w systemową pomoc rodzinie;• rozpoznawanie innych zagrożeń i patologii.
Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest głównie dla osób:• znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,• z problemami rodzinnymi,• uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,• współuzależnionych (rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym),• osób z syndromem DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,• dotkniętych przemocą itp.,• niepotrafiących sobie także poradzić z szeregiem innych problemów.

Gwarantujemy dyskrecję, przyjazna atmosferę i profesjonalną pomoc!Nie zwlekaj do jutra, czekamy na Ciebie już dziś!
1. Cele ogólne Gminnego Punktu Konsultacyjnego:• poradnictwo i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,• wsparcie i motywowanie,• działalność profilaktyczna edukacyjna i informacyjna,• dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,• motywowanie i kierowanie do leczenia,• udzielanie pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ichrodzin,• propagowanie zdrowego trybu życia.2. Cele szczegółowe Punktu Konsultacyjnego:Udzielenie pomocy dla osób:• uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich,• współuzależnionych,• doświadczających przemocy domowej,• znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,• przeżywających trudności emocjonalne,• z problemami rodzinnymi,• niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo,• oraz udzielanie wsparcia podczas leczenia i po zakończeniu.3. Cele ogólne i szczegółowe Gminnego Punktu Konsultacyjnego realizowane są w szcze-gólności poprzez indywidualną rozmowę z klientem.4. Usługi Gminnego Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla mieszkańców gminyChoczewo.5. Wszelkie usługi świadczone są nieodpłatnie.6. Udokumentowanie przeprowadzonego dyżuru i odbytych konsultacji stanowi wpis dodziennika Gminnego Punktu Konsultacyjnego.7. Konsultanta Punktu obowiązuje tajemnica zawodowa.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z takiej możliwości pomocy, któ-ra udzielana jest bezpłatnie.

Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami.Przyjdź do nas, a otrzymasz potrzebną Ci pomoc.
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Kolejka nr 10
Relaks Mechowo–Klif Chrapowo: 04.11.2012, 11.00

Joker Karlikowo Krokowa–Arka Prusewo: 04.11.2012, 13.00

Zatoka 95 Puck–Jantar Swarzewo: 04.11.2012, 13.00

Ajax Leśniewo–Huragan Smolno: 04.11.2012, 13.30

Pauzuje: Kaszuby Połchowo

OKS Janowo–Konsal Sławoszyno: 03.11.2012, 15.00

Klif Chrapowo–OKS Janowo: 11.11.2012, 14.30

Kolejka nr 11
Choczewo LKS–Zatoka 95 Puck: 10.11.2012, 14.00

Kaszuby Połchowo–Relaks Mechowo: 10.11.2012, 14.00

Arka Prusewo–Ajax Leśniewo: 11.11.2012, 11.00

Huragan Smolno–Zenit Łęczyce: 11.11.2012, 12.00

Konsal Sławoszyno–Joker Karlikowo Krokowa: 11.11.2012, 13.00

Pauzuje: Swarzewo

Zatoka 95 Puck–Huragan Smolno: 18.11.2012, 13.00

Kolejka nr 12
OKS Janowo–Kaszuby Połchowo: 17.11.2012, 15.00

Zenit Łęczyce–Arka Prusewo: 17.11.2012 r.

Relaks Mechowo–Jantar Swarzewo: 18.11.2012, 11.00

Pauzuje: Choczewo LKS

Joker Karlikowo Krokowa–Ajax Leśniewo: 18.11.2012, 13.00

Jantar Swarzewo–OKS Janowo: 25.11.2012, 13.30

Kolejka nr 13
Klif Chrapowo–Joker Karlikowo Krokowa: 25.11.2012, 14.30

Choczewo LKS–Relaks Mechowo: 24.11.2012, 13.00

Arka Prusewo–Zatoka 95 Puck: 25.11.2012, 11.00

Pauzuje: Huragan Smolno

Kaszuby Połchowo–Konsal Sławoszyno: 25.11.2012, 12.00

Ajax Leśniewo–Zenit Łęczyce: 25.11.2012, 13.00

DLA KIBICA: Harmonogram rozgrywek B-klasy (grupa I gdańska)

I n f o r m a c j e i   o g ł o s z e n i a

Zaszczep się przeciwko grypie!!!

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie zaprasza na szczepie przeciwko grypie. Koszt szczepienia 25zł. Szczepienia odbywają
się w gabinecie zabiegowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-17.00.

Warto wiedzieć!
Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową i powietrzną. A więc w okresie
zwiększonej zachorowalności na choroby wirusowe w naszym otoczeniu może znajdować się również wirus grypy. Zakażony
wirusem człowiek może już zarażać przed pojawieniem się objawów choroby i kilka dni po ustąpieniu objawów. Objawy cho-
roby najczęściej pojawiają się po dwóch dniach od zakażenia.

Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania na grypę lub jej powikłań jest zaszczepienie się przeciwko grypie. Szcze-
pionka jest produkowana rokrocznie. Jest ona dostosowana

do nowych podtypów wirusa, które prawdopodobnie będą powodem choroby w danym roku. Szczepionka jest zawsze do-
stępna od września i od tego momentu możemy się szczepić. Szczepienia zazwyczaj są przeprowadzane pomiędzy wrześniem
i listopadem, aby w szczycie zachorowań (pomiędzy grudniem i marcem) osoby zaszczepione miały pełną odporność.

Kto powinien zaszczepić się przeciwko grypie?
Każdy powinien się zaszczepić. Wieloletnie doświadczenie wykazuje jednak, że nie wszyscy, pomimo wskazań, szczepią się

systematycznie. Jeśli nie wszyscy, to przynajmniej następujące osoby powinny być systematycznie szczepione:
• Osoby w wieku powyżej 50 lat;
• Osoby chorujące na choroby przewlekłe;
• Osoby przebywające w dużych skupiskach (np. biura, szkoły, internaty itp.);
• Dzieci.

Jakie są powikłania pogrypowe?
Powikłania pogrypowe mogą wystąpić u każdej osoby chorującej na grypę sezonową, jednak najbardziej narażone są osoby
z tzw. grupy wysokiego ryzyka, a więc chorujące na choroby serca i naczyń, choroby oskrzeli i płuc (np. astmę), choroby me-
taboliczne (np. cukrzycę), małe dzieci (od 6 do 18 miesiąca życia), dorośli powyżej 50 roku życia oraz osoby po transplantacji,
chemioterapii, radioterapii i zakażone wirusem HIV. Powikłania pogrypowe najczęściej pojawiają się po kilkunastu dniach od
zachorowania. Najczęściej dotyczą układu oddechowego, czyli oskrzeli i płuc. Mogą one być spowodowane przez sam wirus,
jak też przez zakażenie bakteriami.

Szczepienia przeciw grypie mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Bywają różne teorie na temat zalet, czy
wad tego rodzaju szczepienia. Ale z pewnością mają wiele korzyści, gdyż zmniejszają ryzyko zachorowania na grypę oraz wy-
stąpienia powikłań. Poza tym lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto robić wszystko, by ryzyko zachorowania zmniejszyć
do minimum.

Lek. med. Maciej Niepomnik

Nowelizacja ustawy o  utrzymaniu czystości i   porządku w  gminach

Od dnia 1 stycznia 201 2 r. obowiązują uchwalone w  dniu 1 l ipca 201 1 r. przez Sejm RP zmiany w  ustawie o  utrzymaniu czysto-

ści i   porządku w  gminach nakładające na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami.

Najpóźniej do dnia 1 l ipca 201 3 r. we wszystkich gminach w  Polsce ma obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami.

Zasadniczym zmianom ulegnie sposób odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właściciel i nieruchomości,

jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i   administracji systemem. Obowiązki właściciel i

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w  zakresie obierania odpadów komunalnych przejmie gmina. Mieszkańcy

nie będą samodzielnie podpisywać umów z  przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostało powierzone Gminie, która

w  drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i   odpowiadającą za oddanie ich do instalacji odzysku bądź unieszkodli-

wiania.

W  nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany będzie do właściwego postępowania z  odpadami komunalnymi,

w  szczególności ich selektywnej zbiórki. W  celu naliczenia opłaty mieszkańcy składać będą do gminy deklarację o  wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy segregujący odpady będą płacić mniejsze stawki za odbiór od-

padów. Opłaty pobierane od mieszkańców za odpady komunalne będą uiszczane na rzecz gminy. Nowy system obejmie

wszystkich mieszkańców, dzięki czemu przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających

do instalacji odzysku oraz wyeliminowania „dzikich wysypisk”.

O  wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.
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„Brzydkie kaczątka” w  Sołectwach Ciekocino,Słajszewo i  Sasino zdają się powoli rozwijaćswoje skrzydła.Po przerwie wakacyjnej mieszkańcy na-szych Sołectw, wzmocnieni swoimi pierw-szymi pozytywnymi doświadczeniami z  tu-rystami zagranicznymi w  czasie wakacji,kontynuują naukę praktycznego zastosowa-nia języka niemieckiego dla celów agrotury-stycznych.Natomiast kolejni, nieliczni wybrańcy

z obwodu Ciekocina mieli możliwość naucze-nia się trudnego rzemiosła garncarstwa podokiem niejednokrotnie wyróżnionej i  uzdol-nionej artystycznie reprezentantki polskiegogarncarstwa w różnych krajach Europy, PaniMoniki Wieczorkowskiej, która od przeszło 15lat zajmuje się ceramiką. Jej wrażliwość orazniesłychane umiejętności pedagogiczneuskrzydlały kolejne uczestniczki projektu„Brzydkie kaczątka rozwińcie swoje skrzy-dła!”, realizowane przez Stowarzyszenie

„Przyjazna Szkoła w Ciekocinie” do tworzeniacoraz to nowych form. Dwadzieścia godzinwarsztatowych zajęć minęły w oka mgnieniui przeobraziły mieszkanki Słajszewa i Sasinaw  prawdziwych garncarzy, którzy z  pasjąi  entuzjazmem tworzyli wspaniałe przed-mioty użytkowe i  dekoracyjne. Przy jednejtechnice powstawały różne dzieła. Fantazjauczestniczek warsztatów nie miała granic,a  ich pasja nie wygasła wraz z  końcemwarsztatów.Nasze uczestniczki na tym nie poprzestały:przygotowują dalej swoje prace konkursowei z pewnością zobaczymy niejedną z nich nawystawach, bo każdą cechuje niezwykła wy-obraźnia artystyczna i wyjątkowość. ■

Kolejka nr 10
Relaks Mechowo–Klif Chrapowo: 04.11.2012, 11.00

Joker Karlikowo Krokowa–Arka Prusewo: 04.11.2012, 13.00

Zatoka 95 Puck–Jantar Swarzewo: 04.11.2012, 13.00

Ajax Leśniewo–Huragan Smolno: 04.11.2012, 13.30

Pauzuje: Kaszuby Połchowo

OKS Janowo–Konsal Sławoszyno: 03.11.2012, 15.00

Klif Chrapowo–OKS Janowo: 11.11.2012, 14.30

Kolejka nr 11
Choczewo LKS–Zatoka 95 Puck: 10.11.2012, 14.00

Kaszuby Połchowo–Relaks Mechowo: 10.11.2012, 14.00

Arka Prusewo–Ajax Leśniewo: 11.11.2012, 11.00

Huragan Smolno–Zenit Łęczyce: 11.11.2012, 12.00

Konsal Sławoszyno–Joker Karlikowo Krokowa: 11.11.2012, 13.00

Pauzuje: Swarzewo

Zatoka 95 Puck–Huragan Smolno: 18.11.2012, 13.00

Kolejka nr 12
OKS Janowo–Kaszuby Połchowo: 17.11.2012, 15.00

Zenit Łęczyce–Arka Prusewo: 17.11.2012 r.

Relaks Mechowo–Jantar Swarzewo: 18.11.2012, 11.00

Pauzuje: Choczewo LKS

Joker Karlikowo Krokowa–Ajax Leśniewo: 18.11.2012, 13.00

Jantar Swarzewo–OKS Janowo: 25.11.2012, 13.30

Kolejka nr 13
Klif Chrapowo–Joker Karlikowo Krokowa: 25.11.2012, 14.30

Choczewo LKS–Relaks Mechowo: 24.11.2012, 13.00

Arka Prusewo–Zatoka 95 Puck: 25.11.2012, 11.00

Pauzuje: Huragan Smolno

Kaszuby Połchowo–Konsal Sławoszyno: 25.11.2012, 12.00

Ajax Leśniewo–Zenit Łęczyce: 25.11.2012, 13.00

DLA KIBICA: Harmonogram rozgrywek B-klasy (grupa I gdańska)

Brzydkie kaczątka rozwińcie swoje skrzydła!
P r z y j a z n a S z k o ł a w C i e k o c i n i e



NR 10 (152), WRZESIEŃ 2012s. 18

N i e p u b l i c z n e P r z e d s z k o l e w C h o c z e w i e

Ale cyrk!!!
Gościliśmy artystów z widowiskiemcyrkowym. Dzieci z radością obejrzałyróżne „sztuczki” cyrkowe, które za-chwyciły przedszkolaków – a było copodziwiać. Największą sympatięwzbudził sztangista – był taki wielkii silny!!!

Śmieciowy ludzik
Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Pu-bliczna. Do wspólnej zabawy zachęciliśmy również ro-dziców. Zebraliśmy łatwo dostępny materiał „plastycz-ny”: nakrętki, reklamówki, puszki, pojemniki pojogurtach, sznurek, kartony i śmieciowy ludzik gotowy.Wszyscy wykazali się inwencją twórczą i pomysło-wością. Brawo!Prace na konkurs wykonali: Maja Langer, FranekKozioróg, Marcin Styn, Bartek Dettlaff i pracę zbiorowągrupa starszaków.

Przedszkolaki listy piszą
W ramach realizacji tematyki „Poznajemyzawody” wybraliśmy się na wycieczkę napocztę. Dzieci poznały drogę listu „od adresa-ta do nadawcy” oraz pracę listonosza. Samerównież postanowiły sprawić radość i nie-spodziankę rodzicom, dlatego też napisały li-sty. Listy piękne i kolorowe, które wrzuciły doskrzynki pocztowej. Pan listonosz miał z ni-mi dużo pracy. Wszystkie listy dotarły do ad-resat, a dla rodziców przedszkolaków była towielka niespodzianka.

Podziękowanie
Przedszkolaki i personel naszej placówki ser-decznie dziękują p. Sołtysowi I. Goyke orazRadzie Sołeckiej za otrzymane ciasto. Byłosmaczne – dziękujemy.
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Niepokojącym problemem współczesnychczasów jest to, że dzieci i młodzież zbyt dużogodzin przesiadują przed telewizorem i kom-puterem, a  za mało przebywają na świeżympowietrzu. Młodzi ludzie nie poświęcają teżczasu na naukę i  czytanie książek, przez comają coraz większe kłopoty z czytaniem i pi-saniem.Nauczyciele S.P. w  Ciekocinie postanowilicoś z tym faktem zrobić, by chociaż na trochęodciągnąć uczniów od szklanych ekranówi  gier komputerowych. Po zakończonych za-jęciach lekcyjnych dzieci mają możliwośćuczestniczyć w  szkolnych kołach zaintereso-wań. Mogą zatem kształcić swoje umiejętno-ści taneczne, sportowe, matematyczne, arty-styczno - techniczne i literackie. Zabawić sięw  aktorów, pobiegać po lesie, czy też miłospędzić czas na podwórku szkolnym. W ubie-głym roku zostały też wznowione wyjazdy na

basen. Natomiast z  dniem 3 września w  ra-mach projektu Unijnego prowadzone sąw  szkole dodatkowe zajęcia z  języka kaszub-skiego. Tak więc uczniowie mają sposobnośćpoznania kultury kaszubskiej, stroju oraztańców i zwyczajów związanych z tym regio-nem. Przy akompaniamencie akordeonuśpiewają kaszubskie piosenki. Nauczyciel te-go przedmiotu jest bardzo umuzykalniony,więc dzieci chętnie biorą udział w  tych zaję-ciach.Aby odciągnąć dzieci od literacko nazywa-nej przez poetów „teletrutki”, uczniowie na-szej szkoły w  dniu 17 września tego rokumieli możliwość pojechać do Hali Sportowo -

Widowiskowej w  Gdyni i  uczestniczyć w  IImemoriale poświęconym zmarłej koszykarceMałgorzacie Dydek oraz na żywo obejrzećmecz koszykówki i bliżej zapoznać się z zasa-dami tej gry. Każdy mógł kibicować wybranejdrużynie oraz dopingować ją do gry w  prze-różny sposób. Największą atrakcją tego dniabyła żywa maskotka, która rozbawiała kibi-ców swoimi umiejętnościami tanecznymi,a  także zabawnym zachowaniem. Niektórzymogli się nawet do niej przytulić i  razemz nią się powygłupiać.To był naprawdę udany dzień. Wszyscywrócili do domów radośni i zadowoleni.Dziękujemy sponsorowi panu Mieczysła-wowi Krawczykowi - prezesowi drużyny ko-szykarskiej kobiet BI Gdynia - za dostarczenienam tylu miłych wrażeń.Uczniowie i nauczyciele SP Ciekocino

Drużyna gimnazjum z  Choczewa w  składzie:Paweł Woźniak – kapitan drużyny, KatarzynaŻuk, Jakub Lessnau, Łukasz Wroński, nieobroniła tytułu mistrza powiatu wejherow-skiego z  ubiegłego roku i  tym razem zajęładrugie miejsce. Choć z  drużyną z Wejherowa,która zajęła I  miejsce nasi szachiści zremi-sowali 2:2 i  prowadząc przez większą częśćmistrzostw, w ostatnim spotkaniu nieoczeki-wanie przegrali z drużyną z Bolszewa 1:3.W  mistrzostwach powiatu startowałosześć szkół gimnazjalnych i  sześć szkół pod-stawowych.Opiekun szkolnej sekcji szachowej zapra-sza wszystkich chętnych do udziału w  zaję-ciach szachowych we czwartki o  godz.800oraz w  poniedziałki i piątki o godz. 1500Opiekun: Henryk Rynko

Nasi szachiści
znowu w czołówce
powiatu

28 września 2012r. uczniowie klasy V i  VI SPCiekocino postanowili wykorzystać jeszczepiękny, słoneczny dzień i  pod opieką wycho-wawców wybrali się rowerami do Sea Parkuw Sarbsku.Już na miejscu każdy uczestnik wycieczkimógł oglądać i  podziwiać zbiory muzeummarynistyki. Jedni zachwycali się obrazami,inni kolekcją muszli, a  co niektórzy podzi-wiali rzeźby marynarzy i  modele statków.Dziewczynki były zauroczone wszelkimi bły-skotkami, a  także ręcznie wykonaną biżute-rią. Dużym powodzeniem cieszyły się auto-maty z różnymi drobiazgami.Najciekawiej było w  Oceanarium Prehisto-rycznym 3D. Tam uczniowie mieli możliwośćzobaczenia różnych zwierząt morskichz dawnych czasów. Poczuli się też jak bohate-

rowie filmu „Szczęki” i  przeżyli chwile grozypodczas spotkania z  rekinem. Na szczęściebyła to tylko mistyfikacja, ale pisku i wrzawybyło co niemiara. Trochę strachu „najedli się”w kinie 5D, gdy oglądali krótki horror i mielizłudzenie, że chodzą po nich szczury, pająkioraz wszelkie inne robactwo. Ale to zawszelepsze niż siedzenie w szkole.Finałem wycieczki był udział w karmieniufok i krótka lekcja edukacyjna na temat tychssaków morskich. Co niektórym udało sięnawet nawiązać z nimi kontakt i porozumiećza pomocą charakterystycznych dźwięków.To był naprawdę udany dzień, który na trwa-łe zostanie upamiętniony na kartkach kroni-ki szkolnej. NauczycieleSP Ciekocino

S z k o ł a P o d s t a w ow a w C i e k o c i n i e

Z e s p ó ł S z k ó ł w C h o c z e w i e

Zamiast telewizora

Z ławek na rowery
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19 września 2012r. dwunastuharcerzy w wieku 11 – 15 latudało się w Bieszczady jako pod-sumowaniem całorocznej pracy10 WLDH „WILKI”. Wyjazd byłostatnim z etapów rocznego pro-jektu drużyny „Flora i fauna pół-nocnej i południowej Polski”.Niedługo też przygotowana zo-stanie wystawa fotograficznapt.„Piękno Krainy Wilka”.Czas na krótką relację:Podróż na południe Polskitrwała ponad 30 godzin. Miesz-kaliśmy w Wetlinie w schroni-sku młodzieżowym - „Cień PRL-u”. Było tam bardzo przytulniei miło. Harcerze mieszkaliw jednym pokoju, harcerkiw drugim, a trzeci pokój był „ka-drówką” – dla naszych opieku-nów. Już pierwszego dnia pełnizapału wyruszyliśmy na szlakBieszczadzkiego Parku Narodo-wego. I tak rozpoczęła się naszaprzygoda z naturą.Po spotkaniu z przewodni-kiem, zakupieniu Książeczek GOTPTTK oraz biletów wstępu na te-ren parku, podzieliliśmy się nagrupy tematyczne i ruszyliśmyna Połoninę Wetlińską. Była całaskąpana we mgle i niskichchmurach, przez które przecho-dziliśmy, a widoczność wynosiłado kilku metrów. Gdy jednakskupiliśmy uwagę słychać byłojak „…cicho potok gada…”. Do-piero około godz. 14.00 ujrzeliśmypiękno Połoniny. Kolejne dni byłypełne niespodzianek, wzruszeń,pięknych wschodów i zachodówsłońca. Chwilami było bardzociężko, nogi odmawiały posłu-szeństwa. Wspinaczka na naj-wyższe szczyty Bieszczadów,przeprawa przez górski potok czyodszukanie wodospadu wśróddzikiej roślinności, dało namjednak wiele satysfakcji. Zdoby-liśmy Popularną Górską OdznakęTurystyczną PTTK. Odwiedzili-śmy Hodowlę Zachowawczą Ko-nia Huculskiego i słynną knajpęw Cisnej „Siekierezada” – cen-trum życia bieszczadzkich arty-stów.Przy okazji pobytu w Bieszcza-dach udaliśmy się do Lwowa. I tuzderzyliśmy się z ukraińską rze-czywistością: z jednej stronyogromny przepych, z drugiej zaś

KrainaWilka
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Za swoje oszczędności i z pomocąrodziców oraz dh. Radka – druży-nowego, wynajęliśmy busai o godz. 6.05 w niedzielny pora-nek wyjechaliśmy do Gdańska.Godnie reprezentowaliśmy naszhufiec oraz naszą szkołę na za-wodach motorowodnych w Mor-skim Klubie LOK w Gdańsku. Coprawda nie było żadnych grupwiekowych (od 12 do 20 lat), ani

podziału na umiejętności, alei tak pokazaliśmy „klasę”. Ciężkojest startować w zawodach obok20-latków, którzy należą do klu-bów motorowodnych i pływającodziennie. Mamy więc podwój-ną frajdę, że wypadliśmy dobrze,bo… zajmując IV miejsce na XVIIekip startujących .10 WLDH "WILKI"

ubóstwo. Zaczęliśmy się zasta-nawiać nad życiem tych ludzi.Całe wioski żyją bez prądu i wo-dy. We Lwowie zwiedziliśmyCmentarz Orląt Lwowskich, Ope-rę Lwowską, Katedrę św. Juryi wiele innych, ważnych dla Po-laków miejsc. Kupiliśmy tamprzepyszne cukierki - lwowskiekrówki, którymi zajadaliśmy sięna bieszczadzkich szlakach, aby„doładować baterie” … Bieszczadyzachwyciły nas. Postanowili-śmy, że cały rok będziemy pra-cować, by w wakacje tam wrócić.Nie zobaczyliśmy wszystkiego, bow tak krótkim czasie jest to nie-możliwe. Jednak byliśmy w wie-lu miejscach, wędrowaliśmy postronie słowackiej, ukraińskieji polskiej.Oto nasze trasy: 1. Wetlina –Przełęcz Orłowicza – Smerek –Przełęcz Orłowicza – SchroniskoPTTK „Chatka Puchatka” na Poło-ninie – Górna Wetlinka – Wetli-na, 2. Wetlina – Mała Rawka –Wielka Rawka – Krzemieniec –Wielka Rawka – Ustrzyki Górne 3.Wetlina – Smerek – Fereczata –Okrąglik – Jasło – Szczawnik –Małe Jasło – Worwosoka – Rożki– Cisna, 4. Ustrzyki Górne – Sze-roki Wierch – Przełęcz Siodło –Tarnica – WołosateSerdecznie dziękujemywszystkim ludziom dobrej woli,którzy pomogli nam zorganizo-wać ten wyjazd i wspierali naszedziałania (zbierając np. złomi makulaturę, organizując zbiór-kę publiczną na ten cel, dofi-nansowując nasze przyrodniczezapędy). Postanowiliśmy IMWSZYSTKIM podziękować i wy-słać pocztówkę z pozdrowienia-mi. I udało się! Dziękujemy jesz-cze raz: Stowarzyszeniu STEK„Wspólna Przyszłość” za rewela-cyjną organizację obozu (wycho-wawców, przewodników, ubez-pieczenie, dodatkowe atrakcje),Nadleśnictwu Choczewo – PaniEwie Rogaczewskiej za wsparciefinansowe części przyrodniczej,Pani Annie Zielińskiej – Skupi Sprzedaż Surowców WtórnychWejherowo, Państwu Krzyszto-fiak – Firmie „Martin” z Chocze-wa – skup złomu, Firmie ART-BUD z Wejherowa – przekazaniemakulatury do sprzedaży z prze-znaczeniem na wyjazd, osobomprywatnym: p. Aldonie Polesa, p.Sylweriuszowi Goyke, p. Bartło-miejowi Żurowskiemu, p. AnnieLubeckiej – Sternickiej, rodzicomharcerzy, wychowawcom szkol-nym i nauczycielom za wyrozu-miałość oraz naszemu komen-dantowi hufca – phm.Tadeuszowi Huk, na którego za-wsze możemy liczyć. Harcerze z10 WLDH „WILKI”

ZawodymotorowodneGDAŃSK
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Zachęcamy pasjonatów fotografowania dopodnoszenia swoich umiejętności poprzezuczestnictwo w  warsztatach fotograficznych.Odbywają się one w naszej Bibliotece i w ple-nerze, prowadzi je Pan Piotr Kanigowski.Terminy kolejnych spotkań ogłaszamy nanaszej stronie na Facebooku. (www.facebo-
ok.com/GBP.Choczewo)Informację o tym, kiedy odbędą się kolejnezajęcia, można uzyskać również telefonicz-nie, dzwoniąc pod nr: 58 676-31-08.Warsztaty są bezpłatne. Zapraszamy!

Warsztatyfotograficzne

Hubertus 2012
W  okresie od 5 listopada do 31 grudnia br.oglądać będzie można w  naszej Bibliotece Xjubileuszową wystawę łowiecką Hubertus2012. Tradycyjnie ekspozycja zawierać będzieciekawe trofea i  akcesoria myśliwskie. Za-praszamy!

9 i 10 października br. w naszej Bibliotece od-był się zaimprowizowany turniej gry w  war-caby o  statuetkę delfinka. Metodą gry każdyz  każdym najwięcej zwycięstw zanotowałaMarysia i  to z  nią delfinki pojechały do do-mu. Gratulujemy! Dziękujemy również Ani,Zosi i Karolinie za udział w zabawie i świetnągrę.

Warcabyw Bibliotece Nowościod Czytelników
Z przyjemnością informujemy, że na półkachnaszego księgozbioru zagościły dary od na-szych czytelników i sympatyków.Dziękujemy!A wśród darów między innymi:
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Hasło krzyżówki z  nr-u   9 (1 51 ) Wieści Choczewskich brzmi KOMPENDIUM.

Prawidłowe rozwiązania dostarczyl i: Patryk Posański, Paulina Wyczyńska, Jerzy Stelmachowicz, Sylweriusz Goyke, Anna Zabłotnia, Michał Blewąska,

Olga Papke, Adam Leyk, Mariusz Kwas, Barbara Zondziuk, Magdalena Mroch, Paweł Wypych, Wiktoria Cielecka, Maksymil ian Milewicz, Dagmara Bi-

gus.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Barbarę Zondziuk, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięl i udział w  naszym konkursie i   zachęca-

my do udziału w  kolejnym. Dziękujemy też Oliwii i   Madzi za wylosowanie zwycięzcy.




