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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 12 listopada 2012 roku w  sali konferen-cyjno-wystawowej Centrum Informacji Tury-stycznej Urzędu Gminy w  Choczewie odbyłasię nadzwyczajna sesja trzech Rad Gmin:Choczewo, Gniewino i Krokowa.W  związku z  obchodzonym dzień wcze-śniej Narodowym Świętem Niepodległości,młodzież i  nauczyciele z  Zespołu Szkółw  Choczewie przedstawili zaproszonym go-ściom wyjątkową inscenizację, łączącą ze so-bą, deklamacje i śpiew, prezentację multime-dialną i  doskonałą choreografię oraz

scenografię, obrazującą losy Polski w czasachzaborów, powstań narodowych i  walk o  od-zyskanie niepodległości. Niewątpliwie spek-takl wywołał wśród widzów niezapomnianeemocje patriotyczne i przypomniał, że cieszącsię z  wolności należy ją jednocześnie szano-wać i doceniać.Kolejnym punktem sesji było podjęcieprzez Rady Gmin uchwał w sprawie podpisa-nia porozumienia pod nazwą „Pakt na rzeczzatrudnienia i  rozwoju”, mające na celuwspieranie lokalnego rynku pracy oraz dyna-

mizowania rozwoju gospodarczego. RadaGminy Gniewino i  Rada Gminy Krokowauchwałę podjęły jednogłośnie. Rada GminyChoczewo podjęła uchwałę stosunkiem gło-sów: 7-za, 1-przeciw, 6-wstrzymujących się.Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewod-niczący Rady Gminy Choczewo zaprosiłwszystkich gości na poczęstunek przygoto-wany między innymi przez pracownikówKuchni przy Zespole Szkół w Choczewie. ■

XXV – nadzwyczajna – sesja Rady Gminy Choczewo
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Siedziba redakcji
Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo

Wydawca
Urząd Gminy Choczewo

Skład
Studio PISK

Druk
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo

722 024 910
wiesci1@gmail.com

Napisz do wójta!

Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjono-

wania gminy lub samej pracy urzędu? Napisz

o swoich problemach, 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 gmi-
ny 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.

Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji
i ogłoszeń, których treść warto przekazać do wiadomości pu-
blicznej i aby mogły one trafić do szerszego grona odbiorców.

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

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

Nie chowaj nienawiści
po wieczne czasy,
Ty, który sam
nie jesteś wieczny.

— Arystoteles
Listopad to miesiąc wspomnieńi pamięci o przeszłości. Pierwsze-go listopada odwiedzając cmen-tarze i wspominając naszych bli-skich, którzy odeszli,uświadamiamy sobie, jak kruchejest ludzkie życie… Jedenastegolistopada wspominamy chlubnewydarzenia z historii naszej oj-

czyzny, chylimy czoła przed ty-mi, którzy podczas walk w obro-nie kraju narażali życie i ginęliw imię wolności. Również naszejwolności…Jak powiedział Henryk Mann,„wolność to dobra rzecz, dlategotrzeba bardzo uważać, ażeby niktnie brał jej sobie za wiele”.Mając tę wolność na co dzieńod 94 lat, już dawno przestaliśmytraktować ją jako dar, jako naszedziedzictwo pozostawione namprzez minione pokolenia. Bierze-my ją garściami, z zuchwałąpewnością, że mamy na nią wy-łączność. Z „przyzwyczajenia” nie

doceniamy znaczenia wolnościw naszym codziennym życiu. Nierozumiemy tego, że także od naszależy wolność i niepodległośćnaszego kraju, że zalążek wszel-kich wojen tkwi w nas samych –w naszej nietolerancji i nienawi-ści do drugiego człowieka.Ciesząc się posiadaną wolno-ścią wyboru zapominamy, żewolność to również odpowie-dzialność za podejmowane decy-zje, za czyny, za słowa…Wciąż trudno jest określić jakjest naprawdę z tą naszą wolno-ścią? Czy jesteśmy wolni? A możejest ona jedynie złudzeniem…?

Skoro nie potrafimy uwolnićsię od tysiąca i jednego nieistot-nego problemu, jesteśmy nie-wolnikami obłudy i kłamstwa, toprzecież nie możemy czuć sięwolni…Nie znajdując na swoje wąt-pliwości odpowiedzi, w zderzeniuz rzeczywistością pełną wzajem-nej nienawiści i nieszczerości,wszelkiej złośliwości i nietole-rancji, pamiętając o własnychsłabościach i ułomnościach,w milczeniu niezmiennie po-wtarzam: „chroń mnie Panie odpogardy, od nienawiści strzeżmnie Boże…” /w.w./

Wójtowi Gminy Choczewo

Wiesławowi Gębka

wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składają

Radni Gminy Choczewo

oraz Sołtysi Gminy Choczewo

Wójtowi Gminy Choczewo

Wiesławowi Gębka

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składają

pracownicy Urzędu Gminy

oraz jednostek organizacyjnych
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84-210 Choczewo

Wydawca
Urząd Gminy Choczewo

Skład
Studio PISK

Druk
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo

Dnia 27 października 2012 r. w sali konferen-cyjno-wystawowej w Centrum InformacjiTurystycznej w Choczewie odbyła się XXIV se-sja Rady Gminy Choczewo.Specjalnym gościem na sesji był ZastępcaWójta Gminy Krokowa Pan Jarosław Białk,który przedstawił przykłady inwestycjiwspółfinansowanych z funduszy europej-skich w Gminie Krokowa i problemy związa-ne z ich realizacją.Na sesję przybyli również właściciele fir-my Gniech, która podjęła się dokończenia bu-dowy oczyszczalni ścieków w Choczewie, byprzedstawić swoją firmę i plan realizacji za-dania.Podczas sesji Radni podjęli następująceuchwały:1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniejprognozy finansowej na lata 2012-2020. (14głosów – za, 1 głos – wstrzymujący się)2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminyna 2012 rok. (za–14, 1–wstrzymujący się)3. Uchwała NR XXIV/171/12 w sprawie zacią-gnięcia pożyczki, na podstawie której RadaGminy upoważnia Wójta Gminy Choczewo dozaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fun-duszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Gdańsku w wysokości2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na finanso-wanie inwestycji pod nazwą: Przebudowaoczyszczalni ścieków w Choczewie. Pożyczkata zostanie spłacona jednorazowo w 2013 ro-ku, po otrzymaniu środków uzgodnionychw Umowie z dnia 16 grudnia 2009 r. zawartejpomiędzy Gminą Choczewo a Samorządem

Województwa Pomorskiego. (14–za, 1-wstrzy-mujący się)4. Uchwała NR XXIV/172/12 w sprawie zacią-gnięcia kredytu, na podstawie której upoważ-nia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytuw wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniemna finansowanie inwestycji pod nazwą: Prze-budowa oczyszczalni ścieków w Choczewie.

Kredyt zostanie spłacony z przyszłych docho-dów gminy z tytułu podatku od nieruchomo-ści w terminie do 10 lat od daty jego zacią-gnięcia. (13-za, 2-wstrzymujące się)Telewizja TTM z Wejherowa rejestrowałaprzebieg całej sesji. ■

XXIV – nadzwyczajna – sesja Rady Gminy Choczewo

XXVI sesja Rady Gminy Choczewo
W dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 10.30 w salikonferencyjno-wystawowej w  Centrum In-formacji Turystycznej w Choczewie odbyła sięsesja Rady Gminy Choczewo.Po przywitaniu wszystkich zebranych,Przewodniczący Rady wręczył DyrektorowiZespołu Szkół Panu Andrzejowi Soboniowipiłkę z  autografami hiszpańskich piłkarzy,podarowaną przez Wójta Gminy Gniewino.Po stwierdzeniu przez Przewodniczącegoprawomocności obrad, Radni przyjęli proto-koły z dwóch poprzednich sesji.Następnie Zastępca Wójta, Pani MarzenaGórnisiewicz przedstawiła sprawozdaniez działalności międzysesyjnej.Podczas Sesji Radni podjęli następująceUchwały:1. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody naoddanie w użyczenie na okres ośmiu lat nie-ruchomości stanowiących własność GminyChoczewo. (13 głosów - za, 2 głosy - wstrzy-mujące się)2. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzenne-go dla południowo-wschodniego fragmentuobrębu geodezyjnego Ciekocino we wsi Cieko-cinko w  gminie Choczewo. (14 głosów - za, 1

głos - wstrzymujący się)3. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzenne-go rejon ulicy Bałtyckiej oraz Ogrodowej wewsi Lubiatowo w gminie Choczewo. (8 - za, 1 -przeciw, 6 - wstrzymujących się)4. Uchwała w  sprawie zmiany wieloletniejprognozy finansowej na lata 2012-2022. (12 -za, 2 - przeciw, 1 - wstrzymujący się)5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminyna 2012 rok. (12 - za, 1 - przeciw, 2 - wstrzy-

mujący się)6. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupużyta przyjmowanej jako podstawa obliczeniapodatku rolnego na obszarze gminy Chocze-wo w 2013 roku. (8 - za, 7 - przeciw)W związku z podjętą Uchwałą:Obniża się cenę skupu żyta, przyjmowanąjako podstawa obliczenia podatku rolnego naterenie gminy Choczewo w 2013 r. – z ogłoszo-nego poziomu 75,86  zł za kwintal KomunikatPrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 19.10.2012 r. (MP z 2012 roku, poz. 787)do poziomu 55,00 zł za kwintal.Stawka podatku rolnego dla:1  ha przeliczeniowego w  gospodarstwie rol-nym wynosi 137,50 zł.1  ha fizycznego użytków rolnych o  po-wierzchni poniżej 1 ha wynosi 275,00 zł.7. Uchwała w  sprawie ustalenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na tereniegminy Choczewo. (14 - za, 1 - przeciw)Podjęta Uchwała określa:następujące stawki podatku od nierucho-mości:1. od budynków mieszkalnych lub ich części od1 m2 powierzchni użytkowej – 0,68 zł,2. od budynków lub ich części związanych ▶
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▶ z  prowadzeniem działalności gospodarczejoraz budynków mieszkalnych zajętych naprowadzenie gospodarczej w  zakresie obrotukwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 21,67 zł,3. od budynków lub ich części zajętych na pro-wadzenie działalności gospodarczej w zakresieobrotu kwalifikowanym materiałem siewnym4. od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,65 zł,4. od pozostałych budynków lub ich części wy-korzystanych na inne cele niż wymienionew pkt 1-3 – 7,58 zł,5. od budynków związanych z  udzielaniemświadczeń zdrowotnych w  rozumieniu przepi-sów o  działalności leczniczej, zajętych przezpodmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej – 4,59 zł,6. od budowli od ich wartości określonej napodst. Art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o po-datkach i opłatach lokalnych – 2%,7. od gruntów związanych z  prowadzeniemdziałalności gospodarczej bez względu na spo-sób zakwalifikowania w  ewidencji gruntówi budynków od 1 m2 powierzchni – 0,85 zł,8. od gruntów:a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodneretencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-wierzchni – 4,50 zł,b) pozostałych, w  tym zajętych na prowadze-nie odpłatnej statutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pożytku pu-blicznego – 0,35  zł w tym: grunty letniskowo-rekreacyjne 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.8. Uchwała w  sprawie zatwierdzenia taryforaz zasad rozliczenia za zbiorowe zaopatrze-nie w wodę na obszarze Gminy Choczewo. (8za, 7 przeciw)Uchwała ta określa nowe stawki za zaopa-trzenie w wodę: § 1Na wniosek Gminnego Zakładu GospodarkiKomunalnej w Choczewie zatwierdzono taryfydla grupy 1 i grupy 2 odbiorców usług w zbio-rowym zaopatrzeniu w  wodę na obszarze

Gminy Choczewo na okres od 1 stycznia 2013roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysoko-ści: Grupa 1: 3,15 za m3 + VATGrupa 2: 3,15 za m3 + VAT§ 2Na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku dodnia 31 grudnia 2013 roku ustala się:1. opłatę za wodę pobieraną z wodociągu zbio-rowego zaopatrzenia w  wodę wsi na obszarzeGminy Choczewo w wysokości:2,92 za 1 m3 + VAT.42. dopłatę z  budżetu Gminy Choczewo dlawszystkich taryfowych grup odbiorców usługo  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę na obsza-rze Gminy Choczewo w wysokości stanowiącejróżnicę kwoty 1 m3 wody wymienionej w  § 1,a kwotą wymienioną w § 2 pkt 1.9. Uchwała w  sprawie zatwierdzenia taryforaz zasad za zbiorowe odprowadzenie ście-ków na obszarze Gminy Choczewo. (8 - za, 7 -przeciw)Uchwała określa nowe stawki za odprowa-dzanie ścieków: § 1Na wniosek Gminnego Zakładu GospodarkiKomunalnej w Choczewie zatwierdzono taryfydla grupy 1 i grupy 2 odbiorców usług w zbio-rowym odprowadzaniu ścieków na obszarzeGminy Choczewo na okres od dnia 1 stycznia2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wy-sokości: Grupa 1: 7,29 za 1 m3 + VATGrupa 2: 7,29 za 1 m3 + VAT§ 2Na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku dodnia 31 grudnia 2013 roku ustala się:1. opłatę za wprowadzanie ścieków na obszarzeGminy Choczewo:a) do kanalizacji sanitarnej Gminnego ZakładuGospodarki Komunalnej w  Choczewie w  wyso-kości: 4,84 za 1 m3 + VATb) do kanalizacji sanitarnej Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w  Choczewie w  miej-scowościach Łętowo, Kurowo i  Choczewkow wysokości: 3,30 za 1 m3 + VAT2. dopłatę z  budżetu Gminy Choczewo dlawszystkich taryfowych grup odbiorców usługo  zbiorowym odprowadzaniu ścieków na ob-szarze Gminy Choczewo w  wysokości stano-wiącej różnicę kwoty 1 m3 ścieków wymienionejw § 1, a kwotami wymienionymi w § 2 pkt 1.10. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne nabycie nieruchomości na rzeczGminy Choczewo. (15 - za)11. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody naoddanie w  użytkowanie na okres piętnastulat nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Choczewo. (15 - za)12. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody naustanowienie służebności przesyłu na rzeczENERGA-OPERATOR SA. (13 - za, 2 - wstrzymu-jące się)13. Uchwała w sprawie ustanowienia pomni-ków przyrody na terenie Gminy Choczewo.(15 – za)Radni, po wspólnej naradzie, jednogłośnie(15 głosów – za) przegłosowali wyłączeniez porządku obrad wybory Wiceprzewodniczą-cego Rady Gminy.W dalszej kolejności Przewodniczący RadyGminy Choczewo i  Zastępca Wójta GminyChoczewo przedstawili informacje w sprawieoświadczeń majątkowych.Na koniec sesji, podczas dyskusji, padłapropozycja, aby w  przyszłości pomyśleć o  re-jestrowaniu obrad i przekazywaniu relacji nażywo albo udostępnianiu jej np. w internecie.W  związku z  wyczerpaniem porządku ob-rad Przewodniczący zamknął sesję.Wszystkich zainteresowanych szczegółamizapraszamy do Biuletynu InformacjiPublicznej (BIP) na stronie internetowejGminy Choczewo, gdzie udostępnione sąwszystkie uchwały: www.choczewo.com.pl. ■

Referat Inwestycji Gospodarki Ko-munalnej i Ochrony Środowiska1. Oczyszczalnia ścieków w Choczewie – dnia10.10.2012 r. unieważniono II przetarg nie-ograniczony na dokończenie budowy oczysz-czalni ścieków w  Choczewie, ponieważ jedy-na oferta jaka wpłynęła do Zamawiającegood firmy GLEMBUD Sławomir Glembin, ul.Pucka 39, 84-103 Łebcz na kwotę6.048.018,24  zł brutto znacząco odbiegała odśrodków finansowych Zamawiającego prze-znaczonych na realizację zadania w budżeciegminy i  Zamawiający nie miał możliwościzwiększenia środków w  budżecie do tak wy-sokiej kwoty oferty.Dnia 11.10.2012 r. wszczęto postępowaniew  trybie zamówienia z wolnej ręki. Do nego-cjacji zaproszono firmę Grupa Dom Sp.z  o.o.  z  Rumi, jednak dnia 17.10.2012 r. unie-ważniono postępowanie, ponieważ Wyko-nawca wycofał się z  prowadzonych negocja-cji, w związku z tym nie doszło do podpisaniaumowy.Dnia 29.10.2012 r. wszczęto kolejne postę-

powanie w  trybie zamówienia z  wolnej ręki.Po przeprowadzonych negocjacjach dnia30.10.2012 r. podpisano umowę z firmą Przed-siębiorstwo Budowlane GNIECH MaciejGniech z Wejherowa.Dnia 30.10.2012 r. przekazano dokumenta-cję przetargową do Urzędu Marszałkowskiegow Gdańsku celem weryfikacji.2. W  dniu 9 października wydano Decyzjęo  środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ze-społu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infra-strukturą towarzyszącą w  miejscowościZwartowo, gmina Choczewa”.3. W dniach 19 i 25 października w wyznaczo-nych miejscowościach na terenie gminy Cho-czewo odbyły się zbiórki zużytego sprzętuelektrycznego i  elektronicznego. Podczaszbiórki zebrano 1887 kg odpadów.4. W  dniu 22 października wydano Decyzjęo  środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia pn. „Budowastacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Jac-kowo wraz z  przyłączem 110 kV- dwutorową

napowietrzną linią elektroenergetyczną 110kV”, na dz. ew. nr 64/47 obręb Jackowo, gmi-na Choczewo.5. W  dniu 9 listopada wydano Decyzję o  śro-dowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia pn. „Budowa jednejelektrowni wiatrowej na działce nr  46/31 ob-ręb Zwartowo w gminie Choczewo, w powie-cie wejherowskim”.6. Wykorzystywane są środki z  funduszu so-łeckiego:Sołectwo Ciekocino – wykonano chodnikw  miejscowości Ciekocino za kwotę6.396,00 zł.Sołectwo Gościęcino – wykonano plac za-baw w  miejscowości Gościęcino, elementywyposażenia placu zabaw wykonała i  za-montowała firma Julka z  Lęborka za kwotę3.530,10 zł.Sołectwo Łętowo – w  związku z  przygoto-waniem działki pod plac zabaw oraz zgłosze-niem robót budowlanych w  Starostwie Po-wiatowym w  Wejherowie zamontowanoelementy placu zabaw zakupione w  roku ▶

Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy
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▶ 2010 w firmie Holz Komplet.Sołectwo Słajszewo – zaku-piono oraz posadzono tuje nadziałce w  Biebrowie, na którejusytuowany jest plac zabaw.
Referat Gospodarki Nie-ruchomościami1. Przejęcie od Agencji Nieru-chomości Rolnych trzynastudziałek na terenie gminy.2. Przejęcie od Starosty Wejhe-rowskiego działki drogowejw obrębie Żelazno.3. Wystąpienie do Starosty Wej-herowskiego o wyrażenie zgodyna przekazanie części działkinr  13 w  obrębie Zwartowow drodze darowizny.4. Przygotowanie dokumentówdo zawarcia umowy z  HZZWierzchucino w  sprawie od-płatnego przejęcia działkinr  17/34 w  Kierzkowie (podpisa-nie umowy zaplanowano nakoniec listopada).

Centrum Kultury1. Przygotowano i złożonownioski do Powiatowego Ka-lendarza Imprez na rok 2013 zprośbą o dofinansowanie.2. 07.11.2012 r. odbyło się spo-tkanie z Dyrektorem Powiato-wego Zespołu Placówek Oświa-towo-Wychowawczych wWejherowie w sprawie możli-wości uzyskania grantów spor-towych.3. Przygotowano ofertę dla por-tali: Odkryj Pomorze.pl i Tra-velling.pl.4. Ogrodzono Gminne ObiektySportowe w Choczewie od stro-ny lasu.5. Otwarto trasę Nordic Walkingw Kopalinie.6. Spotkanie z firmą EDF.7. Spotkanie z Prezesem PGE EJ1Aleksandrem Gradem.
Straż Gminna w Chocze-wie1. Na 958 prowadzonych sprawo wykroczenia ujawnionychprzy pomocy fotoradaru do dnia13.11.2012 r. wystawiono 608mandatów karnych na kwotę103.560,00 zł, (wpłaconych nakwotę 73.637,24 zł) skierowano 2wnioski o ukaranie do Sądu Re-jonowego w Wejherowie, a 7kolejnych jest gotowych do zło-żenia. Do zakończenia pozostało341 spraw.2. Zatwierdzono przez UrządMarszałkowski wniosek ozmianę organizacji ruchu wmiejscowościach: Choczewo naul. Puckiej oraz Borkowo po-przez ustawienie znaków D42-kontrola fotoradarowa. Pomiarybędą mogły być prowadzone pooznakowaniu właściwych od-cinków. ■

Punkt przedszkolny Radosna Przystań w Cieko-cinie liczy ośmioro dzieci: czworo 3-latkówi czworo 4-latków.Dzieci bardzo dobrze się tu czują. Poznaływierszyki i  piosenki. Umieją mieszać kolory,malują pędzlami i  paluszkami. Rysują po śla-dzie i  samodzielnie. Znają podstawowe figurygeometryczne. Potrafią liczyć na konkretach dopięciu, a z pamięci do 20. Kilka razy w tygodniudzieci ma-

ją zajęcia z języka kaszubskiego i języka angiel-skiego. Chętnie bawią się przy muzyce. Co-dziennie gimnastykują się i  jak tylko dopisujepogoda to wychodzą na spacer. Dzieci potrafiąsię przedstawić i powiedzieć gdzie mieszkają.30 listopada będzie w  przedszkolu pasowa-nie na przedszkolaka.nauczycielka mgr Barbara Kowalewskaopiekunka Iwona Lorek

„Radosna przystań w Ciekocinie

Już miałam nadzieję, że otwar-cie punktów przedszkolnych tyl-ko ucieszy mieszkańców. A jed-nak widać, że stare dobreprzysłowie „uderz w stół a no-życe się odezwą" jest wciąż ak-tualne. Tak można skwitowaćostatnie artykuły dotyczącepunktów. Tyle emocji i mijaniasię z prawdą. Zastanawiam się,czemu mają służyć kontrolepunktów, wraz z liczeniem dzie-ci, słowa krytyki co do wyposa-żenia punktu…Gdzie w tym wszystkim dobrorodziny i dzieci?Punkty, jak widać na zdjęciu sa-me się bronią, dzieci są szczęśli-we, rodzice zadowoleni, gdybytylko opozycja umiała się z do-brych rzeczy cieszyć.Marzena Górnisiewicz

Szczególne podziękowania nale-żą się Pani Ewie Świątek, któramiała niemały udział w powsta-niu Punktów Przedszkolnychw Gminie Choczewie. Dziękiwspólnym staraniom Pani Ewyi ks. Jana ze StowarzyszeniaPuckie Hospicjum św. Ojca Pio,którzy już w grudniu 2011 rokupodjęli pierwsze rozmowy na te-mat otwarcia takich punktów,na terenie naszej gminy, zostałyotwarte trzy punkty: w Ciekoci-nie, w Zwartowie i w Lublewko.W lutym 2012 roku na wspól-nym spotkaniu z Wójtem GminyChoczewo ustalono, że w gminieistnieje zapotrzebowanie na tegotypu opiekę nad dziećmi.W związku z tym, CentrumKształcenia Zawodowego i Usta-wicznego „Powszechna Eduka-cja” (spółka z o.o. z Pucka, którapowstała we współpracy ze Sto-

warzyszeniem Puckie Hospi-cjum im. Św. Ojca Pio oraz sa-morządami lokalnymi powiatupuckiego) zdecydowało się pod-jąć zorganizowania PunktówPrzedszkolnych w Gminie Cho-czewo. Na realizację tego pro-jektu Spółka uzyskała dofinan-sowanie z Unii Europejskiejw ramach programu „KapitałLudzki” Narodowa StrategiaSpójności. Podczas kolejnychrozmów z władzami Gminyzdecydowano o ilości i lokaliza-cji punktów, które to 8 maja zo-stały zaakceptowane w UrzędzieMarszałkowskim.Tak więc, pomimo różnychtrudności, ale dzięki zaangażo-waniu i pomocy wielu życzli-wych osób Punkty Przedszkolnew Gminie Choczewo zostałyuruchomione w październikubieżącego roku. ■
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Dnia 12 listopada 2012 roku w  Choczewie po-między Gminą Choczewo, Gminą Gniewinoi  Gminą Krokowa zawarto porozumienie pn.„Pakt na rzecz zatrudnienia i  rozwoju”, napodstawie którego Strony Porozumieniawspółpracują ze sobą na rzecz rozwoju tury-styki, dostępności komunikacji, ochrony śro-dowiska, edukacji oraz realizacji pozostałychswoich celów strategicznych, zarówno w  per-spektywie do 2014 roku jak i długoterminowo –do 2020 r. W ramach w/w współpracy gminyChoczewo, Gniewino i Krokowa, wskazane jakopotencjalne lokalizacje inwestycji ze stronynajwiększych firm sektora energetycznego(m.in. Polska Grupa Energetyczna i  PolskieGórnictwo Naftowe i Gazownictwo), zawierająniniejsze Porozumienie na rzecz wspieranialokalnego rynku pracy oraz dynamizowaniarozwoju gospodarczego na swoim obszarzei  określają zasady swojej współpracy z  poten-
cjalnymi inwestorami.Celem Porozumienia jest m.in.:• reprezentowanie interesu społeczności lo-

kalnych biorących udział w  przygotowa-niu cyklu inwestycyjnego,• wymiana informacji pomiędzy Stronamioraz inwestorami w  zakresie prowadzo-nych działań,• konsolidacja działań odnoszących się doproblemów wspólnych dla Stron a  zwią-zanych z  przygotowaniami do procesu in-westycji z zakresu energetyki,• stworzenie warunków do maksymalnegowykorzystania potencjału gospodarczegoobszaru objętego Porozumieniem.W  imieniu Stron, Porozumienie podpisali:Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, WójtGminy Gniewino Zbigniew Walczak, WójtGminy Krokowa Henryk Doering.Oryginalna treść Porozumienia dostępnana stronie www.choczewo.com.pl/pol/aktual-
nosci/Porozumienie_trzech%20_rad.pdf. ■

Porozumienie na rzecz zatrudnienia i rozwoju

Jest to opłata lokalna, pobieranana podstawie przepisów ustawyo podatkach i opłatach lokalnychod osób fizycznych przebywają-cych czasowo (dłużej niż dobę)w celach turystycznych lub szko-leniowych w miejscowościachwypoczynkowych. Opłata jest po-bierana za każdy dzień pobytuw takich miejscowościach.Uchwałą nr XI/76/11 Rady Gmi-ny Choczewo z dnia 14 listopada2011 r. w sprawie ustalenia na te-renie Gminy Choczewo miejsco-wości spełniających warunki,w których można pobierać opłatęmiejscową ustalono, iż miejsco-wości: Choczewo, Kopalino, Lu-biatowo, Sasino, Słajszewo,Kierzkowo, Jackowo, Starbienino,Borkowo Lęborskie, Ciekocino,Ciekocinko, Osieki Lęborskie orazBiebrowo odpowiadają wymo-gom i spełniają minimalne wa-runki klimatyczne, krajobrazoweoraz umożliwiające pobyt osóbw celach turystycznych, wypo-czynkowych oraz szkoleniowych,określone w Rozporządzeniu Ra-dy Ministrów z dnia 18 grudnia2007r. w sprawie warunków, ja-kie powinna spełniać miejsco-wość, w której można pobieraćopłatę miejscową. W związkuz tym, w miejscowościach, o któ-rych mowa wyżej, obowiązujepobór opłaty miejscowej od osóbfizycznych przebywającychw tych miejscowościach dłużejniż jedną dobę w celach tury-

stycznych, wypoczynkowych lubszkoleniowych.Natomiast Uchwałą nr XI/77/11Rady Gminy Choczewo z dnia 14listopada 2011 r. w sprawie: okre-ślenia wysokości stawek opłatymiejscowej w gminie Choczewo,terminu płatności i sposobu jejpoboru określono stawkę opłatymiejscowej w wysokości 1,50 złod osób dorosłych oraz 0,80 zł odmłodzieży szkolnej przebywają-cych czasowo w celach wypo-czynkowych, turystycznychi szkoleniowych w miejscowo-ściach Choczewo, Lubiatowo, Ko-palino, Sasino, Słajszewo, Kierz-kowo, Jackowo, Starbienino,Borkowo Lęborskie, Ciekocino,Ciekocinko, Osieki Lęborskie orazBiebrowo.Zdecydowano również, że po-boru opłaty dokonuje się od osóbfizycznych bez względu na poręroku, ale nie pobiera się jej oddzieci do lat 7. Opłatę miejscowąpobiera się w drodze inkasa, a nainkasentów opłaty miejscowej,zobowiązanych do jej poboru wy-znacza się osoby kierujące pen-sjonatami, domami wczasowy-mi, wypoczynkowymi,kempingami, polami biwakowy-mi albo podobnymi obiektamiusługowymi, w których przeby-wają czasowo osoby podlegająceopłacie oraz Sołtysów Sołectww w/w miejscowościach, a takżeosoby zatrudnione poprzez UrządGminy Choczewo w tym celu.

Poniżej przedstawiamy rozli-czenie opłaty miejscowej na dzień 31.10.2012 r. podziałem namiejscowości. ■

Opłatamiejscowa
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Zmiany w  przepisach ciągną za sobą wielewyzwań dla gmin jak i  również dla miesz-kańców. Z  jednej strony właściciele nieru-chomości nie będą musieli samodzielniepodpisywać umów na wywóz odpadów, gdyżten obowiązek przejmie Gmina, jednak no-wym zadaniem będzie konieczność złożeniadeklaracji o  wysokości opłaty za gospodaro-wanie odpadami, oraz dostosowanie się dozasad zawartych w  nowym Regulaminieutrzymania czystości i  porządku. Istotną in-formacją dla wszystkich mieszkańców jestfakt, że będą zobligowani do zerwaniaz  przedsiębiorcą obecnie obowiązującej ichumowy na odbiór i  utylizację odpadów ko-munalnych (dotyczy nieruchomości za-mieszkałych) w  chwili uruchomienia nowe-go systemu, nie później jednak niż do 30czerwca 2013 r., bowiem od 1 lipca 2013 r. każ-da gmina w  Polsce będzie zobligowana prze-jąć na siebie obowiązki w tym zakresie.Ministerstwo Środowiska informuje, iżw  terminie 6 miesięcy od aktualizacji woje-wódzkiego planu gospodarki odpadami RadaGminy zobowiązana jest do podjęcia uchwaływ sprawie Regulaminu utrzymania czystościi  porządku na terenie gminy. Kolejnym ter-minem przejściowym nałożonym przez usta-wodawcę jest termin podjęcia uchwał:• w  sprawie metody ustalenia opłaty za go-spodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki opłaty za gospoda-rowanie odpadami komunalnymi,• w  sprawie terminu, częstotliwości i  trybuuiszczania opłaty za gospodarowanie od-padami komunalnymi,• w  sprawie wzoru deklaracji o  wysokościopłaty za gospodarowanie odpadami ko-munalnymi, składanej przez właścicielanieruchomości o  miejscu i  terminach jejskładania, a  także o  terminie złożenia

pierwszej deklaracji,• w  sprawie szczegółowego sposobu i  zakre-su świadczenia usług w  zakresie odbiera-nia odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości i  zagospodarowania tychodpadów w zamian za uiszczoną opłatę.Uchwały te rada gminy jest zobowiązanapodjąć nie później niż 12 miesięcy od dniawejścia w  życie ustawy. Powinny one wejśćw  życie nie później niż 18 miesięcy od dniawejścia w życie ustawy. Podjęte uchwały sta-ną się podstawą systemu gospodarki odpada-mi komunalnymi na terenie gminy.Jedną z  podstawowych uchwał podjętychprzez radę gminy będzie uchwała w sprawieopłat za gospodarowanie odpadami komu-nalnymi. Określi ona stawkę opłaty, a  także

sposób jej obliczenia. To, ile zapłacimy, możezależeć od liczby mieszkańców albo od ilościzużytej wody albo od powierzchni nierucho-mości. Rada gminy będzie mogła równieżokreślić jedną stawkę opłaty dla gospodar-stwa domowego. Podstawą naliczenia opłatybędzie deklaracja składana przez właścicielanieruchomości.Aby upowszechnić selektywne zbieranieodpadów „u  źródła” ustawodawca nakazałokreślić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpadybędą zbierane w sposób selektywny.Wpływy z  opłat za gospodarowanie odpa-dami komunalnymi pokryją koszty funkcjo-nowania systemu, obejmujące koszty:• odbierania, transportu, odzysku i  uniesz-kodliwiania odpadów komunalnych,• tworzenia i  utrzymania punktów selek-tywnego zbierania odpadów komunal-nych,• obsługi administracyjnej systemu.Ostatnim etapem okresu przejściowego jestwejście w  życie uchwał rad gmin. Wejściew  życie uchwał oznacza, że od tego dnia naterenie gminy ruszy nowy system gospodarkiodpadami komunalnymi – właściciele nieru-chomości zaczną uiszczać na rzecz gminyopłaty, a  gmina przejmie ich obowiązkiw  zakresie gospodarowania odpadami ko-munalnymi. Do tego czasu powinny zostaćrozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy naodbieranie odpadów komunalnych od wła-ścicieli nieruchomości.Do czasu wprowadzenia przez gminę no-wego systemu gospodarowania odpadamiobowiązek pozbywania się odpadów będzieobowiązywał na dotychczasowych zasadach,tzn. mieszkańcy i właściciele nieruchomościsą zobowiązani do zawierania umów na wy-wóz odpadów komunalnych z  podmiotamiposiadającymi stosowne zezwolenia lub wpi-sanymi do rejestru działalności regulowanejw  zakresie odbierania odpadów komunal-nych. ■

Zmiany w systemie gospodarowaniaodpadami
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M ó j g ł o s

…Nie takie ważne,
żeby człowiek dużo
wiedział,ale żeby
dobrze wiedział,
nie żeby umiał na
pamięć, a żeby ro-
zumiał, nie żeby
go wszystko trosz-
kę obchodziło,
a żeby go coś na-
prawdę zajmowa-
ło…

Janusz Korczak
Witam serdecznie wszystkichCzytelników „Wieści Cho-czewskich”! Chciałabym „za-brać głos”, choć niby już tozrobiłam w październikowymnumerze „Wieści Choczew-skich” w artykule pt. „Reflek-sje po Dniu Edukacji Narodo-wej”.Nie rozumiem, jak możnapróbować komuś „wmówić”napisanie artykułu…? Czypewne osoby z naszej gminyaż tak kochają plotkować, czypo prostu nie mają innych,bardziej kreatywnych zajęć?Raz tylko „wypowiedzia-łam” swoje niezadowoleniew maju 2012 r. (podpisującsię). I co? Utwierdziło mnie totylko w przekonaniu, że: „Ki-jem Wisły nie zawrócę”, więcpo co się wysilać? To, co my-ślę na temat funkcjonowaniaszkoły i innych instytucjiw naszej gminie, to tylko mo-ja prywatna sprawa. Nie chcęi nie muszę dzielić się tymz innymi. Jednak jak samauznam, że powinnam, to na-prawdę mam tyle cywilnejodwagi, aby podpisywać swo-je artykuły, pisma lub prze-myślenia. Prośba więc, dotych – spragnionych kolejne-go „małego skandalu” – zaj-mijcie się swoimi sprawami,oceną swojej pracy, swoichosiągnięć zawodowych i ro-dzinnych, a wszystko wów-czas wróci na właściwy tor.A może warto się zastano-wić: Jak nie Grabińska, tokto? Czy rzeczywiście jest cośnie tak, że oprócz tej „czepial-skiej” inni też to widzą? Porana refleksje! A tak poza tym,ten „Rodzic” to z pewnościąmoja bratnia dusza. Szkodatylko, że… taka wystraszona(?) Dorota Bianga-Grabińska

W  ramach projektu współpracy Lokalnej GrupyDziałania „Bursztynowy Pasaż” oraz LGD „Kaszub-ska Droga”, dofinansowanego z Programu RozwojuObszarów Wiejskich pt. „Pomorskie Parki NordicWalking” utworzonych zostało 11 parków na terenie10 gmin, w  tym 2 na terenie gminy Choczewo. Ce-lem projektu jest stworzenie możliwości powszech-nego aktywnego wypoczynku i  rozwój czynnychform masowej rekreacji, a  także rozwój turystykipoprzez powstanie systemu pieszych tras do upra-wiania dyscypliny Nordic Walking z  wykorzysta-niem terenów leśnych. Każdy Park Nordic Walking,to pętla ok. 30  km. składająca się z  3-4 odcinkówo długości ok. 5,10,15 km lub 3,6,9,12 km.Na terenie gminy Choczewo utworzono 2 Parki:Nordic Walking Park „Stilo” oraz Nordic WalkingPark „Kopalino”. Oba parki utworzone zostały w ce-lu ukazania walorów przyrodniczych gminy, obej-mujących tereny leśne oraz nadmorskie. Zróżnico-wana długość tras daje możliwości stopniowegoprzygotowania się do pokonywania coraz to dłuż-

szych odcinków. Trasy wyznaczono w  taki sposób,aby oba parki łączyły się ze sobą dając możliwośćswobodnego poruszania się po obu parkach. Każdaz pętli parku rozpoczyna się i kończy w tym samymmiejscu. Trasy oznaczone są znakami kierunkowy-mi oraz wyposażone w  tablice pomiaru tętna i  ta-blice ćwiczeń. Cały zasięg tras przedstawia tablicausytuowana przed Urzędem Gminy. W  dniu14.10.2012 r odbył się, w ramach projektu, bezpłatnyinstruktaż dla mieszkańców. Już niedługo dostępnebędą ulotki z mapą i przebiegiem tras oraz przygo-towana zostanie strona internetowa ukazującawszystkie powstałe parki. Wszystkich zaintereso-wanych aktywnym wypoczynkiem mieszkańcóworaz turystów zachęcamy do uprawiania nordicwalking i korzystania z przygotowanych tras.Szczególne podziękowania składamy Nadleśnic-twu Choczewo oraz Urzędowi Morskiemu w GdyniObwód Ochrony Wybrzeża w  Lubiatowie za współ-pracę przy realizacji projektu oraz wyznaczaniu trasNordic Walking na terenie Gminy Choczewo. ■

Parki NordicWalking

To projekt realizowany przez Banki Żywności.Celem akcji jest zbieranie żywości, która jestnastępnie przekazywana osobom zagrożonymniedożywieniem. Dodatkowym celem całegoprojektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa naproblem ubóstwa i niedożywienia w Polsce.Pierwsza zbiórka prowadzona przez BankŻywności odbyła się w 1997 roku. Od tamtej poryrokrocznie w wybranych sklepach na terenie całejPolski przed świętami Bożego Narodzenia zbieranajest żywność. Przy specjalnie oznakowanychkoszach dyżurują wolontariusze, informującyklientów o idei tej akcji. Klienci są zachęcani dokupienia choćby jednego produktu spożywczegowięcej i podarowania go ludziom znajdującym sięw trudnej sytuacji życiowej.

W Gminie Choczewo zbiórki żywności,organizowane są przez KGW Starbienino już odczterech lat. Uczestniczą w nich przede wszystkimPanie z Koła, a także wolontariusze i wszyscy,którzy chcą pomóc w tej szlachetnej akcji. Równieżw tym roku akcja będzie przeprowadzana naterenie naszej gminy.Dnia 9 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy wChoczewie odbyło się spotkanie w sprawieświątecznej zbiórki żywności. Na spotkanie przybylim.in. przedstawiciele samorządu: Wójt orazPrzewodniczący Rady Gminy, Panie z KGWStarbienino, Przedstawiciele Stowarzyszeń z GminyChoczewo, radni i sołtysi zainteresowani pomocą, atakże księża z Parafii Gniewino, Białogóra iWierzchucino. Tegoroczna akcja prowadzona będzierównież w Gminie Gniewino i GminieKrokowa.W dniach 7, 8 i 9 grudnia br. wsklepach, które wyrażą zgodę naprzeprowadzenie zbiórki zostanąwystawione kosze, przy których staćbędą wolontariusze, informując o akcji izachęcając klientów odwiedzającychsklep do włączenia się do zbiórkipoprzez wrzucenie do kosza jakiegośproduktu spożywczego.Zapraszamy Radnych, Sołtysów,przedstawicieli Stowarzyszeń, orazwszystkich chętnych do zaangażowaniasię w akcję przedświątecznej pomocy.Zachęcamy również klientów sklepów, wktórych akcje zostaną przeprowadzone,aby się w nią włączyli.Postarajmy się wszyscy, aby na każdymwigilijnym stole nie zabrakłotradycyjnych potraw i aby zbliżające sięŚwięta dla każdego były radosne iszczęśliwe! ■

ŚwiątecznaZbiórkaŻywności
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W  trakcie krótkiej wizyty na Pomorzuw  dniach 18-19 października 2012 r., PrezesPGE EJ Aleksander Grad odwiedził równieżGminę Choczewo, będącą jedną z  trzech po-tencjalnych lokalizacji pierwszej w  Polsceelektrowni jądrowej.Prezes Grad spotkał się z  władzami woje-wództwa pomorskiego, a  także z  wójtamiGmin Krokowa, Gniewino i Choczewo.W  spotkaniu, które odbyło się w  sali kon-ferencyjno-wystawowej w  Centrum Informa-cji Turystycznej Urzędu Gminy w  Choczewie,mieszkańców gminy reprezentowali Zastęp-ca Wójta Pani Marzena Górnisiewicz, Nadle-śniczy Nadleśnictwa Choczewo Pani Ewa Ro-gaczewska, Radna Rady Gminy ChoczewoPani Krystyna Dettlaff, Radny Powiatowy PanWacław Seweryn, Naczelnik OSP w  Chocze-wie druh Karol Wojciechowski oraz Przewod-niczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Ła-siński.Podczas spotkania z  przedstawicielamimieszkańców sfinalizowano umowę na fi-nansowanie przez Spółkę PGE samochodu ra-towniczo-gaśniczego dla Ochotniczej StrażyPożarnej w Choczewie.Korzystając z  obecności Prezesa w  naszejgminie, przeprowadziłam z  nim krótką roz-mowę.
w.w.: Przede wszystkim chciałabym po-dziękować za to, że zechciał Pan poświęcićmi parę minut, abym mogła zadać Panukilka pytań, które zapewne nurtują wielumieszkańców Gminy Choczewo, a  dotycząpotencjalnej budowy Elektrowni Jądrowejna jej terenie. Przeciętnego mieszkańcai  czytelnika „Wieści Choczewskich” raczejnie interesują procesy przetargowe, sposobyfinansowania budowy, czy też wybór do-stawcy technologii. Dla nich najważniejszesą sprawy, które dotyczą ich bezpośrednio:zmiany jakie podczas ewentualnej budowynastąpią w ich życiu codziennym, i na jakiekorzyści wynikające z  tej lokalizacji, jakobezpośredni sąsiedzi, mogą liczyć?Prezes PGE EJ Aleksander Grad: Myślę, że ca-łość podejmowanych przez nas działań maduże znaczenie dla mieszkańców ze względuna sposób i czas ich realizacji.Rozpoczęliśmy już pierwszy etap postępo-wania zintegrowanego, mający na celu po-szukiwania grupy firm bądź konsorcjum,które będzie jednocześnie dostawcą techno-logii, generalnym wykonawcą, partneremstrategicznym, a  także zapewni finansowa-nie, dostawcę wiedzy i  doświadczenia dlaoperatora elektrowni oraz dostawcę paliwa.Takie kompleksowe działanie uprościprzygotowania do podjęcia inwestycjii  zwiększy gwarancję na to, że będziemymieli również niezbędne finansowanie, a nietylko wybraną technologię. Poza tym, napewno przyspieszy to znacznie moment,w  którym mogłaby ruszyć budowa. Chcemy,aby cały projekt prowadzony był dynamicz-nie i żeby zdążyć z jego realizacją na czas.W tej chwili trwa procedura wyboru firmymającej prowadzić badania lokalizacyjne. Po-

winny one ruszyć wiosną 2013 roku.Już na etapie badań lokalizacyjnych bę-dziemy konsultować nasze działaniaz  mieszkańcami, aby obecność najpierw fir-my prowadzącej badania, a  potem firm bu-dowlanych podczas samej budowy, była dlawszystkich najbardziej optymalna. Współ-działanie z  mieszkańcami danej gminy,a  także okolicznych gmin, zapewnienie imwpływu na podejmowane przez nas decyzje,zagwarantowanie nadzoru i  kontroli nadfunkcjonowaniem elektrowni będzie dla naspriorytetem podczas realizacji projektu.Dla jego realizacji konieczne będzie oczy-wiście powstanie nowej infrastruktury towa-rzyszącej, w tym również nowych dróg dojaz-dowych na teren budowy, z  której korzystaćbędą także mieszkańcy gminy. Niebagatel-nym zyskiem dla samorządu, i pośrednio dlamieszkańców gminy, w  której powstanieelektrownia, będzie fakt pozyskania dla gmi-ny wieloletniego i  pewnego płatnika bardzowysokich podatków. Według naszych sza-cunków dochód przypadający dla gminy,w  której zostanie wybudowana elektrowniajądrowa, mieści się w  przedziale od 35 do38 mln zł.
W  listopadzie minie rok od ogłoszenia wy-boru trzech lokalizacji, na których możestanąć polska elektrownia jądrowa. Odtamtej pory przeprowadzane sondaże i  ba-dania opinii publicznej wskazują na spadekpoparcia mieszkańców województwa po-morskiego dla planu budowy elektrowni.Czy nie obawia się Pan, że spadek ten bę-dzie postępował przez kolejne lata, a prote-sty będą się nasilać i  nie dojdzie do budo-wy?Nie, nie boję się tego. Wierzę, że rzetelna in-formacja i  współpraca z  lokalną społeczno-ścią pozwolą bez przeszkód realizować pro-jekt budowy elektrowni. Badaniaprzeprowadzane w  sprawie poparcia dla bu-dowy EJ pokazują, że im dalej od potencjalnejlokalizacji elektrowni, tym poparcie jestmniejsze.Wynika z  tego, że realne korzyści z poten-cjalnego sąsiedztwa EJ (rozwój gospodarczyregionu, powstanie nowych miejsc pracyitp.), zwiększają akceptację dla jej budowy.
Jakie w  związku z  tym zamierzacie Pań-stwo podjąć działania, aby przekonywaćprzeciwników budowy Elektrowni Jądro-wej, i  wzmocnić przekonanie tych, którzysą skłonni ją poprzeć?Zawsze będzie tak, że są zwolennicy, prze-ciwnicy i nie do końca przekonani… Nad od-biorem społecznym energetyki jądrowej na-leży wciąż intensywnie pracować. Będziemyprzede wszystkim informować i  starać sięedukować całe społeczeństwo i  jednocześnieprowadzić działania edukacyjne wśród dziecii młodzieży.Ważne jest również wspieranie kształceniaprzyszłych kadr dla obsługi elektrowni, któreodbywa się w  polskich uczelniach technicz-nych. Ale nie tylko tam, gdyż przyszła kadra

sektora energetyki jądrowej to nie tylko oso-by z  wykształceniem technicznym, ale i  me-chanicy, spawacze, elektrycy oraz kadra ad-ministracyjna, w tym prawnicy, księgowi itp.
Czy negatywne nastawienie do energii ją-drowej w  Europie nie wpłynie Pana zda-niem na zmianę harmonogramu budowypolskiej elektrowni?Nie sądzę. Patrząc na plany energetyczne ta-kich krajów jak Finlandia, Czechy czy WielkaBrytania, stwierdzam, że nie ma już w Euro-pie odwrotu od energetyki jądrowej. Realizu-jąc jednak nasz polski program jądrowy mu-simy patrzeć na polskie interesy. Niestarajmy się zrozumieć jaki interes w  rezy-gnacji z  energetyki jądrowej ma Rząd Nie-miecki – gospodarczy, czy polityczny? Miesz-kańcy Niemiec już buntują się przeciwkowysokim cenom energii elektrycznej w  ichpaństwie. Nie protestują natomiast przeciw-ko budowie elektrowni jądrowej w  Kalinin-gradzie... Rosjanie budują swoją elektrownięszybko, z  nadzieją, że tania energia, którąw  niej wyprodukują za cztery, pięć lat znaj-dzie swój rynek zbytu na rynku unijnym,w tym również w Polsce. Dla Rosji jest to więcprojekt o  ogromnym znaczeniu, gdyż kraj,który elektrownię jądrową uruchomi jakoostatni, będzie miał problemy ze zbytem wy-produkowanej energii.
Podczas swojej ostatniej kampanii wybor-czej w wyborach do Sejmu mówił Pan: „Nieprzechodzę nad problemem połowicznie,nie udaję, że coś robię. Gdy pracuję, wkła-dam w  to całą energię, wszystkie siły. Dla-tego jestem skuteczny w  swoich działa-niach” – życzę, aby hasło to było aktualnew  przypadku wypełniania przez Pana za-dań Prezesa PGE EJ i  pracy nad projektembudowy pierwszej Elektrowni Jądrowejw  Polsce, i  aby mieszkańcy naszej Gminymogli liczyć na to, że weźmie Pan całkowitąodpowiedzialność za realizację projektu,a podjęte działania będą skuteczne i w 2024roku odniesie Pan sukces w  postaci uru-chomienia pierwszego reaktora. Dziękujęza rozmowę. ■

Prezes PGE EJ w Choczewie
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Mieszkańcy bloków przy ul. Puc-kiej w Choczewie mogą cieszyćsię z nowego placu zabaw dladzieci. O takiej inwestycji zade-cydowali sami mieszkańcy, pod-czas zebrania sołeckiego. Zabie-gały o to zwłaszcza młode mamy.Urządzenia zainstalowane zo-stały przez profesjonalną firmę,a sfinansowane ze środkówFunduszu Sołeckiego. Dla bezpie-czeństwa bawiących się tamdzieci należało jeszcze plac ogro-dzić. Pracę tą wykonywali spo-łecznie dziadkowie. Na szczegól-ne wyróżnienie i podziękowaniazasłużyli: p. Zygmunt Polesa, p.Marian Wojciechowski, p. Stani-sław Fusowski, p. WładysławFetta, p. Marian Mitkowski, p.Wiesław Skrzyński, p. EdmundRóżek. Swój wkład wnieśli także:p. Darek Zechlin, p. Paweł Gło-wienko oraz Marcin Zechlin. Pa-nu Ryszardowi Szymańskiemudziękujemy za użyczenie przy-czepki do transportu betonu.Wszystkim dzieciom życzymydobrej i bezpiecznej zabawy!Sołtys Ignacy Goykeoraz Rada SołeckaSołectwa Choczewo

Bądź ekspertem w swojej gminie
Dnia 24 października 2012 r. w  Gniewinie,w  ramach kampanii Ministerstwa Gospodar-ki „Poznaj atom. Porozmawiajmy o  Polscez  energią” odbyły się spotkania i  warsztatyprofilowane dla przedstawicieli zawodów za-ufania publicznego z  województwa pomor-skiego i  zachodniopomorskiego. W  trakciewarsztatów eksperci przedstawili kwestie:bezpieczeństwa, zdrowia, edukacji, ekonomiii  rynku pracy w  obszarze energetyki jądro-wej.Strażacy, nauczyciele, lekarze, pielęgniar-ki, policjanci i  przedstawiciele PowiatowychUrzędów Pracy biorący udział w Seminarium,podczas warsztatów mogli uzyskać odpowie-dzi między innymi na takie pytania: Jakieprocedury bezpieczeństwa obowiązująw elektrowni jądrowej?, Jak promieniowaniejonizujące wpływa na zdrowie i  życie czło-wieka?, Czy w  programie kształcenia liceali-stów jest miejsce na zagadnienia dotycząceenergetyki jądrowej?, Czy elektrownia jądro-wa jest szansą na rozwój regionu?W  celu wytypowania uczestników semi-narium, organizatorzy wystosowali do odpo-wiednich dla każdej grupy zawodowej orga-nów naczelnych, pisma z prośbą o wskazanieuczestników.Uczestnicy grupy warsztatowej „Bezpie-czeństwo” wskazani zostali przez: KomendęWojewódzką Państwowej Straży Pożarnejw  Szczecinie, Komendę Wojewódzką Pań-

stwowej Straży Pożarnej Gdańsku, KomendęWojewódzką Policji w  Szczecinie, KomendęWojewódzką Policji w  Gdańsku oraz Ogólno-polskie Stowarzyszenie Pracowników SłużbyBHP. Kuratorium Oświaty w  Gdańsku orazKuratorium Oświaty w  Szczecinie wytypowa-ły uczestników warsztatu „nauka”. Uczestnicywarsztatów na temat „rynku pracy” wybranizostali przez: Wojewódzki Urząd Pracy

w  Gdańsku oraz Wojewódzki Urząd Pracyw  Szczecinie. Natomiast uczestnicy warszta-tu dotyczącego „medycyny” wytypowani byliprzez dyrekcje placówek medycznych z regio-nu, w tym np. Szpital Specjalistyczny w Wej-herowie, Szpital w  Pucku, Gminny OśrodekZdrowia w  Choczewie, Klinikę PołożnictwaGdańskiego Uniwersytetu Medycznego. ■
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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.

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

GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH ,,DOM”

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINERESOWANYCH
NA CYKLICZNE SPOTKANIA ORGANIZOWANE

W ŚWIETLICACH SOŁECKICH
SPOTKANIA MAJĄ NA CELU EDKUACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NA TEMAT CHORÓB CYWILIZACYJNYCH JAKIMI SĄ:
CUKRZYCA

NADCIŚNIENIE

BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ BEZPŁATNIE GLUKOMETR
ORAZ DOKONAĆ POMIARU CUKRU I ĆIŚNIENIA TĘTNICZEGO

ZAOPATRZYĆ SIĘ W MATERIAŁY EDUKACYJNE
INFORMACJE ODNOŚNIE TERMINU SPOTKAŃ UMIESZCZONE BĘDĄ

NA TABLICY INFORMACYJNEJ SOŁECTW
ORAZ PRZY KOŚCIOŁACH

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

Koło Emerytów
dziękuje
Koło Emerytów w Choczewie dziękuje Dyrekcji
Zespołu Szkół w Choczewie za zaproszenie na-
szych członków na uroczystość z okazji Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości. Natomiast
uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
składamy podziękowania za barwne i głębokie
w treści przedstawienie wydarzeń historycz-
nych związanych z tą rocznicą. Kierujemy słowa
uznania dla nauczycieli, którzy spektakl ten
wraz z uczniami przygotowali.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Koła Ignacy Goyke

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
„Promyk Nadzie”
Dnia 04.12.2012 r. w Zespole Szkół w Chocze-
wie odbędzie się

Spotkanie Opłatkowe dla osób niepełno-
sprawnych.

Do 28.11.2012 r. prosimy wszystkich niepeł-
nosprawnych, chętnych do udziału w organizo-
wanej Wigilii o dokonywanie zgłoszeń u sołty-
sów lub pod numerem: 58-572-40-33.

Prosimy również opiekunów osób leżących
o zgłaszanie swoich podopiecznych.

Miło nam poinformować Państwa, że Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk
Nadziei” otrzymało pochwałę i podziękowania
od Naczelnika Wydziału Kultury i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatu Wejherowskiego,
Pana Tomasza Fopke, za działalność, którą pro-
wadzimy nieustannie od półtora roku.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Fopke za te cie-
płe i zachęcające do jeszcze większego zaanga-
żowania w działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych, słowa.

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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Taki nastrój panował w dniu 27 października2012 roku w  OSP RP Sasino. Radość, bo pozy-skaliśmy coś, z  czego bardzo się cieszymy,a  odpowiedzialność, bo mądrze i  odpowie-dzialnie wydaliśmy pieniądze sponsorów nacel, do którego dążyliśmy od dłuższego czasui w końcu udało się go zrealizować.Dzięki hojności sponsorów i własnej pracyzakupiliśmy dla naszej jednostki strażackiśredni wóz bojowy GBA Star P 244 L. Dla laikanazwa mało zrozumiała. Wyjaśnię więc krót-ko: możemy więcej, szybciej, a  nawet taniej.Zakup ten przyczyni się do dalszego rozwojui zwiększenia mobilności naszej jednostki.Na poprzedni tzw. lekki, pisząc kolokwial-nie nie psioczymy. Chciałoby się powiedzieć,że służył nam najlepiej jak umiał. Z  pewnąnostalgią będziemy wspominać jak naswspomagał. Trzeba jednak odrzucić senty-menty i iść do przodu, tak aby móc lepiej wy-konywać zadania służące zwiększeniu bez-pieczeństwa naszej społeczności.Z okazji nowego nabytku (uważam, że jakmożna to trzeba się chwalić) wykonaliśmyrenowację fasady naszej remizy. Jako zarządOSP Sasino za szczególny wkład pracy przy jejwykonaniu chcielibyśmy podziękować dhRomanowi Chilińskiemu i  p. Andrzejowi Zie-lonko. Idziemy też dalej, bo sprzęt wymagamiejsca, ale nie wyprzedzajmy faktów.Uroczystość przekazania wozu w strugachulewnego deszczu (strażacy nie boją się wody- siły natury uczą pokory) otworzył i  przywi-tał gości Prezes OSP RP Sasino dh WojciechWypych. Przybyli przyjęli chimeryczną auręze zrozumieniem.Obecni byli między innymi:• Wójt Gminy Choczewo p. Wiesław Gębka;• Nasz przyjaciel i  opiekun z  ramienia Gmi-ny dh Krzysztof Cudnik;

• Przedstawiciel Zarządu Powiatowego OSPRP Wejherowo dh Wacław Seweryn;• Przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP RPChoczewo na czele z Prezesem dhHenrykiem Domarosem;• Proboszcz Parafii Sasino ks.  Grzegorz Ry-bicki;• Druhowie zaprzyjaźnionych OSP Miłoradz,Choczewo, Kopalino, Słajszewa;• Sponsorzy i  ich przedstawiciele (bez któ-rych zakup wozu oraz renowacja fasadyremizy byłaby niemożliwa): firma TauronPolska Energia, Polipak, Northpol, PGE, Re-stauracja Ewa Zaprasza, Grzegorz Dźwi-niel, p. Anna i Piotr Gliniewicz;• Wierni wspierający nasze działania (uży-wając slangu sportowego) kibice społecz-ności sasińskiej.Następnie ks.  Grzegorz poświęcił i  pokropiłświęconą wodą doszczętnie już zmoczonywóz.Po uroczystości przekazania dh Prezes za-prosił przybyłych na poczęstunek do Restau-racji Latarnik. Siedząc przy zastawionym sto-le przyrządzonym wspólnie przez życzliwychi wyrozumiałych członków naszych rodzin p.Grażynę Bielecką, Jolantę Bronowicką, Moni-kę Dymowicz, Krystynę Gapińską, MirosławęGórczyńską, Izabelę Kotkowską, GenowefęKramek, Grażynę Patryn, Joannę Wypych,Andrzeja Rozwadowskiego i  Stanisława My-żyńskiego, a  przygotowanym przez nie-zmiennie nam życzliwą panią Danusię Godu-la czas minął na miłych pogawędkach.Jesteśmy trochę przewrotni, toteż życzyli-śmy naszym wiernym sponsorom stu lat,żartobliwie wtrącając dygresję, że potrzebynasze ciągle są bardzo wielkie. W  zamianusłyszeliśmy o  sobie dużo ciepłych słówuznania za to co robimy i zapewnienie o dal-

szym wsparciu. Przy okazji wręczyliśmysponsorom drobne pamiątki. Ja osobiście zo-stałem uhonorowany przez Komendę Powia-tową OSP RP Wejherowo odznaką wzorowegostrażaka, jednostka OSP RP Sasino otrzymałapodziękowania od Starosty Powiatu Wejhe-rowskiego p. Józefa Reszke za udział w  ćwi-czeniach sprawdzających procedury wynika-jące z  Gminnego i  Powiatowego PlanuZarządzania Kryzysowego „Choczewo 2012”.Nie robimy, tego co robimy, dla chwały.Miło jednak usłyszeć i odczuć, że to co robimyjest ważne. Dlatego też tego typu gesty i słowadają nam impuls do dalszego działania. Je-steśmy normalnymi ludźmi i  też lubimy do-mowe pielesze. Dziękujemy zatem naszymrodzinom za wyrozumiałość i  przyjmujemyz pokorą drobne złośliwości o dwóch domach,zawartych w  pytaniu który jest ważniejszy,remiza czy ten rodzinny. Odpowiedź jestoczywista i  o  to niech będą spokojne. Wstę-pując w  szeregi OSP przyjęliśmy jednak nasiebie pewne zobowiązania. Jak słyszymy sy-renę to dla nas znak, że ktoś potrzebuje po-mocy.Dziękujemy sponsorom, którzy zrozumieli,że bez sprzętu mimo dobrych chęci możemyniewiele. Nie do końca jest to ich rolą, i  nieoni powinni brać na siebie ciężar wyposaże-nia jednostki w  sprzęt, ale tym większa za-sługa. W tym względzie cieszy jednak przyja-zne spojrzenie (i nie tylko) na nasze potrzebyze strony władz Gminy. Dziękujemy też na-szej społeczności za serce i  słowa uznania.Nie każdego stać, aby nas wspierać finanso-wo, ale każdy może liczyć na naszą pomoc.To jest nasza społeczność - powtarzamy tosobie jak mantrę.W imieniu Zarządu OSP RP SasinoSekretarz dh mgr Zbigniew Gapiński

RRaaddoośśćć ii ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć
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Zaledwie przed paroma dniamiwróciła czwórka szczęśliwychdzieci, uczniów Szkoły Podstawo-wej z  Ciekocina z  zagranicznejwycieczki.

Wycieczka do Phantasialandbyła nagrodą za najlepsze osią-gnięcia językowe w zeszłym rokuszkolnym. Stowarzyszenie Przy-jazna Szkoła w Ciekocinie ogłosi-

ło z początkiem roku szkolnego2011/2012 konkurs promujący na-ukę języków obcych dla dzieciklas IV – VI. Uczniowie byli pilnieobserwowani przez cały rokszkolny i „poddawani” dodatko-wym testom sprawdzającymdyscyplinę nauki w zakresie ję-zyka angielskiego i niemieckiego.Ci, którzy regularnie się uczylii pod koniec roku szkolnego wy-kazali największy wskaźnik po-stępów, zostali nagrodzeni wy-jazdem zagranicznym doNiemiec. Największą atrakcją byłpobyt w miasteczku Phantasia-land, krainy zabawy na po-wierzchni 280 tys. m.Uczniów Szkoły w Ciekociniezachwyciły bajkowe światy Dzi-kiego Zachodu, starych Chin, wo-dospadów, karuzel, zjeżdżalni,kosmicznych podróży i przepięk-nych pokazów magicznych orazakrobacyjnych. Ten cały dzieńśmiechu, strachu oraz niesamo-witych wrażeń nasi uczniowiezapamiętają na bardzo długo.Ale pobyt w Phantasialand niebył jedyną atrakcją naszych wy-brańców. Dzieci spędziły kolejny

dzień wędrując po okolicachdawnej stolicy Niemiec – Bonn.Zwiedzali przepiękne zamki,muzea, spacerowali po terenachwinnic nadreńskich oraz zapo-znali się częściowo z historią po-wojennych Niemiec. Szukającpolskich śladów na terenie na-szych zachodnich sąsiadówuczniowie naszej szkoły zawę-drowali także do słynnej KatedryKolońskiej, gdzie znajduje siękrypta Rychezy - Królowej Polski,żony Mieszka II.Stowarzyszenie PrzyjaznaSzkoła w Ciekocinie stara sięuatrakcyjniać dzieciom naukęi wypoczynek zdobywając wła-snym zaangażowaniem fundu-sze wśród prywatnych osób natak atrakcyjne nagrody, na do-datkowe wyjazdy dzieci, np. nabasen do Gniewina.Uczniowie i nauczyciele SzkołyPodstawowej w Ciekocinie orazczłonkowie Stowarzyszenia dzię-kują osobom wspierającym dzia-łalność Stowarzyszenia, bez któ-rego wsparcia taki wyjazd i wieleinnych atrakcji nie byłyby moż-liwe. ■

Zagraniczna przygoda
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Wycieczki
W tym roku „Dzień pieczonego ziemniaka”przedszkolaki świętowały w Borkowie u Pań-stwa Stanickich. Brały udział w „kartoflanychzawodach”, piekły i zajadały z apetytemziemniaczki.W październiku dzieci wybrały się na wy-cieczkę do Sasina, gdzie leśniczy zabrał je naspacer do lasu, opowiadał o florze i faunielasów, pokazywał tropy zwierząt. Na konieczaprosił dzieci na pieczoną kiełbaskę, a chęt-ne szkraby miały możliwość pokarmić kozy.Dziękujemy gospodarzom wycieczek zagościnę i miłe przyjęcie!

Jesienne spotkania
Przedszkolaki miały zaszczyt spotkać sięz Panem Mateuszem Radziejewskim, muzy-kiem i pasjonatem, który umilił czas dzie-ciom grą na akordeonie i trąbce.Podczas spotkania z  pielęgniarką PaniąHanną Huk dzieci utrwaliły wiadomościz  zakresu zdrowia i  higieny, słuchały biciaserca i mierzyły ciśnienie krwi.

Teatr
Wychowankowie z zachwytem obejrzeli„Czerwonego Kapturka” oraz „Jasia i Małgo-się” w wykonaniu artystów z Krakowa.Z niecierpliwością czekają na kolejne wystę-py grupy Ar.-Re.
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B i b l i o t e k a

5 listopada br. w  czytelni naszej Bibliotekimiało miejsce spotkanie uczniów klas II SPw  Choczewie z  Panią Krystyną Karpińską,która podzieliła się z  dziećmi swoją szerokąwiedzą na temat Gminy Choczewo i  roduDzięcielskich. Organizatorkami spotkaniabyły nauczycielki SP Choczewo. Mali słucha-cze mieli również okazję zadawać Pani Kry-stynie pytania, a były one przeróżne, np. czyw czasach, gdy w dworku mieszkali PaństwoDzięcielscy, mieli oni już telewizor i  kompu-ter.

Lekcjahistorii
Hubertus 2012
Zachęcamy do odwiedzenia naszej Bibliotekii  obejrzenia wystawy łowieckiej Hubertus2012. Jest to montaż jubileuszowy, zawierają-cy wyjątkowe, nie pokazywane w  poprzed-nich latach eksponaty. Wystawę oglądaćmożna do końca roku 2012. Zapraszamy!

We wtorkowe popołudnie 6 listopada br.w  naszej Bibliotece zostali nagrodzeni laure-aci Gminnego Konkursu Fotograficznego pn.:„Stworzenia małe i duże”.Nagrody wręczyły: Wicewójt Gminy Cho-czewo Pani Marzena Górnisiewicz oraz Kie-rownik Gminnej Biblioteki Publicznej w  Cho-czewie Pani Beata Żuk.Następnie uczestnicy spotkania rozpoczęlidyskusję na temat pasji, jaką dla wielu ludzijest fotografowanie. Rozważano nad tym, jakkiedyś robiło się zdjęcia, a  jak wygląda toobecnie.Jeszcze raz gratulujemy laureatom Kon-kursu i już dziś zapraszamy do udziału w ko-lejnych.

Wręczenie nagródw konkursieStworzenia małei duże

Wręczenie nagródw konkursieŚmieciowy Ludzik
6 listopada br. w  sali konferencyjno-wysta-wowej przy Urzędzie Gminy w Choczewie od-było się uroczyste wręczenie nagród laure-atom Konkursu „Śmieciowy Ludzik”,organizowanego przez naszą Bibliotekę.Nagrody wręczali: Wicewójt Gminy Cho-czewo Pani Marzena Górnisiewicz, DyrektorGminnego Zakładu Gospodarki Komunalnejw Choczewie Pan Mirosław Rogaczewski, Dy-rektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiejw  Choczewie Pan Andrzej Soboń, oraz Kie-rownik Gminnej Biblioteki Publicznej w  Cho-czewie Pani Beata Żuk.Wszystkie dzieci, które wzięły udziałw konkursie, zostały nagrodzone za swój trudi  pomysłowość w  wykonaniu Ludzików. Do-datkowo Pan Mirosław Rogaczewski ufundo-wał nagrodę specjalną za figurkę imieniemButelkomen, której twórcą jest Kuba Gil.

Nowości dla dzieci

Nasza gminaczyta dzieciom
24 października br. rozpoczęła się V edycjaprojektu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”.Tradycyjnie pierwsze spotkanie poświęco-ne było tematyce jesiennej, a dzieciom z kla-sy II czytała Wicewójt Gminy Choczewo PaniMarzena Górnisiewicz. Po czytaniu nie za-brakło oczywiście słodkości, którymi PaniMarzena obdarowała swoich małych słucha-czy.Następnym punktem spotkania byływarsztaty plastyczne, na których dzieci pod

kierunkiem Pani Basi Cholka i  Pani Ewy Do-marus stworzyły kolorowe, błyszczące i  po-mysłowe ślimaki. Wykorzystały do tego starepłyty CD, plastelinę i kolorowe kartony.

Po sprawnym wręczeniu nagród nie mogłooczywiście zabraknąć słodkiego poczęstunkudla dzieci.Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-nikom Konkursu i  zapraszamy do udziałuw kolejnych.Informujemy, że fotografie wszystkichŚmieciowych Ludzików można z  przyjemno-ścią obejrzeć na naszej stronie na Facebooku,
www.facebook.com/GBP.Choczewo.
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Chorągwiany Przegląd Pio
senki Harcerskiej
i ZuchowejDnia 27 października 2012r. wzię-liśmy udział w ChorągwianymPrzeglądzie Piosenki Harcerskieji Zuchowej. Regulamin „nakazy-wał” prezentację dwóch utwo-rów. Jeden z nich miał być„przebojem minionych wakacji”w naszej drużynie, drugi zaś na-leżało wybrać z listy piosenekproponowanych przez organiza-torów. Zaśpiewaliśmy więc przyakompaniamencie gitary druhnyAgaty Knapińskiej - "BieszczadzkiRajd" jako nasz przebój – wspo-mnienia ze wspaniałego pobytuna bieszczadzkich szlakachi "Przechyły" – wybór z listy orga-nizatorów, zajmując I MIEJSCE.W nagrodę, oprócz dyplomu, mo-żemy pojechać na biwak drużynydo HBO Morena lub do Potęgowanad jezioro - baza Hufca Rumia –nagroda to bezpłatne noclegiw wybranym przez nas ośrodkuharcerskim. Jesteśmy dumni, żetak godnie reprezentowaliśmynasz hufiec podczas tego Przeglą-du Piosenki.Harcerze z 10 WLDH „WILKI”

KARTOFELEK23 października 2012r. po lek-cjach nasza gromada udała się

na zbiórkę w terenie... Pojechali-śmy autobusem szkolnym doKierzkowa, do Zosi Woźniak. A poco? - Na pole! Mieliśmy do wy-konania misję specjalną - zebraćdo wiaderek jak największą ilośćziemniaków.Druhna Dorota poprosiła nasabyśmy podzielili się na ekipy 2-osobowe. Było 5 drużyn i nadruhny znak zbieraliśmy ziem-niaki, i to w dodatku czerwoneziemniaki… Zabawa w kartofelkabardzo nam się podobała. Bez-konkurencyjnie I MIEJSCE zajęlichłopcy: Krzyś i Franio, którzyzebrali razem cztery pełne wia-derka ziemniaków. Pozostałe zu-chy również wykazały się spry-tem i zwinnością. Nawetnajmłodsi dawali z siebiewszystko!!!Następnie przygotowaliśmy

ognisko i każdy zuch mógł spró-bować rozpalić je za pomocąkrzesiwa, czyli „po harcersku”.Piekliśmy kiełbaski i ziemniaczkina ognisku. Odbyły się też kon-kursy „kartoflane” , a dodatkowochłopcy wozili dziewczynki nataczce. Zbiórkę zakończyliśmyIskierką Przyjaźni w braterskimkręgu wraz z rodzicami zuchów.Dziękujemy Pani Jadzi Woź-niak za miłą atmosferę, pysznekiełbaski i ciekawe opowieścio pracy w gospodarstwie, a dru-howi Błażejowi za nieocenionąpomoc na polu !Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsa-rze”
Listopadowe stworkiUwielbiamy przebierać się zastraszydłaaaaa i straszyć in-

nych. Byłoby super, gdybyśmyumieli do tego czarować... Dzisiajdruhna Dorota zaprosiła nas dowspólnej zabawy z plasteliną -każdy z nas ulepił swojego "listo-padowego stworka" - jest to jednoz zadań na zuchową sprawność,którą już niedługo otrzymamy.„Mali Korsarze”
Rajd diecezji pelplińskiej
 Wędrówki z dh. WickiemW dniach 27-28.10.2012r. w Tcze-wie odbył się Rajd Diecezji Pel-plińskiej "Wędrówki z dh. Wic-kiem" (bł. ks. phm. StefanWincenty Frelichowski - patronpolskich harcerzy). Zgłosiliśmynasz 10 - osobowy patrol na trasęstarszo-harcerską, którą przygo-towywała dh. Renata Kornas –komendantka Hufca Tczew. Pod-czas marszruty mieliśmy do od-

szukania 7 punktów patrolo-wych, a na nich zadania dowykonania związane z Pelpli-nem oraz z dh. Wickiem. Wę-drówka była bardzo ciekawa.Prawdopodobnie obeszliśmyTczew dookoła, przemierzającz buta około 20 km. Pogoda dopi-sała, pomimo mroźnego powie-trza. Na trasie mogliśmy równieżsprawdzić nasze wiadomościi umiejętności z samarytanki, boHarcerski Kurs Pierwszej Pomocyukończyliśmy ponad rok temu...Wieczorem Klerycki Krąg Akade-micki z Wyższego SeminariumDuchownego w Pelplinie przygo-tował dla wszystkich uczestni-ków Rajdu wieczornicę – słucho-wisko o dh. Wicku w Kościele„Szkolnym” w Tczewie.Drugiego dnia uczestniczyli-

Z u c h y i h a r c e r z e
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śmy we mszy św. przyrelikwiach bł. Wincentego Freli-chowskiego w Tczewie, na którejzostał odczytany list do zuchów,harcerzy i instruktorów Gdań-skiej Chorągwi ZHP, który napisałks. Biskup Wiesław Śmigiel. Nakoniec otrzymaliśmy dyplom,nagrodę oraz obrazki z dh. Wic-kiem (z opisem jego życia). Napewno przydadzą się, aby przy-gotować patrol z naszej drużynyna przyszłoroczny rajd.Lista uczestników – reprezen-tantów naszej szkoły, gminy orazmacierzystego hufca: Agata Kna-pińska, Artur Grabiński, MateuszKesler, Agata Bianga, Kasia Ke-sler, Sara Grabińska, Ada Kna-pińska, Szymon Borowski, PawełWoźniak i Julia Sternicka.
94 rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległo
ści11 listopada 2012 r. harcerze z 10WLDH „WILKI” wraz z drużyno-wym dh. Radkiem oraz dh. Doro-tą, spotkali się przy choczewskimpomniku, aby oddać hołd pole-głym za Ojczyznę. Harcerze zło-żyli symboliczny bukiet kwiatóworaz zapalili znicze. Honorowąwartę pełniły: Agata Biangai Agata Knapińska. Na koniecuroczystości odśpiewaliśmy „Mo-dlitwę Harcerską”.Dziękujemy wszystkim rodzi-com harcerzy oraz mieszkań-com, którzy przyszli nas wes-przeć i wraz z nami uczcić, choćsymbolicznie, to piękne ŚwiętoNarodowe.Harcerze z 10 WLDH „WILKI”
X Turniej Antka Cwaniaka20 października 2012 r. pojechali-śmy wraz z zaprzyjaźnionymigromadami z naszego hufca na

„Turniej Antka Cwaniaka” doGdańska.W tym roku był to jubileuszo-wy turniej, bo już dziesiąty . Za-dania, które wykonywaliśmy napunktach patrolowych nawiązy-wały do turniejów z lat poprzed-nich. Czas spędziliśmy bawiącsię na wielu placach zabaw orazrozwiązując zadania tematyczne.Wieczorem z półproduktów„upiekliśmy” tort urodzinowy,a następnie przybył do nas kape-lan ZHP i uczestniczyliśmy wemszy św. Turniej zakończył sięuroczystym apelem z nagrodami.Wróciliśmy do domów zmęczeni,ale również zadowoleni po prze-żytych przygodach. Z naszej gro-mady w Turnieju udział wzięłyzuchy : Franek, Wojtek, Łukasz,Krzyś, Magda, Karolina, Zosia

i Patrycja. Dodatkowo pojechałosześć harcerek z 10 WLDH „WILKI”jako Młoda Kadra : Julka, Julka,Patrycja, Kasia, Wiktoria i Sara.Dziękujemy za pomoc .Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”
Zdobywamy sprawności zu
choweW tym roku zuchowym zdoby-wamy cztery sprawności zespo-łowe oraz kilka indywidualnych.Aby otrzymać sprawność należywykonać zadania: wymalowaćkoszulkę gromady ze swoimimieniem, ulepić stworka, po-znać zuchowy szyfr, wiązać butyi węzły żeglarskie, pląsać, śpie-wać, bawić się w kogoś lub w coś,czytać, pomagać innym, robićniespodzianki i wiele innych cie-kawych i trudnych zadań. Zuchydoskonale radzą sobie z tymi za-daniami i sprawności na ichmundurach przybywa bardzoszybko. Przed nami sporo biwa-

ków, wycieczek i ciekawychzbiórek. Na pewno odwiedzimyStajnię w Choczewie oraz Gmin-ną Bibliotekę Publiczną i inneinteresujące miejsca. Informacjeo naszej działalności możnaznaleźć na stronie internetowejhufca: www.hufiecpuck.pl w za-kładce: 10 WLGZ „MALI KORSA-RZE”.W tym roku do 10 Wodno-Lą-dowej Gromady Zuchowej „MaliKorsarze” należą zuchy: ZosiaWoźniak, Magda Pastusiak, AdaBogusz, Patrycja Domarus, Karo-linka Krzeptowska, Asia Pomie-czyńska, Franek Grabiński, Łu-kasz Polesa, Krzyś Lipiec, WiktorWitkowski, Pawełek Wątroba,Wojtek Dmochowski i Dawid.phm. Dorota Bianga-Grabińska– drużynowa
Zuchowe Święto
Niepodległości13 listopada 2012r. (wtorkowazbiórka), zuchy z 10 WLGZ „MaliKorsarze” udały się pod pomnikprzed Urzędem Gminy, który jestpoświęcony POLEGŁYM W WAL-KACH O WYZWOLENIE ZIEMICHOCZEWSKIEJ, by oddać cześćwszystkim poległym i walczą-cym o niepodległość Polski. Każ-dy zuch zapalił symbolicznyznicz oraz oddał hołd skinieniemgłowy.
Wycieczka drużyny do kinaW piątek, 26.X.2012r. uczestnicyrajdu w Tczewie wybrali się z dh.Dorotą do kina na "Noc Stra-chów". Po seansie filmowymwróciliśmy do szkoły w Tczewiena zasłużony nocleg. Pomimostrachu związanego z obejrza-nym filmem, sen mieliśmykrótki, lecz spokojny :). Dziękuje-my druhnie bardzo, bardzo za towyjście :-). Harcerze „WILKI”
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Hasło krzyżówki z nr-u 1 0 (1 52) Wieści Choczewskich brzmi CZYTELNIK. Prawidłowe rozwiązania dostarczyl i: Aneta Bieniek, Małgorzata
Piotrowska, Justyna Styn, Barbara Zondziuk, Wiktoria Cielecka, Patrycja Urban, Olga Papke, Adam Leyk, Aleksandra Łasińska, Oghenetega
Oyeye, Paweł Wypych, Michalina Gradek, Michał Blewąska, Justyna Fleming, Anna Zabłotnia, Ewa Świtała, Władysława Dettlaff, Piotr
Woźniak, Oskar Milewicz, Mariusz Kwas, Jan Hirth, Marzena Płotka.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Annę Zabłotnią. Gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięl i udział w naszym konkursie i zachęcamy do

udziału w kolejnym. Dziękujemy też dzieciom z kl. „O” za wylosowanie zwycięzcy.
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