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NNaappiisszz ddoo wwóójjttaa!!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub pracy urzędu?

Napisz do wójta! Wyślij swoje przemyślenia, spostrzeżenia i uwagi na adres
wiesci@gmail.com. Opublikujemy Twoje pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka

przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek

oodd 99::0000 ddoo 1177::0000

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pok. nr 1
w każdy poniedziałek

oodd 1144::0000 ddoo 1177::0000

7 lutego w pożarze straciło dach nad głową osiem rodzin z Ciekocinka. Poszkodowanych
ewakuowano i udzielono im doraźnej pomocy. Rodziny straciły swój cały dobytek. Trwa or-
ganizowanie pomocy poszkodowanym. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do tej akcji
prosimy o kontakt z sekretariatem UG Choczewo, tel. 58 572-39-40, 58 572-39-13.
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Chciałbym wyrazić swoje serdeczne podziękowania za to, że dali-ście mi Państwo szansę na kontynuowanie podjętej w grudniu 2010roku misji zarządzania naszą gminą.Daliście mi po raz kolejny wielki mandat zaufania, a tym samymwielką siłę. Dzięki temu mam silną motywację, aby przez kolejnelata działać i pracować jak tylko najlepiej potrafię, by spełnić Pań-stwa oczekiwania.Jednak by osiągnąć sukces, potrzebuję Państwa pomocy! Pokaż-my, że potrafimy zmobilizować się do wspólnego działania, i że do-bro naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina, jest dla nas bardzoważne. Postarajmy się razem budować zgodną, wiarygodną i boga-tą gminę.Wierzę, że nasza wspólna, rzetelna i  konsekwentna praca przy-niesie wiele pozytywnych efektów dla gminy, a przede wszystkimdla jej mieszkańców. Wójt Gminy ChoczewoWiesław Gębka

SzanowniPaństwo!

Nie szukaj sprawie-
dliwości... Można
być wolnym, nosząc
kajdany.
Søren Kierkegaard

Drodzy Czytelnicy, historia sądów
łączy się bezpośrednio z  historią
ludzkości. Ludzie od niepamiętnych
czasów popadali w  konflikty i  pró-
bowali je na różne sposoby rozwią-
zywać. Najprostszym sposobem
rozwiązywania konfliktów były roz-
wiązania siłowe. Z czasem, w miarę
rozwoju myśli ludzkiej tego typu
rozwiązania zostały zepchnięte na
bok, a  w  ich miejsce pojawiły się
próby rozwiązywania konfliktów na
drodze pokojowej. Pierwotnie takie
spory rozwiązywały osoby posiada-
jące doświadczenie życiowe, jednak
z  biegiem czasu funkcje te przejęły
wyspecjalizowane organy państwo-
we — sądy.

Jednakże „sprawiedliwość jest za-
wsze w czyichś rękach”, więc nie za-
wsze warto dochodzić swoich praw
przed sądem, czy gdziekolwiek in-
dziej, bo szkoda czasu i  pieniędzy,

a  poza tym „znaczenie słowa jest
nietrwałe”, i jak pokazały niedawne
zdarzenia, nawet w sądzie nie każdy
ma odwagę być prawdomównym.

Właśnie z  takiego założenia wy-
szłam, decydując się na zaniechanie
wystąpienia na drogę sądową z wy-
dawcami „Wieści Choczewskich
Extra” oraz „Wieści Choczewskich
Dla Dobra Gminy”.

Wydawcy obu tytułów skorzystali
w sposób naruszający prawo z herbu
oraz nazwy „Wieści Choczewskie”.
Pomijam już fakt, że wykorzystali je
najprawdopodobniej celowo, aby
wprowadzić w  błąd czytelników,
którzy obie gazety skojarzyli z biule-
tynem wydawanym przez Urząd
Gminy, przez co naruszono również
moje dobra osobiste.

Mam nadzieję, że jeśli ktokolwiek
zechce wydawać jakąkolwiek gazetę
lub czasopismo, dokona jej rejestra-
cji i  wyda tę gazetę zgodnie z  obo-
wiązującym prawem prasowym.

A Państwo, sięgając po kolejny nu-
mer Biuletynu Informacyjnego Gmi-
ny Choczewo „Wieści Choczewskie”,
już nigdy nie będą zmuszeni zasta-
nawiać się, czy to ten właściwy.

/w.w./

Zaproszenie do współpracy
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowania „Wieści
Choczewskich”, dzielenia się z nami swoimi uwagami i opiniami, oraz infor-
mowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych. Chcemy, by jak najwię-
cej mieszkańców gminy sięgało po nasz biuletyn. Jednocześnie
informujemy, że nie będziemy publikować anonimów oraz tekstów zawiera-
jących wulgaryzmy. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skraca-
nia nadesłanych tekstów.

Informuję również, że za treść zawartą w tekstach odpowiadają jedynie
ich autorzy.

Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji i ogłoszeń, któ-
rych treść warto przekazać do wiadomości publicznej, aby mogły one trafić
do szerszego grona odbiorców.

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

722 024 910, wiesci@gmail.com

Choć referendum już za nami, a do
następnych wyborów samorządo-
wych jeszcze dwa i  pół roku, to jed-
nak jako ciekawostkę przypominam:

Kodeks wyborczy — Ustawa z dnia
5 stycznia 2011 roku rozdział 12 § 5:
„zabrania się podawania oraz do-
starczania, w  ramach prowadzonej
agitacji wyborczej, napojów alkoho-
lowych nieodpłatnie lub po cenach
sprzedaży netto możliwych do uzy-
skania, nie wyższych od cen nabycia
lub kosztów wytworzenia”.

Do właśnie takich i  podobnych
przestępstw dochodziło w  wielu

przypadkach podczas wyborów sa-
morządowych na terenie całego kra-
ju: nakłanianie do określonego
głosowania i  oferowanie w  zamian
alkoholu. Prawo stanowi, że prze-
stępstwa dopuszczają się wówczas
zarówno oferujący alkoholową ko-
rzyść, jak i osoby które z takiej oferty
skorzystały, oddając swój głos na
konkretnego kandydata.

Zgodnie z art. 250a Kodeksu karne-

go jest to przestępstwo zagrożo-
ne m.in. karą od trzech miesięcy do
pięciu lat więzienia.

Przykładem i  ostrzeżeniem niech
będą wyroki, które w  takich spra-
wach zapadły, choćby ten: w 2006 r.
Sąd Rejonowy w Będzinie skazał na
karę 30 tys. zł grzywny Pawła S. i Ja-
rosława Ch., a na 20 tys. zł — Seba-
stiana K, uznając ich za winnych
przestępstwa polegającego na bez-

płatnym rozdawaniu alkoholu
„w ramach kampanii wyborczej”.

W  2007 r. wyrok utrzymał Sąd
Okręgowy w Katowicach. Oddalił on
apelacje obrońców oskarżonych,
którzy powoływali się na fakt, że do
czynu doszło w  dniu wyborów,
a  więc już po formalnym zakończe-
niu kampanii wyborczej. Sąd Okrę-
gowy uznał, że czyn popełniony
w  dniu wyborów także może być
kwalifikowany jako dokonany
w  szeroko rozumianych ramach
kampanii.

/w.w./

Zgubne skutki...

Siedziba redakcji
Urząd Gminy
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo

Wydawca
Urząd Gminy Choczewo

Skład
Studio PISK

Druk
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo
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XIV SesjaRady GminyChoczewoVI Kadencji
W  dniu 30 stycznia 2012 r. o  godz. 10:00 w  sali
konferencyjno-wystawowej w  Centrum Informa-
cji Turystycznej w Choczewie odbyła się sesja Rady
Gminy Choczewo, którą otworzył Przewodniczący
Rady Gminy, pan Krzysztof Łasiński. Powitał
wszystkich przybyłych na sesję, a w szczególności
gości z  sąsiedniej gminy: Wójta Gminy Krokowa
Pana Henryka Doering oraz Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy Krokowa Pana Marka Krzebietke,
a następnie stwierdził prawomocność obrad.

Następnie poinformował zebranych, iż dnia
25.01.2012 r. radny Pan Rafał Liss złożył pisemną
rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji.

W  trakcie sesji Zastępca Przewodniczącego Pan
Zbigniew Sarzyński poinformował, iż złożył rezy-
gnację z  pełnienia funkcji Przewodniczącego Ko-
misji do spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Uchwały podjęte podczas sesji
1. Uchwała w  sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej na lata 2012-2020.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy

na 2012 rok.
3. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowe-

go zakładu budżetowego Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w  Choczewie z  obo-
wiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
do budżetu Gminy Choczewo.

4. Uchwała w  sprawie przyjęcia rocznego planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecz-
nie użytecznych na rok 2012.

5. Uchwała w  sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gminie Choczewo.

6. Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kul-
tury o nazwie „Choczewskie Centrum Kultury”
w Choczewie.

7. Uchwała w  sprawie zmiany statutu Gminy
Choczewo.

8. Uchwała w  sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Wójta Gminy Choczewo.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Ko-
misji Stałych Rady Gminy Choczewo na 2012
rok.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami za-
praszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej Gminy Choczewo
www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są
wszystkie uchwały.
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Znalazłem „Wieści Choczewskie
Extra”… W  podtytule napisano, że
jest to biuletyn informacyjny „KIRG”.
Kim jest tajemniczy „KIRG”? Tego pi-
smo nie wyjaśnia. W  każdym razie
biuletyn kreuje się na jedyne źródło
prawdy i buńczucznie stwierdza, że
„Wieści Choczewskie” wydawane
przez Urząd Gminy Choczewo „są
tendencyjne i  nie informują opinii
publicznej w  obiektywny sposób,
o  rzeczywistych problemach...”.
Mniej więcej w  tym samym czasie
pojawiły się jeszcze inne „Wieści
Choczewskie”, tym razem firmowa-
ne przez Klub Radnych Dla Dobra
Gminy Choczewo.

Przejdźmy do treści gazetek. Za-
wierają one wiele nieprawdziwości
lub faktów interpretowanych na
użytek wydawców. Nieprzypadkowo
też oba pisma ukazały się 3 dni
przed wyznaczoną datą referendum.
Właśnie po to, aby nikt nie zdążył
publicznie zdementować zawartych
tam nadużyć. Skala problemów po-
ruszonych w  tych biuletynach jest
tak duża, że nie sposób odnieść się
do nich w jednym artykule. Ich wy-
jaśnienie wymaga też szczegółowego
zbadania, więc powoli, ale systema-
tycznie postaramy się odpowiedzieć
na zawarte tam zarzuty.

Zacznę od skomentowania notatki
w  drugim numerze „Wieści Cho-
czewskich Extra”, do autorstwa któ-
rej przyznaje się Stowarzyszenie LKS
„Orzeł” Choczewo, ponieważ po czę-
ści dotyka mnie ona osobiście.
W artykule tym działacze (słowo to
jakoś dziwnie mi się kojarzy) tegoż
stowarzyszenia kreują się na mę-
czenników prześladowanych przez
Wójta i  koalicyjnych radnych. Pró-
bują wmówić czytelnikom, że to my
zamordowaliśmy sport w tej gminie,
a  przy okazji zniszczyliśmy „działa-
czy”.

Zacznijmy od początku. W  listopa-
dzie roku 2010 ówczesny Wójt Jacek
Michałowski przygotował projekt
budżetu na 2011 rok, w  którym na
utrzymanie obiektów sportowych
użytkowanych przez LKS „Orzeł” za-
pisał kwotę 210 tys. zł. Taką też sumę
nowa Rada Gminy (z  radnymi opo-
zycji i jednocześnie działaczami Klu-
bu „Orzeł”) przyjęła do obowiązującej
w  2011 roku uchwały budżetowej.
Pomimo niezwykłych trudności fi-
nansowych zastanych już 6. grudnia
2010 roku i  panujących przez cały
rok budżetowy 2011, LKS „Orzeł” jako
JEDYNA jednostka dofinansowywa-
na z  budżetu gminy otrzymywała
transze dotacji terminowo, a nawet,
na życzenie Klubu zgodnie z harmo-
nogramem przez niego przedstawio-

nym: to jest w  różnych miesiącach
we wnioskowanej przez Klub wyso-
kości. Takiego komfortu nie miał np.
ani GOPS, ani Oświata, którzy często
otrzymywali dotacje z opóźnieniem.
Stowarzyszenie „Orzeł” też jako jedy-
ne otrzymało zaległe za rok 2010 wy-
równanie w kwocie 8 tys. zł, a takiej
należnej rekompensaty nie otrzy-
mała ani Oświata, ani Biblioteka Pu-
bliczna.

W  ciągu roku budżetowego z  fun-
duszy Gminnej Komisji Profilaktyki
i  Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w  lutym 2011 roku dofi-
nansowano obóz sportowy piłkarzy,
który zorganizowano w ODK „Relaks”
w Zwartowie łączną kwotą 4812,30zł,
a w maju tego roku Komisja wydała
800 zł na zakup strojów dla młodych
sportowców. Ponadto także LKS
„Orzeł” otrzymał z  Gminy grant
w  kwocie 40  tys.  zł z  przeznacze-
niem na zajęcia sportowe. Takiego
dofinansowania nie otrzymało żad-
ne inne stowarzyszenie, ani grupa
działania z  naszej Gminy. O  jakich
pieniądzach marzyli zatem jeszcze
działacze? Zwyczajowo w  latach po-
przednich w budżecie przyjmowano
niską kwotę dotacji dla Stowarzy-
szenia. W trakcie roku budżetowego
jednak najbardziej znany DZIAŁACZ
„Orła” potrafił w  znany sobie tylko
sposób potrząsnąć kim trzeba i  wy-
krzesać dodatkowe pieniądze. A  to
na dojazdy piłkarzy, a  to na trawę,
nawozy, środki ochrony roślin, wę-
giel, dofinansowanie imprez organi-
zowanych przez Klub, itp. Na koszt
Gminy oczywiście. I  na koszt tych,
dla których na działalność społeczną
pieniędzy nigdy nie starczało. LKS
„Orzeł” i DZIAŁACZ mieli więc mono-
pol na dowolne korzystanie z obiek-
tu i gminnej kasy. Co Klub oferował
Gminie w zamian? Trzeba przyznać,
że dobrze utrzymane boiska, sporą
grupę grającej w  piłkę młodzieży,
a  także zainteresował tą działalno-
ścią wielu rodziców. Zamiłowanie
DZIAŁACZA do piłki nożnej ograni-
czyło działalność prawie wyłącznie
do tej dyscypliny, bez innych ofert.
Głośno było o skargach na zarządza-
nie obiektem, wykorzystywanie go
do celów innych niż sportowe
i  ograniczenie możliwości po-
wszechnego korzystania przez
mieszkańców, a  nawet przez mło-
dzież szkolną na zajęcia wychowa-
nia fizycznego, co gwarantowała
umowa użyczenia obiektu.

W projekcie budżetu na rok 2012 na
utrzymanie obiektów sportowych
zapisano kwotę 100  tys.  zł. Jako
„utrzymanie” potraktowano koszty
ogrzewania, energii, wody, itp. Nie

przeznaczono tym samym pieniędzy
na pensje pracowników Stowarzy-
szenia (nie Gminy!). Które z naszych
Stowarzyszeń otrzymuje wynagro-
dzenie? Wszyscy pracują za darmo
albo dokładają do działalności
z  własnej kieszeni. Klub „Orzeł” nie
chciał także zająć się faktycznym
prowadzeniem działalności gospo-
darczej (choć praktycznie nieraz ta-
ką prowadził na obiektach
sportowych). Klub „Orzeł” uznał, że
zaproponowana dotacja jest niewy-
starczająca, w efekcie doszło więc do
wypowiedzenie przez Wójta umowy
użyczenia obiektu.

Pomimo deklaracji wójta, że za-
pewni środki finansowe na dokoń-
czenie sezonu ligowego, Klub „Orzeł”
wycofał drużyny piłkarskie z rozgry-
wek. Działalności tej nie mogła
przejąć Gmina, gdyż nie ona była
podmiotem zgłaszającym. O motywy
takiej decyzji trzeba zapytać działa-
czy Stowarzyszenia LKS „Orzeł”.

Natura nie znosi próżni. Obiekt
przejdzie wkrótce pod zarządzanie
Choczewskiego Centrum Kultury,
które już zostało powołane uchwałą
Rady Gminy z dnia 30. stycznia 2012
roku. Mamy nadzieję, że pomimo
trudności finansowych i złego stanu
budynku zaproponowana oferta
sportowa, kulturalna, turystyczna

Prawdziwe wieści
i  rekreacyjna znacznie lepiej zaspo-
koi oczekiwanie mieszkańców.

Krzysztof Łasiński
P.S. Twierdzenie, że jakoby nie
chciałem pomóc, lub byłem prze-
ciwny zorganizowaniu Międzyza-
kładowego Festynu Sportowo-
-Rekreacyjnego jest kłamstwem. Do-
brze powinien pamiętać o tym p. Je-
rzy Detlaff, z  którym kilkakrotnie
rozmawiałem i zna moje zdanie na
ten temat. Nie z mojej winy impreza
ta się nie odbyła. A kiedy już osta-
tecznie Klub „Orzeł” (a może p. Jerzy
D.) zrezygnował z organizowania,
zaproponowałem p. Jerzemu D., aby
przenieść termin tej imprezy na li-
stopad w okolice Święta Niepodle-
głości, bo pieniądze na ten cel w
budżecie i tak były zagwarantowane.
Odpowiedzią było milczenie i tajem-
niczy uśmiech. Klub sam więc zor-
ganizował turniej na początku
grudnia. Bez udziału Gminy, ale
wówczas wiadomo już było, że odbę-
dzie się referendum i potrzeba poli-
tyczna, a także sponsorzy byli inni.
Pan Jerzy na pewno całą tę historię
pamięta, ale czy sobie ją przypomi-
na? Artykuł znaleziony w „Wie-
ściach Extra” dowodzi jednak, że
opanowała go całkowita amnezja.

Podsumowanie referendum

Gminna Komisja do Spraw Referendum na podstawie

art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r.

o referendum lokalnym stwierdziła, że

„Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział

mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze od-

woływanego organu”.

Na 4488 uprawnionych do głosowania w referendum

wzięło udział 1475 uprawnionych.

Oddano 1431 głosów ważnych i 44 głosy nieważne.

Za odwołaniem głosowało 1264 głosujących, przeciw-

ko odwołaniu było 167 głosujących.

Na zorganizowanie referendum wydano
z budżetu gminy blisko 13 tys. złotych.
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W  związku z  rozpowszechnianiem nieprawdzi-
wych informacji dotyczących funkcjonowania
Gminnego Ośrodka Zdrowia w  Choczewie, za-
mieszczonych w  „Wieściach Choczewskich Dla
Dobra Gminy” wydanych przez Klub Radnych Dla
Dobra Gminy informuję, iż wszelkie działania po-
dejmowane przez mnie służą dobru pacjenta i nie
zagrażają finansom Ośrodka.

Podpisana umowa z  nowym Laboratorium nie
jest droższa. INVICTA dwa razy w tygodniu odbie-

Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie

ra z Ośrodka materiał do badań diagnostycznych,
czyli pacjenci mają możliwość wyboru dwóch dni
kiedy mogą oddać materiał biologiczny (krew,
mocz) do badania. Są to poniedziałki i  środy
od godz. 7.00 do 9.00. Wyniki badań dostępne są
dla lekarza w ten sam dzień po godz. 15.00 za po-
średnictwem Laboratoryjnego Systemu Informa-
tycznego.

Rejestrujemy po 25 osób, a  kolejne osoby są to
tzw. pacjenci oczekujący, którzy przyjmowani są

w  danym dniu między pacjentami zarejestrowa-
nymi na konkretną godzinę. W  styczniu lekarze
łącznie przyjęli 1591 osób.
Od 7 lutego 2012 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia
przyjmować będzie lekarz pediatra (w ramach
kontraktu):

Wtorki godz. 9:00 - 12:00
Czwartki godz. 10:00 – 13:00
Natomiast jeden raz w miesiącu w Ośrodku bę-

dzie przyjmował lekarz dermatolog dr n. med.
Krzysztof Krakowiak. Wizyta 50 zł. Zbieramy za-
pisy w rejestracji w GOZ, tel. 58 676-32-22.

Szanowni Pacjenci, oto ważne informacje związane z przepisami obowiązującymi nas w roku 2012:

1. Aby móc uzyskać bezpłatną poradę lekarską (wraz z receptą na leki refundowane) oraz świadcze-
nie pielęgniarskie należy okazać ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie. Dopóki nie po-
wstaną elektroniczne karty ubezpieczenia, takich dokumentów jest kilkanaście, ich spis znajdą
Państwo na ogłoszeniu obok lub w rejestracji.

2. W razie nagłego zachorowania i braku dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, będziecie Pań-
stwo przyjęci przez lekarza, zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie takiego dokumentu w naj-
bliższym czasie, natomiast RECEPTY BĘDĄ WYSTAWIONE ZE 100% ODPŁATNOŚCIĄ.

3. Sprawdzanie dokumentu ubezpieczenia dotyczy też dzieci.
Niestety, wbrew temu, co głoszą media, NIE JEST PRAWDĄ, ŻE KAŻDE DZIECKO W TYM KRAJU JEST
UBEZPIECZONE. Ubezpieczone jest dziecko, które zostało ZGŁOSZONE DO UBEZPIECZENIA PRZEZ:
rodziców, szkołę, innych opiekunów, etc. i przy rejestracji należy okazać dokument to potwierdzający.

WSZYSTKIM DZIECIOM DO 18 R.Ż. W POLSCE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO BEZPŁATNEJ OPIEKI ME-
DYCZNEJ, ale istotne jest określenie, czy dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia, czy nie, bowiem
wymaga to innego oznakowania kodu na receptach oraz w dokumentacji medycznej. STĄD KONIECZ-
NOŚĆ POSIADANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UBEZPIECZENIE DZIECKA.

PROSIMY O ZROZUMIENIE – TO NIE LEKARZE WYMYŚLILI TAKIE PRZEPISY, NATOMIAST MUSIMY
SIĘ DO NICH STOSOWAĆ POD GROŹBĄ KAR FINANSOWYCH.

4. Ci z Państwa, którzy chorują na choroby przewlekłe i zażywają leki z wyższym poziomem refundacji
(dawne leki na „P”) są proszeni o dostarczanie nie rzadziej niż CO 12 MIESIĘCY zaświadczenia od
specjalisty z informacją o stosowanych lekach oraz informacją o ich zalecanym przez specjalistę
poziomie refundacji. Brak takiego zaświadczenia będzie skutkować koniecznością wypisania leku
z wyższą, a nawet 100% odpłatnością.

5. Zaświadczenie od specjalisty o stosowanym leczeniu powinien dostarczyć również każdy, kto jest
leczony w poradni specjalistycznej i chce mieć przepisywane recepty w naszej przychodni jako
„kontynuację terapii” – lekarz POZ może je wystawić z refundacją tylko posiadając dokumenty po-
twierdzające zaordynowanie takiego leczenia przez specjalistę.

6. Obecne przepisy wprowadzają możliwość refundacji leków tylko w tych chorobach, które zostały
wskazane przez producenta leku w tzw. Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). Niestety
(a właściwie na szczęście), wiedza medyczna rozwija się tak szybko, że często najnowsze wytyczne
i standardy leczenia różnych chorób wykraczają poza wskazania zapisane w ChPL .

Lekarz, kierując się najnowszą wiedzą medyczną, wie, że pacjent powinien być leczony określonym
lekiem w danym schorzeniu. NIESTETY, JEŚLI TEJ CHOROBY NIE MA W CHARAKTERYSTYCE PRO-
DUKTU LECZNICZEGO, LEK TEN ZOSTANIE WYPISANY ZE 100% ODPŁATNOŚCIĄ, ponieważ wypisa-
nie go ze zniżką byłoby zdaniem Ministerstwa Zdrowia „nienależną refundacją”. To nie jest wina ani
zła wola lekarza, lecz stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Prosimy też o wyrozumiałość, że wypisywanie recept może trwać dłużej, pomimo komputera, ponie-
waż lekarz musi sprawdzić ChPL każdego leku przed określeniem stopnia refundacji.

7. W rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia dotyczącego Państwa doku-
mentacji medycznej, które jest konieczne wg obowiązujących przepisów.

8. Konieczność sprawdzenia ubezpieczenia, wskazań zarejestrowanych w ChPL oraz skrupulatnego
przestrzegania dostarczenia dokumentacji od specjalisty wynika z faktu, iż pomimo doniesień medial-
nych, o zniesieniu kar dla lekarzy za „błędnie” wypisane recepty, lekarze nadal ponoszą pełną odpo-
wiedzialność za recepty wypisane osobie nieubezpieczonej, niezgodnie z zarejestrowanymi
wskazaniami oraz bez właściwej dokumentacji medycznej, co wynika bezpośrednio z umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szanowni Państwo,
Nie mamy już nadziei, że komukolwiek „na górze” zależy, aby ułatwić Państwu i nam funkcjonowanie

i że przepisy ulegną istotnej zmianie na lepsze. Większość wystąpień rządzących to tylko puste obiet-
nice i chęć pozytywnego zaistnienia w mediach. Powtarzany slogan „polski Pacjent jest najważniejszy”
wywołuje tylko smutną konstatację, jak niewiele o życiu polskiego pacjenta wiedzą ci, którzy ten slo-
gan w kółko powtarzają.

Prosimy o zrozumienie, wszyscy musimy odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.

DOWODY UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZONY
W przypadku
• pracowników: aktualny druk RMUA lub za-
świadczenie wydane przez pracodawcę zawie-
rające dane umożliwiające identyfikację
płatnika, ubezpieczonego, informację o opłaco-
nej składce na ubezpieczenie zdrowotne, okres
za jaki składka została opłacona, kod oddziału
NFZ oraz pieczęć i czytelny podpis osoby upo-
ważnionej do wydania zaświadczenia bądź, gdy
nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie
podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa
(ważna 30 dni);

• osób prowadzących działalność gospodarczą:
aktualny dowód wpłaty składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne;

• rolników ubezpieczonych w KRUS: aktualne
zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych
składkach na ubezpieczenie zdrowotne;

• emerytów: legitymacja emeryta;
• rencistów: legitymacja rencisty;
• bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie

pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odpro-
wadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
(ważne 30 dni);

• osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy spo-
łecznej: zaświadczenie z MOPS-u oraz potwier-
dzenie ostatniej wypłaty zasiłku;

• osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny
lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub
zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgło-
szenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz po-
twierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia;

• osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem:
aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej.

CZŁONEK RODZINY
(np. uczeń, student, niepracujący małżonek)
• dokument potwierdzający ubezpieczenie zdro-

wotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do
ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz
dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowot-
nego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub za-
świadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka
rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia).

W przypadku osób, które
• ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdza-

jący kontynuację nauki (np. legitymacja szkol-
na, studencka) lub niepełnosprawność
w stopniu znacznym.

• ukończyły szkołę średnią: świadectwo ukoń-
czenia szkoły średniej,

• ukończyły szkołę średnią i przystąpiły do eg-
zaminu maturalnego: świadectwo maturalne.
Dokumenty (oryginały) powinny być opieczę-

towane i podpisane, a kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
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Zasady rejestracji pacjentów
w Gminnym Ośrodku Zdrowia

• Rejestracja pacjentów odbywa się od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy reje-
stracji, tj. 7:00 — 14:00;

•Obowiązuje rejestracja na określoną godzi-
nę, której można dokonać osobiście, telefo-
nicznie lub przez osoby trzecie;

• Rejestracja osobista od godziny 7:00;
• Rejestracja telefoniczna od godziny 7:30;
•Możliwe jest zaplanowanie wizyty do każde-

go lekarza POZ na kolejne dni tygodnia (za-
pisywanych jest po 5 pacjentów na każdy
dzień);

• Codziennie rejestrujemy po 25 osób do każ-
dego lekarza;

• Pacjenci zapisywani są na wizyty co 10 mi-
nut;

•Nie zgłoszenie się na wizytę na umówioną
godzinę skutkuje utratą kolejki;

•Wizyty domowe realizowane są od ponie-
działku do piątku w godz. 12:00 — 14:30,
zgłoszenia wizyt od 8:00 do 12:00 pod nr te-
lefonu 58 676 32 22 lub przez osoby trze-
cie;

•Wizyta domowa realizowana jest w terminie
uzgodnionym podczas rejestracji z lekarzem;

• Jedna osoba może zarejestrować dwóch pa-
cjentów do lekarza POZ.

Referendum 15.01.2012 w sprawie odwołania wójta
naszej gminy Wiesława Gębki było naszym ma-
łym-wielkim wydarzeniem. Małe ze względu na
miejsce naszej gminy w  Polsce i  jej problemów,
oraz małe do problemów z którymi my musimy
borykać się na co dzień. Wielkie, ponieważ mimo
niskiej frekwencji podczas referendum w  naszej
gminie, zainteresowanie tematem było ogromne,
co można było zauważyć chociażby na portalach
społecznościowych jak i różnego rodzaju forach.

Referendum odbyło się w  niespełna rok po wy-
borach samorządowych, w  których dążono do
zmiany władzy, czy nie za szybko? Jaki był głów-
ny powód tak szybkiego zorganizowania referen-
dum? Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami.
Niezależnie od teorii jakie posiadają zwolennicy
wójta, czy jego przeciwnicy, w  naszej gminie po-
zostaje cały czas ten sam problem — podział spo-
łeczeństwa, nie pozwalający zrobić dla naszej
małej ojczyzny czegoś konstruktywnego. Po obu
stronach wykorzystuje się argumenty przeciwni-
ków, aby się obwiniać i zaszkodzić drugim. Jaką
gwarancję mają zwolennicy, że obecny wójt
sprawdzi się na swoim stanowisku? Taką samą
jak ci, którzy chcieli go odwołać.

Nie odbiera się szansy przed czasem nie dając
gwarancji, że z „nami” będzie lepiej. Wielu uważa,
że wójt dostał drugą szansę i powinien ją dobrze
wykorzystać. Jest jednak inaczej: nie dostał on
drugiej szansy, bo pierwsza nie została mu ODE-
BRANA.

Paweł Zondziuk

Małe-wielkie wydarzenieMój głos
Nawiązując do referendum w sprawie odwołania
Wójta, które odbyło się 15 stycznia br. chciałbym
poruszyć kwestię uczciwości. Otóż, kilka dni przed
referendum Klub Radnych „Dla dobra Gminy Cho-
czewo” wydał czterostronicową gazetkę pt. „Wieści
Choczewskie dla dobra gminy”. Oprócz przydat-
nych mieszkańcom informacji na temat referen-
dum, zamieszczono dział „mieszkańcy gminy
pytają”, w którym odpowiedzi udzielali jak sądzę
radni z ww. Klubu. W dziale tym szczególnie zain-
teresował mnie pkt 4 dotyczący Gminnego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w  Choczewie, który
pozwolę sobie zacytować:

4. Jakie drastyczne podwyżki czekają mieszkań-
ców gminy w nowym roku?

Inicjatywą zarabiania pieniędzy na mieszkańcach
wykazał się nowy dyrektor Gminnego Zakładu Ko-
munalnego. Drastycznie wzrosły opłaty za usługi
cmentarne. Początkowa propozycja wójta wyso-
kiego wzrostu cen została przez Radnych obniżona
o blisko połowę i ustalono 10% podwyżkę opłat za
wodę i ścieki (w latach poprzednich około 5%). Wójt
propozycje uzasadniał tym, że woda i  ścieki są
tańsze niż w innych gminach i na tym trzeba za-
rabiać.

W całej tej odpowiedzi nie ma ani jednego praw-
dziwego zdania, a  dowody na to znajdują się
w  GZGK, dostępne każdemu zainteresowanemu,
jeden z  nich dla przykładu przedstawiłem na
ostatniej Sesji Rady Gminy.

Na łamach tego pisma chciałbym przedstawić
informacje prawdziwe dotyczące Zakładu i  dzia-
łalności Wójta opisane w tym punkcie.
ad 1. Nie mogły drastycznie wzrosnąć opłaty za

usługi cmentarne ponieważ ceny te z  dnia
01.10.2011 roku są takie same jak ceny z  dnia
01.04.2009 roku, zatwierdzone przez ówczesne-
go Dyrektora;

ad. 2. Na posiedzeniach poszczególnych Komisji
Rady Gminy nie Wójt tylko ja proponowałem
wzrost cen za wodę i ścieki o 19%, ponieważ ta-
kie ceny wynikały z  kalkulacji, którą przepro-
wadza każde przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie
Ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Uzasadniałem
to w trakcie prezentacji komputerowej, w któ-
rej porównałem wiele danych z ostatnich kilku
lat. Jednak Wójt zaproponował obniżenie cen
do 10%, na co radni przystali i uchwalili, że po-
zostałe 9% zgodnie z przepisami dołoży Gmina;

ad.3. Nigdy nie padło stwierdzenie, że na wodzie
i  ściekach trzeba zarabiać, a  porównanie cen
do gmin sąsiednich przedstawiłem wśród
wielu innych porównań zawartych w  prezen-
tacji.

Informacje, które tak szczegółowo omówiłem
dają obraz jak przebiegała kampania referendal-
na, w którą tak zaangażowani byli niektórzy radni
posuwając się do rozpowszechniania nieprawdzi-
wych informacji.

Pełnienie funkcji radnego jest ogromną odpo-
wiedzialnością, gdyż wyborcy powierzyli losy
swojej gminy w ręce swoich zaufanych przedsta-
wicieli z  nadzieją, że będą dążyli oni do coraz
szybszego rozwoju lokalnego. Dlatego jako miesz-
kaniec gminy apeluję do wszystkich Radnych, aby
zwarli swoje szeregi i  zaczęli działać dla dobra
wszystkich mieszkańców, a nie dla dobra określo-

Dyrektor GminnegoZakładu GospodarkiKomunalnej wyjaśnia

nych grupek ludzi. Jedna maszyna parowa wy-
tworzy więcej energii niż dwa czajniki, z których
jeden już zaczyna stygnąć.
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Dnia 12. Stycznia br. Odbyło się pierwsze spotkanie
informacyjne Komitetu Obywatelskiego z  miesz-
kańcami gminy Choczewo, pobliskich miejscowo-
ści gminy Krokowa oraz właścicielami działek na
terenie gminy Choczewo, zamieszkujących poza
gminą. Przybyli również przedstawiciele organi-
zacji Greenpeace i  Partii Zielonych. Wśród zebra-
nych nie zabrakło Wójta naszej gminy, pana
Wiesława Gębki i sołtysów najbardziej zaintereso-
wanych sołectw.

Oto geneza sprzeciwu, cele i działania Komitetu
oraz aktualne działania polskiej administracji:

W  związku z  informacją z  dnia 25.11.2011 r., iż
PGE, tj. Polska Grupa Energetyczna, inwestor
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedsta-
wiła listę trzech potencjalnych lokalizacji przyszłej
elektrowni, na której to znalazło się m.in. Lubia-
towo, mieszkańcy gminy Choczewo oraz właści-
ciele działek w tej gminie będący przeciwni takiej
lokalizacji elektrowni już w grudniu zawiązali Ko-
mitet Obywatelski „NIE dla ATOMU w  LUBIATO-
WIE”.

Celem Komitetu Obywatelskiego "NIE dla ATOMU
w  LUBIATOWIE" jest reprezentowanie tych miesz-
kańców Gminy Choczewo, którzy nie zgadzają się
na lokalizację Elektrowni Jądrowej w  odległości
mniejszej niż 15 km od zabudowań mieszkalnych
w  Lubiatowie oraz w  obszarze Krajobrazu Chro-
nionego.

Członkowie komitetu prestacyjnego oparli swoje
działanie na zapisach zawartych w Strategii i Stu-
dium Rozwoju gminy Choczewo oraz poszczegól-
nych Sołectw, dotyczących zrównoważonego
rozwoju. Rozwój ten dotyczy zarówno walorów tu-
rystyczno-przyrodniczych Gminy jak również ko-
nieczności wykorzystania różnych źródeł tzw.„
zielonej energii”, ochrony miejsc archeologicz-
nych, zabytków przyrody ożywionej i  nieożywio-
nej oraz gatunków roślin podlegających
szczególnej ochronie.

Dnia 25.11.2011 r. Polska Grupa Energetyczna,
przedstawiła listę trzech potencjalnych lokalizacji
przyszłych dwóch elektrowni jądrowych. Na liście
znalazły się Lubiatowo, Gąski i Żarnowiec.

Było to szokiem dla mieszkańców, gdyż w  pre-
zentowanym wcześniej przez Ministerstwo Go-
spodarki rankingu 27 lokalizacji, jedynie
Żarnowiec był na czele listy, tj. na pierwszym
miejscu. Lubiatowo było na pozycji 18, a Gąsek nie
było na tej liście w  ogóle. Jak stwierdził pełno-
mocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
Hanna Trojanowska, przy opracowaniu rankingu
szczególny nacisk położono na kwestie poszano-
wania środowiska naturalnego, uwarunkowania
krajowego systemu elektroenergetycznego oraz
założenia Polityki energetycznej Polski do 2030 r.
Pod uwagę wzięto kryteria takie jak warunki bez-
pieczeństwa, sejsmologię, czynniki ludnościowe
(przede wszystkim poparcie lokalnej społeczności)
czy hydrologiczne.

Co brało więc pod uwagę PGE, że miejsca które
według dość logicznych kryteriów Ministerstwa
nagle wypadły z  list? Dlaczego między jednym,
a drugim rankingiem były takie ogromne sprzecz-
ności — należy zapytać PGE?

Zaczęły się protesty części nadmorskich gmin
i  w  głębi kraju, począwszy od Gąsek poprzez Lu-
biatowo, Gdańsk, jak również innych gmin, które

miałyby być w pobliżu elektrowni.
Dnia 5. stycznia br. wojewoda pomorski Ryszard

Stachurski na łamach Gazety Wyborczej powie-
dział: „Opinia mieszkańców nie będzie miała de-
cydującego wpływu na decyzję, ale oczywiście
inwestor nie będzie budował w miejscu, w którym
pojawiłyby się silne protesty”. Wynika z tej wypo-
wiedzi, że właśnie protesty społeczne będą miały
wpływ na lokalizację.

Z dniem 23. stycznia wojewoda pomorski wydał
decyzję o  wskazaniu lokalizacji pierwszej elek-
trowni jądrowej (dotyczy Lubiatowa i Żarnowca).
Jest to pierwszy krok administracji rządowej
w  celu wstrzymania wszelkich inwestycji oraz
wydawania pozwoleń na budowę w rejonach ob-
jętych przewidywanymi budowami elektrowni ją-
drowych. Blokada będzie trwała 5 lat. Decyzja ma
pozwolić PGE dokonywania swobodnego odwier-
tów i  innych badań na wyznaczonych terenach.
Decyzja nie będzie udostępniona społeczności za
wyjątkiem dotkniętych nią bezpośrednio.

Dotychczasowe działania Komitetu
• zebrano kilkaset podpisów mieszkańców i  wła-

ścicieli działek popierających działania komitetu
„NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE”;

• pozyskano najbardziej istotną domenę interne-
tową Lubiatowa www.lubiatowo.pl na której
stworzono stronę informacyjną;

• nawiązano współpracę z  Greenpeace i  Partią
Zielonych, którzy podkreślają i wspierają działa-
nia  m.in. na oficjalnych stronach interneto-
wych, na Facebooku, a także będą współtworzyć
przyszłe działania sprzeciwu;

• założono profil FACEBOOK-a, który ma informo-
wać o pracy i zamierzeniach. W ciągu kilku dni
uzyskano poparcie osobowe w ilości prawie tak
dużej jak bliźniaczy profil „STOP ELEKTROWNI
ATOMOWEJ W GĄSKACH”.

Zamierzenia Komitetu
• przeprowadzenie szerokiej kampanii informa-
cyjnej dla mieszkańców gminy, w  tym przy
współpracy ze specjalistami ds. atomistyki,
uczonych, jak również osób uczestniczących
w  tego typu projektach na zachodzie tak, aby
wypowiedzieli się ludzie, którzy znają tą tema-
tykę od podszewki i  opowiedzieli, czym byłaby
elektrownia w  Lubiatowie i  jak faktycznie od-
działywać będzie na lokalne środowisko, lokalną
gospodarkę i zatrudnienie;

• w  najbliższym czasie planowana jest wspólnie
z Partią Zielonych i Greenpeace przeprowadzenie
wspólnego spotkania-debaty w  naszej gminie,
gdzie również omówione zostaną aspekty lokal-
ne, oraz wypowiedzą się specjaliści;

• na stronie www.lubiatowo.pl zostanie urucho-
miony nowoczesny portal informacyjny doty-
czący działań Komitetu oraz forum
antyatomowe. Przypuszczalnie w  chwili publi-
kacji „Wieści Choczewskich” już będzie to funk-
cjonowało;

• komitet zamierza wystąpić do naszych włodarzy
o podjęcie stanowczych działań ratujących nasze
plażę i  wydmę przed zniszczeniem przez elek-
trownią jądrową;

• podjęta została bliska współpraca z  Gąskami
i  innymi tamtejszymi miejscowościami w celu
wypracowania wspólnej polityki działań, jak
również wspólnych przedsięwzięć;

• przygotowana jest odezwa do mieszkańców po-
bliskich nadmorskich miast i gmin w celu zaję-
cia stanowiska w  tej sprawie, gdyż wzięto pod
uwagę fakt, iż Elektrownia w Lubiatowie odbije
się na głównej gałęzi usług tj. turystyce również
w innych nadmorskich kurortach jak Łeba, Bia-
łogóra, Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra, Włady-
sławowo, Hel;

• przygotowywane są systematycznie, również
wspólnie z  partnerami Komitetu, różne inne
formy nagłośnienia protestu, które w miarę cza-
su i wzrostu są, i będą wcielane w życie.
Spotkanie informacyjne z dnia 12.01.2012 r. było

pierwszym sprawdzianem przeciwników budowy
Elektrowni Jądrowej. Okazało się, że poparcie akcji
jest ogromne już w  samej gminie Choczewo. Sa-
mych stałych mieszkańców okolicznych miejsco-
wości wspierających na wstępie było już ponad
150!!! A  wiele osób nie mogło przyjechać, gdyż
mieszkają poza naszym regionem. Przeciwników
nie napotkano. Komitet dziękuje za wsparcie ma-
ilowe i  będzie starał się informować zaintereso-
wanych na bieżąco. Zgłoszenia zainteresowanych
otrzymywaniem bieżących informacji można do-
konać poprzez mail niedlaatomu@lubiatowo.pl.

Na kolejnych spotkaniach mieszkańcy gminy
dowiedzą się, czy hydraulik z  Choczewa będzie
montował rury w elektrowni, czy elektryk z Kierz-
kowa będzie zakładał instalację bezpieczeństwa,
wreszcie, czy pracownicy elektrowni będą jedli
obiady „Pod Kasztanem” w Choczewie, czy „nowi”
będą kupowali w sklepie mięsnym w Choczewie,
czy będą zamawiać gwoździe w  sklepie metalo-
wym w Choczewie, itp. Dowiedzą się prawdy, czy
chociaż coś na elektrowni ktokolwiek z  miejsco-
wych zarobi? Bo co mieszkańcy mogą bezpowrot-
nie stracić, to wszyscy dobrze wiedzą...

Obserwator

Nie dla atomu w LubiatowieGeneza sprzeciwu, cele i działanie Komitetu

Demonstracja na rzecz czystej energii w Tokio. Pół roku po katastrofie
w elektrowni atomowej w Fukushimie, Japończycy wyszli na ulice, żeby
zademonstrować swoje poparcie dla odnawialnych źródeł energii
i sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania energetyki jądrowej.
Listopad 2011
Jeremy Sutton-Hibbert/Greenpeace
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Szanowni Państwo,
Dziękuję za informację o planowanym proteście przeciw budowie elektrowni atomowej. Wspieram Państwa w tym

proteście, ponieważ budowa elektrowni atomowej w Polsce, to nie tylko olbrzymie wydatki na inwestycje, ale także
sprowadzenie niebezpiecznej, negatywnie oddziaływającej na środowisko technologii, której skutki będą trwały przez
tysiące lat.

Elektrownie atomowe, co pokazała wielokrotnie historia, to niebezpieczna technologia, nad którą łatwo można
stracić kontrolę, a skutki awarii są niewyobrażalne. O ile zrobiono wiele, aby poprawić bezpieczeństwo samego reak-
tora, to największym problemem pozostają silnie promieniotwórcze odpady z paliwa. Jeden reaktor jądrowy o mocy
1600MW zawiera 120 ton wysoko radioaktywnego paliwa. Co 1,5 roku około 40 ton tego paliwa, o jeszcze bardzo dużej
radioaktywności, musi być wymienione i składowane w basenach wodnych na terenie elektrowni. Baseny te nie mają
praktycznie zabezpieczenia. Są najczęściej osłonięte ścianami i dachem z blachy falistej. I właśnie to częściowo zużyte,
ale wciąż silnie radioaktywne paliwo, było główną przyczyną awarii w elektrowni Fukushima w Japonii.

Jedna elektrownia jądrowa w Polsce ma mieć dwa reaktory po 1600MW, co oznacza, że średnio każdego roku będzie
przybywało ponad 50 ton silnie radioaktywnych odpadów składowanych na terenie elektrowni.   Żaden kraj na świe-
cie nie wybudował długoterminowego składowiska radioaktywnych odpadów, które powinno być przechowywane po-
nad 100 tys. lat. Koszt budowy jednej elektrowni jest oceniany na 80 mld zł, bez kosztów infrastruktury. Za tę samą
sumę można wybudować ponad 5 razy tyle mocy wytwórczych w elektrowniach innego typu. Niezrozumiała ekono-
micznie jest propozycja budowy elektrowni jądrowych w okolicach zamieszkania Państwa, gdzie nie ma linii elektro-
energetycznych zdolnych do odebrania wyprodukowanej energii. Konieczność budowy infrastruktury znacznie
podwyższa koszty całej inwestycji.

Potrzebne jest zbadanie wpływu elektrowni jądrowych nad morzem na mikroklimat. Tego typu elektrownie potrze-
bują olbrzymiej ilości wody do chłodzenia. Duże ilości ciepła odprowadzane do wody morskiej lub poprzez chłodnie
kominowe powodują zmiany mikroklimatu i znaczne zwiększenie opadów oraz występowania zamglenia. Analizy
wymaga również efekt społeczny budowy elektrowni jądrowych. Istnieje powszechna obawa przed tego typu techno-
logiami, co może mieć wpływ na przyjazd turystów i alokację aktywności gospodarczej w okolicach elektrowni jądro-
wych. Wpływ elektrowni jądrowych na zatrudnienie jest niewielki, ponieważ tego typu instalacje są obsługiwane
przez kilkuset wysoko kwalifikowanych specjalistów, najczęściej sprowadzonych z zagranicy.

Przesyłam w załączeniu adresy strony internetowych z publikacjami dotyczącymi elektrowni jądrowych i ich wpły-
wu na otoczenie.

Z poważaniem Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski,
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka European Energy Institute www.mielczarski.neostrada.pl
Linki do stron internetowych:

http://energetyka.wnp.pl/prof-w-mielczarski-energetyka-jadrowa-to-przestarzala-technolo-
gia,143039_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/prof-w-mielczarski-koniec-rozwoju-elektrowni-jadrowych,134784_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/prof-w-mielczarski-energetyka-jadrowa-jak-titanic,147133_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/prof-mielczarski-o-obawach-ws-bezpieczenstwa-reaktorow-
jadrowych,95658_1_0_0.html
http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/energetyka-jadrowa-to-slepa-uliczka/

Drodzy Czytelnicy,
Przesyłamy list od pana

prof. Władysława Mielczarskiego,
który otrzymaliśmy w  ostatnich
dniach. Sam profesor niestety
przez najbliższych kilka tygodni
jest bardzo zajęty i  nie może
przyjechać na Pomorze. Stąd ten
listowny gest poparcia dla gmin
zagrożonych atomem.

Dziękujemy panu profesorowi
za słowa wsparcia i wyjaśnienie
kilku zagadnień, w  tym wpływu
elektrowni jądrowej na zatrud-
nienie miejscowej ludności, tury-
stykę i  zmianę lokalnego
klimatu.

W imieniu
Komitetu Obywatelskiego

„NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE”
Tadeusz Pastusiak

P.S. Zachęcamy do kontaktowa-
nia się z nami i pozyskiwania in-
formacji na www.lubiatowo.pl.

Wraz z  nadejściem ferii szkolnych,
zawitała do nas upragniona zima.
Korzystając z  jej uroków, sołectwo
Gościęcino zorganizowało pierwszy
tej zimy kulig. Dzięki zaangażowa-
niu i  operatywności członka Rady
Sołeckiej Patryka Patok oraz miesz-
kańca Oskara Płotka, udało się pozy-
skać sponsorów na pyszne kiełbaski
i  słodycze dla dzieci oraz sprzęt do

zorganizowania kuligu. Pomimo
siarczystego mrozu, wszyscy uczest-
nicy kuligu byli bardzo zadowoleni,
a  brak ciepła uzupełniliśmy wspa-
niałym ogniskiem wraz z  pieczony-
mi kiełbaskami.

Jeszcze raz organizatorom i  spon-
sorom kuligu serdeczne dzięki.

Sołtys sołectwa Gościęcino

NNaarreesszzcciiee zziimmaa!!

S O Ł E C T W O G O Ś C I Ę C I N O S O Ł E C T W O Ł Ę T O W O

W  świetlicy w  Łętowie odbył się po
raz pierwszy od ponad dwudziestu
lat bal sylwestrowy. W  szampań-
skim nastroju przy muzyce zespołu
„MUZYK WESELNY” bawiło się około
siedemdziesięciu mieszkańców Łę-
towa. Na bal przybył Wójt Choczewa

Wiesław Gębka, by złożyć życzenia
noworoczne wszystkim uczestnikom
balu i  mieszkańcom sołectwa Łęto-
wo. Pogratulował organizatorom do-
brej zabawy, która przy blasku
fajerwerków trwała do samego rana.

Bal sylwestrowy
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SSppoottkkaanniiee
wwiiggiilliijjnnoo--nnoowwoorroocczznnee
W  dniu 13 stycznia 2012 roku Rada
Sołecka wraz z  Kołem Gospodyń
Wiejskich w  Starbieninie zorganizo-
wały w  Dworku Kaszubskiego Uni-
wersytetu Ludowego w Starbieninie
organizowane corocznie spotkanie
wigilijno-noworoczne, na które licz-
nie przybyli mieszkańcy sołectwa
oraz Wójt Gminy Choczewo Pan
Wiesław Gębka.

Przy obficie zastawionych stołach
i  przy akompaniamencie zaproszo-

nej na to spotkanie scholi „Geneza-
reth”, śpiewano wspólnie kolędy,
przyśpiewki ludowe oraz przeboje lat
80-tych.

Rada Sołecka składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim ofiarodaw-
com, Kaszubskiemu Uniwersytetowi
Ludowemu za udostępnienie sali,
firmie transportowej „Bosman” oraz
choczewskiej scholi „Genezareth”.

Sołtys Sołectwa Starbienino

S O Ł E C T W O Z W A R T Ó W K O

Dnia 21 stycznia w  sołectwie Zwar-
tówko dobył się bal karnawałowy
dla wszystkich dzieci z sołectwa. Bal
rozpoczął się na sali Gimnastycznej
w Zwartowie, gdzie o godzinie 15:00
wszystkich powitał sołtys Wiesław
Erdmann. Liczba dzieci przybyłych
na wspólną zabawę była zniewala-
jąca, dzieci były pięknie poprzebie-
rane, za księżniczki, superbohaterów
jak również postacie z bajek. W cza-
sie balu odbyły się różnorakie kon-
kursy, wspólne zabawy i  tańce, do
których to przygrywał DJ. Szczepan.
Dzieciom największą frajdę sprawił

taniec słynnych „kaczuszek” jak
również wspólny pociąg, gdzie dzieci
wraz z  opiekunami zapraszali
wszystkich pozostałych do zabawy
słowami „ Jedzie pociąg z daleka..”

Około godziny 17.00 przyszedł na
bal najbardziej oczekiwany gość,
którym był nikt inny jak tylko świę-
ty Mikołaj. Dzieci bardzo ucieszyły
się z wizyty Świętego, który słynie ze
swej hojności i dobroczynności. Tak
było i w tym przypadku. Białobrody
obdarował wszystkie dzieci słodkimi
upominkami, dzieci w  podzięce za
prezenty śpiewały piosenki i  recyto-

Karnawał czas zacząć wały wiersze. Jednak co dobre szyb-
ko się kończy — Święty Mikołaj mu-
siał opuścić nasze maluszki i ruszać
w  dalszą drogę. Dzieci pożegnały
ciepło Świętego Mikołaja i wróciły do
zabawy. Po dniu pełnym wrażeń
dzieci wraz ze swoimi rodzicami
wróciły do domów. Uśmiechnięte
twarze dzieci pokazały, że zabawa
bardzo im się podobała.

Od godziny 19.00 rozpoczęła się
dyskoteka dla młodzieży gimnazjal-
nej i  ponadgimnazjalnej, na którą
przybyło bardzo dużo młodzieży, co
nas ogromnie cieszy. Dyskotekę
również umilał nam DJ. Szczepan,
który zatroszczył się o  dobrą muzy-
kę. Tańce i  swawola trwała mniej
więcej do północy po czym zgasło

światło i wszyscy uczestnicy musieli
się rozejść. Uczestnicy z  obu tych
imprez wyszli z  sali zadowoleni,
więc możemy śmiało powiedzieć, że
takie imprezy będą organizowane
częściej.

W  tym miejscu sołtys Wiesław
Erdmann i  Rada Sołecka chciałaby
serdecznie podziękować wszystkim
sponsorom i osobom, które włączyły
się w  organizację tej imprezy. Dzię-
kujemy między innymi dyrektorowi
Zespołu Szkół w Choczewie Panu An-
drzejowi Soboniowi za wypożyczenie
nam sprzętu i ławek potrzebnych do
organizacji tej imprezy, wszystkim
sponsorom, a  także rodzicom za po-
moc w  opiece nad pociechami
i wspólną zabawę.

Dnia 28 stycznia na Sali Gimna-
stycznej w  Zwartowie o  godzinie
20.00 odbyła się zabawa karnawało-
wa dla mieszkańców sołectwa
Zwartówko. Wszystkich gości przy-
witał bardzo serdecznie sołtys Wie-
sław Erdmann, który życzył
wszystkim zgromadzonym dobrej
zabawy. Zabawa ta miała charakter
„koszyczkowy”, wszyscy zebrani
mieli zatem swój prowiant i napoje.
Po uroczystym rozpoczęciu i  spoży-
ciu posiłku rozpoczęła się huczna
zabawa, do której przygrywał zespół
„BMW”. Chłopacy potrafią zagrzać do
zabawy i  to dzięki nim, i  dobrowol-
nemu towarzystwu zabawa ta za-
padnie nam na długo w  pamięć.
Pary w  tańcu wirowały jak szalone.
Około godziny 23:30 pojawił się na

zabawie niespodziewany gość —
Wójt Gminy Choczewo – Wiesław
Gębka. Dziękujemy za przybycie
i wspólną zabawę. Zabawa trwała do
białego rana, kiedy to po skończonej
imprezie wszyscy w  szampańskich
nastrojach udali się do swoich do-
mów.

Serdecznie dziękujemy orkiestrze,
zgromadzonym gościom, organiza-
torom i  dyrekcji Zespołu Szkół im.
Unii Europejskiej w  Choczewie za
wypożyczenie krzeseł i  stołów. Ma-
my nadzieję, że to dopiero początki
naszej współpracy, i że spotkamy się
jeszcze nie raz. Dziękujemy za przy-
bycie.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Zwartówko

Zabawa karnawałowa
dla mieszkańców sołectwa Zwartówko Bal Charytatywny

Zwartowo 2o12
11.02.2012, godz. 20:00

Odpłatność: 300 zł/para
Możliwość skorzystania z noclegu (odpłatność 33zł/osoba)

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy recepcji
ODK SW Relaks

pod nr tel.
58 677-63-51

Zapisy do dnia 9.02.2012, godz. 10:00 w recepcji ośrodka.

Całkowity dochód z balu przekazany zostanie na konto Fundacji WOŚP.

W programie m.in.

aukcja obrazów i innych przedmiotów darowanych przez sponsorów
i loteria fantowa
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Już po raz trzynasty WOŚP grała na
terenie naszej gminy, głównie
w  Zwartowie, gdzie w  Ośrodku Do-
skonalenia Kadr S.W. mieścił się
sztab.
Wszystko zaczęło się w  niedzielę
08.01.2012 r.. O godz. 15:00 zbiórkę na
rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy rozpoczęła lote-
ria fantowa, która zebrała 6.075,00 zł
przeprowadzona przez nauczycieli

z  Zespołu Szkół w  Choczewie wraz
z  grającym zespołem „Contra”.
W  tym samym czasie nauczyciele
z  Zespołu Szkól z  Choczewa, Szkoły
Podstawowej w  Ciekocinie, a  także
Zuchy i Harcerze z czerwonymi ser-
duszkami i  puszkami rozpoczęli
zbieranie pieniędzy na terenie gmi-
ny. Przez całe popołudnie w ośrodku
trwał wielki koncert zespołów „Con-
tra” i  „Dwie Barwy”. O  godz. 16:00

WWiieellkkaa OOrrkkiieessttrraa ŚŚwwiiąątteecczznneejj PPoommooccyy
ww ZZwwaarrttoowwiiee

imprezę uświetniły występy chóru
szkolnego oraz zespołu tanecznego
dziewcząt pod kierunkiem nauczy-
cieli z  Zespołu Szkół w  Choczewie.
Kolejną atrakcją była działalność
punktu gastronomicznego dla
uczestników WOŚP, także przez cały
czas trwania imprezy możliwość
zrobienia fotografii rodzinnej.
Od  godz. 18:00 organizatorzy WOŚP
w  Zwartowie rozpoczęli liczenie ze-

branych pieniędzy. Po kilkukrotnym
podliczeniu pieniędzy okazało się, że
zebrano rekordową kwotę 13.084,73
złote.
Na zakończenie XX finału odbyła się
dyskoteka z  pokazem lampionów
„Światełko do nieba”. Dodatkową
atrakcją kulinarną był wielkoorkie-
strowy tort, którym częstowali się
wszyscy uczestnicy.

Organizatorzy WOŚP w  Zwartowie
serdecznie dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zebrania tak
dużej kwoty.

Szczególne podziękowania kiero-
wane są do tych osób fizycznych
i  szefów firm, którzy poprzez poda-
rowanie cennych przedmiotów na
loterię fantową oraz dostarczenie
artykułów spożywczych wnieśli
istotny wkład w  osiągnięty wynik
finansowy.
Jednocześnie pragniemy poinformo-
wać że II część naszego udziału
w  WOŚP odbędzie się w  dniu
11.02.2012 r. W  dniu tym organizuje-
my „Wielkoorkiestrowy Turniej Bry-
dża Sportowego” oraz „Bal
Charytatywny”. Do udziału w  tych
imprezach zapraszamy mieszkań-
ców naszej gminy. Szczegóły zawarte
są w oddzielnych ogłoszeniach.

W imieniu sztabu
WOŚP w Zwartowie

Radosław Pietrusewicz

Wielkoorkiestrowy Turniej
BRYDŻA SPORTOWEGO

11.02.2012

Zwartowo
Rozpoczęcie godz. 14:00

Informacje: tel. 58 677-63-51

Zapisy do godz. 13:00 w dniu rozpoczęcia turnieju

(można zgłaszać się telefonicznie)

Wpisowe w wysokości 30 zł/osoba

w całości przekazane będzie na konto

Fundacj i WOŚP.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Promyk Nadziei”

składa serdeczne podziękowania

Puckiemu Hospicjum p.w. św. Ojca Pio

za wsparcie, za leki

i ofiarowany sprzęt dla naszych podopiecznych.

Wszystkim zaangażowanym w tę pomoc ogromnie dziękujemy

i prosimy o dalszą współpracę.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Promyk Nadziei”

serdecznie zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się dnia 15.02.2012 r. o godz. 13.00

w sali konferencyjno-wystawowej

Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie.

Tematem spotkania będzie między innymi zaplanowanie zorganizowania

wycieczki do Aquaparku w Sopocie.
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Zło jest atrakcyjniejsze niż
dobro, ale z wiary w siłę dobra
nikt mnie nie wyleczy.
Krzysztof Kolberger

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Chorego obcho-
dzony 11 lutego. Już po raz kolejny Powiatowa
i  Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z  Wejhe-
rowskim Centrum Kultury pragnie włączyć się
w jego obchody.

Bohaterami tego dnia są wszyscy chorzy —
przebywający w szpitalach, klinikach, domowych
pokojach. Ludzie niejednokrotnie walczący o  ko-
lejny dzień, miesiąc, rok swojego życia, szukający
równocześnie metafizycznej głębi swojego odcho-
dzenia. Przy ich łóżkach czuwają bliscy. Walczą
razem… Pomoc w tym ekstremalnie trudnym dla
nich czasie niosą hospicja.

Hospicjum p.w. św.  Judy Tadeusza w  Wejhero-
wie zajmuje się opieką nad osobami dotkniętymi
chorobą nowotworową w  terminalnym okresie
choroby. Opieka ta sprawowana jest bezpłatnie
w  domu pacjenta. W  chwili obecnej hospicjum
udziela pomocy pacjentom z całego powiatu wej-
herowskiego w promieniu trzydziestu kilometrów.
Od samego początku działa na zasadach pełnego
wolontariatu. Jego siłą są młodzi, energiczni
i  wiecznie uśmiechnięci wolontariusze, którzy
w  magiczny wręcz sposób potrafią ofiarować ca-
łych siebie — swój czas, swoją energię, pogodę du-
cha. Potrafią pochylić się nad odchodzącym
człowiekiem, trwać przy nim, słuchać, po prostu
być.

Jednak nawet ich wielkie serca same nie wy-
starczą… Hospicjum boryka się z wieloma, bardzo
konkretnymi problemami. Jednym z nich jest zbyt
mała ilość koncentratorów tlenu — urządzeń
wspomagających oddech chorego. Ich zakup to
wciąż najpilniejsza potrzeba hospicjum.

Wsparcie tego celu było intencją ubiegłorocznych

akcji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dzięki aukcjom obrazów i sklepiku w budynku Bi-
blioteki udało się zebrać kwoty pozwalające na
zakup niezbędnego sprzętu.

W tym roku postanowiliśmy zmienić formę ob-
chodów Dnia Chorego. Chcemy zaprosić miesz-
kańców Powiatu Wejherowskiego na wyjątkowy
spektakl! We fredrowskie role we fragmentach
„Zemsty” i  „Ślubów panieńskich” zgodziły się
wcielić, a co za tym idzie swoją pracą, walką ze
stresem i ogromnym zaangażowaniem wesprzeć
szczytny cel, osoby z  życia publicznego powiatu
wejherowskiego. Będziemy mieli niepowtarzalną
okazję zobaczyć na jednej scenie dyrektorów, na-
czelników, prezesów i  chórzystów! Dzięki zesta-
wieniu fredrowskiego humoru i znanych nazwisk
aktorów, gwarantowana jest wyśmienita zabawa
na artystycznym poziomie!

Bilety na przedstawienie „Wieczór z  Fredrą”
w  cenie nie mniej niż 30  zł nabyć można w bu-
dynku Biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 14. Całko-
wity dochód ze spektaklu przeznaczony będzie na
wejherowskie hospicjum.

Tegoroczna akcja Powiatowej i  Miejskiej Biblio-
teki Publicznej i Wejherowskiego Centrum Kultury
pozwala na aktywne uczestnictwo w  obchodach
Międzynarodowego Dnia Chorego. Jest to okazja
do wsparcia wejherowskiego hospicjum, przy
równoczesnym udziale w artystycznym przedsię-
wzięciu. Ten niewielki gest może zamienić się
w bardzo konkretną pomoc dla tych, którzy na nią
czekają…

Największą chorobą naszych
czasów nie jest trąd czy gruź-
lica, lecz raczej doświadczenie
tego, że się jest niechcianym,
porzuconym…
Matka Teresa z Kalkuty

Śmierć nie czeka na odpowiedni moment, nie py-
ta nas o zdanie, o wolny termin w napiętym gra-
fiku zajęć. Po prostu przychodzi... Pomóżmy
chorym i ich bliskim w tej trudnej drodze. Pomóż-
my innym pomagać. Bo jak głosi hasło kampanii
Fundacji Hospicyjnej „Nawet superbohater nie
wygra tej walki sam...”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
HOSPICJUM p.w.św. Judy Tadeusza

ul. 3 Maja 19 84-200 Wejherowo
tel./fax 58 672 20 42

Konto:
PKO BP S.A. O / WEJHEROWO
71 1020 1912 0000 9502 0010 0024

Strona internetowa:
www.hospicjumwejherowo.org

Międzynarodowy Dzień Chorego
pomóżmy wejherowskiemu hospicjum pomagać

Harmonogram działalności kultural-
no-popularyzatorskiej
w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej
im. Aleksandra Majkowskiego
w Wejherowie,
luty 2012

10.02 — 11.02: Obchody Światowego Dnia Cho-
rego.

10.02, godz. 18.00, aula Gimnazjum nr 1: przed-
stawienie „Wieczór z Fredrą”, czyli „Zemsta”
i „Śluby panieńskie” we fragmentach. Bilety
w cenie nie mniej niż 30 zł do nabycia w siedzi-
bie Biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 14 lub
przed spektaklem. Całkowity dochód ze spekta-
klu przeznaczony będzie na Hospicjum im. Św.
Judy Tadeusza w Wejherowie. Szczegóły na pla-
katach.

10.02 — 11.02: kiermasz na rzecz Hospicjum im.
Św. Judy Tadeusza w Wejherowie w budynku
Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 .

22.02, godz. 11.00: spotkanie Klubu Małego Czy-
telnika.

29.02: finisaż wystawy międzynarodowej SILVA
RERUM. Prace o zróżnicowanej tematyce i for-
mie wypowiedzi artystycznej autorstwa dwu-
dziestu dwóch artystów z siedmiu krajów
europejskich. Wystawa czynna od 17.01 w holu
wystawienniczym Biblioteki.

Wystawki związane z rocznicami:
• Światowy Dzień Chorego (11.02) ustanowiony

przez Jana Pawła II w 1992 roku, mający na ce-
lu uwrażliwienie na problemy chorych. Czytel-
nia Naukowa.

• 110. rocznica urodzin Johna Steinbecka
(27.02.1902 -20.12.1968), amerykańskiego pi-
sarza, dziennikarza i reportażysty, autora po-
wieści o życiu ubogich mieszkańców środkowej
Kalifornii Myszy i ludzie, Grona gniewu, także
autora epiki moralistycznej Na wschód od Ede-
nu, laureata literackiej Nagrody Nobla w 1962 r.
Wypożyczalnia dla Dorosłych.

• 70. rocznica urodzin Danuty Wawiłow
(14.02.1942-29.05.1999) – poetki, prozaika,
tłumaczki, autorki utworów dla dzieci, m.in.:
zbiorów wierszy Rupaki i Strasznie ważna rzecz,
opowiadania Czupiradło, wielu słuchowisk ra-
diowych i baśni (wspólnie z mężem, Olegiem
Usenko). Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży.

• 200. rocznica urodzin Charlesa Dickensa
(07.02.1812-09.04.1870) - angielskiego pisarza,
najwybitniejszego twórcy angielskiej powieści
społeczno-obyczajowej drugiej połowy XIX
w., m.in. Klub Pickwicka, Oliver Twist, Dawid
Copperfield, Opowieści wigilijne. Filia nr 2.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian
w harmonogramie.

Szczegółowe i aktualne informacje na stronie
www.biblioteka.wejherowo.pl oraz

www.facebook.com/BibliotekaWejherowo
www.bibliotekawejherowo.blox.pl
www.bibliotekawejherowo65lat.blox.pl
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OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż

w miesiącu lutym KGW Starbie-

nino nie będzie wydawać żyw-

ności.

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy serdecznie podziękować osobie
lub osobom, które 27.01.2012 ok. 23:00 po-
wiadomiły Straż Pożarną zgłaszając pożar
sadzy w kominie naszego domu.

Dzwoniąc na 998 zostaliśmy poinformowa-
ni, iż strażacy już otrzymali zgłoszenie od
któregoś z mieszkańców okolic ul. Wojska
Polskiego.

Na wyrazy podziękowania oczywiście za-
sługują także nasi strażacy z OSP, którzy jako
pierwsi przystąpili do działania. Wszystko
skończyło się szczęśliwie, chociaż przez mo-
ment groźnie wyglądało. Więc jeszcze raz
bardzo dziękujemy za nieobojętność miesz-
kańców.

Lidka i Marcin

Szanowni Państwo.

Zwracam się z prośbą do Państwa o udzielenie pomocy w trud-
nym procesie leczenia i rehabilitacji naszej córki Katarzyny Za-
błotni.

Kasia urodziła się w dniu 17.06.2008 r z widocznym rozszcze-
pem wargi i podniebienia. Po przejściu szeregu badań diagno-
stycznych okazało się, że posiada zespół wad wrodzonych, który
został zdiagnozowany jako mozaikowy zespół Patou. Choroba ta
objawia się szeregiem wad, między innymi: wspomniany rozsz-
czep wargi i podniebienia, chorobami nerek (kamica moczowo-nerkowa,zwapnienia nerek, ropienie),
niedoczynność tarczycy, niedosłuch, wady układu kostnego rąk i nóg,choroby układu trawiennego (je-
lita grubego) oraz ogólnym opóźnieniem rozwoju psycho-motorycznego. W 2009 i 2010 roku w Cen-
trum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeszła operację zszycia podniebienia, po których poprawił się jej
słuch na tyle, że nie będzie wymagała zaopatrzenia w aparaty słuchowe . Przez cały czas jest pod
opieką specjalistycznych poradni znajdujących się na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku: nefro-
logicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, ortodontycznej i chirurgicznej. Prowadzona jest
cały czas rehabilitacja słuchu, mowy, wczesnego wsparcia psychologicznego oraz ruchowa. Dzięki in-
tensywnej rehabilitacji zaczęła samodzielnie chodzić i żywimy nadzieję, że zacznie normalnie funk-
cjonować jak zdrowe dzieci w jej wieku.

Katarzyna jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5 01-685 War-
szawa. Wszelką ewentualną pomoc proszę przekazać na konto Fundacji, nr rachunku bankowego

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

z dopiskiem 10248 Zabłotni Katarzyna Helena- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Aby przeka-
zać 1% podatku, wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać: Nr KRS: 0000037904 w polu Informacje
uzupełniające „10248 Zabłotni Katarzyna Helena”.

Z poważaniem
Krzysztof i Urszula Zabłotni
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Samorządowe Przedszkole w Choczewie

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka
Nowy rok przedszkolaki rozpoczęłyjedną z  najwspanialszych uroczy-stości „Dniem Babci i  Dziadka”.23  stycznia zaprosiły swoich uko-chanych dziadków, aby wyrazić imswoje uczucia, podziękować za bez-graniczną miłość, opiekę i  wspar-cie.
Maluszki przygotowały „Koncertżyczeń” bogaty w wiersze i zimowe,muzyczne pokazywani. Na konieczatańczyły skoczną poleczkę orazukład do muzyki poważnej „Akwa-rium”. Starsze wnuki zaprezento-wały umiejętności recytatorskiei wokalne w inscenizacji „Co namniesie Nowy Rok?”. Ponadto zatań-czyły taniec współczesny z pompo-nami oraz  rock and rolla. Pozakończonuch prezentacjach na-stał czas na życzenia, upominkii  słodki poczęstunek. W  rodzinnejatmosferze, wśród wspomnieńi  opowieści minął świątecznydzień.

Teatralne spotkanie

Artyści z Krakowa rozbawili młodą
publiczność perypetiami sympa-
tycznego Krecika

w  spektaklu „Nie ma jak w  do-
mu”. Zostali nagrodzeni gromkimi
brawami i życzeniami powodzenia.

Gorące serca

Serca naszych przedszkolaków
przepełnione są miłością i  dobro-
cią. Dzieci z  wielkim zaangażowa-
niem przyłączyły się do akcji, które
pomagają ich rówieśnikom.
Wsparły Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy oraz Górę Grosza
przekazując organizacjom zgroma-
dzone oszczędności.

Informacja
o rekrutacji

Informujemy, że w dniach 01-
30.03.2012 przyjmujemy zapisy
dzieci do Samorządowego Przed-
szkola w Choczewie na rok szkolny
2012/2013. Karty zgłoszeniowe bę-
dą dostępne w tym czasie w siedzi-
bie placówki. Komisja Rekrutacyjna
zbierze się na początku kwietnia
i ogłosi listę dzieci przyjętych.

Samorządowe Przedszkole
w Choczewie
Ul. Szkolna 2
84-210 Choczewo

Czynne:
poniedziałek-piątek 7:00- 17:00
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Niepubliczne Przedszkole w Choczewie

Babcia, Dziadek i ja

Babcie i  dziadkowie są ważnymi członkami każdej rodziny. Dzień Babci
i Dziadka to jedne z najpiękniejszych świąt w naszym przedszkolu.

Z  tej okazji przedszkolaki — wnuki przygotowały uroczystość. Maluszki
recytowały okolicznościowe wiersze, śpiewały i  tańczyły mega hit „ka-
czuszki”. Grupa starszaków przedstawiła „Jasełka”.

Dzieci złożyły dziadkom życzenia, ośpiewały „sto lat” i  wręczyły laurki.
Następnie wszystkich zaproszono na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców.

Był raz bal...
Karnawał to czas balów i wspaniała okazja dla dzieci, którym ogromną ra-dość sprawia wcielanie się w różne bajkowe postacie.Przedszkolaki piękne stroje miały i do świata bajek zapraszały. Miłym za-skoczeniem dla dzieci było przebranie Pani Bogusi.Bal dostarczył wszystkim wiele radości, a  skoczna i  rytmiczna muzykazachęcała nas wszystkich do tańca.Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów naszym przedszkolakom.

Teatrzyk „RyśChronicki i zebra,
która z przejścia zbiegła”
Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa stanowią obecniejedną z  najważniejszych form działań podejmowa-nych w naszym przedszkolu — o bezpieczeństwie ni-gdy za dużo.Dzieci z  radością i  zainteresowaniem obejrzałyprzedstawienie dotyczące takich zagadnień, jak kon-takt z osobą nieznajomą oraz bezpieczeństwa na dro-dze.
Aktorzy jak zawsze włączali przedszkolaków dowspólnych zabaw podczas spektaklu.Do następnego spotkania.
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Zespół Szkółw Choczewie

W dniu 25 stycznia br w ZS w Choczewie odbył się
bal karnawałowy dla uczniów klas 0-IV. Wszyst-
kim dopisywał bardzo dobry humor, a  na szcze-
gólną uwagę zasługiwały pomysłowe stroje
naszych uczniów. Wśród uczestników balu nie za-
brakło... psów, kotów, biedronek, pszczółek, mu-
zułmanek, żołnierzy, czarodziejek, pielęgniarek,
strażaków, rycerzy, klownów, Czerwonych Kap-
turków, Calineczek i wielu, wielu innych postaci.
W trakcie balu animatorzy przeprowadzili dla na-
szych milusińskich dziesiątki konkursów. Dzięku-
jemy Paniom: Iwonie Ratajczak i  Alicji Olędzkiej-
-Żmich, które przygotowały bal, zadbały o oprawę
artystyczno-muzyczną, medialną i  wystrój sali,
Radzie Rodziców za przygotowanie atrakcyjnych
nagród i kącika „malowania twarzy” oraz wszyst-
kim innym osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie balu.

W  imieniu dzieci składamy gorące słowa po-
dziękowania za trzy godziny wspaniałej zabawy!

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

Bal karnawałowy
dla klas 0-IV

Nowy wózek
dla Marty
20 stycznia 2012 roku był wyjątkowym dniem nie
tylko dla Marty, ale dla wszystkich, którzy zaan-
gażowali się w pomoc dziewczynce i organizację
koncertu charytatywnego, który odbył się w grud-
niu w Zespole Szkół w Choczewie.

Dzięki informacjom o koncercie i artykułom na
temat choroby Marty zamieszczanych na stro-
nach portalu internetowego nadmorski24.pl, Mar-
tą zainteresowało się Stowarzyszenie „Kiwanis”,
którego celem jest pomaganie dzieciom, które tej
pomocy potrzebują, aby umożliwić im rozwój
i normalne życie. Kiwanis to światowa organiza-
cja wolontariuszy oddanych poprawie świata, ży-
cia jednego dziecka i  jednej społeczności w  tym
samym czasie.

Klub „Kiwanis” w  Wejherowie powstał w  2005
roku, z inicjatywy p. Wandy Kobylińskiej. Założy-
cielem jest Stanisława Kierznikowicz. Liczba
członków cały czas się zmienia, obecnie jest ich 15.
Każdy z ich ma swoje życie, pracę, rodzinę, a jed-
nak znajdują czas aby pomagać także innym. Sta-
rają się robić coś, co jest najpiękniejszą rzeczą na

świecie, jaką człowiek może podarować drugiemu
człowiekowi — niosą radość i uśmiech.

I właśnie dzięki członkom Stowarzyszenia Marta
otrzymała nowy wózek, który został jej uroczyście
przekazany przez przedstawicieli organizacji. Tej
wyjątkowej uroczystości towarzyszyły występy
dzieci i  młodzieży z  ZS w  Choczewie – śpiewał
szkolny chór, tańczyły dziewczęta z kółka tanecz-
nego, a także dzieci ze „Świata Tańca” z Wejhero-
wa, które przyjechały specjalnie na tę okazję, aby
zgodnie z  zasadą, jaką wyznaje Stowarzyszenie
„Kiwanis”, podzielić się z innymi swoim talentem
i zdolnościami. (Nazwa Kiwanis pochodzi z  języka
Indian i  oznacza „pomóż innym przy pomocy
swoich umiejętności”).

Marta, oprócz nowego, większego wózka otrzy-
mała w prezencie wspaniały zestaw edukacyjnych
książek o zwierzętach. Aby być małą „kiwanistką”,
Marta obiecała, że będzie korzystać z tych książek,
aby dzielić się zdobytą wiedzą z koleżankami i ko-
legami ze szkoły. Panie z organizacji zapowiedzia-
ły również, że w  najbliższym czasie Marta
otrzyma komputer, aby móc wykorzystać go do
zdobywania wiedzy i poznawania świata.

W imieniu Marty serdecznie dziękujemy Stowa-
rzyszeniu „Kiwanis” oraz wszystkim, którzy swą
pomocą wspierają jej potrzeby.

/w.w./
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20-21.01.2012 r. odbył się biwak kar-
nawałowy w  Gimnazjum w  Kroko-
wej, zorganizowany przez tamtejszą
44 Drużynę Starszoharcerską „OPTY-
MIŚCI”. W programie była dyskoteka
oraz harcerski bieg patrolowy, pod-
czas którego mieliśmy sprawdzić
swą wiedzę i umiejętności z technik

Biwak noworocznySłupski chłopczyk
20 stycznia pojechaliśmy do Zamku
w  Krokowej na niezwykłe przedsta-
wienie Teatru ze Słupska pt. Słupski
Chłopczyk. Na spektakl ten zostali-
śmy zaproszeni przez Panią Patrycję
Szczerba — dyrektora Muzeum

w Krokowej. Byli też z nami nasi ro-
dzice, koledzy i  koleżanki z  innych
gromad oraz przedszkolaki z  Kroko-
wej. Przedstawienie bardzo nam się
podobało, oglądaliśmy je z zapartym
tchem. Na koniec druhna Dorota
zrobiła nam zdjęcie z aktorami. 

8 stycznia 2012r. XX Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a więc przygotowania trwały na ca-
łego – nasze pracowite biwaki. Hasło
z  puszki kwestarskiej "Gramy
z  pompą! ZDROWA MAMA, ZDROWY
WCZEŚNIAK, ZDROWE DZIECKO!"   to
coś w sam raz dla nas.

Zadaniem harcerzy z naszej druży-
ny było własnoręczne przygotowanie
obrazków, szkatułek, lusterek i  ma-
lowanych kafelków, które potem
sprzedawaliśmy na naszym stoisku
na Zamku w Krokowej. Cały dochód
ze sprzedaży przeznaczyliśmy na
WOŚP.  W  tym roku mieliśmy też
swoje własne puszki i  identyfikato-
ry. Na biwakach przygotowaliśmy
bardzo dużo rzeczy do sprzedaży,

Pracowite biwaki
pracując nawet do późnej nocy.
Efekty były rewelacyjne. Bardzo nam
się podobały  nasze prace, aż żal było
je sprzedać. Lecz cel był szczytny.
Kwestowaliśmy na Zamku w Kroko-
wej i  uzbieraliśmy ze sprzedaży na-
szego rękodzieła 1.262,50 zł.

Oprócz tego wraz z  zuchami zbie-
raliśmy pieniądze do puszek ze Szta-
bu WOŚP w  Zwartowie. Zuchy
odwiedziły przedszkola w Choczewie
oraz Urząd Gminy, a  Harcerze z  na-
szej drużyny kwestowali w  Zwarto-
wie. Łącznie uzbieraliśmy w  tym
roku około 3.000, 00 zł. Cieszymy się
niezmiernie !!! Za rok znowu będzie-
my gotowi.

Harcerze i zuchy z „dziesiątek”

harcerskich. Niestety nasza drużyna
— 10 WLDH „WILKI” była tylko pod-
czas zabawy karnawałowej. Musie-
liśmy wrócić szybciej, gdyż
w  naszym Zespole Szkół w  Chocze-
wie już w  sobotni poranek miało
miejsce kolejne spotkanie gimnazja-
listów biorących udział w  projekcie
„Szkoła z Pasją”.

Harcerze z  10 WLDH „WILKI”
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Lekcje biblioteczne
W styczniu naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci z klas II b i II c Szkoły Pod-
stawowej w Choczewie. Podczas krótkiej pogadanki obejrzały katalogi sys-
tematyczny i alfabetyczny i dowiedziały się, jakie jest ich zastosowanie.
Obejrzały też wszystkie pomieszczenia Biblioteki i zapoznały się z działa-
mi, na jakie podzielona jest literatura popularnonaukowa. Doskonaliły też
swą umiejętność wyszukiwania przydatnych informacji w różnego rodza-
ju źródłach bibliotecznych, jak encyklopedie, słowniki czy leksykony.

E.Wójcik

23 stycznia br. w  ramach projektu
„Nasza Gmina Czyta Dzieciom”
uczniom klasy II b SP w  Choczewie
czytał Przewodniczący Rady Gminy
Choczewo Pan Krzysztof Łasiński.
Mamy karnawał, a  więc tematem
czytania były tańce, bale i karnawa-
łowe zabawy.

Po wysłuchaniu czytania dzieci zo-
stały obdarowane przez swego go-
ścia słodką niespodzianką.
Następnie rozpoczęły się warsztaty
plastyczne, podczas których Pani Ba-
sia Cholka nauczyła dzieci, jak z ko-
lorowego papieru stworzyć maskę
wesołego klowna.

Nasza gmina czyta dzieciom

11 stycznia 2012 roku w  czytelni na-
szej Biblioteki odbyło się uroczyste
rozdanie nagród laureatom Gmin-
nego Konkursu Bożonarodzeniowe-
go. Wręczenia nagród dokonali: Wójt
Gminy Choczewo Pan Wiesław Gęb-
ka, Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii
Europejskiej w  Choczewie Pan An-
drzej Soboń oraz Kierownik Gminnej

Biblioteki Publicznej Pani Beata
Żuk.

Na zakończenie uroczystości
dzieci tradycyjnie poczęstowały
się słodyczami, po czym wróciły
na dalsze zajęcia do swoich szkół
i przedszkoli.

E.Wójcik

Konkurs bożonarodzeniowy

Przypominamy, że już od przeszło roku posiadamy swój profil na Fa-
cebooku, gdzie zamieszczamy aktualne informacje o naszej działal-
ności. Zapraszamy.
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Rok 2012 ogłoszony został oficjalnie rokiem Janu-
sza Korczaka. Był to wyjątkowy człowiek, który jak
nikt inny kochał i rozumiał dzieci. Aby uczcić pa-
mięć tego wyjątkowego przyjaciela najmłodszych,
nasza Biblioteka zorganizowała wystawkę, gdzie
prezentujemy nie tylko życiorys Janusza Korcza-
ka, lecz także część jego twórczości. Zapraszamy!

E.Wójcik

Wystawka
o Januszu Korczaku

Wystawa „Artyści z naszego regionu”
Zachęcamy do obejrzenia wystawy pt. „Artyści
z  naszego regionu”, którą w  Gminnej Bibliotece
zmontowali uczniowie choczewskiego gimna-
zjum. Ekspozycja prezentuje sylwetki i prace kilku
utalentowanych artystów zamieszkałych na tere-

nie Gminy Choczewo, jak Pan Stanisław Lulek
oraz Państwo Barbara i Piotr Radczuk.

Zapraszamy.
E.Wójcik

Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki
i  obejrzenia fotografii wykonanych przez uczest-
ników warsztatów fotograficznych. Prace te do tej
pory oglądać można było w  sali konferencyjno-
wystawowej Centrum Informacji Turystycznej
w Choczewie, a teraz znajdują się one w siedzibie
Biblioteki. Jednocześnie przypominamy o  możli-
wości skorzystania z warsztatów fotograficznych,
które prowadzi Pan Piotr Kanigowski. Są to zajęcia
bezpłatne, odbywają się zarówno w czytelni naszej
biblioteki, jak i w plenerze.

E. Wójcik

Wystawa fotografii
uczestników
warsztatów
fotograficznych






