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Napisz do wójta!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub pracy urzędu? Napisz

do wójta! Wyślij swoje przemyślenia, spostrzeżenia i uwagi na adres
wiesci1@gmail.com. Opublikujemy Twoje pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

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
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Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub pracy urzędu? Napisz

do wójta! Wyślij swoje przemyślenia, spostrzeżenia i uwagi na adres
wiesci1@gmail.com. Opublikujemy Twoje pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

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

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
I pierwszy śnieg na świerkach,
I pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
A czarna suknia mojej matki
Szumiała jak Morze Czarne...

Konstanty Ildefons Gałczyński

Wszystkim mamom z okazj i ich
święta życzymy dużo cierpliwości,
pogody ducha, samych radości
i wyłącznie słonecznych dni.

A naszym najmłodszym milusińskim
dużo miłości, troski i zainteresowania
ze strony rodziców.
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CHOCZEWO

WYNIKI

Gminna Komisja Wyborcza w Choczewie na podstawie protokołów z Obwodowych Komisji Wy-

borczych stwierdziła, co następuje:

W Obwodowej Komisji Wyborczej w Zwartowie w Okręgu Wyborczym Nr 8 obejmującym 1 man-

dat oddano 147 głosów ważnych:

Lista Nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Odnowa – Stanisław Bigus – 58 głosów,

Lista Nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Szafoni – Zbigniew Szafoni – 89 głosów.

W Obwodowej Komisji Wyborczej w Sasinie w Okręgu Wyborczym Nr 10 obejmującym 1 mandat

oddano 134 głosy ważne:

Lista Nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Odnowa - Łucja Oleszek – 30 głosów,

Lista Nr 3 – Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Walocha – Krzysztof Waloch – 104 głosy.

Szanowni Państwo!
Od kilku tygodni piastuję stanowisko Zastępcy Wójta. Podjęłam

się trudnej i  bardzo odpowiedzialnej pracy.

Wiem, że mam duży kredyt zaufania ze strony mieszkańców

Gminy i  bardzo chciałabym podołać nowym wyzwaniom. Staram

się.

Praca dla dobra Gminy przynosi dużo satysfakcji i  pozytywne

efekty. Oczywiście musi minąć trochę czasu.

Właśnie dlatego zwracam się do mieszkańców o  cierpliwość

i  zrozumienie, a  efekty naszej wspólnej pracy będzie widać

w  przyszłości.

Zastępca Wójta Gminy Choczewo
Marzena Górnisiewicz
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W  dniu 7 maja 2012 r. o  godz. 10.00 w  sali
konferencyjno-wystawowej w  Centrum In-
formacji Turystycznej w  Choczewie odbyła się
sesja Rady Gminy Choczewo.

Na Sesji podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XVII/132/12 z  dn. 7.05.2012 r.
w  sprawie zmiany budżetu gminy na rok
2012.
2. Uchwała Nr XVII/133/12 z  dn. 7.05.2012 r.
w  sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie
przy rozkładaniu na raty opłaty z  tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego
w  prawo własności nieruchomości innej sto-
py procentowej niż stopa procentowa równa
stopie redyskonta weksli stosowanej przez
NBP.
3. Uchwała Nr XVII/134/12 z  dn. 7.05.2012 r.
w  sprawie włączenia Samorządowego Przed-
szkola w  Choczewie do Zespołu Szkół im. Unii
Europejskiej w  Choczewie.
4. Uchwała Nr XVII/135/12 z  dn. 7.05.2012 r.
o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr  376/6 we wsi Sasino w  gminie Cho-
czewo.
5. Uchwała Nr XVII/136/12 z  dn. 7.05.2012 r.
w  sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w  użyczenie na okres dziesięciu lat nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Chocze-
wo.
6. Uchwała Nr XVII/137/12 z  dn. 7.05.2012r.
w  sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w  Gdańsku na roz-
strzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskie-
go WI-I.743.2.46.2012.AO z  dn. 4 kwietnia 2012
r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr
XV/113/12 Rady Gminy Choczewo z  dnia 28 lu-

tego 2012 r. w  sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w  rejonie zespołu elektrowni wiatrowych
„Osieki Lęborskie – Lublewko” w  gminie Cho-
czewo.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami
zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicz-
nej (BIP) na stronie internetowej Gminy Cho-
czewo, www.choczewo.com.pl, gdzie udostęp-
nione są wszystkie uchwały.

XVII Sesja RadyGminyChoczewo

W  minionym miesiącu najwięcej czasu po-
święciliśmy inwestycjom gminnym i  rozmo-
wom z  przedstawicielami firmy „Korpos”
mające doprowadzić do zakończenia dwóch
inwestycji na terenie gminy Choczewo.

Na początku kwietnia w  Krokowej odbyło
się szóste posiedzenie Metropolitalnego Fo-
rum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
i  Starostów NORDA. Zapoznano się z  pracą
powołanych dotychczas zespołów: ds. zago-
spodarowania odpadów, ds. oświaty, ds. poli-
tyki energetycznej i  ds. promocji turystycznej.
Podczas spotkania ustalono, że zespół ds.
promocji turystycznej uzgodni i  zaproponuje
zasady wspólnej promocji gospodarczej dla
obszaru NORDA.

Prowadziliśmy rozmowy z  firmą EPA
o  planowanych inwestycjach oraz z  przedsta-
wicielami firmy Orlex w  sprawie projektu
domu socjalnego.

Podpisano umowę ze starostą wejherow-
skim na dotację na budowę domu socjalnego
w  gminie Choczewo.

Odbywały się spotkania w  sprawie

zmniejszenia bezrobocia w  gminie, w  spra-
wie reformy oświaty oraz spotkanie z  sołty-
sami w  sprawie śmieci.

W  dniach 17-19 kwietnia w  Warszawie wójt
wraz z  innymi przedstawicielami samorzą-
dów wytypowanych do potencjalnej lokaliza-
cji pierwszej w  Polsce elektrowni jądrowej
brał udział w  spotkaniu z  panią minister
Hanną Trojanowską.

W  minionych dniach wójt odbył podróż na
Maderę, w  celu podpisania umowy dotyczącej
międzynarodowego projektu (uczestniczą
w  nim gminy z  Hiszpanii, Włoch, Portugalii,
Brazylii, Szwecji i  Polski) propagującego
transport rowerowy. Jest to projekt przewi-
dziany na 4 lata, a  jego budżet, który w  ra-
mach projektu otrzymamy wynosić będzie
59  tys. euro. Celem projektu jest zwiększenie
ilości osób korzystających z  komunikacji
transportu zbiorowego i  rowerowego. Pienią-
dze uzyskane z  projektu przez naszą gminę
zostaną wykorzystane na zainstalowanie na
terenie gminy tzw. pętli indukcyjnej liczącej
rowerzystów, na szkolenia mieszkańców

w  zakresie turystyki rowerowej, na zamon-
towanie stojaków na rowery w  miejscowo-
ściach turystycznych a  także na wyjazdy ko-
ordynatorów projektu na spotkania dotyczące
jego realizacji. Gospodarzem kolejnego spo-
tkania, które odbędzie się w  październiku br.
będzie nasza gmina.

Jak zwykle, we wszystkie poniedziałki wójt
spotykał się z  mieszkańcami rozmawiając
o  ich bieżących problemach i  sprawach.

Sprawozdanie z działalności wójta
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Potencjalna lokalizacja elektrowni
jądrowej na terenie naszej gminy
nadal jest tematem numer jeden,
który wciąż budzi ogromne emo-
cje.

Przeciwko budowie elektrowni
według przeciwników przemawia-
ją między innymi takie argumenty:

nieustanne zagrożenie zdrowia
(życia) i degradacja środowiska
naturalnego

rekompensata za wybudowanie
Elektrowni Atomowej nie pokry-
je strat, jakie poniosą miesz-
kańcy

napromieniowania z materiału
promieniotwórczego w wypad-
kach to pewny wyrok śmierci
dla ludzi z okolicy

widok z plaży i wydmy nadmor-
skiej na sąsiadujące stojące na

plaży monstrualne budowle
elektrowni, nie będzie „uatrak-
cyjniał” przebywania na plaży
i korzystania z kąpieli

w razie jakiejkolwiek awarii
elektrowni atomowej może
dojść do skażenia środowiska
naturalnego na olbrzymią skalę

praca będzie w pierwszym eta-
pie budowy i to dla nielicznych,
tylko przy wyrębie hektarów
pięknych lasów a później na
równym, wybetonowanym tere-
nie pracować będą specjaliści,

których wśród miejscowych
mieszkańców nie widzę

energetyka jądrowa nie ma
przyszłości. Jest energetyką
obarczoną bardzo wysokimi
kosztami i stałą tendencją ich
wzrostu, a także wysokimi ryzy-
kami z nierozwiązywalnym pro-
blemem odpadów

Fukushima przypomina raz jesz-
cze, że przemysł nuklearny jest
nieubezpieczalny na handlo-
wych rynkach ubezpieczeń

„

„

„

„

„

„

„

„

W  dniach 7 – 10 maja br., dzięki zaproszeniu
mnie przez organizatorów, ich uprzejmości
i  sfinansowaniu przez nich mojego pobytu
oraz  uczestnictwa, a  przede wszystkim dzięki
życzliwości prof. Andrzeja Strupczewskiego
i  pana Władysława Kiełbasy (którym chcia-
łabym w  tym miejscu serdecznie podzięko-
wać), miałam przyjemność uczestniczyć
w  V  Międzynarodowej Szkole Energetyki Ją-
drowej organizowanej przez Narodowe Cen-
trum Badań Jądrowych w  Świerku.

Wykłady odbywały się w  Warszawie, na-
tomiast ćwiczenia w  Świerku na terenie
Centrum Badań Jądrowych, w  tym również
w  samym reaktorze badawczym Maria - je-
dynym reaktorze badawczym zlokalizowa-
nym na terenie Polski.

Przedsięwzięcie okazało się dla mnie bar-
dzo ciekawe i  pouczające. Sam pobyt w  reak-
torze i  w  Zakładzie Unieszkodliwiania Odpa-
dów Promieniotwórczych – miejscu, gdzie
przechowuje się wypalone paliwo, był wyjąt-
kowym przeżyciem. Mogłam zobaczyć pra-
cujący reaktor i  prawie dotknąć zabezpieczo-
nych kapsuł z  wypalonym paliwem. Podczas
ćwiczeń z  pomiarów skażeń wewnętrznych
w  Laboratorium Pomiarów Dozymetrycz-
nych, mogłam przekonać się na własnej skó-
rze – dosłownie – że moja tarczyca jest wolna
od skażenia jodem radioaktywnym.

Podczas V Edycji Szkoły można było zapo-
znać się z  procesem wdrażania energetyki
jądrowej w  Polsce, poznać analizę incydentu
w  Fukushimie przeprowadzoną przez eks-
perta, wyniki stress-testów przeprowadzo-
nych w  krajach UE, wpływ energetyki jądro-
wej na środowisko, a  także poznać
najnowsze rozwiązania w  zakresie bezpie-
czeństwa podczas eksploatacji elektrowni
atomowych i  sposobów postępowania z  wy-
palonym paliwem reaktorowym.

Szkoda, że przeciwnicy energetyki jądro-
wej, również z  naszej gminy, nie skorzystali
z  zaproszenia organizatorów, by podczas za-
jęć i  wykładów lepiej poznać to, przeciwko
czemu walczą lub choćby zabrać głos w  dys-
kusji i  przedstawić tam swój punkt widzenia./w.w./

A t om ow e d y l e m a t y

Trudno jest obecnie dyskutować o  energetyce
atomowej bez emocji. Sprawa stała się poli-
tyczna i  często jest wykorzystywana jako
emocjonalny argument mający podnieść no-
towania danej partii lub szczególnego polity-
ka.

Ostatnie dni to kolejna wymiana ciosów
pomiędzy kampania rządową za (www.poz-
najatom.pl) i  natychmiastową reakcją niektó-
rych środowisk organizacji „zielonych” i  sko-
piowanie strony z  przeciwnymi informacja-
mi (www.poznajatom.org). Politycy i  decydenci
się bawią… Inżynierom pozostaje wybudo-
wać taką lub inna elektrownię, a  samym
mieszkańcom… zmieniać styl życia jeśli
elektrownia powstanie tuż koło ich miejsca
zamieszkania.

Sam problem energetyki atomowej w  Pol-
sce jest problemem globalnym. Polska musi
budować nowe elektrownie i  musi zmniej-
szać emisje CO2 (to europejskie regulacje i  te
same postulaty „zielonych” organizacji które
są przeciw atomowi). Nie możemy budować
samych elektrowni węglowych (choćbyśmy
chcieli, bo mamy kopalnie, ale one emitują
za dużo CO2, a  tego „zielona strona” już nie
akceptuje). Moglibyśmy (i  częściowo chcemy)
budować elektrownie gazowe, ale dziś gaz
importujemy z  Rosji (i  za to płacimy pięć [!!!]
razy drożej niż na giełdzie w  Nowym Jorku).
Szansą stają się próby znalezienia gazu łup-
kowego, proszę uważnie śledzić wyniki z  od-
wiertów, jeśli w  Polsce jest dużo tego gazu,
prawdopodobnie budowa elektrowni jądro-
wych może zamienić się w  inwestycje gazo-
we. Należy sceptycznie podchodzić do propo-
nowanych strategii budowy wyłącznie źródeł
na energetykę odnawialną (wiatraki i  elek-
trownie fotowoltaiczne oraz biogazownie).
Niezależnie od podawanych przykładów Nie-
miec (gdzie na razie odnawialnych źródeł jest
20% i  już pojawiają się problemy techniczne –
np. z  bilansowaniem systemu w  momencie
kiedy nie wieje wiatr lub nie świeci słońce),
ten wariant tylko częściowo może być reali-
zowany w  Polsce, nierealistyczne jest marze-
nie że w  ciągu dekady lub dwóch, całkowicie
przejdziemy na te technologie. Pomimo, ze
tanieją, cały czas wymagają astronomicz-
nych dopłat ze strony państwa, dlatego też
nie mogą być u  nas lekarstwem na braki
energii. Na dodatek, paradoksalnie, coraz
większe wymagania „ekologiczne” Europy,

same wpychają Polskę w  program atomowy,
bo przy ograniczonych zasobach energii od-
nawialnych, niemożliwości większej pro-
dukcji energii z  węgla i  jeśli nie dokopiemy
się do gazu łupkowego, to właśnie bloki ją-
drowe są jedyną alternatywą. Paradoksalne
jest więc że wszyscy przeciwnicy energii
z  atomu i  jednocześnie gorąco popierający,
zwiększenia celów redukcji emisji CO2 sta-
wiają Polskę pod ścianą, zmuszając do budo-
wy atomowych elektrowni.

Pierwsza reakcja lokalnych mieszkańców
jest naturalnie na „nie”. Niezależnie nawet
czy jest to elektrownia atomowa – budowa
każdego zakładu przemysłowego czy instala-
cji energetycznej zmienia charakter danej
miejscowości i  prowadzi od sennego, zapo-
mnianego na mapie zakątka do regionu in-
dustrialnego, którego życie, praca i  organiza-
cja związana jest z  największym, bliskim
zakładem przemysłowym. Elektrownia ją-
drowa z  uwagi na kampanie niektórych śro-
dowisk ekologicznych jest problemem szcze-
gólnym, bo tu budzone są podświadome leki,
w  łatwy sposób przywołuje się skojarzenia
bomb jądrowych, chorób popromiennych
i  wszystkiego co najgorsze. Łatwo tez prote-

Elektrowniaatomowakołomojegodomu
– plusy iminusy
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stować biegając ubranym w  kolorowe
ochronne kombinezony i  maskę przeciwga-
zową, niosąc transparent z  oznaczeniem ma-
teriałów promieniotwórczych. To budzi emo-
cje i  naturalnie niesie strach dla
mieszkańców – „a  może jednak jest to nie-
bezpieczne i  śmiertelne, niech więc zostanie
po staremu”. Warto jednak pamiętać, że pro-
testujący i  politycy na „nie”, dość szybko po-
jadą do domu, mieszkańcy zostaną zaś ze
swoimi stałymi problemami, których już nikt
nie będzie chciał rozwiązać bo nie budzi to
żadnego zainteresowania prasy i  mediów.

O  tym jak się żyje wokół elektrowni – nie
da się dziś dyskutować racjonalnie. Jakiekol-
wiek argumenty, że mimo wszystko istnieje
kilkaset bloków atomowych i  wciąż buduje
się nowe, zawsze będzie przykrywane emo-
cjonalna debatą. Dlatego – chyba zostaje je-
dynie przekonać się osobiście – i  samodziel-
nie zobaczyć w  miejscowościach do których
należy zorganizować wycieczki (za które
niech płaci potencjalny inwestor i  państwo),
wybrać samemu miejsca do których chce się
pojechać i  zabrać ze sobą jak najwięcej nawet
nie samych nieprzekonanych ale i  skrajnych
przeciwników atomu. Jeśli dyskutować,
a  nawet się kłócić – należy robić to na fak-
tach i  konkretach – a  nie w  formie happe-
ningu… Należy też wewnętrznie przyzwycza-
ić się, że nie wyłączymy w  Europie atomu,
w  obwodzie kaliningradzkim, który przecież
nie leży za daleko, budowana jest właśnie
wielka elektrownia o  mocy 2400 MW. To sa-
mo na Białorusi i  na Ukrainie. Jeśli mamy się
czegoś bać technicznie, to raczej rozglądajmy
się we właściwą stronę. Należy też rozważyć
determinację państwa, które chce zapewnić
dostęp do energii po rozsądnych cenach, re-
alizując dzisiejsze postulaty skrajnie ekolo-
giczne, po roku 2016 i  w  końcu dekady bę-
dziemy musieli albo kupować więcej
importowanego gazu po astronomicznych
cenach, albo astronomicznie dopłacać do od-
nawialnej energii (której i  tak nie wystarczy),
albo kupować importowaną energię z  atomo-
wych elektrowni ze Wschodu (pewnie też po
astronomicznych cenach).

Jest również coś co należy spokojnie roz-

ważyć. Lokalizacja elektrowni powinna być
wybrana starannie i  musi koncentrować się
na obszarach słabo rozwiniętych zarówno
rolniczo, turystycznie czy gospodarczo. To
miejsca, które mogą na inwestycji skorzystać
przekonując się ze warto zostać obszarem
przemysłowym z  wielkimi dochodami z  po-
datków i  opłat za użytkowanie lokalnych
gruntów. To tez konieczność naturalnej
współpracy mieszkańcy – elektrownia, gdzie
obie strony działają razem i  wspólnie rozwią-
zują swoje problemy.

Jest bowiem o  co walczyć. Warto popatrzeć
na listę najbogatszych polskich gmin, otwie-
ra ją Kleszczów w  województwie łódzkim,
gmina położona… koło kopalni węgla brunat-
nego i  największej polskiej elektrowni. Z  jed-
nej strony, przejście w  stronę miejscowości
koło wielkiego zakładu przemysłowego,
z  drugiej… 33 tysiące złotych rocznie na
mieszkańca wpływów podatkowych. Rozwią-
zanie wszystkich problemów z  infrastrukturą
– od dróg po darmowe telefony, a  także opie-
ka zdrowotna i  edukacja. Oczywiście to życie
jak w  bajce… ale należy je najpierw dobrze
wynegocjować. Jeśli mieszkańcy dadzą się
przekonać do bycia gminą przemysłową,
jeszcze przed rozpoczęciem samej inwestycji
powinni ustalić realne przyszłe dochody i  lo-
kalne regulacje, a  nie zdawać się na inwesty-
cyjne obietnice. W  zamian za poparcie opinii
publicznej i  łagodną, bezproblemową współ-
pracę – inwestor zgodzi się na wiele i  może
w  zamian rozwiązać problemy niskich do-
chodów okolicznych gmin. Trzeba jednak na
coś się zdecydować, albo zaakceptować inwe-
stycję i  czerpać z  tego duże finansowe korzy-
ści (i  pilnować żeby to było zagwarantowane
z  góry)… albo lepiej nie inwestować wcale.

Energetyka jądrowa ma bowiem jeden
problem, który wcale nie jest wskazywany
przez jego największych przeciwników. Nie
chodzi tu o  samą promieniotwórczość, skła-
dowanie odpadów (tych jest bardzo mało –
można je zmieścić rocznie do jednego dużego
samochodu ciężarowego i  zagwarantować że
zostaną wywiezione na specjalne składowi-
ska), zagrożenia wybuchami, tsunami i  ata-
kami terrorystycznymi są naprawdę wydu-

mane (co maja powiedzieć np. mieszkańcy
Świnoujścia, gdzie budowany jest terminal
na kroplony gaz – tam dopiero zdetermino-
wani terroryści mogliby doprowadzić do
zniszczeń). Problemem elektrowni jądrowej
jest konieczność zaangażowania bardzo du-
żego kapitału w  samą budowę – a  więc pro-
wadzenia inwestycji ściśle w  terminie. Stąd
biorą się tez różne wyliczenia opłacalności
produkcji z  elektrowni jądrowych, jeśli elek-
trownia jest zbudowana szybko i  bez proble-
mów – prąd będzie najtańszy (paliwo kosztu-
je stosunkowo niewiele), natomiast jeśli
pojawiają się opóźnienia, niedoróbki, a  co
najgorsze protesty społeczne, happeningi
i  nieskończone dyskusje polityków lub osób
chcących pokazać się w  mediach – całość za-
mienia się w  katastrofę ekonomiczną. Eko-
nomiczną a  nie techniczną – to jest bowiem
największe zagrożenie atomowe – miliardy
złotych lub euro, które zamiast za chwilę
efektywnie zamienić się w  produkcję taniej
energii, muszą być bezczynnie unierucho-
mione na opóźnionym placu budowy i  leżą-
cych odłogiem maszynach. To największy
„koszmar jądrowy” który już raz zdarzył się
w  polskiej historii.

Dlatego też, jeśli lokalni mieszkańcy zaak-
ceptują budowę i  zagwarantują brak prote-
stów – inwestor zgodzi się na wiele. Jeśli
w  lokalnej społeczności panuje konsensus –
łatwo będzie wynegocjować, drogi, szkoły,
baseny i  dopłaty dla mieszkańców. Jeśli na-
tomiast tego nie ma, a  panuje niezgoda, pod-
sycana kolejnymi wizytami polityków lub
„zdalnych” przeciwników, można tylko stra-
cić. Lepiej nie rozpoczynać inwestycji, bo
groźba opóźnień jest zbyt wielka, a  przenieść
się w  miejsce które zdecyduje się być zaple-
czem elektrowni.

Decyzja należy do mieszkańców… sami
muszą rozważyć wewnętrznie za i  przeciw.
i  wybrać najlepsze dla nich rozwiązanie,
spokojne życie jak dotychczas bez narzekania
na problemy elektrowni ale i  bez żadnej ze-
wnętrznej ekonomicznej pomocy, albo bycie
bogata gminą, gdzie jednak mieszkańcy mu-
szą decydować zgodnie … i  muszą umieć się
targować.Prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski
Od wielu lat związany z energetyką, moderniza-
cją i zmianami w tym sektorze, optymalizacją
produkcji i przede wszystkim technologiami in-
formatycznymi dla energetyki, gazownictwa
i przemysłu. Prezes firmy Transition Technolo-
gies SA – informatyka, automatyka i badania
rozwojowe a jednocześnie pracownik naukowy
Politechniki Warszawskiej – dr hab. i Kierownik
Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych
w Instytucie Techniki Cieplnej. Kilkadziesiąt
wdrożeń prac badawczych w elektrowniach
w Polsce, USA, Azji, wiele polskich i światowych
patentów, nagrody naukowe i komercyjne, opra-
cowanie szeregu nowych produktów. Współpra-
ca międzynarodowa z uczelniami i największymi
koncernami przemysłowymi.

A t om ow e d y l e m a t y

Prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski
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19 marca 35-osobowa grupa osób niepełno-
sprawnych wraz z  opiekunami wyjechała do
Parku Wodnego w  Sopocie. Podczas trzygo-
dzinnego pobytu skorzystaliśmy z  wielu do-
stępnych tam atrakcji. Okazały się one nie
tylko świetną zabawą i  przyjemnością, ale
także doskonałą formą rehabilitacji rucho-
wej. Dla niektórych uczestników była to
pierwsza wizyta w  tego typu obiekcie, bo sa-
mo dotarcie do Sopotu już może być dla nich
nie lada problemem. Odświeżeni i  zrelakso-
wani wracaliśmy do domu w  doskonałych
nastrojach. Podróż powrotna minęła w  at-
mosferze wspólnych śpiewów i  wesołej za-
bawy.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Parku
Wodnego Sopot za udogodnienia związane ze
skorzystaniem z  obiektu. Podziękowania
składamy także panu Dyrektorowi Zespołu
Szkół w  Choczewie Andrzejowi Soboniowi,
a  także panu Wójtowi Wiesławowi Gębce,
którzy wydatnie wspomogli zorganizowanie
tego wyjazdu. Krzysztof Łasiński

Integracja
waquaparku

Wiosnawsołectwie
Borkowo

Odnawiamy
Łętowo

Dzięki pieniądzom uzyskanym z  zabaw so-
łeckich w  Łętowie udało się odnowić krzyż
przydrożny w  wraz z  ogrodzeniem. Pracę przy
krzyżu wykonali społecznie p. Tomasz Zien-
ke, p. Piotr Kopicki, p. Dariusz Osak, którym
w  imieniu mieszkańców dziękuję. Dziękuję
również p. Stanisławowi Pobłockiemu za
zrobienie i  zainstalowanie poręczy przy wej-
ściu do świetlicy w  Łętowie.Radny Rafał Kowalski

Sławny mistrz kuchni pan Adam Gessler
przybył w  kwietniu na ziemię choczewska
z  ekipą telewizyjną, która nagrywała pro-
gram promujący potrawy tradycyjne i  regio-
nalne, które zostały nagrodzone PERŁAMI ja-
ko najwyższe odznaczenie kulinarne oraz
potrawy wpisane na listę Ministerstwa Rol-
nictwa. Łącznie 8 potraw, w  tym nalewka ja-
godowa Katarzyny Zacharewicz.

Organizatorem nagrania była pani Alek-
sandra Raczyńska z  Urzędu Marszałkowskie-
go w  Gdańsku. Program ma przede wszyst-
kim promować tradycyjną i  regionalną
kuchnię pomorską i  potrawy, które uzyskały
nagrodę „PERŁY”:

„Kaczka po Pomorsku” Katarzyny Zachare-
wicz otrzymaną w  2007 roku oraz „ŚLEDŻ
BAŁTYCKI PO RYBACKU” Mirosławy Górczyń-
skiej Perła otrzymana w  2011 roku.

Katarzyna Zacharewicz, organizatorka
spotkania w  gospodarstwie agroturystycz-
nym, przygotowała piękny stół z  potrawami:
półmisek z  domowymi wyrobami,kaczkę po
pomorsku, twaróg i  masło, borówkę z  grusz-
ką, żurawinę z  chrzanem, nalewkę jagodową,
śliwki w  occie i  pyszne nalewki.

Mirosława Górczyńska oprócz „Śledzia bał-
tyckiego po rybacku” przygotowała pyszne
„pierogi Babci Marysi”, nalewki i  znakomite

w  smaku ciasta.
Anna Szafoni prezentowała „Choczewskie

wino z  róży”, które było smacznym dodat-
kiem na stole.

Jednocześnie nagrano przygotowanie żu-
rawiny z  chrzanem i  jabłkiem a  przede
wszystkim proces przygotowania i  pieczenia
kaczki po pomorsku. Uczestniczki tego spo-
tkania prezentując swoje potrawy podkreśla-
ły ich tradycyjny smak.

Pan Adam znany jest ze znakomitej wiedzy
o  smakach i  zapachach wszystkich kuchni
świata, a  Stół Choczewski uznał za mi-
strzowski, choćby z  tego względu, że wszyst-
kie użyte przyprawy były z  przydomowego
ogrodu i  bez konserwantów. Mówił, że po-
dróżując po świecie szuka oryginalnych
smaków i  zapachów dawnej kuchni polskiej
a  taką kuchnię znalazł na ziemi choczew-
skiej. Podkreślił, że nie warto wyjeżdżać na
wyspy tropikalne, skoro w  tysiącu gospo-
darstw agroturystycznych ziemi pomorskiej
można spotkać bardzo dobre warunki wypo-
czynku i  tak wspaniałą kuchnię regionalną
i  tradycyjną.

Doradca rolny PODR w GdańskuGenowefa Błahuszewska

Wizyta
panaGesslera
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W  dniach 19-22 kwietnia odbyły
się w  Redzie XVI Mistrzostwa Pol-
ski w  Piłce Siatkowej Pracowni-
ków Samorządowych. Nasza
drużyna wzięła udział w  tych
rozgrywkach już po raz piętnasty.
Od pięciu lat gramy w  kategorii
„+45”. Zgodnie z  regulaminem
w  tej grupie mogą grać już tylko
bardzo dojrzali mężczyźni, którzy
ukończyli 45 lat, natomiast pa-
niom nikt wieku nie liczy. Na
boisku w  drużynie musi znajdo-
wać się jednocześnie trzech pa-
nów i  trzy panie. W  tym roku
konkurencja znacznie wzrosła
(widocznie samorządowcy się
starzeją), bo dojechały drużyny

z  Częstochowy, Człuchowa i  Sta-
rogardu Gdańskiego. Po rundzie
kwalifikacyjnej znaleźliśmy się
w  grupie zespołów walczących
o  miejsca 5-8. Ostatecznie po za-
ciętym meczu z  odwiecznym ry-
walem z  Zabrza (przegraliśmy
1:2), zajęliśmy szóste miejsce.
Jest to znacznie gorszy wynik
w  porównaniu do roku ubiegłego,
kiedy to zdobyliśmy wicemi-
strzostwo Polski, ale poziom za-
wodów wciąż rośnie i  równie do-
brze mogliśmy zająć dalsze
miejsce, a  decydujące mecze
przegraliśmy nieznacznie. Trzy-
krotny dotychczas mistrz Polski
Białogard też tym razem zajął

dopiero miejsce czwarte. Główne
trofea zdobyli zaś debiutanci.
W  finale Człuchów pokonał Czę-
stochowę i  został mistrzem Pol-
ski. Trzecie miejsce zajął zespół
z  Gliwic.

W  naszej drużynie grali: Alicja
Jaskulska, Lila Świątek, Marlena
Gacek ,Marek Świątek, Kazimierz
Kowalewski, Andrzej Kościemski,
Józef Marcinkowski, Jerzy Czer-
wionka i  Krzysztof Łasiński.

Miłym akcentem gali, podczas
której wręczano nagrody było
wyróżnienie dla drużyny Urzędu
Gminy Choczewo nagrodą spe-
cjalną „fair play”. Pamiątkową
statuetkę dla najstarszego za-

wodnika mistrzostw otrzymał
zaś nasz siatkarz Jurek Czer-
wionka. Może warto dodać, że
byliśmy drużyną o  najwyższej
średniej wieku i  chyba zawsze
tak było od początku wprowa-
dzenia kategorii „+45”. Wciąż
jednak gramy i  bawimy się siat-
kówką. Spotykamy się nie tylko
z  okazji turniejów, ale przez cały
rok w  każdy wtorek i  czwartek
o  godz. 19.00 w  sali sportowej
przy szkole w  Choczewie. Sala
w  tym czasie dostępna jest dla
wszystkich chętnych, którzy
chcieliby pograć w  siatkówkę.
Serdecznie zapraszamy!Krzysztof Łasiński

31 marca 2012 roku w  Choczewie
odbyły się XII Powiatowe Mi-
strzostwa w  Piłce Siatkowej Pra-
cowników Samorządowych.
Organizatorami mistrzostw byli:
Urząd Gminy Choczewo oraz Sta-
rostwo Powiatowe w  Wejhero-
wie. Impreza odbyła się pod pa-
tronatem starosty wejherow-
skiego, pana Józefa Reszke.
Rozgrywki przeprowadzone zo-
stały w  hali sportowej Zespołu
Szkół w  Choczewie, a  udział
w  nich wzięło sześć drużyn, re-
prezentujących samorządy: Sta-
rostwo Powiatowe w  Wejhero-
wie, Miasto Redę, Miasto Rumię
oraz Gminę Linia, Gminę Luzino
i  Gminę Choczewo.

W  tegorocznych Powiatowych
Mistrzostwach Gminę Choczewo
reprezentowała drużyna w  skła-
dzie: pani Alicja Jaskulska, pani
Marlena Gacek, pani Katarzyna
Knapińska, pan Krzysztof Łasiń-
ski, pan Andrzej Kościemski, pan
Maciej Michniak, pan Łukasz
Ciuk, pan Andrzej Wojciechow-
ski, pan Kazimierz Kowalewski
i  pan Dariusz Bemka. Miejsce
I  zajęła drużyna reprezentująca
Starostwo Powiatowe – gratulu-

jemy. II miejsce wywalczyli siat-
karze z  Miasta Rumia, natomiast
III miejsce drużyna Gminy Luzi-
no.

Przeprowadzone wśród drużyn
głosowanie wyłoniło ponadto
zdobywców tytułów:
• najsympatyczniejszy zespół –

puchar otrzymała drużyna
z  Choczewa

• najlepsza siatkarka – puchar
otrzymała pani Alicja Jaskul-
ska z  drużyny gospodarzy

• najlepszy siatkarz – puchar
otrzymał pan Andrzej Ko-
ściemski z  drużyny gospoda-
rzy.
Pan Maciej Michniak otrzymał

nagrodę „Fair Play”.
Na zakończenie, Wójt Gminy

Choczewo pan Wiesław Gębka
oraz Zastępca Wójta Gminy pani
Marzena Górnisiewicz podzięko-
wali zawodnikom za grę i  skła-
dając gratulacje wręczyli pucha-
ry, medale oraz dyplomy.

Podziękowania za pomoc
w  organizacji rozgrywek skiero-
wane zostały do sędziów: pana
Tarasa Strzeleckiego i  Macieja
Fularczyka, którzy otrzymali
ufundowane przez pana Jerzego

Czerwionkę patery z  wyrobami
choczewskiej firmy „Czer-Mar”.
Podziękowanie otrzymał również
pan Jerzy Czerwionka za pomoc
w  organizacji mistrzostw.

Rozgrywki zakończył wspólny,
wyśmienity posiłek, który został
przygotowany przez pracowni-
ków kuchni Zespołu Szkół
w  Choczewie.

Tym razem bezmedalu

XII PowiatoweMistrzostwawPiłce
Siatkowej PracownikówSamorządowych
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Od 1 stycznia 2012 roku pacjenci w  prostszy
sposób mogą dochodzić odszkodowania i  za-
dośćuczynienia w  związku z  nieprawidło-
wym udzieleniem świadczeń zdrowotnych
w  szpitalu, ponieważ obowiązuje znowelizo-
wana ustawa o  prawach pacjenta i  Rzeczniku
Praw Pacjenta. Poszkodowany w  takich spra-
wach nie musi występować z  powództwem
do sądu, lecz może skorzystać z  postępowa-
nia przed wojewódzką komisją do spraw
orzekania o  zdarzeniach medycznych, które
jest szybsze (sprawa rozstrzygana jest w  cią-
gu maksimum 4 miesięcy) i  tańsze (tylko 200
złotych opłaty od wniosku).

Komisja zajmuje się sprawami będącymi
następstwem udzielania świadczeń zdrowot-
nych w  szpitalu. Następstwami mogą być:
zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub roz-
strój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta.
Takie następstwo musi powstać wskutek
diagnozy (jeżeli spowodowała ona niewłaści-
we leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,
przyczyniając się do rozwoju choroby), lecze-
nia (w  tym wykonania zabiegu operacyjnego)
lub zastosowania produktu leczniczego lub
wyrobu medycznego. Co najważniejsze – aby
uzyskać odszkodowanie diagnoza, leczenie
lub zastosowanie produktu leczniczego musi
być dokonane niezgodnie z  aktualną wiedzą
medyczną.

W  każdej sprawie należy indywidualnie
rozważyć czy lepiej dochodzić roszczeń w  no-
wej procedurze – przed wojewódzką komisją
– czy może lepiej wystąpić z  powództwem do
sądu. W  przypadku postępowania przed wo-
jewódzką komisją ds. orzekania o  zdarze-
niach medycznych rozstrzygnięcie zapada
znacznie szybciej, ale poszkodowany może
uzyskać maksymalnie 100 000 złotych za za-
każenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju

zdrowia albo rodzina pacjenta może uzyskać
maksymalnie 300 000 złotych za śmierć pa-
cjenta. W  przypadku postępowania przed są-
dem jest szansa na uzyskanie wyższych
kwot, szczególnie w  razie powstania trwałego
kalectwa wskutek zdarzenia medycznego,
jednak tego rodzaju sprawy są długotrwałe
i  na rozstrzygnięcie sądu można czekać na-
wet kilka lat.

Muszę podkreślić, że ułatwienia procedu-
ralne dotyczą tylko zdarzeń medycznych po-
wstałych w  szpitalu. I  to tylko tych, które po-
wstały po 1 stycznia 2012 roku. Wcześniejsze
szkody oraz szkody powstałe poza szpitalem
mogą być dochodzone wyłącznie przed są-
dem. W  przypadku postępowania przed woje-
wódzką komisją poszkodowany powinien
złożyć wniosek w  terminie 1 roku od dnia,
w  którym pacjent dowiedział się o  zakażeniu,
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia. Ter-
min ten nie może być jednak dłuższy niż 3 la-
ta od dnia, w  którym nastąpiło zdarzenie,
którego efektem są wymienione następstwa.

Dochodzenie odszkodowania najlepiej za-
cząć od kontaktu z  kancelarią prawną, która

ma doświadczenie w  prowadzeniu spraw
związanych ze zdarzeniami medycznymi.
W  pierwszej kolejności należy ocenić czy
zdarzenie ma charakter błędu medycznego
czy też dolegliwości doznawane przez po-
szkodowanego są możliwym powikłaniem po
zabiegu. Następnie trzeba indywidualnie roz-
ważyć czy w  konkretnej sprawie korzystniej
jest skierować sprawę do sądu czy do woje-
wódzkiej komisji ds. orzekania o  zdarzeniach
medycznych.

Kancelaria Prawna Mikolcz i  Wspólnicy
udziela darmowych porad prawnych dla osób
poszkodowanych zdarzeniami medycznymi.
Aby umówić się na bezpłatne spotkanie
z  prawnikiem proszę zadzwonić pod numer
58 573 17 34 lub napisać e-mail na adres kan-
celaria@mikolcz-odszkodowania.pl. Więcej in-
formacji o  odszkodowaniach za wypadki
znajdą Państwo na stronie internetowej
www.mikolcz-odszkodowania.plCezary Śpiewak-Dowbór

Ekspert ds. odszkodowań w Kan-
celarii Prawnej Mikolcz i Wspól-
nicy. Zajmuje się dochodzeniem

roszczeń w związku z wypadkami drogowymi,
wypadkami przy pracy i błędami medycznymi,
pomaga również członkom rodzin które straciły
osobę bliską w wypadku śmiertelnym.

P o r a d y p r a w n e

Błędymedyczne

Komentarz mecenas Agnieszki Mikolcz, radcy prawnego z  Kancelarii Prawnej Mi-kolcz i Wspólnicy:Błąd medyczny jest bardzo traumatycznym doświadczeniem w życiu poszkodowanegooraz całej jego rodziny. Dlatego poszkodowani zawsze powinni dochodzić swoich uzasad-nionych praw. Jeżeli wystąpił błąd medyczny to szpital powinien pokryć poszkodowanemuwszystkie wynikłe z tego powodu koszty. Ponadto jeżeli poszkodowany utracił całkowicielub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lubzmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do na-prawienia szkody odpowiedniej renty. Natomiast za cierpienie i krzywdę, które były wyni-kiem błędu medycznego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne. W przypadku, gdy błądmedyczny był bardzo poważny i poszkodowany zmarł najbliższym członkom rodziny po-szkodowanego przysługuje szereg świadczeń od szpitala, w tym zadośćuczynienie pienięż-ne za doznaną krzywdę”
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Według źródeł historycznych, produkcję por-
celany najprawdopodobniej zapoczątkowano
w  Chinach już około 200 roku p.n.e., skąd Eu-
ropejczycy zaczęli ją sprowadzać na stary
kontynent na początku 16 wieku. Była wów-
czas produktem bardzo poszukiwanym, któ-
rego wartość w  złocie określano na podstawie
wagi.

We wczesnych latach osiemnastego wieku
w  Miśni rozpoczęto wytwarzanie białej porce-
lany o  wysokiej temperaturze wypału. Później
opanowano sposoby jej trwałego zdobienia.
Porcelana rozpowszechniła się na dworach
władców i  magnatów.

O  malowaniu na porcelanie opowiada pani
Urszula Spychalska, artystka amatorka, która
swą pasję realizuje na warsztatach prowa-
dzonych przez panią Marię Hoch w  Pracowni
„Hoch Art” w  Chmielnie.

Malowanie na porcelanie polega na nakła-
daniu na naczynie niezwykle cienkiej war-
stwy farby. Gdy nałożymy za grubą warstwę,
po wypale na powierzchni naczynia mogą po-
wstać pęcherze i  ubytki. Do rozprowadzania
farby najwygodniej stosować wyłącznie gąb-
kę, gdyż malując pędzlem bez wyczucia, robią
się smugi i  plamy, które na dobre uwidacz-
niają się dopiero po wypale. Wówczas nie da
się już nic skorygować. Proces malowania jest
czasochłonny, gdyż obejmuje kilka wypałów.
Wypalamy z  osobna każdy kolor i  każdą ko-
lejną warstwę, do momentu, gdy obrazek zo-
stanie przez artystę uznany za doskonały.
Procesu wypalania dokonuje się w  specjalnym
wysokotemperaturowym piecu, aby nastąpiło
utwierdzenie farby.

Złocenia wykonuje się prawdziwym (dość
drogim!) płynnym złotem, które na etapie na-
kładania ma kolor brązowy… Dopiero po wy-
pale uzyskuje właściwy kolor i  połysk.

Każda z  wykonanych przez panią Urszulę
prac ma swój niepowtarzalny charakter
i  w  każdej z  nich artystka zostawia cząstkę
samej siebie.

Trzeba zdać sobie również sprawę z  tego, że
malowanie wzorów rzadko odbywa się na
równej płaszczyźnie, zazwyczaj są to wypukłe
lub wklęsłe powierzchnie, więc jest to na-
prawdę trudna i  żmudna praca. Wymaga ol-
brzymiej cierpliwości i  wprawy.

Europa i  świat już od dawna doceniają
malowanie na porcelanie i  traktują ją niemal
jak odrębną dziedzinę sztuki. Amatorzy ma-
larstwa na porcelanie zakładają tam stowa-
rzyszenia i  kluby, organizują pokazy i  kon-
kursy.

W  jednym z  takich konkursów w  Szwecji
uczestniczyła również Pani Urszula. W  kate-
gorii: „Szwecja contra reszta świata” zajęła
pierwsze miejsce (na zdjęciu zwycięska szka-
tułka), pozostawiając za sobą 45 konkuren-
tów.

Pani Urszula może pochwalić się również
udziałem w  Międzynarodowym Konwencie
zorganizowanym we Włoszech nad jeziorem
Como, który zgromadził najlepszych designe-
rów z  całego świata.

Trzeba przyznać, że wykonane przez Panią
Urszulę prace to naprawdę niezwykłe i  wyjąt-
kowe dzieła sztuki.

Mam nadzieję, że uda się kiedyś zorgani-
zować u  nas wystawę tych prac, aby zaintere-
sować malowaniem na porcelanie naszych
miejscowych artystów. /w.w./

Malowanienaporcelanie
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Poszukujemy sponsorów i  ludzi dobrejwoli, którzy byliby chętni współfinanso-wać organizację kąpieliska strzeżonegona plaży w Lubiatowie, a także chętnychdo współfinansowania opracowaniaprojektu ścieżki edukacyjnej „Stilo”.
W zamian oferujemy logo na koszulkachratowników, bannery reklamowe na wie-życzce ratowniczej oraz na tablicach in-formacyjnych na ścieżce edukacyjnej.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Dane do kontaktu:z-ca.wojt@choczewo.com.pl

Komunikat
W związku z zamiarem wydania albumu
poszukujemy starych pocztówek lub zdjęć
Choczewa i okolic. Bliższe informacje pod tel.
605669626, email: kal22@interia.eu lub w
redakcji „Wieści...”

Bardzo pilnie poszukujemy mieszkania
dla 3 osób (w tym 2-letnie dziecko)

Osoby mogące pomóc proszone są
o kontakt: 722 024 910.
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TWÓJ PRZYJACIEL BANK

16 kwietnia 2012 w siedzibie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie odbył się finał konkursu „Twój przyjaciel – BANK”.
Celem konkursu było:
1) rozszerzenie wiedzy w zakresie polskiego systemu bankowego, banków spółdzielczych,
2) popularyzowanie wiedzy o Kaszubskim Banku Spółdzielczym,
3) doskonalenie umiejętności rachunkowych i ekonomicznych niezbędnych każdego dnia.

Konkurs skierowany był do uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjalnych.
W konkursie wzięło udział 12 szkół, które zgłosiły łącznie 202 uczniów.

Ostatecznie wygrał Zespół Szkół nr 1 – gimnazjum nr 2 w Wejherowie. Jako nagrodę szkoła otrzymała wysokiej klasy projektor.

Jeśli chodzi o wyniki indywidualne to, na podstawie testu (II etap) wyłoniona została 3 zwycięzców.
Można było zdobyć łącznie 37 punktów. I tak:
I miejsce (namiot) Michał Sowa - Zespół Szkół nr 1 – gimnazjum nr 2 w Wejherowie (31 pkt)
II miejsce (wieża) Jakub Ruth -Zespół Szkół nr 3 –Gimnazjum nr 3 w Wejherowie (29,5 pkt)
III miejsce (aparat fotograficzny) Martyna Krzemińska - Zespół Szkół nr 1 – gimnazjum nr 2 w Wejherowie (28 pkt).

Zostały wyróżnione także 3 kolejne wyniki uczestników:
I wyróżnienie (książka + gra logiczna) Artur Szkrzynecki (27,5 pkt)
II i III wyróżnienie (książka + gra logiczna) Bartosz Malinowski (26,5 pkt) + Damian Knaś (26,5 pkt).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom!!!
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Dzień zielonych
Dzień Ziemi w  naszym Przedszkolu
był świętem zielonych. Dzieci ubrane
w  zielone bluzeczki zaprojektowały
i  wykonały z  różnych odpadów po-
mysłowe zwierzęta, pojazdy, wazoni-
ki, roboty – a  przy okazji przekonały
się jak ważne jest segregowanie
śmieci i  ich ponowne wykorzystanie.
Powstała „Galeria śmieciowa”, która
wzbudziła zaciekawienie i  podziw
dzieci, rodziców i  odwiedzających nas
gości.

Na zdrowie!”
Nasze przedszkolaki odwiedziły
Gminny Ośrodek Zdrowia, w  którym
przyjęła nas Pani Doktor Sylwia
Krzeptowska. Dzieci obejrzały gabine-
ty lekarskie, poczekalnię i  rejestrację,
a  podczas rozmowy z  Panią Doktor
dowiedziały się o  pracy lekarza i  pie-
lęgniarki. Spotkaliśmy się także z  Ra-
townikiem Medycznym, który poka-
zał wyposażenie karetki. Na koniec
spotkania Pani Doktor życzyła nam
dużo zdrowia, a  my podziękowaliśmy
za poświęcony nam czas.

W świecie cudowności,czyli przygody Pippi”
Teatrzyk o  Pippi, ale także o  zegarecz-
ku, Bergamuciku, wiewiórce, tęczo-
wym stworku i Pinokiu, który obej-
rzały nasze dzieci stał się przyczyn-
kiem do rozmowy na temat właś-
ciwego postępowania w  stosunku do
kolegów. Występ białostockich akto-
rów podobał się, czego dowodem były
gromkie brawa.

Dzień bańki mydlanej
Małe i  duże, w  tęczowych barwach
były bańki, które oczarowały naszych
przedszkolaków. Dzieci same były ich
„twórcami” i  chociaż żadnej nie udało
się złapać, to zabawa była świetna!

Halina K.-Ptak
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Wkrótce w  Twoim życiu zacznie się nowy etap
edukacyjny – nauka w  szkole ponadgimna-
zjalnej. Może on potrwać trzy lub cztery lata.
To, gdzie i  w  jaki sposób je spędzisz, zależy
w  dużej mierze od Ciebie. Jeżeli masz zamiar
studiować bezpośrednio po ukończeniu szkoły
ponadgimnazjalnej, wybierz liceum ogólno-
kształcące lub technikum, które daje możli-
wość zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Jeżeli chcesz w  ciągu trzech lat zdobyć za-
wód, wybierz zasadniczą szkołę zawodową. Po
jej ukończeniu możesz podjąć pracę lub kon-
tynuować naukę w  technikum uzupełniają-
cym dla dorosłych albo ogólnokształcącym li-
ceum uzupełniającym dla dorosłych. Masz do
wyboru zawody, których możesz uczyć się, ja-
ko uczeń w  szkole lub pracownik młodociany,
zdobywając wiedzę praktyczną u  pracodaw-
ców. Jeżeli uznasz, że warto ubiegać się
o  przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
w  powiecie wejherowskim lub lęborskim, aby
tu kontynuować edukację, musisz dokładnie
zapoznać się z  obowiązującym systemem re-
krutacji, poznać kryteria przyjęć do wybranej
klasy (klas), dokonać racjonalnego wyboru
i  przestrzegać określonych terminów oraz
procedur.

W  tym roku po raz kolejny rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych będzie prowadzo-
na przy pomocy systemu elektronicznego. Na-
bór wspomagany takim systemem daje
znacznie większy komfort przy wyborze szko-
ły i  oczekiwaniu na wyniki przyjęć.

Jak wybrać szkołę i  klasę?
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to odpo-
wiedzialna i  ważna decyzja. Może zaważyć
na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego
decyzję tę musisz podjąć rozważnie. Weź pod
uwagę swoje zainteresowania, zdolności oraz
możliwości. Pomocy i  porady możesz szukać
u  swoich rodziców (opiekunów), wychowaw-
cy, doradcy zawodowego, szkolnego pedago-
ga. Odwiedź szkoły, którymi jesteś wstępnie
zainteresowany, zobacz, jaka panuje tam at-
mosfera, warunki do nauki i  rozwijania
Twoich zainteresowań. Sprawdź wyniki eg-
zaminów zewnętrznych. Spróbuj ocenić swo-
je szanse, dowiedz się o  przedmioty punkto-
wane w  wybranych szkołach oraz limity
punktów, które obowiązywały w  latach ubie-
głych. W  przypadku wyboru kształcenia
w  zawodach weź pod uwagę stan zdrowia
oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.
Zrób wszystko, by dokonać trafnego wyboru.
To pozwoli Ci znaleźć się na liście przyjętych
kandydatów i  rozpocząć wakacje.

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły
ponadgimnazjalne i  dowolną liczbę klas (od-
działów) w  tych szkołach. Ustalając kolejność
wybranych przez siebie oddziałów, określasz
swoją hierarchię – na pierwszym miejscu
wpisz tę klasę w  szkole, w  której najbardziej
chciałbyś się uczyć. Jeśli zgromadzona przez
Ciebie liczba punktów będzie niewystarczają-
ca, znajdziesz miejsce w  drugiej lub trzeciej
szkole, a  może w  innej klasie. Warto wybrać
szkoły odpowiadające Twoim możliwościom.
System będzie przydzielał Cię do klas kolejno

– od klasy wybranej na liście preferencji, jako
pierwszej.

Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub
wyłącznie oddziały cieszące się dużą popular-
nością albo wszystkie oddziały w  szkołach od
lat przyjmujących kandydatów wyłącznie
z  wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse
na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeli-
czyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz
za świadectwo oraz egzamin gimnazjalny i  po-
równaj z  punktacją w  interesujących Cię kla-
sach. Nie śpiesz się. Rozważnie podejmij decy-
zję. Pamiętaj, to Twój wybór i  Twoja przyszłość.

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub kon-
kursu, który gwarantuje Ci przyjęcie do szkoły
niezależnie od innych kryteriów, nie wybieraj
trzech szkół. System automatycznie przypisze
Cię do szkoły pierwszej preferencji w  wybra-
nym oddziale, przydzielając 200 punktów.
Masz do wyboru bogatą ofertę edukacyjną. Je-
żeli wybierzesz kształcenie w  klasie sportowej,
językowej lub artystycznej musisz pamiętać
o  dodatkowych wymaganiach określonych
w  szkolnych informatorach. Dokumenty nale-
ży tam dostarczyć od 21maja do 23maja. Od 25
maja do 15 czerwca będą przeprowadzane
sprawdziany kierunkowe, jednakże punktacja
uzyskana na sprawdzianie kierunkowym nie
będzie wliczana do ogólnej liczby punktów.

Rekrutacja krok po kroku...
▶ Wybór szkół i klas, w których chcesz konty-nuować naukę: To, oczywiście, pierwszy krok.
Wskazówki, jak to zrobić, przedstawiono po-
wyżej. Starając się o  przyjęcie do oddziałów, do
których wymagane są dodatkowe dokumenty,
tj. do klas w  niektórych technikach, zasadni-
czych szkołach zawodowych, do klas sporto-
wych, sprawdź dokładnie, jakie to są doku-
menty i  kiedy masz je dostarczyć. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdziesz w  infor-
matorach tych szkół.
▶ Lista preferencji: Jest to lista, gdzie wpisu-
jesz w  kolejności wybrane przez Ciebie szkoły
i  klasy. W  elektronicznej rekrutacji kandydat
otrzymuje miejsce w  jednym oddziale, usytu-
owanym najwyżej na indywidualnej liście
preferencji, do którego wygrał konkurencję
z  innymi kandydatami, nie blokując miejsca
w  oddziałach niżej usytuowanych w  jego hie-
rarchii.
▶ Wypełnienie i złożenie podania do szkoły po-nadgimnazjalnej (od 21 maja do 22 czerwca br):
To formalne potwierdzenie Twojego wyboru.
▶ Szkoła pierwszego wyboru: Szkoła, którą
wpisałeś, jako pierwszą na swojej liście prefe-
rencji.
▶ Zmiana listy preferencji: Być może już po
dokonaniu przez Ciebie wyboru i  złożeniu po-
dania wraz z  całą dokumentacją pojawią się
wątpliwości, co do słuszności podjętej decyzji.
Jeżeli zdecydujesz, że musisz dokonać zmian
w  swoich preferencjach, będziesz mógł to zro-
bić, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli zde-
cydowałeś się na zmiany na liście preferencji,
musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wybo-
ru i  odebrać dokumenty, które tam złożyłeś
(potwierdzasz odbiór dokumentów na podaniu
i  pozostawiasz je w  szkole). Następnie wypeł-

niasz podanie ponownie, podając nową listę
preferencji i  dostarczasz wraz z  kompletem
pozostałych dokumentów do nowej szkoły
pierwszego wyboru. Nie decyduj pochopnie,
dobrze przemyśl swoją decyzję, bowiem zmia-
ny w  obrębie całej listy oddziałów możesz do-
konać do 29 czerwca 2012 br
▶ Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadcze-nia do szkoły pierwszego wyboru (od 2 do 4 lip-ca br do godziny 12.00): Wraz ze świadectwem
otrzymasz potwierdzone za zgodność z  orygi-
nałem kopie świadectwa i  zaświadczenia
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o  wyni-
kach egzaminu. Do szkoły pierwszego wyboru
zanieś tylko jedną kopię świadectwa i  za-
świadczenia o  wynikach egzaminu.

Jeżeli na świadectwie ukończenia gimna-
zjum masz wpisane dodatkowe osiągnięcia,
które mają wpływ na wynik rekrutacji (prze-
czytaj uważnie materiał Zasady punktacji za
oceny i  inne osiągnięcia dostępny na stronie
internetowej naboru), przynieś po jednej kopii
zaświadczeń i  dyplomów konkursów, w  prze-
ciwnym razie nie będziesz miał przydzielo-
nych dodatkowych punktów. Jeżeli jesteś lau-
reatem olimpiady lub konkursu, który
gwarantuje Ci automatyczne przyjęcie do
szkoły, koniecznie przynieś odpowiednie za-
świadczenie. Oryginały dokumentów zanie-
siesz do szkoły, która umieści Cię na liście
przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia
woli nauki w  tej szkole.
▶ Ogłoszenie wyników wstępnego przydziału(06 lipca br do godz. 12.00): Na podstawie Two-
jej listy preferencji oraz liczby punktów system
dokona przydziału. Informację o  tym, do której
klasy się dostałeś, znajdziesz w  Internecie oraz
w  Twojej szkole pierwszego wyboru. Jeśli nie
zostałeś przyjęty do żadnej z  klas (szkół), wów-
czas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona
dostępna w  każdej szkole ponadgimnazjalnej
oraz w  Internecie.
▶ Dostarczenie oryginału świadectwa do szko-ły (od 06 do 10 lipca br do godz. 12.00): Gdy do-
stałeś się do jednej z  wybranych przez siebie
szkół, koniecznie jak najszybciej zanieś wła-
śnie do niej oryginał świadectwa i  zaświad-
czenia o  wyniku egzaminu. W  ten sposób po-
twierdzisz swoją wolę nauki w  tej szkole.
Nieprzedłożenie w  terminie oryginałów jest
jednoznaczne z  rezygnacją z  nauki w  szkole.
Jeżeli szkoła wymaga przedłożenia innych do-
kumentów, należy je niezwłocznie dostarczyć.
Po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec Two-
jej nowej szkoły, możesz poczuć się uczniem
szkoły ponadgimnazjalnej.
▶ Nabór uzupełniający: Jeśli nie udało Ci się
dostać do żadnej z  wybranych szkół i  19 lipca
br nie znalazłeś się na liście przyjętych, przej-
rzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna
w  internecie i  na bieżąco aktualizowana. Wy-
bierz klasę (szkołę), w  której są jeszcze wolne
miejsca. Zanieś podanie o  przyjęcie (w  wersji
papierowej, wypełnione tradycyjnie) wraz
z  kompletem oryginalnych dokumentów
(w  dn. 20-24.08.br), a  w  ustalonym terminie
otrzymasz informację zwrotną (30 sierpnia br
do  godz. 12.00) Iwona Ratajczak

Krótki poradnik gimnazjalisty
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Wyjazd integracyjny
Dnia 17 kwietnia 2012 roku klasy - III a  i  III b
brały udział w  zajęciach integracyjnych
w  Szkole Specjalnej w  Wejherowie w  ramach
Dni Otwartych tej szkoły. Myślą przewodnią
towarzyszącą temu przedsięwzięciu była in-
tegracja uczniów niepełnosprawnych oraz
umożliwienie odwiedzin w  szkole specjalnej
dzieciom pełnosprawnym. Podczas wspól-
nych zabaw w  auli szkolnej nasi uczniowie
mieli możliwość poznania uczniów niepeł-
nosprawnych z  różnymi dysfunkcjami, uczy-
li się z  nimi współdziałać.

Tematyką zajęć była ochrona środowiska,
w  nawiązaniu do Dnia Ziemi (22.04). Dzieci,
bawiąc się, poznały formy ochrony przyrody,
rośliny i  zwierzęta chronione oraz uczyli się
segregować śmieci. W  czterech grupach wy-
konali prace z  surowców wtórnych – piękne
ekoludki. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili
również inne pomieszczenia Szkoły Specjal-
nej –  m.in. salę doznań sensorycznych. Mi-
łym akcentem pobytu był poczęstunek oraz
to, że na pamiątkę nasi uczniowie otrzymali
pamiątkowe zdjęcie, na którym są wszyscy
uczestnicy zabaw. Klasa III b

Wyjazd do szkółponadgimnazjalnych
W  dn. 04.04. br. uczniowie klas III choczew-
skiego gimnazjum w  ramach zajęć z  doradz-
twa edukacyjno–zawodowego, odwiedzili
n/w  szkoły ponadgimnazjalnej w  Wejhero-
wie:
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr  2
przy ul. Strzeleckiej 9
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr  3
przy ul. Budowlanych 2
• Liceum Ogólnokształcące nr  5 przy ul. Ja-
na III Sobieskiego 344
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr  2 na
oś. Kaszubskim 27

Przedstawicielom wyżej wymienionych
placówek dziękujemy za miłe przyjęcie, za-
poznanie z  zasadami rekrutacji i  ofertą edu-
kacyjną poszczególnych szkół oraz poświęco-
ny nam czas. Opiekunami naszych
gimnazjalistów były: Iwona Ratajczak, Anna
Pellowska i  Teresa Waloch. Iwona Ratajczak

Jak co roku w  kwietniu uczniowie szkoły pod-
stawowej przystąpili do sprawdzianu szósto-
klasisty, a  uczniowie klas III gimnazjum – do
egzaminu gimnazjalnego.

Takie badania nie tylko sprawdzają wiedzę
i  umiejętności uczniów na poszczególnych
etapach edukacyjnych, ale też warunkują
ukończenie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

W  tym roku szkolnym do sprawdzianu po
klasie szóstej przystąpiło 58 uczniów. 3 kwiet-
nia musieli zmierzyć się z  zadaniami z  zakre-
su wiedzy i  umiejętności polonistycznych oraz
z  zadaniami z  zakresu wiedzy i  umiejętności
matematycznych.

Do egzaminu gimnazjalnego w  tym roku
przystąpiło 64 gimnazjalistów.

W  związku z  wprowadzeniem nowej pod-
stawy programowej w  tym roku szkolnym

uczniowie gimnazjum po raz pierwszy przy-
stąpili do egzaminu w  nowej formie.

Część humanistyczną, która odbyła się
24.04.br., rozdzielono na tę, która badała
umiejętności i  wiedzę polonistyczną i  tę, która
sprawdzała wiedzę z  historii i  wos.

W  dniu 25.04.br. uczniowie przystąpili do
egzaminu z  matematyki i  przedmiotów przy-
rodniczych.

Ostatniego dnia tego wielkiego maratonu
egzaminacyjnego, tj. 26.04.br odbył się egza-
min z  obcego języka nowożytnego.

Wybrany język wszyscy zdawali na pozio-
mie podstawowym, a  17 uczniów dodatkowo
na poziomie rozszerzonym. Zarówno szósto-
klasiści, jak i  trzecioklasiści z  dużą niecierpli-
wością czekają na wyniki sprawdzianu i  eg-
zaminów, które ogłoszone zostaną 20 czerwca.

Egzamin gimnazjalny

Dnia 21 kwietnia 2012 roku odbył się Festyn
Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców
SP oraz Gim przy współpracy z  Dyrekcją Ze-
społu Szkół w  Choczewie. Imprezę rozpoczęto
od meczu piłki siatkowej „rodzice kontra
uczniowie ZS w  Choczewie”. Drużyna rodziców
w  składzie: M. Pomieczyńska, D.Kesler,
A.Brzeźnicka, W. Knapiński, M. Liszniański,
dzielnie walczyła i  w  rezultacie wygrała 2:1.

Niecodzienną atrakcją był pokaz mody eko-
logicznej zaprezentowanej przez dzieci: W.
Niewiadomski, M. Nowaczyk, M. Strongow-
ska, P. Światek, N. Mazur, O. Oyeye, I. Dettlaff,
K. Krók, A. Belka, A. Pytel, Z. Siuta, K. Kropi-
dłowską, K. Tillak. Przekonaliśmy się, jakie
wspaniałe kreacje można wyczarować z  fore-
mek do jajek, kartoników po sokach, folii, bi-
buły, papieru itp.

Już po raz trzeci odbył się również Szkolny
Konkurs „Mam Talent”. Komisja w  składzie:
M. Belka, J. Dzięgielewska, W. Lipiec jednogło-
śnie przyznały po dwa pierwsze miejsca
w  każdej kategorii wiekowej.. W  pierwszej ka-
tegorii zwyciężyły dziewczęta: Agata Rynko,
Katarzyna Fusowska, Dominika Leśnik, Klau-
dia Łukasiewicz prezentując bardzo ciekawy
układ taneczny oraz Knapińska Agata śpiewa-
jąc piosenkę przy akompaniamencie gry na
gitarze. Wyróżniona została Nina Kimilu, któ-
ra zaprezentowała swój układ taneczny.

W  drugiej kategorii zwyciężyły: Kesler Ka-
tarzyna, Męcina Agata, Cielecka Wiktoria oraz
Oleszek Marysia, które również pokazały prze-

piękne układy ta-
neczne. Wyróżniona
została Zosia Siuta
śpiewając piosenkę
w  języku niemiec-
kim. Wyżej wymie-
nione osoby dostały
przepiękne nagrody
rzeczowe oraz dy-
plomy pamiątkowe,
a  każdy z  uczestni-
ków otrzymał na-
grodę książkową oraz dyplom. Bardzo dzięku-
jemy Radzie Rodziców oraz Dyrekcji ZS
w  Choczewie za ufundowanie nagród.

Podczas festynu działała loteria fantowa,
trampolina, plac zabaw dla najmłodszych.
Czas umiliły nam również występy dziewcząt
z  kółka gimnastyczno-tanecznego oraz występ
chóru szkolnego. Ponadto dzięki niezawod-
nym rodzicom funkcjonowała również ka-
wiarenka, która oferowała szeroki wachlarz
przepysznych ciast, ciasteczek, babeczek oraz
pierogi, swojski chleb... W  tym miejscu chcie-
libyśmy z  całego serca podziękować wszyst-
kim rodzicom za trud i  zaangażowanie wło-
żone w  prace na rzecz Festynu Rodzinnego
który już po raz trzeci mógł się odbyć w  ZS
w  Choczewie. Uzyskaną kwotę 1322zł. prze-
znaczymy na pomoce dydaktyczne dla dzieci
z  trudnościami edukacyjnymi w  Szkole Pod-
stawowej i  Gimnazjum.

Festyn rodzinny
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Mistrzostwapowiatuw mini piłce ręcznej chłopców
Dnia 27.03.2012 r. w  Bolszewie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół
Podstawowych w  Mini Piłce Ręcznej Chłop-
ców. Do zawodów przystąpiło dziewięć dru-
żyn z: Bożegopola, Choczewa, Kębłowa, Kiel-
na, Kostkowa, Orla, Redy, Rumi, Wejherowa.

Nasza drużyna składała się z  uczniów klas
V i  VI SP w  Choczewie: Adamczyk Bartosz
Adamczyk, Szymon Bianga, Damian Benke,
Kacper Busłowicz, Michał Detlaff, Mateusz
Fetta, Dawid Goyke, Tomasz Jeżowski, To-
masz Joachimiak, Marcin Nagrodzki, Krzysz-
tof Stenka, Łukasz Światała, Kacper Zaręba.
Drużyną opiekowali się: Aleksandra Brzeź-
nicka i  Wojciech Paździo.

Rozgrywki rozegrano w  trzech grupach,
z  których wyłoniono po dwie zwycięskie dru-
żyny. Następnie rozegrano mecze na krzyż
pomiędzy wygranymi drużynami z  poszcze-
gólnych grup. W  ten sposób do finału dostały
się trzy drużyny: z  Choczewa, Kębłowa i  Ru-
mii. Finałowe mecze zostały rozegrane syste-
mem każdy z  każdym.

Końcowe wyniki Mistrzostw Powiatu Wej-
herowskiego Szkół Podstawowych w  Mini
Piłce Ręcznej Chłopców:

Pierwsze miejsce – SP w  Choczewie
Drugie miejsce – SP w  Rumii
Trzecie miejsce – SP w  Kębłowie.
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy,

medale oraz statuetki, które wręczył organi-
zator zawodów.

Pasowanie na czytelnikabiblioteki szkolnej
7 marca 2012 r. w Zespole Szkół im. Unii
Europejskiej w Choczewie odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów klas
pierwszych na czytelników biblioteki
szkolnej. Z tej okazji uczniowie klasy III a
szkoły podstawowej przygotowali program
artystyczny pod kierunkiem pani Grażyny
Olszowiec. Zaproszeni goście: pani dyrektor
Joanna Dzięgielewska, nauczyciele, rodzice
uczniów oraz dzieci z uwagą obejrzeli
inscenizację pt. „Wizyta w bibliotece
szkolnej”. W dalszej części spotkania odbyło
się uroczyste pasowanie i rozdanie
pamiątkowych dyplomów. W tym roku w
poczet czytelników przyjęto 47 uczniów klas
pierwszych.Aktyw Biblioteczny ZS w Choczewie

Z  okazji pierwszego dnia wiosny w  Zespole
Szkół w  Choczewie został zorganizowany Tur-
niej klas IV-VI Szkoły Podstawowej pod ha-
słem „Bezpiecznie zawsze i  wszędzie”. Ucznio-
wie mieli możliwość zaprezentowania
umiejętności w  zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz zasad bezpieczeństwa, a  także
wykazania się wiedzą teoretyczną na w/w  te-
maty. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał
Dyrektor ZS – Pan Andrzej Soboń, życząc
wszystkim wspaniałej zabawy. Nad sprawie-
dliwym przebiegiem turnieju czuwało jury
w  składzie: Pani Marzena Wyszecka, Pani Syl-
wia Leśnik – Oleszek, Pani Beata Żuk oraz Pan
Karol Wojciechowski – przedstawiciel Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Choczewie.

Po długiej zimie w  sali gimnastycznej zago-
ścił bocian z  żabką, wprawiając nas w  radosny
wiosenny nastrój, a  promyki słońca wywołały
uśmiech na twarzy każdego uczestnika tur-
nieju.

Uczniowie klas czwartych zaprezentowali
się w  strojach straży pożarnej, klasy piąte
w  strojach policji, zaś klasy szóste miały za
zadanie przebrać się w  stroje służby zdrowia.
Mimo, że zadanie nie należało do najłatwiej-
szych, uczniowie wykazali się ogromną pomy-
słowością w  tworzeniu swoich kreacji. Podczas
trwania turnieju trzyosobowe zespoły praco-
wały nad wykonaniem plakatu .Tematyką
plakatów było bezpieczeństwo: w  szkole,
w  dyskotece, w  autobusie, w  czasie ferii zimo-
wych, itp. W  konkurencji wiedzy należało wy-
kazać się znajomością numerów alarmowych.
Nie lada wyzwaniem było wybranie z  różnych
pomocy medycznych tych, które zawiera ap-
teczka.

Najciekawszą konkurencją okazała się ta,
w  której należało udzielić pierwszej pomocy
w  sytuacjach: skaleczenia głowy (kl. 4), złama-
nia ręki (kl. 5) oraz oparzenia nogi (kl. 6). Po

zakończeniu tej konkurencji zaproszeni stra-
żacy zaprezentowali prawidłowe udzielenie
pierwszej pomocy w  w/w  sytuacjach.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kon-
kurencja polegająca na wykonaniu najcie-
kawszego stroju z  dwóch rolek papieru.

Następnym etapem naszego turnieju były
konkurencje sportowe: utrzymanie balonu
w  powietrzu za pomocą dmuchania, przeno-
szenie poszkodowanego przez ratowników,
rzut woreczkiem do kosza, zszywanie rany
oraz głuchy telefon. Przyniosły one dużo wy-
zwań i  emocji, które wzmagały doping klas.

Najwyżej punktowanym zadaniem było
przygotowanie inscenizacji przez każdą klasę
na wcześniej wylosowany temat dotyczący
bezpieczeństwa. Najciekawszą inscenizację
zaprezentowały nam klasy: 4b i  6a, które zo-
stały za to nagrodzone breloczkami odblasko-
wymi.

Na zakończenie Turnieju, strażacy wspólnie
z  uczniami zainscenizowali wypadek samo-
chodu z  rowerzystą udzielając pierwszej po-
mocy.

Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami turnieju
zostali uczniowie z  klasy V b, na II miejscu
uplasowała się klasa VI a  , tuż za nią – klasa VI
b. Klasy te zostały nagrodzone bonami pie-
niężnymi z  przeznaczeniem na potrzeby kla-
sowe. Pozostałe zespoły otrzymały pamiątko-
we dyplomy oraz breloczki i  opaski
odblaskowe.

Uczestnicy turnieju pragną podziękować
Dyrekcji Szkoły, strażakom ze straży pożarnej
z  Choczewa: Panu Karolowi Wojciechowskie-
mu, Panu Dariuszowi Adamczewskiemu, Panu
Bartoszowi Borowskiemu, pielęgniarce szkol-
nej - Pani Hannie Huk oraz organizatorom
zabawy i  swoim wychowawcom za niezapo-
mniane przeżycia i  wspólnie spędzony czas.

Pierwszydzieńwiosny

W  dniu 19.04.2012r. w  Szkole Podstawowej
nr  6 w  Rumii odbyły się eliminacje Powiato-
wego Turnieju Bezpieczeństwa w  Ruchu Dro-
gowym uczestników, którzy zakwalifikowali
się ze szczebla gminnego. Wzięły w  nich
udział 3-osobowe drużyny ze szkół podstawo-
wych oraz szkół gimnazjalnych z  powiatu
wejherowskiego.

Drużynę z  naszego gimnazjum reprezento-
wali:

1.Kacper Bąk
2.Krzysztof Wroński
3.Paulina Lademan
Drużynę ze szkoły podstawowej z  Chocze-

wa reprezentowali:
1.Klaudia Łukasiewicz
2.Tomasz Joachimiak
3.Robert Polesa
Łącznie wystartowało po 9 zespołów 3-oso-

bowych, reprezentujących szkoły podstawowe
i  gimnazjalne naszego powiatu. W  elimina-
cjach wzięło udział 60 uczniów, nad którymi
opiekę sprawowało 15 nauczycieli, przygoto-

wujących zawodników do zmagań turniejo-
wych. Niestety, nie wszystkie szkoły z  terenu
powiatu miały swoich reprezentantów
w  turnieju. Szkoda, bo przecież nie trzeba ni-
kogo przekonywać, jak ważny jest to program
i  jaki ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego.

Turniej składał się z  czterech konkurencji.
Były to: test z  przepisów ruchu drogowego,
jazda rowerem po miasteczku ruchu drogo-
wego, jazda rowerem po torze jazdy spraw-
nościowej (tzw. „tor przeszkód”), udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przed rozegraniem konkurencji i  po ofi-
cjalnym otwarciu Turnieju wszyscy uczestni-
cy otrzymali poczęstunek.

Po zakończonych eliminacjach nastąpiło
ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów,
dyplomów i  nagród ufundowanych przez
sponsorów.

Tym razem uczniowie naszej szkoły nie
zajęli czołowych miejsc.

Turniej bezpieczeństwa
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Pomysł nawiązania współpracy ze szkołami
narodził się w  Kole Łowieckim „Jeleń”
Gdańsk kilka lat temu, pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych.

Pierwsze kroki skierowaliśmy do gimna-
zjum, które z  duża rezerwą podeszło do te-
matu i  nie podjęło współpracy.

W  związku z  powyższym zaproponowali-
śmy tę współpracę Zespołowi Szkół im. Unii
Europejskiej w  Choczewie. Dyrekcja Zespołu
Szkół, nauczyciele, wychowawcy i  młodzież
bardzo chętnie podjęła się tego zadania, za-
nim „Łowiec Polski” ogłosił akcję „Ożywić po-
la”. Współpraca pomiędzy szkołą a  kołem ło-
wieckim „Jeleń” rozwijała się bardzo dobrze
i  przejawiała się w  następujących działa-
niach:
1. Wspólnie z  młodzieżą w  Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w  Choczewie od roku 2002 orga-
nizowane są wystawy łowieckie. W  tym ro-
ku, w  listopadzie zorganizowana zostanie 10
wystawa łowiecka „Hubertus 2012”. Do orga-
nizacji tej wystawy chcemy zaprosić wszyst-
kie koła, które mają obwody łowieckie
w  Gminie Choczewo i  Nadleśnictwie Chocze-
wo.
2. Na wystawach tych odbywają się spotka-
nia z  myśliwymi i  leśnikami, gdzie rozma-
wia się z  młodzieżą na następujące tematy:

a) Historia łowiectwa;
b) Współczesne znaczenie łowiectwa i  je-

go wpływ na przyrodę i  życie człowieka;
c) Zwyczaje i  tradycje łowieckie;
d) Prezentacja filmów o  tematyce łowiec-

kiej i  przyrodniczej;
e) Konkursy z  nagrodami ze znajomości

języka łowieckiego i  tematyki łowieckiej;
f) Dzieciom z  klas 0-III czytane są bajki

o  tematyce przyrodniczej i  myśliwskiej.
Mając już wypracowane metody współ-

pracy z  Zespołem Szkół im. Unii Europejskiej
w  Choczewie łatwiej nam było przystąpić do
akcji „Ożywić pola”, ogłoszonej przez „Łowca
Polskiego”. Do akcji tej przystąpiliśmy w  2009
roku, realizując program Roku Zająca i  Roku
Sarny. W  akcji wzięły udział dwie klasy z  Ze-
społu Szkół Choczewie, ze Szkoły Podstawo-
wej – 17 uczniów, z  Gimnazjum – 23 uczniów.

Wspólnie z  młodzieżą, wychowawcami
i  kołem łowieckim opracowany został pro-
gram działania. Po akceptacji przez Dyrekcję
Zespołu Szkół został on wdrożony do realiza-
cji.

Jego główne założenia to:
1. Wycieczka na teren obwodu nr  22 KŁ „Je-
leń” Gdańsk;
2. Prace porządkowe na poletku zaporowym;
3. Pogadanki na temat przypadków kłusow-
nictwa;
4. Pokazy filmów o  tematyce łowieckiej
i  przyrodniczej;
5. Udział w  organizacji wystawy łowieckiej
„Hubertus 2010”;
6. Poznajemy bogaty język łowiecki – kon-
kursy;
7. Przygotowanie karmy dla zwierząt w  po-
staci liściarki;
8. Konkurs fotograficzny pt.: „Przyroda wokół
nas”;
9. Przygotowanie apelu z  okazji „Międzyna-
rodowego Dnia Lasów”; zaproszenie leśników
i  myśliwych;
10. Podsumowanie akcji, napisanie sprawoz-
dania i  wysłanie go do koordynatorów
w  Warszawie.

W  tym miejscu chcemy zaznaczyć, że
wszystkie założenia tego programu zostały
zrealizowane. W  terminie wyznaczonym
przez koordynatorów z  „Łowca Polskiego” Ze-
spół Szkół im. Unii Europejskiej złożył spra-

wozdanie, które obejmowało czas działania,
tj . od 12 października 2010 r. do 02 czerwca
2011 r.

Miłym zaskoczeniem było dla nas to, że
czytając „Łowca Polskiego” ze stycznia 2012
roku dowiedzieliśmy się, że Zespół Szkół im.
Unii Europejskiej w  Choczewie znalazł się
wśród laureatów tej edycji konkursu.

Zachęceni takim obrotem sprawy, zgłosili-
śmy swój udział w  następnej edycji „Ożywić
pola” – „Rok Kaczki”.

Od wiosny tego roku, zgodnie z  przyjętym
harmonogramem działania, realizujemy za-
łożenia tego programu.

W  ramach współpracy pomiędzy szkołą
a  kołem łowieckim polegającą na tym, że
szkoła ponosi koszty wynajmu autobusów,
zapewnia opiekę wychowawczą nad mło-
dzieżą, organizuje apele i  grupy na spotkania
z  leśnikami, Koło Łowieckie „Jeleń” wspoma-
ga Zespół Szkół w  Choczewie, finansując nie-
które działania szkoły związane z  nagrodami,
nadaniem sztandaru szkole, itp.

Po co to wszystko robimy? Chcemy wśród
młodzieży i  społeczeństwa budować właści-
wy obraz łowiectwa, chcemy uwrażliwiać na
negatywne czynniki, które wpływają na de-
gradację środowiska naturalnego.

Naszą działalność w  tym zakresie będzie-
my prezentować na wystawach łowieckich,
apelach szkolnych, akademiach oraz na spo-
tkaniach z  rodzicami. Działanie to nie byłoby
możliwe bez zrozumienia i  daleko idącego
wsparcia na linii szkoła, biblioteka gminna,
koło łowieckie.

Z  tego miejsca chcielibyśmy podziękować
wszystkim uczestnikom akcji „Ożywić pola”,
działającym tu na miejscu w  terenie, jak
również koordynatorom z  „Łowca Polskiego”,
którzy nas do tej akcji przekonali i  zainspiro-
wali.

Koordynatorzy KŁ JeleńRyszard KarpińskiFranciszek Mach

Ożywić pola
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W  dniach 25-29.03.2012 r. dziewięcioosobowa
grupa gimnazjalistów z  naszej szkoły uczest-
niczyła w  obozie szkoleniowym „EuroWeek –
Szkoła Liderów” zorganizowanym przez Eu-
ropejskie Forum Młodzieży. Zajęcia odbywały
się w  Ośrodku Wczasowym „Aleksander”
w  Długopolu Zdrój. W  szkoleniu uczestniczyła
również młodzież z  gimnazjów i  liceów z  No-
wego Miasta, Torunia, Jednorożca, Raszyna,

Nasielska, Starogardu Gdańskiego oraz wo-
lontariusze z  różnych stron świata. Zajęcia
odbywały się w  języku angielskim. Głównym
celem było przygotowanie młodzieży do
umiejętnego zarządzania grupą oraz integra-
cja młodzieży i  doskonalenie umiejętności ję-
zykowych. Już na samym początku zostali-
śmy przydzieleni do różnych grup, których
zadaniem było przygotowanie końcowej pre-

zentacji na wybrany przez nas temat. Później
zmienialiśmy grupy, by wykonać kolejne za-
dania. Wszystkie przerwy wypełniały zabawy
prowadzone przez wolontariuszy w  języku
angielskim. Uatrakcyjniły one nasz pobyt.
Podczas zabaw integracyjnych została pod-
dana próbie nasza znajomość podstawowych
zwrotów angielskich. Ponadto mieliśmy
możliwość wysłuchania koncertu wolonta-
riusza z  Meksyku – Omara. Obejrzeliśmy też
bardzo ciekawe prezentacje przedstawiające
kulturę i  życie w  Turcji, Neapolu, Finlandii,
Peru, Rumunii i  na Łotwie, przygotowana
przez wolontariuszy tych państw.

Uwieńczeniem naszej czterodniowej pracy
było przedstawienie w  zespołach swoich pre-
zentacji. Wykazaliśmy się wiedzą i  dobrą
znajomością języka angielskiego. Na koniec
odbyła się ewaluacja i  uroczyste wręczenie
uczestnikom certyfikatów. Ostatnia dyskote-
ka była dowodem na to że, cele projektu zo-
stały osiągnięte – wszyscy czuliśmy się zin-
tegrowani i  świetnie się porozumiewaliśmy.

Dzięki uczestnictwu w  projekcie poznali-
śmy wspaniałych i  ciekawych ludzi. Wzbo-
gaciliśmy swoją wiedzę o  świecie oraz rozwi-
nęliśmy umiejętności językowe.

Wycieczka dostarczyła nam niezapomnia-

nych emocji i  wrażeń. Poznaliśmy świetnych
ludzi, z  którymi będziemy utrzymywać kon-
takt. Wspaniali wolontariusze ciekawie pro-
wadzili zajęcia. Wszyscy chcemy wrócić tam
za rok! Dziękujemy pani Henryce Soboń i  pa-
ni Alicji Antończyk za opiekę i  wspólnie spę-
dzony czas podczas trwania projektu.

W  dn. 30.03.2012 w  siedzibie Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr  1
w  Wejherowie odbyły się elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej
dla młodzieży szkolnej. Organi-
zatorem eliminacji i  fundatorem
nagród rzeczowych był Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w  Wej-
herowie przy udziale tutejszej
komendy.

W  eliminacjach udział wzięły
44 osoby startujące w  trzech ka-
tegoriach wiekowych: I  kategoria
- 10 do 13 lat, II kategoria 14 do 16
lat, III kategoria 17 do 19 lat.
Naszą gminę reprezentowali:I grupa wiekowa 10- 13 lat:

1. Rabczenko Adrianna – Szko-

ła podstawowa w  Choczewie
2. Bartosiewicz Tomasz –

Szkoła podstawowa w  CiekocinieII grupa wiekowa 14 - 16 lat:
1. Marcin Dzięgielewski -

Gimnazjum w  Choczewie
2. Katarzyna Żuk - Gimnazjum

w  Choczewie.
Opiekunem naszej grupy był

p. Wojciech Paździo.
Uczennica naszej szkoły, Adrian-
na Rabczenko, zajęła I  miejsce
w  I  kategorii wiekowej.

Zwycięzcy turnieju w  poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych
wezmą udział w  eliminacjach na
szczeblu wojewódzkim, które od-
będą się 12.05.2012r.

Adriannie gratulujemy i  ży-
czymy dalszych sukcesów.

EuroWeek – Szkoła Liderów

W  dn. 27.04.br, już po raz XIX ob-
chodziliśmy Światowy Dzień Zie-
mi i  ogólnopolską „Akcję sprząta-
nia śmieci”, do której włączyli się
także nauczyciele i  uczniowie
z  Zespołu Szkół w  Choczewie.
Współpracę w  tym zakresie za-
oferowały nam   m.in.: Zarząd
Drogowy dla Powiatu Puckiego
i  Wejherowskiego, który zapewnił
worki oraz odebranie i  dostarcze-
nie odpadów do składowiska
w  Czarnówku, Przedsiębiorstwo
Składowania i  Przerobu Odpadów
Sp. z  o.o.   w  Czarnówku, które bez-
płatnie przyjęło zebrane śmieci
i  odpady, Nadleśnictwo Chocze-
wo, które udostępniło worki i  rę-
kawiczki oraz Gminny Zakład Go-
spodarki Komunalnej
w  Choczewie, który zebrał i  do-

starczył wszystkie zebrane śmieci
do składowiska w  Czarnówku.

Akcja sprzątania świata wy-
wodzi się z  Australii. Po raz
pierwszy odbyła się w  1989 roku,
kiedy to 40 tysięcy mieszkańców
Sydney wzięło udział w  sprząta-
niu terenów portu. Już rok póź-
niej objęła zasięgiem całą Austra-
lię. W  Polsce sprzątanie świata
zainicjowała Mira Stanisławska-
Meysztowicz – działaczka ekolo-
giczna, założycielka i  prezeska
„Fundacji Nasza Ziemia”. Akcja
odbywa się co roku, począwszy od
1994. Krajowym patronem i  koor-
dynatorem w  Polsce jest wspo-
mniana wyżej Fundacja.

Wszystkim uczestnikom oraz
sponsorom, dziękujemy za zaan-
gażowanie i  udział w  akcji!

Sprzątanie
świata

Ogólnopolski Turniej
WiedzyPożarniczej
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Żeglarski Start 2012
5 maja 2012r. harcerze z  47 DH

„Zdobywcy” z  Choczewa brali

udział w  hufcowym „Żeglarskim

Starcie 2012”. Przy pomocy in-

struktorów żeglarstwa poznawa-

liśmy jego tajniki. Po krótkim

szkoleniu i  przygotowaniu żagló-

wek wypłynęliśmy na zatokę

pucką. Dla większości z  nas było

to pierwsze spotkanie z
  żaglami.

47 DH „Zdobywcy”

Sprzątanie plażyw Pucku
Podczas „majówki” w  Pucku
nasza drużyna 10 WLDH „WILKI”
pomogła drużynie harcerskiej
z  Pucka posprzątać tamtejszą
plażę. W  ciągu godziny uzbiera-
liśmy pięć ogromnych worków
śmieci. Jak można tak zanie-
czyszczać świat? Ludzie nie
mają wyobraźni :-( Mamy jed-
nak nadzieję, że dzięki naszej
pomocy akcja "Człapaków" za-
kończyła się sukcesem. „WILKI”

Dzień Flagi
2 maja wszyscy harcerze z  na-szej drużyny, gdziekolwiek bylii  cokolwiek robili, nie zapo-mnieli o  naszych narodowychbarwach. Święto Flagi to teżnasze święto, gdyż Harcerstwo– to też Patriotyzm. Więcwszystkie WILKI – 2 maja –wywiesili biało - czerwoną fla-gę na znak szacunku do sym-boli narodowych. Dzień FlagiRzeczypospolitej Polskiej –polskie święto obchodzone od2004, wprowadzone na mocyustawy z  20 lutego 2004.„WILKI”

Biwak dla żeglarzy
i nie tylko...
20 - 21 kwietnia 2012r. w Pucku

odbył się biwak dla harcerzy z

naszej drużyny, posiadających

patent żeglarza jachtowego i

tych, którzy chcieli spróbować

ciężkiego, żeglarskiego "fachu".

Wykonywaliśmy prace

bosmańskie oraz żeglowaliśmy

po wodach Zatoki Puckiej.

Najgorsza była noc, gdyż w

barakach, w których przyszło

nam spać było tylko 8 stopni.

Mamy nadzieję, że nie

rozchorujemy się. Wykonaliśmy

naprawdę kawał dobrej roboty...

Z naszej drużyny w biwaku

uczestniczyli: Kasztan, Borówa,

Iga, Grabson, Grzyb, Kojak, Sara,

Wacek i Olaf. „WILKI”

Niezwykłe spotkanie
16 kwietnia 2012r. w  siedzibie Gminnej Biblio-

teki Publicznej w  Choczewie zorganizowaliśmy

niezwykłe spotkanie - z  Panią Basią Radczuk -

naszą rodzimą artystką, dla której rękodzieło

artystyczne jest jak oddychanie czy sen. Obej-

rzeliśmy wystawę prac p. Basi w  bibliotece -

pięknie haftowane obrazy haftem gobelino-

wym i  krzyżykowym. Pani Basia przygotowała

też dla naszej gromady "kukły" do laleczek UNI-

CEFU, które stanowiły "bazę" pod piękne lalecz-

ki na aukcję w  Krokowej. W  ramach podzięko-

wania obdarowaliśmy naszego gościa jedną

taką laleczką, którą kupiliśmy specjalnie na tę

okazję. Pani Basia opowiedziała nam kilka

słów o  sobie, a  potem zabraliśmy się do pracy.

Było bardzo miło i  sympatycznie. Poznaliśmy

tajniki wykonywania ściegów. Pani Basia przy-

gotowała dla każdego z  nas kanwę z  pięknie

wyhaftowanym imieniem każdego zucha. Na-

stępnie przekazała nam nawleczone kolorowe

nitki na specjalne igiełki. Wszystkie zuchy słu-

chały i  przyglądały się, jak należy wykonać

ścieg - ramkę dookoła imienia... Zaczęliśmy

tworzyć, jak prawdziwi artyści. Oj, jak nam się

podobało. Niestety nie wszyscy zdążyli skoń-

czyć swoje rękodzieło przed końcem zbiórki, bo

czasu było bardzo mało. Dokończymy w  domu

te wspaniałe zakładki do książek i  zeszytów.

Dziękujemy za wspaniały prezent, Pani Basiu

i  przyjęcie od nas zaproszenia na naszą nie-

zwykłą zbiórkę. Dziękujemy również Pani Be-

acie Żuk za gościnę w  progach Biblioteki Pu-

blicznej w  Choczewie. „MALI KORSARZE”
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Warsztaty decoupagedla zuchów
4 kwietnia 2012r. druhna Doro-
ta prowadziła zajęcia plastycz-
ne w  Zamku w  Krokowej dla
wszystkich chętnych dzieci
w  wieku od 6 lat. Było nas -
uczestników warsztatów, bar-
dzo dużo /prawie 40 osób/,
więc do pomocy przyjechały
trzy harcerki z  10 WLDH "WILKI"
- Julka, Wiktoria i  Sara. Na po-
czątku każdy z  nas otrzymał
deseczkę, którą należało po-
malować farbką akrylową
w  kolorze odpowiadającym
motywom z  serwetek... Gdy de-
seczki wysychały, bawiliśmy
się w  zuchowo - harcerskie za-
bawy /pląsy/. Okazało się, że
jeden z  naszych zuchowych
kolegów - Artur Holcer ma uro-
dziny. Zaśpiewaliśmy dla niego
"100 lat", a  on poczęstował
wszystkich cukierkami. Dh.
Dorota wraz z  dh. Reginką
i  harcerkami przygotowywały
już klej oraz serwetki. Czekało

nas następnie bardzo trudne
zadanie - trzeba było bardzo
delikatnie i  równiutko wyrwać
obrazek z  serwetki. Każdy
z  nas miał inny pomysł na ob-
razek... Udało się! Teraz zostało
tylko przyklejenie motywów
specjalnym klejem oraz doci-
śnięcie ściereczką. Całość wy-
kończyliśmy pięknie, domalo-
wując farbami chmurki,
kwiatki, ptaszki, motylki itp.
Powstały prześliczne obrazki,
które zawiesimy w  swoich po-
kojach lub podarujemy bliskim
osobom. Na zajęcia wybrali się:
Tymek Garski, Julia Figuła, Zo-
sia Woźniak, Magda Pastusiak,
Dominika Krzysztofiak, Karo-
linka Krzeptowska, Patrycja
Krzeptowska, Artur Holcer, Olaf
Holcer, Anetka Belka i  Judytka
Rybarczyk.
Zdjęcia podczas warsztatów

robiła dh. Julia Blok - dziękuje-
my!!! Zuchy z 10 WLGZ„MALI KORSARZE”

Na tropach dziejównaszej małej ojczyzny
W  dniach 13 -14 kwietnia spędziliśmy nie-zapomniane chwile na biwaku w  Krokowej.Naszą przygodę rozpoczęliśmy od odszuki-wania tropów historii w  Zamku w  Kroko-wej. Poznaliśmy legendę o  Białej Damie -Luizie von Krockow, która nieraz pojawiasię na zamku. Odnaleźliśmy znaki prze-szłości w  salach zamkowych oraz dotarli-śmy do lochów, gdzie leżą do dziś ludzkiekości. W  zamkowym parku odszukaliśmyskarb oraz ślady dziejów rodziny von Kroc-kow. Gdy już się ściemniło -udaliśmy sięnad zamkową fosę, gdzie czekało na nasognisko z  kiełbaskami :). Zmęczeni i  pod-

ekscytowani wykonywaniem tak wielu za-dań, wróciliśmy do szkoły, by zjeść kolacjęi  odpoczywając obejrzeć bajkę na dobranoc.Nie mogliśmy jednak dłuuugggoo usnąć, ażdo godziny pierwszej w  nocy opowiadali-śmy sobie niezwykłe historie. Rano wstali-śmy jednak bardzo wcześnie, bo już kilkaminut po szóstej.. . Czekało nas sprzątanie,śniadanko, majsterka i  zuchowe zabawy.Biwak zakończył się wspólnym apelem, naktórym otrzymaliśmy przepiękny - drew-niany dyplom. Z  naszej gromady na biwakpojechali: Karola, Pati, Julcia, Matysia, Fra-nek, Wiktor, Patrycja, Adaś, Patryk, Judyt-ka, Magda, Zosia, Dominisia, Dawid.10 WLGZ „MALI KORSARZE”

Pierwsza pomoc
Harcerze z  47 DH „Zdobywcy”

od kilku lat biorą udział w  bi-

wakach i  rajdach, podczas któ-

rych poznają różne techniki

harcerskie. Wnikamy w  tajni-

ki udzielania pierwszej pomo-

cy przedlekarskiej. Dzięki

otrzymanych od Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy

manekinów oraz innych ma-

teriałów postanowiliśmy po-

dzielić się naszymi umiejętno-

ściami z  zakresu pierwszej

pomocy z  innymi.

Dlatego też w  dniach 22 i  23

kwietnia br. zorganizowaliśmy

dla naszych młodszych kole-

gów z  klas drugich i  trzecich

szkoły podstawowej, że prze-

prowadzimy z  tego zakre-

su„szkolenie”.

Uczyliśmy zasad udzielania

pierwszej pomocy a  potem

ćwiczyliśmy. Pokazaliśmy po-

zycję boczną bezpieczną i  ćwi-

czyliśmy na manekinie. Na

koniec każdy uczeń (ok. 90

osób) otrzymał książkę z  zasa-

dami udzielania pierwszej po-

mocy.
Książkę, którą otrzymało

dziecko polecamy także star-

szym, również rodzicom.

Czuwaj! za rok następne

szkolenie. 47 DH „Zdobywcy”
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Nietypowa zbiórka harcerska
W  poniedziałkowe popołudnie 16 kwietnia
zuchy i  harcerze stawiły się na zbiórkę
w  czytelni naszej Biblioteki. Ich gościem była
Pani Barbara Radczuk, która opowiedziała
dzieciom o  swojej pasji, jaką jest haft krzyży-
kowy. Pokazała też swoim słuchaczom, w  ja-
ki sposób posługiwać się techniką tego haftu.
Dzieci miały również okazję obejrzeć wysta-
wę obrazów Pani Barbary, którą do końca
kwietnia gościliśmy w  naszej Bibliotece.

Wręczenie nagród laureatom
Gminnego Konkursu Wielkanocnego
20 kwietnia 2012 roku w  sali konferencyjno -
wystawowej Centrum Informacji Turystycz-
nej w  Choczewie odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom Gminnego Konkur-
su Wielkanocnego. Dyplomy i  nagrody
wręczali: Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław
Gębka, wicewójt Gminy Choczewo Pani Ma-
rzena Górnisiewicz, dyrektor Zespołu Szkół
im. Unii Europejskiej w  Choczewie Pan An-
drzej Soboń oraz Kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w  Choczewie Pani Beata Żuk.
Na laureatów jak zawsze czekał również
słodki poczęstunek, który ucieszył zwłaszcza
najmłodszych gości. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy wykonali prace na tego-
roczny konkurs i  zapraszamy do udziału
w  kolejnych.

Lekcje biblioteczne
23 kwietnia br. gościliśmy w  naszej Bibliotece
klasy 6c i  6a Szkoły Podstawowej w  Chocze-
wie, które uczestniczyły w  lekcji bibliotecz-
nej. Oprócz przypomnienia ogólnych wiado-
mości na temat katalogów, uczniowie zajęli
się szerzej jednym ze źródeł informacji w  bi-
bliotece, jakim są gazety i  czasopisma. Pod-
czas pracy w  grupach analizowali przykłado-
we czasopisma i  układali krzyżówkę
z  hasłami dotyczącymi prasy.

Wystawa fotograficzna „Piękno natury”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotogra-
ficznej, którą w  naszej Bibliotece zmontowały
uczennice klasy II Gimnazjum w  Choczewie.
Ekspozycja jest częścią szkolnego projektu pn.
„Piękno natury".

Nowości dla dorosłych
Danuta Wałęsa, Marzenia i tajemnice
Maria Czubaszek, Każdy szczyt ma swój
czubaszek
James Henry, W kleszczach lęku
Graham Masterton, Trauma
Graham Masterton, Kandydat z piekła
Barbara Faron, Szczęście smakuje
truskawkami
Smith, L.J., Cykl Świat nocy
Ildefonso Falcones, Ręka Fatimy
Andreas Wilhelm, Projekt Babillon
Andreas Wilhelm, Projekt Atlantyda
Buddy Giovinazzo, Potsdamer Platz
Lisa Kleypas, Pokochaj mnie
Daniel Patrick Brown, Piękna bestia
Wilbur Smith, Ostatnie polowanie
Charles Whiting, Operacja Leopard
Consilia Maria Lakotta, Nocna rozmowa
Iza Kuna, Klara
Ib Melchior, Grand Guignol
Ib Melchior, Projekt Haigerloch
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Spotkanie z  Panią Melanią Kapelusz
10 maja br. naszą Bibliotekę odwiedziła Pani
Melania Kapelusz- autorka bajek dla dzieci
i  współpracowniczka magazynu dla naj-
młodszych „Świerszczyk”. Na spotkanie z  Pa-
nią Melanią przybyła duża grupa dzieci ze
szkoły podstawowej. Byli to uczniowie z  klas:
2a, 2b oraz 2c.

Podczas spotkania Pani Melania czytała
dzieciom swoje utwory i  zadawała im dużo
ciekawych pytań. Na koniec nadszedł czas,
aby to dzieci pytały swojego gościa, po czym
Pani Melania rozdała swoim słuchaczom au-
tografy. Następnie dzieci wręczyły pisarce
kwiaty i  podziękowały za spotkanie, po czym
wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdję-
cia.

Nasza Gmina Czyta Dzieciom
16 kwietnia br. dzieci z  klasy „0” a  SP w  Cho-
czewie miały okazję wziąć udział w  kolejnym
spotkaniu z  cyklu „Nasza Gmina Czyta Dzie-
ciom”. Ich gościem była Pani Bożena Paździo,
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w  Cho-
czewie, która przeczytała dzieciom wiersze
i  opowiadania o  tematyce wiosennej. Zaśpie-
wała też wspólnie z  dziećmi kilka piosenek,
po czym rozpoczęły się warsztaty plastyczne.
Na tych zajęciach Pani Basia Cholka pokazała
dzieciom, jak z  papieru, czarnego tuszu i  kor-
ków wykonać wielkiego, pięknego bociana-
zwiastuna wiosny.

14 maja w  naszej Bibliotece miało miejsce
kolejne spotkanie z  cyklu „Nasza Gmina Czyta
Dzieciom”. Tym razem uczniom klasy I  SP
w  Choczewie czytała Pani Marzena Górnisie-
wicz- wicewójt Gminy Choczewo. Tematem
czytania były wiersze i  opowiadania poświę-
cone zbliżającemu się Dniu Matki.

Tradycyjnie po czytaniu rozpoczęły się
warsztaty plastyczne, podczas których pod
kierunkiem Pani Basi Cholka dzieci wykonały
dla swoich mam piękne laurki.

Nowości dla młodzieży
Kenneth B. Anderson, Uczeń diabła
Kenneth B. Anderson, śmierć w pigułce
Kenneth B. Anderson, Kostka śmierci
Kenneth B. Anderson, Zły anioł
Lurlene McDaniel, Pozwól mi odejść
Lurlene McDaniel, Miłość mimo woli
Lurlene McDaniel, Cena miłości
Lesley Livingston, Oddech nocy




