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ROK (XV)

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy

poniedziałek w godzinach

od 9.00 do 17.00.

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

w każdy poniedziałek

od 14.00 do 17.00.

XIII Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników
Samorządowych

Dnia 23 marca 2013r w Choczewie odbyły się XIII Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych. Organizatorami mistrzostw 
byli: Urząd Gminy Choczewo oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Mecze rozgrywane były na hali Zespołu Szkół w Choczewie oraz na hali 

gminnych obiektów sportowych. W mistrzostwach wzięło udział 8 drużyn reprezentują-
cych samorządy: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Miasto Rumia, Miasto Wejhero-
wo, oraz Gminę Luzino, Gniewino, Linia, Łęczyce, Choczewo. Drużyny zostały podzielone 
na dwie grupy. Reprezentacja naszej gminy wystąpiła w następującym składzie: Alicja 
Jaskulska, Katarzyna Knapińska, Lila Świątek,  Krzysztof Łasiński, Andrzej Kościemski, 
Andrzej Wojciechowski, Marek Świątek, Dagmar Grzenkowicz.

Miejsce I zajęła drużyna z  Gminy Luzino, II Miasto Rumia, III miejsce Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie, IV miejsce Gmina Choczewo.

Przeprowadzone głosowanie wśród drużyn wyłoniło ponadto zdobywców tytułów:
 - najlepsza siatkarka – Agnieszka Stankiewicz – Miasto Rumia
 - najlepszy siatkarz – Robert Sawicki – Miasto Rumia
 - najsympatyczniejsza drużyna – Gmina Choczewo
Najstarszy zawodnik mistrzostw pan Henryk Kaczkowski (Miasto Wejherowo) został 

uhonorowany dyplomem za długoletni czynny udział w rozgrywkach.
Na zakończenie Zastępca Wójta Marzena Górnisiewicz i Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Łasiński podziękowali zawodnikom za grę i składając gratulacje wręczyli pu-
chary, medale oraz dyplomy.

Całą uroczystość zakończył wspólny posiłek przygotowany przez pracowników kuchni Zespołu Szkół w Choczewie.
Podziękowania dla sędziów pana Tarasa Strzeleckiego i Zygmunta Bębenka. Serdecznie dziękujemy panu Jerzemu Czerwionce, Andrzejowi 

Soboniowi i wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie mistrzostw.

XXXII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 3 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się nadzwyczajna sesja 

Rady Gminy Choczewo, podczas której radni podjęli Uchwałę w sprawie uchwalenia na 2013 r. Programu współpracy Gminy Choczewo z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.
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WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że w dniu 28 maja 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie 
się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości nr 509 
o powierzchni 1000 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GD1W/00040858/8, położonej w 
obrębie ewidencyjnym Sasino z przeznaczeniem na cele związane z obsługą turystów.
Działka nr 509 znajduje się na terenach oznaczonych w planie symbolami:
8 KDW – „teren ulicy wewnętrznej”. Zgodnie z ewidencją gruntów działka opisana została jako 
droga.
Dzierżawa zawarta zostanie na czas od 20 czerwca do 19 września 2013 roku. Wysokość wy-
woławcza czynszu dzierżawnego 2.500 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100), 
wadium ustalono w wysokości 500 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały 
od co najmniej trzech lat, nie posiadające zaległości podatkowych ani zaległości wynikających z 
umów cywilnoprawnych wobec Gminy Choczewo.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1. złożenie w sekretariacie urzędu do dnia 21 maja 2013 roku zaświadczenia o zameldowaniu;
2. wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS O/ Choczewo nr 51 8350 
0004 2600 0185 2000 0140 do dnia 21 maja 2013 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.
3. złożenie w sekretariacie urzędu do dnia 21 maja 2013 roku w zamkniętych kopertach z napi-
sem „OFERTA NA PRZETARG STILO” koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z „warunkami 
przetargu”, które należy odebrać w siedzibie urzędu pok. nr 11.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choczewo, jeżeli oferent, którego oferta zostanie 
przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu po 
zaliczeniu wadium płatny jest w dwóch ratach wg „warunków przetargu”. 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 
84-210 Choczewo, woj. pomorskie, tel. 0-58 572-39-40 wew. 209.

Uwaga!!!
Zmiana nr konta – 

GOSPODARKA
ODPADAMI

Kwotę wskazaną w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi od 
1 lipca 2013 roku należy wpłacać 

bez wezwania na rachunek Urzędu 
Gminy Choczewo, prowadzony przez 
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wej-

herowie nr konta:
72 8350 0004 2600 0185 2000 0150,

do 15 dnia każdego miesiąca.

WIOSENNA ZBIÓRKA 
ELEKTORŚMIECI

W dniach 08, 09 i 10 kwietnia 2013 roku na tere-
nie gminy Choczewo odbyła się zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas 
zbiórki mieszkańcy oddali 3,96 Mg elektrośmieci.
Pamiętaj!
Elektroodpady to nieużywane, przestarzałe lub 
zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i 
żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt au-
dio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elek-
tryczne i elektroniczne.
Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika. 
Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.
Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych sub-
stancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego 
urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to nie 
tylko zanieczyszczenie środowiska przyrodnicze-
go, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi 
i zwierząt. Przy zakupie nowego sprzętu, sklep ma 
obowiązek bezpłatnie przyjąć tę samą ilość i ten 
sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez wzglę-
du na markę.

Dlaczego zmieniają 
się zasady

gospodarowania 
odpadami?

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie 
nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, która nałożyła zarówno na samo-
rządy gminne, jak i na mieszkańców nowe 
obowiązki w zakresie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi.

Zmiany w systemie gospodarowania od-
padami komunalnymi mają sprawić, aby 
wszyscy mieszkańcy zostali objęci gminnym 
systemem zbierania odpadów. Wprowadzo-
ne zmiany mają doprowadzić do ogranicze-
nia składowania odpadów na wysypiskach, 
wyeliminowania zjawiska pozbywania się 
odpadów komunalnych w sposób nielegal-
ny i niekontrolowany (np. przez podrzucanie 
ich do lasu, pozostawiania przy drogach czy 
palenia nimi w piecach). Celem selektyw-
nej zbiórki odpadów jest zwiększenie ilości 
odzyskiwanych surowców wtórnych, które 
obecnie w dużej mierze poddawane są składo-
waniu. Wprowadzone unormowania prawne  
zobowiązują nas do zwiększenia poziomu re-
cyklingu i odzysku odpadów zebranych selek-
tywnie a także ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania.

W przypadku domów jednorodzinnych 
zbiórka selektywna będzie mieć formę zbiór-

ki „u źródła” w postaci zbierania odpadów w 
workach na surowce wtórne w różnych kolo-
rach. W przypadku wspólnot z zabudową wie-
lorodzinną selektywna zbiórka będzie prowa-
dzona w pojemnikach zbiorczych.

Gmina Choczewo zapewnia worki i pojem-
niki do zbiórki selektywnej, natomiast po-
jemniki na zmieszane odpady komunalne 
właściciele/zarządcy nieruchomości mu-
szą sobie zapewnić we własnym zakresie. 
Pierwsze worki i pojemniki do selektywnej 
zbiórki będą dostarczone przez przedsię-
biorcę świadczącego usługę w zakresie od-
bierania odpadów w terminie do 1 lipca 2013 
roku.

Szczegółowy harmonogram odbioru okre-
ślony zostanie po wyborze przedsiębiorcy od-
bierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości i podany do publicznej wiado-
mości.

Do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów od-
bywa się na dotychczasowych zasadach.

Właścicielom nieruchomości, którzy jesz-
cze nie złożyli deklaracji, przypominamy o 
obowiązku złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Niezłożenie deklaracji lub podanie niepraw-
dziwych danych skutkować będzie nalicze-
niem opłaty przez Urząd Gminy w drodze de-
cyzji.

722 024 910
wiesci1@gmail.com

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

Skład
 TrollNet Serwis Komputerowy
 ul. Graniczna 8/32, 81-626 Gdynia
Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo
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w.w.: W ubiegłym miesiącu głośno 
było o kłopotach z ogrzewaniem w 
Zespole Szkół w Choczewie. Winą 
za taki stan rzeczy obarczano wój-
ta. Czy słusznie? Jaki związek z tym 
miał fakt niepodjęcia przez radnych 
uchwały w sprawie zmiany budże-
tu gminy na 2013 r dnia 15 marca 
2013r.?

Wójt Wiesław Gębka: Budżet oświa-
ty składa się z subwencji państwo-
wej oraz z pieniędzy gminnych, któ-
re uzupełniają braki. Subwencja na 
język kaszubski w całości wchodzi 
w budżet oświatowy i oczywiste jest 
wówczas to, że dotacja z budżetu gmi-
ny na działalność szkół nie musi być 
tak duża. To właśnie dzięki środkom 
na jego naukę gminy dostają wyższe 
subwencje na oświatę, które de facto 
nie muszą przeznaczać wyłącznie na 
lekcje języka kaszubskiego.
Język kaszubski prowadzony jest 

w naszych szkołach od września. Do 
stycznia, kiedy to zaczęto jego naukę 
finansować, musieliśmy z gminnych 
pieniędzy wyasygnować środki na 
prowadzenie zajęć. Pieniędzy na opał 
w szkole zabrakło, ponieważ planu-
jąc budżet dokładnie wiedzieliśmy, że 
pieniądze na realizację języka kaszub-
skiego w szkołach wpłyną do budże-
tu, więc nie musieliśmy planować fi-
nansowania oświaty, w tym również 
ogrzewania szkoły, wyłącznie gmin-
nymi pieniędzmi. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że ciężko będzie spiąć cały bu-
dżet, tak by na wszystko wystarczyło. 
Jednocześnie wiedza, że pieniądze na 
język kaszubski wpłyną (nie wiedzie-
liśmy jedynie w jakiej wysokości), po-
zwoliła nam na wprowadzenie zmian 
w budżecie, w taki sposób, aby braki 
które w roku budżetowym mogą na-
stąpić, móc uzupełnić subwencją na 
język kaszubski. Z wpływu subwencji 
będzie można skompensować to, co 
gmina już wyłożyła na naukę języka 
kaszubskiego w szkołach.
Zmian w budżecie dokonuje się w 

każdej gminie. Są to często przesu-
nięcia w ramach działów, różnego 

rodzaju wpływy w trakcie roku bu-
dżetowego. I nie ma w tym nic nad-
zwyczajnego. Propozycje zmian bu-
dżetowych są wyłączną kompetencją 
wójta, ale ich akceptacja zależy od 
Rady Gminy.
W przypadku braku pieniędzy na 

opał w szkole, większość radnych nie 
zaakceptowała zmian w budżecie za-
proponowanych przeze mnie i dlatego 

tych pieniędzy nie mogłem na ten cel 
przeznaczyć, choć fizycznie w budże-
cie były. Oczywiście niepodjęcie tej 
uchwały miało pokazać jaki wójt jest 
zły, i aby mógł skupić na sobie całą 
złość mieszkańców gminy za niedo-
stateczne ogrzewanie szkoły.
Jako wójt jestem odpowiedzialny za 

całą gminę, więc staram się szukać 
dobrych rozwiązań dla poprawienia 
funkcjonowania szkół, przedszkola, 
Gminnego Zakładu Komunalnego czy 
Ośrodka Zdrowia. 
Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze 

moje pomysły znajdują zrozumienie, 
więc nie wszystkie z nich są realizo-
wane. Można oczywiście nic nie robić 
i mieć tzw. święty spokój, ale nie po 
to tu jestem, aby nie podejmować żad-
nych działań. Podkreślam jednak, że 
wszystkie zmiany w budżecie doko-
nywane są wyłącznie przez radnych 
poprzez podjęte uchwały.
w.w.: Wprowadzenie do szkół na-

uki języka kaszubskiego okazać się 
może więc doskonałym sposobem 
na pozyskanie dodatkowych środ-
ków na pomoc w finansowaniu 
oświaty. Czy inne pomysły i działa-
nia Wójta w pozyskiwaniu środków 
dla gminy przez minione dwa lata 
przyniosły podobne efekty?
Wójt W.G.: Przez te dwa lata sta-

rałem się odciążać dziurawy budżet 
gminy pozyskując środki z różnych 
źródeł. Czy skutecznie…? Proszę oce-
nić:
W 2011 roku
- Windcom – 100.000,00 zł. i PGE EJ1 

– 25.000,00 zł. – Dzień Seniora, Dni 
Gminy Choczewo, Dożynki;
- EPA – 150.000,00 zł. – Ochotnicza 

Straż Pożarna, świetlica w Zwartowie, 
drogi gminne;
- PGE Energia Odnawialna – 

150.000,00 zł. – Gminny Zakład Ko-
munalny (samochód asenizacyjny i 
ładowarko-koparka).
w 2012 roku
- PGE EJ1 – 520.000,00 zł., Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej – 
200.000,00 zł., Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie – 30.000,00 zł., Marsza-
łek woj. pomorskiego – 20.833,00 zł. – 
OSP Choczewo (wóz strażacki);
- WPD Think Energy – 5.000,00 zł. – 

na rozpoczęcie działalności drużyny 
sportowej;
- PGE EJ1 – 233.700,00 – Dzień Senio-

ra, Mini-Mistrzostwa w Piłce Nożnej 
dla dzieci, Dzień Dziecka, Dni Gminy 
Choczewo, Dożynki, Sylwester;
- 35.000,00 – dwie bramy garażowe 

dla OSP Choczewo;
- 100.000,00 – od sponsorów, którzy 

nie chcą ujawniać swoich danych z 
przeznaczeniem na sport, kulturę, 
rozrywkę i OSP.
w.w.: „Skandaliczna droga. Kie-

rowców wjeżdżających do Choczewa 
witają dziury w jezdni. Widok ten 
powtarza się od lat. Na przełomie 
zimy i wiosny, droga prowadząca do 
Choczewa od strony Wejherowa za-
mienia się w tor przeszkód. Całe po-
łacie asfaltu ulotniły się, odsłaniając 
kocie łby i fragmenty gruntu. Nie-
które dziury w jezdni mają ponad 20 
cm…” – to cytat z artykułu zamiesz-
czonego na portalu www.super-pol-
ska.pl
W jednym z pierwszych redagowa-

nych przeze mnie numerów „Wieści 
choczewskich” (Nr 2 luty 2011) w ar-
tykule „Nowy wójt – stare dziury w 
drogach” również pisałam o tej dro-
dze. Od ukazania się tego artykułu 
minęły już dwa lata. W tym czasie 
na drodze dokonano jednej napra-
wy polegającej na „łataniu dziur”, co 
faktycznie na niewiele się zdało. Czy 
jest jeszcze szansa na jej naprawę?
Wójt W.G.: Drogi, które są najbardziej 

dziurawe w gminie, czyli droga przy 
stadionie, droga w Ciekocinie, czy też 
droga do Osiek, są to drogi powiatowe, 
i to właśnie powiat powinien o te drogi 
dbać, remontować je i budować. Nie-
stety, przyjęło się, że gmina powinna 
w 50 % partycypować w remonty, czy 
też budowy każdej drogi powiatowej, 
czy też wojewódzkiej znajdującej się 
na terenie danej gminy, z wyjątkiem 

cd. na str. 4

TRZY PYTANIA DO WÓJTA…
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W Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cho-
czewie odbyło się walne zebranie sprawoz-
dawcze członków Choczewskiego Stowarzy-
szenia Turystycznego.

Obecni byli honorowi goście, Wójt Gminy 
Choczewo Pan Wiesław Gębka ,z-ca Wójta 
Pani Marzena Górnisiewicz, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Krzysztof Łasiński, Dyrektor 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Pan Ro-
bert Lorbiecki.

W trakcie zebrania odczytano sprawozdanie 
z działalności całorocznej Stowarzyszenia:

1. 24-26 luty - udział w Targach Turystycz-
nych „Na Styku Kultur” w Łodzi;

2. 20-22 kwietnia - udział w targach Tury-
styki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 
w Kielcach – na zaproszenie Urzędu Marszał-
kowskiego i PODR w Gdańsku;

3. w maju – wycieczka do ogrodów HURTU-
LUS w Dobrzycy,

4. 5 sierpnia - udział w Jarmarku Domini-
kańskim dzięki gościnności LGR „Pradolina 
Łeby”;

5. 16 września – udział w Dożynkach Gmin-
no-powiatowych w Choczewie /stoisko CST/;

6. 2 grudnia - udział w konkursie kulinar-
nym II Festiwalu Ryby PRADOLINY ŁEBY W 
GNIEWINIE - nasze Stowarzyszenie otrzymało 
od LGR „Pradoliny Łeby” piękną statuetkę za 
współpracę;

7. 6 grudnia - spotkanie wigilijne w gosp. 
agroturystycznym „Jędruś” Grażyny i Jurka 
Jędruchów.

Jesienią CST złożyło do LGR „PRADOLINA 

ŁEBY” wniosek o dofinansowanie projektu pt. 
”Promocja obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Pradoliny Łeby” przez podmioty funkcjonu-
jące w obszarze turystyki wiejskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gospodarstw agro-
turystycznych”. Projekt został pozytywnie 
zaopiniowany, obecnie CST oczekuje na pod-
pisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim 
całość kosztów to 22.000 zł, z czego 18.700 zł 
to dofinansowanie a 3.300 zł to wkład własny.

W trakcie spotkania Pan Wiesław Gębka 
Wójt Gminy oraz Przew. Rady Gminy Pan 
Krzysztof Łasiński wręczyli na ręce Prezes 
CST Choczewo Pani Aleksandrze Gawryszew-
skiej pamiątkową tabliczkę z okazji 10-lecia 
działalności CST Choczewo. Wręczono rów-
nież kwiaty. Wójt Gminy Pan Wiesław Gębka 
oprócz życzeń, podkreślił ważną rolę jaką peł-
ni CST w promocji gminy i turystyki wiejskiej. 
Wskazał na wiele możliwości w promowaniu 
turystyki, tworzeniu dodatkowych produktów 
turystycznych.

O godz.12.00 odbyło się otwarte  szkolenie 
dotyczące przepisów podatkowych w agrotu-
rystyce i turystyce wiejskiej prowadzone przez 
pracowników Urzędu Skarbowego w Wejhero-
wie.

Na zakończenie uczestnicy zebrania mie-
li możliwość uczestniczyć w pokazie stołów 
wielkanocnych przygotowanych przez KGW 
Sasino z Przew. Genowefą Kramek oraz KGW 
Choczewo z Przew. Krystyną Gabryjelską. 

Na każdym z tych stołów oprócz pięknej de-
koracji były prezentowane ciasta i potrawy 
wielkanocne, które występują również na 
rodzinnych stołach. Degustacja tych potraw 
to przywrócenie pamięci o zwyczajach świą-
tecznych i kulinarnych. Pięknym zwyczajom 
i kulinariom świątecznym powinny się zająć 
gospodarstwa agroturystyczne i kwaterom 
wiejskie.

Dzięki działalności promocyjnej Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystycznego a w 
szczególności jego członkom gmina Choczewo 
jest znana nie tylko w Polsce ale także w Unii 
Europejskiej.

P.S. W trakcie walnego zebrania CST Chocze-
wo można było obejrzeć prezentację multi-
medialną wykonaną przez Monikę Stanicką a 
także prezentację zdjęć i dokumentów z 10-let-
nią działalnością Stowarzyszenia.

Dodać należy, że na korytarzu Centrum In-
formacji Turystycznej w Choczewie znajduje 
się tablica Informacyjna CST Choczewo.

Wanda G. Błahuszewska

Walne zebranie CST w dniu 19.03.2013 r.

cd. ze str. 3

łatania dziur, które finansuje za-
rządca.
22 kwietnia („Wieści choczewskie” 

wówczas były już w drukarni) na se-
sji Rady Gminy ma zostać podjęta 
„uchwała w sprawie wyrażenia woli 
podjęcia działań zmierzających do 
przeprowadzenia w porozumieniu z 
Powiatem Wejherowskim odnowy 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 

1437G przebiegającej przez Gminę Cho-

czewo”. Podjęcie tej uchwały umoż-
liwi Zarządowi Dróg Powiatowych 
budowę tej drogi na odcinku 400 m. 
Na pozostałe drogi powiatowe, na któ-
rych również należałoby zmienić na-
wierzchnie, na razie nie doszliśmy do 
porozumienia.
Oczywiście są również na terenie 

gminy drogi, które są pod zarządem 
gminnym. Taką drogą jest m.in. dro-

ga ze Zwartowa do Borkowa. W przy-
padku tej drogi czekamy na ostatnie 
pozwolenia dla firmy, która ma sta-
wiać w Zwartowie 10 wiatraków, któ-
ra to zobowiązała się do zbudowania 
tej drogi.
Natomiast droga W Ciekocinie miała 

być budowana, ale radni z Klubu „Dla 
Dobra Gminy Choczewo”, uważali, że 
remont tej drogi nie jest konieczny.
Jeżeli chodzi o inne drogi gminne i 

ich „pozimowy” stan, szczególnie te 
szutrowe, to na pewno małymi krocz-
kami, i w miarę możliwości będziemy 
ich stan poprawiać.
Jednak często stan dróg pogarsza 

się z winy tych, którzy kupili działki 
wzdłuż tych dróg i zakopali rowy przy-
drożne, co spowodowało gromadzenie 
się wody na drodze. Również ciężkie 
samochody z drewnem, czy też samo-
chody firm budowlanych, wjeżdżając 
na te drogi bez odpowiednich zezwo-
leń, niszczą je, a potem nie doprowa-
dzają ich do poprzedniego stanu.
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IX Pomorski Stół Wielkanocny w Starym Polu

Z całego województwa do Sta-
rego Pola zjechały koła gospodyń 
na Pomorski Stół Wielkanocny. 
Prezentacja potraw, produktów 
i ozdób miała miejsce 20 marca 
2013 r.
To już dziewiąta edycja woje-

wódzkiego przeglądu, którego 
uczestnikami są głównie panie z 
kół gospodyń wiejskich i przed-
stawiciele lokalnych stowarzy-
szeń z całego Pomorza. W tym 
roku zobaczyliśmy dzieła kuli-
narne ponad 30 kół.
Zadaniem spotkań, które co roku 

odbywają się w czwartek przed 
Niedzielą Palmową, jest m.in. 
wyszukanie produktów, które 
mogłyby poszerzyć listę produk-
tów tradycyjnych województwa 
pomorskiego. Obecnie widnieje 
na niej 135 produktów, w tym 8 
z gminy Choczewo, co daje nam 
pozycję lidera w Polsce.

Jak każe tradycja, po 40-dnio-
wym poście wielkanocne śnia-
danie musi być obfite. Zaraz po 
święconce na stoły wjeżdżają 
żury, biała kiełbasa, mięsa, baby 
i mazurki. Sklepy kuszą gotowy-
mi wypiekami, ale nie ma to jak 
mazurek własnoręcznie oblany 
ulubioną polewą i przystrojony 
migdałami. Liczna obecność kół 
gospodyń wiejskich na przed-
świątecznych spotkaniach w 
Starym Polu rozbudziła i ożywiła 
zainteresowanie dziedzictwem 
kulturowym i kulinarnym, a 
także przyczynia się do zintegro-
wania społeczności wiejskiej w 
naszym regionie. W przeglądach 
bierze udział ponad 30 kół gospo-
dyń wiejskich. Wśród nich nie 
zabrakło przedstawiciela gminy 
Choczewo czyli KGW Sasino.
W tym roku stół Wielkanocny w 

Starym Polu przygotowały Panie:

Genowefa Kramek – przew. KGW 
Sasino
Gabriela Niemiec – Sasino.
Na stole oprócz pięknej palmy 

wykonanej przez Genowefę Kra-
mek, pisanek pięknie ozdobio-
nych i innych elementów deko-
racji świątecznych pyszniły się 
baby wielkanocne, mazurki i ser-
niki. Dodatkowo typowa sałatka 
jarzynowa z dod. jaj gotowanych 
wykonana przez Gabrielę Nie-
miec uzupełniała ten stół.
Wyjazd na prezentację był moż-

liwy dzięki pomocy Pana Roberta 
Lorbieckiego, który zorganizował 
nam transport do Starego Pola.

Wanda G. Błąhuszewska

Lista produktów w Internecie:
http://www.pomorskie.eu/pl/wizytowka/

unikalne_pomorze/produkt_regionalny/
produkt_regionalny
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KONKURS KULINARNY
NA

GDAŃSKICH TARGACH TURYSTYCZNYCH

W dniach 12.04 - 14.04.2013r. odbywały się Gdańskie Targi Turystyczne. Uatrakcyjnieniem Tar-
gów był zorganizowany 13.04.2013r. konkurs kulinarny gospodarstw agroturystycznych. Mocnym 
akcentem kulinarnym w konkursie były kaszubskie gospodarstwa agroturystyczne.
Gmina Choczewo również została zaprezentowana na Targach. Jest w niej sporo gospodarstw 

agroturystycznych, ale tylko dwie przedstawicielki broniły honoru swojej gminy i to z powodze-
niem!
Pani Halina Łuc za KUCH MARCHEWNY zajęła drugie miejsce, a za kaszubską przystawkę do mię-

sa na gęsinie - komisja przyznała trzecie miejsce. Genowefa Kramek zdobyła drugie miejsce w 
kategorii „dania rybne” za GULASZ Z RYBY (dorsza i łososia), a trzecie miejsce za nalewkę z pigwy.
Warto było uczestniczyć w tej imprezie i przeżyć atmosferę tego miejsca: muzyka z różnych re-

gionów Polski, tańce ukraińskie i węgierskie, kolorowe stroje… 
Jednym słowem - wszyscy przyjechali na Targi, aby pokazać to, co najlepsze i najpiękniejsze w 

ich regionach.

Genowefa Kramek

DZIEŃ KOBIET
NA ŚWIETLICY W ŻELAZNEJ

Dnia 09.03.2013 r. o godzinie 16.00 na świetlicy wiejskiej w Żelaznej odbyło się spotkanie z miesz-
kankami naszego sołectwa w celu upamiętnienia dnia kobiet. Na ten uroczysty dzień przybyło 
ponad 60 Pań. Swoją obecnością towarzystwo zaszczycili: wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław 
Gębka oraz przewodniczący Rady Gminy Choczewo Pan Krzysztof Łasiński. Po złożeniu życzeń pa-
nowie wręczyli Paniom żółte tulipany. Następnie sołtys zaprosił na słodki poczęstunek. W miłej 
atmosferze Panie posłuchały muzyki, a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Wszyst-
kie Panie opuszczały świetlicę z dobrym humorem.
Sołtys Ryszard Kieza serdecznie dziękuje Pani Halinie Tillak i Pani Grażynie Bulczak za pomoc w 

przygotowaniu poczęstunku, a Panu Krzysztofowi Wąs za oprawę muzyczną.

Choczewskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych

„Promyk Nadziei” informuje:

10 maja 2013 r. o godzinie 13.00 
w Urzędzie Gminy w Choczewie

odbędzie się spotkanie osób
niepełnosprawnych i ich

opiekunów.

Zarząd

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Zapraszamy w drugi i czwarty ponie-
działek każdego miesiąca, w godz. 14.30-
16.30 do budynku Urzędu Gminy w Cho-
czewie przy ul. Pierwszych Osadników 
17 tel. 782 662 225

Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i 
profesjonalną pomoc!

Nie zwlekaj do jutra, czekamy na Ciebie już dziś!
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do ko-

rzystania z takiej możliwości pomocy, która udzie-
lana jest bezpłatnie.

Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze 
swoimi problemami. Przyjdź do nas, a otrzymasz 

potrzebną Ci pomoc.



s. 7WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Moim zdaniem
Czytając każdy kolejny nu-

mer „Wieści choczewskich” 
zastanawiam się czy biule-
tyn jest odpowiednim miej-
scem do tzw. „obrzucania się 
błotem” pomiędzy radnymi, 
klubami i ludźmi mający-
mi różne poglądy polityczne 
ale i poglądowe... Miło mi, 
iż Pan Przewodniczący Rady 
umiał przyznać się do błę-
du i przeprosić po artykule 
„sprawa polityczna”, w któ-
rym wszystkich uogólnił i w 
jednakowy sposób ocenił, z 
mojej strony muszę jednak 
dodać małe sprostowanie 
przeprosiny należą się rów-
nież radnemu Panu Detlaff 
który zawsze mi pomaga 
przy organizacji imprez i wy-
jazdów za co bardzo dzięku-
ję. Tak na zakończenie mo-
jego wywodu mały apel do 
wszystkich postarajmy się 
naszą energię spożytkować 
rozsądniej robiąc coś dla do-
bra naszej Gminy jak i jej 
mieszkańców a jestem pew-
na że sprawi to wszystkim 
większą satysfakcję niż ob-
rażanie i oczernianie innych.

Sołtys Jackowa
Marzena Drewa

UZDROWICIELE
W CHOCZEWIE

Dnia 02.04.2013 r. otrzyma-
łem telefon od nieznanej 
kobiety z zapytaniem czy 
chciałbym uczestniczyć w 
bezpłatnym badaniu serca, 
krążenia, żołądka oraz cu-

krzycy. Po wyrażeniu zgo-
dy z mojej strony, poprosiła 
abym zabrał na spotkanie 
posiadany gleukometr, gdyż 
choruję na tę trudną i skom-
plikowaną chorobę. Następ-
nie poinformowała mnie, 
że spotkanie odbędzie się 
14.04.2013 r. (niedziela) w 
Restauracji „Pestka” w Cho-
czewie o godz. 9.30. Dwa dni 
przed spotkaniem ponownie 
zadzwonił telefon. Tym ra-
zem mężczyzna zapytał, czy 
będę na spotkaniu i przypo-
mniał o zabraniu gleukome-
tru. Na czwartkowym spo-
tkaniu emerytów i rencistów 
dowiedziałem się, iż takich 
telefonów na terenie gminy 
było bardzo dużo.
W dmiu14.04.2013 r. zgro-

madzeni ludzie (blisko 30 
osób) oczekuje na przyjazd 
lekarzy – uzdrowicieli. Kilka 
minut po godz. 9.00 zajechał 
biały osobowy samochód o 
numerze rejestracyjnym PO 
305WC, z którego wysiadły 2 
kobiety i 2 mężczyzn w wie-
ku ok. 30 lat. Przed wpuszcze-
niem nas do środka rozdano 
wszystkim kartki do wypeł-
nienia. Na kartkach należa-
ło wpisać imię i nazwisko, 
wiek, numer telefonu sta-
cjonarnego i komórkowe-
go, oraz dokładny adres za-
mieszkania. Na tych samych 
kartkach trzeba było wpisać 
również dwie osoby z rodzi-
ny lub znajomych, podając 
wszystkie powyższe dane. 
Jak łatwo się domyśleć, łu-
pem znachorów stało się 60 
osób, potencjalnych chęt-
nych na następne spotkania.
Rzekome badania rozpoczęły 

się tłumaczonym zagranicz-
nym filmem, związanym z 
ogólnymi mechanizmami 
budowy nowego cudownego 
aparatu uzdrowicielskiego. 
Następnie kobieta w białym 
krótkim fartuchu rozpoczęła 
prelekcję o cudownym wy-
nalazku o wartości ponad 
6.000,00 zł. Poproszono ową 
kobietę o przedstawienie się 
oraz jaką firmę reprezentuje. 
W odpowiedzi otrzymaliśmy 
bardzo niewyraźne nazwi-
sko. Nazwy firmy jednak nie 
ujawniła, dodając jedynie, 
że współpracują z firmą z 
Tomaszowa Mazowieckie-
go. Sama prelekcja była dla 
zebranych niezrozumiała i 
nudna.
Następnie poproszono 

mnie, abym podszedł, zdjął 
pasek od spodni, zamknął 
oczy i stał wyprostowany. 
W tym czasie owa „lekar-
ka” trzymając w ręku mały 
aparat z mrugającą lamp-
ką, przesuwała go trzykrot-
nie od głowy do brzucha. Po 
tym „badaniu” kazała przejść 
na tył lokalu, gdzie z kolei 
druga „lekarka” kazała mi 
zmierzyć glukometrem po-
ziom cukru we krwi. Bada-
nie wykazało 154 jednostki. 
Wówczas mężczyzna – „le-
karz” zapiął mi na brzuchu 
ten cudowny uzdrawiający 
aparat i kazał siedzieć przez 
10 minut. Po upływie tego 
czasu ponownie kazano mi 
zrobić pomiar cukru. Nastą-
piło straszne rozczarowanie 
ze strony uzdrowicieli, gdy 
okazało się, że pomiar wska-
zał 157 jednostek. Tu nastąpi-
ła kompletna plajta nowego 
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cudownego aparatu, gdyż 
cukier zamiast spaść, pod-
wyższył się. Zdziwiony ta-
kim stanem, zapytałem – „co 
z ta poprawą”? W odpowie-
dzi otrzymałem stwierdze-
nie, iż taki aparat powinien 
być zapięty przez minimum 
30 minut, co oznaczało, że 
powinienem zakupić go za 
jedyne… 6.170,00 zł. Była to 
oczywista kpina!
Jak się później dowiedzia-

łem, ekipa uzdrowicieli do-
pięła swego i namówiła jed-
ną osobę z naszej gminy do 
kupna aparatu-bubla, która 
przez kilka lat będzie spła-
cała wysokie raty wraz z od-
setkami, a zdrowie nigdy nie 
ulegnie poprawie.
Jest mi również wiadomo, iż 

ta lub podobna ekipa pseudo 
uzdrowicieli była już w na-
szej gminie na terenie szko-
ły. Podobne przekręty robią 
również „fachowcy-oszuści” 
od pościeli i garnków.
Szanowni czytelnicy, osobi-

ście proszę, by unikali Pań-
stwo kontaktu z takimi oszu-
stami. Nigdy nie podawajcie 
nazwisk, a w szczególności 
numerów telefonów człon-
ków rodzin i znajomych. Za-
pewne niebawem „uzdrowi-
ciele” ponownie zadzwonią 
do mieszkańców naszej gmi-
ny, gdyż mają dane 60 osób z 
jej terenu.
Leczmy się w ośrodkach 

zdrowia i szpitalach u spraw-
dzonych lekarzy!
Na koniec przepraszam 

za tak dokładne opisanie 
„uzdrawiającego” badania, 
ale twierdzę że warto było to 
opisać, by przestrzec innych 
przed tego typu „uzdrowi-

cielami” i zakupem takich i 
podobnych „rewelacyjnych”, 
niesprawdzonych aparatów.

stały czytelnik
Jan S.

SCHOLA 
GENEZARETH 

WZBOGACIŁA SIĘ
 O DODATKOWY 

SPRZĘT
Wbrew oczekiwaniom kil-

ku ludzi nieżyczliwych w tej 
gminie, Schola „Genezareth” 
działająca przy miejscowej 
parafii Matki Bożej Królowej 
Polski ma się całkiem do-
brze. Zespół nasz wzbogacił 
się w ostatnich tygodniach 
w sprzęt pozwalający na 
dużo efektywniejszą i przej-
rzystą prezentację plików 
tekstowych oraz obrazów 
podczas mszy i spotkań o 
charakterze religijnym. Miło 
poinformować życzliwych 
nam parafian, że w swej po-
słudze wykorzystać możemy 
od niedawna:
1.  Komputer przenośny 

marki ACER – zakupu doko-
nał Urząd Gminy Choczewo 
za cenę 1.700 zł brutto ( nr 
inwentarzowy w ewidencji 
wyposażenia Urzędu Gminy 
Choczewo: IV 49/491/1/13). Dla 
jasności, uprzedzając ewen-
tualne pytania w tej sprawie 
komunikuję, że laptop został 
naszej scholi użyczony na 
podstawie umowy, a odpo-
wiedzialność materialną za 
ten sprzęt przejąłem osobi-
ście.

2.  Projektor multimedialny 
firmy Epson z niezbędnym 
okablowaniem – zakupu 
za cenę 955 zł dokonaliśmy 
za środki własne scholi. Co 
prawda projektor, jak jasno 
wynika z przytoczonej ceny, 
jest używany, ale żywimy 
nadzieję, że będzie nam jesz-
cze z powodzeniem kilka lat 
służył.
3.  Ekran projekcyjny firmy 

NOBO ( 2 m x 1,5 m) – cena 
446 zł – zakupiony za środki 
pochodzące od sponsorów 
lokalnych – właścicieli miej-
scowych firm handlowych, 
wymienionych poniżej w ko-
lejności alfabetycznej:
a) Państwo Mirosława i Eu-

geniusz Langa,
b) Państwo Bogumiła i Józef 

Langer,
c) Państwo Danuta i Wie-

sław Laskowscy,
d) Państwo Iwona i Andrzej 

Majtacz.
Nasza radość z pozyskane-

go sprzętu, który znakomicie 
ułatwia nam czas przygoto-
wań materiałów do projek-
cji, jest okazją do złożenia 
głębokich podziękowań dla 
ofiarodawców sprzętu – wło-
darzy Gminy Choczewo oraz 
sponsorów zakupu ekranu 
projekcyjnego.
Ich bezinteresowna pomoc z 

pewnością przyniesie odczu-
walną poprawę w odbiorze 
prezentowanych przy udzia-
le scholi treści religijnych. 
Dziękujemy 
W imieniu członków zespołu 

„Genezareth”
Zbigniew Sarzyński
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STRAŻACY INFORMUJĄ
WIELKI PLEBISCYT!

Zagłosuj na najlepszych strażaków Pomorza

Od dnia 12.04.2013r. rozpoczął się plebiscyt na Strażaka Ochotnika i Zawodowca 
oraz na  Jednostkę OSP  Pomorza 2013. Na laureatów czekają cenne nagrody finan-
sowe i rzeczowe, a na jednostki PSP i OSP pieniądze na zakup sprzętu strażackiego. 
Plebiscyt potrwa do 10 maja. Zagłosuj już dziś i podziękuj w ten sposób strażakom 
zawodowcom i ochotnikom za ich ofiarną pracę!
        

Podobnie jak w ubiegłym roku plebiscyt 
organizuje Dziennik Bałtycki wspólnie z 
Komendantem Wojewódzkim Państwo-
wej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz z 
Zarządem Wojewódzkim Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku. 
Honorowy patronat nad akcją sprawuje 
wojewoda pomorski Ryszard Stachurski.
Z terenu naszej gminy do plebiscytu Za-

rząd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Choczewie wytypował na Strażaka 
Ochotnika Pomorza 2013 dh Karol Wojcie-
chowskiego, na którego można głosować 

drogą sms-ową wpisując w treść sms-a: och.16 na numer telefonu 72355.

Do plebiscytu wytypowano także jednost-
kę z naszej Gminy OSP Sasino, na którą 
można głosować drogą sms-ową wpisu-
jąc w treść sms-a: jedosp.16 na numer te-
lefonu 72355. 
Koszt wysłania jednego sms-a wynosi 

2,46 z vat.

Wyniki głosowania można śledzić na 
stronie Dziennika Bałtyckiego:

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/804007,od-dzis-wielki-
plebiscyt-zaglosuj-na-najlepszych-strazakow,id,t.html

Wyślij sms-a jeszcze dzisiaj!!!
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S Z K O Ł A  W  C I E K O C I N I E

Dar serca dla uczniów z małej szkółki
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciekocinie wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie 

dziękują właścicielom firmy „Melan” p. Mirosławie i Eugeniuszowi Lange oraz właścicielom fir-
my „Wodnik” p. Wiesławie i Stanisławowi Dawidowskim za otrzymane wsparcie rzeczowe dla 
uczniów naszej szkoły. Często dar serca jest niewielki, ale skutek z niego ogromny.

Dziękujemy!

Powitanie wiosny
 Zgodnie z istniejącą od lat tradycją dnia 21 kwietnia 2013roku uczniowie S.P. Ciekocino 

wyszli na poszukiwanie wiosny, która w tym roku znacznie się opóźniła i trzeba było ją szukać 
pod zaspami śniegu.
 Na początku odbył się konkurs międzyklasowy na najciekawiej przebranego Pana Wio-

snę. Wygrały klasa V, „O”oraz II- przedstawiciele tych klas mieli najciekawsze stroje. Wyglądali 
rewelacyjnie, chociaż poziom był wyrównany i trudno było zadecydować, który strój jest najład-
niejszy.
 Później cała szkoła, z marzanną na czele i bardzo głośnymi instrumentami przemasze-

rowała przez wieś Ciekocino, by przegonić uciążliwą zimę i poszukać pierwszych oznak wiosny. 
Na końcu marzanna została spalona na terenie szkoły. A wiosny jak nie ma, tak nie ma. Ponoć 
nadchodzi małymi kroczkami.

Słowiński Park Narodowy- skarbem polskiej przyrody
 Dnia 9 kwietnia 2013r uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciekocinie mieli możliwość 

uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych zorganizowanych w Filii Muzeum Przyrodniczego w 
Rąbce k. Łeby. Założeniem programowym tych zajęć było zapoznanie uczniów z walorami Sło-
wińskiego Parku Narodowego. Zajęcia były bardzo ciekawe. Składały się z trzech części. Pierw-
sza część to był wykład na temat Słowińskiego Parku Narodowego i żyjących w nim zwierząt 
oraz ptaków. Później dzieci wykonywały z darów natury (kamyków, patyczków, piór itp.) swoje 
zwierzątka. Ostatnią część zajęć stanowiły gry i zabawy dydaktyczne na świeżym powietrzu, 
które uczniom bardzo się podobały. Klasy I-III odbyły wycieczkę po Łebie, a uczniowie klas star-
szych poszli na plażę. Wszyscy doskonale się bawili i miło spędzili czas, zwłaszcza że dopisywa-
ła pogoda.
 Dziękujemy pani Katarzynie Sitkowskiej za ciekawie poprowadzone warsztaty i przybli-

żenie nam wiedzy na temat Słowińskiego Parku Narodowego.
Uczniowie i nauczyciele

S.P. Ciekocino
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Z U C H Y  I  H A R C E R Z E
VI FESTIWAL PIOSENKI ZUCHOWEJ i HARCERSKIEJ HUFCA PUCK
22 marca 2013r. - w piątek, w Domu Kultury w Sławoszynie odbył się VI Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej 

Hufca Puck „WESOŁA NUTKA – Sami o Sobie”, na który pojechały zuchy: Karolina Krzeptowska, Franek Grabiński, 
Zosia Woźniak, Kinga Wyszecka, Łukasz Polesa, Magda Nowaczyk, Magda Pastusiak oraz Asia Pomieczyńska. Zaśpie-
wały piosenkę naszej gromady pt. „PIRACKA BRAĆ” przy akompaniamencie gitary druhny Agaty Knapińskiej. Uczest-
nicy otrzymali śliczne przypinki na mundur, słodycze, dyplom dla gromady oraz sprawność „ŚPIEWAK”. Bardzo im 
się podobało.

Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy
W sobotę 6 kwietnia sześć osób z naszej drużyny (Wieśniara, Mięso, Mop, Kasztan, Wacek i Przeciąg) 

pojechało do Pucka, by wziąć udział w kursie pierwszej pomocy.
Zajęcia prowadzili sympatyczni instruktorzy – Tomek, Paulina i Jaś. Pięknymi rysunkami i ciekawymi 

wykładami przekazali nam wiedzę na temat ratowania życia. Nauczyliśmy się jak pomóc w wypadku 
samochodowym, omdlenia, utraty przytomności, zakrztuszenia. Ćwiczyliśmy też opatrywanie różnych 
ran. Teraz jeśli ktoś wbije sobie w rękę gałąź, wiemy co robić. Usztywnialiśmy różne złamania, zwich-
nięcia i skręcenia. W programie kursu pojawiły się też takie wątki jak: zawał, uraz kręgosłupa, cukrzyca, 
duszność, drgawki, czy zatrucia i oparzenia. W kursie uczestniczyliśmy aktywnie, a Wacek uzupełniał 
deficyt pytań.
Jestem pewna, że dziesięć godzin – z przerwą na pyszny obiad, który zjedliśmy w „Smakoszu” - jakie 

spędziliśmy w HOM’ie nie spełzły na niczym i w przyszłości będziemy umieli pomóc poszkodowanemu 
w wypadku (odpukać w niemalowane). Może za rok też uda się zorganizować taki kurs?
Dodatkowo z naszej drużyny trzy osoby uczestniczyły w dwumiesięcznym kursie ratownictwa medycz-

nego i zdobyły wymagane umiejętności i uprawnienia. Kurs zakończył się egzaminem i otrzymaniem 
certyfikatu. Mamy więc w naszej drużynie Ratowników Medycznych Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, 
którzy posiadają Brązową Odznakę Ratowników Medycznych ZHP: Królik, Foczka i Grabson.

Pionierka z 10 WLDH „Wilki” - Mop
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Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”
 „I Sołecki Turniej w Kręgle” zgodnie z założeniami zintegrował mieszkańców naszej gminy, ponieważ 

uczestniczyło w nim 36 drużyn – ponad 150 zawodników z 12 sołectw. Zabrakło tylko przedstawicieli sołectwa Bor-
kowo oraz Żelazno, co jest do nadrobienia w kolejnym turnieju .

Najlepsi zawodnicy w kategorii do 16 roku życia:
- Agnieszka Zielińska z drużyny ZWARTÓKO - 130 punktów
- Artur Grabiński z drużyny ZHP I - 143 punkty

Klasyfikacja drużynowa w kategorii do 16 roku życia:
I MIEJSCE – drużyna ŁĘTOWO 
II MIEJSCE – drużyna SASINO
III MIEJSCE – drużyna ZHP I

Najlepsi zawodnicy w kategorii powyżej 16 roku życia:
- Celina Świątek z drużyny LUBIATOWO - 161 punktów
- Aleksander Dziobak z drużyny LUBIATOWO - 168 punktów

Klasyfikacja drużynowa w kategorii powyżej 16 roku życia:
I MIEJSCE – drużyna LUBIATOWO
II MIEJSCE – drużyna CHOCZEWO I
III MIEJSCE – drużyna KOPALINO III 

 Pozostałe wyniki oraz galeria zdjęć z turnieju na naszej stronie internetowej www.stek-choczewo.org.pl. 
Na którą serdecznie ZAPRASZAMY.

 Podsumowując „I Sołecki Turniej w Kręgle”, który odbył się w ramach projektu „Integracja Mieszkańców 
Gminy Choczewo 2012/2013” chcielibyśmy szczególnie podziękować panu Leszkowi Szymańskiemu - WINDCOM Sp. 
z o.o. za ufundowanie pucharów oraz statuetek dla najlepszych graczy w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Dziękujemy również wszystkim sołtysom za czynny udział oraz pomoc związaną z organizacją drużyn w odpo-
wiednich kategoriach wiekowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za zdrową i sportową rywalizację.
 Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zostać członkami naszego stowarzyszenia i wspomagać nas w ko-

lejnych projektach np.: „Najpiękniejsza Moja Mama”, „Turniej Siatkówki Plażowej” i wielu innych zapraszamy na 
zebranie naszego stowarzyszenia, które odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 15.30 w Urzędzie 
Gminy Choczewo. ZAPRASZAMY.

Michał Bianga
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”
Tel. 608 671 867
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B I B L I O T E K A

Wystawa wielkanocna
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Gminnego Konkursu Wielkanocnego. Na tegoroczny kon-

kurs wpłynęło niemal 200 prac. Dostarczyli je m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie, Szkoły 
Podstawowej w Ciekocinie oraz dzieci z: Samorządowego Przedszkola w Choczewie, Przedszkola 
Niepublicznego w Choczewie i Punktu Przedszkolnego w Ciekocinie.

Nasza Gmina Czyta Dzieciom
26 marca 2013 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. Tematyką 

czytania było szeroko pojęte zdrowie na talerzu, a więc między innymi właściwe odżywianie, 
higiena przygotowywania i spożywania posiłku oraz zasady kulturalnego zachowania się przy 
stole.
Z utworami na ten temat zapoznał dzieci Przewodniczący Rady Gminy Choczewo, Pan Krzysztof 

Łasiński.
Po teoretycznym podejściu do tematu zdrowego odżywiania nadszedł czas na praktykę, a więc 

warsztaty kulinarne „Na talerzu kolorowo”. Poprowadziła je Pani Basia Cholka, pod kierunkiem 
której dzieci, zachowując zasady bhp, wykonały pyszne, kolorowe i zdrowe kanapki. Poczęstowa-
ły nimi swoich nauczycieli i pracowników biblioteki, a następnie z wielkim smakiem spałaszo-
wały swoje frykasy.
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Gminny Konkurs
Wielkanocny

- wręczenie nagród
 16 kwietnia w sali konferencyjno-wystawowej 

Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród laureatom Gminnego 
Konkursu Wielkanocnego.
 Nagrody wręczali: Wicewójt Gminy Chocze-

wo Pani Marzena Górnisiewicz, Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo Pan Krzysztof Łasiński, przedstawi-
ciel PGE Energia Jądrowa Pani Maja Gadowska oraz 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie 
Pani Beata Żuk.
 Nagrody zapewnili: Rada Gminy Choczewo, 

PGE Energia Jądrowa oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Choczewie, natomiast tradycyjny słodki poczęstunek – Urząd Gminy w Choczewie.

 Gratulujemy laureatom Konkursu i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział.
 Wkrótce ogłosimy kolejne konkursy, na które już dziś serdecznie zapraszamy.



s. 15WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Hasło w krzyżówce z Nr-u 3 (157) Wieści Choczewskich brzmi: ZIELONA MILA.
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli: Zofia Siuta, Wiktoria Cielecka, Piotr Konczak, Barbara Zondziuk, Bartłomiej Nowak, Zosia 

Woźniak, Sylweriusz Goyke, Olga Papke, Mariusz Kwas, Anna Zabłotnia, Krystyna Hintzke, Marzena Płotka, Władysława Det-
tlaff, Adam Leyk, Sylwia Jędruch.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Pana Mariusza Kwas, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 
Konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Kasi za wylosowanie zwycięzcy.

KRZYŻÓWKA NR 25

Litery z podanych w tabeli pól utworzą rozwiązanie.  Należy je dostarczyć  do 13 maja  2013 r.   do siedziby Biblioteki  
osobiście, e-mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka „Polska i jej sąsiedzi”, a  
zwycięzca zostanie wyłoniony 14 maja w drodze losowania.

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo,  E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl

A B C D E F G H I J K L Ł M N O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

POZIOMO:

1 A- REJON MIĘDZY BESKIDAMI A TATRAMI
1 I- LUKSUSOWY SAMOCHÓD
3A- SZPITALNA SAMOTNIA, SEPARATKA
4 J- TRÓJGŁOWY  MIĘSIEŃ
5 A- WOLNY NA UCZELNI
7 A- NA GŁOWIE KRÓLA
7 H- PODOBNO POTWIERDZA REGUŁĘ
9 A- SKŁADANA NA OŁTARZU
9 L- HŁASKO LUB GRECHUTA
11 L- Ti DLA CHEMIKA
12 E- BANDZIOR, MAFIOSO
13 A- PROFITY, KORZYŚCI
15 G- DROGA NAD DROGĄ
16 A- GÓRY WZDŁUŻ  PACYFIKU
18 H-  ADAM,  AUTOR „DAREMNYCH ŻALI”
19 A- TYTUŁ FREDRY I DUMASA

PIONOWO:

1 B- HERBOWY PTAK
1 F- ZE STOLICĄ W WILNIE
1 J- PODRÓBKA, FALSYFIKAT
1 L- ŻĄDANIE Z POGRÓŻKĄ
1 O- PLAKAT REKLAMOWY
4 M- FILOZOF Z SAMOS
5 C- PAŃSTWO Z KIJOWEM
5 H- TURNIEJ SPORTOWY, IGRZYSKA
7 E- SĄSIAD SZWECJI
8 O-  MUZEUM Z ZABYTKOWYMI CHATAMI 
9 A-MIĘDZY TCHAWICĄ A PŁUCAMI
11 L- WIĘCEJ NIŻ BLIŹNIĘTA
11 M- KANGURY, DYDELFY I KOALE
12 H- GRUCZOŁ ZANIKAJĄCY W OKRESIE 
DORASTANIA
13 C- BUDYNEK NA SIANO

HASŁO
1 G 15 Ł 5 L 5 C 14 O 16 C 9 H 1 O 12 G 11 L 4 M 5 A
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