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JUŻ PO WAKACJACH…
NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014 CZAS ZACZĄĆ!
Minęły wakacje…, 2 września 2013 roku, w poniedziałek, prawie 5 mln
uczniów w Polsce rozpocznie kolejny rok szkolny!
Z tej okazji, Drodzy Uczniowie, pragniemy złożyć Wam życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów, do pogłębiania swojej
wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.
Nauczycielom i Wychowawcom życzymy wiele zadowolenia oraz spełnienia oczekiwań z wykonywanej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Życzymy, by postępy i osiągnięcia uczniów były nagrodą w realizacji powołania.
Życzymy wszystkim wzajemnej życzliwości i zaufania, szkoły przyjaznej
i radosnej, w której nauka i praca są przyjemnością!

DNI GMINY CHOCZEWO I MARATON ROLKARSKI
W dniach 26 - 27.07.2013r. na Gminnym Obiektach Sportowych w Choczewie odbył się festyn Dni Gminy Choczewo.
Impreza ta miała na celu promowanie naszej gminy jako przyjaznej turystyce. Festyn ten był połączony z XI Zlotem
VW Garbusów, Maratonem i Półmaratonem Rolkarskim. /Cd. na stronie 6/

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.

Wystawa Norda
W dniach 05-09.08.2013r przed Urzędem
Gminy w Choczewie można było oglądać wystawę Gdyni i Kaszub Północnych. Prezentacja
ta miała na celu promowanie naszego regionu i jednostek organizacyjnych zrzeszonych
w Metropolitalnym Forum Norda. Przez okres
wakacji wystawa ta krąży między poszczególnymi miejscowościami.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej” udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a
także nauczyciela, pracownika socjalnego lub
innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego bądź rodziców zastępczych.
Szczegółowe informacje na temat „Wyprawki szkolnej” oraz druki wniosków do pobrania
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Choczewo (www.bip.choczewo.com.pl) w zakładce Gminny Zespół
Oświaty oraz w szkołach.
Wioletta Syrewicz
p. o. Kierownik
Gminny Zespół Oświaty
w Choczewie

INFORMACJA
„Wyprawka Szkolna” Rządowy program
pomocy uczniom w 2013 r.
W roku szkolnym 2013/2014 Rządowym programem pomocy uczniom objęci są uczniowie
rozpoczynający naukę w klasach I, II, III i w
klasie V szkoły podstawowej. Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, jednak tylko w przypadku, gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.
Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić, aby starać się o zwrot wydatków na wyprawkę szkolną, jest kryterium dochodowe na
jednego członka rodziny:
- w przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej - nie więcej niż 539 zł netto na osobę,
- w pozostałych przypadkach - 456 zł netto
na osobę.
Wnioski o pomoc należy pobrać w szkole
oraz złożyć w terminie do 6 września 2013 r.
do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
Zasady realizacji programu zawarte zostały
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12
lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 818).

722 024 910
wiesci1@gmail.com
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Stypendium szkolne,
zasiłki szkolne
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać w biurze Gminnego Zespołu
Oświaty w Choczewie przy ul. Kusocińskiego
5 (budynek starej szkoły), zgodnie z regulaminem stypendialnym w terminie od dnia 1
września do dnia 15 września 2013r.
Druki wniosków będą wydawane w Gminnym Zespole Oświaty w Choczewie od dnia
26 sierpnia 2013 r. oraz będą dostępne od dnia
pojawienia się komunikatu na stronie inter-

netowej Gminy:
www.bip.choczewo.com.pl
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia
(lub oświadczenia w szczególnych przypadkach) o dochodach za miesiąc sierpień 2013
r., w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku
dla bezrobotnych.
Kryterium dochodowe do otrzymania stypendium oraz wysokość stypendium pozostają niezmienione i wynoszą:
- kryterium dochodowe netto na 1 członka
rodziny wynosi 456,00 zł,
- kryterium dochodu netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00 zł,
- wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 84,80 zł do 212,00 zł
- wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego
wynosi nie więcej niż 530,00 zł.
Stypendia szkolne/zasiłki szkolne mogą
otrzymać uczniowie będący mieszkańcami
gminy Choczewo, uczący się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz
słuchacze kolegium nauczycielskiego i kolegium pracowników służb społecznych do
czasu ukończenia 24 roku życia. Natomiast
zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi
znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Sporządził: Henryk Domaros
Gminny Zespół Oświaty
w Choczewie
Choczewo, dnia 30.07.2013 r.

„Człowiek tak długo żyje, dopóki żyje w naszej pamięci”
Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela

Janusza Pietrzykowskiego
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym
składają
członkowie i sympatycy
Komitetu Obywatelskiego „TAK dla atomu w Choczewie”

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

Druk
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo
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WÓJT GMINY CHOCZEWO
Ogłasza, że w dniu 30 września o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny przetarg nieograniczony na
sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

Obręb

Kierzkowo

Nr
działki

173/4

Pow.
działki
(ha)

0,2062

Nr KW

48812/0

Położenie i opis
nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana położona
w centralnej części
miejscowości Kierzkowi, przy budynku
byłej szkoły. W bezpośrednim sąsiedztwie
zlokalizowane są tereny niezabudowane
budowlane i zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Dojazd
do działki zapewnia
asfaltowa droga łącząca Kierzkowo z Lubiatowem i Choczewem.
Działka jest nieuzbrojona, media w pobliżu.
Nieruchomość jest
ogrodzona.

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego

Terminy
poprzednich
targów

Dla działki brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu
03.01.2012 r. wydana została
decyzja znak AB.6730.92.2011
r. o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
urządzeniami budowlanymi.

Poprzedni
pierwszy przetarg odbył się
10.07.2012 r.
Drugi przetarg
wyznaczony na
30.10.2012 nie
odbył się.

Cena
nieruchomości

72.000,zł

Wadium

10.000,zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 16 września 2013 r. w sekretariacie Urzędu zaświadczenia o zameldowaniu oraz
wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo Nr 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 do dnia 16 września 2013
r.. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy przeniesienia
własności.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, po zaliczeniu na jej poczet wysokości wpłaconego wadium płatna jest w całości przed podpisaniem umowy przeniesienia własności. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210
Choczewo, tel. O-58 572 3940, wew. 206.
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*cegiełki będą wspierały projekt „Integracja Mieszkańców Gminy Choczewo na rok 2013/2014”
s. 4
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TRZY PYTANIA DO WÓJTA…

w.w.: To już druga zmiana na stanowisku
zastępcy wójta podczas obecnej kadencji. Co
jest powodem tej zmiany?

Wójt Wiesław Gębka: Dotychczasowy zastępca, Pani Marzena Górnisiewicz dnia 03
sierpnia 2013 r. złożyła rezygnację. Rezygnacja
ta została przeze mnie przyjęta. Dnia 21.08.2013
r. na stanowisko zastępcy powołałem Pana Roberta Lorbieckiego. Jestem przekonany, że dokonałem właściwego wyboru. Swoją dotychczasową pracą Pan Robert zasłużył sobie na
takie wyróżnienie. Wszyscy widzieliśmy efekty jego działania. Zorganizowane przez niego
imprezy gminne, biorąc pod uwagę trudne
warunki w jakich działamy, były przeprowadzone perfekcyjnie. Otrzymaliśmy za to wiele
dobrych recenzji od naszych mieszkańców, a
także gości i sponsorów. Pan Robert także doskonale znajduje wspólny język we współpracy z różnymi organizacjami działającymi na
terenie naszej gminy, jak i ze środowiskiem
zewnętrznym. Posiada umiejętność integracji
mieszkańców, od których otrzymałem wiele
sygnałów świadczących o uznaniu dla pracy
Pana Roberta. Sądzę, że cieszy się dobrą opinią
zarówno moich zwolenników jak i przeciwników, którzy doceniają jego osiągnięcia. Mam
więc nadzieję, że skutecznie będzie łagodził
napięcia. Ponadto jest osobą bardzo kreatywną i zaangażowaną w swoją pracę. Chętnie
i odważnie podejmuje nowe wyzwania. Nie
martwię się o to, że brakuje mu doświadczenia w pewnych obszarach pracy samorządowej, bowiem szybko i chętnie się uczy.
Pan Robert należy do tego typu pracowników, na których mi bardzo zależy. Od swojej
kadry kierowniczej oczekuję bowiem zaangażowania i kreatywności oraz utożsamiania się
z potrzebami firmy, którą przecież jest Gmina.
Ktoś kto jest tylko zwykłym rzemieślnikiem
nie powinien pełnić kierowniczej funkcji. Także i ten, kto nie rozumie wizji rozwoju Gminy lub świadomie utrudnia jej realizację nie
może piastować takiego stanowiska.

za pieniądze darczyńców, których staram się
pozyskiwać. Jak widać dość skutecznie. Wtedy
jednak spotykam się z zarzutem opozycjonistów, że środki te powinny być przeznaczone
na inne cele. A ja przecież nie mogę zmusić nikogo, aby swoje własne pieniądze przeznaczył
na coś czego on nie chce lub nie może finansować. Dożynek więc nie będzie. Znalazłem
jednak sponsora, który zafunduje nam zorganizowanie 8. września Turnieju Sołectw. Nie
zastąpi on Dożynek, ale będzie to także jakaś
forma uczczenia pracy rolników, a przy okazji możliwość zabawy dla wszystkich mieszkańców. To już kolejna w tym roku wspólna
gminna impreza integracyjna. Wcześniej był
m.in. Dzień Dziecka i Dni Gminy Choczewo, a
także wiele mniejszych lokalnych imprez i festynów organizowanych głównie przez różne
grupy działania.
w.w.: Mniej więcej półtorej roku temu
zmieniła się forma zarządzania i funkcjonowania Gminnych Obiektów Sportowych.
Czy jest ona zgodna z Pana oczekiwaniami?
Wójt W. Gębka: Cieszę się, że stowarzyszenia sportowe z naszej gminy wykorzystują w
swojej działalności Gminne Obiekty Sportowe.
Okres od przejęcia ich przez Gminę pokazuje,
że było ono słuszną decyzją, ponieważ obecnie pieniądze z wynajmu obiektów trafiają
do gminnej kasy. Dzięki temu możemy więcej w obiekty inwestować, gdyż po rozwiązaniu umowy użyczenia z LKS „Orzeł” okazało
się, ze nie posiadamy praktycznie żadnego
sprzętu – nie ma kosiarek, bramek, a nawet
brakuje naczyń w kuchni. Najważniejsze jednak jest to, że zmniejszyły się znacznie koszty utrzymania obiektów, a wykorzystanie ich
przez mieszkańców zdecydowanie wzrosło.
Niestety, wciąż był problem z dojazdem dzieci i młodzieży na zajęcia i treningi sportowe.
Udało nam się jednak i ten problem rozwiązać: od września nastąpi zmiana systemu dowozu dzieci do szkół. Dowozy będą odbywały
się autobusami liniowymi PKS na podstawie
karnetów upoważniających do wielokrotnego
przejazdu na każdej trasie. Rozkład jazdy autobusów dostosowany będzie do zajęć pozalekcyjnych i treningów sportowych. Spowoduje
to, że większa ilość dzieci i młodzieży będzie
mogła korzystać z zajęć organizowanych na
obiektach sportowych. Liczę również na to,
że sołtysi będą częściej zajmować obiekty dla
swoich sołectw organizując różnorodne imprezy.

WYBITNEJ SŁAWY
ARTYŚCI W ZWARTOWIE

W ramach XV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej organizowanego pod Honorowym Patronatem J.E.
ks. dra Ryszarda Kasyny – Biskupa Pelplińskiego oraz Andrzeja Stanucha – Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin, dnia 12 lipca 2013 r. w
Kościele p.w. św. Józefa w Zwartowie odbył się
wyjątkowy Koncert. Wystąpił światowej sławy wiolonczelista i kompozytor - Amerykanin
Ian Maksin oraz Gedymin Grubba - najaktywniej koncertujący polski organista, kompozytor i dyrygent.
Koncert w Zwartowie był jednym z wielu
koncertów towarzyszących Jubileuszowego
Festiwalu. Mógł się on odbyć dzięki odnowionym zabytkowym organom, których nowe
brzmienie mogli docenić wszyscy, którzy
przybyli na ten niecodzienny koncert. Utwory Jana Sebastiana Bacha wykonywane przez
artystów w odnowionym wnętrzu Kościoła
wprowadziły słuchaczy w podniosły i świąteczny nastrój.
Zapewne wszyscy, którzy mieli przyjemność
uczestniczyć w tym koncercie liczą na kolejne
koncerty i podobne wydarzenia muzyczne.
Wykonawcy:
Ian Maksin jest pochodzącym z Rosji wiolonczelistą i kompozytorem. Swój pierwszy recital dał w wieku sześciu lat w rodzinnym St.
Petersburgu. Występuje jako solista w Europie,
Azji i obu Amerykach. Jego koncerty i wywiady transmitowane są na żywo w publicznych
rozgłośniach radiowych całego świata. Brał
udział w najbardziej prestiżowych festiwalach
na świecie. Artysta jest często gościnnie zapraszany do występów i nagrań jako pierwszy
wiolonczelista przez różne orkiestry kameralne. Poza muzyką klasyczną Ian Maksin wykonuje również inne gatunki muzyczne. Występował i nagrywał m.in. z Andrea Bocellim,
Stingiem, Snoop Doggiem, Glorią Stefan.
Gedymin Grubba jest wybitnym organistą
koncertującym na wszystkich kontynentach.
Rocznie wykonuje ok. 100 koncertów na całym świecie. W swoim dorobku posiada kilkanaście pozycji płytowych, zrealizowanych
także za granicą. Prowadzi również kursy mistrzowskie interpretacji muzyki organowej na
całym świecie. Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie - jednej z największych obecnie imprez kulturalnych tego typu w Europie.
Gedymin Grubba także opiniuje oraz nadzoruje nowe instrumenty organowe i różnego zakresu renowacje oraz rekonstrukcje organów.

Jestem przekonany, że w tej gminnej machinie Pan Robert będzie pełnił kluczową rolę i
spełni oczekiwania zdecydowanej większości
mieszkańców.
w.w. W bieżącym roku zrezygnowano z
obchodów święta plonów, czyli Dożynek.
Impreza ta zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród rolników.
Dlaczego więc podjęto decyzję aby tej jesieni
w Gminie Choczewo Dożynki się nie odbyły?
Wójt W. Gębka: Powód jest bardzo prosty:
nie ma na ten cel pieniędzy w budżecie. Radni
opozycyjni przy konstruowaniu uchwały budżetowej usunęli to wydarzenie z kalendarza
imprez. Ciągle zresztą podkreślają, że organizowanie imprez dla naszych mieszkańców
jest zwykłym przejadaniem pieniędzy. Dlatego
w większości wydarzenia te finansowane są
WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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Początek piątkowego festynu to wyścig rolkarski dzieci na dystansie 600m i 1000m
oraz prolog, czyli indywidualna jazda na czas
uczestników dorosłych. Po zakończeniu wyścigu zostali nagrodzeni zwycięzcy w prologu oraz wszystkie dzieci. Kolejnym punktem
pierwszego dnia były występy zespołów disco
polo: Focus, Diadem, Impuls, 4Ever, Beunos
Ares. Całość prowadził charyzmatyczny lider
zespołu Focus Zbyszek Perkowski.
Sobota to kolejny dzień zmagań rolkarzy na
dystansie 21km i 42 km. Biuro zawodów zostało uruchomione o 7.30 a start o 9.30 w Lubiatowie. Tegoroczny wyścig wchodził w skład
Pucharu Kaszub. Starty odbyły się w Pucku,
Krokowej, Pruszczu Gdańsku a ostatni start i
podsumowanie odbyło się u nas. Udział w wyścigu wzięło około 90 zawodników, a wśród
nich najlepsi zawodnicy z Polski, którzy potwierdzili swoją wyższość na trasie. Należy
tu też wymienić Aleksandrę Goss, która zwyciężyła w kategorii kobiet u nas, a następnie
wystartowała w Chinach i zdobyła Puchar
Świata w wrotkarstwie szybkim. Drugim zawodnikiem był Bartosz Chojnacki, który zwyciężył u nas, a w Chinach zajął trzecie miejsce
w Pucharze Świata. Po sobotnich zmaganiach
na miejscu zostały wręczone nagrody ponieważ część zawodników udała się na następne
zawody. Podsumowanie Pucharu Kaszub odbyło się w Choczewie gdzie przybyli przedstawiciele urzędów z poprzednich edycji. Najlepsi
zawodnicy w maratonie:
- Bartosz Chojnacki, Wojciech Baran, Konrad
Tatarata.
Najlepsze zawodniczki w półmaratonie:
- Aleksandra Goss, Kinga Zielińska, Barbara
Marczak.
Ogólna klasyfikacja Pucharu Kaszub kobiet:
- Violetta Cichoń, Sylwia Rosiewicz, AgnieszPodczas Dni Gminy Choczewo swój Punkt
Informacyjny miała między innymi spółka
PGE EJ 1. W punkcie tym można było uzyskać
informacje na temat energetyki jądrowej, a
także na temat potencjalnej lokalizacji budowy pierwszej EJ w Polsce i planowanych w
najbliższym czasie badań lokalizacyjnych w
Lubiatowie.
Można było również zadać pytanie ekspertowi, którym był mgr inż. Andrzej Jędrzejczak jeden z 12 ekspertów powołanych przez rektora
Politechniki Gdańskiej do spraw bezpieczeństwa jądrowego, ekspert budownictwa i energetyki jądrowej, kierownik kontroli jakości
przy budowie Elektrowni Jądrowej Olkiluoto
3 w Finlandii.
w.w.: Jakie pytania zadawały najczęściej
osoby odwiedzające namiot PGE „Świadomie
o atomie” podczas Dni Gminy Choczewo?
Mgr inż. Andrzej Jędrzejczak: Pytania dotyczyły głównie tego kiedy rozpocznie się budowa w gminie Choczewo. Czy będą również
budowane elektrownie w najbliższej okolicy,
jakie będą ewentualne strefy wyłączenia oraz
odległości gdzie swobodnie będą mogli przebywać ludzie. Pytania były dość proste i związane
z tym, co się ma w związku z potencjalną budową dziać w najbliższej okolicy. Pytań dotyczących samego problemu energetyki jądrowej,
czy też zasad działania elektrowni i budowy
reaktora raczej nie było. Osoby, które do nas
przychodziły interesowały się natomiast tym,
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DNI GMINY CHOCZEWO
ka Kościowska.

Ogólna klasyfikacja Pucharu Kaszub mężczyzn:
- Mirosław Pawelec, Julian Ziółkowski, Wojciech Saczuk.
Podsumowując cały wyścig można uznać że
impreza była udana i za rok na pewno zostanie
powtórzona. Największe podziękowania należą się Julianowi Ziółkowskiemu, który bardzo
dużo czasu poświęcił przy organizacji tego wyścigu. Wszystkie wyniki można sprawdzić na
stronie gminy lub portalu Datasport.
Piątek i sobota to nie tylko rolki, ale także XI
Zlot Miłośników VW Garbusa. Przez cały czas
każdy przebywający mógł oglądać te wspaniałe samochody. Garbusiarze zorganizowali
paradę po terenie Gminy Choczewo, konkursy
oraz rajd. Łącznie przybyło około 100 załóg.
W sobotę na plaży w Lubiatowie Stowarzyszenie S.T.E.K. zorganizowało turniej siatkówki plażowej. W turnieju wzięło udział 14
drużyn. Zmagania trwały do późnych godzin
popołudniowych. Środki na organizację turnieju zostały wykorzystane z przyznanego
grantu i od sponsora Pana Leszka Szymańskiego – firma Windcom.
W sobotę prezentację swojej firmy miał
PKS Gdynia. Głównym punktem pokazu było
przedstawienie najnowszego nabytku Mercedesa Citaro 2. Autobus został wprowadzony
na stadion w eskorcie klubu harlejowców i
straży pożarnej. Podczas festynu można było
dwa razy przejechać się najnowszym nabytkiem po naszych drogach. PKS Gdynia na czas
festynu zorganizował darmową komunikację
dla mieszkańców i turystów chcących dojechać na festyn z Gminy Choczewo. Ufundował
także nagrody na konkursy związane z firmą.
co jest im najbliższe – czy elektrownia powstanie w najbliższej okolicy, kiedy powstanie i czy
wówczas nadal będą mogli mieszkać w swoich
domach zlokalizowanych w bliskim otoczeniu
elektrowni. Pytania dotyczyły również spraw
związanych z odległością jaka jest bezpieczna
dla stałego przebywania osób.
w.w.: Czy do namiotu przychodziły również osoby kategorycznie sprzeciwiające się
energetyce jądrowej i tym samym budowie
elektrowni?
A. Jędrzejczak: Spotkaliśmy się z osobami,
które wyrażały swoją niechęć do budowy EJ
otwarcie i bardzo kategorycznie, zapowiadając swój bojkot i próbując rozdawać ulotki na
których widniało logo ruchu przeciwników budowy elektrowni z gminy Choczewo. Oczywiście
nie pozwoliliśmy na to, gdyż nie posiadali oni
upoważnienia do tego, by na naszym stanowisku rozdawać osobom odwiedzającym ulotki nawołujące do protestu przeciwko budowie
elektrowni jądrowej.
w.w.: Czy Pana zdaniem takie „wyjście do
ludzi” podczas imprezy plenerowej z informacjami związanymi z energetyką jądrową
i budową EJ w Lubiatowie jest dobrym pomysłem?
A. Jędrzejczak: Myślę, że nasz namiot spełnił
głównie rolę informacyjną, gdyż na edukację
jest potrzebne trochę inne otoczenie i spokojniejsze warunki. W sytuacji kiedy wokół jest

Podczas prezentacji można było skorzystać
z darmowego poczęstunku przygotowanego
przez KGW Sasino.
Sobotni dzień to także występy na scenie
kolejnych zespołów White Room, Mega-Dance, Chłodny Tata. Konkursy, na które nagrody
ufundowały PGE EJ1, Lane Energy, Kaszubski
Bank Spółdzielczy. Firmy te miały też swoje punkty informacyjne na terenie festynu,
gdzie każdy mógł zadać pytanie, wziąć udział
w konkursach, otrzymać materiały informacyjne.
Na festynie można było zobaczyć i przejechać się starymi ciągnikami Eugeniusza Langa, bryczką, przenieść się do wioski indiańskiej. Każdy kto przybył na teren festynu mógł
skosztować specjałów naszych kół gospodyń
wiejskich i innych wspaniałych produktów.
Swoje stoisko miał także Kasztanowy Gościniec, który po sobotnich występach scenicznych kontynuował zabawę z DJ-em.
Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Choczewo
za udostępnienie drogi dla zawodników wyścigu. Ponieważ droga dla rolkarzy musi być
idealna, pan Eugeniusz Langa oczyścił ją swoim ciągnikiem za co bardzo dziękujemy. W
zabezpieczeniu imprezy bardzo pomogły jednostki Straży Pożarnej z naszej gminy, Straż
Gminna, Policja, Straż Graniczna, Służby Medyczne, Biuro Ochrony Ares Service – dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękujemy Zakładowi Komunalnemu za wsparcie
techniczne imprezy. Profesjonalne nagłośnienie i scenę dostarczyła firma Audioline. Podziękowania dla wszystkich uczestników zawodów rolkarskich, XI Zlotu VW Garbusów,
wszystkich fundatorów nagród, wystawców
oraz osób zaangażowanych w organizację imprezy.
/R.L./
atmosfera zabawy, gra muzyka a ludzie przechodząc szukają kolejnych atrakcji, można jedynie przekazywać ludziom informacje ogólne,
które również są im potrzebne.
W mobilnym Punkcie Informacyjnym PGE
można było także porozmawiać z Specjalistami Lokalnego Punktu Informacyjnego Projektu Budowy EJ w Choczewie.
w.w.: Czy Pana zdaniem organizowanie
stoisk PGE EJ jako mobilnych Punktów Informacyjnych podczas imprez typu Dożynki,
czy Dni Gminy jest potrzebne? Czy spełniają
one swoją rolę informacyjną i czy dzięki nim
rzetelne informacje o realizowanym przez
Państwa projekcie mają szansę dotrzeć do
szerszego grona zainteresowanych tematem
odbiorców?
Przemysław Róg, Specjalista w Lokalnym
Punkcie Informacyjnym Projektu Budowy
EJ: Z badań przeprowadzonych na zlecenie
PGE EJ 1 przez TNS Polska wynika, że trzech na
czterech mieszkańców potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych dostrzega potrzebę
prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom m.in. organizując stoiska informacyjne
podczas wydarzeń istotnych dla lokalnych
społeczności takich jak Dni Gminy Choczewo.
Tego typu wydarzenia są świetną okazją do dotarcia z rzetelną informacją do większej liczby
mieszkańców.
w.w.: Jak wyposażone było stoisko PGE EJ
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podczas Dni Gminy Choczewo i jakie informacje można było uzyskać od osób, które
obsługiwały stoisko?
P. Róg: Dla zainteresowanych został przygotowany konkurs z zakresu podstawowej
wiedzy na temat energetyki jądrowej. Pytania
dotyczyły m. in. liczby reaktorów jądrowych
na świecie, liczby elektrowni jądrowych znajdujących się wokół granic Polski. Każdy kto nie
znał odpowiedzi mógł zapoznać się z prezentacją, gdzie znajdowały się odpowiedzi na zadane
pytania. Ponadto pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące badań środowiskowych i lokalizacyjnych, bezpieczeństwa współczesnych
elektrowni jądrowych EJ oraz korzyści wynikających z powstania elektrowni jądrowej na naszym terenie. Dla osób oczekujących fachowej,
specjalistycznej wiedzy swoją pomocą służył
także ekspert p. mgr inż. Andrzej Jędrzejczak,
który posiada ogromną wiedzę na temat energetyki jądrowej - był kierownikiem budowy
elektrowni jądrowej Olkiluoto w Finlandii.
w.w.: Ile osób odwiedziło Państwa stoisko i
jakie było zainteresowanie wiedzą na temat
zbliżających się badań środowiskowych i lokalizacyjnych?
P. Róg: Nasze stoisko podczas Dni Gminy Choczewo odwiedziło ok 250 osób. Badania środowiskowe i lokalizacyjne to jedno z zagadnień,
które najbardziej interesowało mieszkańców.
Od początku roku zorganizowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami lokalnych władz oraz
liderami opinii publicznej w celu wyłonienia
pytań dotyczących zarówno zbliżających się
badań środowiskowych i lokalizacyjnych jak i
całego projektu. Wynikiem tych spotkań było
stworzenie broszury zawierającej wszystkie zebrane pytania i odpowiedzi. Broszura ta cieszyła się największym powodzeniem wśród osób
odwiedzających mobilny Punkt Informacyjny.

WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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SPOTKANIE Z PREZESEM PGE EJ 1
W CHOCZEWIE

Aleksander Grad, prezes PGE EJ1, dyrektor
ds. operacyjnych Jacek Cichosz oraz Dyrektor
Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Katarzyna Kozłowska spotkali się w Choczewie z
przedstawicielami lokalnej społeczności. Spotkanie z przeciwnikami i zwolennikami budowy elektrowni jądrowej było odpowiedzią na
prośbę jednego z wcześniejszych uczestników
warsztatów dotyczących badań lokalizacyjnych i środowiskowych, o możliwość współpracy, wymiany myśli, wątpliwości i odpowiedzi na pytania.
Do udziału zaproszono osoby, których projekt
budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie dotyczył bezpośrednio, czyli mieszkańców Lubiatowa i Kopalina – zarówno przebywających w tych lokalizacjach na stałe, jak i
okresowo, a także władze regionu, m.in. wójta
gminy Choczewo Wiesława Gębkę, wójta gminy Gniewino Zbigniewa Walczaka, Sołtysa Sołectwa Lubiatowo / Kopalino Jakuba Świątka
czy Radną Lubiatowa Krystynę Dettlaff.
Jednym z głównych tematów spotkania w
Urzędzie Gminy Choczewo były badania lokalizacyjne i środowiskowe, czyli jeden z
najważniejszych etapów inwestycji, który
realizowany jest przez firmę Worley Parsons
na terenie dwóch lokalizacji: Lubiatowo i Żarnowiec.
- Pierwszy etap badań jest w fazie końcowej.
Przygotowujemy się do etapu drugiego czyli
faktycznego wejścia w teren - powiedział dyr.
Jacek Cichosz.
W pierwszej, informacyjnej części spotkania
prezes Aleksander Grad poinformował, że odbędą się także następne, podobne spotkania,
na których będzie możliwe wyrażenie swoich
obaw, wątpliwości oraz podanie sugestii.
- PGE EJ 1 nie uprawia propagandy, informuje rzetelnie o aktualnych faktach dotyczących
projektu – powiedział prezes Grad, dodając
jednocześnie, że nie kłótnia, a rzeczowa, spokojna rozmowa jest tą formą komunikacji, na
której zależy spółce.
Z kolei dyr. Katarzyna Kozłowska poinformowała zebranych o podjętych do tej pory
krokach:
- W kwietniu tego roku otworzyliśmy Lokalne Punkty Informacyjne w gminach, na terenie których wskazane zostały trzy potencjalne
lokalizacje Choczewo, Gniewino, Krokowa. Organizujemy mobilne punkty informacyjne w
czasie trwania imprez lokalnych tj. Dni Gminy,
Dożynek czy na plaży w Lubiatowie, by każdy
miał szansę dotrzeć do rzetelnej informacji.
Działania informacyjne będą też wzbogacone o stałe źródła eksperckie w LPI , wyjazdy
studyjne do elektrowni jądrowych w Europie
oraz zajęcia w szkole dotyczące badań lokalizacyjnych i środowiskowych.
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Druga część spotkania upłynęła na zadawaniu pytań przez zaproszonych gości. Dotyczyły
one głównie zbliżających się badań - jak wpłyną one na życie mieszkańców. Padły pytania o
rozbudowę infrastruktury gminnej w trakcie
trwania badań, jak i jej ewentualnej budowy,
a także o możliwość informowania o postępach projektu i wynikach badań na stronie
internetowej lub w inny sposób.
Na spotkaniu pojawiły się również wątpliwości dotyczące zmian rządu i planów energetycznych. Pytano o sieci przesyłowe, ich
stan, modernizację, straty energii w sieci czy
nadwyżki mocy.
Pytania i wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione od razu, zostały spisane i inwestor
obiecał udzielić na nie odpowiedzi.
Władze Gminy Choczewo zapowiedziały organizację kolejnych spotkań zarówno
przeciwników, jak i zwolenników energetyki jądrowej, stawiając sobie jako cel dialog.
Pierwszym efektem spotkania było uruchomienie dyżurów przedstawicieli PGE EJ 1 w
siedzibie IBW PAN w Lubiatowie.
O to jak przebiegały wakacyjne dyżury przy
plaży zapytałam Specjalistę w Lokalnym
Punkcie Informacyjnym Projektu Budowy EJ.
w.w.: Od początku sierpnia, trzy dni w tygodniu w pobliżu plaży w Lubiatowie odbywały się dyżury przedstawicieli PGE EJ.
Miały one na celu umożliwienie turystom,
a także mieszkańcom Lubiatowa łatwiejsze
dotarcie do źródła informacji na temat planowanej inwestycji oraz zadawanie pytań
i zgłaszanie swoich uwag i wniosków. Czy
cel, który sobie Państwo postawiliście został
osiągnięty? Czy zainteresowania mobilnym
Punktem Informacyjnym było duże? Ile osób
odwiedziło Punkt i jakie pytania najczęściej
zadawano?
Przemysław Róg: Uruchomienie Punktu Informacyjnego w pobliżu plaży w Lubiatowie
to rozwiązanie, które pozwoliło nam dotrzeć
z informacjami na temat energetyki jądrowej
także do grupy odwiedzających gminę Choczewo. Przez trzy tygodnie działalności Punkt
odwiedziło ok 60 osób. Były to głównie osoby
przebywające na wczasach w miejscowości
Lubiatowo. Najczęstszymi pytaniami zadawanymi przez osoby zainteresowane były pytania dotyczące bezpieczeństwa współcześnie
budowanych elektrowni, wpływ promieniowania na środowisko naturalne oraz pytania związane ze zbliżającymi się badaniami
środowiskowymi i lokalizacyjnymi. Pytania
związane z badaniami środowiskowymi głównie dotyczyły inwazyjności badań na środowisko. Wśród odwiedzających byli zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy energetyki jądrowej,
każdy miał możliwość uzyskania informacji o
planowanej inwestycji oraz zapoznania się z
przygotowanymi materiałami informacyjnymi na temat energetyki jądrowej.

Jak dobrze mieć sąsiada
W bloku przy ulicy Świerkowej w Choczewie
mieszkam już ponad dwadzieścia lat. Mam
to szczęście,że trafiłam na dobre sąsiedztwo.
Jestem najstarszą mieszkanką tego domu i
często spotykam się z życzliwością moich sąsiadów,którzy chętnie spieszą z pomocą kiedy
jej potrzebuję. Przyniosą drewna, poczęstują
herbatką, czy pogawędzą i dotrzymają towarzystwa. Wśród takich życzliwych ludzi czuję
się bezpiecznie i miło. Szczególnie zadowolona jestem z tego ,że mam podporę w najmłodszych. Zwłaszcza mogę liczyć na Adasia
i Marcina, którzy dbają o to, abym się zbytnio
nie przemęczała. To nieprawda,że mamy złą
młodzież.
Nie mogę też nie wspomnieć o mojej dalszej
sąsiadce z osiedla ,Jadzi, która często służy mi
ofiarną pomocą w wielu codziennych czynnościach. Zawsze uczono mnie ,że trzeba mieć
szacunek dla osób starszych i nieść pomoc potrzebującym. Starałam się przestrzegać tych
zasad. Teraz,kiedy bywam w potrzebie inni też
nie zapominają o mnie. W ten sposób zwracają się dobre uczynki.
Wszystkim Wam serdecznie dziękuję.
Wasza osiedlowa babcia Marta

WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO KIERZKOWO
W Sołectwie Kierzkowo miały miejsce kolejne dwa festyny. Pierwszy z nich, rodzinny,
odbył się 26 maja z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca. Były wierszyki dla rodziców, słodycze dla dzieci, a dla wszystkich uczestników
lody, konkursy i zabawy. Impreza odbyła się
przy skocznej muzyce, w przyjemnej i rodzinnej atmosferze a całość rozpromieniło
piękne słońce. Na zakończenie usmażyliśmy
w kominku pyszne kiełbaski. Późnym popołudniem zmęczeni i radośni wracaliśmy do
swych domów.
Drugi festyn, rekreacyjno–sportowy, miał
miejsce 13 lipca br. Rozpoczęto go przywitaniem gości i uroczystym przecięciem wstęgi
przez Wójta Wiesława Gębkę i Sołtysa Sołectwa Kierzkowo Sabinę Fleming symbolizującym otwarcie nowo wybudowanej wiaty w
naszym sołectwie. Gośćmi, oprócz wspomnianego już Wójta W. Gębki byli: Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński,
Radny Powiatu Wejherowskiego Wacław Seweryn oraz sołtysi okolicznych sołectw.
Na festynie już po raz drugi w historii rozegrany został mecz piłki nożnej - tym razem
pomiędzy drużynami sołectw Kierzkowo i
Kopalino. Stawką meczu był puchar Sołtysa
Sabiny Fleming. W odróżnieniu od roku poprzedniego zawodnikom, zamiast ulewy, towarzyszył dokuczliwy upał. Pomimo ukropu
do udziału w rozgrywkach czynnie włączyli
się p. Wójt i p. Przewodniczący Rady Gminy.
Wysiłek gości nie doczekał się nagrody - puchar został bowiem w Sołectwie Kierzkowo.
Bardzo dziękujemy zawodnikom za wspaniałą
i ambitną grę. Być może gospodarze w kolejnych edycjach pucharu będą bardziej gościnni.
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Festyn przebiegał w miłej i sympatycznej
atmosferze konkursów i zabaw. Jeden z konkursów dotyczył ochrony środowiska - segregacji śmieci. Cieszył się on, co miło podkreślić,
dużym zainteresowaniem. Ciekawy i zabawny był również konkurs jedzenia arbuza bez
użycia dłoni.
Inne atrakcje festynu to: jazda konno, jazda
motocyklem a także strzelanie do tarczy.
Podczas festynu można było się posilić pysznościami przygotowanymi przez miejscowe
gospodynie. Królowała grochówka, gołąbki,
różnorakie ciasta, chleb ze smalcem, pasztetem i ogórkiem, a także wszechobecne na
polskich podwórzach kiełbaski i krupniaki z
grilla.

Moje wspominki
z festynu w Kierzkowie
Wprawdzie od festynu w Kierzkowie minęło
już trochę czasu, ale ciągle mam w pamięci to
urocze sobotnie popołudnie, uśmiechniętych
i życzliwie na siebie patrzących ludzi i rozbawione dzieci.
Do Kierzkowa przyjechaliśmy przez las z
Kopalina, zwabiona magicznym dla mojego ośmioletniego syna Maksa słówkiem FESTYN… Byliśmy jednymi z pierwszych przybyłych, a powitały nas krzątające się panie
smażące kiełbaski i rozkładające smakowicie
wyglądające ciasta, które od razu skojarzyły
mi się z domowym świętowaniem. Wkrótce
zjawiło się więcej osób, na rowerach, samoWIEŚCI CHOCZEWSKIE

Pani Barbara Zondziuk utworzyła kącik,
gdzie można było posiąść umiejętność recyklingowego wyplatania z wikliny.
Podczas festynu ogłoszono wyniki konkursów sołeckich na „Projekt wieńca dożynkowego”, w którym pierwsze zdobyła p. Dorota
Borówka oraz „Ładny ogród”, gdzie czołowe
miejsce zajęły pp. Dorota Borówka i Barbara
Zondziuk. Zwycięzcom tych rywalizacji serdecznie gratuluję.
Festyn został okraszony wspaniałą pogodą.
Trudno się zatem dziwić, że tradycyjna zabawa trwała do białego rana. Przysłużył się temu
z pewnością akompaniament zespołu „Akord”.
Atrakcje festynu zawdzięczamy sponsorom i
organizatorom festynu. Szczególne podzięko-

chodami i pieszo.
Bardzo doceniłam dobrą kawę i szarlotkę,
którą zjadłam ze smakiem. Mój syn pochłonął
szybciutko 2 kiełbaski... Miał potem siłę na
strzelanie z wiatrówki, loterię fantowa (wygrał misia-piórnik na biurko, który stoi już
u niego w pokoju) i kibicowanie piłkarzom z
Kopalina i Kierzkowa, którzy dzielnie, mimo
upału walczyli o każde podanie. Maks i ja kibicowaliśmy przeciwnym drużynom i do dziś
spieramy się o wynik meczu.:)
Na festynie przywitała nas niezwykle charyzmatyczna i urokliwa osoba, którą okazała się
p. Sabina Fleming, sołtys Kierzkowa. Wraz z p.
wójtem Wiesławem Gębką oficjalnie otworzyli wiatę do wspólnego grillowania i spędzania
czasu.

wania składam: E. Rogaczewskiej i Nadleśnictwu Choczewo, M.E. Lange z Marketu „Melan”,
J. Czerwionce z firmy „Czer-Mar”, J.B. Langerom z Piekarni „Mateusz”, J. Bachowi reprezentującemu „Bar Na Rozdrożu”, R. Zarzecznej
z Zakładu Fryzjerskiego „Afrodyta”, H.J. Babieleckim, W. Bielickiemu, J.L.K. Flemingom,
A. Flemingowi, B.P.D. Heweltom, M. Mańce,
T.Z.P. Nowakom, M. Łacie i siostrzenicy, K.P.
Osiewalskim, E.T. Piekarskim, całej rodzinie
Piotrowskich, G. Piotrowskiej, W. Piotrowskiej,
M. Soyka, J. Szczekale, B.R. Zondziuk i wszystkim innym, których być może przez nieuwagę
pominęłam.
Z życzeniami pięknej pogody i radości –
Sabina Fleming

Kiełbaski pachniały, a kobiety, do których
chętnie się dosiadłam wyrabiały cudne plecionki z papierowych rurek, podobnych do kolorowej wikliny. Nauczycielką tego rzemiosła
była pani Barbara Zondziuk, która prowadzi
też zajęcia z rękodzieła w świetlicy w Kierzkowie w każdy wtorek o 18.00. Wszystkie panie
z Kierzkowa i okolicznych miejscowości są
serdecznie przez panią sołtys na te wtorkowe
zajęcia zaproszone!
Potem był jeszcze konkurs wiedzy o recyklingu, a na koniec tańce do białego rana. O
tym, że do rana dowiedziałam się później od
uczestników. Sama ruszyłam o zmroku z powrotem do Kopalina. Przede mną i Maksem
była malownicza droga do Kopalina, przez
łąkę i pełen jagód las.
Joanna Zabczyk Utri
s. 9

s. 10

nr 8 (162), sierpień 2013

„LATARNIK” INFORMUJE
Zgodnie z terminarzem Wydziału/Komisji Gier i Ewidencji, zawody piłki nożnej o mistrzostwo JB GR I GDAŃSK w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014, rozgrywane będą przez naszą drużynę na boisku w Choczewie przy ul. J .Kusocińskiego
7 wg podanych poniżej terminów:

Lp.

Numer meczu

Drużyna gości

Data

Dzień tygodnia

Godzina

1.

5

GOSRIT LUZINO

24.08.2013

Sobota

17:00

2.

18

CISOWA GDYNIA

31.08.2013

Sobota

13:00

3.

31

STOLEM GNIEWINO

14.09.2013

Sobota

12:00

4.

44

ORKAN RUMIA MKS

29.09.2013

Niedziela

11:00

5.

57

ARKA GDYNIA SI

12.10.2013

Sobota

11:00

6.

70

KASZUBY POŁCHOWO

20.10.2013

Niedziela

14:00

7.

83

ISKRA GDYNIA

02.11.2013

Sobota

12:00

Zgodnie z terminarzem Wydziału/Komisji Gier i Ewidencji, zawody piłki nożnej o mistrzostwo Klasy B gr. II Gdańsk w rundzie jesiennej sezonu
2013/2014, rozgrywane będą przez naszą drużynę na boisku w Choczewie przy ul. J .Kusocińskiego 7 wg podanych poniżej terminów:

Lp.

Numer meczu

Drużyna gości

Data

Dzień tygodnia

Godzina

1.

4

GKS ŻUKOWO

01.09.2013

Niedziela

16:00

2.

13

GDYŃSKA AP DĄBROWA

14.09.2013

Sobota

16:00

3.

22

SOPOCKI POTOK KAMIONKA

29.09.2013

Niedziela

15:00

4.

31

BARKA ŁEBNO

12.10.2013

Sobota

15:00

5.

40

KKS KOLECZKOWO

19.10.2013

Sobota

15:00

ZUCHY I HARCERZE

NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA DLA HARCERZY I ZUCHÓW
Wakacje zbliżają się ku końcowi, ale zuchy z 10 WLGZ „MALI KORSARZE” oraz harcerze z 10 WLDH „WILKI” wciąż miło będą wspominali te właśnie
wakacje. W czasie dwóch miesięcy odbyło się aż 18 zbiórek przyrodniczo – żeglarskich na wodach Jeziora Żarnowieckiego oraz w pobliskim lesie
i 10 zbiórek konnych w Stajni Lubiatowo.
Zapewniło nam to przeogromną możliwość poszerzenia swoich horyzontów oraz rozwijania pasji z tym związanych. W zbiórkach uczestniczyło
ponad 20 harcerzy i zuchów. Były też z nami dzieci i młodzież niezrzeszona w ZHP, osoby z nami współpracujące w ciągu całego roku, nasi rodzice
i każdy, kto nam zaufał i chciał „spróbować żeglarstwa”.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nam w tym pomogli: drużynowym D.R. Grabińskim, panu Robertowi Lorbieckiemu z Centrum Kultury w Choczewie, PGE EJ 1 Sp. z o.o., p. Katarzynie Stawickiej, ale przede wszystkim naszym drogim Rodzicom, którzy
zawsze byli chętni i pomocni, aby nas „przetransportować” na wyznaczone miejsce.
Przed nami nowy rok szkolny i bogaty program zuchowo – harcerski, mnóstwo sprawności do zdobycia, biwaków i prawdopodobnie zimowisko
narciarskie w górach.
Zuchy z 10 WLGZ oraz harcerze z 10 WLDH
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Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
we wrześniu 2013 roku
30.08. (piątek) godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa i fotografii
Moniki Korzeniewskiej i Jarosława Kasicza
5.09. (czwartek) godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Dorosłych, które będzie miało formę warsztatów z literatury austriackiej
prowadzonych przez dr. Rafała Grzenię, we wsparciu Austriackiego Forum
Kultury; lektura na najbliższe spotkanie to „Śmierć w bunkrze” Martina
Pollacka
11.09. oraz 25.09. (środa) godz. 11.00 – spotkania Klubu Małego Czytelnika
12.09. (czwartek) godz. 11.30 – spotkanie z Andrzejem Perepeczko w ramach
projektu „Z książką na walizkach”, adresowane do uczniów klas IV–VI szkół
podstawowych
13.09. (piątek) godz. 12.00 – spotkanie z Renatą Piątkowską w ramach
projektu „Z książką na walizkach”, adresowane do młodszych dzieci i uczniów
ze szkół podstawowych
17.09. (wtorek) godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa „Historia
Wejherowa w obrazach” – prac powstałych w ramach warsztatów malarskich
prowadzonych przez Longinę Wysocką
19.09. (czwartek) godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Młodzieży;
lektury
na
najbliższe
spotkanie
to
książki
Małgorzaty
Musierowicz „Kłamczucha” oraz „Sprężyna”
27.09. (piątek) – zajęcia dla dzieci w ramach obchodów Dnia Głośnego
Czytania
Wystawki związane z rocznicami:
40. ROCZNICA ŚMIERCI JOHNA RONALDA REUELA TOLKIENA (2.09.) – angielskiego
filologa i pisarza, jednego z prekursorów współczesnej literatury fantasy i
twórcy „Władcy Pierścieni”. – Wypożyczalnia dla Dorosłych
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z ANALAFABETYZMEM ORAZ MIEDZYNARODOWY DZIEŃ
PIŚMIENNICTWA (8.09) – coroczne święta ustanowione przez UNESCO w 1956
roku, mające na celu przypominanie o problemie analfabetyzmu, czyli braku
umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania czterech podstawowych
działań matematycznych u osób dorosłych, powyżej 15. roku życia oraz
promujące wartość tych umiejętności. – Czytelnia Naukowa
150. ROCZNICA ŚMIERCI JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO – JOSEPHA CONRADA (17.09.) –
polskiego poety, powieściopisarza, nowelisty i dramaturga, autora „Lorda
Jima” i „Jądra ciemności”. – Filia nr 2
150. ROCZNICA ŚMIERCI JACOBA LUDWIGA KARLA GRIMMA (20.09) – niemieckiego
pisarza, autora baśni i uczonego, który dużą część swoich dzieł publikował
wspólnie z bratem. – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
Szczegółowe i aktualne informacje na stronie
www.biblioteka.wejherowo.pl oraz
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo
WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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Zwycięzca w krzyżówce wylosowany!
Hasło w krzyżówce z Nr-u 7 (161) Wieści Choczewskich brzmi: F I L A R Y Z I E M I .
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Barbara Zondziuk, Olga Papke, Anna Zabłotnia, Adam Leyk, Bartek Nowak, Justyna Michalak, Sylweriusz Goyke, Mariusz Kwas, Artur Grabiński,
Władysława Dettlaff, Bartek Kordowski, Andrzej Kordowski, Maksymilian Milewicz.
Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Pana Artura Grabińskiego, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie i
zachęcamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Kasi za wylosowanie zwycięzcy.
s. 16
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