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ROK (XVI)

I SESJA RADY GMINY VII KADENCJI
1 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie, 

po raz pierwszy po wyborach samorządowych spotkali się radni VII kadencji Rady Gminy. W sesji wzięło udział 14 
radnych.

O terminie zwołania pierwszej sesji zadecydował komisarz wyborczy w Gdańsku. Wszędzie obowiązywał ten sam 
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego 
na Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Zastępcy (Zastępców) Przewodniczącego.
6. Zakończenie obrad Sesji.

„Jeżeli tak uroczyście
obchodzimy narodzenie Jezusa,

czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym

i niepowtarzalnym...”
- Jan Paweł II

Niechaj magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Państwu spokój, ra-
dość i miłość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia będzie wyjątkowo piękna, wypełniona wzajemną życzliwością i 
dobrocią.

Życzę aby te niezwykłe dni stały się dla nas wszystkich okazją do chwili wytchnienia od codziennych proble-
mów i do odnowienia tego, co w nas najlepsze.

Życzę nam wszystkim, aby Nowy 2015 Rok obdarował nas pomyślnością i szczęściem.
Życzę abyśmy wkroczyli w niego z nadzieją na osiągnięcie zawodowej satysfakcji oraz na zrealizowanie planów 

w życiu osobistym.
Życzę, aby był pełen sukcesów i spełnionych marzeń.

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo
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Przedstawiciele Gminnej Komisji 
Wyborczej przedstawili informację z 
przeprowadzonych wyborów do Rady 
Gminy Choczewo, które odbyły się w 
dniu 16 listopada 2014 r. oraz wręczy-
li wszystkim radnym zaświadczenia 
o wyborze na radnego, składając im 
serdeczne gratulacje z życzeniami 
owocnej pracy w pełnieniu funkcji 
dla dobra gminy i jej mieszkańców.

Obrady rozpoczął radny najstar-
szy wiekiem obecny na sesji - Grze-
gorz Kozłowski. Po otwarciu obrad 
i stwierdzeniu quorum odbyło się 
ślubowanie radnych. Każdy z rad-
nych złożył uroczyste ślubowanie, iż 
będzie sumiennie wykonywał obo-
wiązki na rzecz gminy. Rotę ślubo-
wania odczytał najmłodszy radny 
Mateusz Cupryniak: „Wierny Kon-
stytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetel-

nie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkań-
ców”. Natomiast prowadzący obrady 
wyczytywał w kolejności alfabetycz-
nej nazwiska radnych, którzy skła-
dali ślubowanie słowami: „Ślubuję” 
lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ślubowania przez 
wszystkich radnych, przystąpiono 
do wyboru przewodniczącego Rady 
Gminy. Zgłoszono kandydatury: p. 
Bronisława Nowaka, p. Grzegorza 
Kozłowskiego i p. Krzysztofa Łasiń-
skiego. W wyniku głosowania tajne-
go na Przewodniczącego został wy-
brany p. Bronisław Nowak, któremu 
zostało przekazane prowadzenie dal-
szej części sesji.

Następnie dokonano wyboru wi-
ceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Zgłoszono kandydatury p. Andrzeja 
Małkowskiego i p. Krzysztofa Łasiń-
skiego. W wyniku przeprowadzonego 

tajnego głosowania Wiceprzewodni-
czącym został p. Andrzej Małkowski.

Rada Gminy Choczewo VII
kadencji 2014-2018:

Nowak Bronisław – Przewodniczą-
cy Rady Gminy

Małkowski Andrzej – Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy

Cupryniak Mateusz
Detlaff Jerzy
Fleming Franciszek
Fleming Sabina
Kowalski Rafał
Kozłowski Grzegorz
Kropidłowska Sylwia
Lademan Teresa
Łasiński Krzysztof
Sarzyński Zbigniew
Szafoni Zbigniew
Waloch Krzysztof
Zielaskiewicz Michał

II SESJA RADY GMINY CHOCZEWO VII KADENCJI
Dnia 8 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 

w sali konferencyjno-wystawowej 
w Centrum Informacji Turystycznej 
w Choczewie odbyła się II sesja Rady 
Gminy Choczewo.

Porządek sesji ustalony przez Ko-
misarza Wyborczego w Gdańsku: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodni-
czącego Rady Gminy.

2. Ślubowanie Wójta Gminy Cho-
czewo.

3. Inne sprawy.
4. Zamknięcie sesji.
Przed rozpoczęciem obrad radny 

przedstawiciele Gminnej Komisji 
Wyborczej wręczyli radnemu J. De-

tlaff zaświadczenie o wyborze na 
radnego. Następnie radny J. Detlaff 
złożył ślubowanie.

Kolejnym punktem było ślubowa-
nie Wójta Gminy Choczewo, wybra-
nego w wyborach bezpośrednich w 
dniu 30.11.2014 r. Pan Wiesław Gębka 
złożył ślubowanie: „Obejmując urząd 
wójta gminy, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powie-
rzony mi urząd sprawować będę tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy”.

Następnie w głosowaniu jawnym 
wybrano Komisje stałe Rady Gminy 
w składzie:

Komisja Budżetowa
Grzegorz Kozłowski – przewodni-

czący
członkowie:
Andrzej Małkowski
Jerzy Detlaff
Sabina Fleming

Komisja Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska, Gospodarki Komunalnej, 
Budownictwa i Turystyki

Zbigniew Szafoni – przewodniczą-
cy

członkowie:
Franciszek Fleming
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Choczewo!

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Rafał Kowalski
Grzegorz Kozłowski
Teresa Lademan
Krzysztof Waloch

Komisja Zdrowia, Pomocy Spo-
łecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

Krzysztof Łasiński – przewodniczą-
cy

członkowie:
Zbigniew Sarzyński
Michał Zielaskiewcz

Komisja Rewizyjna 
Sylwia Kropidłowska – przewodni-

cząca
członkowie:
Mateusz Cupryniak
Sabina Fleming

Radny G. Kozłowski przeczytał in-
formację o zawiązaniu się Klubu Rad-
nych „Wspólna Gmina Choczewo” w 
składzie G. Kozłowski – przewodni-
czący, Z. Szafoni – z-ca przewodni-

czącego, M. Cupryniak – sekretarz, T. 
Lademan, S. Kropidłowska, A. Mał-
kowski, K. Waloch, J. Detlaff – człon-
kowie.

Wszystkich zainteresowanych po 
szczegóły zapraszamy do Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP) na stro-
nie internetowej Gminy Choczewo 

www.choczewo.com.pl
gdzie udostępnione są protokoły 

z sesji i wszystkie uchwały.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Choczewo za 
liczny udział w Wyborach Samorzą-
dowych, które odbyły się 16 i 30 listo-
pada 2014 r.

Składam gorące podziękowania 
wszystkim, którzy oddali na mnie 
swój głos oraz pomagali mi i wspie-
rali podczas trudnej kampanii wy-
borczej.

Dziękuję Państwu za to, że po raz 
kolejny okazaliście mi swoje zaufa-
nie i życzliwość, powierzając funkcję 
wójta na kolejne 4 lata. Dziękuję za 
to, że Państwa dojrzałość społeczna 
i obywatelska pozwoli na kontynu-
owanie polityki zmian, zwłaszcza w 
kontekście spraw społecznych i fi-
nansowych.

Dziękuję za Państwa zaangażowa-
nie i wiarę w to, że zmiana na lepsze 
jest wciąż możliwa, a prawda i dobro 
są w stanie zwyciężyć.

Jestem zaszczycony, że dzięki Pań-
stwa poparciu, którego mi udzielili-
ście, nadal mogę pracować dla do-
bra wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy.

Zdaję sobie sprawę z odpowiedzial-
ności i oczekiwań, jednak zapew-
niam, że będę dalej rzetelnie pra-
cował na rzecz naszej społeczności 
i zrobię wszystko, aby nie zawieść 
Państwa zaufania.

Czeka nas niewątpliwie wiele 
pracy, ale wierzę, że przy Państwa 
wsparciu wspólnie odniesiemy suk-
ces.

Szczególne podziękowania pragnę 
skierować do osób bezpośrednio za-
angażowanych w przedwyborczą 
kampanię – kandydatom na Rad-
nych z mojego Komitetu i wszystkim 
wolontariuszom, którzy nam poma-
gali, za to, że w trudnych chwilach 
nie zwątpili Państwo w słuszność 

sprawy.
Jeszcze raz dziękuję z głębi serca 

wszystkim osobom, które zdecydo-
wały się mi zaufać.

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za liczny udział 

w wyborach samorządowych w dn. 
16 listopada br.

Udzielone mi poparcie świadczy o 
wysokiej ocenie mojej dotychczaso-
wej pracy, a jednocześnie stanowi 
duży kredyt zaufania na następ-
ną kadencję. Zapewniam, że doło-

żę wszelkich starań, aby  spełnić 
Państwa oczekiwania i godnie będę 
wypełniał rolę radnego Rady Gminy 
Choczewo, bowiem troska o dobro 
mieszkańców jest nadrzędnym ce-
lem mojej działalności. Jednocześnie 
liczę na Państwa wsparcie w co-
dziennej pracy na rzecz naszej spo-
łeczności.

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia wraz z całą moją 
rodziną życzę Państwu dużo pomyśl-
ności, spokoju, życiowej stabiliza-
cji, rodzinnego ciepła i spełnienia 
wszystkich życiowych marzeń.

Krzysztof Łasiński

Bardzo dziękuję mieszkańcom na-
szej gminy za licznie oddane głosy 
na moją osobę. Dzięki państwu ma 
zaszczyt reprezentować naszą Gmi-
nę Choczewo w Radzie Powiatu Wej-

herowskiego. Moja radość jest tym 
większa że zostałem wybrany na 
przewodniczącego komisji ds. Kultu-
ry, Sportu i Turystyki.

Gratuluję wygranej, a zarazem 

bardzo dziękuję wójtowi Wiesławowi 
Gębce za okazane wsparcie i umożli-
wienie startu w wyborach.

Robert Lorbiecki
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PODSUMOWANIE WYBORÓW
SAMORZĄDOWYCH 2014

Kandydatów na radnych do Rady Gminy Choczewo zgłosiło 7 komitetów wyborczych. Gminna Komisja Wyborcza 
zarejestrowała 58 kandydatów w 15 okręgach wyborczych. Głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa, Rady 
Powiatu, Rady Gminy i Wójta zostało przeprowadzone 16.11.2014 r. w 7 Obwodowych Komisjach Wyborczych i trwało 
bez przerwy od 7.00 do 21.00.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki głosowania w okręgach.
Pogrubioną czcionką zaznaczono kandydatów, którzy zostali wybrani do Rady Gminy Choczewo VII kadencji.

Okręg wyborczy nr 1:
Lista nr 12 - Jabłoński Wojciech Jan, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 4 głosy
Lista nr 13 - Świątek Marcin Robert, KWW Wydma Lubiatowska – 5 głosów
Lista nr 14 - Polesa Aldona Sylwia, KWW Wspólna Przyszłość Choczewo – 12 głosów
Lista nr 15 - Strongowski Mirosław Józef, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 6 głosów
Lista nr 16 - Mazur Małgorzata, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 47 głosów
Lista nr 17 - Łasiński Krzysztof Adam, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 91 głosów.
Kandydaci razem - 165
Okręg wyborczy nr 2:
Lista nr 12 - Drewa Anna Maria, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 5 głosów
Lista nr 14 - Goyke Sylweriusz Andrzej, KWW Wspólna Przyszłość Choczewo – 6 głosów
Lista nr 15 - Rynko Henryk, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 35 głosów
Lista nr 16 - Małkowski Andrzej Piotr, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 56 głosów
Lista nr 17 - Mirga Krzysztof Antoni, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 40 głosów
Kandydaci razem - 142
Okręg wyborczy nr 3:
Lista nr 12 – Woźniak Emilia Maria, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 2 głosy
Lista nr 14 – Góźdź Mariusz, KWW Wspólna Przyszłość Choczewo – 30 głosów
Lista nr 15 – Frąszczak Zygmunt, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 31 głosów
Lista nr 16 – Kozłowski Grzegorz, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 75 głosów
Lista nr 17 – Goyke Ignacy Antoni, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 48 głosów
Kandydaci razem - 186
Okręg wyborczy nr 4:
Lista nr 12 – Bronk Adam Krzysztof, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 6 głosów
Lista nr 14 – Bianga Michał Zdzisław, KWW Wspólna Przyszłość Choczewo – 49 głosów
Lista nr 15 – Łata Sylwia Anna, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 26 głosów
Lista nr 16 – Milewicz Henryk Aleksander, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 88 głosów
Lista nr 17 – Sarzyński Zbigniew, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 116 głosów
Kandydaci razem - 285
Okręg wyborczy nr 5:
Lista nr 15 – Błochowiak Marcin Jerzy, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 39 głosów
Lista nr 16 – Ceynowa Mirosław Józef, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 74 głosy
Lista nr 17 – Fleming Sabina, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 101 głosów
Kandydaci razem - 214
Okręg wyborczy nr 6:
Lista nr 12 – Ptasińska-Jabłońska Beata, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 21 głosów
Lista nr 16 – Maj Włodzimierz, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 43 głosy
Lista nr 17 – Zielaskiewicz Michał Łukasz, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 132 głosy
Kandydaci razem - 196
Okręg wyborczy nr 7:
Lista nr 12 – Ptasińska Maria Magdalena, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 5 głosów
Lista nr 13 – Pastusiak Tadeusz Jan, KWW Wydma Lubiatowska – 28 głosów
Lista nr 15 – Świątek Jakub, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo –50 głosów
Lista nr 16 – Cupryniak Mateusz Bronisław, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 63 głosy
Lista nr 17 – Antończyk Janusz, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 19 głosów
Lista nr 18 – Domaros Henryk Józef, KWW Kopalino-Lubiatowo – 50 głosów
Kandydaci razem – 215
Okręg wyborczy nr 8:
Lista nr 15 – Skrzypkowski Ryszard Józef, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo –10 głosów
Lista nr 16 – Kropidłowska Sylwia Wioletta, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 96 głosów
Lista nr 17 – Białk Piotr Roman, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 72 głosy
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Kandydaci razem - 178
Okręg wyborczy nr 9:
Lista nr 16 – Zienke Tomasz, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 61 głosów
Lista nr 17 – Kowalski Rafał, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 108 głosów
Kandydaci razem - 169

Okręg wyborczy nr 10:
Lista nr 12 – Mikuła Żaneta Anna, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 5 głosów
Lista nr 15 –Ulenberg Małgorzata Barbara, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 10 głosów
Lista nr 16 – Wąs Bożena, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 59 głosów
Lista nr 17 – Fleming Franciszek Andrzej, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 71 głosów
Kandydaci razem - 145

Okręg wyborczy nr 11:
Lista nr 13 – Szefs Adriann, KWW Wydma Lubiatowska – 10 głosów
Lista nr 15 – Erdmann Wiesław Grzegorz, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 46 głosów
Lista nr 16 – Lademan Teresa, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 98 głosów
Lista nr 17 – Liszniański Marian Marek, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 42 głosy
Kandydaci razem – 196
Okręg wyborczy nr 12:

Lista nr 12 – Zdral Marek Edward, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 34 głosy
Lista nr 16 – Szafoni Zbigniew Kazimierz, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 73 głosy
Lista nr 17 – Grydyk-Nowicka Krystyna, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 36 głosów
Kandydaci razem - 143

Okręg wyborczy nr 13:
Lista nr 12 – Ptasiński Jerzy, KWW Ostatni Gwizdek dla Choczewa – 4 głosy
Lista nr 16 – Detlaff Jerzy, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 194 głosy
Lista nr 17 – Jędruch Sławomir Stanisław, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 76 głosów
Kandydaci razem - 274

Okręg wyborczy nr 14:
Lista nr 15 – Waloch Stanisław Mirosław, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo –22 głosy
Lista nr 16 – Waloch Krzysztof, KWW Wspólna Gmina Choczewo – 82 głosy
Lista nr 17 – Dettlaff Jan, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 40 głosów
Kandydaci razem – 144

Okręg wyborczy nr 15:
Lista nr 15 – Gapiński Zbigniew Hubert, KWW Porozumienie Nasza Gmina Choczewo – 22 głosy
Lista nr 16 – Nowak Bronisław Paweł, KWW Wspólna Gmina Choczewo –148 głosów
Lista nr 17 – Stefańska Jolanta, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo – 100 głosów
Kandydaci razem – 270

Głosowanie w wyborach wójta dnia 16.11.2014 r. odbyło się w 6 obwodach:
L.p. Nazwisko i 

imię
Komitet Wy-
borczy

Liczba głosów ważnych
Obwód 

nr 1
Obwód 

nr 2
Obwód 

nr 3
Obwód 

nr 4
Obwód 

nr 5
Obwód 

nr 6
RAZEM

1. Gębka

Wiesław

KWW Gminy 
Choczewo

373 367 157 91 146 74 1226

2. Michałowski 
Jacek Tomasz

KWW Wspól-
na Gmina Cho-
czewo 301 302 109 224 244 188 1338

3. Ptasińska-Ja-
błońska Be-
ata

KWW Ostatni 
Gwizdek dla 
Choczewa 18 13 6 15 7 15 74

4. Seweryn Wa-
cław Józef

KWW Porozu-
mienie Nasza 
Gmina Chocze-
wo

82 120 29 11 14 18 274

Razem 774 802 319 341 411 265 2912
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Ponowne głosowanie w wyborach wójta w dniu 30.11.2014 r.:
L.p. Nazwisko i 

imię
Komitet Wy-
borczy

Liczba głosów ważnych
Obwód 

nr 1
Obwód 

nr 2
Obwód 

nr 3
Obwód 

nr 4
Obwód 

nr 5
Obwód 

nr 6
RAZEM

1. Gębka

Wiesław

KWW Gminy 
Choczewo

478 543 210 143 172 93 1639

2. Michałowski 
Jacek Tomasz

KWW Wspól-
na Gmina Cho-
czewo 320 287 123 248 258 155 1391

Razem 798 830 333 391 430 248 3030

Wójtem Gminy Choczewo, wybranym w wyborach bezpośrednich na kadencję 2014–2018 został p. Wiesław Gębka, 
na którego kandydaturę oddano 54,09% ważnych głosów.

Podczas wyborów w dniu 16.11.2014 r. wybrano p. Roberta Lorbieckiego jako przedstawiciela Gminy Choczewo do 
Rady Powiatu Wejherowskiego w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym Gminę Choczewo i Gminę Łęczyce.

Podczas I Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego p. Robert Lorbiecki został wybrany na Przewodniczącego Komisji 
Kultury, Sportu i Turystyki.

INWESTYCJE GMINNE
KOPALINO

Zakończono wszystkie prace zwią-
zane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie budynku zaplecza so-
cjalnego dla boiska sportowego w 
miejscowości Kopalino.

Do nowo powstałego obiektu sukce-
sywnie dostarczane jest wyposażenia 
wnętrz. Inwestor Gmina Choczewo 
wierzy, że główną atrakcją będzie 
stół do gry w bilard, „piłkarzyki” czy 
elementy siłowni (rowerki, bieżnia, 
atlas).

W celu zapewnienia atrakcji miej-
scowej ludności i turystom w sezonie, 
wybudowano zewnętrzny plac zabaw 
z elementami siłowni zewnętrznej. 
Teren ten będzie ogólnie dostępny.

Budynek zaplecza socjalnego przy-
stosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych. Prócz dostosowania po-
mieszczeń (w tym toalet), zakupiono 
urządzenie pozwalające wjechać i zje-
chać po schodach, tzw. „schodołaz”.

PLACE ZABAW
Gmina Choczewo weszła w ostatni 

etap odbiorów placów zabaw. Place 
te zlokalizowane są na terenie całej 
gminy. Z racji tego, że priorytetem 

było zadowolenie mieszkańców i 
chęć dokończenia inwestycji w cało-
ści, Inwestor podzielił to zadanie na 3 
części, i tak:

- część pierwsza obejmowała bu-
dowę zestawu zabawowego pod na-
zwą „Statek”, ławki, kosza na śmieci 
i tablicy z regulaminem zlokalizowa-
nego w miejscowości Choczewo (na 
terenie obiektu sportowego). Tę cześć 
wygrała firma HOLZ-Komplex sp. z 
o.o. z siedzibą w Orlu;

- druga część należała do firmy 
PPHU „Julka” Sabina Marciniak. Za-
kresem prac objęte było zamontowa-
nie nowych zestawów zabawowych 
w miejscowościach Jackowo, Cieko-
cinko, Lublewo i Lublewko (w miej-
scowości tej dodatkowo wyremon-
towano murek i uzupełniono siatkę 
ogrodzeniową);

- trzecia część to montaż siłowni ze-
wnętrznych w miejscowościach Ko-
palino, Kurowo, Choczewko, Jackowo, 
Kierzkowo, Osieki Lęborskie, Łętowo i 

Lublewko. Za tą część zadania odpo-
wiedzialna była firma „Herkules” Ry-
szard Syska z siedzibą w Chrzanowie.

Cała inwestycja zamknęła się w 
kwocie 224 tys. zł brutto
BOISKO ASFALTOWE
W CHOCZEWIE

Zakończono prace związane z re-
montem boiska asfaltowego w Cho-
czewie przy Zespole Szkół im. Unii 
Europejskiej. Zakres ten obejmował 
niwelację samej nawierzchni jak 
również nałożenie nowej warstwy 
asfaltu i montaż nowych koszy do 
koszykówki. Jednak to nie koniec. Za-
danie to przewiduje zamontowanie 
bezpiecznej warstwy z poliuretanu na 
powierzchni całego boiska (770 m2), a 
w przyszłości zakup mobilnej trybuny 
i remont istniejącego ogrodzenia.
REMONT ULIC MATEJKI, MIC-
KIEWICZA, CHMIELNEJ I LISIEJ

W dniu 01.12.2014 r. Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie zatwierdziło 
projekt budowlany i wydało „pozwo-
lenie na budowę” ciągów pieszo-jezd-
nych wraz z kanalizacją deszczową 
i elementami małej architektury w 
miejscowości Choczewo. Tym samym 
zakończono wszystkie czynności z 
przygotowaniem dokumentacji. Na-
stępnym krokiem jest przygotowanie 
dokumentacji przetargowej na w/w 
inwestycję i rozpoczęcie prac. Planuje 
się że, prace rozpoczną się z „pierw-
szym wiosennym słońcem” w 2015 r.

Daniel Petryk
Referat Inwestycji Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska Urzę-
du Gminy Choczewo
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SEEMORE
W dniu 10 grudnia w Europejskim 

Centrum Solidarności w Gdańsku, 
odbyło się spotkanie podsumowywu-
jące i promujące projekt SEEMORE na 
terenie naszej gminy, a także na ob-
szarze Gdańska.

Wpływ udziału w projekcie na ko-
rzystanie z transportu publicznego 

na terenie Gminy Choczewo oma-
wiał pracownik Urzędu Gminy – An-
drzej Wiśniewski. Dzięki obecności 
przedstawicieli z terenu kilku gmin, 
a także Urzędu Marszałkowskiego 
była możliwość wymiany ciekawych 
pomysłów zastosowanych przez inne 
instytucje. Poruszony został również 

temat Międzynarodowego Szlaku 
Rowerowego R-10, którego fragment 
przebiega przez teren naszej gminy 
i może znacząco wpłynąć na zwięk-
szenie się ilości odwiedzających te 
tereny turystów zagranicznych.

ZŁOTA ODZNAKA „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”
10.listopada w Wejherowie pod-

czas powiatowych obchodów Dnia 
Niepodległości Pan Tomasz Bałuk 
właściciel Pałacu i Stadniny Koni 
w Ciekocinku otrzymał od Ministra 
Kultury Złotą Odznakę „Za opiekę 
nad zabytkami”.

Odznaka „Za opiekę nad zabytka-
mi” jest nadawana jako zaszczytne 
wyróżnienie osobom zasłużonym w 
społecznej opiece nad dobrami kul-
tury lub w działalności konserwator-
skiej.

Serdecznie gratulujemy!

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podzięko-

wania wszystkim, którzy w dniach 
28-30 listopada 2014 wsparli akcję 
ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI i 
podzielili się zakupami z potrzebują-
cymi.

Szczególne podziękowania kieruje-
my do wspaniałych wolontariuszy, 
którzy dzielnie dyżurowali przy ko-
szach w sklepach. Dziękujemy rów-

nież właścicielom sklepów, którzy 
wyrazili zgodę na przeprowadzanie 
tej zbiórki w ich sklepach.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu 
udało nam się wspólnie zebrać 800 
kg żywności, które jeszcze przed 
Świętami Bożego Narodzenia trafią 
do mieszkańców Gminy Choczewo 
potrzebujących tego typu pomocy.
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KONFERENCJA „ELEKTROWNIA JĄDROWA – 
SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA ROZWOJU

TURYSTYKI”
Dnia 3 grudnia 2014 r. 

w hotelu Radisson Blu w 
Gdańsku odbyła się kon-
ferencja pt. „Elektrow-
nia jądrowa – szansa czy 
zagrożenie dla rozwoju 
turystyki” zorganizowa-
na przez PGE EJ 1, spółkę 
odpowiadającą za przy-
gotowanie procesu inwe-
stycyjnego oraz budowę 
pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej.

W spotkaniu wzięli 
udział polscy przedsta-
wiciele władz lokalnych i 
regionalnych, organizacji 
oraz stowarzyszeń tury-
stycznych, świata nauki i 
zagraniczni eksperci, któ-
rzy opierając się na wła-
snych doświadczeniach opowiedzieli 
m.in. o rozwoju gospodarczym regio-
nów, które reprezentują, obawach o 
ruch turystyczny i realnym oddziały-
waniu inwestycji na jego funkcjono-
wanie a także przybliżyli ideę tury-
styki biznesowej i edukacyjnej.

Naszą Gminę na Konferencji re-
prezentowali Wójt Wiesław Gębka, 
Sekretarz Robert Lorbiecki, Radny 
Krzysztof Łasiński, właściciele obiek-
tów turystycznych i gastronomicz-
nych z terenu Gminy Choczewo oraz 
przedstawiciele Komitetu Obywatel-
skiego „Tak dla atomu w gm,. Cho-
czewo”.

W dyskusji, której moderatorem 
był p. Tomasz Galiński dziennikarz 
Radia Gdańsk, wzięli udział: Jacek 
Cichosz, prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o., 
Jean-Pierre Thévenot, wójt gminy 
Cany-Barville (Francja), Michel Lau-
rent, mer Beaumont-Hague (France), 

Michele Bologna, dyrektor ds. relacji 
zewnętrznych, Slovenske Elektrarne 
(Słowacja).

Wystąpienia gości z zagranicy po-
kazały, że współistnienie energetyki 
jądrowej i turystyki jest możliwe bez 
szkody dla któregokolwiek z sekto-
rów. Potwierdzają to doświadczenia 
krajów, w których od lat funkcjonu-
ją obiekty jądrowe. Elektrownie ją-
drowe z powodzeniem funkcjonują 
na obszarach wciągniętych na listę 
UNESCO, m.in. w Dolinie Loary we 
Francji, w pobliżu uzdrowisk i zdoby-
wających certyfikaty blue flag plaż, 
a także w niedalekiej odległości od 
cennych obszarów przyrodniczych. 
Powstają przy nich nowe atrakcje, 
takie jak centra informacyjne, które 
co roku odwiedza od kilku do kilku-
dziesięciu tysięcy turystów, a nowe 
inwestycje zmieniają dotychczasowy 
obraz rynku turystycznego. Przedsta-
wione poniżej przykłady współistnie-

nia turystyki 
i energetyki 
jądrowej to je-
dynie kilka 
w y b r a n y c h 
praktyk, po-
twierdza ją -
cych, że obie 
gałęzie gospo-
darki mogą ze 
sobą nie tylko 
k o e g z y s t o -
wać, ale rów-
nież wspierać 

się nawzajem.
Eksperci wskazywali na szereg ko-

rzyści związanych z funkcjonowa-
niem elektrowni, takich jak nowe 
miejsca pracy, rozwój rynku nieru-
chomości czy inwestycje w regional-
ną infrastrukturę, m.in. uporząd-
kowanie nabrzeży i plaż, poprawę 
stanu ulic, budowę obiektów sporto-
wych, takich jak baseny, korty teni-
sowe czy siłownie.

Michele Bologna podkreślił, że ope-
ratorzy elektrowni jądrowych anga-
żują się również w szereg lokalnych 
inicjatyw, dzięki którym region staje 
się bardziej atrakcyjny rekreacyjnie 
i krajoznawczo, np. współfinansują 
rekonstrukcję zabytków czy budowę 
ścieżek rowerowych. Ważny wpływ 
na zwiększenie ruchu turystycznego 
mają także działające przy elektrow-
niach jądrowych centra informacyj-
ne, gdyż rocznie odwiedza je od kilku 
do kilkudziesięciu tysięcy osób.

Od 2011 r. PGE EJ 1 monitoruje po-
ziom poparcia dla inwestycji. Bada-
nia prowadzone są dwa razy w roku 
przez ośrodek badawczy TNS Polska. 
Respondenci odpowiadają na pyta-
nia dotyczące ich deklarowanego 
poziomu wiedzy na temat inwesty-
cji oraz związanych z nią obaw i na-
dziei. Przeprowadzane badania po-
kazują, że mieszkańcy Pomorza nie 
obawiają się o rozwój turystyki. Aż 
78% badanych deklaruje, że nie widzi 
w planowanej budowie elektrowni 
jądrowej zagrożenia dla turystyki.
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Większość mieszkańców gmin, 
gdzie wstępnie planowana jest budo-
wa elektrowni jądrowej (Choczewo, 

Krokowa, Gniewino) oraz sąsiadu-
jących z nimi ośrodków miejskich, 
gdzie budowa elektrowni może wy-

woływać silne emocje, nie dostrzega 
zagrożeń dla turystyki wynikających 
z planowanej inwestycji.

Jak powiedział Jacek Cichosz, pre-
zes spółki PGE EJ 1. - Doświadczenia 
innych krajów pokazują, że elektrow-
nia jądrowa może być szansą dla re-
gionu: generuje nowe miejsca pracy, 
a wpływy z podatków dla gmin mogą 
przyczynić się do wzbogacenia oferty 
turystycznej. Prowadzone cykliczne 
badania opinii publicznej pokazują, 
że mieszkańcy Pomorza dostrzegają 
korzyści związane z inwestycją. Jeżeli 
chodzi o turystykę, niektórzy z an-
kietowanych spodziewają się nawet 
wzrostu zainteresowania regionem 
właśnie ze względu na pojawienie się 
w okolicy pierwszej polskiej elektrow-
ni jądrowej.

VII MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA ENERGETYKI 
JĄDROWEJ

W dniach 4-7 listopada 2014 r. w 
Warszawie (w sali wykładowej w 
hotelu Novotel Airport Warszawa, w 
reaktorze MARIA i w laboratoriach 
badawczych Narodowego Centrum 
Badań Jądrowych w Świerku, a także 
w Krajowym Składowisku Odpadów 
Promieniotwórczych w Różanie) od-
była się kolejna, już siódma edycja 
Międzynarodowej Szkoły Energety-
ki Jądrowej, w której uczestniczyło 
180 słuchaczy z różnych rejonów i 
organizacji w Polsce oraz grono wy-
bitnych specjalistów z kilkunastu 
krajów, którzy przedstawili referaty 
na tematy najbardziej obecnie istot-
ne dla rozwoju energetyki jądrowej 
w Polsce. Jak co roku, Szkoła została 
zorganizowana przez Narodowe Cen-
trum Badań Jądrowych przy współ-
udziale Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych, pod 
patronatem Ministra Gospodarki i 
przy wsparciu organizacji polskich 
i międzynarodowych popierających 
rozwój energetyki jądrowej, m.in.: 
PGE EJ1 Sp. z o.o., KGHM, EY, Fortum, 
EDF, AREVA, Gen-eral Electric-Hita-
chi, Westinghouse, Cuttler Associa-
tes, AMEC, WorleyParsons.

Poniżej przedstawiamy relację jed-
nego z uczestników VII Międzynaro-
dowej Szkoły Energetyki Jądrowej:

„Jako człowiek, który swojego cza-
su sporo podróżował, usłyszawszy 3 
różne godziny postanowiłem przyjść 
wcześniej o godzinę. Zbiórka była na 
13:45 a sam wyjazd (z Choczewa) był 

około 14.
Zabraliśmy kolejno grupy z Gnie-

wina i Krokowej spod Lokalnych 
Punktów Informacyjnych. Wreszcie 
ruszyliśmy w trasę, która trwała 
około 6 godzin. Atmosfera w busie 
była bardzo radosna i przyjacielska, 
także droga przez pomorze szybko 
minęła. Droga do Warszawy nato-
miast to była udręka dla kogoś kto by 
chciał podziwiać widoki… same pola 
- więc zero podziwiania. Mając dwie 
przerwy 15 i 30 minutową dojecha-
liśmy do Warszawy, bez problemów 
typu pusty żołądek czy przepełniony 
pęcherz. Po około 30 minutach, nie-
cierpliwego wyczekiwania, dotarli-
śmy do Novotelu Airport, w którym to 
spędzić mieliśmy 3 najbliższe noce. 
Czekała nas wszystkich wygoda i 
standard, który technologicznie po-
konał kilka osób - karta magnetycz-
na - to ta zmora. Na początek kilka 
osób paskiem magnetycznych prze-
jeżdżało poza czytnik, to też drzwi 
się nie otwierały A gdy już udało się 
z tym uporać, to za drzwiami czekała 
kolejna „niespodzianka” - włączanie 
światła wymagało wetknięcia karty 
w coś, co przypominało kontakt. Na 
każdego znajdzie się mocniejszy…

Z rana pospieszyliśmy szybko na 
śniadanie i do busa. Pierwszy dzień 
i podróż do ZUOP w Różanie (Zakła-
du Utylizacji Odpadów Promienio-
twórczych). Podjechaliśmy busem 
pod Pałac Kultury, gdzie po zrobieniu 
szybko kilku fotek, wszyscy ustawi-
li się w kolejce po identyfikatory i 

wsiedli do autobusu. Podróż trwała 
około 2/3 godzin i przebiegała przez 
dwa pamiętne miejsca. Pierwsze z 
nich, to miejsce w którym przejeż-
dżaliśmy nad Wisłą, i gdzie rozciągał 
się malowniczy widok na nią - sze-
roka, pięknie odbijająca promienie 
słońca rzeka, po której pływały łód-
ki…. Nic, tylko stanąć i namalować 
obraz. Drugie miejsce to zajazd „wiel-
ka lipa” pośrodku niczego….

W składowisku w Różanie przy-
witani przez, bardzo poważnie trak-
tujących swoją pracę ochroniarzy, 
weszliśmy bez komórek i apara-
tów. Jestem zadowolony z poziomu 
ochrony, gdyż chroni nie tylko przed 
terrorystami i przeciwnikami takich 
obiektów, jak i przed własną głupotą 
np. złodziei złomu. Przyjdzie jeden z 
drugim i wezmą sobie kilka beczułek 
z radioaktywnymi odpadami, bo na 
flaszkę będzie…, nie mając pojęcia 
jakie mogą być skutki ich lekkomyśl-
ności. Przeszliśmy do hangaru gdzie 
były pojemniki na odpady. Tam za-
poznaliśmy się z osobami odpowie-
dzialnymi za ZUOP i przeszliśmy do 
wykładu o tym, czym się zajmuje 
dana placówka. Zobaczyliśmy też 
przedmioty, które były swojego cza-
su radioaktywne, np czajniczek z ra-
dem do przygotowania wody, który 
to kupił sobie pewien pan, i gdy do-
stał ową przesyłkę i zobaczył w Inter-
necie co to jest, wezwał kogo trzeba i 
faktycznie okazało się, że czajniczek 
był radioaktywny. Choć okres czasu 
połowicznego rozkładu dawno po-
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zbawił czajniczek promieniotwór-
czości, to jednak właściciel nie chciał 
już być jego posiadaczem. Następ-
nie wyszliśmy z hangaru i szliśmy 
wzdłuż miejsc, w których są skła-
dowane odpady, bądź dopiero będą. 
Najbardziej ciekawe albo wystraszo-
ne osoby dostały licznik otrzymanej 
dawki radioaktywnej bądź miernik. 
Promieniowanie było takie jak natu-

ralne od 89 do 130 mSv.
Następne dwa dni to były wykła-

dy na tematy związane energetyką 
jądrową. Przedstawiciele: spółki od-
powiedzialnej za budowę pierwszej 
elektrowni jądrowej w Polsce, Mini-
sterstwa Gospodarki oraz firmy od-
powiedzialnej za przeprowadzenie 
badań lokalizacyjnych i środowisko-
wych, omówili Program Energety-

ki Jądrowej w Polsce. Problematykę 
bezpieczeństwa energetyki jądrowej 
i oddziaływania promieniowania 
jonizującego na człowieka omawiali 
specjaliści z Międzynarodowej Agen-
cji Energii Atomowej, Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych oraz za-
graniczni goście z Finlandii, Ukrainy, 
Kanady i Słowacji. O doświadcze-
niach w postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i jego przerobie 
mówili w swoich wystąpieniach 
przedstawiciele firm obsługujących 
elektrownie jądrowe w Zachodniej 
Europie i USA. Natomiast problemy 
komunikacji społecznej i najlepsze 
sposoby ich rozwiązywania przed-
stawili, mający doświadczenie w 
budowaniu relacji pomiędzy społecz-
nością lokalną a operatorem elek-
trowni jądrowych, specjaliści z Fran-
cji i Szwecji.

Niektórzy wykładowcy wyjątko-
wo uparcie odchodzili od swoich te-
matów prowadząc reklamę swoich 
firm, które być może będą budować 
pierwszą elektrownię jądrową w Pol-
sce.

W czwartek po godz. 18 wyjechali-
śmy spod Novotelu. Do domów do-
tarliśmy pomimo przeciwności losu 
- wypadek tirów, objazd przez bez-
droża czy brak mostu, na około 2 w 
nocy.”

Marcin Deoniziuk
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Moja gmina - moje miejsce na Ziemi
Projekt  współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Funduszu 
Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wytyczne do opracowania społecznej strategii rozwoju trzech gmin.

Kierunki rozwoju opracowane na podstawie wyników sondażu opinii społecznej, seminariów edukacyjnych, akcji „bu-
rzy mózgów” zbierania indywidualnych pomysłów i dobrych przykładów tworzenia zielonego rynku pracy, Podsumo-
wanie informacji zebranych w biuletynie Zielone Zeszyty.

Definicje i założenia wstępne:

Rozwój zrównoważony - to prawo do zaspokajania potrzeb i aspiracji obecnie żyjących ludzi, przy równoczesnej  
stałej trosce o zachowanie w dobrej kondycji środowiska dla przyszłych pokoleń. Tylko wtedy cywilizacja osiągnie 
poziom dobrobytu możliwy do utrzymania przy odpowiednim modelu gospodarowania. Model takiej gospodarki za-
kłada świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko a jakością życia. 
Wszelkim działaniom powinna przyświecać idea takiego gospodarowania, aby nie naruszać zasobów środowiska w 
stopniu zagrażającym rozwojowi następnych pokoleń na co najmniej naszym poziomie. Podstawą takiej polityki jest  
zapewnienie partycypacji społecznej we wszystkich projektach i strategiach. 

Agenda 21 Dokument, przyjęty na II Konferencji „Środowisko i Rozwój” z inicjatywy ONZ w 1992 roku w Rio De Janeiro. 
Jest to dokument programowy, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego 
rozwoju w życie. W oparciu o ten program powinny być tworzone lokalne strategie rozwoju przy partnerskim udziale 
całej społeczności (samorządów, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, lokalnych autorytetów). 
Przy tworzeniu strategii należy pamiętać o konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju (paragraf 5 Konstytu-
cji RP).

Przy tworzeniu strategii rozwoju należy wziąć pod uwagę:
- Poprawę sposobu zarządzania i wdrożenie zasady partycypacji społecznej.
- Planowanie i gospodarowanie zgodne z definicją zrównoważonego rozwoju.
- Rozwój przyjaznych środowisku, racjonalnych systemów transportu i energetyki.
- Aktywizację regionu w oparciu o wykorzystanie OZE w systemie prosumenckim.
- Planowanie i wybór technologii najmniej zagrażających środowisku. 
- Poprawę podstawowej opieki zdrowotnej i godnych warunków życia społeczności.
- Poprawę infrastruktury technicznej (woda, ścieki, gospodarka odpadami).
- Ochronę terenów kulturowo i przyrodniczo cennych - powietrza, wód, gleby, ochronę przed hałasem.

Przygotowanie gmin do wdrażania strategii rozwoju:
- Opracowanie systemu informacji o zasobach gminy, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej.
- Stworzenie lokalnej polityki równoważenia rozwoju, zidentyfikowanie problemów, wyznaczenie  celów.
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowanie strategii rozwoju integrującej dążenia gospodarcze, społeczne, polityczne z poszanowaniem środowi-
ska. 
- Strategia powinna też określać kierunki działań, instrumenty ich realizacji, i źródła finansowania.

Zasady, które należy przyjąć do opracowania strategii:
- Zapewnienie społecznego udziału w tworzeniu zrównoważonego rozwoju gmin.
- Włączenie kosztów ekologicznych do mechanizmów rynkowych.
- Stosowanie technologii i materiałów zgodne z lokalnymi warunkami.
- Rozwijanie edukacji ekologicznej społeczeństwa.
- Znalezienie i zaakceptowanie innych niż finansowe wskaźników dobrobytu społecznego w oparciu np. o standardy 
UNESCO, CIA, New Economics Foundation, WHO, UNHDR (np. HDI - Human Development Index)

Potencjał sąsiadujących ze sobą gmin:
Niezwykła przyroda i zachwycające krajobrazy są tu wszędzie. O każdej porze roku można  podziwiać uroki pasa 
nadmorskiego –, piaszczyste, nadmorskie plaże, obszary leśne i polne, malownicze jeziora, łagodne warunki kli-
matyczne, czyste powietrze (wskaźnikami są porosty na korze przydrożnych drzew). Doskonałe warunki wietrz-
ne, nasłonecznienie i fale morskie to potencjał do rozwoju energetyki odnawialnej i świetne warunki do rozwoju 
gospodarki opartej na wykorzystaniu lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i klimatycznych przez cały rok.

Kierunki rozwoju otwierające perspektywę na nowe rynki pracy.
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- Turystyka - Atrakcyjna całoroczna oferta wypoczynku dla turystów z kraju i zagranicy. Oferta dla wczasowiczów, 
osób niepełnosprawnych, rekonwalescentów, młodych i seniorów to motywacja do rozwoju gałęzi turystyki (1) rekre-
acyjnej (wczasy, kolonie, obozy) (3) zdrowotnej (sanatoria, domy opieki, usługi fizjoterapeutyczne), (3) sportowej (sporty 
wodne, konne, i inne poprawiające sprawność fizyczną). Turystyka stanowi podstawą rozwoju rynku usług - byto-
wych, zdrowotnych, sportowych - szerokiego atrakcyjnego rynku pracy dla miejscowej ludności.

- Oświata - Baza do jej rozwoju jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy, jego dorobek w dziedzinie edukacji regionalnej, 
ludowej oraz nawiązana przed laty współpraca z Polskim Klubem Ekologicznym i Uniwersytetem Gdańskim. Otwarte 
na współpracę jest także dobrze zorganizowane gminne szkolnictwo.
W oparciu o wyż. wymienione jednostki oświatowe istnieją przesłanki do zorganizowania szkolnictwa na poziomie 
zawodowym  i wyższym (na wzór Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi). Gminy posiadają naturalne 
warunki do prowadzenia prac badawczych nad rozwojem energetyki odnawialnej, nad rozwojem budownictwa ener-
gooszczędnego, pasywnego w oparciu o współpracę z Politechniką Gdańską.

- Przemysł - W obszarze energetyki i oszczędności energii gminy mają możliwość wdrażania przyjaznych środowisku 
technologii energetycznych na miarę XXI wieku. aTechnologie polegające na czerpaniu energii z zasobów odnawial-
nych, korzystaniu z energetyki rozproszonej. Słońce, wiatr, woda i uprawy roślin energetycznych to możliwość pozy-
skiwania  energii z naturalnych źródeł, to perspektywa ochrony środowiska przed intensywną eksploatacją. To szansa 
rozwoju działalności prosumenckiej i tworzenie spółdzielni energetycznych na bazie doświadczeń niemieckich. Postęp 
w rozwoju energetyki odnawialnej w ostatnich latach jest tak duży, że warto pokusić się o opracowanie bardziej przy-
jaznej strategii energetycznej dla Pomorza.

- Rolnictwo - Obszar rozwoju rynku pracy dla lokalnej społeczności. Istniejące w gminach rolnictwo rozproszone oferu-
je dobrej jakości produkty z małych gospodarstw rolnych. To obiecująca perspektywa rozwoju rynku zdrowej żywności. 
Są też zaczątki przetwórstwa wyprodukowanej lokalnie żywności.

- Rozrywka i sporty - Nowoczesna baza do rozwoju działalności sportowej istnieje w Gniewinie. Trzeba tylko rozsze-
rzać program zajęć sportowych dla mieszkańców i osób korzystających z wypoczynku na terenie sąsiadujących gmin. 
Wzbogacać programy festiwali teatralnych, wydarzeń artystycznych, warsztatów twórczych, edukacyjnych, tworzyć 
miejsca spotkań dla młodzieży i ludzi dorosłych. Należy wzbogacać ofertę kultury ludowej, zespołów grup etnicznych, 
tworzyć parki etnograficzne, skanseny.

W celu realizacji tych założeń potrzebne jest opracowanie programu inwestycyjnego:
- Budowy pensjonatów, domów wypoczynkowych, sanatoriów, małych osiedli dla emerytów i rencistów połączonych 
z opieka medyczną, a także centrów edukacyjnych atrakcyjnych dla osób w każdym wieku.
- Ułatwień do uprawiania sportu - ścieżek rowerowych, nordic walking, pływania, sportów zimowych.
- Poprawy komunikacji lokalnej - jakości dróg, ścieżek rowerowych, rewitalizacji turystycznej komunikacji zbiorowej; 
transportu kolejowego, autobusowego, autokarowego.

Niezbędna jest też intensywna promocja tych terenów:
Stworzenie biur podróży zapraszających turystów z kraju i z zagranicy, oferujących ciekawe programy wypoczynko-
we, zdrowotne, edukacyjne i sportowe. Istnieje potrzeba opracowania większej ilości wydawnictw w języku polskim i 
angielskim, map, informatorów. Ciekawe byłyby pomysły lokalnych pamiątek i rozpowszechnienie oferty produktów 
lokalnej żywności, nad którymi intensywnie pracują Koła Gospodyń Wiejskich.

Fundusze Jest to ostatnia szansa na skorzystanie z funduszy unijnych i zachęcenie inwestorów. Warunkiem zaintere-
sowania inwestorów z branży turystyczno–rekreacyjno-zdrowotnej jest posiadanie stabilnej i spójnej strategii rozwoju 
trzech gmin opartej na wykorzystaniu lokalnego bogactwa przyrodniczego i klimatycznego. Tego bogactwa już brak 
w regionach, które postawiły na rozwój przemysłu ciężkiego. Prosument – to również inwestor, który produkując dla 
siebie odsprzedaje nadwyżki na lokalny rynek zaspokajając w ten sposób potrzeby własne i okolicznych mieszkańców. 

Czy warto o tym rozmawiać? Dziedzictwo przyrodnicze to dobro wspólne. Merytoryczna dyskusja z mieszkańcami i 
osobami zainteresowanymi ochroną tego dziedzictwa, ma znaczenie nadrzędne nad doraźnymi interesami. Jest waż-
nym elementem budowania strategii rozwoju gmin, Każda współpraca musi opierać się na wzajemnym zaufaniu, 
poszanowaniu i dążeniu do realizacji wspólnego celu.

Konkluzja: Lepiej niż przemysł ciężki wpisuje się w lokalne strategie rozwój agroturystyki, drobnej wytwórczości, prze-
mysłu rolno-spożywczego. Rola zdrowej żywności i produktów ekologicznych rośnie na świecie, ludzie coraz chętniej 
wydają nawet większe pieniądze aby wiedzieć, że jedzą zdrowe produkty. Dzięki zainteresowaniu zdrową żywnością, 
lepiej zarabiają mikro przedsiębiorstwa i rolnicy, od których produkty chętnie kupują sklepy ekologiczne. Tereny na-
szych gmin już dzisiaj stanowią zaplecze rekreacyjne dla Trójmiasta, przybyszów z całej Polski, a także z zagranicy. Na-
leży wspierać ten trend rozwoju Regionu budując wspólną lokalną ofertę. Koncepcja współdziałania Trzech Gmin może 
okazać się atrakcyjna dla inwestorów pragnących rozwijać turystykę, ofertę wypoczynkową, zdrowotną, edukacyjną, a 
także technologie produkcji i oszczędności energii. Współpraca ułatwi też pozyskiwanie środków na realizacje wspólnej 
strategii rozwoju opartej na lokalnym bogactwie przyrodniczym.

Źródło: rozmowy z mieszkańcami,
wywiady z socjologami, notatki z obrad, BIP,

Misje i strategie rozwoju 3 gmin



s. 13WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Nocą kolędy śpiewa grudzień. Ziemia śpi pod kołderką z puchu.
Księżyc - jej wierny pies przy budzie, świeci jak srebrny kolczyk w uchu.

Ta wioska - mały prezent z Nieba - kolęda Wigilijną Nocą
Jest pięknie. Więcej nie potrzeba. Lśni Księżyc, stada gwiazd migocą...

EP
Dni pełnych radości, rodzinnego ciepła i kolędy śpiewanej przy Wigilijnym Stole,
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzy mieszkańcom Choczewa, Krokowej, Gniewina.

Koordynator Projektu
Moja Gmina – Moje Miejsce na Ziemi

Ewa Podlesińska
Polski Klub Ekologiczny

WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO ŁĘTOWO

ZABAWA ANDRZEJKOWA I MIKOŁAJKI W ŁĘTOWIE
W dniu 27.11. br. w świetlicy w Łę-

towie odbyła się dla dzieci z sołectwa 
zabawa Andrzejkowa i Mikołajki, na 
które przybyło ok. pięćdziesięcioro 
dzieci wraz z rodzicami oraz wójt 
Wiesław Gębka. Przy muzyce i słod-
kim poczęstunku dzieci brały udział 
w różnych konkursach i zabawach, 
w trakcie zabawy w drzwiach poja-
wił się oczekiwany z niecierpliwo-
ścią Mikołaj. Wszystkie dzieci ucie-
szyły się z wizyty gościa z długą białą 
brodą i pobiegły w jego stronę ści-
skając go mocno. Na początku dzieci 
zrobiły sobie z Mikołajem wspólne 
pamiątkowe zdjęcie, który następnie 
zaczął rozdawać prezenty za które 
dziękowały piosenką lub recytowały 
wiersz. Gdy Mikołaj opuszczał salę 
wielu dzieciom trudno było rozstać 
się z nim. Do zobaczenia, Mikołaju, 
już za rok!
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
Pełnych ciepła, spokoju i radości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności

w Nowym 2015 roku życzy 
mieszkańcom sołectwa Kopalino – Lubiato-

wo oraz gminy Choczewo
Sołtys 

Jakub Świątek

SOŁECTWO CHOCZEWO
MIKOŁAJKI

6 grudnia jak dobrze wiecie Święty 
Mikołaj chodzi po świecie…

Przyszedł również do dzieci z so-
łectwa Choczewo. 6 grudnia 2014 r. 

w stołówce Zespołu Szkół 
w Choczewie odbyły się 
Mikołajki zorganizowane 
przez Sołtysa i Radę Sołecką 
Sołectwa Choczewo. Wyjąt-
kowa uroczystość przebie-
gała w radosnym nastroju 
i świątecznych rytmach. 
Wszystkie dzieci, które 
przybyły na mikołajkową 
zabawę mogły wziąć udział 
w zabawach i konkursach z 
nagrodami. Święty Mikołaj 

obdarował najmłodszych mieszkań-
ców sołectwa paczkami ze słodkimi 
upominkami.

Serdecznie dziękujemy Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Choczewie Panu 
Andrzejowi Soboń za udostępnienie 
stołówki szkolnej na zorganizowa-
nie sołeckich mikołajek. Dziękujemy 
również Świętemu Mikołajowi za to, 
że nie zapomniał o dzieciach z na-
szego Sołectwa. I oczywiście zapra-
szamy za rok!

14 grudnia Święty Mikołaj z Sołec-
twa Choczewo – Sołtys i przedsta-
wiciele Rady Sołeckiej w Choczewie, 

SOŁECTWO KOPALINO – LUBIATOWO
MIKOŁAJKI
04.12.2014 r.

SOŁECTWA KOPALINO – LUBIATOWO
Sołectwo zorganizowało mikołajki 

dla dzieci z Lubiatowa i Kopalina.
Nie chcieliśmy nadwyrężać św. 

Mikołaja w dniu jego święta, dlatego 
umówiliśmy się z nim w czwartek 
04 grudnia na godzinę 18:00 w sali u 
pana Michała.

Św. Mikołaj przybył do nas wraz 
ze swoimi, jak również możemy  już 
śmiało powiedzieć z naszymi przyja-
ciółmi z ZHP Koło. Jak co roku Hufiec 

Koło z komendantem hm. Leonar-
dem oraz jego pomocnikami poko-
nali dla naszych pociech długą dro-
gę. Za co już teraz bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Dzieci od św. Mikołaja dostały po 
dwie paczki, które by odciążyć budżet 
starszego pana z białą brodą sfinan-
sowały ZHP Koło, Rada Sołecka sołec-
twa oraz Pani Krystyna z Kopalina.

Dziękujemy młodzieży oraz rodzi-

com za przybycie na nasze spotkanie 
i wspólnie spędzony czas. Dziękuje-
my sponsorom, przede wszystkim 
Hufcowi Koło za wieloletnią współ-
pracę, okazaną przyjaźń, wielkie 
serce, zaangażowanie i oddanie dla 
naszych dzieci i pozostałych miesz-
kańców. Dziękujemy panu Micha-
łowi oraz wszystkim osobom, które 
pomagały w organizacji spotkania.
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zawitali również do Domu Seniora 
Bryza w Osiekach Lęborskich. Za-
nim jednak doszło do obdarowy-

wania wszystkich podopiecznych 
paczkami, wszyscy wysłuchali prze-
pięknych tradycyjnych polskich ko-

lęd w wykonaniu Aleksandry Łasiń-
skiej i Malwiny Sarzyńskiej.

OTWARCIE WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH 
W LUBIATOWIE

14 listopada 2014 r. w Lubiatowie 
otwarto Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Spotkajmy się” Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”. Stało się 
to możliwe dzięki wieloletniemu 
zaufaniu i życzliwości podatników, 
którzy przekazywali odpis jednego 
procenta, a także różnych darczyń-
ców i sponsorów. Już wkrótce pla-
cówka otoczy opieką trzydzieści osób 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Na uroczystość przybyli samo-
rządowcy powiatu wejherowskiego, 
gminy Choczewo, księża z okolicz-

nych parafii a także przedstawiciele 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, władz województwa pomor-
skiego, Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych, Dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz lokalna społecz-
ność. Jednak najważniejszymi go-
śćmi byli ci, dla których inwestycja 
ta powstawała – dorosłe osoby nie-
pełnosprawne. O stronę kulinarną 
wydarzenia zadbały Panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich z Sasina i Starbie-
nina, które przygotowały wspaniałe 
przysmaki.

W warsztatach 
oprócz sali rehabi-
litacyjnej znajdują 
się także pracownie: 
komputerowo-poli-
graficzna, teatralno-
-muzyczna, gospo-
darstwa domowego, 
tkacko-krawiecka, 
rzemiosła artystycz-
nego i ceramiczna. 
Podopieczni będą 
przygotowywani do 
pracy w mającym 

powstać tu 
Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Wczasowym dla Osób Nie-
pełnosprawnych „Spotkaj-
my się”. Budynek służyć 
ma jednak całej społeczno-
ści gminy Choczewo. Pla-
nuje się, by stał się także 
miejscem spotkań kultu-

ralnych i różnego rodzaju szkoleń.
Sfinalizowanie budowy to dopiero 

pierwszy etap nadmorskiej inwesty-
cji Fundacji, której celem jest stwo-
rzenie w tym miejscu, na powierzch-
ni 4,1 ha - Ośrodka Rehabilitacyjno 
- Wypoczynkowego dla Osób Niepeł-
nosprawnych „Spotkajmy się”.
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PODZIĘKOWANIE :-)
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Choczewie składa podziękowania w przygotowaniu Ka-

wiarenki podczas Koncertu Charytatywnego „Sercu na ratunek”: Państwu Iwonie i Andrzejowi 
Majtacz - sklep MAGIS w Choczewie, Państwu Mirosławie i Eugeniuszowi Lange - sklep MELAN 
w Choczewie, Radzie sołeckiej Choczewo, innym darczyńcom oraz nauczycielom i uczniom. 
Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe, które traktujemy jako wyraz 
Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym oraz wszystkim rodzicom za pyszne 
ciasta, babeczki i inne słodkości.

Dziękujemy!

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW Z CHOCZEWA

13 grudnia 2014 r. w stołówce Ze-
społu Szkół w Choczewie odbyło się 
tradycyjne przedświąteczne spotka-
nie opłatkowe członków Koła Emery-
tów i Rencistów z Choczewa. Wzięli 
w nim udział również zaproszeni go-
ście: Wójt Gminy Choczewo p. Wie-
sław Gębka, Sekretarz Gminy i Radny 
Powiatowy p. Robert Lorbiecki, Prze-
wodniczący wejherowskiego Zarzą-
du Koła PZRiE p. Wacław Potrykus, 
Skarbnik i Opiekun Koła p. Aniela 
Myszke oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Choczewie p. Andrzej Soboń.

Wszystkich, którzy przybyli na to 

wyjątkowe spotkanie 
przywitał Przewodni-
czący Koła Emerytów 
i Rencistów w Cho-
czewie Pan Ignacy 
Goyke. Dzielenie się 
opłatkiem, składanie 
świątecznych życzeń 
i wspólne biesiado-
wanie poprzedzone 
zostało wystąpie-
niami zaproszonych 
gości oraz wystąpie-
niem byłej długolet-
niej Przewodniczącej Pani Ireny Lorek, a także przedsta-

wieniem przez Przewodniczącego p. 
I. Goyke wiersza p. Marty Łasińskiej 
napisanego specjalnie na tę okazję.

Następnie zebrani przy wspólnym 
stole podzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie życzenia zdrowia, wszelkiego 
zadowolenia, uśmiechu oraz niega-
snącego entuzjazmu.

Świąteczną atmosferę dopełni-
ły bardzo smaczne potrawy i ciasta 
przygotowane przez pracowników 
kuchni Zespołu Szkół w Choczewie, 
bardzo miła obsługa i przepiękne 
stroiki, które przyozdobiły stoły przy-
gotowane przez Panią Barbarę Zon-
dziuk.
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Dnia 05.12.2014 r. odbyło się „Spo-
tkanie opłatkowe” w Zespole Szkół 
im. Unii Europejskiej w Choczewie. 
W spotkaniu wzięło udział około 200 
osób, w tym osób niepełnospraw-
nych około 170, pozostałe osoby to 
opiekunowie osób niepełnospraw-
nych, goście zaproszeni.

Głównym sponsorem spotkania 
była Firma Lane Energy Poland z 
Warszawy, a część dofinansowana z 
P.F.R.O.N. z Wejherowa.

Gośćmi zaproszonymi byli: Wójt 
Gminy Choczewo – Wiesław Gęb-
ka, Sekretarz Gminy i Radny Po-

wiatowy – Robert 
Lorbiecki, Nad-
leśniczy Nadle-
śnictwa Chocze-
wo Ewa Rogaczewska, Ks. Proboszcz 
Wojciech Szmeichel, Radni Gminy 
Choczewo, Sołtysi, Dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - 
Pomorskiej – Tomasz Fopke, Dyrek-
tor Szkoły – Andrzej Soboń, Fundacja 
„Pan Władek” z Gdańska, Schola z 
Choczewa, Kierownik G.O.P.S. z Cho-
czewa, Kierownik Biblioteki Gmin-
nej, Dyrektor Przedszkola – Renata 
Banaś, Ks. Proboszcz – Tomasz Juch-

niewicz, Dyrektor 
Firmy Lane Energy 
Poland z Warszawy 
wraz z współpracow-
nikami.

Było to fantastycz-
ne spotkanie, pod-
czas którego osoby 
niepełnosprawne, 
ich opiekunowie i ro-
dziny mogą się spo-
tkać, porozmawiać, 
wymienić między 
sobą swoje doświad-
czenia, a jednocze-
śnie mogą chociaż 
przez chwilę odpo-
cząć, zrelaksować 
się.

W trakcie spotka-
nia kolędy zaśpie-

wali Marta Łaszewska, Pan Tomasz 
Fopke Dyrektor Muzeum Piśmien-
nictwa w Wejherowie oraz Aleksan-
dra Łasińska.

Podczas „Spotkania opłatkowego” 
nasi podopieczni otrzymali drobne 
paczki ze słodyczami, owocami itp., 
które wręczał Święty Mikołaj. Poza 
tym były ciasta i inne potrawy przy-
gotowane przez nasze Panie, które są 
w Stowarzyszeniu, jak również przez 
kucharza Pana Krzysztofa Lewań-
czyka, który wraz z obsługą kuchni 
przygotował wiele sałatek i pyszny 
obiad.

Wydaliśmy w tym roku 170 paczek 
dla osób niepełnosprawnych. Cho-
ciaż musimy tu od razu zaznaczyć, 
że w trakcie rozdawania paczek było 
kilka osób, które chciały wziąć pacz-
kę nie będąc osobą niepełnosprawna 
lub opiekunem. Jest to bardzo przy-
kre, i dlatego też Zarząd Stowarzy-
szenia podjął decyzję, że w przyszłym 
roku będziemy paczki wydawać tak-
że z listy, na której wpisane będą 
osoby niepełnosprawne posiadające 
orzeczenia, które są członkami Sto-
warzyszenia i uczestniczą w naszych 
comiesięcznych Spotkaniach. Chce-
my uniknąć na przyszłość takich 
przykrych przypadków. Również jeśli 
będziemy wcześniej prosić o zapisy-

Składamy serdeczne podziękowa-
nia Dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Choczewie p. A. Soboniowi za udo-
stępnienie sali i możliwość zorga-
nizowania spotkania oraz pracow-
nikom kuchni za przygotowanie 
przepysznych potraw.

Wszystkim emerytom, rencistom 
i inwalidom, życzymy wesołych i 
pogodnych Świąt Bożego Narodze-
nia, dużo zdrowia, wiele radości i 
samych szczęśliwych dni w Nowym 
2015 Roku.

SPOTKANIE OPŁATKOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Dnia 06.11.2014 r w naszym przed-

szkolu odbyła się uroczystość „Paso-
wania na przedszkolaka”. Tego dnia 
wszystkie dzieci stały się pełnopraw-
nymi członkami społeczności przed-
szkolnej. W krótkim programie arty-
stycznym zaprezentowały wszystkie 
swoje umiejętności: recytowały 
wierszyki, śpiewały piosenki oraz 
tańczyły. Dla większości z nich było 
to pierwsze publiczne wystąpienie. 
Przedszkolaki wraz z towarzyszący-
mi im rodzicami złożyły uroczystą 
przysięgę oraz zostały pasowane 
przez panią dyrektor. Po części ofi-
cjalnej przyszła pora na wręczenie 
dyplomów i prezentów dzieciom oraz 
słodki poczęstunek. Ważna dla na-
szego przedszkola uroczystość zgro-

madziła wielu 
gości. Wśród 
nich znaleźli 
się: dyrektor 
p. Małgorzata 
Parylak, za-
stępca wójta p. 
Robert Lorbiec-
ki (z ogromną 
ilością cukier-
ków dla dzieci) 
oraz sponsorzy 
prezentów dla 
dzieci: p. Ma-
ryla Pilarska, 
p. Teresa Lade-
man, p. Beata Ptasińska – Jabłońska, 
p. Zbigniew Szafoni,  p. Marek Zdral, 
p. Wiesław Erdmann, p. Marta Grze-
gorczyk, p. Dorota Rytlewska. Bardzo 

dziękuję za okaza-
ne dzieciom dobre 
serce, a do rodzi-
ców kieruje podzię-
kowania za pomoc 
w zorganizowaniu 
uroczystości.

ANDRZEJKI
Zgodnie z obo-

wiązującą od wie-
lu lat tradycją, pod 
koniec listopada, w 
naszym przedszko-
lu odbyły się An-

             OGŁOSZENIE
W związku z dużym zainteresowaniem dowozem dzieci do przedszkola. Uprzej-
mie informujemy, że od stycznia dzieci z miejscowości: CHOCZEWO, ŁĘTOWO, 
SŁAJKOWO, ŻELAZNO będą miały możliwość korzystania z dowozów do Punktu 
Przedszkolnego Mały Geniusz w Lublewku. Więcej informacji pod nr 609-475-

742 lub 888-858-060

PUNKT PRZEDSZKOLNY „RADOSNA PRZYSTAŃ” W ZWARTOWIE

wanie się na taką listę, to na pewno 
nie będziemy przyjmować zapisów 
w dzień „Spotkania opłatkowego”.

Zarząd Choczewskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych 
„PROMYK NADZIEI” chce bardzo ser-
decznie podziękować Wójtowi Panu 
Wiesławowi Gębce, Sekretarzowi 
Gminy i Radnemu Powiatowemu Ro-
bertowi Lorbieckiemu, Dyrektorowi 
Szkoły Andrzejowi Soboniowi, Księ-
dzu Proboszczowi za przyniesienie 
opłatka, Pani Nadleśniczy Ewie Ro-
gaczewskiej za przyniesione słody-
cze i gadżety, Panu Andrzejowi Les-
snau, Andrzejowi Wiśniewskiemu, 
Radnemu Krzysztofowi Łasińskie-
mu, Scholi z Choczewa, Sołtysom: 

Ignacemu Goyke, Jakubowi Świątek, 
Arturowi Groen, Marzenie Drewa, 
Romualdowi Figuła, Wiesławowi 
Erdman, Sabinie Fleming, Pani Te-
resie Wiśniewskiej mojej mamie, 
która pomagała w robieniu pierogów 
oraz pieczeniu pysznego ciasta, Fir-
mie Lane Energy Poland za pomoc w 
zorganizowaniu paczek.

Chcemy także podziękować skle-
pom: Pani Mirosławie i Eugeniu-
szowi Lange, Andrzejowi i Iwonie 
Majtacz, właścicielom sklepu ABC 
w Choczewie, Irenie i Krzysztofowi 
Bajer, wszystkim Paniom sprzątacz-
kom ze szkoły, Paniom z G.O.P.S-u 
z Choczewa oraz Pani Kierownik za 
upieczenie ciasta i pomoc w nakry-

waniu stołów oraz podawanie po-
traw. Jeśli kogoś pominęliśmy to z 
góry przepraszamy.

Dziękujemy Wam wszystkim za 
okazane serce, miłość do drugiego 
człowieka, za poświęcenie swojego 
czasu i pomoc w zorganizowaniu 
tego spotkania. Niestety jest nam 
bardzo przykro, że pozostali Radni 
nie przybyli na nasze spotkanie.

Pragniemy poinformować, że 
następne spotkanie osób niepeł-
nosprawnych odbędzie się w dniu 
21.01.2015 r. o godzinie 13.00 w Urzę-
dzie Gminy w Choczewie.

Serdecznie zapraszamy osoby nie-
pełnosprawne i ich opiekunów.
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ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W ZWARTOWIE

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

drzejki, na które zaproszeni zostali 
również rodzice. Była to okazja do 
wspólnego wróżenia i czarowania. 
Dzieci i rodzice wzięli udział w takich 

wróżbach, jak: 
buty, kim będę w 
przyszłości, jak 
będzie nazywać 
się mój mąż lub 
żona. Nie zabrakło 
również tradycyj-
nego lania wosku. 
W trakcie zabawy 
andrzejkowej od-
były się również 
konkursy, jak: ta-
niec z balonem, 
taniec na gazecie, 
krzesełka. W trak-

cie spotkania był czas przeznaczony 
na kreatywne ozdabianie papiero-
wych kluczy – symbolu Andrzejek. 
Rodzice mieli możliwość wykaza-

nia się swoją kreatywnością. Naszą 
zabawę zakończył wspólny słodki 
poczęstunek. Wszystkim bardzo się 
podobało.

MIKOŁAJKI
W tym roku Mikołaj również nie 

zapomniał o naszych przedszkola-
kach. Odwiedził nas 5 grudnia wraz 
z uroczą Śnieżynką. Dla naszych 
grzecznych dzieci przyniósł worek z 
prezentami. Przedszkolaki odwdzię-
czyły się piosenką oraz zaprosiły Mi-
kołaja do wspólnego tańca. Uśmie-
chy nie znikały z dziecięcych buziek 
przez dług czas, a Mikołaj obiecał, że 
wróci do nas za rok.

Anna Blok

ANDRZEJKI

Zgodnie z kalendarzem imprez pod 
koniec listopada nadszedł czas na An-
drzejki w naszej świetlicy. Wszyscy 
ochoczo wzięli udział we wspólnym 
wróżeniu. Dzięki przygotowanym 
przez dzieci wróżbom dowiedzieli-
śmy się, kto pierwszy wyjedzie w po-
dróż dookoła świata, jak będzie na-
zywała się przyszła żona/mąż, kim 
będziemy w przyszłości. Był również 

czas na konkursy i zabawy taneczne: 
taniec na gazecie, taniec z balonem, 
krzesełka. W przerwach między ko-
lejnymi zabawami na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek. Zabawę z 
całą pewnością możemy zaliczyć do 
udanych.

MIKOŁAJKI

Pierwsze dni grudnia sprowadzi-
ły do naszej świetlicy nietypowego 

gościa. Św. Mikołaj odwiedził ponad 
30 dzieci w Zwartowie. Dzieci dziel-
nie recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki świąteczne oraz kolędy. 
W nagrodę otrzymały świąteczne 
prezenty. Wspólnie z Mikołajem za-
tańczyliśmy „Kaczuszki” oraz za-
śpiewaliśmy piosenkę „Pada śnieg”. 
Wszyscy poczuli atmosferę zbliżają-
cych się świąt. Czekamy na odwie-
dziny Mikołaja za rok!

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO - 
WYCHOWAWCZA ŻELAZNO

Od listopada w miejscowości Żela-
zno odbywają się zajęcia świetlicowe 
dla dzieci. Spotkania mają miejsce 
w każdy poniedziałek w godz. 16:30 
– 18:30 w budynku świetlicy. Więcej 
informacji u sołtysa. Serdecznie za-
praszamy.

Anna Blok

ANDRZEJKI
W tym roku „Andrzejki” miały nie-

co inny charakter niż zawsze. Tym 
razem dzieci spędziły je na placu za-
baw Summer Baby w Wejherowie. 
Animatorzy zorganizowali przed-
szkolakom interesujące zabawy i 
tańce.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
18 listopada w naszym przedszko-

lu odbyła się wyjątkowa uroczystość 
„Pasowanie na przedszkolaka.” W 
tym dniu do przedszkola przyby-
li licznie zaproszeni goście: rodzice, 
dziadkowie a także z-ca wójta p. Ro-

bert Lorbiecki.
Starszaki i maluchy zaprezento-

wały swoje zdolności taneczne, wo-
kalne i recytatorskie w jesiennych 
inscenizacjach. Po występach dzieci 
złożyły ślubowanie i zostały przyjęte 
do grona przedszkolaków. 

MIKOŁAJKI
Na początku grudnia do przedszko-

laków przybył św. Mikołaj. Dzieci 
przywitały go ciepło i radośnie, za-
śpiewały dla niego zimowe piosn-
ki i wręczyły mu drobne upominki. 
Mikołaj z przyjemnością obdarował 
dzieci prezentami.

TEATRZYKI
W grudniu do przedszkola przyje-

chali artyści z teatru Art-Re z przed-
stawieniem „Doktor Dolittle”. Akto-
rzy prowadzili dialog z publicznością 
i zachęcali dzieci do wspólnej zaba-
wy. 

Dzieci obejrzały także w Gniewinie 
spektakl teatralny „Szydełkowa szop-
ka babci Klary”. Jasełkowe przedsta-
wienie z użyciem lalek wprowadziło 
dzieci w magiczny świat zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia.

M. Lica
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DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W tym roku z okazji „Dnia Pieczo-

nego Ziemniaka” przedszkolaki wy-
brały się do gospodarstwa agrotury-
stycznego p. Łuc w Słajszewie. Dzieci 
brały udział w „kartoflanych zawo-
dach”, bawiły się w ogrodzie i na pla-
cu zabaw oraz  przygotowały ziem-
niaki do pieczenia. Gdy kartofelki 
były już gotowe, przedszkolaki zjadły 
je z apetytem. Serdecznie dziękujemy 
gospodarzom za miłe przyjęcie.

B. Paździo
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W szkole w Ciekocinie odbyła się 
akademia z okazji Święta Niepodle-
głości. Samorząd Uczniowski wraz 
z młodszymi dziećmi przygotował 
uroczyste występy.

Po akademii nastąpiła druga część, 
którą poprowadził historyk naszej 
szkoły pan Tomasz Wojciechowski. 
Przygotował na obchody Święta Nie-
podległości niezwykłą prezentację o 
święcie narodowym. Wszyscy słu-
chali z powagą i na pewno była to 
dobra lekcja historii dla nas wszyst-
kich.

Samorząd Uczniowski

PLANETARIUM

Kiedy jest tylko możliwość korzy-
stamy w naszej szkole z ofert, które 
do nas docierają. Są często przedsta-
wienia teatralne lub też sztuki ku-
kiełkowe. Tym razem było zupełnie 
coś innego.

Mieliśmy okazję zobaczyć, na czym 
polega PLANETARIUM. Byliśmy w 
ogromnej kapsule, gdzie można było 

podziwiać wszechświat i usłyszeć 
odgłosy natury.

A to wszystko było możliwe dzię-
ki sponsorowi - KOMISJI DO SPRAW 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKO-
HOLOWYCH W NASZEJ GMINIE. Nasz 
sponsor dołożył nam 50% wartości 
do zakupu biletu. Dzięki sfinanso-
waniu w połowie biletów wszystkie 
dzieci mogły cieszyć się możliwością 
podziwiania nieba, które jest nie-
ograniczone w swojej nieskończo-
ności... Planetarium otworzyło nam 

okno na świat. Dzięki temu wie-
my, jak wygląda mały wóz i wielka 
niedźwiedzica, a gdzie też jest droga 
mleczna...

To wszystko było tak ciekawe, że 
warto było tego doświadczyć naocz-
nie.

Dziękujemy KOMISJI DO SPRAW 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AL-
KOHOLOWYCH za dofinansowanie do 
biletów.

Opiekun świetlicy B. Wrąbel
z uczniami

HEL – ZNANY I NIEZNANY – PO KASZUBSKU
Dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta-

wowej w Ciekocinie co miesiąc wy-
jeżdżają na krajoznawcze wycieczki 
po regionie, poznając bliższą i dal-
szą pomorską krainę. Dowiadują się 
przy tym wielu ciekawych informa-
cji i wiadomości. W niektóre miej-
sca nasi uczniowie docierali po raz 
pierwszy.

15 listopada br klasy IV, V i VI od-
wiedziły Hel. Okazuje się, że w naj-
dalej wysuniętym w morze skrawku 

lądu można spędzić bardzo ciekawie 
dzień, także jesienią, kiedy waka-
cyjny sezon dawno się skończył. Już 
sam przejazd półwyspem, powodu-
je ciekawe doświadczenia. Mijając 
Puck, Swarzewo, Władysławowo a 
potem Kuźnicę, Chałupy, Juratę, Ja-
starnię można zobaczyć jak miejsca-
mi wąski jest pas ziemi, oblewany 
przez wody zatoki Puckiej z jednej a 
otwarty Bałtyk z drugiej strony.

Jak się na miejscu okazało, cały 

półwysep, a miasto Hel w szczegól-
ności, pełne są fortyfikacji, bunkrów 
i stanowisk wojskowych. Właśnie w 
lesie przed wjazdem do Helu znaj-
duje się Muzeum Obrony Wybrzeża, 
gdzie w starych fortyfikacjach zna-
leźć można wyjątkowe eksponaty 
wojskowe, stanowisko gigantycznej 
armaty i informacje o wojskowym 
charakterze Helu. Świetnie nas opro-
wadził pan Jakub – miejscowy prze-
wodnik turystyczny, który przy każ-
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dym eksponacie miał w zanadrzu 
ciekawą historyjkę  czy anegdotę.

Po Muzeum nadeszła kolej na inną 
turystyczną atrakcję Helu – Foka-
rium. To pierwsze w Polsce miej-
sce, gdzie ginący gatunek foki szarej 
mógł znaleźć schronienie. Dzisiaj, 
także dzięki fokarium – prowadzo-
nym przez Uniwersytet Gdański, 
można powiedzieć, że populacja tych 
wyjątkowych zwierząt została w Bał-
tyku odbudowana. Trafiliśmy, zgod-
nie z planami, na jeden z najbardziej 
ekscytujących momentów dnia – 
karmienie. Trenerki, wykorzystując 
wyjątkowe gwizdki (których ludzie 
nie mogą usłyszeć), zabawki, piłki, 
obręcze oraz kubełki z rybami, poka-
zywały sztuczki i tricki w wykonaniu 
zwierząt, barwnie przy tym o nich 
opowiadając. Musieliśmy się przy 
tym bardzo cicho zachowywać, aby 
nie zdenerwować i nie spłoszyć fok.

Program helskiej wycieczki obej-
mował jeszcze wizytę w porcie ry-
backim Hel (jest tam jeszcze port 
wojenny – ale stacjonuje tam tylko 

morska jednostka ratownicza). Do-
wiedzieliśmy się jak oznaczane są 
kutry, zobaczyliśmy, że łodzie te róż-
nią się przede wszystkim sposobem 
połowu i wielkością. Niektóre duże 
trałowce potrafią wypływać na długo 
i bardzo daleko od brzegu a jeszcze w 
dodatku na miejscu – na pokładzie 
przetwarzają złowione ryby, by po 
powrocie móc rozładować produkt 
gotowy do sprzedaży. Okazało się też, 
że port w Helu jest także przejściem 
granicznym, więc mogliśmy także 
zobaczyć partol Straży Granicznej 
i Służby Celnej. Nie odstraszyła nas 
nawet sztormowa, wietrzna pogoda 
i wszyscy, z małym przystankiem na 
rozgrzewkę w puckim fast foodzie, 
wróciliśmy do Ciekocina w świet-
nych humorach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CHOCZEWIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Choczewie: Szymon Krók, Maciej Wąs, Cezary Ceynowa osiągnęli wielki sukces 
w zawodach tenisa stołowego zajmując III miejsce w finale wojewódzkim w Gdyni.

Drużyna chłopców, aby wystąpić w finale wojewódzkim musiała wygrać mistrzostwa powiatu wejherowskiego w 
Rumi.

Wyniki uzyskane w dniu zawodów:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Choczewie – opiekun p. Henryk Rynko;
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie;
III miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi;
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Rozłazinie;
V miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie;
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie;
VII miejsce - Szkoła Podstawowa w Sychowie;
VIII miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie;
IX miejsce – Szkoła Podstawowa w Miłoszowie.



s. 23WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Tabele rozgrywek:
Grupa A

Drużyna 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1.SP Miłoszewo x 2:3 1:3 0 3-6 III

2.SP Rozłazino 3:2 x 0:3 2 3-5 II

3.SP nr 9 Wejherowo 3:1 3:0 x 4 6-1 I

Grupa B
Drużyna 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1.SP nr 6 Rumia x 3:1 1:3 2 4-4 II

2.SP nr 2 Reda 1:3 x 0:3 0 1-6 III

3.SP Łebieńska Huta 3:1 3:0 x 2 6-1 I

Grupa C
Drużyna 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1.SP Sychowo x 0:3 2:3 0 2-6 III

2.SP Choczewo 3:0 x 3:0 4 6-0 I

3.SSP Bolszewo 3:2 0:3 x 2 3-5 II

Półfinały: SP nr 9 Wejherowo – SP nr 6 Rumia  0:3
           SP Łebieńska Huta – SSP Bolszewo  3:2
           SP Rozłazino – SP Choczewo 0:3

Runda finałowa:
Drużyna 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1.SP nr 6 Rumia x 1:3 0:3 0 1-6 I

2.SP Łebieńska Huta 3:1 x 0:3 2 3-4 II

3.SP Choczewo 3:0 3:0 x 4 6-0 I

Następnie brali udział w półfinale wojewódzkim w Kiełpinie, w którym również zajęli I miejsce.

Wyniki półfinału XLIII Wojewódzkich Igrzysk Sportowych w tenisie stołowym chłopców:
I miejsce - Choczewo, punkty 9-1
II miejsce - Mirachowo, punkty 7-3
III miejsce - Leśnice, punkty 3-6
IV miejsce - Celbowo, punkty 0-9

Uczniom oraz opiekunowi 
gratulujemy tak dużego sukcesu, który 
osięgnali dzięki systematycznym 
treningom. Natomiast rodzicowi 
panu Robertowi Krókowi serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie, 
poświęcony czas oraz wsparcie 
finansowe w postacu zakupu 
dla chłopców strojów (koszulek i 
spodenek).
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KARATE GOJU-RYU W CHOCZEWIE
Turniej Goju-Ryu karate, który od-

był się 6 grudnia w Bydgoszczy za 
nami. Chociaż nie było łatwo, to Klub 
Choczewo Goju-Ryu odniósł spory 
sukces. Perfekcyjne wykonanie ukła-
dów walki kata w wykonaniu Ani 
Kędziory, Pauliny Erdmann, Ilony Ja-
kubowskiej, Patrycji Filcek. Andrzeja 
Borysewicza zaowocowało medala-
mi i pucharami na podium. W ku-
mite bardzo ciężkie walki stoczyli 
Andrzej Borysewicz, Maks Milewicz, 
Patrycja Filcek, która stoczyła bar-
dzo zaciekły i efektowny pojedynek. 

Wszystko to dało nam 1, 2 i 3 miejsca 
na podium. Sempai Waldemar Jaku-
bowski - 1 miejsce w kumite, walka 
wygrana walkowerem.

Nie zabrakło medali, pucharów, no 
i oczywiście łez szczęścia…

Nie było łatwo, ale sukces tym 
większy dla naszego Klubu, jeśli weź-
miemy pod uwagę, że był to turniej 
ogólnopolski!

Z każdego mojego ucznia jestem 
bardzo dumny, bo naprawdę dali 
z siebie wszystko i walczyli całym 
swoim sercem, w efekcie czego przy-
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wieźliśmy złoty medal, srebrne i 
brąz oraz okazałe puchary.

Dziękuję wszystkim moim 
uczniom za oddanie i wsparcie dla 
naszego Klubu i życzę dalszych suk-
cesów. OSS!

Sempai Waldemar Jakubowski

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
W sobotę Mikołajkową członkowie 

Stowarzyszenia Miłośników Piłki 
Siatkowej „SET” Choczewo zorgani-
zowali pierwszy turniej integracyjny 
piłki siatkowej.

Frekwencja dopisała i na Turnie-
ju pojawiło się 6 drużyn czyli razem 
ponad 40 osób, nie licząc kibiców. 
Swoje drużyny wystawili: Zwartowo, 
Kopalino, Choczewo, Nadleśnictwo 
Choczewo, Stowarzyszenie SET oraz 
zaproszeni goście.

Na imprezie obecny był również za-
proszony wójt Wiesław Gębka, który 
uroczyście przekazał stroje sportowe 
Stowarzyszeniu Siatkarskiemu, któ-
re od kilkudziesięciu już lat z sukce-
sami reprezentuje gminę na różnego 
rodzaju zawodach w piłce siatkowej.

Turniej był okazją do spotkania i 
aktywnego, wesołego spędzenia wol-
nego czasu.

Humory dopisały, wszyscy dobrze 
się bawili, a 15 rozegranych meczy 
ujawniło doskonale zapowiadają-
cych się, młodych graczy w piłkę 
siatkową.

Swoje umiejętności siatkarskie 
można doskonalić wraz ze Stowa-

rzyszeniem SET, które regularnie 
trenuje we wtorki oraz czwartki 
o godzinie 1830 na hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Choczewie, 
zaś młodzież poniżej 16 roku życia 
serdecznie zapraszamy na zajęcia 
w każdy czwartek w godzinach od 
1700 do 1830. 

Obowiązkowo zabieramy strój 
sportowy, dobry nastrój i chęć do 
gry w siatkówkę. 

Przygotowania oraz zdobyte na 
naszych treningach umiejętności 
będzie można zweryfikować na naj-
bliższych, organizowanych przez nas 
turniejach, na które już teraz ser-
decznie zapraszamy!

Będziemy informować o nich po-
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przez zaproszenia, plakaty oraz in-
formacje w Wieściach choczewskich 
i na stronach internetowych.

Chcielibyśmy również podzięko-
wać panu dyrektorowi Andrzejo-
wi Soboniowi, za dotychczasową 
współpracę i możliwość korzysta-
nia z hali sportowej.

Również w trakcie Turnieju Mi-

kołajkowego, w imieniu członków 
Stowarzyszenia, prezes Maja Ga-
dowska przekazała na ręce przed-
stawiciela szkoły, pana Henryka 
Rynko, stroje sportowe ufundowa-
ne przez Stowarzyszenie „SET”. 
Ubiory sportowe zakupione zosta-
ły ze środków przekazanych przez 
Urząd Gminy Choczewo, w ramach 
realizacji ZADANIA PUBLICZNE-
GO „Wspieranie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu miesz-
kańców Gminy Choczewo poprzez 
prowadzenie zajęć w różnych dys-
cyplinach sportu oraz organizację 
imprez sportowych, w szczególno-
ści zawodów sportowych i turnie-
jów”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
GRY!!!

PIELGRZYMKA DO BOGARODZICY
NA JASNĄ GÓRĘ

Przed Kościołem parafialnym w 
Choczewie wszyscy pielgrzymi za-
jęli miejsca w autokarze. Po chwi-
li przybył ks. Proboszcz Wojciech 
Szmeichel pobłogosławił wszystkich 
pielgrzymów oraz poświęcił wodą 
święconą pątników odjeżdżających 
na Jasną Górę. Z Choczewa wyjecha-
liśmy szczęśliwi, że jedziemy do na-
szej Matki Królowej Polski. W trasie 
odwiedziliśmy Sanktuarium Świnice 
Warskie pw. św. Faustyny. Na miej-
scu siostra zakonna opowiedziała 
nam historię życia św. Faustyny – 
o jej dzieciństwie i dojrzewaniu do 
świętości, i o tym jak ufnie patrzyła 
w miłosierdzie Jezusa. Odwiedzili-
śmy również dom rodzinny siostry 
Faustyny. Na koniec spotkania każdy 
mógł pocałować relikwię św. Fausty-
ny.

Po dojechaniu na Jasną Górę i za-
kwaterowaniu, od razu udałem się 
z Panią Celiną po odbiór pasyjki Je-
zusa, by niezwłocznie zamontować 
ją na krzyż. Następnie wziąłem w 
ręce Adoracyjny Krzyż Lubiatowski 
i udałem się na Jasną Górę, gdzie 
18.10.2014 r. na wałach jasnogórskich 
odbył swoją pierwszą drogę krzyżo-
wą, w której uczestniczyli wszyscy 
pielgrzymi, niosący krzyż na zmia-
nę. Pani Ewa Piechowiak, która 
przewodniczyła rozważaniom drogi 
krzyżowej, starała się szczegółowo 
i czytelnie objaśniać nam przy każ-
dej stacji cierpienie Jezusa. Gdy na I 
stacji wziąłem krzyż, przedstawiłem 
Jezusowi intencje, z którymi przy-
byłem na Jasną Górę. Podczas roz-
ważań p. Ewy w modlitwie dodałem 
moje kolejne intencje w obronie zie-

mi lubiatowskiej.
Następnie udaliśmy się na Apel 

Jasnogórski, podczas którego idąc 
z dumą do tronu Bogarodzicy trzy-
maliśmy w rękach krzyż. Zaniosłem 
Matce Boskiej Częstochowskiej wiel-
kie intencje, prośby i błagania na 
temat losu Lubiatowa. Pytałem się 
Matki Boskiej: dlaczego decydenci 
Energii Jądrowej wybrali lokalizację 
na ulotnym piasku, jakim jest wy-
dma Lubiatowska pod budowę re-
aktora, z którego nigdy nie popłynie 
prąd na kraj, co gorsza przyniesie 
tylko same nieszczęścia dla narodu 
polskiego.

Przebywając na Apelu Jasnogór-
skim pragnąłem w sercu błogosła-
wieństwa od Matki Boskiej dla krzy-
ża Lubiatowskiego. I podczas trwania 
Apelu moje pragnienie się spełnia – 
sama Matka Boska Częstochowska 
wlewa błogosławieństwo na krzyż, 
który trzymałem na piersi.

W niedzielę wcześnie rano wszyscy 
pielgrzymi udali się na Jasną Górę do 
Cudownej Kaplicy. Wszyscy pragnęli 
przeżyć na żywo odsłonięcie Cudow-
nego Obrazu. Każdy szedł żeby po-
zdrowić i złożyć hołd i pokłon naszej 
Matce Bożej. Następnie udaliśmy się 
do miejscowości Czatachowa, gdzie 
odwiedziliśmy pustelnię p.w. Ojca 
Pio. Uczestniczyliśmy tam w specjal-
nej Mszy św., na koniec której każdy 
mógł otrzymać od kapłana błogosła-
wieństwo uzdrowienia.

Podziękowania:
Dziękuję Panom stolarzom za wy-

konanie pięknego krzyża lubiatow-
skiego, w którego wykonanie włożyli 
dużo pracy i serca, składając go w 

darze. Dziękuję fundatorowi tablicz-
ki. Wszystkim fundatorom wiernym 
i mieszkańcom. Życzę aby ten krzyż 
wypraszał potrzebne łaski.

Dziękuję pielgrzymom za to, ze 
trwali ze mną przy krzyżu na całym 
szlaku pielgrzymowania. Dziękuję 
Pani Celinie z Częstochowy za uła-
twienie nabycia pasyjki Jezusa. Dzię-
kuję Pani Ewie Piechowiak za piękne 
rozważania drogi krzyżowej. Dzięku-
ję Pani Anieli Siemczuk a zorganizo-
wanie pielgrzymki do naszej Matki 
Królowej Polski. Dziękuję Panom kie-
rowcom autokaru – Witoldowi Mar-
cińskiemu i Mieczysławowi Makurat 
za spokojną i bezpieczną podróż.

Dziękuję Panom strażakom z OSP 
Kopalino – Henrykowi Domaros i Da-
riuszowi Oleszek oraz dziewczętom 
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
za zaangażowanie się w uroczystość 
wprowadzenia i poświęcenie Ado-
racyjnego Krzyża Lubiatowskiego. Z 
tej okazji 26.10.2014 r. ja Piotr wraz z 
żoną pragniemy złożyć w darze ten 
krzyż jako dar wotywny dla kościoła 
p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe 
w Kopalinie.

Dziękuję Scholi Genezareth z Cho-
czewa za przepiękne dźwięki dla 
Jezusa. Wasza obecność sprawiła 
ogromną radość.

Korzystając z okazji chciałbym zło-
żyć czytelnikom świąteczne życze-
nia – błogosławionych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, radości od 
Dzieciątka Jezus oraz zrozumienia i 
pokoju w Nowym Roku 2015.

A.M.B.
Pielgrzym

Piotr Daszkiewicz
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BIBLIOTEKA
LEKCJE ŁOWIECKIE

W listopadzie odbył się w naszej 
Bibliotece coroczny cykl lekcji przy-
rodniczo - łowieckich, które pro-
wadzi Koordynator z ramienia Koła 
Łowieckiego „Jeleń” Gdańsk Pan Ry-
szard Karpiński. Lekcje te organizo-
wane są w związku z wystawami ło-
wieckimi Hubertus, które co roku w 
listopadzie i grudniu oglądać można 
w naszej Bibliotece.

Z zajęć skorzystało kilka klas Szkoły 
Podstawowej w Choczewie, jak rów-
nież uczniowie jednej ze szkół wejhe-
rowskich. Każda z grup uczestniczyła 
w pogadance na tematy związane z 
przyrodą, gwarą łowiecką i  ochroną 
przyrody, a następnie obejrzała film 
pod tytułem „Rok w puszczy”.  Pan 
Ryszard wręczał też każdorazowo 
certyfikaty potwierdzające udział w 
lekcji.

Mamy nadzieję, że dzięki tym zaję-
ciom dzieci i młodzież będą bardziej 
świadomi tego, jakie zagrożenia czy-
hają na środowisko naturalne i jak je 
może chronić każdy z nas.

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE 
„SPORT TO ZDROWIE”

27 listopada wręczone zostały na-
grody laureatom konkursu „Sport 
to zdrowie”, który nasza Biblioteka 
zorganizowała we współpracy ze 
Stowarzyszeniem STEK „Wspólna 
Przyszłość”. Nagrody ufundowało 
Stowarzyszenie STEK, a wręczyli je: 
Wicewójt Gminy Choczewo Pan Ro-
bert Lorbiecki i Prezes STEK-u Pan 
Michał Bianga.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, 
które wzięły udział w Konkursie i za-
praszamy do udziału w kolejnych.

DAR

Z przyjemnością informujemy, iż 
nasza Biblioteka otrzymała w darze 
egzemplarz książki pt. „Brzechwa 
dzecoma”. Są to wiersze Jana Brze-
chwy przełożone na język kaszubski 
przez Pana Tomasza Fopke. Dzięku-
jemy Panu Tomaszowi zarówno za 
książkę, jak i umieszczoną w niej de-
dykację, a naszych czytelników za-
praszamy do wypożyczania.

E. Wójcik
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Krzyżówka Serpentyna (18) 

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek 
wpisywania wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od 
lewej do prawej i w kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają 
liczbę liter w haśle. 

Rozwiązanie należy dostarczyć do 7 stycznia 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
„Kompendium licealisty. Historia. Wiedza o społeczeństwie”, a zwycięzca zostanie 
wyłoniony 8 stycznia w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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wciągany na maszt (6) – ospały nadrzewny (8) – węgierski taniec ludowy (8) – Krasiński lub III Waza (7) 
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 11 (176) Wieści Choczewskich brzmi: SEN NOCY LETNIEJ.
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Marzena Dziobak, Ania Szymanowska, Maria Gil, Piotr Białk, Anna Zabłotnia, Jolanta Damps, Paweł Wypych, Ja-

nina Glapa, Władysława Dettlaff, Mariusz , Kwas, Wiktoria Cielecka, Maksymilian Milewicz, Sylwia Petka, Anna 
Wyczyńska, Monika Latkowska, Sylweriusz Goyke, Patryk Posański, Adam Leyk, Olga Papke. 

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania została Sylwia Petka, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Amelce za wylosowa-
nie zwycięzcy.


