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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.

XLVI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 27 stycznia 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 

się XLVI sesja Rady Gminy Choczewo.
Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji – z 20.12.2013 r. i 30.12.2013 r., informacje Prze-

wodniczącego Rady Gminy oraz sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Z porządku obrad na wniosek radnego B. Nowaka, po raz kolejny zdjęto podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 

Straży Gminnej w Choczewie. (8 głosów – za, 6 głosów– przeciw, 1 głos – wstrzymujący się)
Na sesji Radni podjęli następujące uchwały:
1.  Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. (15 – za)
2. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. (15 – za)
3. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wielo-
letnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 – 2020. (15 – za)

4. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadcze-
nia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finan-
sowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. (15 – za)

5. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 
rok 2014. (15 – za)

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Choczewo. (8 – za, 4 – przeciw, 3 – wstrzymu-
jące się)

7. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Choczewo na 2014 rok. (15 – za)

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.
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Herbatka z Wójtem
24.stycznia Wójt Gminy Choczewo 

Wiesław Gębka oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy Krzysztof Łasiński 
zaprosili młodzież na spotkanie pn. 
„Herbatka z Wójtem”. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli także p. 
Wioletta Wójcik i p. Maja Gadowska.

W roku ubiegłym Gimnazjum w 
Choczewie wraz z Wójtem Gminy 
zorganizowało Turniej Wiedzy Sa-
morządowej, którego znakomitym 
koordynatorem okazała się p. Henry-
ka Soboń. Jednym z zadań konkur-
sowych dla młodzieży było napisanie 
petycji do Wójta Gminy. Wśród nich 
pojawił się także wniosek o utworze-
nie Młodzieżowej Rady Gminy. Her-
batka z Wójtem była kontynuacją 

tego pomysłu i odpowiedzią na proś-
bę uczniów. Spotkanie zmierzało do 
spełnienia petycji. W trakcie rozmów 
młodzież poruszała bieżące problemy 
Gminy, swoje spostrzeżenia i uwa-
gi dotyczące jej funkcjonowania. Po 
interesującej dyskusji postanowiono 
spotkania kontynuować i realizować 
konkretne działania.

A co ze sprawą powołania Młodzie-
żowej Rady Gminy? To zależy od roz-
woju działalności, aktywności i decy-
zji samej młodzieży. Na razie chodzi 
bardziej o zaktywizowanie młodych 
ludzi i zainteresowanie jej sprawami 
Gminy oraz działalnością społeczną 
w ogóle. Wszystko wskazuje na to, 
że mamy grupę bardzo zdolnej i po-
mysłowej młodzieży, która chce coś 
dobrego robić dla swojego środowi-
ska. Najbliższe spotkanie odbędzie 

się 1.marca o godz.13.00 w Ciekocin-
ku. Zbiórka o godz.12.45 przed budyn-
kiem Urzędu Gminy. Serdecznie za-
praszamy!

Krzysztof Łasiński

722 024 910
wiesci1@gmail.com

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

Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

Z inicjatywy rodziców, w sali Cen-
trum Informacji Turystycznej w Cho-
czewie, odbyło się spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli dyrektorzy szkół: 
p. Alina Rynko, p. Joanna Dzięgielew-
ska oraz p. Lidia Grabowska, członko-
wie Rad Rodziców szkół w Choczewie 
i Ciekocinie oraz Wójt Gminy Chocze-
wo p. Wiesław Gębka, zastępca Wójta 
p. Robert Lorbiecki i Przewodniczący 
Rady Gminy p. Krzysztof Łasiński.

Celem spotkania było omówienie 
bieżących problemów dotyczących 
działań oświatowych w naszej Gmi-
nie. Uczestnicy dyskutowali o możli-
wościach poprawy warunków edu-
kacyjnych młodzieży, a także stanie 
zdrowotności naszych uczniów i per-
spektywach jego poprawy. Analiza 
wyników badań i obserwacji nie jest 
zadowalająca. Stan zdrowia naszej 
młodzieży pozostawia wiele do ży-
czenia. Wśród wad dominują wady 
postawy i dysfunkcje kręgosłupa. 
Dużym problemem jest także coraz 
powszechniejsze występowanie wad 
logopedycznych. Stan zdrowotno-
ści stomatologicznej także wymaga 
stałego monitorowania oraz profi-
laktyki. Zastanawiano się nad tym 
jak polepszyć stan zdrowia naszych 
uczniów. Niewątpliwie jednym z 
ważniejszych, najtańszych i naj-

prostszych sposobów jest aktywność 
ruchowa. Trzeba zachęcać młodzież 
do uprawiania sportów i zajęć re-
kreacyjnych, a jednocześnie znaleźć 
sposób na „odciągnięcie” od kompu-
tera oraz innych „zjadaczy” czasu i 
zdrowia. Konieczne jest utrwalanie 
zdrowych nawyków żywieniowych 
i promowanie zdrowego stylu życia. 
Uczestnicy podkreślali, że wprowa-
dzenie zasad higienicznego trybu 
życia wśród młodzieży nie jest moż-
liwe bez udziału dorosłych, którzy 
powinni dawać przykład i wykazy-
wać konsekwencję we własnym po-
stępowaniu. Ogromną i podstawową 
rolę w procesie wychowania i eduka-
cji odgrywa rodzina i tam powinny 
powstawać fundamenty zdrowego 
i fizycznie, i psychicznie społeczeń-
stwa.

Dla osiągnięcia sukcesu w przy-
szłym życiu zawodowym i społecz-
nym potrzebna jest odpowiednia 
motywacja młodego człowieka, któ-
ry musi widzieć cel, do którego dąży 
i wartość tego celu. Poza odpowied-
nią świadomością ważny jest także 
byt, więc rolą dorosłych jest kształ-
towanie odpowiednich warunków 
bytowych dla naszej młodzieży. Jest 
to zadanie nas wszystkich, zwłasz-
cza tych, którzy mają realny wpływ 

na formowanie otaczającej nas rze-
czywistości. Tę odpowiedzialność 
muszą na siebie przyjąć ci, którzy 
pełnią ważne społeczne i zawodowe 
funkcje. Perspektywy życiowe mło-
dych ludzi kształtują się tu i teraz i 
my jesteśmy za to odpowiedzialni, 
a nie tylko jacyś „ONI”. Od najmłod-
szych lat powinniśmy też zachęcać 
młodych ludzi do włączania się w 
życie społeczne i aktywizowanie oto-
czenia.

Uczestnicy podkreślali także zna-
czącą rolę dorosłych w stwarzaniu 
młodzieży warunków do rozwoju i 
możliwości zapewnienia pożytecz-
nego i twórczego spędzania czasu 
wolnego.

Spotkanie oceniono jako bardzo 
pożyteczne i postanowiono konty-
nuować tego rodzaju dyskusje. Zwró-
cono także uwagę, e efektem tych 
spotkań musi być podjęcie konkret-
nych działań w zakresie polityki spo-
łecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w 
naszej Gminie. Należy także powięk-
szyć grono zainteresowanych tym 
tematami osób.

Zachęcamy także do publicznej, 
twórczej i rzetelnej, dyskusji na ła-
mach „Wieści choczewskich”.

Krzysztof Łasiński

Edukacja i zdrowie

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
  Ks. Jan Twardowski

PANU
TOMASZOWI BAŁUK

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa
Stowarzyszenie LKS „Latarnik” Choczewo
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w.w.: Dnia 30 stycznia 2014r., w 
związku z przyjęciem przez Rząd 
programu polskiej energetyki ją-
drowej, odbyła się w Gdańsku Kon-
ferencja Prasowa, podczas której 
podpisano porozumienie o współ-
pracy pomiędzy PGE EJ 1 sp. z o.o., 
samorządem województwa pomor-
skiego oraz trzema pomorskimi 
gminami potencjalnej lokalizacji 
pierwszej polskiej elektrowni ją-
drowej. Jedną ze stron tego Poro-
zumienia jest również Gmina Cho-
czewo. Czym jest to Porozumienie i 
jakie korzyści może ono przynieść 
mieszkańcom naszej gminy?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Podpisanie tego Porozumie-
nia jest konsekwencją działań wój-
tów trzech gmin: Choczewo, Gnie-
wino i Krokowa, a także Uchwał 
podjętych w listopadzie 2012 roku 
przez Rady tych Gmin w sprawie 
podpisania porozumienia pod nazwą 
„Pakt na rzecz zatrudnienia i rozwo-
ju”. Jak więc widać, już od dawna 
działania nasze skierowane były na 
wynegocjowanie jak najlepszych 
warunków i możliwości rozwoju dla 
obszaru trzech gmin będących po-
tencjalnymi lokalizacjami pierwszej 
EJ w Polsce.

Porozumienie podpisane 30 stycz-
nia 2014 r. przez przedstawiciela 
spółki będącej odpowiedzialną za 
budowę EJ w Polsce, prezesa Zarządu 
PGE EJ1 sp. z o.o. Aleksandra Grada, 
wicemarszałka województwa po-
morskiego Wiesława Byczkowskie-
go oraz przez wójtów gmin: Cho-
czewo, Gniewino i Krokowa, ma na 
celu opracowanie i realizację planu 
współpracy oraz planu rozwoju te-
renu, na którym będzie realizowana 
inwestycja. Pierwszy etap, wskazany 
w Porozumieniu będzie obejmował 
opracowanie planu przez przedsta-
wicieli samorządu województwa po-
morskiego, trzech gmin oraz Spółki 
PGE EJ1, w szczególności w obszarach 
dotyczących działań komunikacyj-
nych i edukacyjnych, wspierających 
rozwój infrastruktury towarzyszącej 

oraz wsparcia lokalnego rynku pra-
cy.

Na opracowanie tych planów prze-
widziano nie więcej niż 4 miesiące, 
po upływie których strony uzgod-
nią szczegółowy zakres zadań i obo-
wiązków każdej ze stron i podpiszą 
„Umowę o realizacji planu współ-
pracy i planu rozwoju”, która okre-
śli również sposoby i harmonogram 
działań związanych z realizacją tego 
planu.

Plan działań, który zostanie opra-
cowany, będzie obejmował konkret-
ne zadania z zakresu rozwoju naszej 
gminnej infrastruktury, w tym m.in. 
dróg, chodników, oświetlenia, linii 
kolejowej, sieci wodnokanalizacyj-
nej, oczyszczalni ścieków dla północ-
nego pasa Gminy Choczewo, a także 
obiekty, z których korzystać będą 
pracownicy zatrudnieni przy budo-
wie elektrowni – np. obiekty sporto-
we i kulturalne.

Podpisanie tego Porozumienia pod-
czas oficjalnej Konferencji prasowej 
w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdań-
sku w obecności wielu dziennikarzy, 
sprawi, że każda ze stron Porozumie-
nia wywiąże się ze swoich zobowią-
zań należycie.

w.w.: Zgodnie z życzeniem więk-
szości Radnych, po raz kolejny ogło-
szono nabór na Komendanta Straży 
Gminnej w Choczewie, pomimo 
tego, iż na poprzedni nie zgłosił się 
żaden kandydat, a Wójt złożył na 
sesji dwukrotnie projekt uchwały 
o rozwiązaniu Straży Gminnej. Czy 
podtrzymuje Pan swoje zdanie w tej 
sprawie?

Wójt W. Gębka: Jestem zwolenni-
kiem rozwiązania Straży Gminnej w 
Choczewie, gdyż nasza gmina jest na 
tyle mała, że jej budżetu nie stać na 
utrzymanie takiej jednostki. Obecnie 
w Straży mamy jednego funkcjona-
riusza, który przebywa na urlopie ro-
dzicielskim, a drugi, który do końca 
grudnia pełnił obowiązki, sam złożył 
wymówienie.

Straż Gminna w Choczewie bar-
dzo długo funkcjonowała bez Ko-
mendanta. Wojewoda pomorski 
oraz Wojewódzki Komendant Policji 
stwierdzili, że funkcjonowanie Stra-
ży Gminnej bez Komendanta jest 
niezgodne z przepisami. Dlatego też 
podjąłem działania, aby uregulować 
ten stan i po naborze, który prze-
prowadziliśmy na to stanowisko, a 
który nie przyniósł oczekiwanego 

rezultatu, zaproponowałem Radzie 
Gminy, aby Straż Gminną rozwią-
zać. Niestety, projekt uchwały o jej 
rozwiązaniu został dwukrotnie, na 
wniosek Radnych z Klubu Radnych 
„Dla Dobra Gminy Choczewo” wyco-
fany z porządku obrad Rady Gminy. 
Na życzenie Radnych,  zorganizo-
wałem spotkanie w celu szczegóło-
wego omówienia problemu i podję-
cia wspólnej decyzji. Nie przyniosło 
ono jednak rezultatu, gdyż przybyło 
na nie dziewięcioro Radnych, w tym 
tylko troje z Klubu „Dla Dobra Gminy 
Choczewo” (J. Detlaff, K. Olszowiec, 
Z. Szafoni).Przyznam, że jest to dla 
mnie sytuacja niezrozumiała, bo taki 
sposób komunikacji, a raczej jej brak, 
nie  jest konstruktywny. Radni chcą 
niby rozmawiać, a potem na umó-
wione spotkanie nie przychodzą. Na-
stępnie zaś projekt uchwały zdejmu-
ją z porządku sesji. Formalnie więc 
Straż Gminna istnieje, ale w prakty-
ce jej nie ma. Nie umiem powiedzieć 
jaką koncepcję mają Radni z Klubu 
„Dla Dobra Gminy Choczewo”, bo nie 
chcą się w tej sprawie wypowiedzieć. 
Brak decyzji Rady obliguje mnie do 
postępowania zmierzającego do od-
tworzenia stanu osobowego Stra-
ży. Ogłosiłem więc kolejny konkurs 
na stanowisko Komendanta Straży 
Gminnej, choć swojego zdania co do 
sensu funkcjonowania Straży nie 
zmieniam. Dokumenty aplikacyj-
ne kandydaci mogą składać do dnia 
17.02.2014 r.

Zamierzam również po raz trzeci 
projekt uchwały o rozwiązaniu Stra-
ży Gminnej umieścić w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Gminy 
Choczewo.

(nabór na stanowisko Komendan-
ta Straży Gminnej trwał do 17.02.2014 
r. – w tym czasie gazeta była w dru-
ku)

w.w.: W ostatnich latach obser-
wujemy znaczne zaangażowanie 
się Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w 
działania prospołeczne. Wydaje się, 
że współpraca Komisji z różnymi 
podmiotami działającymi w sferze 
działań społecznych zacieśnia się i 
nabiera rozmachu...

Wójt W. Gębka: W minionych 
dniach odbyło się spotkanie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Choczewie, Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy

(c.d. na str. 16)

PYTANIA DO WÓJTA
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Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

Kolor żółty: PLASTIK, Kolor żółty: PLASTIK, 
MAKULATURA, OPAKOWANIA MAKULATURA, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE I METALWIELOMATERIAŁOWE I METAL
Wrzucamy:

 Puste butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), 
 Puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po 

szamponach, płynach), 
 Plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, 

margarynach), 
 Folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
 Czyste kanistry plastikowe, 
 Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka). 
 Papier, gazety, czasopisma,
 Opakowania kartonowe po sokach i mleku.

Nie można wrzucać:
 Jednorazowych pieluch (PAMPERSÓW) !!!
 Opakowań po medykamentach, 
 Opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po 

farbach i lakierach,
• Opakowań po nawozach, środkach chwasto i owadobójczych,
• Opakowań po aerozolach, zderzaków samochodowych,
 styropianu.

Kolor zielony: SZKŁOKolor zielony: SZKŁO

Wrzucamy:
 Butelki szklane, 
 Słoiki
 Szklane opakowania

 po kosmetykach.

Nie można wrzucać:
 Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła 

zbrojonego, luster), 
 Szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń 

żaroodpornych, 
 Ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, 

talerze), 
 Żarówek, świetlówek, kineskopów,

   Szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z 
jakąkolwiek zawartością.

To co zostanie po przeprowadzonej 
segregacji wrzucamy do pojemnika 
na odpady zmieszane (np. zużyte 
środki higieny osobistej (wata, 
pieluchy, podpaski, chusteczki 
higieniczne), wilgotny i zabrudzony 
papier oraz folia, pety, szkło 
stołowe (np. talerze, miski, 
szklanki),  worki od odkurzacza, 
zimny popiół.

Więcej informacji na temat 
gospodarki odpadami na stronie 
www.choczewo.com.pl

Uwaga:

Nie zapomnij zgnieść plastikowych butelek, a 
następnie ich zakręcić.

Opakowania ze szkła i plastiku przed wrzuceniem do 
worka należy wstępnie oczyścić z ich zawartości.

Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

 Odpady wielkogabarytowe (meble, 
urządzenia sanitarne itp.) oddajemy podczas 
tzw. wystawek, organizowanych 2 razy w roku w 
okresie od 15 kwietnia do 30 maja oraz od 1 września do 
15 października. 

 Baterie zanosimy do szkół, Urzędu Gminy i 
placówek handlowych.

 Zużytą odzież, oddajemy do ustawionych na 
terenie gminy pojemników. 

 Przeterminowane lekarstwa oddajemy do 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie.

Wprowadzone zmiany:

Od 01.01.2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe zasady 
gospodarowania odpadami obowiązują od 1 lipca 2013 roku. 

BĄDŹ EKO, SEGREGUJ ODPADY, PŁAĆ MNIEJ

Urząd Gminy Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo.

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ W PUNKCIE SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW można oddać:ZBIÓRKI ODPADÓW można oddać:

 Chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki 

ochrony roślin),

 Leki,

 Akumulatory,

 Świetlówki,

 Zużyte kartridże i tonery,

 Przepracowany olej,

 Odpady zielone,

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt będzie czynny, wg harmonogramu, 2 razy w miesiącu w 
okresie od kwietnia do września, zaś od października do 
marca raz w miesiącu. 
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Choczewo z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:
I

Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

Położenie
Nu-

mer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena 
wywoław-

cza
Uwagi

Sasino 396 0,0200 40858

Nieruchomość położona 
w centrum Sasina, nieogro-
dzona i niezabudowana. W 
bezpośrednim sąsiedztwie 

są tereny zabudowane 
domami jednorodzinnymi, 
niezabudowane oraz tereny 

rolne. Dojazd zapewnia 
droga asfaltowa łącząca  

Sasino  z Choczewem. Na 
nieruchomości posadowio-
ny jest słup energetyczny 

– stacja transformatorowa. 
Nieruchomość zbywana bez 

ustalenia granic.

Brak aktualnie obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego. W ewidencji grun-
tów działka oznaczona jest symbolem 
Bi, co stanowi teren zabudowany inny.

3.200 zł
+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Sasino 126/2 0,4100 52665/5

Działka położona w pół-
nocno- wschodniej części 

obrębu Sasino. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajdują 
się działki niezabudowane 
i tereny rolne. Dojazd do 
działki zapewnia droga 

gruntowa. Działka jest nie-
uzbrojona, nieogrodzona, o 

wydłużonym kształcie.

Działka znajduje się na terenach 
oznaczonych w planie symbolem 13.R 

– tereny rolnicze.  Brak możliwości 
zabudowy.

49.900 
zł 

+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Ciekocino 17/2 0,1302 41344/9 Nieruchomości położone 
są w Ciekocinie na uboczu 

miejscowości przy terenach 
leśnych i terenach o luźnej 

zabudowie mieszkalnej. 
Dojazd drogą gruntową. 
Zgodnie z treścią decyzji 
GIGG 7430/27/08 z dnia 

14.08.2008r. zatwierdzającej 
projekt podziału nieru-

chomości, konieczna jest 
sprzedaż udziałów w drodze 
dojazdowej wewnętrznej na 
rzecz nabywców opisanych 

nieruchomości.

Ustala się podstawowe przeznaczenie 
terenu: 01.ML – tereny lokalizacji bu-

dynków rekreacji indywidualnej wraz z 
urządzeniami budowlanymi; dopuszcza 
się lokalizację zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Na działkach nr 17/2 i 
17/3 dopuszcza się lokalizację funkcji 

usługowych z zastrzeżeniem: kempin-
gów  i pól biwakowych, spośród funkcji 
usługowych – usług publicznych i rze-

miosła usługowego.

64.300 zł
+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Ciekocino 17/3 0,1261 41344/9
56.500 

zł
+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Ciekocino 17/4 0,1588 41344/9 76.800 zł
+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Ciekocino 17/5 0,1198 41344/9
59.800 

zł
+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Ciekocino 17/6 0,1149 41344/9 57.700 zł
+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Ciekocino

27/8 0,1171 41344/9 Niezabudowane nieru-
chomości w Ciekocinie na 
uboczu miejscowości. W 

bezpośrednim sąsiedztwie 
działek zlokalizowane 
są tereny zabudowane 

domami jednorodzinnymi i 
niezabudowane oraz tereny 
rolne i leśne. Dojazd drogą 
gruntową.  Działki są nie-

uzbrojone, media w pobliżu. 
Zgodnie z treścią decyzji 
GIGG 7430/27/08 z dnia 

14.08.2008r. zatwierdzającej 
projekt podziału nieru-

chomości, konieczna jest 
sprzedaż udziałów w dział-
kach 27/12 i 27/13 - drodze 

dojazdowej wewnętrznej na 
rzecz nabywców opisanych 

nieruchomości.

Działki znajdują się na terenach 
oznaczonych w planie symbolami 01.ML 
– tereny lokalizacji budynków rekreacji 

indywidualnej wraz z urządzeniami 
budowlanymi. 

70.600 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

27/9 0,1046 41344/9 64.700 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

27/10 0,1367 41344/9 80.500 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

27/11 0,1377 41344/9 81.000 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

27/14 0,1111 41344/9 67.800 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

27/15 0,1109 41344/9 67.700 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

27/16 0,1264 41344/9 75.300 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.
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Położenie
Nu-

mer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena 
wywoław-

cza
Uwagi

Kurowo 34/4 0,0800 53315/4

Nieruchomość położona 
w miejscowości Kurowo. W 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowane są działki 
zabudowane budynkami 

użytkowymi i tereny nieza-
budowane rolne. Dojazd do 
nieruchomości asfaltową 
drogą łączącą Kurowo z 

Sasinem i Choczewem oraz 
droga gruntowa utwar-
dzona. Działka jest nie-

uzbrojona, nieogrodzona i 
niezabudowana. Na działce 

usytuowane są zbiorni-
ki żelbetowe ściekowe 

przeznaczone do rozbiór-
ki, zlokalizowane poniżej 

terenu. Działka zbywana bez 
ustalenia granic.

Dla działki brak aktualnie obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego. Według planu, 
który obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. 
działka znajdowała się na terenach o 

przeznaczeniu: „Istniejąca baza produk-
cyjna SHR-u we wsi Kurowo oraz park. 

Częściowo zdewastowany, wymaga 
opieki. Dwór w dość dobrym stanie 

technicznym jest siedzibą administracji 
SHR-u…” 

Według Studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy, działka położona jest 
na terenach oznaczonych w poszczegól-
nych działach: zasoby i walory środowi-
ska przyrodniczego i kierunki działań w 

celu ich ochrony
– gleby chronione

– klasa IV; 
kierunki rozwoju i przekształceń – 

tereny do przekształceń i rehabilitacji.

20.000 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Kurowo 52/3 0,3200 33233/9

Działka drogowa stano-
wiąca dojazd do nieczynne-
go wysypiska śmieci przy 

miejscowości Choczewko. W 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowane są tereny 

niezabudowane rolne i usłu-
gowe. Dojazd drogą asfalto-
wą łączącą Kurowo z Sasi-
nem i Choczewem. Działka 
jest nieuzbrojona, nieogro-

dzona i niezabudowana. 
Aktualnie  wykorzystywana 
jako droga. Konieczny jest 
wpis służebności przejazdu 
i przechodu po działce nr 

52/3 na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości 

nr 52/4 i 52/5.

Część działki znajduje się na terenie 
oznaczonym w planie 18R – tereny 
rolnicze; uprawy polowe, hodowla, 

ogrodnictwa, sadownictwa; wyklucza 
się lokalizację funkcji mieszkaniowej w 
ramach siedlisk rolniczych;  do obsługi 
produkcji rolnej dopuszcza się lokali-
zację budynków gospodarczych, wiat i 
altan; dla części działki brak aktualnie 

obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

18.900 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Chocze-
wo 513/1 0,0801 33565/5

Nieruchomość położona 
w miejscowości Choczewo 

przy ulicy Piaskowej. W 
bezpośrednim sąsiedztwie 

działki są tereny niezabudo-
wane budowlane i zabudo-
wane budynkami  wieloro-
dzinnymi, jednorodzinnymi 
oraz usługowymi. Dojazd do 

działki drogą utwardzoną 
–  ul. Piaskowa. Działka nie-
uzbrojona, media w pobliżu, 
nieogrodzona i niezabudo-
wana. Przy granicy biegnie 
linia energetyczna napo-

wietrzna niskiego napięcia.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w dniu 03.11.2008 r. 
została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej          
na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z urządzeniami 
budowlanymi.

65.100 zł
+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Chocze-
wo 513/3 0,0776 33565/5

Nieruchomość położona 
w miejscowości Choczewo 

przy ulicy Piaskowej. W 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działki zlokalizowane są 

tereny niezabudowane bu-
dowlane i zabudowane bu-
dynkami  wielorodzinnymi, 
jednorodzinnymi oraz usłu-
gowymi. Dojazd do działki 

zapewnia droga utwardzona 
–  ul. Piaskowa. Działka nie-
uzbrojona, media w pobliżu. 

Nieruchomość nieogro-
dzona i niezabudowana. 
Przy granicy biegnie linia 

energetyczna napowietrzna 
niskiego napięcia.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w dniu 03.11.2008 r. 
została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej          
na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z urządzeniami 
budowlanymi.

62.600 
zł

+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.
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Położenie
Nu-

mer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena 
wywoław-

cza
Uwagi

Chocze-
wo 188/13 0,0300 24886/5

Nieruchomość położona 
w miejscowości Choczewo 
w pobliżu ulicy Pierwszych 
Osadników. Kształt działki 

zbliżony do prostokąta. 
W bezpośrednim sąsiedz-
twie działki zlokalizowane 

są tereny zabudowane 
domami jednorodzinnymi 
oraz tereny rolne i leśne. 
Nieruchomość graniczy z 

torami kolejowymi, nie ma 
dostępu do drogi publicznej. 
Działka jest ogrodzona, nie-
zabudowana, nieuzbrojona, 
media dostępne w pobliżu. 

Nieruchomość zbywana bez 
ustalania granic.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.

1.170 + 
VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

Kierzko-
wo 250 0,4600 48812/0

Nieruchomość położona 
w miejscowości Kierzkowo. 
W bezpośrednim sąsiedz-

twie działki tereny zabudo-
wane domami jednorodzin-
nymi, niezabudowane oraz 
tereny rolne i leśne. Działka 
niezabudowana, nieuzbro-
jona, nieogrodzona, nie ma 
bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej. Nierucho-
mość zbywana bez ustala-

nia granic.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Według studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, działka leży 
na terenach o charakterze rolniczym. 
W ewidencji gruntów działka została 

opisana jako użytki kopalne.

31.000 zł

+ VAT

Sprzedaż w dro-
dze przetargu.

II
 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 3 marca 2014 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświad-
czenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

III
 Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 20 stycznia 2014 roku do 10 lutego 2014 roku. (21 dni).
Otrzymują:
Sołtysi – wszyscy, Tablica ogłoszeń UG Choczewo, www.bip.choczewo.com.pl, Wieści Choczewskie, a/a

Zbiórka
przeterminowanych leków 
W ramach selektywnej zbiórki odpadów w 

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie usta-
wiony został pojemnik na przeterminowane leki.

Przeterminowane leki uznane są za odpady 
niebezpieczne. Leki po terminie przydatności sta-
nowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub 
nawet życia ludzi. Leki zawierają również sub-
stancje szkodliwe dla środowiska.

Nigdy nie wrzucaj leków do śmietnika ani to-
alety!!! Do pojemnika można wrzucać pastylki, 
drażetki, maści, leki płynne oraz aerozole. Zabro-
nione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i ter-
mometrów. Prosimy o wrzucanie leków bez opa-
kowań oraz ulotek - niezabrudzone papierowe 
opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić 
do żółtego worka na surowce wtórne.

Przeterminowane leki podlegają również 
zbiórce w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
(PSZOK).

Kalendarz imprez na 2014r.
22.03 – Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Sa-

morządowych w Choczewie
24-27.04 – XVIII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pra-

cowników Samorządowych w Redzie
03.05 – Turniej Piłki Nożnej „Oldboys”
10.05 – Dzień Seniora
30.05 – Dzień Dziecka
31.05 – 01.06 – VI Rajd „Z kompasem”
21.06 – Maraton Rolkarski
22.06 – Turniej Piłki Nożnej dla roczników 2000-2005
i młodsi
12-13.07 – Dni Choczewa, zlot VW Garbus
16-17.07 – 55 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy
03.08 – Turniej Piłki Nożnej „Oldboys”
14.09 – Dożynki Gminne

Zapraszamy również do udziału w licznych konkursach i wy-
darzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Choczewie oraz stowarzyszenia działające 
na terenie Gminy Choczewo, a także na imprezy organizowane 
przez Sołtysów.
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KONFERENCJA PRASOWA PGE I PODPISANIE 
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Dnia 30.01.2014 r. w Ośrodku Kul-
tury Morskiej w Gdańsku odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem Pre-
zesa Zarządu PGE EJ 1 Sp. z o.o. Alek-
sandra Grada, wicemarszałka wo-
jewództwa pomorskiego Wiesława 
Byczkowskiego oraz wójtów gmin 
potencjalnych lokalizacji pierw-
szej EJ w Polsce – Wiesława Gębki z 
Gminy Choczewo, Henryka Doeringa 
z Gminy Krokowa oraz Zbigniewa 
Walczaka z Gminy Gniewino.

Podczas konferencji zaprezentowa-
no aktualny stan projektu realizowa-
nego przez PGE EJ 1, efekty dotych-
czasowej współpracy z samorządami 
oraz najnowsze badania opinii pu-
blicznej w lokalizacjach, realizowa-
nych przez firmę TNS Polska.

Spółka PGE EJ 1 cyklicznie moni-
toruje nastawienie opinii publicznej 
i wiedzę na temat planowanej bu-
dowy elektrowni jądrowej w Polsce. 
Ostatni sondaż został przeprowa-
dzony w okresie październik-listo-
pad 2013 r. przez instytut TNS Polska. 
Wyniki tych badań pokazały, że dwie 
trzecie mieszkańców Pomorza po-
piera budowę elektrowni jądrowej i 
jest to poparcie utrzymujące się na 
tym poziomie od początku pomia-
rów opinii. Znacząco – w stosunku 
do badań przeprowadzonych wiosną 
2013 r. – wzrosło natomiast poparcie 
w województwie zachodniopomor-
skim. Ponad 90 proc. mieszkańców 
obu województw deklaruje, że po-
siada wiedzę na temat energetyki 
jądrowej. Wzrosła również liczba 
osób, które dostrzegają potrzebę pro-
wadzenia dalszych działań infor-

macyjno-edukacyjnych. Analizując 
wyniki badań, można stwierdzić, że 
poparcie dla energetyki jądrowej w 
Polsce wzrasta wśród mieszkańców 
większości badanych gmin, a jeśli 
chodzi o poparcie dla budowy elek-
trowni jądrowej w pobliżu miejsca 
zamieszkania, to wśród mieszkań-
ców Pomorza utrzymuje się ono na 
stałym, wysokim poziomie: 57 proc. 
mieszkańców popiera inwestycję, 34 
proc. jest jej przeciwnych, natomiast 
9 proc. nie ma w tej sprawie zdania. 
Również w gminach Krokowa, Cho-
czewo i Gniewino poparcie utrzymu-
je się na niezmiennie wysokim po-
ziomie.

Podczas tejże konferencji PGE EJ 
1 sp. z o.o., samorząd województwa 
pomorskiego oraz pomorskie gmi-
ny potencjalnej lokalizacji pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej podpi-
sały porozumienie o współpracy w 
ramach programu energetyki jądro-
wej. Strony porozumienia zobowią-
zały się do opracowania i realizacji 
wieloletnich Planów Współpracy 
oraz Rozwoju subregionu pomorskie-
go, gdzie znajdują się dwie badane 
lokalizacje.

Dokument wymienia pięć obsza-
rów, w których strony porozumie-
nia zobowiązują się do współpracy i 
wzajemnego wsparcia. Są to:

1. Działania komunikacyjne i edu-
kacyjne.

2. Edukacja w zakresie technologii.
3. Wsparcie rozwoju infrastruktury 

towarzyszącej.
4. Wsparcie rozwoju lokalnego ryn-

ku pracy.

5. Wypracowanie możliwych roz-
wiązań dla zapewnienia samorzą-
dom Gmin płynności finansowej, 
zapewniającej współfinansowanie 
projektów z zakresu infrastruktury 
towarzyszącej elektrowni jądrowej.

Plan Rozwoju będzie zawierał wy-
kaz przedsięwzięć inwestycyjnych 
dotyczących infrastruktury towarzy-
szącej, przedsięwzięć związanych z 
lokalnym rynkiem pracy, przedsię-
wzięć planistycznych oraz organiza-
cyjnych, które będą niezbędne bądź 
towarzyszące realizacji inwestycji 
oraz funkcjonowaniu elektrowni ją-
drowej.

Plany te mają być gotowe w ciągu 
najbliższych 4 miesięcy. Następnie 
strony porozumienia w ciągu 2 mie-
sięcy mają opracować treść Umowy 
o realizacji Planu Współpracy i Pla-
nu Rozwoju. Umowa określać bę-
dzie między innymi zobowiązania 
związane z zaangażowaniem finan-
sowym stron w realizację przedsię-
wzięć przewidzianych w planach.

Pod porozumieniem podpisali się:
— w imieniu PGE EJ 1 sp. z o.o. – 

prezes zarządu Aleksander Grad;
— w imieniu samorządu woje-

wództwa pomorskiego – wicemar-
szałek Wiesław Byczkowski;

— w imieniu gminy Choczewo – 
wójt Wiesław Gębka;

— w imieniu gminy Gniewino – 
wójt Zbigniew Walczak;

— w imieniu gminy Krokowa – 
wójt Henryk Doering.

/w.w./
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Program polskiej energetyki jądrowej
przyjęty przez Radę Ministrów

Decyzja rządu polskiego – zatwierdzenie
Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów 
podjęła uchwałę w sprawie Progra-
mu polskiej energetyki jądrowej 
(PPEJ) przygotowanego przez mini-
stra gospodarki.

Natomiast 29 stycznia 2014 r. w 
Programie Trzecim Polskiego Radia 
nadano audycję, w której zadano 
słuchaczom pytanie „Czy budowa 
elektrowni atomowych to dobry po-
mysł?”. Odpowiedzi były następują-
ce: za – 62%, przeciw – 38%.

Program PEJ określa m.in. harmo-
nogram wybudowania dwóch elek-

trowni jądrowych oraz przygotowa-
nia pod te inwestycje infrastruktury 
regulacyjnej i organizacyjnej. W do-
kumencie zostały ustalone role oraz 
zakres odpowiedzialności instytucji 
odpowiedzialnych za wdrożenie Pro-
gramu, a także kwestie związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa ją-
drowego i ochrony radiologicznej. 
Program zawiera również: uzasad-
nienie ekonomiczne wdrażania bu-
dowy energetyki jądrowej w Polsce i 
możliwości jego finansowania oraz 
sposoby postępowania z wypalonym 

paliwem jądrowym i odpadami pro-
mieniotwórczymi.

W związku z podjętą przez Radę 
Ministrów uchwałą oraz tym, że re-
alizacja Programu dotyczyć będzie 
również potencjalnej lokalizacji EJ 
w Gminie Choczewo, o komentarz 
do „Polskiego programu energetyki 
jądrowej” Komitet Obywatelski „Tak 
dla atomu w Choczewie” poprosił 
prof. Andrzeja Strupczewskiego Prze-
wodniczącego Komisji Bezpieczeń-
stwa Jądrowego NCBJ.

Rząd polski zatwierdził Program 
Polskiej Energetyki Jądrowej. Czemu 
dopiero teraz? Wprawdzie decyzję o 
rozpoczęciu działań zmierzających 
do budowy elektrowni jądrowych w 
Polsce Rada Ministrów podjęła już 
w styczniu 2009 r., ale niezbędnym 
warunkiem realizacji tak ambitnego 
i wielkiego programu było uzyskanie 
zgody społeczeństwa i przeprowa-
dzenie konsultacji wewnątrz kraju a 
także konsultacji transgranicznych. 
Konsultacje krajowe przeprowadzo-
no w 2011 roku. Setki pytań były kie-
rowane do Ministerstwa Gospodarki 
nie tylko przez Polaków, ale i przez 
cudzoziemców, często działaczy ru-
chów antynuklearnych w różnych 
krajach europejskich, których opi-
nie były tłumaczone na polski przez 
ośrodki propagandowe otrzymujące 
fundusze z zagranicy i zgłaszane jako 
wystąpienia organizacji mających 
swe siedziby w Polsce. Na wszystkie 
te pytania eksperci polscy dali wy-
czerpujące odpowiedzi.

W następnej kolejności podjęto 
konsultacje transgraniczne. Niemcy 
zgłosili około 30.000 listów zalecają-
cych Polsce by wybrała odnawialne 
źródła energii a zrezygnowała z ener-
gii jądrowej. Greenpeace posunął się 
nawet tak daleko, że wydał broszurę 
twierdzącą, że morskie farmy wia-
trowe dają prąd taniej niż elektrow-
nie jądrowe. Przesłano też dziesiątki 
obszernych opracowań wykonanych 
przez dobrze opłacane zespoły nie-
mieckie, austriackie i duńskie, które 
powątpiewały w możliwość zbudo-

wania nowoczesnych, bezpiecznych 
i czystych elektrowni jądrowych, 
dostarczających prąd taniej niż inne 
źródła energii. Ministerstwo Gospo-
darki odpowiedziało na te wszystkie 
listy i opracowania.

Konsultacje transgraniczne za-
kończyły się wiosną 2013 roku, gdy 
wszystkie państwa uczestniczące w 
konsultacjach potwierdziły na pi-
śmie, że dostały pełne, wyczerpują-
ce i przekonywujące odpowiedzi na 
wszystkie swoje zarzuty i nie zgła-
szają dalszych uwag.

Jednocześnie okazało się, że samo 
życie dopisało efektowny epilog do 
tych sporów. Oto w Niemczech, które 
zdecydowały się na zamknięcie czę-
ści elektrowni jądrowych i postawiły 
na szybki rozwój wiatraków i paneli 
słonecznych, wielkość subwencji dla 
deweloperów OZE zamiast maleć – 
jak obiecywali lobbyści OZE – wzrosła 
i w 2013 roku doszła do ponad 20 mi-
liardów euro rocznie! Wielkość sub-
wencji – a więc dopłat dodatkowych, 
ponad normalną cenę energii elek-
trycznej! 20 miliardów euro to ponad 
dwa razy więcej niż cały roczny de-
ficyt budżetowy w Polsce. Nawet po-
pierający dawniej OZE wicekanclerz 
niemiecki Sigmar Gabriel przyznał 
w styczniu 2014 roku, że Niemcy do-
szły do kresu możliwości obciążania 
gospodarki dopłatami na rzecz OZE 
i tak wysokich dopłat nie można 
utrzymać. Cena energii elektrycznej 
w Niemczech jest dwukrotnie wyż-
sza niż we Francji, opierającej się na 
elektrowniach jądrowych. Francuz 

za kWh płaci 13 eurocentów, Niemiec 
zaś - 26 eurocentów. Co więcej, wo-
bec niestabilności i nieobliczalnego 
charakteru pracy wiatraków, wiele 
zakładów przemysłowych, które mu-
szą mieć niezawodne i nieprzerwane 
dostawy energii podjęło budowę wła-
snych mini-elektrowni z silnikami 
diesla. Takie rozwiązanie jest nor-
malne w krajach Trzeciego Świata, 
ale oczywiście sprzeczne z logiką w 
centrum Europy. Przemysł niemiec-
ki protestuje i grozi przeniesieniem 
swych zakładów do innych krajów, 
gdzie energia elektryczna jest tańsza.

Okazało się też, że twierdzenia Gre-
enpeace’u o rzekomo taniej energii z 
morskich farm wiatrowych są nie-
prawdą – energia dostarczana z tych 
farm do sieci w Niemczech kosztuje 
190 euro za MWh, podczas gdy w są-
siedniej Francji energia dostarczana 
z istniejących elektrowni jądrowych 
kosztuje 42 euro za MWh, a dla no-
wych bloków jądrowych przewiduje 
się koszty około 70 -80 euro za MWh.

Decyzja rządu polskiego jest jedy-
ną logicznie możliwą odpowiedzią 
na konieczność budowania źródeł 
energii o niskiej emisji. Elektrownie 
jądrowe są jedynym na wielką ska-
lę źródłem czystej energii na którym 
można polegać. Zapewniają one ta-
nią energię przy zachowaniu czyste-
go powietrza, wody i gleby, a elek-
trownie z reaktorami najnowszej III 
generacji jakie mają powstać w Pol-
sce zapewniają też pełne bezpieczeń-
stwo ludności. Nie mają one zastą-
pić innych źródeł energii, jak węgiel 
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kamienny i brunatny, ale mają je 
uzupełnić, by starczyło energii elek-
trycznej dla nas i dla naszych dzieci. 
Zbudujemy elektrownie jądrowe nie 
tylko dla nas samych, by mieć dobrą 
pracę, tani prąd i czyste środowisko, 
zrobimy też w ten sposób prezent dla 
naszych dzieci i wnuków.

Chociaż przeciwnicy energetyki ją-
drowej zawsze twierdzili, że jest ona 

za droga, dzisiaj elektrownie jądrowe 
we wszystkich krajach dają tani prąd 
– a są to te same elektrownie, które 
według twierdzeń ich przeciwników 
miały być nieopłacalne. Elektrownie, 
które zbudujemy w Polsce, też za-
pewnią tani prąd przez dziesiątki lat, 
a tania energia elektryczna to pod-
stawa konkurencyjności przemysłu 
i dobrobytu mieszkańców. Stycznio-

wa decyzja rządowa otwiera drogę 
do budowy tanich i czystych źródeł 
energii elektrycznej w Polsce.

Dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. 
nadzw. NCBJ

Przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa Jądrowego

Narodowego Centrum Badań Jądro-
wych

DEMOKRACJA ENERGETYCZNA W CHOCZEWIE
 4 lutego 2014 roku w Sali kon-

ferencyjno-wystawowej Centrum In-
formacji Turystycznej Urzędu Gminy 
w Choczewie odbyło się spotkanie pt. 
„Demokracja energetyczna” zorgani-
zowane przez Fundację Przestrzenie 
Dialogu, Zielony Instytut oraz Funda-
cję im. Róży Luksemburg - Przedsta-

wicielstwo w Polsce.
Spotkanie poświęcone było szan-

som, jakie daje transformacja ener-
getyczna lokalnym społecznościom, 
miejscom użyteczności publicznej i 
osobom indywidualnym. W spotka-
niu udział wzięli m.in. Wiesław Gęb-
ka - Wójt Gminy Choczewo, Dariusz 

Szwed - przewodniczący Rady Pro-
gramowej Zielonego Instytutu, Be-
ata Maciejewska - prezeska Fundacji 
Przestrzenie Dialogu oraz Michał Kit-
kowski - przedsiębiorca i ekspert w 
dziedzinie energetyki solarnej (Sun-
sol).

/w.w./

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KOLE EMERYTÓW
 I RENCISTÓW

Czwartkowe przedpołudniowe spo-
tkania Emerytów i Rencistów zrze-
szonych w choczewskim Kole stały 
się już tradycją. Seniorzy spotykają 
się, aby porozmawiać i cieszyć się 
swoją obecnością, a także aby plano-
wać wspólne wyjazdy i imprezy. Za 
każdym razem są to spotkania wy-
jątkowe, przebiegające w radosnej i 
życzliwej atmosferze. Jednak jedno 
ze styczniowych spotkań było trochę 
inne…

23 stycznia, tuż po przypadających 
21 i 22 stycznia, Dniach Babci i Dziad-
ka, na spotkanie Emerytów i Renci-

stów przybyli Wójt Wiesław Gębka 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Choczewo Krzysztof Łasiński, którzy 
z okazji tych wyjątkowych świąt zło-
żyli wszystkim Babciom i Dziadkom 
życzenia nieustającego zdrowia i po-
gody ducha oraz ciągłej aktywności i 
realizowania swoich życiowych pasji 
i zainteresowań.

Niespodziankę Seniorom sprawi-
ły również Aleksandra Łasińska i 
Malwina Sarzyńska, które śpiewem 
i muzyką umiliły spotkanie. W sali 
konferencyjno-wystawowej w Cen-
trum Informacji Turystycznej po raz 

kolejny zabrzmiały nastrojowe kla-
syki polskiej piosenki – Anny Ger-
man, Marka Grechuty czy też Ewy 
Demarczyk.

Przywołując słowa z piosenki A. 
German, wyśpiewane dla Seniorów 
tamtego styczniowego przedpołu-
dnia przez Aleksandrę: „…uśmiechaj 
się, do każdej chwili uśmiechaj…” – 
życzymy jeszcze raz wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom, aby każda chwi-
la w życiu dawała Wam powód do 
uśmiechu!

/w.w./
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WYSTĘP W DOMU SENIORA „BRYZA”
 W OSIEKACH

„…chyba jestem chory
na tęsknotę

która wzrasta
jak ścięty bambus…”

 …to fragment wiersza jednej z 
pensjonariuszek, która na powitanie 
ofiarowała go gościom, przybyłym 
dnia   stycznia 2014 r. do Domu Se-
niora „Bryza” w Osiekach. Tego dnia 
miał tam miejsce niecodzienny kon-
cert…

Wraz z przedstawicielami Rady So-

łeckiej z Choczewa, którzy już niejed-
nokrotnie odwiedzali pensjonariuszy 
Domu Seniora „Bryza” w Osiekach, 
przybyli Przewodniczący Rady Gmi-
ny Choczewo oraz Aleksandra Łasiń-
ska i Malwina Sarzyńska, które w to 
zimowe i śnieżne popołudnie umili-
ły czas Seniorom pięknym śpiewem 
i muzyką. Spokojny i nostalgiczny 
repertuar, który zaprezentowały 
dziewczyny, bardzo przypadł do gu-
stu zasłuchanym pensjonariuszom. 

Natomiast tradycyjne polskie kolędy, 
które zaśpiewały, sprawiły, że więk-
szość słuchających zaczęła śpiewać 
razem z artystkami.

Bardzo miłym i wzruszającym mo-
mentem była chwila, w której jedna 
z Pań podziękowała Aleksandrze i 
Malwinie za piękny występ i „Modli-
twę” Bułata Okudżawy…

/w.w./

Bajeczne ferie…
W dn. 21.01. i 27.01.br w świetlicach 

socjoterapeutycznych w miejscowo-
ściach Kurowo i Łętowo odbyły się 
bale karnawałowe dla naszych milu-
sińskich. Było super: muzyka, tańce, 

śpiew, konkursy, postacie z bajek… 
Organizatorami obu imprez była 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Chocze-
wie i opiekunowie świetlic. W imie-

niu dzieci i rodziców, którzy tłumnie 
stawili się na naszych imprezach 
składamy serdeczne podziękowania.
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Ś W I E T L I C A  S O C J O T E R A P E U T Y C Z N A  W  S A S I N I E

BAL KARNAWAŁOWY

Dzień Babci i Dziadka w Sasinie

W ostatnim dniu przed feriami zimowymi odbył się w Ciekocinie bal karnawałowy dzieci z klasy „0”. Na bal zosta-
ły zaproszone dzieci z Przedszkola w Ciekocinie. Wszystkie dzieci bawiły się chętnie. Były również konkursy, które 
umiliły czas balu.

Zabawa była przyjemna i udana. A dzieci zadowolone z balu czekają teraz na kolejną zabawę taneczną, ale już 
szkolną zabawę karnawałową.

Dzieci uczęszczające na świetlicę 
w Sasinie przygotowały występy dla 
naszych Babć i Dziadków z Sasina, 
którzy przybyli w licznym gronie.

Na wstępie Pan sołtys Bronisław 
Nowak przywitał wszystkich gości 
i zapowiedział, że po udanej uro-
czystości i występie dzieci w dniu 11 
listopada ustalone zostały kolejne 
występy dziecięce związane z Jaseł-
kami.

Uroczystość rozpoczęły zatem Ja-
sełka w wykonaniu młodszych dzie-
ci. Wspólnie wszyscy pośpiewali ko-
lędy.

Po Jasełkach były występy dzieci 
związane z wyjątkowymi świętami 
naszych kochanych Babć i Dziadków. 
Dziadkowie otrzymali drobne upo-
minki, które zostały własnoręcznie 
zrobione.

Po występach był poczęstunek, w 

trakcie którego wszyscy razem bie-
siadowali śpiewając piosenki i przy-
śpiewki znane przez większość gości. 
Atmosfera była miła i przyjemna, a 
nastrój bardzo uroczysty.

Miło jest, gdy są chętni mieszkań-
cy, żeby się spotkać, powspominać, 
pośpiewać i przyjemnie razem spę-
dzić czas.

Opiekun świetlicy Beata Wrąbel
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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W DNIU 4 MARCA 2014 r. O GODZ. 9.00 W SALI KONFERENCYJ-
NEJ URZĘDU GMINY CHOCZEWO ODBEDZIE SIĘ SZKOLENIE NA 
TEMAT WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2014-2020 ORAZ 

POZYSKIWANIA FUNDUSZY.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DORADCA ROLNY ELŻBIETA BŁAŻEJEWSKA TEL. 797-010-642
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„MARZENIA O NAUCE”
STYPENDIA DLA GIMNAZJALISTÓW

Rusza piąta edycja programu sty-
pendialnego „Marzenie o Nauce” 
Edukacyjnej Fundacji im. prof. Ro-
mana Czerneckiego (EFC). O 80 no-
wych stypendiów ubiegać się będą 
najzdolniejsi gimnazjaliści z tere-
nów wiejskich, którzy marzą o nauce 
w najlepszych liceach w kraju. Jeśli 
znasz taką osobę, przekaż koniecz-
nie informacje o rekrutacji – możesz 
odmienić jej przyszłość.  Dzisiaj pod 
opieką Fundacji znajduje się już 240 
uzdolnionych licealistów.

Program „Marzenie o Nauce” EFC 
skierowany jest do zdolnej, nieza-
możnej młodzieży gimnazjalnej z te-
renów wiejskich. Celem Fundacji jest 
wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów. EFC dba o wszechstronny 
rozwój Stypendystów. Oprócz zapew-
nienia wszystkiego, co potrzebne do 
nauki w najlepszych liceach w kra-
ju (zakwaterowanie, wyżywienie, 
pomoce naukowe, nauka języków 
obcych, etc.) EFC pomaga rozwijać 
pasje oraz uczy twórczego myślenia. 
W ramach opieki Stypendyści biorą 
udział w warsztatach oraz letnich i 
zimowych wyjazdach. Młodzież obję-
ta jest pomocą profesjonalnego opie-
kuna oraz psychologa.

„Fundacja EFC kładzie duży nacisk 
na rozwój osobowościowy Stypen-
dystów. Dzięki temu Stypendyści 
są bardziej świadomi swojego po-
tencjału i możliwości, są bardziej 
pewni siebie oraz zmotywowani do 
nieustannego rozwoju. Większość 
naszych podopiecznych już wspo-
mina o chęci kontynuacji nauki na 
najlepszych uniwersytetach w kra-
ju i zagranicą, mają śmiałe plany i 
to jest piękne” – podkreśla Joanna 
Bochniarz, Prezes Fundacji EFC.

Licea, do których uczęszczają Sty-
pendyści to najlepsze szkoły w Pol-
sce. W rankingu najlepszych liceów 
w kraju opublikowanym przez mie-

sięcznik Perspektywy, w pierwszej 
dziesiątce znalazło się 8 szkół, z któ-
rymi współpracuje EFC.

Stypendystami programu „Marze-
nie o Nauce” mogą zostać ucznio-
wie klas trzecich gimnazjum, któ-
rzy przejdą pozytywnie dwie fazy 
rekrutacji oraz zostaną przyjęci do 
liceum wskazanego przez EFC. Wa-
runkiem ubiegania się o stypendium 
jest ukończenie pierwszego semestru 
nauki ze średnią ocen min. 4,75 bądź 
osiągnięcie tytułu finalisty lub laure-
ata olimpiad kuratoryjnych konkur-
sów przedmiotowych. Dodatkowym 
kryterium jest średni dochód na oso-
bę w rodzinie, nieprzekraczający 840 
zł. netto miesięcznie.

W pierwszym etapie rekrutacji 
kandydaci powinni wypełnić i wy-
słać do 31 marca br. formularz zgło-
szeniowy na stronie www.efc.edu.pl. 
9 kwietnia ogłoszone zostaną wyni-
ki pierwszej fazy naboru. W ramach 
drugiego etapu kandydat odbywa 
rozmowę kwalifikacyjną z regional-
nym koordynatorem EFC, a także 
musi dostać się do wskazanego przez 
Fundację liceum. Ostateczną decyzję 
o przyznaniu Stypendium podejmu-
je niezależna Komisja. Lista nowych 
Stypendystów znana będzie na po-
czątku lipca br.

Partnerem EFC jest Fundacja PZU. 
W ramach współpracy Fundacja PZU, 
zgodnie ze swoim hasłem „Pomaga-
my pomagać”, ufundowała stypen-
dia dla dwunastu licealistów.

***
Edukacyjna Fundacja im. prof. 

Romana Czerneckiego EFC została 
utworzona w lipcu 2009 roku przez 
Andrzeja Czerneckiego, syna Patrona 
Fundacji – prof. Romana Czernec-
kiego. Fundację powołano z myślą 
o dalszej realizacji szczytnych celów 
Patrona, który w okresie okupacji 

prowadził tajne nauczanie w Słupi 
Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie) 
i okolicach. Misją Fundacji EFC jest 
wspomaganie rozwoju edukacyjne-
go zdolnej młodzieży pochodzącej z 
terenów wiejskich, szczególnie tej 
niezamożnej, a co za tym idzie - da-
nie szansy na lepszy start kariery. 
Obecnie Fundacja EFC prowadzi dwa 
programy stypendialne: „Marzenie 
o Nauce” skierowany do młodzieży 
pragnącej się uczyć w najlepszych 
liceach w Polsce, oraz program „Wy-
marzone Studia” adresowany do Sty-
pendystów EFC, myślących o nauce 
na najbardziej prestiżowych uczel-
niach wyższych.

Więcej informacji udzieli:
Maciej Ziółkowski

+48 696 648 119
media@efc.edu.pl

www.efc.edu.pl

(c.d. z str. 3)
 Społecznej p. Bożeny Mrówczyń-

skiej oraz przedstawicieli Stowarzy-
szeń z terenu Gminy Choczewo, które 
swoją działalnością również poma-
gają rodzinom dotkniętym chorobą 
alkoholową – Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk Na-

dziei”. KGW Starbienino, Stowarzy-
szenie „Latarnik” i Stowarzyszenie 
„Huzar”. Podczas spotkania podsu-
mowano dotychczasową współpracę 
i wspólne przedsięwzięcia oraz opra-
cowano plan wspólnych działań na 
2014 rok. Przedyskutowano również 
możliwość wsparcia sportu, banku 

Żywności oraz osób niepełnospraw-
nych. Mam nadzieję, że spotkanie to 
przyczyni się do lepszych relacji po-
między osobami niosącymi pomoc i 
przyniesie wkrótce konkretne rezul-
taty dla tych wszystkich, którzy tej 
opieki i pomocy potrzebują.
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HUZAR CHOCZEWO

Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe HUZAR Choczewo powstało z inicjatywy kilku osób. Skupia dzieci w 
wieku od 6 do 13 lat, do tej pory powstały trzy grupy: rocznik 2000-2001, 2002-2004 oraz 2005 i młodsi, w najbliż-
szej przyszłości chcemy utworzyć kolejną 2007-2008. Razem w naszych zajęciach uczestniczy około 60 dzieci z całej 
gminy, ale nie tylko, mamy kilku zawodników, którzy przyjeżdżają do nas z miejscowości oddalonych od Choczewo 
kilkanaście kilometrów. Treningi odbywają się 4 razy w tygodniu, wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. W 
zakończonej rundzie jesiennej zajmujemy czołowe miejsca w tabeli: drużyna rocznika 2002-2004 pierwsze miejsce, 
2000-2001 piąte, a najmłodsza grupa drugie miejsce. Na początku kwietnia rozpoczyna się runda wiosenna, a wraz z 
nią kolejna walka o jak najlepsze wyniki.

JC2GR.I

M. Drużyna M Pakt Z R P Bramki
1. Sztorm Gdańsk 11 31 10 1 0 62:15
2. Gryf ORLEX Wejherowo 11 27 9 0 2 61:24
3. Klif Chłapowo 10 24 8 0 2 67:15
4. Orkan Rumia MKS 10 23 7 2 1 33:8
5. HUZAR CHOCZEWO 11 19 6 1 4 39:24
6. Start Mrzezino 11 16 5 1 5 37:38
7. Bałtyk Gdynia 11 14 4 2 5 29:28
8. Korona Żelistrzewo 10 12 4 0 6 32:37
9. Kaszubia Starzyno 11 10 2 4 5 13:39
10. KS Chwaszczyno 11 6 2 0 9 18:59
11. GDYŃSKA AP DĄBROWA 10 4 1 1 8 13:61
12. Cisowa Gdynia 11 0 0 0 11 11:67

JD2GR.I

M. Drużyna M Pkt Z R P Bramki
1. HUZAR CHOCZEWO 8 19 6 1 1 22:12
2. Pogoń Lębork 8 18 6 0 2 39:21
3. MKS Władysławowo 8 17 5 2 1 27:8
4. Gryf ORLEX Wejherowo 8 15 5 0 3 35:26
5. Korona Żelistrzewo 8 12 3 3 2 28:12
6. Stolem Gniewino 8 10 3 1 4 29:27
7. Almares Wicher Wierzchucino 8 10 3 1 4 19:18
8. BOJANO LZS 8 1 0 1 7 3:41
9. KONSAL SŁAWOSZYNO 8 1 0 1 7 6:43

W ubiegłym roku osiągnęliśmy kilka małych sukcesów, takich jak: 1 miejsce w Turnieju o puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa, 1 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim o puchar Wójta Gminy Łęczyce, 1 miejsce w tur-
nieju Stolem Cup rocznika 2005, a także wiele pomniejszych. Od początku roku, aby nie dopadła nas zimowa nuda, 
bierzemy udział w licznych turniejach i imprezach sportowych:

•	 11 stycznia 2014 r. rocznik 2002-2004 wziął udział w turnieju w Gniewinie GPK STOLEM CUP 2014. Niestety 
nasza drużyna nie miała szczęścia i zajęła 8- ostatnie miejsce, była to więc dla nas duża lekcja pokory.

•	 12 stycznia 2014 r. rocznik 2005 i młodsi grali w turnieju GEDANIA CUP 2014 wystawiliśmy dwie drużyny, w 
tym turnieju nie wyłaniano zwycięzców, chodziło o dobrą zabawę i o możliwość rywalizacji między rówie-
śnikami.

•	 W dniach 19-25 stycznia w ramach ferii na obiektach sportowych w Choczewie został zorganizowany obóz 
zimowy dla wszystkich chętnych ze Stowarzyszenia Huzar. W tym czasie zorganizowaliśmy turniej piłkar-
ski dla dzieci z klas podstawowych i gimnazjalnych oraz małe rozgrywki w tenisie stołowym. Drugiego 
dnia obozu miało miejsce spotkanie edukacyjne przeprowadzone przez Służbę Więzienną. Celem wizyty było 
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przybliżenie młodzieży warunków pracy funkcjonariuszy, prelekcja była połączona z pokazem wyposażenia, 
które obwarowane jest wieloma przepisami. Uczniowie mieli okazję poznać realia codziennej pracy funkcjo-
nariuszy oraz zobaczyć z bliska środki ochrony osobistej (kaski, tarcze, kamizelki nożoodporne i kuloodpor-
ne). Kolejną lekcję przeprowadzili Socjoterapeuci z Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego „Mrowisko” w 
Sopocie na temat różnego rodzaju uzależnień z naciskiem na największy problem wśród młodzieży- temat 
narkotyków. Podczas spotkania mówiono nie tylko o rodzajach narkotyków czy dopalaczy ale również o 
przyczynach sięgania po nie. Młodsza grupa czekając na swoją kolej miała możliwość skorzystania z szero-
kiego asortymentu książek z Gminnej Biblioteki Publicznej. Mieli również możliwość zapisania się do biblio-
teki oraz wypożyczenia książek. Kolejna prelekcja dla młodszego rocznika dotyczyła zdrowego odżywiania. 
Dzieci wykazały się sporą wiedzą na ten temat, pracowały w grupach, i zadawały mnóstwo pytań. W tym 
miejscu chcielibyśmy podziękować Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie za możliwość skorzystania z 
pomieszczeń bibliotecznych oraz pomoc w przygotowaniach.

23 stycznia wybraliśmy się na spacer nad jezioro i pojechaliśmy na basen do Gniewina, a 24.01 do kina w 
Wejherowie. Oprócz dobrej zabawy i mile spędzonego czasu z rówieśnikami, najważniejszą rzeczą były co-
dzienne treningi, w ich ramach odbyły się sparingi z drużynami Błękitni Łęczyce, Sokół Bożepole oraz Gryfem 
Wejherowo. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Restauracji Kasztanowy Gościniec za przygotowy-
wanie nam smacznych posiłków, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w 
organizacji obozu, Urzędowi Gminy Choczewo za udostępnienie obiektów sportowych, PKS Wejherowo za 
bezpłatny transport do kina i na basen oraz przemiłym Paniom z KGW Starbienino których własne wypieki 
umilały dzieciom pobyt na obozie.

•	 25 stycznia 2014 r. rocznik 2000 i młodsi zagrali na turnieju Charytatywnym FILIP CUP.

•	 2 luty 2014 r. rocznik 2003 i młodsi pojechali na turniej zorganizowany po raz kolejny na obiektach sporto-
wych GEDANI, tak jak poprzednim razem nie było miejsc medalowych tylko liczyła się dobrą zabawa.

•	 8 luty 2014r. rocznik 2005 i młodsi - turnieju halowego w Bożympolu Wielkim wywalczyliśmy 2 miejsce. O 
wyniku zadecydowały rzuty karne, w których zwyciężyła drużyna Błękitni Wejherowo. Wielkim zaszczytem 
jest również dla nas wyróżnienie 2 naszych zawodników. Najlepszym bramkarzem turnieju został KAROL 
ZECHLIN, a królem strzelców KUBA GRZYBOWSKI!

•	 8-9 luty 2014 r. rocznik 2000 i młodsi uczestniczyli w dwudniowym turnieju w Gniewinie. Pierwszego dnia 
popełniliśmy kilka prostych błędów, które wykluczyły nas z walki o pierwsze miejsca. W takim przypadku 
następnego dnia walczyliśmy o miejsca 9-16! Jak widać wyciągnęliśmy kilka wniosków i dziś byliśmy nie do 
pokonania zajmując 9 miejsce.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych piłkarzy, z tygodnia na tydzień widać u nich coraz większe postępy, są zde-
terminowani aby w przyszłości zostać najlepszymi zawodnikami i grać w najlepszych klubach na świecie, mamy 
wielką nadzieję, że to marzenie spełni się wszystkim naszym piłkarzom. Wielkie ukłony i podziękowania składamy 
rodzicom którzy pomagają nam w każdy możliwy sposób i zawsze możemy na nich liczyć. Dziękujemy, jesteście 
wspaniali.
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P U N K T  P R Z E D S Z K O L N Y  W  Z W A R T O W I E

CHOCZEWO CUP 2014!
W minioną sobotę, 25.01.2014 r. 

w hali sportowej Zespołu Szkół w 
Choczewie odbyła się druga edycja 
„Noworocznego Sołeckiego Turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej”, którego 
organizatorem było Stowarzyszenie 
LKS „Latarnik” oraz Zespół Szkół w 
Choczewie. W turnieju wzięło udział 
osiem 5-osobowych zespołów repre-
zentujących poszczególne sołectwa 
Gminy Choczewo: „Orzeł” Choczewo, 
Choczewko, „Młodzi Gniewni” Cieko-
cinko, „Warka” Jackowo, „Joker” Lu-
blewko, „Bałtyk” Łętowo, „Kłos” Osie-
ki, „Motor” Zwartowo.

Zwyciężyła drużyna „Kłos” Osie-
ki grająca w składzie: Kacper Bo-
cho, Paweł Patok, Krzysztof Obrzut, 
Artur Świątek i Przemysław Świą-
tek. II miejsce zajął ubiegłoroczny 

triumfator „Joker” Lublewko (w 
składzie: Kamil Czap, Rafał Lessnau, 
Aleksander Łysko, Arkadiusz Ob-
rzut, Daniel Obrzut, Szymon Styn i 
Paweł Szur) a III – „Bałtyk” Łętowo 
(w składzie: Krzysztof Bork, Piotr Fu-
sowski, Tomasz Jeżowski, Grzegorz 
Okoń, Kacper Robakowski i Seba-
stian Śmiglak). Kolejne miejsca za-
jęły drużyny: IV – „Warka” Jackowo, 
V – „Młodzi Gniewni” Ciekocinko, VI 
– „Orzeł” Choczewo, VII – Choczewko 
i VIII – „Motor” Zwartowo.

Najlepszym zawodnikiem a jedno-
cześnie królem strzelców (11 bramek) 
został – Krzysztof Obrzut ze zwy-
cięskiej drużyny, z kolei najlepszym 
bramkarzem wybrano – Sebastiana 
Śmiglaka z zespołu „Bałtyk” Łętowo.

Podczas dekoracji najlepszych ze-

społów i zawodników, w której wzię-
li m.in. udział Wójt Gminy Choczewo 
– Wiesław Gębka i Przewodniczący 
Rady Gminy – Krzysztof Łasiński, 
doszło do miłej uroczystości uhono-
rowania pamiątkową plakietką To-
masza Bałuka – właściciela ośrodka 
jeździeckiego i stadniny koni w Cie-
kocinku, za dotychczasową pomoc i 
wsparcie rozwoju działalności spor-
towej na terenie Gminy Choczewo. 
To była niezwykle udana i bardzo do-
brze zorganizowana impreza sporto-
wa!

Wszystkim uczestnikom, spon-
sorom i osobom zaangażowanym 
w organizację Turnieju serdecznie 
dziękujemy!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka to jedno z 

najmilszych wydarzeń w przedszko-
lu. W tych dniach babcie i dziadko-
wie obdarzani są szczególnymi do-
wodami miłości. Dlatego nie mogło 
zabraknąć Ich także i u nas, więc 
dnia 21.01.2014r. do Punktu Przed-
szkolnego w Zwartowie licznie przy-
byli zaproszeni goście, aby podziwiać 
występy swoich wnucząt. Przedszko-
laki zaprezentowały wspaniały pro-

gram artystyczny. Dzieci recytowały, 
śpiewały a także wykonały taniec do 
ich ulubionej piosenki „Jingle Bells”. 
Oczywiście nie zabrakło własnoręcz-
nie wykonanych prezentów: serdu-
szek i krawatów. Wzruszeni goście 
nie żałowali braw i słów zachwytu! 
Niejednej babci i niejednemu dziad-
kowi zakręciła się też łza w oku. Bab-
cie i dziadkowie aktywnie uczest-
niczyli w konkursach i zabawach 

przygotowanych specjalnie dla nich, 
a także tańczyli ze swoimi wnuczę-
tami. Dla kochanych gości przygoto-
wano słodki poczęstunek. Atmosfera 
tej uroczystości była wspaniała, po-
dziękowaniom ze strony gości nie 
było końca. Wszystkim Babciom i 
Dziadkom życzymy dużo zdrowia i 
długich lat życia.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY
Przedszkolaki zajęły pierwsze miejsce w Gminnym  Konkursie Bożonarodzeniowym, w kategorii kartka świątecz-

na. Nagrodę indywidualną w kategorii stroik otrzymał Jakub Blok. Gratulacje!
Anna Blok
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S A M O R Z Ą D O W E  P R Z E D S Z K O L E  W  C H O C Z E W I E

Bal karnawałowy
„W karnawale czas na bale...” więc 

i w naszym przedszkolu 15 stycznia 
odbył się bal przebierańców. Tego 
dnia na dzieci czekała przystrojona 
w balony i serpentyny sala. Impre-
zę poprowadził wodzirej. Zaprosił on 
wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. 
W zabawie brały udział postacie z ba-

jek: spidermen, piraci, księżniczki, 
wróżki i czarownice, motyle, kościo-
trupy, diabełki, pandy, strażacy, elfy i 
wiele innych cudnych postaci. Dzieci 
bawiły się w rytmach największych 
dziecięcych przebojów, jak „Pszczół-
ka Maja”, „Ogórek wąsaty”, „Kaczka 
dziwaczka”, a także przy radiowych 

hitach „Bałkanica”, „Ona tańczy dla 
mnie”... Nie zabrakło także karna-
wałowych konkursów. Przebierańcy 
tańczyli m.in. z balonikami, wokół 
krzesełek. Impreza przebiegła rado-
śnie i na długo pozostanie w pamięci 
przedszkolakom.

M.Lica



s. 23WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Z U C H Y  I  H A R C E R Z E

„PRÓBA ODWAGI”
Zuchy z 10 Gromady Zuchowej 

„Mali Korsarze” z Choczewa popisały 
się wielką dzielnością. Podczas jed-
nej ze zbiórek wszystkie „przeszły” 
PRÓBĘ ODWAGI, przygotowaną przez 
drużynową - druhnę Dorotę. Zadanie 
było bardzo emocjonujące. Druhna 
przyniosła na zbiórkę ropuchę w po-
jemniku z wodą, która wciąż „podsy-
piała” zimowym snem. Była jednak 
okropnie brzydka, zimna i chropo-
wata. Zadaniem zuchów było włożyć 
rękę do pojemnika z wodą, trawą 

oraz ropuchą, odszukać zwierzątko i 
je pogłaskać… Oj, jakie to były emo-
cje; strach pomieszany z ciekawo-
ścią. Zuchy przekonywały swą druh-
nę, że nie powinny tego robić, gdyż  
dostaną kurzajek na dłoniach. Druh-
na natomiast powiedziała, ze jest to 
zaczarowana żabka, która potrzebuje 
odwagi dzielnych zuchów i trochę 
czułości, czyli pogłaskania. Powie-
działa też, że nie mamy takiej siły, 
by ją odczarować, ale możemy jej po-
móc poczuć się być szczęśliwszą. Kto, 

jak nie zuchy z naszej gromady, jej 
pomogą? I udało się! Wszystkie zu-
chy pogłaskały ropuchę, choć była po 
prostu odpychająca. Jako pierwsza 
zadania podjęła się 5-letnia zuchen-
ka Magda, a zaraz po niej pozostałe 
zuchy: Julka, Kinga, Patrycja, Asia, 
Magda, Paweł, Franek, Wojtek, Ni-
kola, Szymon. Najbardziej obawiała 
się o swoje palce dh. Ada, ale i ona 
wreszcie poradziła sobie z tą próbą, 
bo przecież jest już harcerką.

„Mali Korsarze”

STARSZOHARCERSKI KURS PIERWSZEJ POMOCY
8 lutego 2014r. dwie harcerski z 10 

DH „WILKI” z Choczewa wzięły udział 
w Kursie Pierwszej Pomocy, który zo-
stał zorganizowany przez Harcerską 
Szkołę Ratownictwa. Celem kursu 
było zdobycie wiedzy i umiejętności 
praktycznego wykonywania podsta-
wowych zabiegów ratujących życie. 
W ramach kursu przeprowadzono 
zajęcia o następującej tematyce : 1. 
Bezpieczne miejsce zdarzenia (scen-
ka-symulacja, omówiona w dwóch 
krokach, gra, ćwiczenia), 2. Zaburze-
nia przytomności (scenka i omówie-
nie, ćwiczenia pozycji bezpiecznej i 

czterokończynowej), 3. Resuscyta-
cja krążeniowo-oddechowa (pokaz i 
ćwiczenia w grupach, film o AED), 4. 
Uszkodzenia naczyń krwionośnych 
(scenka-symulacja z omówieniem, 
ćwiczenia w parach), 5. Urazy i ob-
rażenia (scenka-symulacja z uszko-
dzeniem kończyny, omówienie, film 
„Płytka wyobraźnia”, ćwiczenia w 
parach), 6. Oparzenia (prezentacja 
multimedialna, wykład), 7. Nagłe 
zachorowania, zatrucia (prezentacja 
multimedialna/wykład, doświadcze-
nia), 8. Apteczka (gra – pakowanie 
apteczki), 9. Symulacje (ćwiczenia w 

grupach). Na koniec kursu uczestni-
cy wzięli udział w grze podsumowu-
jącej cały kurs, która sprawdzała ich 
wiedzę, a następnie obejrzeli film i 
prezentację Harcerskiej Szkoły Ra-
townictwa.

Warto dodać, że nasze harcerki: 
Klaudia Szczerbińska i Sara Grabiń-
ska zaliczyły ten kurs z wynikiem 
bardzo dobrym. Gratulacje, dziew-
czyny!

10 DH „WILKI” CHOCZEWO, ZHP 
HUFIEC WEJHEROWO

ZBIÓRKI HARCERSKO – ZUCHOWE W FERIE
Podczas ferii zimowych zuchy (10 

GZ „Mali Korsarze”) oraz harcerze 
(10 DH „WILKI”) brali udział w zbiór-
kach, które odbywały się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Choczewie. 
Podczas zbiórek harcerki wraz z 
druhną Dorotą prowadziły dla dzieci 
i młodzieży z naszej gminy warszta-
ty plastyczne oraz zajęcia muzyczno 
– wokalne. Materiały potrzebne do 

zajęć plastycznych zakupiła p. Beata 
Żuk – kierownik biblioteki oraz druh-
na Dorota. Uczestnicy zajęć – zbiórek 
mogli wykonać niezapomniane dzie-
ła : kolorowe talerzyki malowane 
odręcznie farbami do porcelany, de-
seczki wykonane techniką decoupa-
ge oraz koszulki t-shirt malowane 
farbami do tkanin. Podczas suszenia 
naszych małych dzieł sztuki, har-

cerki prowadziły zajęcia muzyczne, 
podczas których uczyły śpiewać, tań-
czyć i bawić się, pląsając.

Mamy nadzieję, że każdy z uczest-
ników zajęć wyniósł coś ciekawego 
dla siebie. Dziękujemy pani Beacie, 
pani Ewie i pani Asi z biblioteki za 
miłe przyjęcie i pyszne poczęstunki, 
a druhnie Dorocie za ciekawe zajęcia.

„WILKI” i „Mali Korsarze”
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Bardzo prosimy o przekazanie dla naszej gromady i drużyny 1 % swojego podatku. Nasz KRS to: 0000273799 (Gdań-
ska Chorągiew ZHP), cel szczegółowy to 13/13, co oznacza 10 Drużynę Harcerską „WILKI” i 10 Gromadę Zuchową 
„Mali Korsarze” z Choczewa / Hufiec ZHP Wejherowo. DZIĘKUJEMY!!!

NASZA BAZA HARCERSKA W WEJHEROWIE
Harcerska Baza Obozowa „CEDRON” 

w Wejherowie cieszy się niemałym 
zainteresowaniem. Bardzo często 
harcerze, zuchy, przedszkola, szkoły 
oraz firmy organizują tam imprezy 
integracyjne, urodziny, rocznice, bi-
waki, ogniska i rajdy. Jej położenie 
jest tak przyciągające. Dookoła las, w 
pobliżu rzeczka. Baza oferuje drew-
niane domki w przystępnej cenie, 
plac ogniskowy, piękną wiatę, kuch-
nię i stołówkę, a na życzenie wynaj-
mującego sprzęt grający, a nawet 
animatora zabaw dla dzieci i własny 

program. Mieć jednak bazę, to dbać 
o nią… Co jakiś czas harcerze z na-
szego hufca (z 10 Choczewskiej DH 
„WILKI” również) pomagają w sprzą-
taniu i odnawianiu bazy. Dzięki na-
szej pracy to miejsce wygląda uroczo, 
a i korzystających z niej, przybywa. I 
to bardzo dobrze, gdyż utrzymanie jej 
jest kosztowne. Staramy się, jak mo-
żemy. W sobotę, 8 lutego 2014r. har-
cerze z naszej drużyny brali udział w 
pracach na CEDRONIE.   Pogoda dopi-
sała i zadanie wykonaliśmy w 100 %. 
Przenosiliśmy sprzęt z jednego dom-

ku do magazynu – drugiego domku. 
Już nie możemy się doczekać, aby się 
ociepliło. Wówczas to wyruszymy na 
HBO CEDRON na biwak naszej dru-
żyny, podczas którego zaplanowali-
śmy grę terenową po lesie, wieczor-
ne ognisko oraz zwiedzanie Kalwarii 
Wejherowskiej. 

Zainteresowanych współpracą 
oraz wsparciem naszych działań za-
praszamy na stronę: http://cedron.
wejherowo.zhp.pl/

„WILKI”- 10 Choczewska Drużyna 
Harcerska



s. 25WIEŚCI CHOCZEWSKIE

W STAJNI CHOCZEWO
Harcerze z 10 DH „WILKI” z Chocze-

wa raz w tygodniu biorą udział w 
zajęciach jeździeckich w „Stajni Cho-
czewo”, pod okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów. Oprócz jazd na 

maneżu, biorą udział z rajdach kon-
nych oraz pracach porządkowych na 
terenie stajni.

Serdecznie dziękujemy właścicie-
lom Stajni oraz pani Katarzynie Sta-

wickiej za okazaną cierpliwość oraz 
bezinteresownie poświęcony nam 
czas.

Harcerze „WILKI”
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B I B L I O T E K A

Informujemy,
że w dniach 24 lutego- 21 marca 2014 r.
z powodu inwentaryzacji księgozbioru

Gminna Biblioteka Publiczna w Chocze-
wie będzie nieczynna.

Biblioteka zastrzega sobie możliwość 
skrócenia lub wydłużenia tego terminu
w zależności od czasu inwentaryzowania.

Ferie w Bibliotece
W okresie ferii zimowych nasza 

Biblioteka organizowała różnego ro-
dzaju zajęcia dla dzieci, które mia-
ły ochotę spędzić u nas wolny czas. 
Były turnieje z nagrodami, warsztaty 

malowania na koszulkach, decoupa-
ge i malowania na porcelanie, było 
mnóstwo gier i zabaw plastycznych.

Dziękujemy Pani Dorocie Bianga-
-Grabińskiej i harcerkom za pro-

wadzenie wtorkowych warsztatów. 
Dziękujemy też uczestnikom wszyst-
kich konkursów i zajęć. Zapraszamy 
za rok.
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Warsztaty osób niepełnosprawnych
4 lutego w sali konferencyjno-wy-

stawowej Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Choczewie odbyły się 
kolejne, organizowane przez naszą 

Bibliotekę warsztaty dla osób nie-
pełnosprawnych ze stowarzysze-
nia „Promyk nadziei”. Tym razem 
uczestnicy zajęć mieli możliwość 

malowania na porcelanie, a facho-
wą pomocą i instruktażem służyła 
im Pani Dorota Bianga-Grabińska, 
której serdecznie dziękujemy.
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 1 (166) Wieści Choczewskich brzmi: TESTAMENT MÓJ.
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli: Michalina Gradek, Piotr Woźniak, Justyna Michalak, Wojciech Deska, 

Barbara Zondziuk, Anna Zabłotnia, Władysława Dettlaff, Adam Leyk, Sylweriusz Goyke, Artur Grabiński, Olga 
Papke, Michał Blewąska, Stanisław Gołąb, Mariusz Kwas, Wiktoria Cielecka, Oskar Milewicz, Tomasz Wojcie-
chowski.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Tomasz Wojciechowski, któremu gratulujemy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również 
Martynce i Marysi za wylosowanie zwycięzcy.

Krzyżówka Serpentyna (9) 

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 10 marca 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka „Parki narodowe 
Polski”, a zwycięzca zostanie wyłoniony  11 marca w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Edypa nie zagiął (6)-  wojak z powieści (6) – córka Lavransa (8)- luby Afrodyty 
(6)- Wit, rzeźbiarz  (6) –  zamieć, zawieja (7) – więzienie dla czarodziejów (7) – 
siedziba Camorry  (6) – na nim łyżwiarze (9) – Opel jak litera (5) – 
przysposobienie dziecka (7) – bracia polscy (7) – cudowny napój (7) – przemiana, 
przeobrażenie  (7) – niewiara w Boga (6) – autor „Mizantropa” (6) 
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