
DZIEŃ MATKI TO TAKIE ŚWIĘTO, W KTÓRYM CHCE SIĘ
POWIEDZIEĆ WSZYSTKIM MAMOM, JAK BARDZO JE KOCHAMY…
CZASEM NAJLEPIEJ MÓWIĄ O TYM SŁOWA WIERSZA…

„Dziękuję, Mamo, za wszystkie chwile
Dziękuję, Mamo, jak umiem najczulej
Dziękuję, Mamo, za troskę w oczach
I uśmiech, co kryje Twój ból i rozpacz…
Ale najbardziej dziękuję za to,
Że jesteś, Mamo.
Bo tym, że jesteś, zawsze pomagasz
Prostować plecy, gdy życie smaga…”
Alina Nowak

KOCHANE MAMY,
W DNIU WASZEGO ŚWIĘTA PRZYJMIJCIE NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA SZCZĘŚCIA

I ZADOWOLENIA Z CODZIENNEJ TROSKI O DZIECI. NIECH KAŻDY NADCHODZĄCY DZIEŃ
WYPEŁNIA SIĘ RADOŚCIĄ, MIŁOŚCIĄ I POCZUCIEM RODZICIELSKIEGO SPEŁNIENIA.
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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 Bronisław Nowak 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy 

w każdy poniedziałek

od 16.00 do 17.00, tel. 667 571 698.

DROGIE DZIECI,
ŻYCZYMY WAM:

„Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie 
upływały, by co dzień uśmiechał się do Was 

świat cały. By nigdy nie było porannej
pobudki i wiał specjalny wiatr, co rozwiewa 

wszelkie smutki”.

Życzymy wszystkim DZIECIOM, aby ich 
dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało 

jak najdłużej!

XLIX SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 15 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 

się XLIX sesja Rady Gminy Choczewo
Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gmi-

ny oraz informacje Wójta o działalności międzysesyjnej.
Podczas sesji, radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo. (8 głosów za, 7 głosów przeciw)
2. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo. (8 głosów za, 7 głosów przeciw)
Przewodniczącym Rady Gminy został Radny Bronisław Nowak.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 28/42 przy 

ulicy Jałowcowej we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
4. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad 

Jeziorem Choczewskim II” w gminie Choczewo.
5. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Jeziorem 
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Różne krążą pogłoski na temat 
przyczyn mojego odwołania z funk-
cji Przewodniczącego Rady Gminy. 
Roznoszone są one głównie przez 
samych wnioskodawców. Oficjalne 
uzasadnienie wniosku Radni z Klu-
bu „Dla Dobra Gminy Choczewo” za-
prezentowali pisemnie na sesji Rady 
Gminy w dniu 15 kwietnia. Postano-
wiłem szczegółowo nie odnosić się 
do tych zarzutów, ponieważ uważam 
je za wydumane i absolutnie nie-
zgodne z prawdą. Radni - wniosko-
dawcy także o tym doskonale wie-
dzą, bo niejednokrotnie na sesjach 
wyjaśniałem sprawy, które rzekomo 
zaważyły na negatywnej ocenie mo-
jej pracy. Niestety, nigdy nie chcieli 
słuchać moich tłumaczeń i nie przyj-
mowali ich do wiadomości. Zawsze 
mieli swoje racje, oparte na swoich 
subiektywnych emocjach. Nie pod-
ważam wyników głosowania, a tak-
że rozumiem decyzję o przejęciu wła-
dzy przez większość, która w Radzie 
stworzyła się już dawno temu.

Dlaczego odwołanie nastąpiło te-
raz, także trudno mi się nawet do-
myślać. Pewnie to już jakaś takty-
ka przedwyborcza. Mam natomiast 
pretensje do radnych, którzy głoso-
wali za wnioskiem o to, że nie mieli 

odwagi, aby zdobyć się na podanie 
prawdziwego powodu odwołania. A 
mógł on być bardzo prozaiczny i lo-
giczny. Znam matematykę na tyle, 
że wiem, iż osiem jest większe od 
siedmiu i radni opozycyjni mogą 
zrobić w każdym głosowaniu, co ze-
chcą i tak naprawdę los Gminy w 
dużej mierze zależy od nich. Było tak 
nawet wówczas, gdy Przewodniczący 
Rady nie był z Klubu „Dla Dobra Gmi-
ny Choczewo”. Powołanie „swojego” 
Przewodniczącego oznacza przeję-
cie całkowitej kontroli nad pracami 
Rady, ale także całej odpowiedzialno-
ści. Prawie wszystkie funkcje w Ra-
dzie sprawuje teraz opozycja. Gdyby 
wnioskodawcy postawili sprawę w 
ten sposób i uczciwie oświadczyli, że 
chcą władzy, bo im się należy, ponie-
waż mają większość głosów w Ra-

dzie - zrozumiałbym. Byłoby to jasne, 
uczciwe i logiczne. Nie mogę jednak 
zgodzić się z zarzutami wyssanymi z 
palca, które najzwyczajniej są stwo-
rzone na potrzeby tegoż wniosku i 
są bardzo „naciągane”. Ci, którzy są 
radnymi już kolejną kadencję, jak 
Jerzy Detlaff, Sylwia Kropidłowska, 
Bronisław Nowak, Krystyna Olszo-
wiec i Andrzej Małkowski, nie raczą 
pamiętać, że zwoływanie sesji nad-
zwyczajnych nie jest czymś nad-
zwyczajnym w pracy Rady i praktyki 
takie stosowane były w poprzednich 
kadencjach, że łączne omawianie 
uchwał okołobudżetowych jest prak-
tyczne, logiczne i odbywało się przy 
akceptacji Rady (większość przecież 
zawsze mogła zdecydować inaczej!). 
Zupełnym kuriozum jest zarzut o 
ukrywaniu dokumentów przed rad-

722 02 49 10
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

Choczewskim II” w gminie Choczewo.
6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia na 2014 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządo-

wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 

zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA – 
Północny Biegun Wzrostu”.

L SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 6 maja 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się 

L sesja Rady Gminy Choczewo.
Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz informacje Wójta o działalności 

międzysesyjnej. Na sesji obecnych było 14 radnych.
Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo została Radna Sylwia Kropidłowska (8 głosów za, 5 - 

przeciw i 1 – wstrzymujący się).

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie inter-
netowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.

Składam serdeczne podziękowania Radnemu Krzysztofowi 
Łasińskiemu, za pełnienie przez blisko trzy i pół roku funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo. Dziękuję za owoc-
ną i życzliwą współpracę, za kompetencje i wysiłek włożo-
ny w niełatwą pracę Przewodniczącego, a także za właściwe 
i należyte wywiązywanie się z obowiązków wynikających z 
pełnienia tej funkcji oraz za godne reprezentowanie Gminy 
Choczewo.

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo

Wszystko ma swój czas
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nymi. Tutaj wyjątkową niepamię-
cią wykazuje się zwłaszcza radny 
Bronisław Nowak, który  dokumen-
tację w sprawie „byłej pani dyrek-
tor przedszkola samorządowego w 
Choczewie” studiował już znacznie 
wcześniej i znał sprawę zawsze na 
bieżąco. Jako Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej też nie potrafił sobie 
z problemem poradzić i nie odpo-
wiadał na pisma wnioskodawczy-
ni. Również Komisja Oświaty, którą 
dowodzi radny Małkowski analizo-
wała problem, ale stanowiska w tej 
sprawie nie zajęła. Sprawę znali też 
inni radni, a wszyscy na pewno mie-
li możliwość na bieżąco zapoznawać 
się z dokumentami zawsze dostęp-
nymi w Biurze Rady. Tymi, i wszyst-
kimi innymi. Informowałem o tym 
na sesjach z przesadną nieraz skru-
pulatnością. Cóż, ”kowal zawinił, Cy-
gana powiesili”.

Członkowie Klubu „Dla Dobra Gmi-
ny Choczewo oraz radni Langer i 
Małkowski, którzy poparli także 
wniosek o odwołanie mnie z funkcji, 
zapomnieli jednakże o tym jak sami 
zachowywali się przez całą kaden-
cję. Nie wspominają o tym, że boj-
kotowali sesje, nie przychodzili na 
spotkania, bądź ostentacyjnie opusz-
czali obrady powodując niemożli-
wość ich dalszego prowadzenia. Nie 
pamiętają również, że skompromi-
towali Gminę bojkotując specjalnie 
zorganizowane spotkanie ze staro-
stą wejherowskim, na które uprzed-
nio obiecali przybyć (w ważnej dla 
Gminy sprawie Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego). Zapomnieli także 
i o tym, że nieraz zaskakiwali mnie 
dokumentami i projektami uchwał 
rzuconymi na moje biurko już w cza-
sie sesji popisując się przy tym ele-
mentarną nieznajomością uchwał, 
które wcześniej sami podjęli! Radni 
opozycyjni zawsze miele trudności w 
podejmowaniu decyzji. To także jed-
na z przyczyn organizowania nazbyt 
wielu spotkań Radnych, aby kolejny 
raz cierpliwie tłumaczyć... A efekt 
zazwyczaj był i tak taki sam. Zagło-
sowali „przeciw” na zasadzie „nie, bo 
nie”.

Proporcje sił w Radzie Gminy od 
początku kadencji były trudne. Jako 
Przewodniczący stanąłem przed 
wieloma problemami organizacyj-
nymi i prawnymi na skalę niespo-
tykaną dotąd nie tylko w Radzie 
Gminy Choczewo ale w wymiarze 
znacznie szerszym. Tak ”barwnego” 
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przewodniczenia nie mieli moi ko-
ledzy z innych samorządów. W każ-
dej sprawie, w każdej decyzji, którą 
musiałem podjąć miałem oparcie w 
opinii pisemnej bądź ustnej radcy 
prawnego. Ponieważ często sprawy 
były precedensowe, interpretacje 
prawne i wyroki sądów także były 
różne. Nie pamiętam, aby moi opo-
zycjoniści kiedykolwiek próbowali 
mi pomóc w rozstrzygnięciu proble-
mu. Owszem, komplikowali go tak, 
abym miał jeszcze trudniej. I robili to 
bardzo skutecznie.

Nie umiem znaleźć przyzwoitego 
słowa na odpowiedź na zarzut ostat-
ni. Pomawianie mnie o niegrzecz-
ność w stosunku do osób obecnych 
na sesji padające z ust tych, którzy 
na sesjach, posiedzeniach Komisji 
Rady, spotkaniach atakują mnie bez-
pardonowo i w sposób niewybred-
ny szkalują mnie i moją rodzinę w 
gminnych plotkach i na interneto-
wych portalach, jest delikatnie mó-
wiąc nieuczciwością. Na takim okre-
śleniu poprzestanę.

Najwięcej jednak przykrości spra-
wiło mi sformułowanie wniosko-
dawców, że moja postawa „skut-
kowała działaniem na niekorzyść 
gminy Choczewo i jej mieszkańców”. 
Ci, którzy mnie znają wiedzą, że sta-
rałem się wypełniać swoją rolę su-
miennie. Tak jak umiałem najlepiej. 
W tych trudnych warunkach popeł-
niałem zapewne błędy ale nigdy nie 
byłe one zamierzone, a już na pewno 
nie wymierzone przeciwko Gminie i 
jej mieszkańcom. Swoją rolę radne-
go, a zwłaszcza Przewodniczącego 
Rady, traktowałem zawsze z najwyż-
szą powagą, godnością, odpowie-
dzialnością, poczuciem obowiązku, 
wypełniając misję, którą powierzyli 
mi moi wyborcy.

Szanowni Państwo! Fakty jednak 
są takie, że nastąpiła zmiana. Przyj-
muję z pokorą wyrok demokracji. 

Coś się skończyło, coś się zaczyna. 
Wszystko ma swój początek i koniec. 
Za ten wspaniały czas pragnę po-
dziękować wszystkim mieszkańcom 
Gminy Choczewo. Tym, którzy wspie-
rali mnie w działaniach i wszystkim 
dobrym ludziom, których spotkałem 
na mojej drodze. A było ich niemało. 
Bez Waszego wsparcia nie udałoby 
się nic. W tym miejscu i w tym cza-
sie, który nam dano do dyspozycji 
nadal musimy pracować dla dobra 
naszej małej Ojczyzny. Mieszkańcy 
tej Gminy są warci lepszego bytu.

Za wspólnie przepracowany czas 
pragnę także podziękować tym rad-
nym, którzy ze zrozumieniem trak-
towali moją pracę, sołtysom, których 
zdecydowana większość (wspania-
łych społeczników) wspierała mnie 
w moich działaniach. Dziękuję kie-
rownikom jednostek gminnych, 
z którymi moja współpraca układa-
ła się zawsze bezkonfliktowo i bar-
dzo twórczo. Dziękuję wszystkim 
urzędnikom, na których przyjazną i 
pomocną postawę zawsze mogłem 
liczyć. Szczególne słowa podzięko-
wania kieruję do pani Skarbnik Alicji 
Kobiella oraz pani Haliny Syrewicz, 
z którą, z racji służbowego stanowi-
ska, dane mi było współpracować 
najściślej. Zawsze mogłem liczyć na 
jej wiedzę, doświadczenie, kreatyw-
ność i profesjonalizm w prowadze-
niu spraw Rady Gminy. Nie mogę 
zapomnieć o stowarzyszeniach... To 
wspaniali ludzie. Sól naszej Gminy. 
W nich jest nadzieja, że dzieło, które 
tu zaczęliśmy doprowadzimy kiedyś 
do końca. Było jeszcze wielu innych. 
Wybaczcie, że nie mogę wymienić 
wszystkich lub, jeśli kogoś pominą-
łem. Wszystkim jednak ogólnie ser-
decznie dziękuję.

Z racji funkcji blisko przyszło mi 
pracować z Wójtami. Na stanowisku 
wicewójta były duże zmiany, ale za-
wsze znajdowaliśmy wspólny język 
i potrafiliśmy wypracować kompro-

mis. Dziękuję więc imiennie Panu 
Mariuszowi Pardus, Pani Marzenie 
Górnisiewicz oraz Panu Robertowi 
Lorbieckiemu.

W sposób wyjątkowy chciałbym 
podziękować Panu Wójtowi Wiesła-
wowi Gębce. Nie jest tajemnicą, że 
byłem swego czasu pełnomocnikiem 
Komitetu Wyborczego, który popie-
rał kandydaturę p. Gębki na Wójta 
Gminy Choczewo. Pan Gębka wów-
czas przekonał mnie do ponownego 
zaangażowania się w sprawy Gmi-
ny, bo zjednał mnie swoim odważ-
nym programem społecznym, któ-
ry zawsze był mi bliski. Udało nam 
się wiele zrealizować z tych marzeń 
o innej Gminie ale do końca daleka 
droga. Potrzeba większej rzeszy lu-
dzi, którzy podejmą trud przemiany 
naszej ciągle niespełnionej rzeczywi-
stości. Potrzeba wsparcia, aby raz na 
zawsze wykorzenić partykularyzm 
i prywatę. Nieraz spieraliśmy się z 
Panem Wójtem o metody realizacji 
naszego programu. Nigdy jednak nie 
zeszliśmy z drogi do celu, choć oka-
zała się ona znacznie bardziej wybo-
ista niż zakładaliśmy.

Na koniec pozwolę sobie na chwilę 
prywatności. Nie znam słów podzię-
kowań, którymi musiałbym obda-
rować moją rodzinę. Za cierpliwość, 
wyrozumiałość, za wiarę, dodawa-
nie otuchy i za osobiste wsparcie w 
wielu działaniach związanych z wy-
konywaniem mojej funkcji. Tylko 
oni znają moje rozterki, trudności i 
radości. Zawsze byli przy mnie. I tyl-
ko oni ciągle są ze mną.

Tak naprawdę nie dzieje się nic… 
Następuje jednakże nowa jakość w 
sprawowaniu władzy. Życzę naszej 
Gminie wszystkiego najlepszego, bo 
ona jest najważniejsza. Nigdy nie 
jest za późno, aby to zrozumieć.

Krzysztof Łasiński

BURSZTYNÓWKA 2014
Lokalna Grupa Działania Burszty-

nowy Pasaż ogłasza III edycję kon-
kursu BURSZTYNÓWKA na najlepszy 
produkt kulinarny i rękodzielniczy 
oraz najaktywniejszą organizację 
pozarządową.

Głównymi celami konkursu są 
m.in. promocja lokalnych produk-

tów kulinarnych i rękodzielnictwa 
oraz wyróżnienie najaktywniejszych 
NGO.

W dwóch poprzednich edycjach 
udział wzięło 31 osób, które nadesła-
ły łącznie 68 prac. Nad tegoroczną 
Bursztynówką honorowy patronat 
objął Marszałek Województwa Po-

morskiego Pan Mieczysław Struk.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 
30 kwietnia do 6 czerwca 2014 roku. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu znajdują się na stronie in-
ternetowej:

www.bursztynowypasaz.pl.
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w.w.: Jest wreszcie długo oczeki-
wany kontrakt dla ginekologa. Czy 
spełnia on nasze oczekiwania ?

Wójt Wiesław Gębka: W ubie-
głym miesiącu odbyło się spotkanie 
Społecznej Rady Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Choczewie. Dowiedzieli-
śmy się od Pani Kierownik E. Woj-
ciechowskiej, że udało się w końcu 
podpisać kontrakt na usługi gine-
kologa w naszym ośrodku. Niestety, 
otrzymaliśmy jedynie 1/3 środków 
w stosunku do roku ubiegłego, więc 
nie uda nam się obejmować opieką 
ginekologiczną wszystkich kobiet z 
naszej gminy. Sytuacja mogłaby być 
inna, gdyby Gminny Ośrodek Zdro-
wia został przekształcony w spółkę z 
o.o. ze 100% udziałem Gminy. Zwięk-
szyłby się wówczas zakres świadczo-
nych usług, dostęp do specjalistów a 
także ilość przyjmowanych pacjen-
tów oraz ilość zawieranych kon-
traktów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Obecni na spotkaniu radni 
– F. Fleming i A. Małkowski zgodzili 
się z przedstawioną przez Panią Kie-
rownik koncepcją przekształcenia 
Ośrodka Zdrowia w spółkę. Jednak-
że radny A. Małkowski stwierdził, że 
do końca obecnej kadencji Rada za-
pewne tego nie przegłosuje, a on sam 
będzie przeciw. Spotykając się z taką 
postawą radnego, który jest prze-
ciwny zmianom, korzystnym dla 
wszystkich mieszkańców, odnoszę 
wrażenie, że w naszej Radzie Gminy, 
wciąż dominuje mała polityka nad 
dobrem mieszkańców.

w.w.: Podczas sesji, 15.04.2014 
r. dokonano zmiany na stanowi-
sku Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Choczewo. Co Pan sądzi o tej 
zmianie? I dlaczego Pana zdaniem 
opozycja dopiero teraz, pomimo 
większości w Radzie, wystąpiła z 
wnioskiem o odwołanie dotychcza-
sowego Przewodniczącego?

Wójt W. Gębka: Wniosek o odwo-
łanie, który Klub Radnych „Dla Do-
bra Gminy Choczewo” złożył na se-

sji, nie był dla mnie zaskoczeniem, 
gdyż posiadając w Radzie przewagę 
(co najmniej 1 głosu), mogli zrobić to 
w każdym momencie. Zrobili to w 
tej chwili, gdyż zapewne uznali, że 
uzyskanie stanowiska Przewodni-
czącego Rady Gminy przez jednego z 
członków ich Klubu na siedem mie-
sięcy przed wyborami da im więk-
sze możliwości przeszkadzania w 
podejmowaniu przeze mnie decyzji i 
działań, które byłyby dobre dla gmi-
ny. Zajęcie przez radnego opozycyj-
nego stanowiska Przewodniczącego 
Rady Gminy spowodowało przejęcie 
przez opozycję całej władzy ustawo-
dawczej, a tym samym całkowitej 
odpowiedzialności za nasza gminę. 
Składając wniosek o odwołanie do-
tychczasowego Przewodniczącego, 
w którym swoją drogą zawarli nie-
prawdziwe i kłamliwe powody, od-
wołania, wiedzieli, że dzięki zmia-
nie będą mogli paraliżować wszelkie 
propozycje wójta i radnych Klubu 
„Odnowa” w kierunku rozwoju gmi-
ny, ale nie rozumieli jednak jaką bio-
rą na siebie odpowiedzialność.

Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować dotychczasowemu Przewod-
niczącemu Rady Gminy Choczewo 
Radnemu Krzysztofowi Łasińskiemu 
za to, że wykazywał wiele chęci, upo-
ru i dobrej woli w pełnieniu funkcji 
Przewodniczącego, i że pomimo wie-
lu działań destrukcyjnych radnych 
z Klubu „Dla Dobra Gminy Chocze-
wo”, wciąż miał zapał i nadzieję na 
wspólne i pozytywne działania całej 
Rady, służące dobru naszego społe-
czeństwa.

Podziękowania kieruję również do 
mieszkańców, którzy pisząc i dzwo-
niąc do mnie dzielili się ze mną 
swoim zdziwieniem i oburzeniem w 
sprawie odwołania Przewodniczące-
go K. Łasińskiego z pełnionej funkcji, 
wyrażając jednocześnie swoje popar-
cie dla Radnego, dla mnie i naszych 
wspólnych działań. Serdecznie dzię-
kuję, również w imieniu p. K. Łasiń-
skiego, za wszystkie życzliwe słowa, 
które dodają nam otuchy i motywują 
do dalszej pracy.

w.w.: Gryf Wejherowski z dnia 25 
kwietnia 2014 r. zamieścił wywiad z 
Radnymi z Gminy Choczewo, m.in. 
z Radnym opozycyjnym Jerzym De-
tlaffem, w którym zarzuca, że nowa 
oczyszczalnia nie działa tak, jak 

powinna i dochodzi w niej do awa-
rii… Czy to prawda?

Wójt W. Gębka: Pan Radny J. De-
tlaff nie po raz pierwszy mija się z 
prawdą… Na jednej z sesji radny J. 
Detlaff zadał pytanie Dyrektorowi 
Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Choczewie – ile było 
awarii od początku uruchomienia 
oczyszczalni? Uzyskał odpowiedź, że 
nie było żadnej.

We wspomnianym wywiadzie 
twierdzi również, że Gmina nie roz-
wija się, że nie ma żadnych sukce-
sów, którymi można się pochwalić… 
Mam inne zdanie. Sądzę, że przez 
ostanie lata coś w tej Gminie się 
zmieniło i poprawiło. Rozumiem, że 
jako radny opozycyjny nie chce wi-
dzieć sukcesów, a w każdym moim 
działaniu zauważa same porażki. 
Pan Detlaff znany jest z tego, że ne-
guje wszystkie moje poczynania i 
będąc faktycznym liderem opozycji 
ma duży wpływ na postawę wszyst-
kich radnych opozycyjnych. Pan rad-
ny zapomniał także dodać, że jeśli 
proponuję podjęcie działań i uchwał 
prorozwojowych dla Gminy Chocze-
wo, głosuje przeciwko, sam nie zgła-
szając żadnych propozycji, bądź al-
ternatywnych rozwiązań. Sądzę, że 
radny J. Detlaff wyznaje zasadę, że 
im gorzej dla Gminy, tym lepiej dla 
niego…

w.w.: Działalność służb społecz-
nych była zawsze drażliwym tema-
tem w naszej Gminie, w której wie-
le osób korzysta z usług Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W tej 
sytuacji informacja o wypowie-
dzeniu umowy Pani Kierownik jest 
wiadomością sensacyjną…

Wójt W. Gębka: Tak, to prawda. 
W kwietniu Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Pani B. 
Mrówczyńska otrzymała wypowie-
dzenie w trybie ustawowym. Kie-
rownik GOPS powinien w taki sposób 
kreować pracę Ośrodka, aby podej-
mowane przez pracowników działa-
nia rzeczywiście pomagały osobom 
będącym w trudnej sytuacji życiowej. 
W tym przypadku wypłacanie zasił-
ków to jednak trochę za mało. Często 
Stowarzyszenia z naszej Gminy robią 
więcej dla osób borykających się z 
ubóstwem i innymi problemami, niż 
GOPS, którego obowiązkiem jest prze-
cież udzielać takiej pomocy. W pracy 
p. B. Mrówczyńskiej jako Kierownika 

PYTANIA DO WÓJTA
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

GOPS wciąż brakowało aktywności 
i własnej inicjatywy… W pewnym 
momencie „zmusiłem” niejako Pa-
nią Kierownik do napisania wniosku 
o grant. Zrealizowanie go przez GOPS 
dało mi nadzieję, że będą kolejne i 
myślałem, że udało mi się przekonać 
Panią Kierownik do innego modelu 
pracy na rzecz bezrobotnych, ubo-

gich czy też niepełnosprawnych.

Jednak brak czynnego udziału w 
pracach Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, wciąż nie 
powołana Komisja Interdyscyplinar-
na oraz brak dalszych działań skie-
rowanych na pomoc podopiecznym 
ośrodka, skłoniły mnie do podjęcia 

decyzji o rozwiązaniu z p. B. Mrów-
czyńską stosunku pracy.

Odbyłem już spotkanie z pracowni-
kami GOPS-u, podczas którego prze-
kazałem tę informację. Muszę dodać, 
że Pani B. Mrówczyńska nie zgadza 
się z moją decyzją i zapowiedziała, że 
zaskarży ją do Sądu Pracy.

WÓJT GMINY CHOCZEWO

ogłasza, że w dniu 3 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na 
dzierżawę części nieruchomości nr 509 o powierzchni 1000 m2, zapisanej w 
księdze wieczystej KW nr GD1W/00040858/8, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Sasino z przeznaczeniem na cele związane z obsługą turystów.
Działka nr 509 znajduje się na terenach oznaczonych w planie symbolami: 
8KDW – „teren ulicy wewnętrznej”. Zgodnie z ewidencją gruntów działka opisana 
została jako droga. 
Dzierżawa zawarta zostanie na czas od 19 czerwca do 19 września 2014 roku. 
Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego 2.500 zł netto (słownie: dwa 
tysiące pięćset złotych, 00/100), wadium ustalono w wysokości 500 zł. 
W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo 
na pobyt stały od co najmniej trzech lat, nie posiadające zaległości podatkowych 
ani zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych wobec Gminy Choczewo.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. złożenie w sekretariacie urzędu do dnia 30 maja 2014 roku zaświadczenia o 
zameldowaniu.

2. wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS O/
Choczewo nr 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 do dnia 30 maja 2014 roku. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Gminy Choczewo.

3. złożenie w sekretariacie urzędu do dnia 30 maja 2014 roku w zamkniętych 
kopertach z napisem „OFERTA NA PRZETARG STILO” koncepcji zagospodarowania 
terenu zgodnie  z „warunkami przetargu”, które należy odebrać w siedzibie 
urzędu pok. nr 4.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choczewo, jeżeli oferent, którego 
oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz 
dzierżawny osiągnięty w przetargu po zaliczeniu wadium płatny jest w dwóch 
ratach według „warunków przetargu”.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych 
Osadników 17, 84-210 Choczewo, woj. pomorskie, tel. 0-58 572-39-40 wew. 206.
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ZASADA 3R:
1. REDUCE (ograniczanie)
2. REUSE (powtórne  użycie)
3. RECYCLE (recykling)

KUPUJ Z GŁOWĄ
Aby mądrze i odpowiedzialnie podejmować decyzje konsumenckie zwróć uwagę na:

OPAKOWANIE – wybieraj produkty pozbawio-
ne zbędnych opakowań (np. pasta do zębów 
tylko w tubce bez dodatkowego kartonika). 
Sprawdź rodzaj materiału, z którego wykona-
no opakowanie.
OZNAKOWANIE – powinno zawierać informa-
cje o produkcie oraz rodzaju materiału, z jakie-
go wykonano opakowanie, a także możliwości 
recyklingu.

SKŁAD PRODUKTU – zwróć uwagę, jak mate-
riały, użyte do produkcji, oddziałują na środo-
wisko naturalne.
KRAJ PRODUKCJI – kupując produkty regio-
nalne, wspierasz lokalny przemysł oraz chronisz 
środowisko, wpływając pośrednio na zmniej-
szenie emisji spalin i zużycia paliwa.

OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ
Na każdym opakowaniu  producent powinien umieścić zestaw ściśle określonych informacji, m.in.:
• jaki rodzaj materiałów wykorzystano do produkcji opakowania;
• czy istnieje możliwość wielokrotnego użycia opakowania;
• czy opakowanie nadaje się do recyklingu.

REGULACJE PRAWNE
Oznakowanie opakowań musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.  23 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 94 z 2004 r. poz. 927).

SEGREGACJA U ŹRÓDŁA
Polega na segregowaniu od-
padów w miejscu ich powsta-
wania, czyli gospodarstwach 
domowych i przedsiębior-
stwach. 

Aluminium – stosowane głównie do produkcji puszek na napoje. 
Ich produkcja wymaga wysokiego zużycia energii i wody, co w spo-
sób istotny obciąża środowisko naturalne – z drugiej jednak strony 
aluminium jest materiałem, który może być wielokrotnie wykorzy-
stywany. Opakowania aluminiowe w całości nadają się do ponow-
nego przetworzenia, dlatego tak ważna jest ich segregacja.

Szkło – gotowe opakowania mogą być wielokrotnie wykorzysty-
wane bez konieczności ponownego przetwarzania. Natomiast 
przetapianie szkła pozwala wykorzystywać je nieskończenie wie-
le razy. W związku z niezwykle długim okresem rozkładu (nawet 
do 4 tys. lat), szkło musi być segregowane (z uwzględnieniem po-
działu na bezbarwne i kolorowe) oraz ponownie użyte lub prze-
tworzone.

Tworzywa sztuczne – są to głównie opakowania typu PET (bu-
telki na napoje) oraz PE (woreczki foliowe). Ze względu na po-
wszechność zastosowania i długi czas rozkładu, tworzywa sztucz-
ne stanowią znaczne obciążenie dla środowiska. Rozwiązaniem 
jest kupowanie produktów w opakowaniach zbiorczych oraz 
prawidłowa segregacja – tworzywa sztuczne poddaje się prze-
twarzaniu i ponownemu użyciu.

Papier – jako odpad w małym stopniu obciąża środowisko ze 
względu na szybki czas rozkładu. Aby jednak zaoszczędzić ener-
gię, ograniczyć zanieczyszczenia środowiska powstające podczas 
produkcji papieru i chronić lasy, niezbędna jest segregacja opa-
kowań papierowych do niebieskich pojemników. Papier może 
być z powodzeniem przetwarzany i stosowany do produkcji no-
wych wyrobów papierniczych.

Wielomateriałowe – na przykład kartony do przechowywania pro-
duktów płynnych (Tetra Pak). Ich złożona budowa (papier, folia po-
lietylenowa, aluminium) powoduje jednak problemy z segregacją: 
kartony powinny być wyrzucane do żółtych pojemników na metale 
i tworzywa sztuczne. Selektywna zbiórka tego rodzaju opakowań 
pozwala, co prawda, w procesie recyklingu skutecznie odzyskać 
wszystkie składniki, ale w praktyce najczęściej odzyskuje się papier. 

EKOZNAKI
To symbole, których umieszczenie na opakowaniu ma na celu poinformować klienta, czy jest to produkt przyjazny dla środowiska. Ekoznaki są nadawane przez administracje rządowe, naukowców, 
stowarzyszenia przemysłowe, handlowe lub konsumenckie. Polskim ofi cjalnym znakiem ekologicznym jest EKO-ZNAK, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfi kacji.

Opatrzony tym znakiem 
produkt z nie wpływa 
negatywnie na środowi-
sko oraz spełnia kryte-
ria, dotyczące ochrony 
zdrowia, środowiska 
i ekonomicznego wyko-
rzystania zasobów natu-
ralnych.

Główne europejskie 
wyróżnienie dla produk-
tów, spełniających wy-
sokie normy środowi-
skowe. Ocena dotyczy 
całego cyklu życia wy-
robu, a produkty z tym 
znakiem są mniej szko-
dliwe dla środowiska niż 
ich odpowiedniki.

Symbol, wskazujący na 
konieczność selektyw-
nego zbierania urzą-
dzeń elektrycznych, 
elektronicznych i baterii, 
tak aby ich składniki  
zostały odzyskane lub 
bezpiecznie unieszko-
dliwione.

Żywność opatrzona 
tym znakiem pochodzi 
wyłącznie z certyfi kowa-
nych gospodarstw eko-
logicznych. Co najmniej 
95% składników wypro-
dukowano metodami 
ekologicznymi, pocho-
dzącymi bezpośrednio 
od producenta.

Znak „Zielony Punkt“ 
oznacza, że producent 
wniósł wkład fi nansowy 
w budowę i funkcjono-
wanie systemu recyklin-
gu i odzysku odpadów, 
będącego dziełem pol-
skiej organizacji Reko-
pol Organizacja Odzy-
sku S.A. 

Znak potwierdzający 
energooszczędność 
produktów RTV i AGD, 
mający na celu pro-
mowanie produktów 
energooszczędnych 
i zmniejszenie wydzie-
lania gazów, będących 
bezpośrednią przyczyną 
efektu cieplarnianego.

Oznaczenie opakowania 
biodegradowalnego, 
które w procesie kom-
postowania nie uwalnia 
żadnych szkodliwych 
substancji.

Znak, nakłaniający 
konsumenta do nieza-
śmiecania otoczenia 
i wyrzucania opakowań 
w miejscach do tego 
przeznaczonych.

W ŻYCIU CODZIENNYM:
nie kupuj więcej niż potrzebujesz, nie wybieraj produktów w zbędnych opakowaniach
nie wyrzucaj zbędnego sprzętu, użyj ponownie lub przekaż dalej
segreguj odpady do odpowiednich pojemników, aby zostały przetworzone na nowe produkty

Kupuj mądrze – 
chroń środowisko!

znak, określający 
możliwość wielokrotnego 
użytku opakowania

znak, określający 
przydatność opakowania do 
recyklingu

PAP

22 papier 

PAP

20 tektura falista 

PAP

21 tektura inna niż falista

GL

71 szkło bezbarwne 

GL

72 szkło zielone 

GL

70 szkło brązowe

aluminium

politereftalan ety-
lenu

polietylen dużej 
gęstości

polichlorek 
winylu

polietylen małej 
gęstości

polipropylen

polistyren

41
ALU ALUlub

1
PET

PET PET

lub lub

2
HDPE

PEHD

HDPE HDPE

lub

lub lub

3
PVC

PVC PVC

lub lub

4
LDPE

PELD

LDPE LDPE

4

lub

lub lub

5
PP

PP PP

5lub lub

5
PS

PS PS

6lub lub

RODZAJE OPAKOWAŃ
Każdy z materiałów, użytych do produkcji opakowań, jest potencjalnym surowcem wtórnym, 
nadającym się do ponownego przerobu.

polietylen
polietylen

polietylen

polietylen
papier

aluminium

Na terenie województwa pomorskiego edycję planszy sfi nansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach kampanii PORZĄDNE 
POMORZE oraz Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Koordynator kampanii: 
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
www.porzadnepomorze.pl
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DZIEŃ DZIECKA
WÓJT GMINY  CHOCZEWO 

ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI 

30 MAJA 
OD GODZ. 1000 

NA GMINNE OBIEKTY SPORTOWE 

W CHOCZEWIE  

ZAPEWNIAMY DOBRĄ ZABAWĘ I MNÓSTWO ATRAKCJI
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INAUGURACJA SEZONU LETNIEGO FORUM „NORDA”
Kolejny raz Metropolitalne Forum 

Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów Norda zaprezentowało 
na nadchodzący czas letni atrakcje 
turystyczne. Gospodarzem tegorocz-
nej konferencji był Burmistrz Miasta 
Puck.

Spotkanie to było okazją do zapre-
zentowania przygotowanej specjal-
nie na ten sezon aplikacji mobilnej 
„Gdynia i Północne Kaszuby”, którą 
można pobrać bezpłatnie w Sklepie 
Play oraz przez stronę www.norda-

forum.pl. Aplikacja stanowi mobil-
ny przewodnik po terenie Gdyni i 
Północnych Kaszub, prezentujący w 
atrakcyjny i nowoczesny sposób naj-
większe atrakcje turystyczne regio-
nu w tym Gminy Choczewo – można 
pobrać mapy, które działają następ-
nie offline. Aplikacja ta jest cały czas 
udoskonalana.

W programie konferencji znalazły 
się liczne atrakcje dla jej uczestni-
ków, w tym m.in. „spacer pod żagla-
mi” czyli rejsy Pomeranią, prezenta-

cja Harcerskiego Ośrodka Morskiego 
jachty i żaglówki na Zatoce Puckiej, 
występy artystyczne, prezentujące 
folklor kaszubski oraz ekspozycje 
stoisk kuchni i rzemiosła regional-
nego. Prawdziwą atrakcją wydarze-
nia była inscenizacja najazdu ka-
prów na port rybacki, pełen pokazów 
walk, musztry i z pewnością dobrej 
zabawy. Bardzo serdecznie dziękuje-
my gospodarzom za wspaniale przy-
gotowaną konferencję.

/R.L./

DZIEŃ SENIORA 2014
Jak co roku, Seniorzy naszej gmi-

ny mieli okazję spotkać się wspól-
nie, tym razem dnia 10 maja na Hali 
Sportowej Zespołu Szkół w Chocze-
wie podczas Balu Seniora. Wśród za-
proszonych gości znalazły się takie 
osoby, jak p. Stanisława Bujanowicz 
– Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Wejherowskiego, p. Wacław Sewe-
ryn – Radny Powiatu Wejherowskie-
go, p. Bogdan Sokołek – dyr. Biura Po-
selskiego Wiceministra Rolnictwa p. 
Kazimierza Plocke, p. Krystyna Paju-
ra – była Wicemarszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, ksiądz proboszcz 
parafii Zwartowo Alojzy Kąkolewski, 

Wójt Gminy Choczewo – p. Wiesław 
Gębka, Przewodniczący Rady Gminy 
Choczewo – p. Bronisław Nowak.

Wydarzenie rozpoczęło się chwilkę 
po godz. 14 przemowami zaproszo-
nych gości, Wójta Gminy Choczewo 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy. 
Tuż po przemówieniach zostały wrę-
czone medale oraz prezenty 6 parom 
z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskie-
go. Po uhonorowaniu jubilatów i 
wspólnym zdjęciu, w trakcie którego 
posłuchać można było marszu we-
selnego Mendelssohna, swoje wystę-
py rozpoczęły dzieci. Jako pierwszy 

wystąpił chór szkolny prowadzony 
przez księdza wikariusza Dawida 
Rożka i p. Mateusza Radziejewskiego, 
następnie swój kunszt aktorski za-
prezentował kabaret dzieci, prowa-
dzony przez panie Jagodę Kreft oraz 
Małgorzatę Kobiela, zwieńczeniem 
występów dzieci był pokaz tańca, 
przygotowany przez panią Natalię 
Kowalewską - Jeżdżewską.

Po zakończeniu części artystycz-
nej Wójt Gminy Choczewo zaprosił 
wszystkich do wspólnego posiłku 
oraz zabawy przy muzyce. Punktu-
alnie o godzinie 17 orkiestra zagrała 
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wszystkim zebranym „Sto lat”, a na 
salę wjechał pokaźnych rozmiarów 
tort. Po tym słodkim poczęstunku 
zabawa na parkiecie trwała dalej, aż 
do godziny 20:30. W roli prowadzą-
cego i czuwającego nad właściwym 
przebiegiem balu wystąpił Zastęp-
ca Wójta Gminy Choczewo p. Robert 
Lorbiecki. Po zakończeniu balu na 
naszych Seniorów oczekiwały auto-
busy PKS, którymi zostali oni rozwie-
zieni do swoich miejscowości.

Dziękujemy serdecznie panu Dy-
rektorowi Zespołu Szkół w Chocze-
wie, p. Andrzejowi Soboń za ogromny 
wkład pracy związany z przygotowa-
niem balu, a także wszystkim pra-
cownikom Zespołu Szkół, którzy ak-
tywnie włączyli się w przygotowanie 
wydarzenia. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy panu Krzysztofowi Lewań-
czyk wraz z pracownikami kuchni 
Zespołu Szkół za przygotowanie prze-
pysznych potraw na ten dzień. Szcze-

gólne podziękowania dla wszystkich 
pracowników Urzędu Gminy Cho-
czewo oraz jednostek organizacyj-
nych za wzięcie czynnego udziału w 
przygotowania, jak i obsługę podczas 
tegorocznego balu. Ogromne wyrazy 
wdzięczności dla pana Adama Gala-
sa dyrektora PKS za udostępnienie 
na ten dzień 3 autobusów.

/A.W./
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XVII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej 
Pracowników Samorządowych w Redzie

Do historii przeszły już kolejne, XIV 
Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej 
Pracowników Samorządowych w Re-
dzie, nad którymi honorowy patro-
nat objął marszałek sejmu RP Grze-
gorz Schetyna.

Przez trzy dni – 24,25 i 26 kwietnia 
2014 r., w salach Zespołu Szkół nr 1 i 
2 w Redzie rozgrywano zacięte mecze 
o najwyższe miejsca w klasyfikacji 
końcowej. Wzięło w nich udział 350 
zawodników z 26 zespołów z całego 
kraju, w tym również drużyna repre-
zentująca Gminę Choczewo.

W klasyfikacji końcowej open zwy-
ciężyła Ostrołęka przed Mysłowicami 

i Redą. Natomiast w kategorii powy-
żej 45 lat wygrał Białogard, miejsce 
drugie zajęło Zabrze, a trzecie Gmina 
Choczewo. Mistrzowie najwyższych 
lokat otrzymali puchary i medale, a 
wszyscy pozostali koszulki i gadżety. 
Dla naszej drużyny dodatkową na-
grodą było wyróżnienie zawodniczki 
z choczewskiej drużyny – p. Alicji Ja-
skulskiej tytułem „Najambitniejsza 
Zawodniczka Mistrzostw”.

Na zakończenie mistrzostw wszy-
scy uczestnicy spotkali się w Re-
stauracji „Dzikie Wino” w Redzie, 
gdzie nastąpiła dekoracja zwycięz-
ców, wręczenie nagród i wyróżnień. 
Po części oficjalnej uczestnicy Mi-

strzostw bawili się przy muzyce ze-
społu DETKO BAND.

Naszą Gminę podczas Mistrzostw 
reprezentowali: Alicja Jaskulska, 
Marlena Gacek, Lila Świątek, Kata-
rzyna Dmochowska, Marek Świą-
tek, Kazimierz Kowalewski, Andrzej 
Kościemski, Józef Marcinkowski, 
Andrzej Bukowski, Tomasz Dołotko i 
Krzysztof Łasiński.

Dziękujemy zawodnikom naszej 
drużyny za godne reprezentowanie 
naszego samorządu i zajęcie tak wy-
sokiej lokaty.

/w.w./

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY’S
Dnia 3 maja na Gminnych Obiek-

tach Sportowych w Choczewie sołec-
twa naszej gminy miały okazję do 
wykazania się w zmaganiach piłkar-
skich, w pierwszej w tym roku edycji 
Turnieju Piłki Nożnej OLDBOY’S.

Do zawodów przystąpiły łącznie 
4 drużyny: Starbienino, Ciekocino, 
Zwartówko oraz drużyna wysta-
wiona przez Stowarzyszenie HUZAR 
Choczewo. Po krótkiej przemowie 
Wójta Gminy Choczewo zawodnicy 
poszczególnych drużyn, w tym rów-
nież Pan Wójt w „barwach” drużyny 
ze Starbienina, stanęli do wspólnego 
zdjęcia. Rozgrywki rozpoczęły się o 
godzinie 11.00 i trwały blisko 5 go-
dzin. Bez poważniejszych kontuzji i 
urazów zwycięstwo w turnieju przy-
padło drużynie ze Starbienina, dru-

gie miejsce zajęła drużyna Ciekocina, 
trzecie - reprezentacji Zwartówka, 
czwarte miejsce zajęła drużyna 
„Aniołków Huzara”. Po zakończeniu 
zmagań i złapaniu oddechu przez za-
wodników zostały wręczone pucha-
ry oraz dyplomy dla poszczególnych 
drużyn, a także statuetki dla Naj-
lepszego Bramkarza, którym został 
Radny Gminy pan Marian Liszniań-
ski, dla Najlepszego Zawodnika - Ar-

kadiusza Zielińskiego, Najstarszego 
Zawodnika - Dariusza Goduli oraz 
dla Najskuteczniejszego Napastnika 
- Wita Nierubiec.

Podczas trwania całego turnieju 
można było skorzystać z poczęstun-
ku przy stoisku gastronomicznym 
restauracji Kasztanowy Gościniec, za 
co serdecznie dziękujemy.

/A.W./
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Drzewko za makulaturę
Dnia 23 kwietnia po raz pierwszy 

nasz gmina miała okazję uczestni-
czyć w akcji Dziennika Bałtyckiego 
oraz Lasów Państwowych - „Drzew-
ko za makulaturę”. Partnerem ak-
cji była między innymi firma Lane 
Energy Poland Sp. z o.o. zajmująca 
się poszukiwaniem i wydobyciem 
gazu z łupków.

Akcja odbywała się na terenie 
Gminnych Obiektów Sportowych w 

Choczewie od godz. 10:00 do 14:00. 
Dla każdej osoby, która przyniosła 
ze sobą co najmniej 5kg makulatury, 
wraz z kuponem wyciętym z „Gryfa 
wejherowskiego”, czekało drzewko. 
Spośród wszystkich kuponów zebra-
nych tego dnia, rozlosowana zosta-
ła nagroda w postaci podkaszarki 
elektrycznej ufundowana przez Skup 
makulatury i folii w Wejherowie. 
Nagroda po publicznym losowaniu 

trafiła w ręce mieszkanki Chocze-
wa – Michaliny Gradek. Gratulujemy 
szczęścia.

Dziękujemy serdecznie Dzienni-
kowi Bałtyckiemu, Lasom Państwo-
wym oraz Firmie Lane Energy Poland 
za zainicjowanie tego typu akcji na 
terenie naszej gminy. Mamy nadzie-
ję, że zbiórka ta wpisze się na stałe w 
kalendarz wydarzeń naszej gminy.

/A.W./

Kolejne pyszności na Liście Produktów 
Tradycyjnych

W dniu 29 kwietnia na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych zostały wpi-
sane dwa nowe specjały stworzone 
przez mieszkanki naszej gminy, a 
mianowicie: Pasztet z pomuchla (z 
dorsza) pani Katarzyny Zacharewicz 
– właścicielki Gospodarstwa Agro-
turystycznego „Ola” w Słajszewie, a 
także Śledź bałtycki po rybacku pani 
Mirosławy Gawryszewskiej - Gór-
czyńskiej właścicielki Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Gawryś” w Słaj-
szewie.

Serdecznie gratulujemy i oczekuje-

my na kolejne wpisy 
przysmaków z terenu 
naszej gminy na Listę 
Produktów Tradycyj-
nych.

/A.W./
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GAZ ŁUPKOWY W GMINIE CHOCZEWO
Gmina Choczewo położona jest na 

terenie koncesji na poszukiwanie 
gazu ziemnego ze skał łupkowych 
przyznanej Lane Energy Poland przez 
Ministerstwo Środowiska. Obecnie 
prowadzimy tu prace poszukiwaw-
cze, w trakcie których bezpieczeń-
stwo ludzi oraz ochrona środowiska 
są naszym priorytetem.

Poszukiwanie gazu z łupków jest 
złożonym procesem, który może 
trwać wiele lat. Początkowe etapy 
poszukiwań obejmują przeprowa-
dzenie badań sejsmicznych oraz 
szczegółową analizę uzyskanych w 
ich trakcie danych. Są one również 
porównywane z rezultatami innych 
badań sejsmicznych oraz odwiertów 
wykonanych w tym samym regio-
nie, co umożliwia lepsze poznanie 
właściwości podziemnych skał. Na 
podstawie tych szczegółowych ana-
liz, inżynierowie proponują lokaliza-
cję odwiertu, który umożliwia lepsze 
zrozumienie miejscowych uwarun-
kowań geologicznych i właściwości 
podziemnych skał. Następnie wyko-
nuje się odwiert, podobny do tego w 
Lublewie, który pozwala ocenić moż-
liwość wydobycia gazu w tym miej-
scu.

W zależności od rezultatów uzy-
skanych w trakcie wstępnego od-
wiertu, może zostać wykonany do-
datkowy dłuższy, boczny odwiert 
wewnątrz wybranej skały łupkowej, 
w celu lepszego poznania podziem-
nej struktury geologicznej oraz pa-
rametrów złoża. Następnie może być 
wykorzystany zabieg „stymulowania 
hydraulicznego” w odwiercie, w celu 
sprawdzenia, czy w tym miejscu wy-
stępuje wystarczająca ilość gazu po-
zwalająca na jego wydobycie. Wtedy 
też mogą być prowadzone testy prze-
pływu gazu. Jeżeli przebiegają one 
pomyślnie, w ich trakcie pojawia się 
tzw. świeczka – płomień, wskazujący 

na spalanie gazu. Podczas tego testu 
zbierane są dodatkowe dane tech-
niczne pozwalające ocenić inżynie-
rom właściwości warstwy łupkowej 
w pobliżu odwiertu, na głębokości 
trzech kilometrów pod powierzchnią 
ziemi.

Wszystkie opisane prace Lane 
Energy Poland przeprowadza przy 
zachowaniu najwyższych standar-
dów bezpieczeństwa i ochrony śro-
dowiska. Przejście od etapu poszu-
kiwania do wydobywania wymaga 
dalszych prac na przestrzeni kilku 
lat wykonanych w różnych lokaliza-
cjach, tak aby ustalić, czy występują-
ce ilości gazu pozwalają na jego wy-
dobycie na skalę przemysłową.

W trosce o środowisko naturalne

Należycie przeprowadzane prace 
poszukiwawcze i wydobycie gazu z 
łupków jest bezpieczne dla środowi-
ska. W trakcie naszych prac zacho-
wywane są najwyższe środki ostroż-
ności, które pozwalają skutecznie 
chronić środowisko naturalne. Pro-
ces poszukiwawczy jest ściśle mo-
nitorowany przez szereg organów 
państwowych, m.in. Ministerstwo 

Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy 
i Państwowy Instytut Geologiczny. 
Współpracujemy na bieżąco z tymi 
instytucjami i udostępniamy im 
wszystkie stosowne dane. Wyniki 
kontroli przeprowadzonych przez te 
organy potwierdzają, że właściwe 
zarządzanie poszukiwaniem i wydo-
bywaniem gazu jest bezpieczne dla 
środowiska naturalnego i okolicz-
nych mieszkańców.

Korzyści dla gminy i jej mieszkańców

Lane Energy Poland płaci wszyst-
kie przewidziane w polskim prawie 
podatki i opłaty, które trafiają na-

stępnie do władz samorządowych 
i centralnych. Korzyści dla gmin to 
również zwiększone wpływy z tytu-
łu: podatku gruntowego uiszczane-
go za grunty, na których pracujemy, 
opłat emisyjnych, opłat za użytko-
wanie wody, opłat wydobywczych 
za gaz spalany w trakcie testów oraz 
opłat za użytkowanie górnicze.

Prace poszukiwawcze generują  
również dodatkowe miejsca pracy, 
a także zyski dla lokalnych przedsię-
biorców. Wśród podmiotów gospo-
darczych, które uzyskały dodatkowe 
dochody są miejscowe hotele, firmy 
cateringowe i transportowe, przed-
siębiorcy budowlani, a także lokalne 
firmy usługowe, takie jak np.: stacje 
benzynowe. Współpracujemy bli-
sko z kilkoma podwykonawcami w 
okolicy, którzy są zatrudnieni przy 
utrzymaniu placu wiertni lub wy-
najmują sprzęt potrzebny w trakcie 
naszych prac.

Program Inwestycji Lokalnych 
Lane Energy Poland

Wspólnie ze społecznościami lokal-
nymi i władzami samorządowymi 
opracowaliśmy Program Inwestycji 
Lokalnych na rok 2014. W tym roku 
w Choczewie planujemy dofinan-
sować renowację boiska w gminnej 
szkole oraz wesprzeć organizację 
takich wydarzeń i inicjatyw jak Dni 
Choczewa, Dożynki, Piknik z okazji 
Dnia Dziecka, Przyjęcie Bożonarodze-
niowe, Letnie Wakacje, przygotowa-
nie paczek dla potrzebujących oraz 
program profilaktyki dentystycznej.

Oczekujemy z dużą niecierpliwo-
ścią tych wydarzeń, ponieważ po-
zwalają one zespołowi Lane Energy 
Poland spotkać się i utrzymywać 
kontakty z mieszkańcami gminy, a 
także odpowiedzieć na wszystkie ich 
pytania.

Chętnie opowiadamy o naszej 
pracy

Cieszymy się, że nasze prace wzbu-
dzają zainteresowanie lokalnej spo-
łeczności. W ostatnim czasie gości-
liśmy na terenie placu wiertniczego 
w Sławoszynie przedstawicieli Rady 
Gminy, a także kilka wycieczek 
szkolnych. Ponadto przedstawiliśmy 
uczniom z okolicznych szkół zagad-
nienia związane z poszukiwaniem 
gazu z łupków.
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II MIĘDZYNARODOWE FORUM ENERGETYKI 
JĄDROWEJ W WARSZAWIE

Dnia 14 kwietnia 2014 r. w Sali Kon-
ferencyjnej Hotelu Marriott w War-
szawie odbyła się II edycja Międzyna-
rodowego Forum Energetyki Jądrowej, 
w której jako przedstawiciel Komitetu 
Obywatelskiego „TAK dla atomu w 
Gminie Choczewo” miałem przyjem-
ność również uczestniczyć.

Hasło przewodnie tegorocznej edy-
cji Forum brzmiało „ATOM A SPRAWA 
POLSKA, CZYLI CZAS NA KONKRETY”. 
Wskazuje ono na to, że Program Pol-
skiej Energetyki Jądrowej, przyjęty w 
styczniu br. przez Radę Ministrów ma 
się całkiem dobrze…, wbrew temu co 
napisano w wielu gazetach i na stro-
nach internetowych. Połączono mia-
nowicie odejście Pani Minister Hanny 
Trojanowskiej z pełnionego dotych-
czas stanowiska z domniemanym 
odchodzeniem przez Polski Rząd od 
projektu budowy polskiej elektrow-
ni jądrowej. Pełnomocnik Rządu ds. 
Polskiej Energetyki Jądrowej H. Tro-
janowska zakończyła swoją pracę, 
gdyż wypełniła powierzone zadania 
- przygotowała PPEJ i przedstawiła go 
Radzie Ministrów, która przygotowa-
ny program zaakceptowała… Zaak-
ceptowała… i przyjęła, więc czy w tym 
przypadku można mówić o odejściu 
od realizacji Programu przez Polski 
Rząd…?

„Konkrety” z tegorocznego hasła Fo-
rum, zawarte również w przygotowa-
nym przez Panią Minister Programie, 
zostały przedstawione podczas Forum 
przez zaproszonych prelegentów, eks-
pertów, gości zorientowanych w re-
alizacji programu oraz interesariuszy 
biorących udział w projekcie i zainte-
resowanych jego wdrożeniem.

Program Forum podzielono na trzy 
sesje tematyczne, obejmujące za-
gadnienia związane z realizacją Pro-
gramu Polskiej Energetyki Jądrowej: 
Energetyka jądrowa jako element w 
polskim mixie energetycznym, Po-
ziom rozwiązań technologicznych w 
energetyce jądrowej i Szanse dla re-
gionu lokalizacji elektrowni jądrowej. 
Oprócz prezentacji i wystąpień zapro-
szonych gości, przewidziane były pa-
nele dyskusyjne, które umożliwiały 
podzielenie się swoimi opiniami na 
tematy podejmowane przez prelegen-
tów.

Pierwszym tematem podjętym na 
Forum, a budzącym zazwyczaj naj-
więcej emocji, był sposób finansowa-
nia realizacji projektu jądrowego. Na 

pytanie, czy obecnie największym 
problemem jest pozyskanie pieniędzy 
potrzebnych na budowę EJ, odpowia-
dali m.in.: Poseł Andrzej Czerwiński 
- Przewodniczący parlamentarnego 
zespołu ds. energii, Marzena Piszczek 
- Wiceprezes Zarządu ds. finansowych 
PGE EJ 1 - spółki celowej powołanej do 
budowy pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej, Zbigniew Kubacki - Dyrek-
tor Departamentu Energii Jądrowej 
w Ministerstwie Gospodarki oraz Ja-
nusz Włodarski - Prezes Państwowej 
Agencji Atomistyki. Marzena Piszczek 
oświadczyła, że „Polski projekt jądro-
wy oprze się o oferty agencji kredytów 
eksportowych, a udział banków ko-
mercyjnych w jego finansowaniu bę-
dzie mało znaczący”. Wiceprezes PGE 
EJ1 zapowiedziała też, że wkrótce pod-
jęta zostanie decyzja o oczekiwanym 
minimalnym udziale finansowym 
partnera strategicznego. Finanso-
wanie wpisano w model pozyskania 
partnera, który będzie strategiczny, 
dlatego, że zapewnia operowanie 
elektrownią, dostawy paliwa, usługi 
serwisowe oraz pozyskanie finanso-
wania. Zgodnie z przyjętym przez rząd 
programem energetyki jądrowej, roz-
strzygnięcie postępowania na part-
nera strategicznego PGE EJ1 powinno 
nastąpić do końca 2016r.

Równie ważnym elementem proce-
su wdrażania projektu jądrowego jest 
obowiązujące prawo, i dlatego Zbi-
gniew Kubacki omówił najważniejsze 
zagadnienia prawne zapisane w Usta-
wie Prawo atomowe i założenia PPEJ, 
który jest kompleksowym katalogiem 
działań dla rozwoju energetyki jądro-
wej w Polsce. Określa on nie tylko har-
monogram budowy, ale także zakres 
odpowiedzialności instytucji biorą-
cych udział we wdrażaniu Programu 
oraz kwestie związane z bezpieczeń-
stwem jądrowym i ochroną radiolo-
giczną.

 Do zagadnień związanych 
z prawem, odniósł się Janusz Wło-
darski, podkreślając jak ważna jest 
konieczność określenia w zapisach 
Prawa atomowego szczegółowych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa 
obiektów jądrowych. Zwrócił uwagę 
również na to, jak ważną częścią dzia-
łań PAA jest udostępnianie informacji 
społecznej.

Uczestnicy drugiej sesji tematycz-
nej, w swoich prelekcjach skupili się 
także na problemie bezpieczeństwa w 

nowoczesnych rozwiązaniach tech-
nologicznych stosowanych w ener-
getyce jądrowej. Wszyscy prelegenci 
- związani na co dzień bezpośrednio 
z techniką jądrową, w swoich wy-
stąpieniach jednoznacznie dawali 
do zrozumienia, że bezpieczeństwo, 
technologia budowy i ekonomiczność 
są najważniejszymi warunkami roz-
woju energetyki jądrowej.

Ostatnim tematem podjętym przez 
uczestników Forum było rozważa-
nie możliwości i szans dla regionu, 
w którym elektrownia powstanie. 
Ze względu na możliwości, jakie bu-
dowa elektrowni może dać gminie 
i jej mieszkańcom - podatki, praca, 
powstanie wszelkiej infrastruktury, 
zaangażowanie miejscowych firm w 
proces budowy i rozwój w skali całego 
regionu, temat ten był dla mnie nie-
zwykle ważny. Reprezentując tę część 
społeczeństwa Gminy Choczewo, któ-
ra popiera budowę Elektrowni Jądro-
wej w naszej Gminie, przedstawiłem 
właśnie takie stanowisko, wskazując 
na to, że mieszkańcy potrzebują no-
wych miejsc pracy, a rozpoczęcie bu-
dowy jest w stanie te miejsca nam 
zapewnić.

Sebastian Milewski
Przewodniczący Komitetu 

Obywatelskiego
„TAK dla atomu 

w Gminie Choczewo”

Gmina Choczewo została wybrana jako 
jedna z trzech potencjalnych lokalizacji 
budowy pierwszej EJ w Polsce.

7 lutego 2013 roku PGE EJ podpisała umo-
wę z konsorcjum firm WorleyParsons, 
której przedmiotem są badania środo-
wiskowe, badania lokalizacji oraz usług 
związanych z uzyskaniem pozwoleń i 
uprawnień niezbędnych w procesie inwe-
stycyjnym.

W dniu 8 marca 2013 roku konsorcjum 
firm WorleyParsons otrzymało upoważ-
nienie do rozpoczęcia realizacji prac wraz 
ze wskazaniem lokalizacji Choczewo i 
Żarnowiec. W I kwartale 2014 roku wyko-
nawca m.in. uzyskał pozwolenie na budo-
wę wieży meteorologicznej w lokalizacji 
Żarnowiec i zakończył analizę w sprawie 
wody chłodzącej dla obu lokalizacji. W II 
kwartale 2014 planowane są prace m.in. w 
zakresie opracowania przez Wykonawcę 
Matrycy wymagań i proponowanego za-
kresu Raportu lokalizacyjnego i rozdziału 
Wstępnego Raportu Bezpieczeństwa. PGE 
podało, że w dniu 17 lutego 2014 roku na-
stąpiło otwarcie ofert ostatecznych w po-
stępowaniu na wybór inżyniera kontrak-
tu. Zakończenie postępowania i ogłoszenie 
wyniku planowane jest na III kwartał 2014 
roku (przy założeniu braku odwołań).
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Mieszkańców okolic, na terenie których planowane są duże inwestycje, szczególnie z wykorzystaniem nowych 
technologii, zawsze dręczą różne obawy. Każda wielka budowa zakłóca dotychczasowy biologiczny rytm życia przyrody. 
Ilość zaangażowanego ciężkiego sprzętu, środków komunikacji, uzbrojenia technicznego terenu (infrastruktury) są 
odczuwane przez mieszkańców jako uciążliwe.

I nie można się temu dziwić. Nikt nie lubi tego, co zostaje mu narzucone. Tym bardziej perspektywa budowy 
elektrowni jądrowej, która jest technologią zupełnie obcą w Polsce (mimo zaniechanej próby budowy siłowni na 
początku lat 90-tych), przeraża mieszkańców sąsiadujących z wytypowanymi, potencjalnymi lokalizacjami tej 
inwestycji. Czy słusznie?

Spróbujmy zdiagnozować najpierw niedogodności, jakie niesie za sobą budowa elektrowni jądrowej. (…)
Jak wspomniałem we wstępie, inwestycja na tak dużą skalę zakłóci także rytm życia mieszkańców i przyrody. W 

czasie budowy będą użyte duże ilości sprzętu, powstanie sieć dróg komunikacyjnych przerywających dotychczasowe 
szlaki komunikacyjne, staną szpalery słupów energetycznych, powstaną rurociągi naziemne, czasami kanały wodne. 
W pobliżu budowy zlokalizowane zapewne będą osiedla mieszkaniowe dla załóg budowlanych. Istotną uciążliwością 
będzie jednak odczuwanie tzw. „atomowego horroru”, jak opisuje to pan G. Syga w swojej książce „Wolność wyboru 
czy świr atomowy” z 1989 roku. Im większe miasto i im bliżej sąsiadować będzie z budowaną elektrownią (co oznacza 
rozleglejsze domniemanie zagrożenia interesów, np. dochodów z tytułu atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej), 
tym potencjalnie większa będzie 
liczba, powodowanych obsesyjnym 
strachem, głosicieli kataklizmu. 
Ludzie Ci dochodzą do swoich 
„prawd” emocjonalnie, wspierają 
się fałszywymi autorytetami, 
dokumentami i danymi, używanymi 
w mylącym kontekście. Paradoksalnie, 
rodzaj i zasięg kłopotów zależeć 
będzie nie od samego faktu dużej 
budowy, a właśnie od tych ludzi. 
Powstaje ogromny problem, kiedy 
w gronie głosicieli „nieszczęścia” 
znajdą się lokalne autorytety, osoby 
znane, szanowane, wiarygodne 
zawodowo, ponieważ skuteczniejsze 
będzie rozprzestrzenianie się 
katastroficznych lęków i poczucia 
zagrożenia. Już dziś typowi 
przeciwnicy budowy elektrowni 
jądrowej, nie wywodzący się zwykle z 
lokalnych środowisk, z uporem powtarzają, że bez względu na realizatorów, na ich intencje, na osiągane rezultaty, 
jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. Można zaobserwować jednak, że budzi to coraz większy sprzeciw i 
protest mieszkańców, którzy widzą w inwestycji nie tylko same wady i uciążliwości, ale przede wszystkim korzyści.

I bardzo dobrze! Każda duża inwestycja to przede wszystkim korzyści, których nie ukrywa się. Nie kwestionujemy 
przecież wszelkich możliwych niedogodności, a ponieważ lokalizacja elektrowni jądrowej jest realizowaniem interesu 
całego kraju, to oczywiste jest, że ta część nakładów finansowych, która zawsze bywa przeznaczona na dostosowanie 
otoczenia do warunków eksploatacji budowanego obiektu, musi być znacznie powiększona dla zrekompensowania 
uciążliwości. Tak jest na całym świecie i podobnie będzie w Polsce. Nawet w bogatych krajach dzieje się podobnie.

Korzyści i uciążliwości w okolicy budowy 
elektrowni jądrowej
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Mieszkańcy okolicy wytypowanej lokalizacji elektrowni jądrowej odczują korzyści już w czasie prac  
przygotowawczych do budowy czy realizacji prac budowlanych. Departament Energii Stanów Zjednoczonych 
opublikował w 2005 roku dokument “DOE NP2010 Nuclear Power Plant Construction Infrastructure Assessment”, 
w który podano przybliżoną liczbę osób zatrudnionych na etapie budowy siłowni jądrowej. Okazuje się, że przy 
budowie elektrowni z jednym blokiem (czyli z jednym reaktorem), pracować będzie nawet 2300 osób, z czego 
pracownicy budowy stanowić będą ok. 1600 osób! Poza ekipą budowlaną przy przedsięwzięciu obecne będą inne 
grupy pracowników, odpowiedzialne m.in. za zarządzanie i nadzór, obsługę budowy, a także pracownicy generalnego 
wykonawcy i inwestora, w tym przyszła załoga ruchowa i remontowa. Część z tych osób będzie rekrutowana do 
pracy spośród mieszkańców okolic. W tabelach 1 i 2 przedstawiono dokładną strukturę zatrudnienia.

Tabela 1. Struktura zatrudnienia przy budowie elektrowni jądrowej z jednym blokiem – pracownicy fizyczni
Specjalność Procent 

zatrudnionych osób
Liczba zatrudnionych 

osób
Spawacze/ślusarze 4% 60
Cieśle/stolarze 10% 160
Elektromonterzy 18% 290
Zbrojarze 18% 290
Izolerzy 2% 30
Pracownicy niewykwalifikowani 10% 160
Betoniarze/murarze/tynkarze 2% 30
Mechanicy 3% 50
Operatorzy maszyn/automatycy 8% 130
Malarze 2% 30
Monterzy rurociągów 17% 270
Blacharze 3% 50
Kierowcy pojazdów budowlanych 3% 50
Suma: 100% 1 600

Tabela 2. Struktura zatrudnienia przy budowie elektrowni jądrowej z jednym blokiem – pracownicy fizyczni i 
pozostałe grupy

Specjalność Liczba zatrudnionych osób
Pracownicy fizyczni 1 600
Nadzór robót, kierownicy budowy 80
Personel obsługowy 160
Pracownicy kontroli jakości 40
Pracownicy dostawców i poddostawców 140
Pracownicy Generalnego Wykonawcy 100
Pracownicy Inwestora 100
Załoga rozruchowa 60
Dozór jądrowy 20
Suma 2 300

Ale to nie koniec korzyści. Powstanie bowiem cała infrastruktura niezbędna do funkcjonowania takiej elektrowni.
(…)
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku wyboru danej gminy pojawią się nowe miejsca pracy oraz rynek zamówień 

dla lokalnych przedsiębiorców, dostarczających różne towary i świadczących usługi. Elektrownia oznacza przecież 
dodatkowe pieniądze w budżecie gminy z tytułu podatku od nieruchomości, liczone w milionach złotych rocznie! 
To te środki pozwolą na sfinansowanie wielu lokalnych potrzeb. Udział w podatku od nieruchomości będą miały 
również sąsiednie gminy. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie rozbudowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, 
z której korzystać będą przecież wszyscy mieszkańcy. To nie koniec korzyści finansowych, przyszli pracownicy 
elektrowni jądrowej będą przecież płacić podatki. Dzięki temu gminy otrzymają dodatkowe pieniądze z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie trzeba się obawiać także spadku ruchu turystycznego. Wręcz przeciwnie, elektrownia jądrowa, jako jedyny 
taki obiekt w Polsce, będzie wręcz przyciągała turystów. Powstanie Centrum Informacyjno-Edukacyjne, do którego 
przyjeżdżać będą wycieczki szkolne czy studenckie nawet z całego kraju.

Wystarczy spojrzeć na inne kraje. Na przykład w Belgii elektrownia jądrowa Tihange została wybudowana w 
sąsiedztwie historycznego miasta. Jak się okazuje nie zaobserwowano tam negatywnego wpływu na turystykę. 
Wycieczki organizowane przez władze elektrowni przyciągają ludzi do miasta, co wpływa na rozwój handlu i usług. 
(…)

Ale oprócz materialnych są i inne korzyści, jakie wniesie do otoczenia obiekt, który nasycony jest najwyższą 
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14 maja 2014 roku, na terenie lo-
kalizacji „Żarnowiec” zainstalowa-
no wieżę meteorologiczną, służącą 
do pomiaru warunków atmosfe-
rycznych. Instalacja wieży jest ele-
mentem badań środowiskowych 
i lokalizacyjnych realizowanych 
przez firmę WorleyParsons od je-
sieni ubiegłego roku. 

Montaż wieży meteorologicznej 
prowadzony był przez firmę ENOR 
oraz Instytut Budownictwa Wodne-
go PAN na zlecenie WorleyParsons, 
wykonawcy badań środowiskowych 
i lokalizacyjnych.

Stumetrowy maszt kratownicowy 
posadowiony został na betonowym 
bloku fundamentowym. Konstruk-
cja została dodatkowo zabezpieczona 
trzema stalowymi odciągami. Wieża 
wraz z oprzyrządowaniem została 
wybudowana zgodnie z obowiązu-
jącymi polskimi przepisami oraz z 
uwzględnieniem wytycznych szcze-
bla międzynarodowego, wydanych 
m.in. przez Międzynarodową Agen-
cję Energii Atomowej i Stowarzysze-
nie Zachodnioeuropejskich Organów 
Nadzoru Instalacji Jądrowych. Po-
nadto spełnia wymogi określone w 
najnowszej wersji instrukcji Ame-
rykańskiej Komisji Regulacji Energii 
Jądrowej (USNRC) „Meteorological 
Monitoring Programs for NPP” (Pro-
gramy monitoringu warunków me-
teorologicznych dla elektrowni ją-
drowych).

Na wieży zainstalowane zosta-
ły urządzenia służące do pomiaru 
m. in. prędkości i kierunku wiatru, 
temperatury otoczenia, różnicy tem-
peratur (w pionie), opadów atmos-
ferycznych, wilgotności i ciśnienia 
atmosferycznego.

Dane zebrane w wyniku moni-
toringu meteorologicznego, który 
zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu przeprowadzania oceny terenu 

przeznaczonego pod 
lokalizację obiektu 
jądrowego, przypad-
ków wykluczających 
możliwość uznania 
terenu za spełniają-
cy wymogi lokaliza-
cji obiektu jądrowego 
oraz w sprawie wy-
magań dotyczących 
raportu lokaliza-
cyjnego dla obiektu 
jądrowego, potrwa 
minimum dwa lata, 
posłużą do określenia 
warunków meteoro-
logicznych i klima-
tycznych oraz oceny 
terenu przeznaczo-
nego pod lokalizację 
elektrowni jądrowej, 
dane te zostaną rów-
nież wykorzystane do 
opracowania Raportu 
Lokalizacyjnego oraz 
rozdziału „Ocena lo-
kalizacji obiektu ją-
drowego” Wstępnego 
Raportu Bezpieczeń-
stwa. Raport ten bę-
dzie podstawą dla 
Prezesa Państwowej 
Agencji Atomistyki do 
wydania zezwolenia 
na budowę elektrow-
ni jądrowej.

Podobna wieża me-
teorologiczna zosta-
nie posadowiona w 
pobliżu lokalizacji 
„Choczewo”. Jej do-
kładne położenie zo-
stanie ustalone w 
taki sposób, aby pro-
wadzone w później-
szym terminie prace 
budowlane nie prze-
szkadzały w jej funk-
cjonowaniu.

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

techniką oraz wszelkie korzyści związane z ożywieniem gospodarczym regionu. Wówczas protesty przeciwników 
przestaną być bezinteresownym happeningiem. Staną w kolizji z interesami mieszkańców. Nie ulega przecież 
wątpliwości: będą uciążliwości – będą też korzyści!

Łukasz Koszuk 
Fundacja FORUM ATOMOWE

Artykuł w całości dostępny jest w czasopiśmie „Forum Atomowe” na stronie: www.forumatomowe.org/
czasopismo lub na portalu

www.energiaajdrowa.pl

Instalacja wieży meteorologicznej w lokalizacji 
„Żarnowiec”
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Kontynuacja projektu 
„Moja gmina, moje miejsce na Ziemi”

Już trzy piątkowe „Debaty przy fili-
żance herbaty” za nami. Ale spotka-
my się znowu 30 maja, a potem 6 i 
20 czerwca, jak zwykle w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Choczewo. 
Oczywiście drzwi nadal są otwarte 
dla wszystkich mieszkańców i gości 
z trzech gmin Choczewa, Gniewina, 
Krokowej.

Nie zmieni się też formuła: cało-
dzienny program debat jest dzielony 
na dwie części: 

- w godz. 11.00 - 16.00 - indywidu-
alne rozmowy z mieszkańcami i 
warsztaty dla uczniów klas gimna-
zjalnych.

- w godz. 16.00 - 19.30  - część se-
minaryjna - wykłady i wymiana po-
glądów uczestników debat z eksper-
tami.

Zrealizowane spotkania:

I Debata - 04.04.2014 dotyczyła two-
rzenia strategii rozwoju gmin. Przy 
pomocy ekspertów dr Michała Buliń-
skiego i dr Sylwii Mrozowskiej pre-
cyzowano odpowiedzi na pytania: (1) 
czym jest zrównoważony rozwój (2) 
co jest bogactwem naszych gmin (3) 
jak powinno się pracować nad stra-
tegią rozwoju (4) czy rozwój zielo-
nego rynku pracy można oprzeć na 
dziedzictwie przyrodniczym, kultu-
rowym i historycznym (4) na czym 
polega udział społeczny i konsul-
tacje. Miłą atmosferę rozmów przy 
herbacie zapewnił słodki poczęstu-
nek Krystyny Gabryelskiej z Koła Go-

spodyń Wiejskich w Choczewie.

II Debata - 25.04.2014 była poszu-
kiwaniem odpowiedzi na pytania: 
(1) jak gospodarować na terenach 
objętych ochroną przyrody (2) jak 
najlepiej wykorzystać dogodne wa-
runki do produkcji energii z OZE (3) 
jak kształtować rynek pracy, aby za-
pobiegać ucieczce młodego pokolenia 
do miast.

Na temat terenów chronionych w 
naszych trzech gminach mówili: Mi-
chał Machnikowski ze Starostwa Po-
wiatu Wejherowskiego i Marzenna 
Nowakowska z Fundacji Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa 
(program „Misja Natura”).

Stymulowanie rozwoju rynku pra-
cy na terenach atrakcyjnych tury-
stycznie:

(1) Ciekawy przykład przedstawił 
Krzysztof Kanneberg, rektor Wyższej 
Szkoły Zarządzania Środowiskiem 
w Tucholi. Zorganizowano tam pla-
cówkę edukacyjną przyjmującą rok-
rocznie ok. 1000 studentów, co daje 
możliwość kształcenia i zatrudnie-
nia na miejscu w zawodach związa-
nych z leśnictwem.

(2) Interesujący punkt widzenia 
na realizację zapisów ustawowych 
ochrony środowiska przedstawił Ta-
deusz Pastusiak ze Stowarzyszenia 
Turystycznego „Lubiatowska Wy-
dma”. Organizując burzę mózgów 
w Lubiatowie opracował całoroczną 
propozycję ochrony wydmy przy cie-

kawej ofercie wypoczynku i edukacji 
dla odwiedzających. Powstanie takiej 
placówki stanowiłoby perspektywę 
poszerzenia rynku pracy dla lokalnej 
ludności. (3) O możliwościach stwo-
rzenia kolejnej szansy zatrudnienia 
osób, których pasją jest kucharzenie, 
świadczyły gołąbki pieczone w piecu 
chlebowym i ciasta - poczęstunek 
Koła Gospodyń Wiejskich ze Starbie-
nina. Dobra regionalna kuchnia to 
również dziedzina przyciągająca tu-
rystów.

III Debata - 09.05.2014 - Pytania ko-
lejnej debaty kierowane były do eks-
perta dr Jaromira Kupki z Fundacji 
Rozwoju EkoEenergetyki w Gdańsku 
i przedstawicieli Firmy „Słoneczna 
Grupa”: (1) jak pozyskiwać i oszczę-
dzać energię z OZE (2) czy da się ją 
magazynować (2) jak  rozwijać pro-
sumencki rynek pracy (3) jakie są 
uwarunkowania prawne i możliwo-
ści pozyskania dotacji na ten cel.

Wesołym urozmaiceniem spotka-
nia, przy smacznym poczęstunku 
Koła Gospodyń Wiejskich z Chocze-
wa, były warsztaty dotyczące wza-
jemnej komunikacji prowadzone 
przez Marzennę Nowakowską z FWIE 
z Krakowa pod tytułem - Jak słuchać 
urzędników i ekspertów, żeby zrozu-
mieć (program „Misja Natura”).

Tematyka kolejnych piątkowych 
spotkań:

IV Debata - 30.05.2014 - Oszczędność 
i pozyskiwanie energii w oparciu o 
lokalne możliwości. Pompy ciepła.

V Debata - 06.06.2014 - Gospodar-
ka odpadami i gospodarka wodno – 
ściekowa. Biogazownie.

VI Debata - 20.06.2014 - Ogród, 
warzywnik, zdrowa, lokalna dieta. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu na Rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Koordynator projektu Ewa Podlesińska
Polski Klub Ekologiczny
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO BORKOWO LĘBORSKIE

WYCIECZKA DO ZOO

Dnia 03.05.2014. udaliśmy się na 
wycieczkę do ZOO. Ku naszemu zdzi-
wieniu było bardzo dużo chętnych 
i w sumie pojechało nas 51 osób. O 
godzinie 8:00 wszyscy uśmiechnięci 
i zadowoleni ruszyliśmy na wyciecz-
kę. Na szczęście pogoda nam dopisa-
ła. W ZOO wszyscy podziwiali piękne 
zwierzęta i nie tylko :) Oczywiście 
w drodze powrotnej odwiedziliśmy 
Mc’Donald. Wszyscy zmęczeni, ale 
zadowoleni wrócili do domu.

SOŁECTWO CHOCZEWO

Nie gadamy, robimy!

Czyny społeczne ciągle nie są w 
modzie. Kojarzą się wciąż z przymu-
sową i byle jak wykonywana pracą 
podszytą ideologicznymi pobudka-
mi. Takie, pospolite niegdyś, akcje 
doskonale pamiętają starsi, którzy 
niejednokrotnie wspominają je z 
pewnym sentymentem. Dla młodego 
pokolenia są to wydarzenia prehisto-
ryczne i niezrozumiałe ekonomicz-
nie i społecznie. Pojęcie mienia spo-
łecznego jest w ogóle mgliste i stąd 
poszanowanie wspólnej własności 

często pozostawia wiele do życzenia. 
Najczęściej ludzie wychodzą z zało-
żenia, że skoro płacą podatki to obo-
wiązkiem instytucji państwowej lub 
samorządowej jest dbanie o mienie 
publiczne i zabezpieczenie wszelkich 
roszczeń podatnika. Trudno więc 
dziś przekonać kogoś do czynnego 
zaangażowania się w pracę poży-
teczną dla swojego środowiska.

Sołtys Choczewa, p. Ignacy Goyke, 
spróbował i udało się namówić kilka 
osób do wykonania drobnych prac 
na rzecz sołectwa. W czynie spo-
łecznym odmalowaliśmy więc pięć 
ławek w Choczewie przy trasie: blo-

ki mieszkalne przy ul. Puckiej - do 
cmentarza. Materiały zakupione zo-
stały z pieniędzy sołeckich, a prace 
wykonali: Gabrysia Goyke, Gabrysia 
Łasińska, Franciszek Fleming i Igna-
cy Goyke. Tych, którzy na zebraniach 
i sesjach Rady Gminy narzekają, że 
Choczewo jest brzydką i zaniedba-
ną miejscowością zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych pracach 
estetyzacyjnych. Czekamy także na 
pomysły i inicjatywę mieszkańców. 
DLA DOBRA WSI CHOCZEWO!

Krzysztof Łasiński

SOŁECTWO CHOCZEWO

SERDECZNIE ZAPRASZA

WSZYSTKIE  MAMY  Z  SOŁECTWA  CHOCZEWO

NA  UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA  MATKI

DNIA  26.05.2014r.o godz. 1700

W  SALI  CENTRUM  INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

RADA SOŁECKA
SOŁECTWA CHOCZEWO
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WYCIECZKA DO USTKI I DOLINY CHARLOTTY
Dnia 15 maja 2014 r. emeryci i ren-

ciści z choczewskiego Koła Emerytów 
i Rencistów wybrali się na autoka-
rową wycieczkę turystyczno-krajo-
znawczą.

Pierwszym punktem wycieczki 
była Ustka - popularny nadmorski 
kurort z kąpieliskiem i portem, w 
którym leczy się między innymi cho-
roby układu oddechowego.

Spacer po mieście rozpoczął się od 
wizyty w Muzeum Chleba, znajdu-
jącym się na poddaszu historycznej 
kamieniczki, w której mieści się pie-
karnia Eugeniusza i Adama Brzóski. 

Jest to faktycznie „miejsce zaczaro-
wane, w którym w przedmiotach 
zaklęty został czas…” Zapach świeżo 
upieczonego chleba przywodzi na 
myśl wspomnienia z dzieciństwa, a 

zebrane w jednym miejscu zabytko-
we eksponaty i maszyny związane 
z piekarnictwem i cukiernictwem 
zachwycają i zadziwiają, jak można 
było w minionych wiekach wyrabiać 
chleb, przygotowywać ciasta, torty 
czy cukierki bez użycia prądu…

Urokliwe uliczki z domkami rybac-
kimi i kamieniczkami z XIX wieku 
zawiodły zwiedzających na portowe 

nabrzeże, przy którym stoi niewiel-
ka latarnia morska z 1982 roku i na 
molo, na którym króluje Ustecka 
Syrenka, a w końcu na słynną, sło-
neczną promenadę istniejącą od 1875 
roku. Ciekawym miejscem okazała 
się również tzw. „kładka” dla pie-
szych, która łączy dwa brzegi kanału 
portowego. Kładka ta jest jedynym 
tego typu urządzeniem w Polsce oraz 
jedynym w Europie obiektem mosto-
wym otwieranym za pomocą me-
chanizmu obrotowego.

Kolejnym punktem wycieczki było 
centrum rekreacyjne „Dolina Char-
lotty” - oaza spokoju, położona po-
śród bukowego lasu, z dala od wiel-
komiejskiego zgiełku, gdzie można 
odpocząć i skorzystać z wielu atrak-
cji. Niestety, z braku czasu i długiej 
kolejki do wejścia na teren zwierzyń-
ca i Krainy Bajek, udało się jedynie 
obejrzeć kompleks hotelowy, parkur, 
stadninę koni, amfiteatr, w którym 
odbywają się koncerty, w tym słynny 
Festiwal Legend Rocka oraz najład-
niejsze miejsce w całym kompleksie 
– malownicze Jezioro Zamełowskie 
z położonymi na wyspach pensjona-
tem Rybaczówką i Gościńcem.

Wycieczka na pewno należała do 
udanych, tym bardziej, że pogoda 
tego dnia sprzyjała spacerom i zwie-
dzaniu.

Dziękujemy organizatorom za cie-
kawie spędzony czas, a uczestnikom 
wycieczki za miłe towarzystwo.

/w.w./
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Podziękowanie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Choczewie

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Sasinie i Ciekocinie miały zorganizowany wyjazd do Gniewina na krytą 
pływalnię. Bardzo ucieszyły się z możliwości skorzystania z basenu i zjeżdżalni.

W imieniu dzieci składam serdeczne podziękowanie Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w naszej gminie za umożliwienie i zasponsorowanie dzieciom, uczęszczającym na świetlicę, wyjazdu na 
basen do Gniewina.

Beata Wrąbel

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO 
– WYCHOWAWCZA 

W ZWARTOWIE

Od kwietnia działa w Zwartowie 
świetlica dla dzieci i młodzieży szkol-
nej.  Zajęcia odbywają się w każdą 
środę w godz. 16:00 – 18:00. Dzieci 
mają możliwość udziału w zajęciach 
plastycznych, zabawach integracyj-
nych, mogą korzystać z gier planszo-
wych, puzzli oraz wykorzystać czas 
na odrabianie zadań domowych. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

Anna Blok

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
ZWARTOWO

Z okazji Wielkanocy przedszkola-
ki przygotowały świąteczne przed-
stawienie pt. „Wieziemy kogucika”. 
Dzieci przebrane za wielobarwne 
pisanki recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki, a także wykonały 
układ taneczny do „Walca kwiatów” 
Czajkowskiego. Nie zabrakło wielka-
nocnych życzeń oraz wspólnego po-
częstunku. W tym uroczystym dniu 
swoją obecnością zaszczycili nas: 
pani dyrektor Małgorzata Parylak, 
wójt Wiesław Gębka, radny Marian 
Liszniański, radny Zbigniew Szafoni 
oraz najbliżsi sercu dzieci rodzice i 
dziadkowie. Aby tradycji stało się za-
dość do naszego przedszkola trafiły 
prezenty od wielkanocnego zajączka. 
Dzieci bardzo się cieszyły z bogatych 
paczek. Na zakończenie wykonane 
zostały pamiątkowe zdjęcia.

Chciałabym serdecznie podzię-
kować sponsorom, dzięki którym 
przedszkolaki otrzymały prezenty: 
sołtysowi Wiesławowi Erdmann, 
panu Zbigniewowi Szafoni, pań-
stwu Langa sklep „Melan”, państwu 
Liszniańskim sklep „Mala”. Dzięku-
ję również rodzicom, którzy ocho-
czo zaangażowali się w organizację 
święta w przedszkolu.

Anna Blok
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GMINNY KONKURS 
WIELKANOCNY

Przedszkolaki wzięły udział w kon-
kursie organizowanym przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Choczewie. 
Praca grupowa w kategorii stroik za-
jęła pierwsze miejsce!

W kategorii pisanka pierwsze 
miejsce zajął Wiktor Dunst, w kate-
gorii stroik pierwsze miejsce zdoby-
li: Jakub Blok, Zuzanna Dampc, Mi-
chał Dampc, Maksymilian Żardecki, 
Krzysztof Szemiot. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i nagrody rze-
czowe. Wszystkim laureatom ser-
decznie gratuluję!

Anna Blok

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

Wielkanoc tuż, tuż!

Na kilka dni przed świętami Wiel-
kanocnymi w grupie młodszej odby-
ły się zajęcia otwarte dla rodziców. 
Głównym celem zajęć była integracja 
środowiska rodzinnego i przedszkol-
nego. Przybyli rodzice mieli okazje 
zobaczyć swoje pociechy w aktyw-
nej i twórczej pracy, poznać metody 
pracy nauczyciela z grupą i sposoby 
osiągania celów.

Opiekunowie aktywnie włączy-
li się do zajęć, podczas których to-
warzyszyła im chusta animacyjna. 
Dzięki niej maluchy doskonaliły 
wiele umiejętności z różnych obsza-
rów edukacyjnych, a także utrwa-
lały i pogłębiały wiedzę na temat 
obrzędów i tradycji wielkanocnych. 
Zabawa z chustą dostarczyła uczest-
nikom spotkania mnóstwo radości. 
Tego dnia dzieci wraz z rodzicami 
wykonały także piękne ozdoby świą-
teczne z różnorodnych materiałów 
plastycznych. Zajęcia minęły szybko 
w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.

Zajączek

Tradycyjnie przed świętami przed-
szkolaki przyniosły ze sobą koszyczki 
wierząc, że i w tym roku Zajączek do 
nich zawita. Nie myliły się. Z ich pó-
łeczek zniknęły wszystkie koszyczki. 
Dlatego pośpiesznie dzieci wyruszy-
ły do parku na ich poszukiwania. Z 
wielkim entuzjazmem i radością 
szukały koszyczków ukrytych mię-
dzy drzewami, za krzewami, a nie-
spodzianką były schowane w nich 
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S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  W  C I E K O C I N I E

przez Zajączka słodkości. Szkoda 
tylko, że nie udało im się spotkać sa-
mego sprawcy świątecznego zamie-
szania…

Z wizytą w gospodarstwie 
wiejskim

Na początku maja młodsza gru-
pa wybrała się na pieszą wycieczkę, 
której celem była wizyta w gospodar-
stwie wiejskim. Pani Ela oprowadzi-
ła przedszkolaków po swoim gospo-
darstwie i opowiedziała o ciężkiej, 
ale owocnej pracy gospodarzy. Dzieci 
na początek wizyty zobaczyły niety-
powe, ale za to piękne ptaki hodow-
lane: gęsi i kaczki ozdobne, a także 
papugi i sympatycznego pawia Kubę. 
Z zaciekawieniem i odwagą przy-
glądały się gołębiom, kurom, kacz-
kom z młodymi, indykom. Zajrzały 
także do chlewa, w którym hałaso-
wały świnie. Wiele zainteresowania 
wzbudziły króliki i zaprzyjaźniony 
koń. Zadowolone z wizyty przedszko-
laki serdecznie podziękowały właści-
cielom za gościnę i wręczyły na ręce 
p. Eli kwiaty.

Magdalena Klabacha-Lica

Warsztaty przyrodnicze 
w SPN w Rąbce

Warto poznać bliżej otaczającą nas 
przyrodę. Taką możliwość mieliśmy 
w Rąbce, koło Łeby.

Byliśmy na wykładach połączo-
nych z warsztatami i zajęciami ar-
tystycznymi w Słowińskim Parku 
Narodowym.

Wykłady i zajęcia techniczne pro-
wadzone były przez Panią Katarzynę 
Sitkowską. Dzięki bardzo ciekawym 
prezentacjom mogliśmy poznać ota- czającą nas naturę, która jest tak 

piękna, gdy się 
bliżej jej przyj-
rzymy. Czę-
sto jednak nie 
dostrzegamy 
tego, co mamy 
wokół nas. 
Między inny-
mi mogliśmy 
d o w i e d z i e ć 
się i usłyszeć 
przez steto-
skop, jak żyje 
drzewo.

Obcowanie z 

przyrodą jest bardzo interesujące. 
I właśnie dzięki takim wykładom 
mamy szansę bardziej poznać ota-
czającą nas przyrodę i rozwijać swo-
ją wiedzę na jej temat.

To wspaniale, że mogliśmy skorzy-
stać z zaproszenia na wykłady i w 
nich uczestniczyć!

W imieniu uczniów i Grona Peda-
gogicznego ze Szkoły Podstawowej 
w Ciekocinie serdecznie dziękujemy 
Pani Katarzynie Sitkowskiej za in-
teresujące i bardzo ciekawie prowa-
dzone wykłady i zajęcia artystyczne.

Beata Wrąbel
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„HUZAR” CHOCZEWO
Połowa rozgrywek ligowych już za nami, rocznik 2000 i młodsi pnie się do góry w tabeli, do tej pory zaliczyliśmy 

tylko jedną porażkę, rocznikowi 2002 i młodsi niestety nie idzie tak dobrze ale mamy nadzieję ,że zła passa się w 
końcu odwróci.

Oto wyniki meczów które do tej pory rozegraliśmy:
Rocznik 2000 i młodsi
Huzar Choczewo-Klif Chłapowo 5:2
Huzar Choczewo- Kaszubia Starzyno 1:0
Huzar Choczewo – Bałtyk Gdynia 3:2
Huzar Choczewo –Gryf Wejherowo 1:3

Rocznik 2002 i młodsi
Huzar Choczewo – Pogoń Lębork 4:0
Huzar Choczewo-Gryf Wejherowo 3:1
Huzar Choczewo – KS Wicher Wierzchucino 0:1

Młodsi koledzy z rocznika 2005 i zmagali się w ramach Pomorskiego ZPN w turnieju we Władysławowie gdzie za-
jęli 3 miejsce, następny turniej rozgrywany będzie w Sławoszynie.

Między meczami braliśmy udział w turnieju Lotos Cup, rocznik 2002 i młodsi zajął wysokie, 3 miejsce na 16 wspa-
niałych drużyn. 12 kwietnia po raz kolejny mieliśmy zaszczyt wyprowadzać piłkarzy Gryfa Wejherowo w meczu 
ligowym który grali z UKP Zielona Góra, mecz zakończył się wynikiem 4:1, serdecznie gratulujemy i bardzo dziękuje-
my za tę przygodę daną naszym małym zawodnikom. W ostatnim czasie dla polepszenia kondycji zagraliśmy kilka 
meczy sparingowych, między innymi z Gryfem Wejherowo, LZS Bojano oraz KS Wicher Wierzchucino.

27 kwietnia maluszki z rocznika 2005 urządziły mały piknik z ogniskiem, zagrały krótki mecz z rodzicami gdzie 
pokazały jak gra się w piłkę. 3 maja na obiektach sportowych w Choczewie odbył się turniej Old-boyów. Huzar rów-
nież wystawił swoją drużynę, w skład w której wchodzili rodzice naszych podopiecznych. Nasi reprezentanci zajęli 
4 miejsce, ale walczyli w pięknym stylu nie zapominając, że to tylko zabawa. Przez cały czas dopisywał im dobry 
humor, ale nie ma się co dziwić, ponieważ mieli najlepszych kibiców-żony oraz synów, którzy bacznie obserwowali 
poczynania swoich tatusiów. Co prawda tatusiowie nie wygrali turnieju, ale dla nas byli numerem jeden.

11 maja zorganizowaliśmy mini turniej o Puchar Wice Wójta Gminy Choczewo. W turnieju wzięły udział drużyny:
Huzar Choczewo rocznik 2005
Młode Orły Łeba
Gryf Wejherowo
Huzar Choczewo rocznik 2006 i młodsi.

OGROMNE PODZIĘKOWANIA dla wszystkich małych zawodników - za wolę walki, grę fair play oraz za to, że nawet 
taka przelotna ulewa, ani ich nie zniechęciła, ani nie wygoniła z boiska. Dyplomy i puchary wręczył Wice Wójt Pan 
Robert Lorbiecki któremu dziękujemy za obecność podczas całego turnieju oraz za pomoc w organizacji i wsparcie!!!
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B I B L I O T E K A

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

100- lecie Zuchowania w Polsce
Taki wspaniały jubileusz… Z tej 

okazji w Choczewie odbył się biwak 
Namiestnictwa Zuchowego Hufca 
ZHP Wejherowo, na który przyby-
ło około 100 zuchów. Zuchy wraz ze 
swoimi drużynowymi, przyboczny-
mi oraz harcerzami z DH „WILKI”, 
bawiły się przez trzy dni. Najmłodsi 
członkowie ZHP wykonali mnóstwo 
zadań: pokonały bieg patrolowy 
oraz inne ciekawe wyzwania. Już 
pierwszego dnia „WILKI” przygoto-
wały dla zuchów wprowadzenie do 
obrzędowości biwaku. Każda gro-
mada nadawała sobie nową nazwę, 
nieodzownie związaną z przyrodą, 
okrzyk, pląs oraz wizytówkę. Piątko-
we, wieczorne zmagania zakończyły 
się projekcją filmu „Król Lew”. Sobot-
ni poranek był pełen niespodzianek, 
czekał na zuchy bardzo ambitny bieg 
patrolowy. Mali Przyrodnicy otrzy-
mali mapy Choczewa z planem ulic 
oraz punktami, do których musieli 

dotrzeć. Wszystkie zadania związa-
ne były z czterema żywiołami: wodą, 
powietrzem, ziemia i ogniem. Zuchy 
uczyły się jak wykonać masaż serca 
w trudnej i nagłej sytuacji, jeździ-
ły konno, wspólnie posadziły aleję 
lipową przy stajni, zjeżdżały po li-
nach, strzelały z karabinka asg oraz 
wiatrówki, biegały w za dużych por-
tkach, chodziły w drewnianych czte-
roosobowych nartach, przeciągały 
linę, robiły wielkie bańki mydlane, 
budowały szałasy oraz w ramach zu-
chowej majsterki tworzyły przepięk-
ne mozaiki z płytek ceramicznych. 
W przerwie zjedliśmy pyszną pizzę z 
„Pestki” w Choczewie. Wieczorem od-
było się obrzędowe ognisko, podczas 
którego jedna z zuchenek – Nikola 
Śmiglak złożyła Obietnicę Zuchową. 
Podczas całego biwaku zuchy wyka-
zały się wielkim zaangażowaniem i 
sprytem, bawiły wspaniale i zadania 
wykonywały z wielkim przejęciem… 

W niedzielny poranek, po śniadaniu 
wszystkie zuchy sprzątały salę gim-
nastyczną, pakowały swoje śpiwory, 
karimaty oraz plecaki. Po uroczy-
stym apelu, na którym zuchy otrzy-
mały Certyfikaty Przyrodników oraz 
przypinki na mundur i nagrody oraz 
słodycze, biwak uznano za zakoń-
czony !

Serdecznie dziękujemy harcerzom 
z 10 ChDH „WILKI”, 24 DH „Wędrow-
nicy”, P. Robertowi Lorbieckiemu, 
p. Beacie Żuk oraz p. Ewie Wójcik, 
Nadleśnictwu Choczewo, p. Krzysz-
tofowi Wenta, Stowarzyszeniu STEK 
„Wspólna Przyszłość”, p. Violecie 
Gabryelskiej, Marketowi MELAN , p. 
Mireli Gawryszewskiej, p. Ewie Bo-
rowskiej, p. Andrzejowi Lessnau, Re-
stauracji „Pestka” oraz wszystkim, 
dzięki którym biwak był tak wspa-
niały, Dziękujemy.

10 GZ „Mali Korsarze” Choczewo

Wręczenie nagród 
w Gminnym Konkursie 

Wielkanocnym
29 kwietnia w sali konferencyjno 

- wystawowej Centrum Informa-
cji Turystycznej w Choczewie odby-
ło się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom Gminnego Konkursu 
Wielkanocnego. Nagrody i dyplo-
my wręczali: Wójt Gminy Choczewo 
Pan Wiesław Gębka, Wice - wójt Pan 
Robert Lorbiecki, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Bronisław Nowak, 
Skarbnik Gminy Pani Alicja Kobiella, 
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radni: Pani Krystyna Olszowiec i Pan 
Krzysztof Łasiński oraz kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-
czewie Pani Beata Żuk.

Nie zabrakło słodkiego poczęstun-
ku dla wszystkich laureatów. Gra-
tulujemy zwycięzcom,  dziękujemy 
każdemu uczestnikowi konkursu i 
zapraszamy do udziału w kolejnych.

A na koniec trochę liczb: na kon-
kurs złożono przeszło 200 prac. Przy-
znano 146 nagród, z czego 85 powę-
drowało do przedszkolaków.  Prace 
oceniała komisja w składzie: Pan 
Krzysztof Łasiński, Pani Alicja Ko-
biella i Pani Krystyna Olszowiec.

Warsztaty plastyczne

6 maja w sali konferencyjno-wy-
stawowej Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Choczewie odbyły się 
warsztaty plastyczne dla członków 
Choczewskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk na-
dziei”. Zajęcia z decoupage’u i malo-
wania na szkle poprowadziła Pani 
Dorota Bianga- Grabińska.

Dary od Pani Agaty Widzowskiej- 
Pasiak

Z przyjemnością informujemy, iż 
nasza Biblioteka otrzymała w da-
rze książki pt. „Koń na receptę” oraz 
„Grzywą malowane”. Podarowała 
je nam autorka tych powieści, Pani 
Agata Widzowska- Pasiak, której ser-
decznie dziękujemy. W ofercie po-
siadamy również inne książki Pani 
Agaty i serdecznie zapraszamy do 
wypożyczania.

Miła delegacja

8 maja, z okazji Dnia Bibliotekarza 
odwiedziła nas delegacja uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Chocze-
wie, która obdarowała nas pięknymi 
kwiatami, czekoladkami i życzenia-
mi. Bardzo dziękujemy naszym naj-
sympatyczniejszym i najwierniej-
szym czytelnikom!

Nasza Gmina Czyta Dzieciom

5 maja w czytelni naszej Biblioteki 
miało miejsce spotkanie z cyklu „Na-
sza Gmina Czyta Dzieciom”.

W maju obchodzimy Dzień Matki, 
więc tematyką czytania była właśnie 
Mama, a czytał sołtys Choczewa Pan 
Ignacy Goyke. Jego słuchaczami byli 
uczniowie klas drugich Szkoły Pod-
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stawowej w Choczewie.

Po zakończeniu czytania dzieci pod 
okiem Pań: Mai Gadowskiej, Gabrie-
li Łasińskiej i Aleksandry Łasińskiej 
robiły laurki dla mam. Prace te we-
zmą udział w konkursie „Laurka dla 
Mamy” ogłoszonym przez Radę So-
łectwa Choczewo.

Nowości

Informujemy, że nasz księgozbiór 
powiększył się tej wiosny o przeszło 
170 nowości wydawniczych. Są to 
zarówno książki dla dorosłych, jak i 
młodzieży oraz dzieci. Część z zaku-
pionych pozycji prezentujemy Pań-
stwu na Facebook’u: www.facebook.
com/GBP.Choczewo. Wkrótce kolejne 
zakupy.

Również na Facebook’u  zamiesz-
czamy aktualne informacje i zdjęcia 
z naszej działalności. Zachęcamy do 
odwiedzania naszej strony.

E. Wójcik
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Krzyżówka Serpentyna (11) 

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 9 czerwca 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest album „Zabytki Polski”, a 
zwycięzca zostanie wyłoniony  10 czerwca w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Pies astronauta (5) – klątwa kościelna (7) – drugie imię Mozarta (8)-  trafiło się 
ślepej kurze (6) – przeplata się z wątkiem (6) – marcinek na rabacie (5) – talia 
Ziemi (6) – kraina jak tkanina (7) – dawny, wędrowny śpiewak (6) – syn Zeusa, 
ojciec Niobe (6) – stan świecki w kościele (6) – oliwa lub masło (7) – harcerska 
grupa (6) – między głową a deszczem (7) – simir, afrykański kuzyn psa (6) – 
dziewięciu na scenie (5) -  szkopuł, problem, zagwozdka (8) 
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 4 (169) „Wieści choczewskich” brzmi: DOLINA ISSY. Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Sara Grabińska, Krzysztof Zabłotni, Marika Wójcik, Ryszard Żebiałowicz, Michalina Gradek, Stanisław Gołąb, Piotr Woźniak, 
Anna Zabłotnia, Wiktoria Cielecka, Olga Papke, Sylweriusz Goyke, Aleksandra Bach, Leszek Mazur, Krystyna Bach, Adam 
Leyk, Barbara Zondziuk, Henryka Milewicz, Monika Posańska, Paulina Wyczyńska
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Ryszard Żebiałowicz, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Oliwii, Błażejowi oraz Sebastianowi za 
wylosowanie zwycięzcy.


