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DO SZKOŁY WRÓCIĆ JUŻ CZAS…

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2014/2015 - wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty życzymy spokojnej i satysfakcjonującej
pracy, wytrwałości, wyrozumiałości i zadowolenia z
podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych.
Wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają naukę, życzymy aby spełniły się Wasze
marzenia o szkole, aby zdobyta wiedza umożliwiała
osiąganie sukcesów na następnych etapach edukacji,
a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego będziecie przychodzić z radością.
Natomiast Rodzicom życzymy cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz spełnienia nadziei i oczekiwań pokładanych w Waszych podopiecznych.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015!
01.09.br dla 4,7 miliona uczniów
i 668 tys. nauczycieli rozpoczął się
nowy rok szkolny 2014/2015. Jak szacuje MEN, ok. 550 tys. uczniów rozpoczęło naukę w I klasach szkół podstawowych, wśród nich jest ponad
190 tys. sześciolatków. W województwie pomorskim naukę rozpoczęło
298.118 uczniów. Blisko 34 tys. dzieci,

w tym 11 tys. sześciolatków, po raz
pierwszy zasiadło w szkolnej ławie.
Od nowego roku szkolnego pierwszoklasiści będą korzystać z jednego
darmowego elementarza… „do szkół
dostarczono już 38 tysięcy sztuk podręcznika” – informuje Kuratorium
Oświaty w Gdańsku. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się

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

od 9.00 do 17.00.

Zapraszam również na mój profil Facebook Wiesław Gębka

1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie.
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku
szkolnego odbyło się także w Zespole
Szkół w Choczewie, w którym wzięli
udział m.in.: Wiesław Gębka – Wójt
Gminy Choczewo, Bronisław Nowak
– Przewodniczący Rady Gminy Choczewo, Andrzej Soboń - Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie, dyrekcja
szkoły, grono pedagogiczne, księża,
zaproszeni goście oraz dzieci i młodzież gimnazjalna wraz z rodzicami.

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Bronisław Nowak
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy
w każdy poniedziałek

od 16.00 do 17.00, tel. 667 571 698.

PYTANIA DO WÓJTA

w.w.: Mija drugi rok odkąd bezpośredni zarząd nad obiektami
sportowymi przejęła Gmina. Czy
taka formuła organizacyjna się
sprawdziła?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław
Gębka: Obecne funkcjonowanie
Gminnych Obiektów Sportowych jest
konsekwencją działań wcześniejszych użytkowników – Klubu LKS
„Orzeł”. Trzeba zdać sobie sprawę,
że od 2006 roku obiektami zarządzał
Klub, który do 2011 roku włącznie
otrzymywał z budżetu gminy pieniądze na ich utrzymanie. Duża część
tych funduszy przeznaczana była
na opłacanie pracowników, których
zatrudniał Klub. Obiekty obsługiwane były średnio przez pięć osób. Z
pieniędzy, które przekazywała Gmina Klub kupował np. wyposażenie
kuchni, sprzęt sportowy, kosiarki,
bramki, itp. Stowarzyszenie „Orzeł”
prowadziło także działalność, która
przynosiła dodatkowe dochody dla
Klubu. Wykorzystywano do tego celu
istniejące obiekty gminne. Wynajmowano hotelik, boiska i halę dla
prowadzenia obozów sportowych,
wynajmowano salę na wesela i imprezy okolicznościowe, prowadzono
stołówkę, itp. Nigdy z tego rodzaju
działalności nie wpływały do właściciela, czyli do Gminy, żadne pieniądze, a i też niechętnie „Orzeł” inwe-
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stował w same obiekty z własnych
lub zarobionych funduszy. Ponieważ
„Orzeł” był stowarzyszeniem, a więc
podmiotem od Gminy niezależnym,
Gmina nie miała możliwości ingerowania w jego gospodarkę finansową,
poza rozliczaniem przyznanej dotacji
z jej budżetu. W ten sposób stan budynku ciągle się pogarszał, a wpływ
Gminy na zarządzanie swoim mieniem był niewielki.
Razem, w latach 2006-2011 LKS
„Orzeł” otrzymał na utrzymanie
obiektów sportowych 1.243.728,17 zł
i dodatkowo na prowadzenie zajęć sportowych – 254 tys. zł (razem
1.497.728,17 zł). Klub prowadził zorganizowane zajęcia z piłki nożnej dla
młodzieży i dorosłych, jednak oprócz
osób biorących udział w treningach,
praktycznie nikt inny nie mógł
swobodnie korzystać z boisk, a korzystanie młodzieży szkolnej z hali
sportowej też niejednokrotnie było
utrudniane, choć umowa gwarantowała szkole udostępnienie obiektów
sportowych.
W związku z tym, a także z powodu braku porozumienia z p. Jerzym
Detlaffem w sprawie właściwego
funkcjonowania Gminnych Obiektów Sportowych, postanowiłem wypowiedzieć umowę.
Od 2012 roku, kiedy to zarząd i opiekę nad obiektami przejęła Gmina, na
ich utrzymanie wydaliśmy średnio
93.910,04 zł rocznie. Jest to zdecydowanie mniej niż przez te lata, gdy
obiektem opiekował się Klub, który
średnio otrzymywał z budżetu gminy 249.621,00 rocznie. Myślę, że różnica jest widoczna…
Bardzo przykre i niezrozumiałe jest
dla mnie to, że po rozwiązaniu umowy, LKS „Orzeł” zabrał z obiektów cały
sprzęt, który de facto został zakupiony z funduszy gminnych. Od chwili, w której przejęliśmy opiekę nad
obiektami, wymieniliśmy piec centralnego ogrzewania z częścią rur,
zakupiliśmy nową pościel do hoteliku, komplet naczyń do kuchni i traktor – kosiarkę. Obecnie jesteśmy w
trakcie budowy dwóch boisk do siatkówki plażowej i nowego placu zaSiedziba redakcji
Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
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baw. Pomimo mniejszych nakładów
standard utrzymania obiektów się
nie obniżył, są one w swobodny, choć
zorganizowany sposób udostępniane
różnym podmiotom, prowadzone są
systematyczne zajęcia sportowe i rekreacyjne w ilości nie mniejszej niż
poprzednio. Obiekty również są wynajmowane, ale pieniądze za usługi
wpływają bezpośrednio do budżetu
Gminy i są fakturowane. Obiekt jest
zarządzany po gospodarsku, a finansowanie bardzo przejrzyste.
w.w.: W ostatnim czasie niemal regułą stało się wycofywanie
z porządku obrad sesji Rady Gminy
pewnej grupy uchwał proponowanych przez Pana. Jaki jest powód
braku akceptacji większości Radnych dla tych projektów?
Wójt W. Gębka: Z przykrością muszę stwierdzić, że od pewnego czasu
radni opozycyjni, a także nowy Przewodniczący Rady Gminy Bronisław
Nowak, unikają podejmowania pewnych uchwał, które mogłyby korzystnie wpłynąć na rozwój Gminy i pomóc jej mieszkańcom. Podczas kilku
ostatnich sesji wciąż usuwają z porządku obrad te uchwały, nie dając
nawet możliwości podjęcia publicznej dyskusji na ich temat.
Pierwszą z tych uchwał jest
uchwała w sprawie szczegółowych
zasad, trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Choczewo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. Nie rozumiem dlaczego
radni opozycyjni nie chcą pomóc naszym mieszkańcom, którzy są w
trudnej sytuacji finansowej…
Pomimo tych sprzeciwów i oporu
radnych opozycyjnych, nadal będę
proponował tę uchwałę na kolejne sesje Rady Gminy, gdyż podjęcie
uchwały umożliwiającej rozłożenie
należności na raty, bądź jej odroczenie byłoby stworzeniem systemu
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naprawczego i wyciągnięciem ręki w
stronę tych, którzy mają trudność w
spłacie należności na rzecz gminy.
Druga uchwała, która jest notorycznie usuwana przez opozycję z
porządku obrad sesji Rady Gminy,
to uchwała w sprawie rozwiązania
Straży Gminnej w Choczewie. Tak
małej gminy jak nasza, nie stać na
utrzymanie Straży. W przypadku gdy
budżet przeznaczony na jej utrzymanie jest w tej samej wysokości co
budżet Ochotniczej Straży Pożarnej
w naszej gminie, w której działa 55
ochotników, i utrzymywanych jest 5
samochodów oraz remizy strażackie,
dalsze finansowanie Straży Gminnej,
w której pracowało 2 strażników, jest
moim zdaniem zwykłą rozrzutnością. A jest to kwota niebagatelna, bo
ponad 200 tys.zł. W tym momencie
w Straży Gminnej nikt nie pracuje,
więc trudno jest zrozumieć postawę
radnych opozycyjnych, którzy na
każdej sesji wciąż usuwają z porządku obrad głosowanie nad tą uchwałą.
Również uchwały: w sprawie likwidacji samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie w celu zawiązania spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością i
w sprawie zgody na przekształcenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Choczewie nie są dopuszczane przez
opozycję do porządku obrad Rady
Gminy. Wydaje mi się, że radni opozycyjni nie rozumieją istoty tych
przekształceń i korzyści, jakie przyniosłyby one mieszkańcom korzystającym z usług Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i pacjentom
Gminnego Ośrodka Zdrowia. Chciałbym po raz kolejny przypomnieć, że
przekształcenie Zakładu Komunalnego w spółkę ze 100 % udziałem
Gminy nie wpłynie w żaden sposób
na wysokość cen za wodę i ścieki,
gdyż ustalanie tych cen należy do
wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Przekształcenie natomiast umożliwiłoby Zakładowi startowanie w
wielu przetargach, staranie się o
zlecenia spoza Gminy, a także pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na
rozwój Zakładu. Na podobnym przekształceniu zyskałby także Gminny
Ośrodek Zdrowia poprzez uzyskanie
kontraktów dla wielu specjalistów.
Podkreślam, nieprawdą jest, że Gmina straciłaby kontrolę nad swoim
majątkiem, ponieważ w spółce nadal byłaby 100% udziałowcem, czyli
faktycznie jej właścicielem. Chodzi
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

wyłącznie o korzystniejszy sposób
zarządzania i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, a w przypadku Ośrodka
zdrowia także o uzyskanie lepszych
kontraktów, dostęp do specjalistów i
lepszą opiekę medyczną. Wymysłem
jest także twierdzenie, że obecnie objęte finansowaniem przez NFZ (czyli darmowe) usługi medyczne będą
płatne. Ktoś rozpowszechnia takie
plotki na swój polityczny użytek.
Jeśli chodzi o Zakład Komunalny,
to temat przekształcenia znany jest
już radnym od dwóch lat. Przegadaliśmy go na wszystkie sposoby,
wysłuchaliśmy opinii ekspertów,
poznaliśmy doświadczenia w tym
zakresie innych gmin. Zdecydowana
większość argumentów przemawia
za przekształceniem. Nasi radni opozycyjni jednak uchylają się od podjęcia decyzji. Sprawa Ośrodka Zdrowia
jest ciągle otwarta, ale radni z Klubu
„Dla Dobra Gminy Choczewo” i popierający ich radni A. Małkowski i K.
Langer odrzucają nawet możliwość
rozpoczęcia dyskusji i uruchomienia procesu społecznych konsultacji
na ten temat. Nie rozumiem takiego
stanowiska radnych, którzy argumentują swoje postawy tym, że są
to problemy do rozwiązania przez
Radę następną. Czas działa na naszą
niekorzyść, a radny otrzymał mandat zaufania od wyborców właśnie
po to, aby w ich imieniu, ale w porozumieniu, podejmować decyzje.
Niechęć nawet do podjęcia tematu
jest zwyczajnym chowaniem głowy
w piasek.
w.w.:
Wiele
proponowanych
zmian nie udaje się Panu przeforsować ale nadal Pan zamierza planować przyszłość Gminy. Czy w tej
sytuacji politycznej jest szansa na
stworzenie wspólnie uzgodnionej
Strategii Gminy?
Wójt W. Gębka: Rozpoczęliśmy już
pracę nad budową Strategii Rozwoju
Gminy Choczewo na lata 2015-2021.
Odbyło się pierwsze spotkanie, na
które zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy będących przedstawicielami różnych środowisk. Na spotkaniu wraz z kierownikami podległych
jednostek przedstawiliśmy bieżący
stan Gminy Choczewo, strukturę zadań, wydatków i problemy, z jakimi
spotykamy się na co dzień.
Pomimo głosów krytyki, że tworzenie Strategii Rozwoju Gminy w momencie kiedy na terenie Gminy ma
powstać elektrownia jest pozbawione sensu, uważam że właśnie teraz

jest na to dobry moment. W latach
2015-2020 nastąpi ostatnie „rozdanie”
funduszy europejskich i warto byłoby
dobrze przygotować się do skorzystania z nich, właśnie poprzez określenie potrzeb Gminy i planów, na które
można będzie pozyskać te fundusze.
Na dzisiaj nie ma żadnej decyzji o
lokalizacji elektrowni jądrowej. W
budowaniu strategii chcemy opierać
się na realnych przesłankach. Ma
być to dokument, który uwzględnia
realia i jest bardzo prawdopodobny
do realizacji. Nie chcemy pisać bajek. Zresztą ostateczny kształt dokumentu będzie zależał od ludzi, którzy
go stworzą, a końcowa decyzja należeć będzie do Rady Gminy. Czy do
obecnej? Trudno powiedzieć. Sprawa jest tak istotna, że pośpiech nie
jest tutaj czynnikiem sprzyjającym.
Tę pracę trzeba wykonać po prostu
dobrze. Dlatego poprosiliśmy do zespołu ludzi, którzy reprezentują cały
przekrój naszego społeczeństwa. Ta
decyzja nie ułatwia pracy, co pokazało pierwsze spotkanie, ale mamy
nadzieję, że po takiej „burzy” właśnie
wyrosną dobre owoce.
Podczas pierwszej debaty powstały
cztery grupy tematyczne, które będą
pracowały nad tworzeniem Strategii.
Chciałbym, aby Strategia, którą będziemy wspólnie tworzyć, nie była
„martwym” dokumentem, ale planem określającym realne kierunki
działań, które zostaną zrealizowane.
Kolejne spotkanie, o którego terminie poinformujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, dotyczyć będzie słabych i mocnych stron
naszej Gminy.
w.w.: Czy są nowe wiadomości w
sprawie remontu odcinka ulicy Kusocińskiego w Choczewie? Mieszkańcy się niecierpliwią...
Wójt W. Gębka: Podpisaliśmy
umowę na remont tej ulicy. W tym
roku zrobione zostanie odwodnienie i chodnik pierwszego odcinka, a
w dalszej kolejności w zależności od
decyzji jaką wyda RDOŚ w sprawie
drzew, kasztanowców, które rosną
przy drodze, położymy nową nawierzchnię lub wylejemy tylko tzw.
„dywanik”.
s. 3

ŚWIETLICA W KOPALINIE
W dniu 01.08.2014 r. Wójt Gminy
Choczewo podpisał z Wykonawcą
umowę na „Budowę budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Kopalinie”. Będzie to obiekt
o wszechstronnym przeznaczeniu i
możliwościach. Głównym przeznaczeniem nowobudowanego obiektu
jest stworzenie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego. Jednak w
budynku tym będzie istniała możliwość organizowania zebrań sołeckich, imprez okolicznościowych czy
spotkań towarzyskich.
Na parterze, oprócz zaplecza kuchennego, przewidziano sale konferencyjną z możliwością organizowania spotkań towarzyskich. Na
piętrze zaś, planowane jest uruchomienie sali z przeznaczeniem do
aktywności fizycznej. Sala ta, dzięki
swym wymiarom i pełnemu zapleczu socjalnemu z podziałem na obie
płcie, będzie pełniła funkcje głównie
treningowe. Planuje się, montaż siłowni (atlas, hantle, sztangi) w taki
sposób, aby stworzyć dodatkową
możliwość organizacji treningów
grupowych np. „aerorobiku”.
Teren wokół budynku zaplecza socjalnego również będzie zagospoda-

rowany.
Dane techniczne:
Projektowana zabudowa to budynek parterowy z użytkowym poddaszem, o konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Powierzchnia zabudowy - 195,30 m2
Powierzchnia całkowita - 390,50 m2
Powierzchnia użytkowa - 280,20 m2
Wysokość budynku - 8,83 m

Liczba kondygnacji - 2 (w tym poddasze użytkowe)
Posadowienie posadzki parteru określono na poziomie 19,80
m.n.p.m.
Łączna
powierzchnia
terenu
utwardzonego to 380,0 m2
Powierzchnia zieleni - 8426,0 m2
Całkowita powierzchnia działki 8994,0 m2

Kubatura - 1270,80 m3

PROSTUJEMY PLOTKI

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w Choczewie w dniu
5 września Pan Zygmunt Sibiga zarzucił mi, że z powodu moich niedopatrzeń Gmina straciła 700 tys. zł
realizując projekt pod nazwą: „Budowa Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej z zapleczem oraz salą
konferencyjno-wystawową w Choczewie”. Chodzi tutaj o budynek, który znajduje się za Urzędem Gminy.
Próbowałem problem wyjaśnić na
miejscu, ale Pan Sibiga nie dał mi takiej szansy i wzburzony opuścił salę.
Załączam więc informacje sporządzone na podstawie danych dostępnych w Urzędzie.
W dniach 13-14. 2011r. miała miejsce kontrola realizacji projektu pn.
„Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z zapleczem
oraz salą konferencyjno-wystawową w Choczewie”. W trakcie kontroli
stwierdzono, iż część zakupionego
sprzętu wykracza poza zakres rzeczowy określony we wniosku o dofinansowanie i w związku z tym za
s. 4

wydatki niekwalifikowane uznano
zakup: szafki pod kopiarkę, 5 sztuk
drukarek,3 sztuki zasilaczy UPS,
niszczarki do dokumentów i 3 sztuki telefonów. Za niekwalifikowane
zostały uznane również koszty robót
dodatkowych polegających na zmianie kąta nachylenia połaci dachowej
wraz z ujednoliceniem konstrukcji
dachu, pomimo iż Instytucja Zarządzająca wstępnie wyraziła zgodę na
wprowadzenie takich zmian.
Została również nałożona korekta finansowa za naruszenie zasady
uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców wyrażonej w art.7 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z informacją pokontrolną
nr 31/P/1/11/II z dnia 15.07.2011 roku w
wyniku przeprowadzonej kontroli za
wydatki niekwalifikowane uznano
77.441,15 zł, co skutkowało pomniejszeniem wnioskowanej kwoty dofinansowania o 65.050,56 zł.
W otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 września 2011 r.

deklaracji zamknięcia pomocy dla
projektu przedstawione zostały następujące wartości:

Całkowita wartość projektu wyniosła - 97.6392,32zł
Całkowite wydatki kwalifikowane
wyniosły - 884.724,73 zł,
Dofinansowanie z Funduszu wyniosło - 743.168,76 zł
Jak z powyższego wynika kwota
potrąceń była ponad dziesięciokrotnie niższa od danych, które zna Pan
Sibiga.
Dodam także, że inwestycja praktycznie zakończona była w roku 2010,
a jedynie jej kontrola i rozliczenie odbyło się w wyżej wymienionych terminach, w roku 2011. Wójtem zostałem 10. grudnia 2010 r. Jaki mógł być
zatem mój wpływ na przebieg budowy i dokonywane zakupy?
Wójt Wiesław Gębka
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NOWE OZNAKOWANIA SZLAKÓW ROWEROWYCH
Niedawno zakończyła się odnowa oznakowania szlaków rowerowych na terenie Gminy Choczewo.
Nowe oznakowanie spotkało się już
z bardzo pozytywną opinią wielu
mieszkańców, jak również aktywnie
wypoczywających turystów. Nowe
tabliczki oprócz samego koloru szlaku wskazują najbliższe miejscowości
lub miejsca warte zobaczenia na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Choczewo
ogłasza, że dnia 10 października 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy
publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne niżej opisanej nieruchomości:

Pow.
Nr
działki
działki
(ha)

Obręb

Choczewo

546/1
546/2
546/515

17,3532

Nr
KW

48416

Przeznaczenie
w planie
Położenie i opis
nieruchomości zagospodarowania
przestrzennego

Nieruchomości
położone w
miejscowości
Choczewo, przy
ulicy Puckiej.

Wysokość
czynszu
rocznego

Działka 546/5
przeznaczona
R III b 13,7469
jest pod tereny
ha x 2,58 = 35,47
zabudowy
dt
usługowej, dla
pozostałych działek R IVa 2,2463 ha
brak aktualnie
x 1,56 = 3,5 dt
obowiązującego
miejscowego planu R V 1,36 ha x 50
zł = 68 zł
zagospodarowania
przestrzennego.

Okres
umowy

Wadium

500 zł
1 rok

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Choczewo nr 51 8350 0004 2600
0185 2000 0140 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Choczewo w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 7 października 2014 roku z dopiskiem „przetarg działki Choczewo”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Choczewo.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się
od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny nieruchomości osiągnięty w przetargu, po zaliczeniu wadium
płatny jest według warunków podanych w umowie dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo,
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 058 572-39-40, wew. 206.

WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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Gdańsk, 09.09.2014 r.

KOMUNIKAT
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,
że w dniach :

27.09.2014 r. do 30.09.2014 r.
przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich
przeciw wściekliźnie na terenie
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze
szczepionką przeciw wściekliźnie.
W związku z tym prosimy ludność o:

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza zapisy
na bezpłatne kursy e-learningowe. Do wyboru będzie pięć różnych kursów. Będą to: język
angielski, niemiecki i hiszpański jak również
kurs photoshopa oraz technik szybkiego czytania.
Oferta Biblioteki skierowana jest do osób dorosłych. Po uzyskaniu kodu aktywującego z
dostępu do platformy z kursami będzie można
skorzystać zarówno w bibliotece jak i w domu.
Kursy polecane są szczególnie tym, którzy
chcieliby nauczyć się komunikowania w innym
języku, podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Do udziału zapraszamy także
wszystkich, którzy po prostu chcą zrobić coś dla
siebie. Informacje i zapisy pod numerem 58 677
65 77 lub krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl

 nie wchodzenie do lasu przez 3 tygodnie
 nie podnoszenie i dotykanie przynęt
 trzymanie psów na uwięzi przez okres 3 tygodni
 w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z przynętami

należy skontaktować się z lekarzem weterynarii
 w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się do

lekarza medycyny
 w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką (rany,

oczy, jama ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć
wodą i mydłem, a nastepnie zgłosić się do lekarza medycyny

Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

CAŁA POLSKA SZUKA PIŁKARSKICH
TALENTÓW 2014 ROKU
Niezwykłe pospolite ruszenie kibiców rusza po raz kolejny pod sztandarem portalu
www.ocenpilkarzy.pl. Rusza na poszukiwania
talentów piłkarskich 2014 roku: tych, które dają
nadzieję, ale i tych zlekceważonych lub jeszcze
nieodkrytych.
Oceniaj nie tylko piłkarzy ekstraklasy ale także swoje dziecko, grające w trampkach.
Przyłączcie się do tych poszukiwań, niech
przyszła potęga polskiego futbolu (kiedyś nadejdą takie czasy!) stanie się także Waszym
udziałem.
Szczegóły na www.ocenpiłkarzy.pl

WŁODZIMIERZ PRZEWOSKI
s. 6
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Choczewo informuję, że w dniach 06-11.10.2014 r. od godz. 7:00 na terenie Gminy Choczewo odbędzie
się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (nie dotyczy podmiotów gospodarczych oraz domków
letniskowych).
UWAGA!!! ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ ODDANY W CAŁOŚCI, BEZ
WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI!
Odpady będą obierane przez firmę „AGORA-1” Sp. z o.o. z/s w Lęborku przy ul. Kossaka 81 (59 862-24-18) w trakcie
przejazdu samochodu przez każdą miejscowość wg następującego harmonogramu:
Data

Miejscowość

06.10.2014r.
(poniedziałek)

Łętowo, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Żelazno, Przebendowo,
Przebendówko, Zwartowo, Zwartówko,
Zwarcienko,Gościęcino

07.10.2014 (wtorek)

Choczewo, Łętówko

08.10.2014 (środa)

Osetnik (Stilo), Sasino

09.10.2014 (czwartek)

Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo, Kurowo, Borkowo
Lęborskie, Borkówko

10.10.2014 (piątek)

Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, Osieki Lęborskie, Lublewo, Lublewko, Starbienino,
Choczewko

11.10.2014 (sobota)

Kopalino, Lubiatowo

Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie. Odpady należy wystawiać do godz. 7:00
ustalonego dnia przed bramami posesji lub obok nich, w miejscach umożliwiających dojazd samochodem
ciężarowym. Dopuszcza się wystawienie odpadów na dzień przed planowanym terminem, w taki sposób aby nie
tarasować chodników i nie utrudniać ruchu drogowego. Następna zbiórka w ramach systemu gminnego odbędzie
się wiosną 2015 roku.
Zbiórce podlegają
- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.)
- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, pierzyny)
- meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych)
- sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, wózki i chodziki dziecięce
- urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki)
- zużyty sprzęt AGD i RTV (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, komputery itp.)
- stolarka okienne i drzwiowa
- zużyte opony samochodowe, opony ciągnikowe – 1 szt.
Zbiórce nie podlegają
- odpady niebezpieczne (farby, lakiery, środki ochrony roślin)
- odpady budowlane (gruz, wełna mineralna, styropian)
- części samochodowe
- odpady zawierające azbest
- drobne odpady, które można wrzucić do pojemnika

PROSIMY O ZGNIATANIE PLASTIKOWYCH BUTELEK I KARTONOWYCH OPAKOWAŃ
PO MLEKU I SOKACH

s. 8
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EDUKACJA JEST NAJWAŻNIEJSZA
Kolejny rok szkolny rozpoczęty.
Pierwszy wrześniowy dzwonek wyznacza czas intensywnej pracy dla
uczniów i nauczycieli. Trzeba przebrnąć przez ustalony program nauczania, wykonać określone zadania, na końcu przeprowadzić testy i
wystawić cenzurki. Odpowiedzialna
praca, bo od niej zależy przyszłość
młodych ludzi, przyszłość naszego
kraju i przyszłość nas samych.
Szeroko pojęta edukacja to nie tylko szkoła. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę nauczycielami i uczniami
jednocześnie. I uczymy się wzajemnie od siebie codziennie. Edukacja
nigdy się nie kończy. Trwa od kołyski aż do śmierci. Wiedza to klucz do
sukcesu. Pozwala na lepsze poznanie
świata, bardziej świadome i efektywniejsze opanowanie naszej rzeczywistości. Naszym zadaniem jest nie
tylko być, ale jesteśmy tu także po
to, aby zmieniać i ulepszać. Do osiągnięcia tego celu potrzeba jest wiedza. Wykształcone społeczeństwa
osiągają więcej. Możliwości edukacji
dzisiaj są ogromne. W dobie wysoko
rozwiniętej elektroniki, komunikatorów i błyskawicznego przekazywania informacji szanse na osiągnięcie
sukcesu są naprawdę duże.
Niestety wieś pod względem możliwości rozwoju edukacyjnego pozostaje w tyle za miastem. Mamy
gorsze możliwości komunikacyjne,
trudniejszy dostęp do dóbr kultury i
nauki, a nawet gorszy dostęp do Internetu.
Polepszenie możliwości edukacyjnych społeczności choczewskiej było
jednym ze sztandarowych haseł w
kampanii wyborczej 2010 roku Komitetu Wyborczego Wójta Wiesława
Gębki, który często powtarzał: ”edukacja jest najważniejsza!”. Szybko
jednak okazało się, że realizacja tego
hasła nie jest taka łatwa. Główne powody były dwa. Po pierwsze, finanse.
Tak jak w każdym dziale naszego budżetu, w oświacie jest ich wciąż zbyt
mało. Powszechnie wiadomo, że subwencja oświatowa, którą otrzymujemy nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Koszty są wciąż
ogromne i niewiele można już zaoszczędzić. Po drugie: dobra wola do
działania i współpracy. Jeśli brakuje
pieniędzy to trzeba próbować inaczej.
Jak wspomniałem nasza edukacja
nie odbywa się tylko w szkole. Trwa
w każdym miejscu i o każdym czasie,
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

choć może nie zdajemy sobie z tego
sprawy. Dobrze też wiadomo, że z porozumieniem i współpracą w naszej
Gminie nie jest dobrze. Konstrukcja
władzy samorządowej jest taka, że
władzę wykonawczą sprawuje wójt,
władzę ustawodawczą Rada Gminy.
Wójt wykonuje zatem uchwały, które przyjmuje Rada. W podstawowym
zakresie wójtowi wolno więc tyle, na
ile pozwoli mu Rada. Ponieważ w naszej Radzie Gminy większość radnych
jest wójtowi nieprzychylna ,mamy
więc sytuację, w której wójt ma często ograniczone pole działania, bo
jego propozycje rozwiązań ważnych
dla Gminy spraw nie znajdują uznania u radnych opozycyjnych, którzy najczęściej głosują „przeciw” na
złość wójtowi nie biorąc pod uwagę
interesu społecznego. Klub radnych
opozycyjnych nosi przy tym nazwę
„Dla Dobra Gminy Choczewo”, chociaż najczęściej działa na niekorzyść
mieszkańców. Jak więc rządzić? Jak
realizować program?
Od początku kadencji Wójt Wiesław Gębka i ta część radnych, która popiera jego działania stawiała
na poprawę procesu edukacji społeczeństwa. Dzięki uporowi Wójta i
ówczesnej zastępczyni Pani Marzeny
Górnisiewicz, a także Pani Skarbnik
Alicji Kobiella udało się wprowadzić do naszych szkół naukę języka
kaszubskiego. Dzięki temu do budżetu oświaty trafiło ok. milion złotych rocznie dodatkowej subwencji
oświatowej. To ogromna suma, choć
jeszcze nie zasypuje dziury w oświatowym budżecie.
Kolejną batalię z radnymi opozycyjnymi trzeba było stoczyć o utworzenie punktów przedszkolnych w
Zwartowie, Lublewku i Ciekocinie.
W ciągu trwania projektu skorzystało z tej możliwości kilkudziesięcioro
dzieci, a obecnie placówki będą kontynuowały pracę w Lublewku i Zwartowie. Jest to o tyle ważne, że dzieci
z tych terenów mają także dostęp do
edukacji przedszkolnej, a niektóre
mamy mogą podjąć pracę zawodową.
O działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych już pisałem. I o tym, że
doskonale prowadzi świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze, których ilość i jakość wciąż
rośnie. To przecież także szansa na
edukację. Nie tylko dzieci, ale i po-

średnio dorosłych. Komisja prowadzi
i finansuje także inne przedsięwzięcia edukacyjne. Na szczęście radni
nie mają możliwości manipulowania przy działalności Komisji, która
świetnie sobie radzi samodzielnie.
Pozornie z edukacją nie mają nic
wspólnego dowozy uczniów do szkół.
A jednak. Od kiedy obsługę tego zadania przejął PKS zwiększyły się
możliwości dojazdu uczniów na zajęcia pozalekcyjne. Bilet sieciowy zaś
uprawnia do nieograniczonego poruszania się liniami obsługiwanymi
przez PKS. W ten sposób uczniowie
mogą nawet dojeżdżać na zajęcia do
Wejherowa czy Gdyni bez dodatkowej opłaty. PKS w pakiecie serwuje
także inne dodatkowe usługi. I na tę
decyzję Wójta nie była też wymagana zgoda Rady. Dlatego się udało.
W czasie tej kadencji w wielu
wsiach powstały place zabaw i zagospodarowano tereny rekreacyjne.
W sołectwie Kopalino powstaje świetlica, a istniejąca w Łętowie została
wyremontowana i doposażona (w
innych miejscowościach także). Co
ważne, w Łętowie sołectwo pozyskało na ten cel środki zewnętrzne. W
ogóle wiele sołectw (chwała tu wielu
sołtysom, choć nie wszystkim) nauczyło się dobrze gospodarować funduszem sołeckim i angażować posiadane środki w projekty z udziałem
funduszy zewnętrznych. W tym roku
wartość tych inwestycji sięga kwoty
niemalże 250 tysięcy.
Przykładów sporo. Można by więcej. Wspomnę jeszcze o korzyściach
mniej wymiernych. Największym
skarbem tej Gminy są ludzie. W
ostatnim okresie aktywność mieszkańców niezwykle wzrosła. Powstały stowarzyszenia, grupy działania,
które już doskonale sobie radzą. Szkolą się, uczą, wyjeżdżają, zdobywają
wiedzę. Ludzie działając podnoszą
swoją wartość, a w gminie, w której
wiele osób kwalifikuje się do pomocy społecznej to ogromnie ważne,
aby wrastała zaradność i wiara we
własne możliwości. To kapitał, który
ciągle będzie procentował. Otworzyliśmy furtki przez które przechodzi
coraz więcej ludzi. I choć wiele zależy
wciąż od nich samych, to możliwości są coraz większe. Nastała nowa
jakość w sposobie myślenia. Ludzie
nie chcą już starego porządku. Tęskni za nim jeszcze jedynie mała grupa
tych, którym niegdyś wiodło się tu
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znakomicie, a teraz stracili przywileje. Dzisiaj Gmina jest dla wszystkich,
a drzwi do Urzędu stoją otworem dla
każdego petenta.
Edukacja jest najważniejsza. I
szkoda, że nie rozumieją tego niektórzy z tych, od których zależą decyzje.

Radni opozycyjni nie chcą zauważać
zmian i wciąż twierdzą, że dobrze
jest tak, jak zawsze było. Szkoda, że
w tym gronie jest lider opozycji Jerzy
Detlaff i Przewodniczący Rady Bronisław Nowak. Nie chcą niczego nowego, nie chcą się szkolić, nie chcą wy-

jeżdżać, nie chcą spotykać z innymi
ludźmi, od których zawsze można
się czegoś nauczyć. Trwają w zaklętym kręgu starego świata, z którym
powoli odchodzą do historii.
Krzysztof Łasiński

WIZYTA DELEGACJI NORWESKIEJ

Gmina Choczewo, tak jak i wiele
innych polskich gmin, nawiązała
kontakty i współpracę z zagranicznymi samorządami. Od wielu lat naszą gminą partnerską jest norweska
Gmina Sømna.
Trudno wyobrazić sobie taką
współpracę bez wzajemnych wizyt
władz samorządowych i oficjalnych
spotkań, które w naturalny sposób
wspierają ważną dla wszystkich wymianę gospodarczą, edukacyjną i
kulturalną.

W dniach 08-11. Sierpnia 2014 r.
Gminę Choczewo odwiedziła, tym
razem tylko trzyosobowa delegacja z

s. 10

Sømny – Wójt Gminy Edmund Dahle, Radca Gminy Signar Kristoffersen
i Komendant Straży Pożarnej Nils-Ivar Sund.
Pierwszym punktem oficjalnej wizyty był przyjazd do Stadniny Koni w
Ciekocinku na odbywające się tam
zawody Baltica Equestrian Tour 2014,
gdzie również miało miejsce spotkanie z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim. Po wizycie w Ciekocinku, norweska delegacja udała
się na spotkanie u Państwa Beaty i
Zbigniewa Sarzyńskich ze Scholą Genezareth, której członkowie w 2009
roku wspólnie z Chórem męskim
„Trælnes Mannskor” z Gminy Sømna
nagrali płytę CD. Kolejnym punktem wizyty była kolacja „z dzikiem”
u Państwa Antończyk w Kopalinie z
przedstawicielami straży pożarnej z
Gminy Choczewo i Przewodniczącym
Rady Gminy.

kolacja w Gospodarstwie Agroturystycznym Pani Katarzyny Zacharewicz w Słajszewie.
Podczas rozmów prowadzonych w
trakcie wizyty uzgodniono, że należy uruchomić część współpracy
związanej z wymianą gospodarczą.
Norwegowie podtrzymali propozycję
zatrudniania do swoich gospodarstw
pracowników z naszej gminy, a także zaproponowali wsparcie w zakresie nauki podstawowych zwrotów i
sformułowań w języku norweskim
w celu umożliwienia łatwiejszej komunikacji osobom chcącym znaleźć
zatrudnienie w Gminie Sømna.
/w.w./
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w
przygotowaniu pobytu delegacji norweskiej w naszej Gminie. Dziękuję za
nieocenioną pomoc oraz organizację
wielu spotkań i atrakcji, które sprawiły, że wizyta władz Gminy Sømna
w naszej Gminie była wyjątkowa.
Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

Drugiego dnia pobytu w Gminie
Choczewo, delegacja norweska skorzystała z zaproszenia Pani Doroty
Borówki do Jej Gospodarstwa Agroturystycznego, skąd udała się na
przejażdżkę rowerową nad morze.
Niedzielne popołudnie goście z Norwegii spędzili oglądając zawody w
Ciekocinku, gdzie na stoisku gastronomicznym Kół Gospodyń Wiejskich
z Gminy Choczewo zostali podjęci doskonałymi lokalnymi przysmakami.
Ostatnim punktem tego dnia, i całej
wizyty delegacji norweskiej, była
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BALTICA EQUESTRAIN TOUR 2014 W CIEKOCINKU
W dniach 5-17 sierpnia 2014 roku na
terenie Stadniny Koni w Ciekocinku
odbył się pierwszy międzynarodowy jeździecki turniej organizowany
przez Państwa Sandrę Piwowarczyk
- Bałuk i Tomasza Bałuk oraz „Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Stadnina Koni Ciekocinko – Klub Sportowy”. Zawody swym patronatem objął
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Impreza zgromadziła światowe i
krajowe gwiazdy sportu jeździeckiego (z 30 krajów świata), które rywalizowały w 51 konkursach o nagrody
w wysokości 216,900 euro. Reprezentant Arabii Saudyjskiej Abdullah Al
Sharbatly podczas Zawodów wygrał
cztery najtrudniejsze konkursy. Natomiast reprezentant Polski Oskar
Murawski najczęściej wyjeżdżał do
dekoracji spośród polskich jeźdźców.
Było to niewątpliwie najważniejsze i największe wydarzenie w
naszej Gminie na przestrzeni wielu
lat. Przez dwa tygodnie gościliśmy
w Gminie Choczewo wiele osobistości, nie tylko ze świata jeździeckiego.
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Niestety nie przybył oczekiwany Prezydent Bronisław Komorowski, ale
reprezentował go Sekretarz stanu w
Kancelarii Prezydenta Sławomir Rybicki. Przybyli również m.in. Minister Środowiska Maciej Grabowski,
Wiceminister Rolnictwa Kazimierz
Plocke oraz Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski. Wszyscy, którzy
mieli przyjemność brać udział w
zawodach lub choćby tylko kibicować zawodnikom, na pewno docenili urokliwe otoczenie i wspaniale
odrestaurowany luksusowy pałac, a
także rangę i perfekcyjną (pomimo
kilku organizacyjnych potknięć spowodowanych ulewnymi deszczami)
organizację całej imprezy.
/w.w./
„Dziękuję serdecznie Państwu Sandrze Piwowarczyk-Bałuk i Tomaszowi Bałuk za cały dotychczasowy trud
włożony w promowanie Gminy Choczewo i doskonałą współpracę. Gratuluję jednocześnie sukcesu, jaki wraz
z pracownikami, wolontariuszami i

wszystkimi zaangażowanymi w zorganizowanie zawodów udało im się
osiągnąć. Nasza Gmina także miała
swój udział w organizowaniu tej imprezy: prowadziliśmy akcję promocyjną, osobiście włączałem się w pracę wolontariatu, a nasi niezawodni
strażacy walczyli ze skutkami ulewnych deszczy, które wyrządziły sporo
szkód w obiekcie.
Pragnę zatem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu
imprezy: pracownikom Urzędu Gminy, strażakom, wolontariuszom oraz
opiekunom grupy wolontariuszy,
którzy licznie odpowiedzieli na mój
apel o pomoc, reprezentantkom Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Choczewo, które przez cały czas
trwania zawodów rozsławiały naszą
Gminę poprzez promocję wyrobów
kulinarnych, prac rękodzielniczych i
materiałów reklamowych.”
Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka
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OCALAMY STARE CMENTARZE OD ZAPOMNIENIA
„Pokolenie przychodzi
i pokolenie odchodzi,
a ziemia trwa
po wszystkie czasy”
Księga Koheleta

Nadleśnictwo Choczewo od początku roku realizuje program porządkowania starych cmentarzy znajdujących się na terenach leśnictw
Brodnica, Szklana Huta, Kopalino,
Choczewo i Zwartowo.
W ostatnim czasie Nadleśniczy
Ewa Rogaczewska, proboszczowie,
pracownicy Nadleśnictwa Choczewo, krewni zmarłych pochowanych
na porządkowanych cmentarzach i
okoliczni mieszkańcy uczestniczyli w uroczystych odsłonięciach pamiątkowych kamieni na leśnych
cmentarzach w okolicy miejscowości Wierzchucino, Przebędowo, Choczewko, Jackowo, Lubiatowo i Wysokie.
O całej akcji i kolejnych etapach
prowadzonych prac na tych leśnych
cmentarzykach opowiada Leśniczy
Leśnictwa Choczewo Pan Roman Antończyk:
„Po przeprowadzonej w lasach Nadleśnictwa Choczewo inwentaryzacji i
odnalezieniu prawdopodobnie większości cmentarzy leśnych, postanowiono upamiętnić miejsca pochówku
i oddać zmarłym należny szacunek.
Oczywiście robimy to wszystko w ramach naszych możliwości i bez zbędnej ingerencji, gdyż konserwator zabytków, pod którego opieką znajdują
się te cmentarze, pozwala jedynie na

wycięcie krzewów i wywiezienie połamanych drzew.
Stan zinwentaryzowanych cmentarzy jest bardzo różny. Na niektórych
ostatnie pochówki miały miejsce jeszcze w latach 70-tych XX w. i tam często można zobaczyć palące się znicze
i świeże kwiaty - ślady ludzi, którzy
o zmarłych pamiętają. W większości
przypadków to nie czas i przyroda
były przyczyną niszczenia i dewastacji, ale człowiek – kradziono krzyże
oraz elementy metalowe, a także rozbijano płyty nagrobne i pomniki.
W bieżącym roku efekty naszych
prac zostały zwieńczone odsłonięciem
na kilku cmentarzach pamiątkowych
kamieni z maksymą z Księgi Koheleta. W uroczystościach odsłonięcia tych kamieni zawsze brał udział
miejscowy ksiądz, przedstawiciel
kierownictwa Nadleśnictwa Choczewo, leśniczy, sołtys oraz mieszkańcy.
Po krótkiej modlitwie za zmarłych i
przedstawieniu przez przedstawiciela

Nadleśnictwa idei projektu ocalenia
od zapomnienia leśnych cmentarzyków, dokonywano odsłonięcia tablicy.
W dalszym ciągu planowane jest
sukcesywne porządkowanie i odkrywanie kolejnych cmentarzy zlokalizowanych na terenie całego Nadleśnictwa. W planach jest również
upamiętnienie pojedynczych miejsc
związanych z pochówkiem oraz z innymi tragicznymi zdarzeniami, które miały miejsce na terenach należących do Nadleśnictwa Choczewo.
Aby akcja ratowania od zapomnienia małych cmentarzyków leśnych
przyniosła spodziewany efekt, pracownicy Nadleśnictwa będą starali
się rozpowszechniać informacje o lokalizacji tych cmentarzy, przekazując szczególnie młodzieży, aby dbali
o dawne miejsca pochówku, pamiętając o przeszłości, i o tym, że również
zmarłym należy się szacunek.”

KONFERENCJA PRASOWA PGE EJ 1 W GDAŃSKU

9 września 2014 r. w Hotelu Mercure w Gdańsku odbyła się konferencja
prasowa, podczas której Prezes Zarządu PGE EJ1 Jacek Cichosz, Zastępca
Dyrektora Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGE EJ1 Katarzyna
Włodek-Makos, Dr Bernhard Kreissl
i Wojciech Hałauz z WorleyParsons
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oraz Agata Gutkowska z TNS Polska
przedstawili stan zaawansowania
prac nad projektem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w
Polsce oraz wyniki przeprowadzonych wiosną 2014 roku badań dotyczących opinii mieszkańców regionu
na temat planowanej inwestycji.

Firma WorleyParsons została wybrana w przetargu zorganizowanym
przez PGE EJ1 lutym 2013 r. Przedmiotem przetargu było dostarczenie
usług związanych z charakterystyką lokalizacji na potrzeby budowy
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Zakres prac WorleyParsons obejmuje badania środowiskowe i lokalizacyjne, a także uzyskanie wymaganych licencji i pozwoleń. Celem
badań jest potwierdzenie, że potencjalna lokalizacja będzie odpowiednia dla budowy i późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej pod
względem bezpieczeństwa jądrowego oraz środowiskowego. Na podstawie wyników przeprowadzonych
nr 9 (174), wrzesień 2014

prac badawczych PGE EJ1 wybierze
ostateczną lokalizację dla pierwszej
polskiej elektrowni jądrowej.
Badania środowiskowe, rozpoczęto jesienią 2013 roku w obu lokalizacjach – Choczewie i Żarnowcu.
W celu zapisywania i właściwego archiwizowania wyników badań
został przygotowany model bazy
danych. Dane te będą także wykorzystywane do tworzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko (OOŚ). Raport ten zgodnie z obowiązującymi przepisami
zostanie oceniony w procesie oceny
oddziaływania na środowisko oraz
poddany konsultacji społecznej i
posłuży jako podstawa dla GDOŚ do
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na budowę elektrowni jądrowej w jednej z dwóch
rozważanych lokalizacji.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem Wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w
tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz przygotowaniem
formatu i treści Raportu OOŚ.
WorleyParsons przygotował projekt
robót geologicznych, które zgodnie z
polskimi przepisami muszą zostać
zatwierdzone przed rozpoczęciem
jakichkolwiek działań związanych z
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badaniami podpowierzchniowymi.
Powyższe projekty robót geologicznych obecnie są oceniane przez organy administracji geologicznej.
Wykonano mapowanie geomorfologiczne na podstawie danych zebranych metodami teledetekcji (LIDAR).
Na następne miesiące zaplanowano
wykonanie badań geologicznych i
geomorfologicznych powierzchni terenu w promieniu 20 km wokół lokalizacji.
Został również zakończony montaż
lokalnej sieci monitoringu sejsmicznego, na który składa się osiem czujników sejsmicznych rejestrujących
mikrotrzęsienia ziemi. Następne
kroki to uruchomienie oprzyrządowania i monitoringu sejsmicznego,
które dostarczą danych wejściowych
do Raportu Lokalizacyjnego.
WorleyParsons stworzył ponadto plan robót dla wierceń geotechnicznych, pobierania próbek skał i
gruntu, testowania próbek w laboratorium i w terenie, instalacji piezometrów oraz badań geofizycznych.
Rozpoczęto gromadzenie danych archiwalnych dla obu lokalizacji. Polski zespół kończy przegląd ponad
50 polskich i międzynarodowych
publikacji naukowych związanych
z terenem rozważanych lokalizacji i

rozpoczął niezależną analizę w celu
zweryfikowania wniosków znajdujących się w tych opracowaniach.
Zgodnie z umową, jako część prac
nad Rozdziałem Wstępnego Raportu
Bezpieczeństwa pt. „Ocena lokalizacji obiektu jądrowego” dla Lokalizacji oraz Raportem Lokalizacyjnym,
WorleyParsons przygotował matrycę
wymagań w zakresie charakterystyki lokalizacji. Dokument ten zawiera
wszystkie wymagania (jakościowe,
techniczne i regulacyjne) zgodne
z polskimi przepisami, wytycznymi MAEA oraz międzynarodowymi
praktykami badań lokalizacji elektrowni jądrowych, które następnie
powinny być uwzględniane w trakcie przygotowań Raportu Lokalizacyjnego oraz Rozdziału Wstępnego
Raportu Bezpieczeństwa.
Zakres Raportu Lokalizacyjnego i
Rozdziału Wstępnego Raportu Bezpieczeństwa został zaakceptowany
przez PGE EJ1. Obecnie trwają przygotowania do spotkania z Państwową
Agencją Atomistyki (PAA), aby przedstawić opracowane dokumenty.
W przyszłym roku władze spółki
PGE EJ 1 spodziewają się otrzymać
raport z badań środowiskowych, jakie przeprowadzane są w miejscach
dwóch lokalizacji, w których może
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powstać elektrownia jądrowa.
- W kolejnym roku chcielibyśmy
przejść przez całą procedurę oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko - zapowiedział Prezes Jacek
Cichosz. Dodał również, że w jego
opinii - samo uzyskanie decyzji środowiskowej może nastąpić w drugiej
połowie 2016 r., natomiast wydanie
decyzji lokalizacyjnej nastąpi w roku
2017 lub 2018.
W ostatnich dniach spółki Enea,
Tauron i KGHM podpisały umowę o

odkupieniu po 10 proc. udziałów w
PGE EJ1. Umowa zobowiązuje jej strony do wspólnego, proporcjonalnego
sfinansowania działań związanych
z realizacją inwestycji w czasie najbliższych trzech lat. W tym czasie
planowane jest wyłonienie partnera strategicznego, który w PGE EJ1
obejmie część udziałów należących
do PGE oraz dostawcy technologii,
wykonawcy w formule „pod klucz”,
dostawcy paliwa jądrowego i pozyskanie finansowania całego projek-

tu. Wybór ten nastąpi w wyniku postępowania zintegrowanego, którego
rozpisanie postępowania planowane
jest na początek 2015 r. Do tego czasu
m.in. ma być sfinalizowane podpisanie umowy z inżynierem kontraktu,
na którego - w drodze przetargu - wybrana została brytyjska firma AMEC.
Agata Gutkowska z TNS Polska poinformowała natomiast o wynikach
przeprowadzonych wiosną 2014 r.
badań dotyczących opinii mieszkańców regionu na temat planowanej
inwestycji. Jak podała, w trzech gminach, na terenie których znajdują się
lokalizacje rozważane przez inwestora, średnie poparcie dla inwestycji wynosi ok. 70 %. W Gniewinie jest
to ok. 80 %., a w Choczewie – 60 %.
i te dane nie zmieniły się w porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami.
Natomiast w Krokowej zanotowano
wzrost poparcia z 56 do 71 %.
Rozpoczęcie budowy pierwszego
bloku elektrowni planowane jest ok.
2020 r. Zgodnie z rządowym programem rozwoju energetyki jądrowej
pierwszy blok ma ruszyć z końcem
2024 r.
/w.w./

INFORMACJA DLA KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH GMINY CHOCZEWO
DNIA 24.09.2014 O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY CHOCZEWO ODBĘDZIE SIĘ
SZKOLENIE Z ZAKRESU REJESTRACJI POTRAW NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
OSOBY ZAINTERESOWANE SERDECZNIE ZAPRASZAM!
DORADCA ROLNICZY ELŻBIETA BŁAŻEJEWSKA , TEL.KONTAKTOWY 797-010-642

KOMUNIKAT PRASOWY AGENCJI RYNKU
ROLNEGO

Agencja Rynku Rolnego apeluje
do Producentów owoców i warzyw
o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do
Oddziałów Terenowych ARR oraz
o pilne składanie kolejnych przez
tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia.
W związku z ukazaniem się w dniu
30.08.2014 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z
dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne
środki wsparcia dla producentów
niektórych owoców i warzyw oraz
zmieniające rozporządzenie delegos. 14

wane (UE) nr 913/2014 (Dz. U. UE L 259
z 30.08.2014 r., str. 2), a co z tym idzie
obowiązkiem rozpoczęcia raportowania do KE informacji o złożonych
powiadomieniach ARR, przypomina
producentom o uzupełnieniu formularzy i składaniu kolejnych do
Oddziałów Terenowych. Wsparcie
dla poszczególnych krajów będzie
przyznawane zgodnie z kolejnością
zgłoszeń, dlatego prosimy o pilne
potraktowanie naszego apelu.
Mechanizm obejmuje działania
związane z:
- zielonymi zbiorami
- niezbieraniem

- wycofaniem produktów na cele
charytatywne.
W przypadku producenta indywidualnego mają zastosowanie poniższe warunki:
a) Wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i
faktycznie zostają zebrane w ramach
zielonych zbiorów i dla których
zbiory jeszcze się nie zaczęły;
b) środki w zakresie niezbierania
nie będą przysługiwały w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji
pozyskiwano produkcję w celach
handlowych w trakcie cyklu produknr 9 (174), wrzesień 2014

cyjnego;
c) zielone zbiory i niezbieranie plonów w żadnym wypadku nie są stosowane jednocześnie w odniesieniu
do tego samego produktu i tego samego obszaru.

W przypadku wycofywania produktów w celu przekazywania ich
do
organizacji
charytatywnych
wsparcie dotyczy zarówno organizacji producentów jak i rolników
indywidualnych.

W przypadku organizacji producentów środki w zakresie niezbierania plonów mogą przysługiwać
nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano
produkcję w celach handlowych w
trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W takich przypadkach kwoty wsparcia, zostają proporcjonalnie
obniżone z uwzględnieniem produkcji już zebranej ustalonej na podstawie rejestrów magazynowych i ksiąg
finansowych danej organizacji producentów. Wsparcie do zielonych
zbirów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i
faktycznie zostają zebrane w ramach
zielonych zbiorów.

Definicje:
„zielone zbiory” - oznaczają łączne zbiory niedojrzałych, nie nadających się do sprzedaży produktów
na danym obszarze. Przedmiotowe
produkty nie mogą być uszkodzone
przed rozpoczęciem zielonych zbiorów z powodu warunków klimatycznych, choroby lub innych powodów.
„niezbieranie” oznacza zakończenie obecnego cyklu produkcyjnego
na danym obszarze, w przypadku
gdy produkt jest dobrze rozwinięty i
jest solidnej i właściwej jakości handlowej. Zniszczenie produktów w
wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub chorób nie jest jednak uważane za niezbieranie.
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Zielone zbiory oraz niezbieranie
są czynnościami dodatkowymi i
niezwiązanymi z normalnymi metodami uprawy.
Kompletne powiadomienia będą
przedmiotem kontroli na miejscu
przez pracowników ARR.
Wszystkie informacje dotyczące
powiadomień oraz wzory formularzy znajdują się na stronie Agencji
Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, iż ze
względu na wyjątkową sytuację,
czas pracy Oddziałów Terenowych
został wydłużony do godziny 18.00
a przez cały czas działa Telefoniczny Punkt Informacyjny 22 661 72 72.
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

s. 15

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CHOCZEWO
z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Choczewo w wyborach zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze
zm.)1 podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru
Rady Gminy Choczewo, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Numer
okręgu
1
2
3
4
5

Granica okręgu
(nazwa sołectwa i miejscowości wchodzące w jego skład)
Sołectwo Choczewo: Choczewo: ul. Bałtycka, ul. Pucka
Sołectwo Choczewo: Choczewo: ul. Wojska Polskiego, ul. Piaskowa, ul.
Krótka, ul. Piwna, ul. Szkolna, ul. Jeziorna, ul. Olchowa, ul. Wierzbowa,
ul. Leszczynowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Bukowa i Łętówko
Sołectwo Choczewo: Choczewo: ul. Pierwszych Osadników, ul.
Kowalewskiego, ul. Osada Leśna
Sołectwo
Choczewo:
Choczewo:
ul.
Kusocińskiego.
ul. Kościuszki, ul. Różana,
ul. Ogrodowa, ul. Łąkowa,
ul.
Łowiecka,
ul.
Mickiewicza,
ul.
Konopnickiej,
ul. Prusa, ul. Matejki, ul. Reymonta, ul. Chmielna, ul. Lisia, ul. Świerkowa
Sołectwo Kierzkowo: Kierzkowo (Błachówko, Jabłonowice,
Karczemka Kierzkowska), Osieki Lęborskie

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

1
1
1
1
1

6

Sołectwo Starbienino: Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino

1

7

Sołectwo Kopalino: Kopalino, Lubiatowo (Szklana Huta)

1

8

Sołectwo Choczewko: Choczewko, Kurowo

1

9

Sołectwo Łętowo: Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Łętowo,

1

10

Sołectwo Słajkowo: Przebendowo (Przebendówko), Słajkowo, Żelazno

1

11
12
13

Sołectwo Borkowo i część Sołectwa Zwartówko:
Borkowo Lęborskie (Borkówko), Zwartowo,
Sołectwo Gościęcino i część Sołectwa Zwartówko:
Gościęcino, Zwarcienko, Zwartówko
Sołectwo Jackowo i Sołectwa Słajszewo:
Biebrowo, Jackowo, Słajszewo (Słajszewko)

1
1
1

14

Sołectwo Ciekocino: Ciekocino, Ciekocinko

1

15

Sołectwo Sasino: Sasino (Białka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka)

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Choczewie mieści się w budynku Centrum Informacji
Turystycznej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, tel. 58 - 572 39 13, 58 - 572 39 40.
Wójt Gminy Choczewo
/-/Wiesław Gębka
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072

1

s. 16
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WYCIECZKA DO GNIEWU
W dn. 20.08.br, grupa 52 uczniów
z terenu naszej gminy wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do
Gniewu, gdzie znajduje się jeden z
najlepiej zachowanych na Pomorzu zamków krzyżackich. Stoi on na
wyniosłej skarpie na lewym brzegu Wisły, tuż przy rynku miejskim.
Niegdyś była to największa warownia zakonna po tej stronie rzeki. Do
dzisiaj potężna ceglana bryła zamku
doskonale widoczna jest z pobliskiej
autostrady. Po dotarciu na miejsce
dzieci mogły zapoznać się z architekturą zamku, jak również zwiedzić go
wraz z przewodnikiem. Co ciekawe,
zamek został udostępniony dla turystów dopiero w połowie lat 90-tych
XX w, jednakże mimo braku oryginalnego wyposażenia, właściciele
tego zabytku doskonale sobie tutaj
radzą. Atrakcji stale przybywa a nie-

dawno udostępniono też np. zbrojownię.
Podczas pobytu na gniewskim
zamku nasze dzieci miały możliwość
zjeść obiad, jak również wziąć udział
w warsztatach rzemieślniczych i
spektaklu pt. „Wakacje z duchami”,
w czasie którego widzowie mogli
przenieść się do nieistniejącego już
świata duchów, tych przyjaznych i
złych, do świata walących się murów, płonących stropów, pękających okien i bezgłowych rycerzy. W
spektaklu tym pojawiają się również
mroczne lochy, tajemnicze zjawy,
złowieszcze zawodzenie, brzęk łańcuchów, skrzypiące wrota i… ciarki
na plecach, a ponadto najnowocześniejsze techniki multimedialne
oraz kinowe efekty specjalne. Całe
to przedstawienie niewątpliwie zachwyca, uwodzi, przestrasza i uczy.

W ową specyficzną podróż w głąb
historii gniewskiego zamku uczestnicy spektaklu wybierają się wraz
z narratorem, który o wszystkim,
co się na bieżąco dzieje opowiada w
taki sposób, by zamierzone przez organizatora efekty wywierały na nich
możliwie największe wrażenie. Nic
zatem dziwnego, że i nasi uczniowie
byli ta historyczną inscenizacją zachwyceni. W drodze powrotnej odbyliśmy jeszcze krótki spacer po Parku
Oliwskim w Gdańsku i w dobrych
nastrojach wróciliśmy do domu.
Organizatorem wycieczki była Pani
Iwona Ratajczak i Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którym serdecznie dziękujemy.

„ZIELONA SZKOŁA” …W LUBIATOWIE - UCZY,
BAWI, WYCHOWUJE

Najlepszą okazją do poznawania
świata i przyrody, do obserwacji tego,
co nas otacza i do uczenia się życia
wśród innych ludzi dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni jest oczywiście …„Zielona Szkoła”
w Lubiatowie i pobyt w kompleksie
wypoczynkowym Pani Brygidy Perkowskiej.
Forma nauki zwana „Zieloną
Szkołą” jest to forma pracy z młodzieżą dająca możliwość rozwijania jednocześnie wielu aktywności
ucznia - twórczej i poznawczej. Jest
to również swoisty egzamin samodzielności dla każdego dziecka, okazja do łagodnego wdrożenia ucznia
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

do współżycia w grupie, a także nauka umiejętności rozwiązywania
problemów i radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach. Wyjazdy
takie łącząc naukę z aktywnym wypoczynkiem, skutecznie wyciszają
eliminując stres i zmęczenie, a także
ułatwiają odzyskanie równowagi fizycznej i duchowej.
Pośród pięknego krajobrazu
nadmorskich okolic Lubiatowa nauka dla młodzieży z gdyńskiej szkoły,
była przez pięć dni, jak każdego roku
od kilku lat, fantastycznym odkrywaniem nieznanego świata, a sami
uczniowie byli szalonymi odkrywcami. Z całą pewnością można stwier-

dzić, że takich „lekcji” w Lubiatowie
się nie zapomina!
W dniach 8-12 września 2014
r. w Lubiatowie grupa uczniów z
gdyńskiej szkoły realizowała program Zielonej Szkoły. Oprócz zajęć i
ciekawych wycieczek, spacerów do
lasu i nad morze, podchodów i pikników, w programie tradycyjnie już
znalazło się miejsce na zorganizowanie Festynu z konkursami i zabawami, z gośćmi, niespodziankami i
dyskoteką.
Po obiedzie, o wyznaczonej
godzinie rozpoczęły się zajęcia w
grupach polegające na zrealizowaniu
wyznaczonych zadań. Podczas zajęć
s. 17

powstała niezliczona ilość żółto-czarnych pszczółek, które ozdobiły piknikowy stół zastawiony przysmakami
przygotowanymi przez uczestników
Zielonej Szkoły podczas warsztatów
z gospodarstwa domowego, oraz
przywiezionymi przez zaproszonych
gości – Panią Gienię Kramek i Wiolę Gabryelską. Nie zabrakło również

słodkich niespodzianek które miał
dla wszystkich Sołtys Sołectwa Choczewo Ignacy Goyke. Podczas zabaw
i pląsów z harcerzami z 10 Choczewskiej Drużyny Harcerskiej „WILKI”
czas płynął bardzo szybko, a radosny
śmiech bawiącej się młodzieży rozgonił ciemne deszczowe chmury. DJ
Wiesiu zapewnił oczywiście najlep-

SOŁECTWO KOPALINO - LUBIATOWO

WIEŚCI Z SOŁECTW

szą muzykę, by zabawa mogła trwać
do późnego wieczora.
Dziękujemy młodzieży i ich
opiekunom za zaproszenie, za fantastyczną wspólną zabawę a także za
jesienne upominki. Czekamy oczywiście na kolejne spotkanie za rok…!
/w.w./

DZIEŃ LATA W SOŁECTWIE
KOPALINO – LUBIATOWO…
05 lipca 2014 roku na posesji u sołtysa odbyły się pierwsze dni lata, które
zostały zorganizowane wraz z naszymi przyjaciółmi, czyli z Młodzieżową
Drużyną Pożarniczą OSP Żukowo.
Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 1600, na które przybył
pan wójt, zastępca wójta, pan radny z
Choczewa, pani redaktor „Wieści Choczewskich”, radny powiatowy, prezes
OSP Kopalino oraz naczelnik OSP Kopalino.
O godzinie 1620 odbył się pokaz rozwijania linii gaśniczej z wodą przez
najmłodsze dzieci siedmio i ośmiolatki z Żukowa, które swoje zadanie
wykonały profesjonalnie. Po najmłodszych przyszedł czas na wzięcie
udziału młodzieżówki z Żukowa i Kopalina. Rozegrano to w formie konkurencji. Rywalizacja zakończyła się
jednosekundową wygraną młodzieżówki z Kopalina, z czego jesteśmy
bardzo dumni.
Po występach strażaków odbyły się
konkurencje dla najmłodszych: rzut
piłeczką do kosza oraz strzał na bramkę. Dla młodzieży: rzut oponą, rzut
podkową do celu, hula – hop. Specjalnie dla gości z Żukowa przeprowadziliśmy naszą koronną konkurencję, a
mianowicie rzut surowym jajkiem do
partnera. Radości było, co nie miara,
jajka rozbijały się w rękach i na głos. 18
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wach biorących udział w konkurencji,
jak również na kibicach. Następnie
została przeprowadzona konkurencja bieg w czteroosobowych nartach
oraz wbijanie gwoździa w klocek
pływający w basenie strażackim. Na
koniec OSP Żukowo przeprowadziło
konkurencje zwijanie węży strażackich, w której to wzięli udział prezesi
ochotniczych straży pożarnych. Na
spotkaniu rozdawano lody, kiełbaski
pieczone na grillu, napoje oraz słodycze. Zwycięzcy przeprowadzonych
konkurencji otrzymali dyplomy.
Dziękuję wójtowi, wice wójtowi oraz
radnemu powiatowemu, że zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuję
strażakom z OSP Żukowo oraz OSP
Kopalino za pokaz strażacki. Dzięku-

ję Wiktorii, Weronice i Ewelinie za
pomoc w organizacji tego dnia oraz
Celinie za pyszne oponki, które rozdawane były w trakcie trwania dni lata.
Jest jeszcze jedna osoba, której dziękuję, a mianowicie pani Magdzie za
pyszne ciasta. Muszę wspomnieć, że
pani Magda zdobyła pierwsze miejsce
w wypieku ciast na spotkaniu integracyjnym organizowanym przez panią prezes fundacji „Promyk Nadziei”,
gratuluję. Dziękuję wszystkim, którzy
znaleźli czas i uczestniczyli w naszym
spotkaniu.

…TO NIE KONIEC LATA…

Dnia 12.07.2014 odbył się
koncert zespołu harcerskiego z Koła
„Wartaki”. Koncert miał odbyć się na
posesji u sołtysa, ale z powodu ciągłych opadów deszczu przenieśliśmy
występ pod namiot do obozu ZHP
Koło. Mogliśmy to uczynnić dzięki gościnności pana komendanta.
Na spotkanie przyjechali autobusem harcerze z ZHP Oława, następnie przyszli harcerze ZHP Mińsk i tak
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

na koncercie znalazło się około 150
uczestników. Nie zabrakło również
naszych władz, czyli pana wójta oraz
pana radnego powiatowego. W koncercie wzięła również udział młodzież
z Lubiatowa. W trakcie występu nasza młodzież rozdała przygotowany
skromny poczęstunek i napoje.
Dziękuję Panu Heniowi oraz zespołowi „Wartki”, że pomimo niesprzyjającej aury mogliśmy tego lata wysłuchać utworów w ich wykonaniu.
Koncert był cudowny, w jego trakcie
znalazła się również dedykacja dla
pana Piotra. Dziękuję panu komendantowi ZHP Koło za gościnność i
zorganizowanie tak miłego koncertu. Dziękuję harcerzom z ZHP Oława
oraz ZHP Mińsk, którzy pomimo deszczu zaszczycili nas swoją obecnością.
Dziękuję także za przybycie panu wójtowi i panu radnemu powiatowemu
oraz młodzieży, która pomogła nam
w sprawach organizacyjnych.

…LATO TRWA, A MY MAMY
JESZCZE DUŻO POMYSŁÓW
DO WSPÓLNYCH SPOTKAŃ
I ZABAW…

Na boisku w Kopalinie dnia
26.07.2014 odbył się festyn rodzinny,
na którym przeprowadzono konkurencje dla dzieci i dorosłych. W trakcie festynu można było skosztować
grochówkę przygotowaną przez kucharki ZHP Oława, wypieków oraz
pierogów KGW Kierzkowo, kiełbasek,
napojów oraz zimnego piwa.
Odbyły się, również rozgrywki w
mini piłce nożnej o puchar prezesa
OSP Kopalino, radnego powiatowego
oraz sołtysa. Przeprowadzono także,
przeciąganie liny o beczkę piwa.
Po licznych konkursach i rozdaniu
dyplomów rozpoczęła się zabawa taneczna, do której przygrywał pan Paweł Pomieczyński.
Na festyn przybyło dużo przyjezdnych gości oraz mieszkańców wraz z
dziećmi, a także młodzież. Nie zabrakło również naszych przyjaciół z Koła.

Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za pomoc w przygotowaniu festynu, pomoc w jego prowadzeniu jak i
sprzątaniu po festynie.
Dziękuję również księdzu Proboszczowi za wsparcie i pomoc.

…A NA KONIEC KOLEJNY KONCERT…

…tym razem Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Koła.
Zacznijmy od początku, dnia 3
sierpnia 2014 roku w Gnieździe Szlacheckim odbył się III Piknik Sołecki.
Rozpoczęliśmy wraz z właścicielem
restauracji panem Bartkiem punktualnie o godzinie 1800. Na początku
były zabawy dla najmłodszych, które
przeprowadził pan klaun. Bawił się
on z naszymi pociechami przez dwie
godziny. Były bańki mydlane, przeciąganie liny i wiele innych zabaw
na świeżym powietrzu. Dzieci zostały
poczęstowane słodyczami, którymi
częstowały się całymi garściami.
O 2000 koncert rozpoczęła orkiestra
dęta OSP z Koła. Grali naprawdę bardzo ładnie, osoby, które przyszły w
skupieniu słuchały koncertu, a każdy
kawałek był nagradzany gromkimi
brawami. Po godzinnym koncercie
podaliśmy naszym przyjaciołom z
Koła napoje i kiełbaski z grilla.
Dziękuje panu komendantowi ZHP
Koło, bo to dzięki jego inicjatywie
mógł odbył się u nas tak wspaniały koncert, jak również przepraszam
za błąd, który wkradł się na afiszach.
Ogromne podziękowania dla członków Miejskiej Orkiestry Dętej OSP z
Koła za danie tak ciekawego koncertu. Dziękuje także wszystkim wspaniałym ludziom, wielkiego serca z
Koła.
Ponadto dziękuje właścicielowi restauracji Szlacheckie Gniazdo, w której mogliśmy zorganizować koncert
oraz wszystkim, którzy znaleźli czas
żeby przyjść i pobawić się na III pikniku sołeckim.
Sołtys Sołectwa Jakub Świątek
s. 19

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
PRZEDSZKOLNEGO 2014/2015

My jesteśmy przedszkolacy
Wszyscy mili, ładni tacy
Chcemy pięknie Was powitać
Opowiedzieć co tu słychać.

Dnia 1 września Pani Dyrektor Renata Banaś wraz z pracownikami przedszkola z uśmiechem i życzliwością
powitała małych przedszkolaków. Zagościł również Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka. Dla niektórych
dzieci pobyt w przedszkolu był kontynuacją, dla innych – coś nowego, niezwykłego. Wszyscy byli dzielni i odważnie przekroczyli próg przedszkola. Gratulujemy! Atrakcją dnia był animator Klaun. Rozbawiał wszystkich
słowem i tańcem. Na wesoło i z uśmiechem rozpoczęliśmy kolejny rok przedszkolny.
Kinga P.

„PCHŁA KRĘTACZKA” OPOWIEŚĆ O TYM, ŻE
WARTO POMAGAĆ I NIE WARTO OSZUKIWAĆ

- spektakl teatralny w Samorządowym Przedszkolu w Choczewie
Dnia 9 września w przedszkolu
powitaliśmy wspaniałych aktorów
z Krakowa „ART-RE Studio Małych
Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii”. Zagościli u nas również
dzieci z oddziałów przedszkolnych z
ZS w Choczewie. Bohaterzy teatralni
w bajkowy sposób przestawili dzieciom opowieść o bardzo eleganckiej

s. 20

małej Pchełce, która potrafi robić
różne psoty i głupstwa. Próbuje przekonać Kotka, że jest bardzo groźna
i boją się jej wszystkie zwierzątka.
Słoniowi obiecuje, że zostanie jego
żoną, jeśli ten spełni jej życzenie.
Śwince – kelnerowi w cukierni, też
robi psikusa. Wreszcie sędzia – Piesek, stara się poskromić małą Pcheł-

kę – Oszustkę. Czy Pieskowi uda się
przekonać Pchełkę do zmiany postępowania? Czy Pchełka weźmie sobie
do serca polecenia sędziego? Adaptacja sceniczna wiersza Jana Brzechwy
„Pchła Szachrajka”.
Renata B.
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STOWARZYSZENIE HUZAR

Dnia 16.08.2014 na Gminnych
Obiektach Sportowych w Choczewie
odbył się turniej piłkarski rocznika
2002 i młodsi. Udział w nim wzięło
11 drużyn z całego województwa pomorskiego ale nie tylko, mieliśmy
okazje gościć także zespół z Ostrołęki
który znajdował się na zgrupowaniu
w Cetniewie i bardzo chętnie skorzystali z zaproszenia udziału w naszych zawodach.
Zaczęliśmy o godzinie 10.00, na
początku nastąpiło oficjalne przywitanie zespołów oraz omówienie
ogólnych zasad, po tym krótkim
przemówieniu rozpoczęliśmy rywalizację. Drużyny składały się nie tylko
z chłopców, kilka zespołów w swoich
szeregach miały także dziewczęta
które nie ustępowały walecznością
swoim kolegom. Rywalizacja i świetna zabawa towarzyszyły nam przez
cały czas turnieju. Młodzi piłkarze
bardzo poważnie i profesjonalnie
podeszli do zawodów sportowych. W
przerwie został przeprowadzony pokaz karate Goju-Ryu, który po raz kolejny wszystkich zachwycił, a także
można było zjeść posiłek regeneracyjny, który ponownie przygotowała
dla nas restauracja Kasztanowy Gościniec oraz Ośrodek Służb Więziennych w Zwartowie. Tak syty obiad
postawił naszych zawodników na
nogi aby mieli kolejne siły do walki
o jak najlepsze wyniki. Rozgrywki
prowadzone były w dwóch grupach,
systemem każdy z każdym. Po zweryfikowaniu wyników utworzone
zostały kolejne dwie grupy które wyłoniły zwycięzcę i kolejne miejsca.
Każda drużyna otrzymała puchar,
medal a także pamiątkowy dyplom,
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który wręczył Pan Wójt Wiesław
Gębka. Z tego miejsca chcielibyśmy
podziękować Panu Wójtowi, że tak
chętnie przyłącza się do naszych akcji i zawsze możemy na niego liczyć.
Oprócz tego w całego turnieju został
wybrany najlepszy zawodnik, strzelec, bramkarz oraz mistrz żonglerki,
ale czym by była drużyna bez swojego trenera, ci także zostali nagrodzeni medalami i drobnymi upominkami.
A o oto klasyfikacja końcowa:
1. Sztorm Mosty
2. Gryf Wejherowo I
3. MKS Władysławowo
4. Huzar Choczewo II
5. Korona Żelistrzewo
6. Korona Żelistrzewo II
7. Santos Gdańsk I
8. Wicher Wierzchucino
9. Santos Gdańsk II
10. Gryf Wejherowo II
11. Chrobry Charbrowo
12. Huzar Choczewo I

Cała drużyna HUZARA Choczewo
pragnie podziękować za pomoc w organizację turnieju:
Urzędowi Gminy Choczewo, Wójtowi Wiesławowi Gębka, Zastępcy
Wójta Robertowi Lorbieckiemu, Nadleśnictwu w Choczewie, Pani Iwnie
Ratajczak Przewodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Restauracji „Kasztanowy Gościniec”, Ośrodkowi Doskonalenia Kadr Służb Więziennych w
Zwartowie, Kaszubskiemu Bankowi
Spółdzielczemu, Państwu Iwonie i
Andrzejowi Majtacz, Andrzejowi Wiśniewskiemu, Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Gminnej Bibliotece

Publicznej w Choczewie, Właścicielom Sklepu „Wodnik”, Wszystkim
rodzicom naszych piłkarzy, a w
szczególności całej rodzinie Państwa
Slottke, obydwu rodzinom Państwa
Erdmann, Pani Izabeli Dziobak oraz
Pani Sylwii Plotka.
24.08.2014 r. ponownie zaczęliśmy
zmagania ligowe rundy jesiennej, i
tak oto nasze drużyny radziły sobie
do tej pory:
• Drużyna rocznika 2000 póki
co rozegrała tylko jeden mecz,
który w pięknym stylu wygrała ze Stolemem Gniewino 7:3,
bardzo dziękujemy zawodnikom za waleczną postawę jaką
wykazali tego dnia.
Gratulujemy również starszym kolegą z LKS Latarnik którzy 07.09.2014
również wygrali z drużyną z Gniewina 4:0, oczywiście my również byliśmy na tym meczu i dopingowaliśmy chłopaków.
• Rocznik 2002 i młodsi rozegrał
4 spotkania z czego tylko jeden
zwycięski, ale nie załamujemy
się, bierzemy się do roboty i jesteśmy pewni że kolejne mecz
pójdą nam lepiej
• Rocznik 2005 i młodsi swoje
rozgrywki pucharowe zaczyna
dopiero 14.09.2014 r. w Bożympolu bardzo mocno trzymamy
za nich kciuki.
Informujemy również że trwa nabór do rocznika 2007 i młodsi, wszelkie informacje uzyskają Państwo na
treningach we wtorki od godziny
17.00 do 19.00.
Serdecznie zapraszamy!
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Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy
„Latarnik” Choczewo
Informujemy, że zgodnie z terminarzem Wydziału/Komisji Gier i Ewidencji, zawody piłki nożnej o mistrzostwo A1
JUNIOR Gr. I Gdańsk w Rundzie I sezonu 2014/2015 rozgrywane będą przez naszą drużynę na boisku w Choczewie
przy ul. Janusza Kusocińskiego 7 w/g niżej podanych terminów:

L.p.

Numer meczu
(zgodnie z
terminarzem
rozgrywek)

Drużyna Gości

1.

3

2.

Termin zawodów
Godzina

Data

Dzień
tygodnia

KTS-K GOSRIT LUZINO

24.08.2014

NIEDZIELA

11:00

8

STOLEM GNIEWINO

07.09.2014

NIEDZIELA

11:00

3.

13

GRYF WEJHEROWO

21.09.2014

NIEDZIELA

11:00

4.

20

KP GDYNIA

05.10.2014

NIEDZIELA

11:00

5.

26

ORKAN RUMIA MKS

19.10.2014

NIEDZIELA

11:00

Informujemy, że zgodnie z terminarzem Wydziału/Komisji Gier i Ewidencji, zawody piłki nożnej o
mistrzostwo KLASA B Gr. I Gdańsk w Rundzie I sezonu 2014/2015, rozgrywane będą przez naszą drużynę
na boisku w Choczewie przy ul. Janusza Kusocińskiego 7 w/g niżej podanych terminów:

Numer meczu
(zgodnie z terminarzem
rozgrywek)

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7
20
33
46
59
72

Termin zawodów
Drużyna Gości

Data

Dzień
tygodnia

Godzina

KONSAL SŁAWOSZYNO

24.08.2014

NIEDZIELA

16:00

JOKER KARLIKOWO

03.09.2014

ŚRODA

16:30

ARKA PRUSEWO

13.09.2014

SOBOTA

15:00

ZATOKA 95 PUCK

27.09.2014

SOBOTA

15:00

SOKÓŁ BOŻE POLE

11.10.2014

SOBOTA

14:00

NORDA KARWIA

26.10.2014

NIEDZIELA

11:00
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Zdobywca kolejnej nagrody wylosowany!
Rozwiązanie krzyżówki z nr 8 (173) Wieści Choczewskich brzmi : BIESY
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Barbara Zondziuk, Mariola Medrycka,
Zofia Górecka, Wiktoria Hinz , Olga Papke, Adam Leyk
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania
została Pani Zofia Górecka, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych.
Dziękujemy również Fabiankowi za wylosowanie zwycięzcy.

WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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Krzyżówka Serpentyna (15)
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 6 października 2014 r. do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem
lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest „ Słownik języka polskiego z
frazeologizmami i przysłowiami” , a zwycięzca zostanie wyłoniony 7 października w drodze
losowania.
ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo,
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl
start

kinetyczna lub potencjalna (7) – Bardal, skoczek narciarski (6) – w Leśnej Górze i
na peryferiach (7) – otoczona atolem (6) – pedagogika dorosłych (11) – szpilka z
zawijasem (7) – tkanina z włoskiem (7) – święty z Akwinu (6) – płoną na mogiłach
(6) – Mount……….- w Himalajach (7) – uchwyt młotka (7) – leczony syropem (6) –
miara strumienia świetlnego (5) – premia dla kelnera (7) –wuj Antygony (5) –
wielkość wydania (6)
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