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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

NAPISZ DO WÓJTA!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub samej pracy urzędu?

Napisz do wójta! Na podany adres e-mail lub na adres redakcji „Wieści Choczewskich” napisz o swoich proble-
mach, spostrzeżeniach i uwagach. Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

NADZWYCZAJNA WSPÓLNA SESJA RADY GMINY 
CHOCZEWO, RADY GMINY GNIEWINO,

RADY GMINY KROKOWA

NADZWYCZAJNA WSPÓLNA SESJA RADY GMINY 
CHOCZEWO, RADY GMINY GNIEWINO I RADY 

GMINY KROKOWA

XVI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

XVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

W dniu 22 września 2015 r. o godz. na Zamku w Krokowej odbyła się Nadzwyczajna Wspólna Sesja Rady Gminy Cho-
czewo, Rady Gminy Gniewino i Rady Gminy Krokowa, podczas której byli obecni zaproszeni goście: Jacek Cichosz Pre-
zes PGE EJ 1, Józef Strojny specjalista w Departamencie Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki oraz Anna 
Błażewicz-Stasiak z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Radni zapoznali się z przedstawioną przez Prezesa PGE EJ 1 informacją dotyczącą współpracy pomię-
dzy Spółką a gminami lokalizacyjnymi oraz bieżącym stanem realizacji programu budowy pierwszej elektrowni 
jądrowej w Polsce. Natomiast pełnomocnik Wójta Gminy Gniewino do spraw gospodarki społecznej i rozwoju Mi-
kołaj Orzeł przedstawił porozumienie trzech gmin dotyczące Paktu na rzecz zatrudnienia i rozwoju oraz informacje 
dotyczące propozycji Zarządu Województwa Pomorskiego do realizacji w procesie przygotowawczym do budowy EJ.

Dnia 29 września 2015 r. o godz. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Cho-
czewie odbyła się XVI sesja Rady Gminy Choczewo. Porządek obrad obejmował przyjęcie protokołów z poprzednich 
sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Choczewo z działalności międzysesyjnej. Ponadto 
radni podjęli uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2025.

W dniu 14 października 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie 
odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo, podczas której radni podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy.
2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Dnia 13 października 2015 roku na Zamku w Krokowej odbyła się nadzwyczajna wspólna Sesja, podczas której radni 
podjęli stanowisko w sprawie współpracy z podmiotami realizującymi Program polskiej energetyki jądrowej.
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722 02 49 10
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Siedziba redakcji
 Urząd Gminy Choczewo
 ul. Pierwszych Osadników 17
 84-210 Choczewo
Wydawca
 Urząd Gminy Choczewo

Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

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

Zapraszamy również do odwiedzania kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
https://www.youtube.com/channel/UCoNzVb1iUjIiYCnjLO3YHnw/videos

oraz profilu:
https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo

PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Już dwukrotnie projekt 

uchwały w sprawie likwidacji 
Gminnego Zespołu Oświaty został 
wycofany z porządku obrad sesji 
Rady Gminy. Czy to oznacza, że nie 
ma zgody Rady na zmiany w gmin-
nej oświacie?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: W związku ze zmianą przepi-
sów planujemy zlikwidować Gmin-
ny Zespół Oświaty w Choczewie, a 
także Samorządowe Przedszkole w 
Choczewie, które zostanie połączo-
ne z Zespołem Szkół, tak, by powstał 
Zespół Szkolno-Przedszkolny. Przepi-
sy mówią również o tym, że możli-
we jest utworzenie instytucji, która 
obsługiwałaby wszystkie jednostki 
gminne w zakresie kadr, księgowo-
ści, zamówień publicznych, itp. Za-
nim jednak plan ten można by reali-
zować, należy dobrze go przemyśleć. 
Chcę go więc wstępnie przedyskuto-
wać z radnymi z Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury 
i Sportu oraz z pozostałymi radnymi, 
by wypracować formułę przekształ-
ceń, która będzie dla Gminy najko-

rzystniejsza.
Reorganizacja oświaty w naszej 

gminie musi również objąć Szkołę 
Podstawową w Ciekocinie, gdyż szko-
ła traci uczniów i jest ich z roku na 
rok coraz mniej. Chciałbym jednak 
uratować szkołę… A jedyną szansą 
na jej dalsze funkcjonowanie wydaje 
się być utworzenie szkoły społecznej. 
Jestem w trakcie poszukiwania oso-
by, która jako dyrektor byłaby goto-
wa przeprowadzić takie zmiany.

W październiku w Starbieninie go-
ściły osoby z zarządu szkoły społecz-
nej przy Sołectwie Szopa, które ser-
decznie zapraszały na wizytę w ich 
szkole i zapewniły, że chętnie służą 
swoim doświadczeniem w tworze-
niu szkoły społecznej. Szkoła w Szo-
pie zaczynała swoją działalność od 
40 uczniów, a dziś  kolejka chętnych, 
aby się do niej zapisać jest bardzo 
długa, natomiast na przestrzeni lat 
znacznie wzrosły wyniki nauczania. 
Jak więc widać na tym przykładzie, 
warto pójść w tym kierunku, aby i u 
nas było podobnie.

Chcemy zatem reorganizację 
oświaty potraktować kompleksowo i 
z rozwagą - tak, aby znaleźć jak naj-
lepsze dla wszystkich zainteresowa-
nych rozwiązanie.

w.w.: Jak zwykle po sezonie tury-
stycznym pytamy o wpływy z opła-
ty miejscowej, czyli tzw. klimatycz-

nej. Zapowiadał Pan energiczne 
działania w tej sprawie. Jest lepiej?

Wójt W. Gębka: Cieszę się, że od 
momentu gdy objąłem stanowisko 
wójta ściągalność opłaty miejscowej 
znacznie wzrosła, bo od początku 
uważaliśmy, że tkwią tutaj znaczne 
rezerwy dochodowe. Od roku 2011 
podjęliśmy wiele prób, aby skutecz-
ność poboru zwiększyć. Nie zawsze 
były to działania, które przynosiły 
oczekiwany skutek, ale wydaje się, 
że jesteśmy już na dobrej drodze, 
choć do ideału ciągle daleko. Dążymy 
do tego, aby z jednej strony przyzwy-
czaić kwaterodawców do pobierania 
opłaty, a turystów do jej uiszczania, a 
z drugiej zaś strony chcemy pokazać, 
że pieniądze te wracają do turystów 
w postaci inwestycji polepszających 
warunki wypoczynku. Sołectwa tak-
że powoli się do tej reguły przekonu-
ją. Są to bardzo ważne pieniądze dla 
sołectw, tym bardziej, że pobieranie 
opłaty nie obciąża naszych miesz-
kańców, lecz turystów. Jak już nie-
jednokrotnie tłumaczyłem, jest to 
opłata obowiązująca w całej Euro-
pie, a dotyczy miejsc atrakcyjnych 
turystycznie. W bieżącym roku od 
wynajmujących obiekty noclegowe 
w 14 miejscowościach naszej gmi-
ny powinno wpłynąć ponad 100 tys. 
złotych. W projekcie budżetu na rok 
2011 prognozowana kwota z tego ty-
tułu wynosiła bodajże 30 tys. zł, więc 
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Rozliczenie opłaty miejscowej na dzień 02.11.2015 r. z podziałem na miejscowości

Borkowo

Lęb 

Choczewo Ciekocinko Ciekocino Gościęcino Jackowo Kierzkowo Kopalino Lubiatowo Lublewko Sasino Słajszewo Starbienino Zwartowo RAZEM

Rozliczona

opłata
0 202,50 1.277,00 1.346,20 418,50 2.912,00 816,00 18.776,00 39.367,00 183,00 13.217,50 5.121,00 2.748,50 4.549,50 90.934,70

Ilość

wydanych

kwitariuszy
1 3 1 3 1 4 4 36 24 1 18 11 1 1 109

Ilość

rozliczonych

kwitariuszy
0 3 0 2 1 4 3 31 21 1 15 10 1 0 92

Ilość

pozostałych

do rozliczenia

kwitariuszy

1 0 1 1 0 0 1 5 3 0 3 1 0 1 17

widać znaczny postęp. Jeżeli jednak 
spojrzymy na obraz wpłat w poszcze-
gólnych miejscowościach, to można 
stwierdzić, że największy problem 
ze ściągalnością opłaty klimatycznej 
jest w Sasinie… Jest to piękna tury-
styczna wieś, a mieszkańcy wciąż 
udają, że nie ma u nich turystów. W 
porównaniu do Lubiatowa i Kopali-
na, które oferują podobne możliwo-
ści noclegowe dla turystów co Sasino 
i Zielonka, widać dość duże dyspro-
porcje w pobieraniu kwitariuszy i w 
samych wpłatach.

Mieszkańcy Kopalina i Lubiatowa 
przekonali się już, że warto pobie-
rać od turystów opłatę miejscową, 
gdyż za te pieniądze, które trafiają 
do danych sołectw można je upięk-
szać i rozwijać. Był czas, że sołectwo 
Sasino było jednym z piękniejszych 
sołectw…, a dziś widać, że stanęło 
w miejscu i nie jest to nasza naj-
lepsza wizytówka, bo mogłoby tam 
być znacznie lepiej. Mam jednak ci-
chą nadzieję, że idąc za przykładem 
Kopalina i Lubiatowa, właściciele 
pokoi na wynajem, pensjonatów i 
domków letniskowych zrozumieją, 
że pobieranie od turystów tej opłaty 
działa na ich korzyść. Dobrym przy-
kładem jest również Słajszewo, gdzie 
widać wzrost ściągalności i wierzę, 
że małymi kroczkami uda się jeszcze 
te wyniki poprawić. Jestem również 
pewien, że w całej gminie kwota z 
pobieranej opłaty miejscowej będzie 
z roku na rok się zwiększać. Oce-
niam, że mogłaby być to suma nawet 
250 tysięcy, które zostałyby zainwe-
stowane w nasze sołectwa.

w.w.: Przygotowywana jest 
uchwała Rady Gminy, która propo-
nuje wzrost cen za zagospodarowa-
nie nieczystości stałych. To kolejne 
obciążenie finansowe dla miesz-
kańców. Czy zwiększenie tej stawki 
jest konieczne?

Wójt W. Gębka: Przepisy stanowią, 
że podstawowe zadania w zakresie 
gospodarki odpadami komunalny-
mi nałożone są na gminy, a wszy-

scy mieszkańcy gminy powinni być 
objęci zorganizowanym systemem 
odbierania wszystkich rodzajów nie-
czystości stałych. Spowodowało to 
również zmianę w dotychczasowych 
zasadach opłat za wywóz śmieci. 
Obecnie samorząd opłaca firmę wy-
łonioną w przetargu, która obsługuje 
gminę w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych, a mieszkańcy uisz-
czają opłatę do kasy gminy. Problem 
polega m.in. na tym, że w kalkula-
cjach cenowych musimy opierać się 
na liczbie naszych mieszkańców tu 
zameldowanych (przyjęliśmy bo-
wiem metodę naliczania opłat „od 
osoby”). Faktycznie zaś możemy ob-
ciążać mieszkańców opłatami za 
liczbę osób, które sami deklarują do 
naliczania. Istotne w tym przypad-
ku jest fizyczne zamieszkiwanie w 
danym miejscu, a nie zameldowa-
nie. I słusznie, bo śmieci produkuje 
tylko osoba, która tu faktycznie jest. 
Ze złożonych deklaracji przez na-
szych mieszkańców wynika jednak, 
że „ubyło” nas aż o ok. 1000 osób…, 
to znaczy, że albo wyjechali, albo ich 
po prostu nie ma, choć są tu zamel-
dowani. Po części jest to prawda, a 
po części najprawdopodobniej zwy-
kłe oszustwo. Stąd powstaje proste 
niedoszacowanie wysokości stawki 
już na wstępie. Natomiast zaległo-
ści w opłatach od mieszkańców za 
okres od 07.2013 roku do 10.2015 roku 
wynoszą wraz z odsetkami 75.538,48 
złotych. Prezentowane poniżej ze-
stawienie pokazuje również w ja-
kich sołectwach istnieje największy 
problem. To kolejna „dziura”, którą, 
zgodnie z ustawą, powinni załatać 
mieszkańcy, a nie Gmina.

Jako, że gmina nie może ponosić 
kosztów za mieszkańców, jesteśmy 
zmuszeni zwiększyć odpłatność za 
odbiór odpadów komunalnych. Ja 
proponuję zwiększyć stawki odpo-
wiednio za odpady segregowane z 
8,00 zł do 9,50 zł, a za zmieszane – z 
16,00 do 18,00 zł, bo tak wynika z kal-
kulacji, natomiast radni proponują 
stawkę 9,00 zł za odpady segrego-

wane. Uważam jednak, że nie może-
my jako gmina ponosić strat, i choć 
windykacja w każdym przypadku 
zaległości trwa, to jednak jesteśmy 
zmuszeni do podniesienia wysokości 
stawki, bo nie bilansujemy budżetu 
w zakresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi.

w.w.: Czy trwające już od dłuż-
szego czasu negocjacje z PGE EJ 1 w 
sprawie rekompensaty finansowej 
dla gmin: Choczewo, Gniewino i 
Krokowa przyniosły już jakieś re-
zultaty?

Wójt W. Gębka: Trzy gminy będące 
potencjalnymi lokalizacjami budowy 
pierwszej EJ w Polsce wraz z Urzę-
dem Marszałkowskim i PGE EJ 1 pod-
pisały umowę na stworzenie dwóch 
programów. Pierwszy z nich jest 
programem rozwoju województwa 
bezpośrednio związanym z budową 
elektrowni jądrowej: na budowę nie-
zbędnych dróg, wytypowanych przez 
PGE EJ 1, oraz na remont i budowę li-
nii kolejowej, gdyż część materiałów 
będzie musiała być dostarczana na 
plac budowy koleją. Na ten program 
Urząd Marszałkowski otrzyma ok. 1 
mld zł. Drugi program skierowany 
jest bezpośrednio do gmin lokaliza-
cyjnych. Ma on wspierać gminy w 
tym trudnym okresie przygotowaw-
czym. W tym roku pomoc finanso-
wa z PGE zamknie się sumą 750 tys. 
zł. Pieniądze te przeznaczone są na 
organizowanie imprez, wydarzeń i 
budowę małego boiska. Na przyszły 
rok zaplanowano dofinansowanie w 
podobnej kwocie. O pieniądze, które 
zostaną przekazane przez PGE EJ 1, 
będą mogły ubiegać się stowarzysze-
nia i fundacje. Do oceny składanych 
przez nie wniosków zostanie powo-
łana specjalna komisja.
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Wykaz zaległości na dzień 02.11.2015 rok w Opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 07/2013 do

10/2015 rok.

L.p. Sołectwa Łącznie zaległość Odsetki Łącznie zaległość+odsetki

1. Borkowo 1235,00 0,00 1235,00

2. Ciekocino 7549,60 107,00 7656,60

3. Choczewo 7853,40 0,00 7853,40

4. Gościęcino 115,00 0,00 115,00

5. Kierzkowo 8758,00 177,00 8935,00

6. Kopalino 813,20 0,00 813,20

7. Lubiatowo 1610,60 0,00 1610,60

8. Sasino 3681,80 0,00 3681,80

9. Słajkowo 5849,00 119,00 5968,00

10. Słajszewo 3019,20 38,00 3057,20

11. Starbienino 6732,30 38,00 6770,30

12. Zwartówko 10173,80 254,00 10427,80

13. Choczewko 7488,14 63,00 7551,14

14. Jackowo 5080,00 165,00 5245,00

15. Łętowo 4580,44 38,00 4618,44

Razem  74539,48 999,00 75538,48

INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
1. Boisko asfaltowe w Choczewie
Rozpoczęto kolejny etap prac wy-

kończeniowych na boisku asfalto-
wym w Choczewie. Wykonawca, 
firma Interplastic zakończyła ukła-
danie ostatniej warstwy poliuretanu  
jak również zakończono malowanie 
linii na powierzchni. Wymalowa-
no, różnymi kolorami, 3 powierzch-
nie do gry, tj. do piłki nożnej, tenisa 
i siatkówki. Zakończono również 
pierwszy etap prac związanych z od-
wodnieniem całego terenu. Jednak 
prace związane z tym zadaniem jesz-
cze będą kontynuowane.

Całe przedsięwzięcie związane jest 
z aktywizacją sportową mieszkań-
ców Gminy Choczewo.

Projekt jest wspófinansowany ze 
środków Fundacji PGE – Energia z 
Serca.



s. 5WIEŚCI CHOCZEWSKIE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE PÓŁNOCNYCH
KASZUB W SEZONIE JESIENNO – ZIMOWYM

30 września w Filharmonii Ka-
szubskiej odbyła się konferencja pra-
sowa „W rytmie Kaszub” zorganizo-
wana przez Metropolitalne Forum 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów NORDA. W spotkaniu 
inaugurującym jesienny sezon na 
Kaszubach udział wzięli przedsta-
wiciele gmin i miast należących do 
Forum NORDA. Na tym spotkaniu nie 
zabrakło oczywiście przedstawicieli 
Gminy Choczewo z sekretarzem Ro-
bertem Lorbieckim na czele. Prezen-
towano szeroką ofertę atrakcji tury-
stycznych Północnych Kaszub, gdzie 
swoje 5 minut miała również Gmina 
Choczewo. Celem takich konferencji 
jest zainteresowanie potencjalnych 
turystów do odwiedzenia Naszego 
regionu okresie jesienno - zimowym.

Paweł Wypych

2. Remont ulicy Kusocińskiego
Ostatecznie zakończył się remont 

ulicy Kusocińskiego. Zarząd Drogowy 
dla Powiatu Puckiego i Wejherow-
skiego w porozumieniu z Urzędem 
Gminy w Choczewie zgodnie podpi-
sali ostateczny protokół odbioru koń-
cowego robót budowlanych.

3. SUW Lublewko
Trwają prace związane z monta-

żem technologii Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Lublewko. 
Aktualnie zakończono prace brukar-
skie. Planowane zakończenie całości 
prac planuje się na dzień 15.12.2015 r.

Daniel Petryk
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KONSULTACJE W „DORZECZU ŁEBY”
Zakończyły się konsultacje spo-

łeczne dotyczące tworzenia Lokalnej 
Strategii Rozwoju obszaru „Dorzecza 
Łeby” na lata 2014-2020 w ramach 
włączenia lokalnej społeczności w 
proces planowania przedsięwzięć do 
realizacji na terenie działania grupy.

W spotkaniach, które odbyły się 
w każdej z gmin tworzących LGD 
„Dorzecze Łeby” uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji publicznych, 
przedsiębiorcy, rolnicy, osoby dzia-
łające w stowarzyszeniach, rybacy 
i reprezentanci różnych grup spo-
łecznych, a także osoby prywatne. 

Podczas konsultacji uczestnicy za-
poznali się z założeniami Strategii 
wcześniej wypracowanej przez tzw. 
grupy robocze wytypowane przez 
wszystkich sygnatariuszy Stowarzy-
szenia, a także zgłosili wiele swoich 
propozycji dotyczących możliwych 
do realizacji projektów z wykorzysta-
niem środków pozyskanych z LGD.

Spotkaniem w Choczewie, 14. paź-
dziernika, zakończyliśmy cykl kon-
sultacji i trzeba przyznać, że uczest-
niczyła w nim rekordowa liczba 
osób, co świadczy o dużym zainte-
resowaniu projektem. Serdecznie 

dziękuję wszystkim uczestnikom za 
obecność oraz aktywny udział.

Po akceptacji Strategii przez Zarząd 
LGD, a następnie Walne Zebranie 
Członków zostanie ona przedłożona 
do ogłoszonego już przez Urząd Mar-
szałkowski konkursu-najpóźniej w 
terminie do 30.grudnia. Zapraszam 
do aktywnego uczestnictwa w pra-
cach Stowarzyszenia poprzez uzy-
skanie członkostwa w LGD „Dorzecze 
Łeby”. Więcej informacji na stronie 
www.dorzeczeleby.pl

WÓJT GMINY CHOCZEWO
informuje, że w dniu 26 października 2015 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17 oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo www.bip.choczewo.com.pl został wywie-

szony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
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FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU
„PIĘKNA WIEŚ”

We wrześniu br. w Domu Sołeckim w Rybnie odbył się Finał Powiatowego Konkursu „Piękna Wieś”.
Wśród laureatów Powiatowego Konkursu, którego organizatorami było Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz 

Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wejherowie, nie zabrakło również przedstawicieli Gminy Cho-
czewo:

III miejsce w kategorii „Zagroda” przyznano p. Małgorzacie Mazuś z Jackowa. Natomiast wieś Ciekocino zdo-
była III miejsce w kategorii „Wieś nie będąca siedzibą Gminy”.

Specjalną nagrodą wyróżniono również p. Halinę Łuc ze Słajszewa, laureatkę ogólnopolskiej nagrody „Perła 2015”, 
którą zdobyła w Warszawie podczas konkursu kulinarnego.

PODZIĘKOWANIA
Już prawie zapomnieliśmy jak we 

wrześniu cieszyliśmy się Świętem 
Plonów w Choczewie... Pragnę gorą-
co podziękować koleżankom z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Sasinie za 
włożoną pracę w „tworzenie” nasze-
go wieńca – Tereni Wierskiej, Broni 
Zielonko, Gosi Jaskulskiej, Krystynie 
Stefańskiej, Jadwidze Kaleta, Eli Gra-
bowiec, Lucynie Wojciechowskiej, 
Jadzi Lademan, Izabeli Mendyka, 
Roksanie Stencel. Dziękuję mojemu 
mężowi – Marianowi Kramek za 
przygotowanie szkieletu do wieńca.

Zależało nam by nasz wieniec niósł 
pewien przekaz. Myślę, że to udało 
się. I tak: pierwsza część wieńca pa-
trząc od dołu opowiada, że zebrano 
zboże, a efektem tego jest upieczo-
ne pieczywo: chleb, bułki, rogale – 
wszystko w białych koszyczkach.

Druga część to serce oplecio-
ne kłosami zboża. Tak w życiu 
jest, że w każdą pracę należy 
włożyć wiele serca, a efekty 
będą widoczne. Trzecia część 
naszego wieńca to historia, 
która symbolizuje czuwanie 
Boga nad ciężką pracą rolnika.

Pewnie to wszystko sprawiło, 
że powiatowa komisja w Luzi-
nie podczas Dożynek Powiato-
wych doceniła to o czym opo-
wiadał nasz skromny wieniec i 
przyznała nam trzecie miejsce 
w Konkursie Wieńców Dożyn-
kowych. Czujemy się dumne, 
że nasza praca została docenio-
na.

Genowefa Kramek
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PERŁA KULINARNA 2015
Podziękowania dla Pani Haliny Łuc
sztuka kulinarna to nie tylko dobry 

przepis ale również smak i wyczucie 
estetyczne, a artysta - kucharz łączy 
w sobie wiele talentów.

Składamy serdeczne gratulacje dla 
Pani pracy i talentu, dzięki którym 
zdobyła Pani „Perłę Kulinarną 2015” 
podczas XV edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo - Smaki Regionów” za potra-
wę „Wianuszek Gdański”. Ta presti-
żowa nagroda wskazuje na poziom 
Pani umiejętności i doświadczenia w 
sztuce dobrego smaku.

Dziękujemy za wkład w promo-
wanie Naszej Gminy na niwie kuli-
narnej oraz za pracę w utrzymaniu 
tradycji kulinarnych naszego regio-
nu. Życzymy dalszych sukcesów oraz 
kolejnych ciekawych projektów. Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gęb-

ka, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy.

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym

w dniu 15 listopada 2015 r. terminie zapłaty za odpady,

za miesiąc listopad.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez     wezwania     (tj.
nie     będą     wystawiane     faktury     ani     rachunki), zgodnie z
zadeklarowaną kwotą, do     15     dnia     każdego     miesiąca z
góry.
Należy również pamiętać o uregulowaniu zaległości
w     opłacie za odbiór  odpadów za  2013,  2014,  2015
rok.
Prosimy o bieżące zgłaszanie narodzin dzieci oraz zgonów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Choczewo,

prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo na  nr rachunku 72 8350
0004 2600 0185 2000 0150.
Prosimy o prawidłowe opisywanie wpłat!!! Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby składającej

deklarację, adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja). W tytule wpłaty należy wpisać:
opłata za odpady za okres ….. . Opłatę należy uiścić w wysokości podanej w deklaracji. Przypominamy, że

jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W  przypadku  niezapłacenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi wypełniona  przez

Państwa  deklaracja  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest  podstawą  do

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm).

GOSPODARKA KOMUNALNA
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ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

– ekologia, ekonomia, edukacja!!!
MNIEJ ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY OPŁATY ZA ODPADY

 NIE WYTWARZAJMY TYLE ŚMIECI !
SEGREGACJA ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY

ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW = MNIEJSZA OPŁATA ZA ODPADY

W dzisiejszych czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po
zużyciu  produktu  stają  się  odpadem.  Zapobieganie  powstawaniu  i  zmniejszenie  ilości
wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie
powstawaniu  odpadów  jest  najbardziej  pożądaną  i  zdecydowanie  najlepszą  metodą
gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich
jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie odpadów – a wszystkie te metody w mniejszym
lub  większym  stopniu  wymagają  nakładów  finansowych,  osobowych,  użycia  energii  i
materiałów.
Pamiętajmy  jednak,  że  koszty  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  zależą  m.in.  od
ilości i rodzaju oddawanych przez nas odpadów!!!
MIESZKANIEC GMINY CHOCZEWO W 2014 ROKU „WYPRODUKOWAŁ” OK.  190
KG ODPADÓW,  Z  CZEGO  AŻ  OK.  83%  STANOWIŁY  ZMIESZANE  ODPADY
KOMUNALNE (POZOSTAŁOŚĆ PO SORTOWANIU), A JEDYNIE 9% TO, ODPADY Z
ŻÓŁTEGO WORKA ORAZ 8% ODPADÓW SZKŁA!!!
OKOŁO  96%  MIESZKAŃCÓW  GMINY  CHOCZEWO  DEKLARUJE  SELEKTYWNĄ
ZBIÓRKĘ ODPADÓW!
a jak to wygląda w liczbach?

Zmieszane odpady
komunalne

(pozostałość po
sortowaniu!!!)

[Mg]

Żółty worek (plastik,
makulatura, metal,

odpady
wielomateriałowe)

[Mg]

Zielony worek
(opakowania
szklane) [Mg]

Łącznie:
[Mg]

lipiec - grudzień
2013 r.

320,00 33,32 27,96 381,28

styczeń- grudzień
2014 r.

714,18 82,42 65,67 862,27

styczeń – wrzesień
2015 r. 

591,02 84,55 46,43 722,00

Ilość  oraz  rodzaj  odpadów  wytworzonych  na  nieruchomościach  zamieszkałych  z  terenu  gminy
Choczewo w okresie od lipca 2013 roku do września 2015 roku.
CEL:  Ograniczenie  ilości  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  wzrost  ilości  odpadów
selektywnie zbieranych!

Ilość odpadów a stawka?!
Ilość produkowanych odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych

przekłada się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 listopada
2015  roku  wzrosną  koszty  zagospodarowania  m.in.  zmieszanych  odpadów  komunalnych,
zmieszanych odpadów opakowaniowych (odpady z żółtego worka).

Rodzaj odpadów/cena
Cena brutto za zagospodarowanie odpadów w ZZO „Czysta Błękitna

Kraina” w Czarnówku [zł/Mg]
do 31 października 2015 roku od 1 listopada 2015 roku

Zmieszane odpady komunalne 200,21 216,00
Zmieszane odpady opakowaniowe

(żółty worek)
10,80 21,60
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320,00 33,32 27,96 381,28

styczeń- grudzień
2014 r.

714,18 82,42 65,67 862,27

styczeń – wrzesień
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591,02 84,55 46,43 722,00

Ilość  oraz  rodzaj  odpadów  wytworzonych  na  nieruchomościach  zamieszkałych  z  terenu  gminy
Choczewo w okresie od lipca 2013 roku do września 2015 roku.
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Cena brutto za zagospodarowanie odpadów w ZZO „Czysta Błękitna

Kraina” w Czarnówku [zł/Mg]
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Zmieszane odpady komunalne 200,21 216,00
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10,80 21,60

Szkło (zielony worek) 10,80 10,80

Dobre nawyki: Ograniczenie powstawania odpadów i Segregacja!
Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczeniu
powstawania odpadów - dzięki czemu nasze otoczenie będzie czystsze, a my zaoszczędzimy
na opłatach.  Kilka prostych zasad jak zmniejszyć ilość śmieci: 

 Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
 Wybieraj produkty w dużych opakowaniach,

 Idziesz  na  zakupy?  Weź  torbę  z  domu  –
torba  wielokrotnego  użytku  jest  pojemna,
wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po
zwinięciu zajmuje tak mało miejsca. Warto
wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda
torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy
koszt  i  dodatkowy  śmieć.  Jednorazowe
torebki  służą  nam  tylko  chwilę,  a  po
powrocie  do  domu  lądują  w  koszu,
przyczyniając  się  do  produkcji  ogromnej

ilości śmieci,
 Zamiast  baterii  jednorazowych  stosuj  akumulatorki,  które  można  wielokrotnie

ładować,
 Wybierz szklaną butelkę zamiast butelki plastikowej, czy puszek,
 Unikaj  produktów zapakowanych  w wiele  warstw  opakowań,  np.  past  do  zębów,

kremów itp.,
 Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj!
 Zwracaj uwagę na daty przydatności produktów do spożycia,
 Unikaj  jednorazowych  produktów  np.  plastikowych  sztućców  na  grilla  czy

papierowych talerzyków,
 Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku.
 Przeczytane czasopisma przekaż komuś, kto chętnie je przeczyta,
 Rzeczy  używane,  których  już  nie  potrzebujesz  np.  meble,  sprawny  sprzęt  AGD,

ubrania, książki, zabawki, sprzęty sportowe i dla dzieci przekaż znajomym lub oddaj
instytucjom, które przekażą je potrzebującym.

 Jeżeli to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru,
 Wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów,
 Zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych

wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej,
 Jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie,
 Jeżeli  możesz  wymień  źródło  ciepła  na  paliwo  stałe  na  ogrzewanie  sieciowe  lub

gazowe.  W  ten  sposób  wyeliminujesz  zarówno  odpady  popiołu  jak  również
ograniczysz emisję substancji szkodliwych do środowiska.

KOMPOSTOWANIE to najlepszy sposób na bioodpady i zmniejszenie
ilości powstających odpadów !!!

KOMPOSTUJ liście, trawę i gałęzie!!!
ZAPAMIĘTAJ! W KOPOSTOWNIKU MOŻESZ ZAGOSPODAROWAĆ POPIÓŁ

DRZEWNY I GAZETY
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Kompostowanie  pozwala  zmniejszyć  ilość  odpadów
wywożonych  na  wysypiska.  W  przydomowym
kompostowniku  można  przetworzyć  wiele  rodzajów
odpadów.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Choczewo  dopuszcza  prowadzenie  przydomowego
kompostownika.
Pamiętajmy, że kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i
prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek
jedzenia, liści, skoszonej trawy).
Zakładanie kompostownika i tworzenie kompostu:

 kompostownik  należy  zakładać  pomiędzy  wiosną  a
jesienią,

 kompostownik  powinien  być  dostosowany  wielkością  do  potrzeb  gospodarstwa
domowego,

 pojemnik należy umieścić bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić dostęp
do  odpadów  mikroorganizmom  żyjącym  w  glebie  i  przyspieszającym  naturalne
procesy rozkładu materii,

 jeśli to możliwe, kompostownik powinien stać w zacienionej część ogrodu,
 im bardziej rozdrobnione odpady, tym szybciej ulegają rozkładowi,
 ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności pryzmy kompostowej. Do kompostu

możesz dodać np. tekturowe wytłoczki po jajkach albo papier gazetowy zgnieciony w
kulki, co przyczyni się do uzdatnienia procesu kompostowania,

 w  celu  przyspieszenia  procesu  rozkładu  można  przesypywać  kolejne  warstwy
odpadów zwykłą ziemią ogrodową,

 raz na dwa tygodnie należy wymieszać zawartość kompostownika,  żeby umożliwić
dopływ  powietrza  do  wszystkich  warstw.  Proces  rozkładu  z  udziałem  tlenu,  w
przeciwieństwie do beztlenowego gnicia, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego
zapachu,

 po dodaniu kolejnej porcji  odpadów dobrze jest przykryć  kompostownik (np. matą
słomianą lub workiem z juty), aby nie tracił wilgoci i ciepła,

 czas  oczekiwania  na  efekty  to  około  5-6  miesięcy.  Jeśli  kompostownik  zostanie
założony na wiosnę, to jesienią pierwsza porcja kompostu powinna być gotowa!
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Kompostowanie  pozwala  zmniejszyć  ilość  odpadów
wywożonych  na  wysypiska.  W  przydomowym
kompostowniku  można  przetworzyć  wiele  rodzajów
odpadów.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Choczewo  dopuszcza  prowadzenie  przydomowego
kompostownika.
Pamiętajmy, że kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i
prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek
jedzenia, liści, skoszonej trawy).
Zakładanie kompostownika i tworzenie kompostu:

 kompostownik  należy  zakładać  pomiędzy  wiosną  a
jesienią,

 kompostownik  powinien  być  dostosowany  wielkością  do  potrzeb  gospodarstwa
domowego,

 pojemnik należy umieścić bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić dostęp
do  odpadów  mikroorganizmom  żyjącym  w  glebie  i  przyspieszającym  naturalne
procesy rozkładu materii,

 jeśli to możliwe, kompostownik powinien stać w zacienionej część ogrodu,
 im bardziej rozdrobnione odpady, tym szybciej ulegają rozkładowi,
 ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności pryzmy kompostowej. Do kompostu

możesz dodać np. tekturowe wytłoczki po jajkach albo papier gazetowy zgnieciony w
kulki, co przyczyni się do uzdatnienia procesu kompostowania,

 w  celu  przyspieszenia  procesu  rozkładu  można  przesypywać  kolejne  warstwy
odpadów zwykłą ziemią ogrodową,

 raz na dwa tygodnie należy wymieszać zawartość kompostownika,  żeby umożliwić
dopływ  powietrza  do  wszystkich  warstw.  Proces  rozkładu  z  udziałem  tlenu,  w
przeciwieństwie do beztlenowego gnicia, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego
zapachu,

 po dodaniu kolejnej porcji  odpadów dobrze jest przykryć  kompostownik (np. matą
słomianą lub workiem z juty), aby nie tracił wilgoci i ciepła,

 czas  oczekiwania  na  efekty  to  około  5-6  miesięcy.  Jeśli  kompostownik  zostanie
założony na wiosnę, to jesienią pierwsza porcja kompostu powinna być gotowa!

Drodzy Czytelnicy!
Listopad to szczególny miesiąc dla 

pracowników służb społecznych. 
Właśnie w tym miesiącu obchodzo-
ny jest Dzień Pracownika Socjalnego. 
Dzień ten został wprowadzony mocą 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 
29 listopada 1990 roku i przypada w 
kalendarzu na 21 listopada. To święto 
ludzi, którzy na co dzień zajmują się 
pomocą społeczną. Udzielają pomocy 
m.in. rodzinom, osobom starszym, 
niepełnosprawnym oraz innym po-
trzebującym. Prowadzą także dzia-
łania i programy aktywizujące spo-
łeczność lokalną. Tegoroczny dzień 
pracownika socjalnego przypada w 
roku szczególnym, bo w roku 25-lecia 
pomocy społecznej w wolnej Polsce.

Pomoc społeczna jest instytucją 
polityki społecznej państwa, której 
głównym zadaniem jest pomoc oso-
bom i rodzinom w radzeniu sobie 
w trudnych sytuacjach życiowych, 

jakich nie mogą one same pokonać 
przy wykorzystaniu swoich możli-
wości, uprawnień i własnych środ-
ków. Właśnie dlatego swoją pomocą 
służą im pracownicy socjalni.

Dobry pracownik socjalny to taki, 
który posiada zdolność rozumienia 
drugiego człowieka, głęboką wraż-
liwość, budzi zaufanie, jest tole-
rancyjny i solidaryzuje się z ludźmi 
potrzebującymi. Jest osobą, której 
podstawowym zadaniem jest dzia-
łalność na rzecz osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji rodzinnej, fi-
nansowej, zdrowotnej, zawodowej 
lub mieszkaniowej. Jego rolą jest 
opieka nad potrzebującymi i orga-
nizowanie im pomocy, udzielanie 
porad, kierowanie do właściwych 
instytucji, współpraca z organiza-
cjami, które odpowiadają za organi-
zowanie pomocy społecznej. Jedno-
cześnie zawód ten wymaga dobrej 
kondycji psychicznej i umiejętności 

odpowiedniego dystansowania się 
do problemów społecznych. Prze-
moc, cierpienie, bieda – to codzien-
na rzeczywistość. To bardzo trudna 
profesja, jednak pomimo wielkie-
go poświęcenia osób oddających się 
wykonywaniu tej pracy, często jest 
surowo oceniany. Dlatego też dzień 
21 listopada jest dla pracowników 
ośrodków pomocy społecznej dniem 
do refleksji i zadumy nad codzienno-
ścią…

Z okazji Dnia Pracownika Socjal-
nego składam wszystkim pracow-
nikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Choczewie gorące ży-
czenia wszelkiej pomyślności i sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy  Społecznej w Choczewie

Danuta Karmazy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOCZEWIE
Wójt Gminy Choczewo informuje o 

przyznaniu dotacji w kwocie 3.170,00 
zł, na podstawie art. 150 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U.  z 2013r., poz. 885 
j.t. z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 26 
maja 2015 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków, form, i trybu reali-
zacji Rządowego programu wspiera-
nia w 2015 r. organów prowadzących 
szkoły podstawowe i szkoły arty-
styczne realizujące kształcenie ogól-
ne w zakresie szkoły podstawowej w 
obszarze rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży- „Książ-
ki naszych marzeń”(DZ. U. z 2015r. 
poz.759).

Projekt został przygotowany przez 
Gminny Zespół Oświaty w Chocze-
wie we współpracy z Zespołem Szkół 
im. Unii Europejskiej w Choczewie 
oraz Szkołą Podstawową w Ciekoci-
nie. Przyznana kwota dotacji wraz z 
udziałem własnym Gminy wynosi:

- dla Szkoły Podstawowej w Cieko-
cinie 1 250,00 zł

- dla Zespołu Szkół im. Unii Euro-
pejskiej w Choczewie 2 715,00 zł.

Celem projektu jest:
- rozwijanie zainteresowań 

uczniów oraz wzrost czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży przez zakup 
książek niebędących podręcznikami;

- wzbogacenie oferty bibliotek 
szkolnych o atrakcyjne dla uczniów 
książki o tematyce bliskiej ich współ-
czesnym doświadczeniem w pozna-
waniu i rozumieniu otaczającego 
świata;

- urozmaicanie realizacji progra-
mów nauczania poprzez zapewnie-
nie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji 
bibliotecznych;

- rozwijanie samorządności 
uczniowskiej poprzez umożliwienie 
uczniom wpływania na kształtowa-
nie księgozbioru biblioteki szkolnej;

- rozwijanie współpracy bibliotek 
szkolnych z bibliotekami publiczny-
mi oraz publicznymi bibliotekami 
pedagogicznymi.

Czytanie książek ma nie tylko 
wspierać kompetencje czytelnicze i 
wiedzę uczniów, ale może także stać 

się alternatywnym sposobem spę-
dzania czasu wolnego przez dzieci.

W ramach projektu organizowane 
będą:

- wydarzenia promujące czytelnic-
two z udziałem uczniów;

- uwzględnienie tematyki wpływu 
czytania na rozwój dzieci podczas 
zorganizowanego przez szkołę co 
najmniej jednego spotkania z rodzi-
cami.

Trwałym rezultatem programu ma 
być zainteresowanie młodych ludzi 
czytaniem.

Henryk Domaros
Gminny Zespół Oświaty w Choczewie
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BĄDŹ WIDOCZNY NOŚ ODBLASKI

Pora jesienna to czas, w którym 
szybko zapada zmierzch, a porusza-
jący się po drogach piesi stają się co-
raz mniej widoczni dla kierujących 
pojazdami. Zgodnie z przepisami 
każdy pieszy, który będzie się poru-
szał po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi mieć 
odblask umieszczony w sposób wi-
doczny dla kierujących.

Przypominamy, że noszenie od-
blasków po zmierzchu poza ob-
szarem zabudowanym jest obo-
wiązkiem, który wszedł w życie po 
zmianie ustawy w dniu 31 sierpnia 
2014 roku.

Elementami odblaskowymi mogą 
być przedmioty doczepiane do ubra-
nia, opaski, kamizelki oraz smycze. 
Ważne jest ich umieszczenie: odbla-
ski zaleca się umieszczać na wyso-
kości kolan, dłoni, w okolicy środka 
klatki piersiowej i pleców – wówczas 
będziemy mieli pewność, że są do-

brze widoczne dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego. Więcej znaczy 
lepiej- kilka elementów umieszczo-
nych np. na nogach, garderobie i 
przegubie dłoni z pewnością przyku-
je uwagę kierujących.

Za brak elementu odblaskowe-
go poza terenem zabudowanym po 
zmierzchu grozi mandat w wysoko-
ści 100 zł.

POLICJANCI APELUJĄ O OSTROŻ-
NOŚĆ NA DRODZE

Po raz kolejny apelujemy o ostroż-
ność na drodze! Jesień i zima to pory 
roku, kiedy wcześniej zapada zmrok, 
pojawiają się mgły, silny wiatr, czę-
ściej występują opady deszczu i śnie-
gu. To wszystko wpływa na jazdę, 
sprawia, że kierowanie samocho-
dem staje się wyzwaniem i wymaga 
dużego skupienia.

Pamiętajmy by dostosować pręd-
kość jazdy, do tych trudnych warun-
ków – jedźmy wolniej i ostrożnie, 
bo na mokrej nawierzchni, która 
pokryta jest spadającymi z drzew li-
śćmi, łatwo wpaść w poślizg. Wyko-
nując niebezpieczne manewry, nie 
liczmy na szczęście, lecz na rozsądek 
i to jakie posiadamy umiejętności. 
Nie możemy zapomnieć także o za-
chowaniu odpowiedniej odległości 
między samochodami. Jadąc zbyt 

blisko za jakimś pojazdem, możemy 
nie zdążyć zahamować, gdy poprze-
dzający nas samochód nagle się za-
trzyma, albo będzie chciał skręcić w 
boczną drogę.

Warto także już zacząć myśleć o 
zmianie opon letnich na zimowe. W 
występujących warunkach atmos-
ferycznych znacznie poprawią one 
nasze bezpieczeństwo na drodze. 
Eksperci zalecają, aby wymiany do-
konać, gdy temperatura otoczenia 
spada poniżej 7 stopni Celsjusza.

Na śliskiej nawierzchni bardzo ła-
two o utratę panowania nad pojaz-
dem. Letnie opony w niskich tem-
peraturach ulegają stwardnieniu, 
co zwiększa prawdopodobieństwa 
wpadnięcia w poślizg. Opona zimo-
wa, wykonana ze specjalnej mie-
szanki gumowej i posiadająca od-
mienną rzeźbę bieżnika, zachowuje 
większą elastyczność oraz zapewnia 
lepszą przyczepność. To z kolei prze-
kłada się na lepszą kontrolę jazdy.

Pamiętajmy też, że jesienią na wy-
padki szczególnie narażeni są piesi. 
Apelujemy do kierowców, aby zwol-
nili, przede wszystkim gdy po zmro-
ku przejeżdżają przez małe miejsco-
wości, a pieszym przypominamy o 
tym, by nosili odblaski oraz chodzi-
li lewą stroną pobocza, gdy nie ma 
chodnika.

SPOŁECZNA DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie wspólnie z Urzędem Gminy w Choczewie serdecznie za-

prasza na kolejną debatę społeczną,
która odbędzie się w dniu 23.11.2015 r. o godz. 17.00 

w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej  w Choczewie

Debata dotyczyć będzie „Bezpieczeństwa Ogólnego w Gminie Choczewo- podsumowanie sezonu 
letniego 2015”.

W trakcie spotkania poruszana będzie tematyka bezpieczeństwa w gminie oraz omówione zostaną 
działania policyjnego garnizonu wejherowskiego oraz innych instytucji, na rzecz zapewnienia ładu i po-
rządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem minionego sezonu letniego. Ponadto, omówiona 
zostanie problematyka zagrożeń, mających największe znaczenie dla mieszkańców gminy oraz dalsze 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Gorąco zapraszamy na spotkanie wszystkich mieszkańców 
oraz przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń z terenu Gminy Choczewo.

POWIATOWA KOMENDA POLICJI W WEJHEROWIE
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LUDZIE Z PASJĄ
KOMANDOS CICHY I SKUTECZNY

Historia naszej Ojczyzny nieroze-
rwalnie wiąże się z wojnami, za-
borami czy też z najazdami obcych 
państw. Wielkie bitwy, powstania i 
przewroty to też część jej historii.

11 listopada obchodzimy Narodowe 
Święto Niepodległości, najważniej-
sze święto państwowe w ciągu roku, 
obchodzone dla upamiętnienia 11 
listopada 1918 roku, kiedy to Polska 
odrodziła się po 123 latach niewoli. 
Proces odzyskiwania niepodległości 
po rozbiorach był złożony i rozpoczął 
się już po Powstaniu Styczniowym. 
Nieustanna walka o wolność toczy-
ła się na polu społecznym i politycz-
nym, a brały w nim udział wszystkie 
warstwy społeczne Polaków. Jednak 
bez wsparcia militarnego i udziału w 
walkach polskich żołnierzy, uzyska-
nie tej wolności nie byłoby możliwe.

Dziś również bezpieczeństwo na-
szego kraju zależy od polskich żoł-
nierzy – odważnych, honorowych i 
wiernych ideałom…

Właśnie takim żołnierzem jest 
pochodzący z Gminy Choczewo ko-
mandos JWK Lubliniec, służący z od-
daniem dla kraju w tej jednostce od 
18 lat. W marcu 2015 roku otrzymał 
prestiżowe wyróżnienie Polski Zbroj-
nej - Buzdygana 2014.

14 sierpnia br. był jednym z gości 
Wieczoru Patriotycznego, zorgani-
zowanego w nawiązaniu do Święta 
Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy 
Warszawskiej w 1920 r.

Dziś jest naszym gościem…

w.w.: JWK Lubliniec 4101, w któ-
rej jest Pan jednym z najbardziej 
doświadczonych żołnierzy, to naj-
starsza jednostka wojskowa pol-
skich komandosów, ale to nie tylko 
dzięki temu jest tak wyjątkowa. Co 
Pana zdaniem sprawia, że JWK Lu-
bliniec należy do najbardziej elitar-
nych jednostek?

Chorąży „Soyers”: Przede wszyst-
kim są to ludzie. O elitarności nie 
świadczy ani nazwa, ani wyposaże-
nie, ani nawet szum medialny wo-
kół jednostki. O tym świadczą tylko 
ludzie, którzy w niej służą. Ich po-
stawa, poziom wyszkolenia, zaan-
gażowanie a także wartości jakie 
pielęgnują, tworzą elitę. Podobnie 
jak wielu moich kolegów, służę w tej 
jednostce kilkanaście lat. Byliśmy 
świadkami i uczestnikami wielu 
zmian w tym czasie. Mogę powie-
dzieć, że to ludzie z pasją tworzyli i 
zmieniali tę jednostkę. Często brako-
wało wyposażenia i odpowiedniego 
uzbrojenia, ale nigdy nie brakowało 
nam determinacji. Dzisiaj jednost-
ka reprezentuje najwyższe standar-
dy wyposażenia i szkoleniowe, i jest 
często stawiana za wzór jednostek 
specjalnych nie tylko w Polsce ale i 
za granicą.

w.w.: Jaka jest jej historia i trady-
cje? 

Chorąży „Soyers”: Jeśli chodzi o 
historię jednostki to w skrócie jed-
nostka powstała w 1961 roku jako 26 
batalion Dywersyjno-Rozpoznawczy 
w Krakowie, przeniesiony następnie 
nad morze, do Dziwnowa, a później 
do Lublińca jako 1 Pułk Specjalny Ko-
mandosów (w skrócie 1PSK). W 2011 
r. jednostka zmieniła nazwę na Jed-
nostka Wojskowa Komandosów w 
skrócie JWK. Zmiana nazwy umoż-
liwiła zmianę struktur jednostki, co 
wpłynęło na poprawę zdolności do 
wykonywania złożonych operacji 
specjalnych. Mimo, ze jednostka po-
wstała w 1961 roku jednak zdecydo-
wana większość żołnierzy upatruje 
jej źródeł w batalionach Armii Kra-
jowej i kompanii Commando z okre-
su drugiej wojny światowej, które to 
z oczywistych powodów nie mogły 
kontynuować swojej misji w czasach 
komunistycznych. Właśnie z tych 
tradycji jesteśmy najbardziej dumni. 
Dziedziczymy tradycje batalionów 
AK „Miotła”, „Parasol”, „Zośka” oraz 
1 Samodzielnej Kompanii Comman-

do. Pamiętamy o naszych poprzedni-
kach i bierzemy z nich przykład. Ci 
ludzie są często gośćmi w naszej jed-
nostce, ale także odwiedzamy ich w 
domach. Spotkania z tymi ludźmi są 
dla nas wielkim przeżyciem a ich do-
konania inspiracją. Kombatanci są 
bardzo szczęśliwi, że mają godnych 
następców i ze walczyli w słusznej 
sprawie, czego my dajemy świadec-
two dziedzicząc ich tradycje. Jak mó-
wią „Płynie w was nasza krew” i to 
jest najlepsze co może żołnierz usły-
szeć.

Posłużę się jeszcze słowami do-
wódcy JWK Pułkownika Wiesława 
Kukuły: „Najprościej rzecz ujmując, 
to kontynuacja misji tych, którzy 
służyli Polsce przede mną. Nie wy-
obrażam sobie armii bez własnej toż-
samości i odniesienia do tradycji. Bo 
to sposób funkcjonowania charak-
terystyczny dla najemników, a nie 
prawdziwych żołnierzy.”

w.w.: Skąd wzięło się motto Jed-
nostki - „cisi i skuteczni”?

Chorąży „Soyers”: Motto jednostki 
„cisi i skuteczni” nawiązuje do pew-
nych wydarzeń z Afganistanu i jest 
to odzwierciedlenie naszej taktyki 
wojsk specjalnych. Kluczem do suk-
cesu w operacjach specjalnych jest 
przede wszystkim zachowanie ich 
w tajemnicy. Im mniej szumu wo-
kół nich tym większe szanse na ich 
powodzenie i większe nasze bezpie-
czeństwo. Więc jeśli jest o nas cicho 
to i my możemy być skuteczni.

w.w.: Od 18 lat służy Pan w woj-
sku, 7 razy był Pan na misjach w 
Afganistanie, uczestniczył w ponad 
200 operacjach specjalnych, a w 
2014 roku otrzymał Pan „Buzdyga-
na” za „mistrzostwo w sztuce na-
prowadzania lotnictwa na cele na-
ziemne”… Jaką przebył Pan drogę, 
aby to osiągnąć, i czy kariera woj-
skowa jest spełnieniem Pana ma-
rzeń, czy chciał Pan zostać właśnie 
żołnierzem?

Chorąży „Soyers”: Długo by pisać o 
tych prawie 19 latach służby. Ale tak 
w skrócie, w jednostce przeszedłem 
wiele szkoleń specjalistycznych ta-
kich jak skoki spadochronowe (mam 
ich prawie 100) nurkowanie (ponad 
tysiąc godzin pod wodą), wspinacz-
ka, zjazdy na linach, jazda na nar-
tach, strzelanie, łączność, pierwsza 
pomoc i wiele innych… W między-



s. 15WIEŚCI CHOCZEWSKIE

czasie odbyłem wiele szkoleń za-
granicznych w takich krajach jak 
Czechy, Węgry, Chorwacja, Niemcy, 
USA czy Brazylia… w jednostce nie 
tylko sprawność się liczy, ale także 
na przykład znajomość języków ob-
cych, dlatego w 2009 roku ukończy-
łem 3 stopień znajomości języka an-
gielskiego w Wojskowym Centrum 
Językowym w Łodzi, który umożliwił 
mi dalsze szkolenie się jużjako Wy-
sunięty Nawigator Naprowadzania 
Lotnictwa (z angielskiego JTAC – Jo-
int Terminal Attack Controller) czyli 
osoba odpowiedzialna za naprowa-
dzanie statków powietrznych na cele 
na ziemi w bliskim kontakcie wojsk 
własnych z przeciwnikiem.

Czy zawsze chciałem zostać żołnie-
rzem? Mama do dzisiaj wspomina 
jak jeszcze będąc małym dzieckiem 
wszędzie rysowałem żołnierzy, a od 
najmłodszych lat czytałem i nadal 
czytam książki historyczne. Historia 
była moją pasją od małego i jest nią 
do dnia dzisiejszego. Chyba nie wy-
obrażam sobie innego zawodu, jak 
żołnierz a służba w takiej jednostce 
to tylko zaszczyt i wielkie wyróżnie-
nie. To jest chyba właśnie powołanie.

w.w.: O byciu żołnierzem, a tym 
bardziej komandosem, marzy chy-
ba każdy mały chłopiec… Czy każdy 

może nim zostać?
Chorąży „Soyers”: Czy każdy może 

zostać komandosem? To trudne py-
tanie, jest wiele czynników które na 
to wpływa, jak stan zdrowia i pre-
dyspozycje. Najważniejszym czyn-
nikiem jednak jest determinacja i 
siła charakteru, a także dobre przy-
gotowanie kondycyjne. Rekrutacja 
do jednostki podzielona jest na wie-
le etapów i tylko najbardziej zmoty-
wowani są w stanie temu podołać. I 
właśnie o to chodzi, żeby takich lu-
dzi pozyskać. Wszystkie informacje 
na temat selekcji można uzyskać na 
stronie jednostki www.cisiiskutecz-
ni.pl

w.w.: Wyjazdy na misje wojskowe 
w ramach Międzynarodowych Sił 
Wsparcia Bezpieczeństwa do kra-
jów objętych wojną nie należą do 
najłatwiejszych.

Co podczas tych wyjazdów jest 
najtrudniejsze - długotrwałe roz-
stanie z rodziną, świadomość ry-
zyka jakie niesie ze sobą każdy 
wyjazd, każda akcja…? A może coś 
zupełnie innego?

Chorąży „Soyers”: Co do wyjazdów 
na misję w rejon konfliktu, to sama 
świadomość ryzyka jest jakby wpisa-
na w nasz zawód. Mamy z tym na co 
dzień do czynienia podczas szkoleń, 

a więc jesteśmy z tą świadomością 
niejako obyci. Po drugie jedziemy 
tam jako zgrany zespół i wiemy, że w 
najtrudniejszych sytuacjach zawsze 
możemy liczyć na kolegów.

Najtrudniejsza jednak jest rzeczy-
wiście rozłąka z najbliższymi - z ro-
dziną, dziećmi, żoną czy dziewczyną. 
Jest to trudne nie tylko dla nas, ale 
także dla naszych najbliższych. To 
oni często żyją w niepewności, mu-
sza martwić się o nasz los, a także 
muszą sobie radzić sami z trudami 
życia codziennego. Często to właśnie 
nasze dzieci czy żony są prawdziwy-
mi bohaterami. Aby pomóc tym ro-
dzinom przy jednostce powstała fun-
dacja „wspieramy cicho i skutecznie” 
złożona wyłącznie z kobiet. 

w.w.: Serdecznie dziękuję za roz-
mowę i życzę skutecznych i bez-
piecznych akcji, a także następnych 
nagród i wyróżnień. Zapraszam 
również na kolejne spotkania o te-
matyce patriotycznej organizowa-
ne w naszej Gminie Choczewo.

Chorąży „Soyers”: Dziękuję i oczy-
wiście jak tylko służba mi na to po-
zwoli z miłą chęcią wezmę udział w 
kolejnym spotkaniu. Tym bardziej, 
że wspieram inicjatywę pana Wie-
sława Bobkowskiego o zmianie na-
zwy stadionu w Choczewie. Gorąco 
wierzę, że się uda.

Niech przemówią kamienie…
Jeszcze ćwierć wieku temu dziedzi-

niec ówczesnej Stacji Hodowli Roślin 
Żelazna dźwięczał gwarem pracują-
cych tam ludzi i maszyn, a obiekty 
inwentarskie wypełnione były trzo-
dą chlewną i bydłem. W budynku 
dawnego dworu znajdowały się biu-
ra gospodarstwa, a także stołówka i 
mieszkania pracowników. Słynąca z 
hodowli ziemniaków i innych roślin 
uprawnych Stacja była chlubą gminy 
oraz główną żywicielką mieszkań-
ców Żelazna i okolicznych wsi.

W tym czasie rosły tu już kolejne 
pokolenia osadników, którzy po wo-
jennej zawierusze przybyli z różnych 
stron świata. Przyjechali za chlebem 
w poszukiwaniu nowego, godnego 
życia. Tutaj dostali swoją życiowa 
szansę. Przez dziesięciolecia budo-
wali swoją ojczyznę w nowym miej-
scu i ze zlepków różnorodnych kul-
tur, tradycji i doświadczeń tworzyli 
zupełnie nowe społeczeństwo. Dla 
tutaj urodzonych było to ich miej-
sce na ziemi, z którym wiązali swoją 
przyszłość. Nauczyli się funkcjono-
wać w ustroju polityczno-gospodar-

czym, w którym się urodzili i praco-
wali. Dla wielu świat zaczynał się i 
kończył właśnie tu – nie było prze-
cież dane im poznać innej rzeczywi-
stości, nie było innej perspektywy. 
Świat znaliśmy zazwyczaj z opowia-
dań i wykrzywionych medialnych 
przekazów. Świętowaliśmy wtedy 
22.Lipca - Święto Odrodzenia Polski, 
1. Maja-Dzień Pracy, 12.Października 
- Dzień Ludowego Wojska Polskiego.

Z niepokojem i pewną nieufnością 
patrzyliśmy i przeżywaliśmy powol-
ne, ale radykalne zmiany ustrojowe i 
społeczne. W końcu lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku jasne już było, 
że tamten porządek polityczno-go-
spodarczy nie może się ostać i zmia-
ny idą wielkimi krokami. Jeszcze nie 
bardzo było wiadomo co przyniesie 
wielki narodowy ruch odnowy, ale li-
czyliśmy na nową i lepszą jakość na-
szego życia. W tej przyszłości obecna 
była wciąż nasza Stacja, nasza wieś, 
nasza lokalna społeczność. Niewielu 
zdawało sobie sprawę jak radykalne 
i często bolesne zmiany przyniesie 
przyszłość, a zamiast oczekiwanego 

dobrobytu rozgoryczenie, niepew-
ność i zagubienie w nowym ustroju. 
Wiedzieliśmy jednak, że tu, na tej 
osiedleńczej ziemi, jest nasze dziś, 
nasze i naszych następców jutro.

Był roku 1988. Ówczesny dyrektor 
SHR Żelazna, p. Izydor Pokuć zaini-
cjował myśl, aby upamiętnić na-
szą polską obecność na tym terenie 
kamiennym pomnikiem. Dogod-
ną okazją była przypadająca w tym 
roku 70-ta rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości i wyzwolenia 
spod jarzma zaborców. Przystąpiono 
więc do realizacji tego pionierskiego, 
może nie przez wszystkich wówczas 
dobrze rozumianego, projektu. Po-
stanowiono, że będzie to dar miesz-
kańców Żelazna, a więc kamień 
musi pochodzić z tej ziemi, która 
przez wiele lat stanowiła, stanowi i 
będzie stanowić o bycie tu żyjących 
ludzi. W końcu odpowiedni znalezio-
no na przebendowskich polach.

W chłodny dzień 11.listopada 1988 r. 
przed dawnym dworem, a wówczas 
budynkiem Dyrekcji Stacji odbyła się 
uroczystość odsłonięcia pamiątko-
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wego obelisku, na którym umiesz-
czono tablicę z inskrypcją, której au-
torem jest znany lęborski historyk p. 
Roman Szmelter. Treść jej: ”Byliśmy i 
wróciliśmy, by pozostać na zawsze. 
W 70 rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Mieszkańcy Żelazna” hono-
ruje właśnie tych, którzy tutaj przy-
byli, by na tej ziemi budować swoją 
przyszłość. Na zaproszenie organiza-
torów okoliczność tę uświetnili swo-
ją obecnością liczni goście. W imie-
niu delegacji Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację płomienne 
przemówienie wygłosił p. Bronisław 
Cudzik z Choczewa, przemawiał tak-
że p. Roman Szmelter, a kompania 
honorowa jednostki wojskowej w 
Lubiatowie oddała honorową salwę. 
Przybyły także oddziały Zakładowych 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Łę-
towa, Zwartowa i Żelazna, a szcze-
gólnie ważnym gościem byli człon-
kowie Zakładowego Koła Ligi Obrony 
Kraju SHR Żelazna, którzy przejęli 
honorowy patronat i opiekę nad po-
mnikiem. Całość uświetniły dzieci z 
Łętowa i Żelazna, które wystąpiły z 
okolicznościowym programem arty-
stycznym. Nie zabrakło także smacz-
nego poczęstunku przygotowanego 
przez pracownice Stacji.

SHR Żelazna dawno już nie istnieje. 
Gospodarstwo po wielu przekształ-

ceniach, zmianach właścicielskich, 
także strukturalnych i podziałach nie 
jest już państwowe. Nie pracuje tam 
już nikt, kto był na uroczystości 11. li-
stopada 1988 roku. Pomnik nadal stoi 
w tym samym miejscu. Zapomnia-
ny. Przypuszczam nawet, że niewie-
lu mieszkańców Gminy wie o jego 
istnieniu. Jeszcze przez kilka lat od 
jego postawienia ktoś corocznie 11.li-
stopada składał na nim kwiaty. Dziś 
nie bywa tam nikt. Pomnik przeszedł 
do historii, jak SHR Żelazna, jak lu-
dzie, którzy tam pracowali, a potem 
zostali porwani przez nurt zupełnie 

nowej rzeczywistości. Nie ma także 
już „prawnego opiekuna”, bowiem 
zakładowy LOK  przestał istnieć wraz 
z zakończeniem działalności Stacji.

Może zatem  warto znaleźć patro-
na dla pomnika, którego inskrypcja 
dedykowana jest w zasadzie wszyst-
kim mieszkańcom Gminy. Ponad-
to jest to bodajże jedyny obiekt na 
naszym terenie, który tematycznie 
związany jest ze Świętem Niepodle-
głości 11.listopada. A przede wszyst-
kim jest to świadek naszej historii.

Krzysztof Łasiński.

LEKCJA HISTORII Z IPN

Dnia 09.10.2015 r. w Zespole Szkół 
im. Unii Europejskiej w Choczewie 
odbyła się prelekcja dla uczniów na-
szego gimnazjum pt. 5-ta Wileńska 
Brygada na Pomorzu, którą popro-
wadził pan Artur Chomicz z Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Gdańsku. 
Lekcja Patriotyzmu połączona była 
z wystawą o Żołnierzach 5-tej Wi-
leńskiej Brygady. Nasza wspaniała 
młodzież poznała Wielkiego Formatu 
Żołnierzy- Polskich Bohaterów. Wie-
rzę, że bliższe zapoznanie się z ich 

Bohaterstwem i Poświęceniem dla 
naszej Ojczyzny rozpali Patriotyzm w 
wielu Młodych Sercach.

Dziękuję za zaproszenie i miłe 
przyjęcie p. Dyrektor Gimnazjum Ali-

nie Rynko, a także Dyrektorowi Ze-
społu Szkół p. Andrzejowi Soboniowi. 
Wielkie podziękowania również dla 
pracowników IPN z Gdańska za przy-
bycie i poświęcony czas w Świętej 
Sprawie. Zapraszam do odwiedzenia 
naszej strony fb-kowej Patriota Cho-
czewo Wyklęci Bohaterowie.

Z pozdrowieniem organizatorzy: 
Dorota i Wiesław Bobkowscy.

WYSTAWA – WYKLĘCI 
NA BANERACH

Mieliśmy zaszczyt przedstawić 
państwu wystawę pt. „Wyklęci na 
banerach”, która była eksponowana 
w dwóch miejscach w Choczewie: 
najpierw na ogrodzeniu kościoła pa-
rafialnego, a następnie na ogrodze-
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niu Zespołu Szkół im. Unii Europej-
skiej.

Wystawa przedstawiała dwanaście 
Postaci - Żołnierzy Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, którzy walczyli o 
niepodległość Polski z niemieckim i 
sowieckim okupantem. Jaka Ich spo-
tkała za to nagroda od sowieckiego 
okupanta w mundurach PRL-owskiej 

władzy, mogli państwo przeczytać w 
krótkich opisach przy każdym z dwu-
nastu „Wyklętych”, m.in. legendarny 
Dowódca 5-tej Wileńskiej Brygady 
major Zygmunt Szendzielarz ps. Łu-
paszka, kpt. Antoni Rymsza ps. Maks 
(mieszkaniec gminy Choczewo) do-
wódca 3-go szwadronu w brygadzie 
Łupaszki, Sanitariuszka Danuta Sie-

dzikówna ps. Inka.
Składamy serdeczne podzięko-

wania Stowarzyszeniu „Traugutt” z 
Pruszcza Gdańskiego za udostępnie-
nie wystawy.

W Naszej Pamięci Żołnierze Wyklę-
ci!

Z pozdrowieniem organizatorzy: 
Dorota i Wiesław Bobkowscy

TAJEMNICA JESIENNEGO OGRODU… -
 WYSTAWA RZEŹBIARSKA STANISŁAWA LULKA

Jesienny wieczór 29 październi-
ka można zaliczyć do szczególnych, 
tego dnia odbył się wernisaż prac 
rzeźbiarskich Stanisława Lulka – 
mieszkańca gminy Choczewo. Arty-
sta pochodzący z Huty Komorowskiej 
tworzy rzeźby ludowe inspirowane 
zarówno kulturą bieszczadzką jak 
i kaszubską. Świątki, rybacy, mu-
zycy oraz postacie z legend czarują 
dokładnością wykonania, pięknem 
i niepowtarzalnym charakterem 
rzeźb ludowych.

Wystawa powstała we współpracy 
z Muzeum Piśmiennictwa i muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie, tam też odbywał się wernisaż, 
który oficjalnie rozpoczął Dyrektor 
Tomasz Fopke, który powitał zapro-
szonych gości, w tym również Jac-
ka Thiela - Przedstawiciela Powiatu 
Wejherowskiego, nie zabrakło wło-
darzy z Gminy Choczewo – Wójta 
Wiesława Gębki, Sekretarza Rober-
ta Lorbieckiego, Radnego Gminy 
Krzysztofa Łasińskiego oraz przed-
stawicieli JST- Beaty Żuk Kierownika 
Gminnej Biblioteki Publicznej, Hen-
ryka Domarosa Kierownika Gmin-
nego Zespołu Oświaty.

O oprawę zadbał zespół muzyczny 
„Cztery Pory Miłowania” w składzie: 
Michał Miotke, Dorota Koziela, Mał-
gorzata Grabowska i Patryk Wen-
drowski. Zespół oczarował publicz-
ność wykonaniem poezji śpiewanej 
autorstwa Piotra Konczaka. Jadwiga 
Kirkowska - Prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Oddziału w 
Wierzchucinie, jako bliska znajoma 
Pana Stanisława przedstawiła syl-
wetkę artysty. Wójt Gminy Choczewo 
przekazał podziękowania dla Rzeź-
biarza za dotychczasową pracę twór-
czą na ręce córki Moniki Lademann.

Wystawa w Muzeum potrwa do 8 
listopada, po czym zostanie przenie-
siona do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Choczewie, gdzie będzie do-
stępna do końca miesiąca.

Joanna Tatak-Flis
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PODSUMOWANIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI 
POCZTOWYCH

KLUBU HODOWCÓW W CHOCZEWIE
18 października 2015 r. w pięknych 

wnętrzach Pałacu w Ciekocinku 
członkowie Klubu Hodowców Gołębi 
Pocztowych w Choczewie na okolicz-
nościowym spotkaniu podsumowali 
sezon tegorocznych lotów, a najlep-
szym hodowcom zostały wręczone 
puchary i piękne statuetki.

Na tę wyjątkową uroczystość za-
proszono również gości, a wśród 
nich Posła Kazimierza Plocke, Wójta 
Gminy Choczewo Wiesława Gębkę, 
gospodarza Pałacu Tomasza Bałuka 
oraz miłośników gołębi i sponsorów 
nagród, którzy podczas spotkania 
przekazywali je na ręce mistrzów, 
przodowników i wyróżnionych ho-
dowców.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”

„MOJA GMINA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”
W dniu 21 października 2015 r. w 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie odbyła się wystawa prac człon-
ków Choczewskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „PROMYK 
NADZIEI” oraz uczniów ze szkoły im. 
Unii Europejskiej w Choczewie. Po-
kazane zostały także prace osób nie-
pełnosprawnych, które uczęszczają 
na warsztaty terapii zajęciowej do 
Fundacji „Mimo Wszystko” w Lubia-
towie.

Na wystawę przybyli zaprosze-
ni goście: Członek Zarządu Powiatu 

Wejherowskiego - Pan Jacek Thiel, 
Naczelnik Wydziału Kultury Staro-
stwa Powiatowego - Pan Piotr Syroc-
ki, Sekretarz Gminy Choczewo - Pan 
Robert Lorbiecki, Dyrektor Muzeum 
- Pan Tomasz Fopke, Pan Dariusz 
Majorek Dyrektor PFRON z Gdańska, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Eu-
ropejskiej w Choczewie - Pan Andrzej 
Soboń, Kierownik G.O.P.S.-u w Cho-
czewie - Pani Danuta Karmazy, Kie-
rownik Gminnej Biblioteki w Cho-
czewie - Pani Beata Żuk, Kierownik 
Warsztatów Terapii Zajęciowej Fun-
dacji „Mimo wszystko” - Pani Justyna 

Kępa wraz z opiekunami, ks. Dawid 
Rożek, Pan Mateusz Radziejewski, 
Pani Małgorzata Kobiela, Członkowie 
Koła Emerytów i Rencistów z Chocze-
wa, Członkowie Choczewskiego Sto-
warzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych „PROMYK NADZIEI”, Pan Józef 
Reszke z Wejherowa, Radny Gminy 
Choczewo - Pan Krzysztof Łasiński, 
Media, Koło K.G.W. Sasino - Pani Ge-
nowefa Kramek i wiele innych mi-
łych gości.

Wszyscy uczestnicy wystawy mo-
gli skorzystać z poczęstunku, który 
przygotowały Panie ze Stowarzysze-
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nia oraz Gienia Kramek. Był swoj-
ski chleb ze smalcem, ciasta, kawa 
i herbata.

Bardzo serdecznie chcemy podzię-
kować wszystkim gościom , którzy 
przybyli, ale także chcemy podzięko-
wać Nauczycielom: Małgorzacie Ko-
biela, Henryce Soboń, ks. Dawidowi 
Rożek, Mateuszowi Radziejewskie-
mu, którzy przygotowali całą oprawę 
muzyczną i śpiew wykonany przez 
uczniów szkoły. Podczas programu 
artystycznego uczniowie recytowali 
wiersze Pani Teresy Wierskiej, Agaty 

Siemczuk, Genowefy Kramek, Wła-
dysława Jankowskiego, Piotra Kon-
czak i Angeliki Detlaf.

Specjalne podziękowania kieruję 
do uczniów Zespołu Szkół w Chocze-
wie za przygotowanie przepięknych 
prac i wzruszający występ artystycz-
ny, a także do pracowników Urzę-
du Gminy w Choczewie i Fundacji 
„Mimo wszystko”, za to, że byli ra-
zem z nami.

Ogromnie dziękujemy naszym pie-
lęgniarkom: Iwonie Tarnowskiej i 
Irenie Figule, które zawsze są z nami 

i zawsze na nie możemy liczyć.
Dziękujemy również Panu Andrze-

jowi Lessnau, który zawiózł dzień 
wcześniej część prac do Muzeum, 
aby wystawa była gotowa na czas. 
Szczególne słowa podziękowania na-
leżą się Iwonie Tarnowskiej, Irenie 
Figule, Zbyszkowi Koterze, że mimo 
późnej pory i po całym dniu pracy 
znaleźli czas, aby pojechać wieczo-
rem do Muzeum. Dziękuję Wam bar-
dzo za to!

Zarząd

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"PROMYK NADZIEI"

informuje

że Spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. o godz. 17.00 

w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie.

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów,
a także radnych i sołtysów.

Zarząd

Bardzo prosimy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów z terenu Gminy
Choczewo o zgłaszanie się do sołtysów lub pod numer telefonu: 58 572
40  33,  abyśmy  mogli  ustalić  i  zapewnić  Państwu  dojazd  na  to
spotkanie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich 
i wszystkich chętnych, o pomoc w organizacji oraz wsparcie rzeczowe
i finansowe „Spotkania opłatkowego” dla osób niepełnosprawnych.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26.11.2015 r. o godz. 13.00 
w Restauracji „Pestka” w Choczewie. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkim,  którzy  zechcą  wesprzeć  nas  w  organizacji  „Spotkania
opłatkowego”  dla  osób  niepełnosprawnych,  z  góry  serdecznie
dziękujemy.

                                                            Zarząd

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"PROMYK NADZIEI"
KBS WEJHEROWO O/CHOCZEWO
Nr konta - 21 8350 0004 2602 0307 2000 0010

Telefon kontaktowy: 58 572 40 33



s. 20 nr 10/11 (187/188), październik/listopad 2015

„UŻYWANIE SŁÓW”
MAGICZNY WIECZÓR POEZJI Z ANNĄ DYMNĄ I 

ADAMEM NOWAKIEM
5 października 2015 r. w siedzibie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lu-
biatowie odbył się trzeci już z kolei 
wieczór poezji z Anną Dymną. W lip-
cu tego roku aktorka wraz z mężem 
Krzysztofem Orzechowskim czytali 
utwory Wisławy Szymborskiej, a w 
kwietniu – ks. Jana Twardowskie-

go. Podczas poprzednich spotkań 
prezentowana była także twórczość 
poetów z naszej gminy. Tym razem 
Anna Dymna zmierzyła się z wier-
szami lidera zespołu „Raz, Dwa, Trzy” 
Adama Nowaka, który wykonał aku-
stycznie kilka swoich piosenek.

Publiczność zebrana w Lubiato-

wie została wręcz zahipnotyzowana 
poetyckimi tekstami artysty w re-
welacyjnej interpretacji Pani Anny 
i magiczną muzyką, która zapewne 
jeszcze długo unosiła się nad lubia-
towskim lasem i rozbrzmiewała w 
uszach słuchaczy.
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KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY
W STARBIENINIE

W dniach od 11.10 do 22.10.2015 r. w 
ośrodku szkoleniowym KUL w Star-
bieninie gościła 30 osobowa grupa 
młodzieży z Polski i Ukrainy: 15 osób 
z obwodu iwano-frankowskiego oraz 
15 uczniów gimnazjum w Szopie (po-
wiat kartuski), którzy realizowali 
projekt „Program Polsko – Ukraiń-
ska Wymiana Młodzieży” w partner-

stwie z Ukraińsko-Polską Fundacją 
im. Marty Wieckiej, Powiatem Kar-
tuskim oraz Gminą Choczewo.

Motywem przewodnim projektu 
były warsztaty teatralne, poprzez 
które młodzież miała kontakt z hi-
storią, językiem, tradycją, zwycza-
jami i obyczajami kultury polskiej i 
ukraińskiej.

Efektem dziesięciodniowego po-
bytu całej grupy w Starbieninie było 
przedstawienie teatru ulicznego po-
łączone z teatrem ognia, będące syn-
tezą legend i baśni kaszubskich pn. 
„Iliada Kaszubska” w reżyserii p. Da-
riusza Narlocha, które można było 
obejrzeć przy Dworku w Starbieninie 
20 września 2015 r.

KLUB GOJU RYU CHOCZEWO Z 2 MIEJSCEM W 
MISTRZOSTWACH IOGKF POLSKA OKINAWA – CUP
Zawodnicy klubu Goju Ryu Latar-

nik Choczewo wzięli udział w mi-
strzostwach Polski w karate, które 
odbyły się 17 października w Krępie 
Słupskiej. Zawodnicy z Choczewa od-
nieśli ogromny sukces zajmując dru-
gie miejsca. Klub wystąpił w nastę-
pującym składzie:

* Weronika Jakubowska - 2 miejsce 
w konkurencji układów walki SAN-
DAN GI do lat 8.

* Anna Kędziora - układy walki 
Kata dorośli.

* Leszek Lewandowski - 2 miejsce 
walki Kumite w kategorii dorosłych 
(po bardzo trudnych pojedynkach!!!).

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Waldemar Jakubowski

Karate Goju Ryu w Choczewie !
Zapraszamy wszystkich zainte-

resowanych na treningi, które od-
bywają się w każdy wtorek i piątek 
o godz. 18.00 w Sali korekcyjnej Ze-
społu Szkół im. Unii Europejskiej w 
Choczewie, ul. Szkolna 2.

Brak ograniczeń wiekowych!
Zajęcia prowadzi Senpai Walde-

mar Jakubowski.
Tel.784 717 405
Zapraszamy wszystkich chęt-

nych!
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PAŹDZIERNIKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

W sobotę 3 października br. człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników 
Piłki Siatkowej „SET” Choczewo wraz 
ze Stowarzyszeniem STEK Wspólna 
Przyszłość zorganizowali trzeci tur-
niej integracyjny piłki siatkowej.

Swój udział zgłosiły cztery drużyny 
– wszystkie z terenu naszej gminy, 
przy wsparciu członków Stowarzy-
szenia „SET”. Rozegrano 12 meczy (do 
dwóch wygranych setów).

Turniej był okazją do spotkania i 
aktywnego, wesołego spędzenia wol-
nego czasu, propagowania siatkówki 
poprzez realizację celów Stowarzy-
szenia „SET” czyli integrację środo-
wiska siatkarskiego, popularyzację 
gry w piłkę siatkową wśród młodzie-
ży, aktywizację byłych zawodników i 
sympatyków piłki siatkowej.

Dzięki wsparciu Nadleśnictwa 
Choczewo, oprócz poczęstunku dla 
uczestników turnieju oraz kibiców, 
możliwe było zakupienie atrakcyj-
nych nagród (śpiwory, torby sporto-
we, plecaki weekendowe). Uczestni-
cy Turnieju otrzymali pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
i zgłaszania drużyn na nasz następ-
ny turniej, który odbędzie się 5 grud-
nia br. Stawiamy głównie na chęć i 

zapał do gry, a także dobrej zabawy!
Na zgłoszenia telefoniczne lub oso-

biste czekamy do 3 grudnia br.
Kontakt: Maja Gadowska, tel.: 880 

884 489, Dagmar Grzenkowicz 604 470 
787, Marek Świątek 695 234 837

Swoje umiejętności siatkarskie 
przed zapowiadanym turniejem 
można doskonalić wraz ze Stowa-
rzyszeniem SET, które regularnie 
trenuje we wtorki oraz czwartki 
o godzinie 1830 na hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Choczewie, 
zaś młodzież poniżej 16 roku życia 
serdecznie zapraszamy na zajęcia 
w każdy czwartek w godzinach od 
1700 do 1830.

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

TURNIEJ O PUCHAR PGE I WÓJTA GMINY 
CHOCZEWO

W niedzielę 11 października 2015 r. 
odbył się Turniej Młodzików w Piłce 
Nożnej o Puchar PGE i Wójta Gminy 
Choczewo. W rozgrywkach udział 
wzięły drużyny z terenu Pomorza 
takie jak: Huzar Choczewo, Błękitni 
Wejherowo, KS Potęgowo, Młode Orły 
Łeba, Pogoń Lębork, Gryf Wejherowo, 
czy Stolem Gniewino. Mimo niskiej 

temperatury atmosfera była gorąca. 
Na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody w postaci pucharów i meda-
li, nagród rzeczowych oraz upomin-
ków od sponsora PGE, które wręczał 
sekretarz Gminy Choczewo – Robert 
Lorbiecki. W kategorii wiekowej 2005 
i młodsi na podium uplasowały się 
drużyny: I miejsce Błękitni Wejhe-

rowo, II miejsce KS Potęgowo 2, III. 
Huzar Choczewo. W roczniku 1999 i 
młodsi: I miejsce zajęła drużyna Hu-
zar Choczewo, II miejsce Gryf Wejhe-
rowo, III miejsce Stolem Gniewino. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, a zwycięzcom gratulu-
jemy wygranej!

Joanna Tatak – Flis
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„ŚWIADOMIE NA DRODZE” Z PGE EJ 1
PGE EJ 1 organizuje serię spo-

tkań edukacyjno-informacyjnych 
dla dzieci na temat bezpieczeń-
stwa komunikacyjnego pod hasłem 
„Świadomie na drodze”. Policjanci, 
przedstawiciele spółki oraz szkol-
ni koordynatorzy akcji poprowadzą 
szkolenia dla dzieci i młodzieży w 14 
szkołach. Inicjatywa zostanie prze-
prowadzona w gminach Gniewino, 
Krokowa i Choczewo, w których spół-
ka prowadzi działania związane z re-
alizacją inwestycji budowy pierwszej 
elektrowni jądrowej w Polsce.

Nadeszła jesień, a wraz z nią dłu-
gie wieczory, wcześnie zapadający 
zmierzch i trudne, ograniczające 
widoczność warunki pogodowe. Po 
zmroku, pieszy ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kierowcę z 
odległości około 20 metrów. Tyle też 
wynosi minimalna droga hamowa-
nia pojazdu jadącego z prędkością 
50 km/h, ale już przy prędkości 100 
km/h wydłuża się ona do 80 metrów. 
Dlatego tak ważna jest świadomość 
zagrożeń komunikacyjnych i dobra 
widoczność pieszych na drodze.

Zachowanie najwyższych standar-
dów bezpieczeństwa jest dla PGE EJ 
1 kwestią priorytetową na każdym 
etapie projektu budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej. Zarów-
no w przypadku wyboru lokalizacji, 

czy technologii reaktora, eksploata-
cji obiektu i wielu innych działań, 
za które odpowiedzialna jest Spółka, 
jej zadaniem jest zapewnienie mak-
symalnej ochrony pracowników, 
okolicznych mieszkańców oraz śro-
dowiska. Dlatego PGE EJ 1 postano-
wiła zainicjować akcję „Świadomie 
na drodze”, której celem jest za-
pewnienie bezpieczeństwa komu-
nikacyjnego młodzieży i zadbanie 
o ich bezpieczne powroty ze szkoły. 
Do projektu firma zaprosiła wszyst-
kie szkoły podstawowe i gimnazja z 
gmin Krokowa, Choczewo i Gniewi-
no, w których uczy się łącznie ok. 

3100 dzieci.
Uczniowie każdej ze szkół, biorą-

cych udział w projekcie, otrzymają 
pakiet specjalnie zaprojektowanych 
odblasków, w tym kamizelkę, opa-
skę, naklejkę i zawieszkę. Dzięki 
nim, kierujący samochodem może 
zauważyć pieszego z odległości więk-
szej niż 150 metrów. Daje to szan-
sę na odpowiednio szybką reakcję 
na drodze i uniknięcie wypadku. 
Uczestnicy akcji „Świadomie na dro-
dze” otrzymają również ulotki infor-
macyjne w jednej z trzech opracowa-
nych dla różnych grup wiekowych 
wersji.

BEZPIECZNA ELEKTROWNIA JĄDROWA TO FAKT
Pod takim tytułem odbyła się ko-

lejna konferencja z cyklu spotkań te-
matycznych organizowanych przez 
Spółkę PGE EJ 1 dla mieszkańców wy-
typowanych gmin lokalizacyjnych. 
Tym razem spotkanie miało miejsce 
27.10.2015 r. w Wejherowskim Cen-
trum Kultury.

Podczas konferencji eksperci z 
Francji, Finlandii i Polski przekony-
wali, że każda elektrownia jądrowa 
może być bezpieczna dla ludzi i przy-
jazna dla środowiska.
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WARSZTATY TERAPII  ZAJĘCIOWEJ W LUBIATOWIE

PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. „WYCIECZKI 
NIE TYLKO DLA PEŁNOSPRAWNYCH”

Dnia 25 września w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Lubiatowie od-
było się podsumowanie projektu pn. 
„Wycieczki nie tylko dla pełnospraw-
nych”, który realizowany był przez 
Stowarzyszenie For Baltic oraz grupę 
nieformalną „Jesteśmy różni ale so-
bie równi”. Środki na realizację pro-
jektu pochodziły z Funduszu Akumu-
lator Społeczny.

Projekt polegał na organizacji kilku 
wycieczek edukacyjno – rekreacyj-
nych po terenie województwa po-
morskiego dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie z terenu Gminy 
Choczewo. Dzięki pozyskanemu dofi-
nansowaniu udało się zorganizować 
wycieczki do:

Teatru Miniatura w Gdańsku, Par-
ku Rekreacyjno – Edukacyjnego Sea 
Park w Sarbsku, Słowińskiego Par-
ku Narodowego oraz do Łeby na rejs 
statkiem po morzu.

Poprzez realizację projektu przy-
czyniliśmy się do przełamania 
społecznych barier mentalnych i 
stereotypów dotyczących osób nie-

pełnosprawnych, zgłębiliśmy wiedzę 
organizacji pozarządowych i spo-
łeczności lokalnej o potrzebach osób 
niepełnosprawnych oraz sposobach 
skutecznego ich zaspokajania, wpły-
nęliśmy na wzrost wiedzy i umie-
jętności osób niepełnosprawnych w 
zakresie przezwyciężania ograniczeń 
wynikających z niepełnosprawności 

a także na wzrost aktywności rekre-
acyjnej osób niepełnosprawnych.

Całość projektu wyniosła 2.956,99 
zł, z czego dofinansowanie wynosiło 
2.494,00 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
realizacji ww. projektu.

UMACNIANIE WYDM W LUBIATOWIE
Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie we współpracy z Urzędem Morskim wziął udział w kolejnej akcji umac-

niania wydm w Lubiatowie. Tym razem sadziliśmy trawę na wydmach i sprzątaliśmy plażę. Wielką atrakcją była 
również przejażdżka wozem konnym!

WTZ Lubiatowo
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WTZ LUBIATOWO I FUNDACJA
„SPRAWNI INACZEJ” RAZEM W DANII

Kilku uczestników WTZ Lubiatowo 
dzięki zaproszeniu ze strony Fun-
dacji „Sprawni Inaczej” z Gdańska 
i duńskiej organizacji Det Classen-
ske Fideicommis mogło skorzystać 
z dwutygodniowego wypoczynku 
/28.09-11.10/ w duńskiej miejscowo-
ści Tunderup położonej na wyspie 
Falster. Zwiedzili m.in. Odense /mia-
sto H.CH. Andersena/, kredowe klify 
na wyspie Mon, krokodyle zoo, pałac 
królowej w Corselitze. Zawarli wiele 
ciekawych znajomości. Wyjazd bar-
dzo się udał.
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GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w drugi i czwarty po-

niedziałek każdego miesiąca, w godz. 15.00 - 17.00 do budynku Urzędu Gminy w Choczewie przy ul.

Pierwszych Osadników 17, tel. 782 662 225 

ZADANIA GMINNEGO PUNKTU
 KONSULTACYJNEGO:

 motywowanie  osób  uzależnionych,

jak i  współuzależnionych do podję-

cia  psychoterapii  w  placówkach  le-

czenia  uzależnienia,  kierowanie  do

leczenia specjalistycznego,

 motywowanie  osób  pijących  ryzy-

kownie  i  szkodliwie,  ale  nieuzależ-

nionych,  do  zmiany  szkodliwego

wzoru picia,

 udzielanie  wsparcia  osobom po za-

kończonym  leczeniu  odwykowym

(np. poprzez rozmowy podtrzymują-

ce, uruchomienie przy punkcie gru-

py wsparcia  dla osób po zakończo-

nym  leczeniu  w  placówce  odwyko-

wej),

 rozpoznawanie  zjawiska  przemocy

domowej,  udzielanie  stosownego

wsparcia  i  informacji  o  możliwości

uzyskania pomocy i  powstrzymania

przemocy,

 inicjowanie  interwencji  w  przypad-

ku diagnozy przemocy domowej,

 gromadzenie  aktualnych  informacji

na temat dostępnych miejsc pomocy

i kompetencji poszczególnych służb i

instytucji  z  terenu  gminy,  powiatu,

województwa,  które  powinny  być

włączone  w  systemową  pomoc  dla

rodziny,

 rozpoznawanie  innych  zagrożeń  i

patologii,

 prowadzenie profilaktycznej działal-

ności edukacyjnej i informacyjnej,

PUNKT KONSULTACYJNY PRZEZNACZONY JEST GŁÓWNIE DLA OSÓB:

 znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej,

 z problemami rodzinnymi,

 uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

 współuzależnionych (rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym)

 osób z syndromem DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,

 dotkniętych przemocą itp.,

 niepotrafiących sobie także poradzić z szeregiem innych problemów

Nie musisz już samotnie zmagać się ze swoimi problemami.
Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną

pomoc.
Pomoc w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym udzielana jest bez-

płatnie. 
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ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE

WYJAZDY DO KINA

W dniu 25.09.2015 r. grupa dzieci i 
młodzieży biorących udział w zaję-
ciach świetlicowych była w kinie w 
Rumi na filmie pt. „Klub Włóczyki-
jów”. W drodze powrotnej odwiedzi-
liśmy tradycyjnie McDonalds. Było 

super!!!!
Natomiast w dniu 23.10.15 r. grupa 

dzieci i młodzieży biorących udział 
w zajęciach świetlicowych była w 
kinie w Rumi na filmie pt. „Hotel 
Transylwania II”. Wracając do domu 
również odwiedziliśmy restaurację 
McDonalds.

W imieniu uczestników i rodzi-
ców dziękujemy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Choczewie, opiekunom a 
zarazem organizatorom.

(tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak)

ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE W GMINIE 
CHOCZEWO

W Gminie Choczewo obecnie funk-
cjonuje 8 świetlic, w miejscowo-
ściach: Lublewo, Kierzkowo, Łętowo, 
Kurowo, Zwartowo, Żelazna, Sasino 
i Ciekocino. Świetlice w Lublewie, 
Zwartowie i Żelaźnie działają od 2014 
r. pozostałe funkcjonują od wielu lat. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży odby-
wają się w miesiącach wrzesień – 
czerwiec, raz w tygodniu, w godzi-
nach popołudniowych przez dwie 
godziny i prowadzone są przez osoby 
z odpowiednim przygotowaniem pe-
dagogicznym.

Podczas spotkań dzieci uczestniczą 
w zajęciach plastycznych, zabawach 
rozwijających kreatywne myśle-
nie, spostrzegawczość oraz zdobyte 
umiejętności. Realizowane są pro-
gramy profilaktyczne dotyczące 
m.in. zdrowia, uzależnień, przemo-
cy, bezpieczeństwa, kultury zacho-
wań itp. W pierwszych tygodniach 
organizowane są zabawy mające na 
celu zintegrowanie grupy, poznanie 

zasad wspólnej pracy i obowiązują-
cych regulaminów, itp. Prowadzone 
zajęcia artystyczne umożliwiające 
poznanie technik wykonywania prac 
plastycznych, m.in. laurek z okazji 
Dnia Mamy, gazetek tematycznych 
itp. W ramach zajęć dzieci i młodzież 
uczestniczą w wyjazdach pod okiem 
opiekunów do kina, teatru, na basen, 
do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, 
do Parku Linowego w Gdyni, do Trój-
miasta, Ustki, Malborka, Gniewu, do 
Sea Parku, do Parku Dinozaurów, do 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku, na koncerty muzyczne 
itp. Uczestniczą także w organizowa-
nych często wspólnie z przedstawi-
cielami Rad Sołeckich Mikołajkach, 
animacjach, zajęciach sportowych, 
balach karnawałowych, festynach, 
itp. Czas spędzony w świetlicy, to 
także zajęcia na świeżym powietrzu 
– gry i zabawy na placach zabaw 
i boiskach, wyjścia do pobliskiego 
lasu, dworków itd. W zajęciach tych 

często biorą udział rodzice.
Świetlice utrzymywane są ze środ-

ków Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Choczewie. W ostatnim czasie zosta-
ła wyremontowana przez PGE świe-
tlica w Żelaźnie oraz doposażone 
zostały pozostałe świetlice poprzez 
zakup artykułów i materiałów nie-
zbędnych do pracy z dziećmi.

Świetlice czynne w poszczegól-
nych miejscowościach w roku 
szkolnym 2015/16:

Kurowo – wtorek od godz. 15.30
Łętowo – środa od godz. 16.15
Kierzkowo – wtorek od godz. 15.30
Lublewo – środa od godz. 15.30
Zwartowo – czwartek od godz. 17.00
Żelazna – środa od godz. 17.00
Sasino – wtorek od godz. 15.00
Ciekocino – czwartek od godz. 15.00



s. 28 nr 10/11 (187/188), październik/listopad 2015

PUNKT PRZEDSZKOLNY W LUBLEWKU „MAŁY GENIUSZ”

Przedszkole to bardzo ważne miej-
sce dla rozwoju młodego człowieka. 
Funkcjonujący na terenie gminy 
Choczewo Punkt Przedszkolny „Mały 
Geniusz” w Lublewku niewątpliwie 
jest takim miejscem. To tutaj spo-
tykają się najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy. Tutaj uczą się, bawią, 
poznają nowych kolegów i koleżan-
ki oraz rozwijają swoje talenty. We 
wrześniu przedszkolaki wraz z opie-
kunami pojechały do Lubiatowa na 
warsztaty komputerowe oraz lepie-
nia w glinie.                 

Efektem ich pracy są wykonane 
z gliny ptaszki, które zdobią nasze 
przedszkole.

W październiku do naszego przed-
szkola zawitał teatrzyk „Pinokio”. 
Przedstawienie bardzo podobało się 
wszystkim przedszkolakom.
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

Jesień w przedszkolu

Jesień jest piękna, kolorowa, do-
starcza dzieciom wiele wrażeń i 
przygód. I w tym roku przyniosła ich 
wiele naszym milusińskim. Przed-
szkolaki wspaniale bawiły się pod-
czas obchodów „Ogólnopolskiego 
Dnia Przedszkolaka”. Brały udział w 
przygotowanych konkurencjach i za-
bawach, pokazie olbrzymich baniek 
mydlanych.

Przedszkolaki dwukrotnie gościły 
aktorów, którzy wystawili dla naj-
młodszych spektakle „Zajęcza chat-
ka” oraz „Kto jest najpiękniejszy?” 
Dzieci z zachwytem i zaciekawie-
niem obserwowały perypetie boha-
terów na scenie, aktywnie współ-
tworzyły z aktorami spektakle. 
Dowiedziały się także, jak należy 
właściwie zachowywać się w teatrze.

Podczas spotkania z Panią poli-
cjantką dzieci pogłębiły swoją wiedzę 
na temat bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Przekonały się o cięż-
kiej i trudnej, ale bardzo potrzebnej 
ludziom pracy policjantów.

W odpowiedzi na apel zuchów Rada 
Rodziców Samorządowego Przed-
szkola w Choczewie zorganizowała 
zbiórkę artykułów wyposażenia ap-
teczki. Przedszkolaki zebrały banda-
że, plastry i opatrunki, które poda-
rowały zuchom z 10 Choczewskiej 
Gromady Zuchowej „Mali Korsarze.”

Zapraszamy do odwiedzenia na-
szej strony internetowej www.przed-
szkolechoczewo.eprzedszkola.pl

M. Lica
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
Jak co roku uczniowie klas 0-III 

S.P. w Ciekocinie świętowali pod ko-
niec października „Dzień pieczonego 
ziemniaka”. Odbyło się rozstrzygnię-
cie konkursu na „Ziemniaczane-
go stworka”. Głównym elementem 
stworka musiał być ziemniak, a po-
zostałe elementy były wykorzystane 
według uznania dzieci. Wykorzysty-
wali inne warzywa, zapałki, koraliki, 
guziki, materiały, piórka, plasteliny 
itp. Zadaniem jury było wyłonienie z 
każdej klasy jednego zwycięzcy. Go-
ścinnie w składzie jury zasiadali: p. 
Grażyna Bemka oraz p. Henryk Do-
maros. Zwycięzcami zostali:

klasa 0 - Dagmara Owczarzak
klasa I - Nikola Płotka
klasa II - Wiktoria Łagód
klasa III - Anna Wypych
 Zwycięzcy otrzymali nagro-

dy, a pozostali uczestnicy nagrody 
pocieszenia. Odbyły się także zawody 
sportowe, gdzie głównym elemen-
tem zawodów były oczywiście ziem-
niaki i worki. W trakcie zawodów 
sportowych w ognisku piekły się już 
ziemniaki dla wszystkich uczestni-
ków. Na koniec wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy, a na zakończe-
nie dnia do ziemniaczków upiekli-
śmy sobie kiełbaski. Pomimo nie-
ciekawej pogody czas minął bardzo 
szybko i na wesoło.

Wychowawcy klas 0-III

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SASINIE
W piątkowe popołudnie, 30.10.2015 

r., odbył się w Sasinie BAL WSZYST-
KICH ŚWIĘTYCH pod kierunkiem na-
uczycieli i Księdza Proboszcza Parafii 
Miłosierdzia Bożego.

Parada pięknie przebranych dzie-
ci przeszła głośno głównymi ulica-
mi Sasina. Uczestnicy balu dotarli 

do świetlicy w Sasinie. Przy muzyce 
Arki Noego dzieci bawiły się radośnie 
i wesoło. Odbył się również konkurs 
na najciekawsze stroje świętych. 
Doceniono pomysłowość i różnorod-
ność strojów. Wszystkie dzieci zosta-
ły nagrodzone. Następnie odbył się 
poczęstunek dla uczestników balu.

Mamy nadzieję, że wszystkim 
obecnym pomysł balu się spodobał i 
może zakorzeni się na przyszłość.

Dziękujemy sołtysowi Sasina panu 
Bronisławowi Nowak za udostępnie-
nie świetlicy.

Organizatorzy
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ZESPÓL SZKÓŁ W CHOCZEWIE

TYLE SŁOŃCA NA PODHALU…
Dnia 14.09.2015r. o godzinie 21:30 

uczniowie z klas III gimnazjum ZS 
im. Unii Europejskiej w Chocze-
wie zgromadzili się pod budynkiem 
szkoły, by pod opieką p. Henryki So-
boń, p. Małgorzaty Kobieli, p. Natalii 
Kowalewskiej-Jażdżewskiej oraz p. 
Mateusza Radziejewskiego udać się 
we wspólną podróż po południowej 
Polsce.

Pierwszym punktem naszej wy-
cieczki był Kraków. Do dawnej sto-
licy państwa dotarliśmy wczesnym 
porankiem. Najpierw udaliśmy się 
na Wawel, potem poszliśmy do Ko-
ścioła Mariackiego, a następnie spa-
cerowaliśmy po Sukiennicach. Ten 
spacer po Krakowie- mieście wiel-
kich królów, ciche rozmowy z Mic-
kiewiczem i pogoń za Lajkonikiem 
na długo pozostaną w naszej pamię-
ci. Wieczorem zakwaterowaliśmy się 
w pensjonacie „U Ciwersa” ,w ma-
lowniczej Białce Tatrzańskiej, by po 
dniu pełnym wrażeń chętnie oddać 
się w ręce Morfeusza.

Drugiego dnia pogoda spłatała 
nam figla. Halny pomieszał plany. 
Nie mogliśmy wjechać na szczyt Ka-
sprowego Wierchu. Powędrowaliśmy 
więc do Doliny Kościeliskiej. Po dro-
dze pani przewodnik opowiedziała 
nam wiele ciekawych rzeczy związa-
nych z ojczyzną górali. W schronisku 
„Ornak” nabraliśmy sił na drogę po-
wrotną. Późnym popołudniem wy-
czerpani wróciliśmy do schroniska.

Trzeciego dnia pani Klaudia Tasz 
pokazała nam proces powstawa-
nia oscypków. Pełni  pozytywnych 
emocji  wyruszyliśmy nad Morskie 
Oko. Droga była długa i wyczerpu-
jąca, dla niektórych nawet bardzo 
wyczerpująca. Na szczęście wszyscy 

dotarliśmy do celu, a widok zrekom-
pensował trud. Podzieliliśmy się na 
dwie grupy. Jedna odbyła wędrów-
kę wokół jeziora, a druga pozostała 
na brzegu i odpoczywała. Zobaczyć 
Morskie Oko mieniące się w blasku 
jesiennego słońca, dzikie ptactwo 
na tafli wody, to było coś! Niestety 
czekała nas droga powrotna. Jednak 
zmęczenie po górskiej wyprawie nie 
trwało długo, ponieważ po obiadoko-
lacji pojechaliśmy odprężyć się i zre-
laksować w Termach Białczańskich, 
znajdujących się nieopodal pensjo-
natu. Wszyscy świetnie się bawili-
śmy. Szaleństwom nie było końca, a 
księżyc i ciepły wieczór byli naszymi 
sprzymierzeńcami.

Kolejnego dnia, po śniadaniu po-
dziękowaliśmy gospodarzom i wy-
kwaterowaliśmy się z pensjonatu. 

Wyruszyliśmy na zakupy najsław-
niejszą uliczką Zakopanego – Kru-
pówkami. Następnie kolejką górską 
wjechaliśmy na Gubałówkę, by po-
dziwiać panoramę Tatr i zrobić kilka 
pamiątkowych zdjęć.

W drodze powrotnej odwiedzili-
śmy także Częstochowę. Mieliśmy 
okazję, by przypomnieć sobie histo-
rię obrony Jasnej Góry, a także po-
modlić się o pomyślność egzaminów 
gimnazjalnych oraz trafne wybory w 
przyszłości. Do Choczewa dotarliśmy 
o godzinie trzeciej nad ranem. Zmę-
czeni podróżą, z pustymi portfelami, 
ale pełni wrażeń i szczęśliwi wrócili-
śmy do swoich rodzin.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
wycieczki. Ten wyjazd wszystkich 
do siebie zbliżył i zintegrował. Go-
spodarzom pensjonatu „U Ciwersa” 
dziękujemy za pyszne posiłki i do-
mową atmosferę, panu kierowcy za 
bezpieczną podróż, a naszym wycho-
wawcom i opiekunom dziękujemy 
za niezapomniane chwile w pięk-
nych zakątkach Polski.

Klaudia Kaczocha,
Nina Kimilu,

Wioleta Wiśniewska
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LEKCJA W KINIE
Dnia 19.10.2015r. uczniowie klas V 

i VI Szkoły Podstawowej w Chocze-
wie uczestniczyli w multimedialnej 
lekcji w kinie, zorganizowanej przez 
Centrum Edukacji Filmowej z Wo-
łomina.

W tym roku temat brzmiał: Język 
filmu: plany, światło, kolor, kom-
pozycja. Zajęcia odbyły się w  Mul-
tikinie CH Gemini w Gdyni. Podczas 
lekcji uczniowie poznali definicję ka-
dru filmowego, dowiedzieli się, jak 
ważną rolę odgrywa światło w filmie 
oraz czym jest klucz oświetlenia, od-
kryli funkcje i zastosowanie planów 
filmowych a także jakie funkcje speł-
nia w filmie kolor.

Po części lekcyjnej nastąpiła pro-
jekcja filmu komediowo-przygodo-
wego pt. „Łapcie tę dziewczynę” w 
reżyserii Barta Freundlicha.

Podsumowując nasz wyjazd mo-

żemy powiedzieć, że kolejny raz 
uczestniczyliśmy w bardzo interesu-
jącym warsztacie z zakresu edukacji 

medialnej.
A. Natoniewska - Styn

KARATE DLA ZDROWIA I UMYSŁU
Karate jest nie tylko wspaniałą 

sztuką walki, ale również doskonale 
wpływa na psychikę i samodyscypli-
nę dzieci i młodzieży. Ponadto karate 
jest jednym z nielicznych rodzajów 
aktywności ruchowej, która pozwa-
la na rozwój dosłownie wszystkich 
mięśni ciała, a przy tym nie wyma-
ga skomplikowanego sprzętu ani 
specjalnych urządzeń. W sferze psy-
chicznej redukuje napięcie nerwowe, 
zmniejsza poziom stresu , powoduje 
wzrost pewności siebie  oraz nieza-
leżności. Regularny trening tworzy 
stały punkt odniesienia dla zmie-

niającej się rzeczywistości, warto-
ści, niezależnie od światopoglądu. W 
przeciwieństwie do wielu coraz bar-
dziej brutalnych sportów walki lub 
gier zespołowych, sztuki walki wy-
chowują i kształtują człowieka zdro-
wego psychofizycznie i moralnie 
wartościowego, społecznie dzielnego 
i wielostronnie rozwiniętego.

Uczennica kl. 1 szkoły podstawowej 
naszego Zespołu Szkół - Weronika 
Jakubowska w październiku br. zaję-
ła II miejsce w Mistrzostwach IOGKF 
Polska Okinawa Cup w kategorii SAN 
DAN GI.

INTEGRUJEMY SIĘ!
Dnia 07.10.2015 r. po raz pierwszy 

młodzież gimnazjalna z ZS im. Unii 
Europejskiej w Choczewie odwiedzi-
ła swoich niepełnosprawnych są-
siadów przebywających w Warszta-
cie Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. 
Gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić 
wspaniały obiekt, ale przede wszyst-
kim poznać jego mieszkańców i 
wspólnie tworzyć rękodzieła. Zajęcia 
plastyczne, zajęcia z ceramiki oraz 
fotografiki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem.

15.10.2015 r. kolejny raz uczniowie 
z klasy III c  pod okiem pani Henryki 
Soboń oraz pani Małgorzaty Kobie-
li gościli w WTZ, by dokończyć roz-
poczęte wcześniej prace na temat 
„Moja Gmina – Choczewo”.

Spotkania były możliwe dzięki 
uprzejmości pana Tomasza Gzow-
skiego oraz pani Justyny Kępki, 
którym  serdecznie dziękujemy za 

przyjęcie naszych uczniów, a perso-
nelowi WTZ za miłą, przyjazną at-
mosferę oraz poprowadzenie cieka-
wych zajęć.
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Powstałe prace zostały zaprezen-
towane w Pałacu Przebendowskich 
w Wejherowie, gdzie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk 
Nadziei” świętowało kolejną roczni-
cę powstania.

Pragniemy nadmienić, że rozpo-
czętą współpracę z WTZ będziemy 
kontynuować, a jej integralną czę-
ścią będzie wspólnie realizowany 
projekt edukacyjny pod tytułem „Ob-
raz dziecka na przestrzeni dziejów”. 
Mamy też nadzieję, że pani Anna 
Dymna będzie wkrótce gościć w na-
szej szkole.

Henryka Soboń, Małgorzata Kobiela

Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas…
Z okazji kolejnej rocznicy powsta-

nia Choczewskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk 
Nadziei” gościliśmy w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - 
Pomorskiej w Wejherowie.

Młodzież gimnazjalna z Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Cho-
czewie zaprezentowała wiersze lo-
kalnych twórców. Zaproszeni goście 
mieli okazję usłyszeć teksty m. in. 
pani Teresy Wierskiej, Genowefy Kra-
mek, Agaty Siemczuk, Edyty Korth, 
Angeliki Dettlaff, Piotra Konczaka czy 

Władysława Jankowskiego. Oprócz 
utworów poetyckich wysłuchano 
również utworów muzycznych w 
wykonaniu szkolnego chóru. Ucznio-
wie do występu przygotowywali się 
pod okiem p. Małgorzaty Kobieli, p. 
Henryki Soboń, p. Mateusza Radzie-
jewskiego oraz ks. Dawida Rożka.

Ponadto na wystawie pod ha-
słem „Moja Gmina, moje Miejsce na 
Ziemi” znalazły się prace naszych 
uczniów: fotografie przedstawiające 
nadmorski krajobraz, latarnie wy-
rzeźbione w glinie oraz plakaty, w 

których młodzi ludzie wyrażali zda-
nie na temat Gminy Choczewo, swo-
jej małej Ojczyzny. Warto nadmienić, 
że prace te powstawały w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej w Lubiato-
wie przy Fundacji „Mimo wszystko” 
Anny Dymnej, z którym rozpoczę-
liśmy współpracę. Cieszymy się, że 
nasza młodzież może uczestniczyć 
w takich wydarzeniach. Jesteśmy 
otwarci na każdą propozycję współ-
pracy i na każde zaproszenie chętnie 
odpowiemy.

Małgorzata Kobiela

WIZYTACJA BISKUPA
W czwartek, 22.10.br o godz. 10.30, 

szkołę w Choczewie odwiedził ks. bi-
skup Ryszard Kasyna. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie gimnazjum, 
pracownicy szkoły, ks. proboszcz 
Wojciech Szmeichel oraz sekretarz 
gminy p. Robert Lorbiecki. W części 
artystycznej księdza biskupa powi-
tały dzieci szkoły podstawowej oraz 
chór. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Na koniec Ks. biskup 
wszystkim pobłogosławił zaprasza-
jąc do wspólnej modlitwy.

Tekst i zdjęcia A. S.
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WIZYTA W OCZYSZCZALNI
30 października 2015 r. klasa 4 c, 

pod opieką Pani Katarzyny Stawic-
kiej, odbyła prelekcję z przyrody na 
terenie Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Choczewie. 
Dzieci na miejsce spotkania zostały 
dowiezione autobusem, gdzie zostały 
serdecznie powitane przez dyrektora 
zakładu Pana Mirosława Rogaczew-
skiego oraz pracowników: Pana An-
drzeja Gomułkiewicza i Panią Dag-
marę Bigus.

Podczas zajęć uczniowie poznali 
technologię mechanicznego i biolo-
gicznego oczyszczania ścieków, zo-
baczyli jak bakterie denitryfikacyjne 
pod wpływem tlenu „wyjadają” za-
nieczyszczenia (próbkę z bakteria-
mi Pan Andrzej przelał do słoików) oraz dowiedzieli się, czego nie wol-

no wrzucać do kanalizacji ściekowej. 
Na zakończenie zajęć dzieci oczyściły 
ręce i otrzymały słodki poczęstunek.

ZUCHY I HARCERZE

10 CHOCZEWSKA GROMADA ZUCHOWA
„MALI KORSARZE”

Kilka słów o nas:
10 Choczewska Gromada Zuchowa 

„Mali Korsarze” została powołana 05 
października 2006 roku rozkazem 
komendanta Hufca Puck, więc nie-
dawno obchodziliśmy nasze 9 uro-
dziny.

Dwa lata temu przeszliśmy do Huf-
ca ZHP Wejherowo. To jednak nie 
koniec zmian. W tym roku we wrze-
śniu naszym drużynowym został 
druh Damian - „Zosiek”, zastępując 
tym samym po prawie 9 latach na 
tym stanowisku druhnę Dorotę – 
„Wiedźmę”. Druh Damian jednak jest 
wspierany w swoich działaniach da-
lej przez druhnę Dorotę oraz druhnę 
Julię.

Zrzeszamy Zuchy z klas 0-3, co 
roku nas przybywa. W tym roku 
w gromadzie jest nas już ponad 30 
osób, w związku z tym jesteśmy po-
dzieleni na 4 „szóstki”.

Nasze zbiórki odbywają się w piąt-
ki o godz. 13.20 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. Nasza przygoda nie ogra-
nicza się wyłącznie do piątkowych 
zbiórek- bierzemy udział w rajdach, 
biwakach i wycieczkach w różne, 
ciekawe miejsca. Stawiamy również 

pierwsze kroki we wspinaczce, a od 
maja zaczynamy sezon żeglarski.

W tym czasie Zuchy poznają ko-
lejne fragmenty świata, zawiązują 
nowe znajomości i przyjaźnie, a tak-
że mają szansę zdobyć różne spraw-
ności oraz najważniejszą dla każ-
dego Zucha rzecz - Znaczek Zucha, 
który po złożeniu Obietnicy Zucha, 
pięknie błyszczy na mundurze każ-
dego szczęśliwca.

Jak na „Małych Korsarzy” przystało 
mamy pirackie chusty, pieczęć gro-
mady, swoją piosenkę, okrzyk, kro-
nikę, pacholik oraz bardzo ciekawą 
obrzędowość. Nosimy granatowe 
mundury żeglarskie, czarne berety, 
barwy naszej gromady to czarne ge-
try i chabrowe wywijki.

Czuwaj
Dh.Julia
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START ZUCHOWY

„ZUCHOWE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA”

W dniach 25 - 26 września 2015 r. 
zuchy z 10 Choczewskiej Gromady 
Zuchowej „MALI KORSARZE” wybra-
ły się na biwak na Harcerską Bazę 
Obozową CEDRON w Wejherowie. Po 
zakwaterowaniu, zjadły kolację, a 
następnie dh. Damian przeprowa-
dził musztrę zuchową. Gawędę przy 
blasku ogniska opowiedziała dla zu-
chów dh. Dorota, a dh. Sara i dh. Ada 
poprowadziły pląsy zuchowe. Gdy 
zrobiło się już zupełnie ciemno, dh. 
Julia zawołała wszystkie zuchy na 
zbiórkę. Wzięły więc swoje latarki i 
wyruszyły na nocne zwiedzanie Kal-
warii Wejherowskiej. Dh. Damian 

ostrzegł zuchy, że nie należy świecić 
latarkami po oczach, a gdy będą w 
miejscach oświetlonych, to zupeł-
nie latarki należy wyłączyć. Nie do 
wszystkich jednak dotarło to polece-
nie, więc zuszki traciły swoje świe-
cące skarby bardzo szybko. Druhny 
Ada i Julka wróciły obwieszone la-
tarkami na bazę. Po wieczornej toa-
lecie oraz obrzędowym zakończeniu 
dnia, wszyscy wskoczyli do swoich 
śpiworów by spać, spać, spać… Ale 
i to nie wychodziło specjalnie do-
brze… Zaczęły się wędrówki do toa-
lety, by się czegoś napić, przekąsić… 
Zuchy zmęczone usnęły późno w 

nocy. Drugiego dnia, z samego rana 
zuchy wspólnie przygotowały śnia-
danko, a następnie odbył się turniej 
zuchowy. Zaraz po nim biwakowicze 
otrzymali mapy i wyszli do lasu na 
poszukiwanie skrzynek ze skarbem. 
Ostatnią ze skrzynek odnalazł zuch 
Mikołaj, a szyfr, by ją otworzyć zuch 
Mateusz. W skrzynce znajdowały się 
pyszne cukierki. Zuchy wróciły z lasu 
na bazę, by spakować swoje pleca-
ki, posprzątać domki i wyruszyć na 
dworzec. Podczas jazdy do Choczewa 
zapadły w mocny sen. Pełne wrażeń 
wróciły do domu i wciąż dopytują się 
o kolejny biwak.

Jak świętować, to świętować !!! Na 
początku października wybraliśmy 
się wraz z naszymi drużynowymi 
na WYKOPKI do pana Tadeusza Gro-
bickiego w Kierzkowie. Zbieraliśmy 
ziemniaki do wiaderek, uczestni-
czyliśmy w kartoflanych zabawach 
i konkursach, woziliśmy na taczce 
koleżanki i kolegów, rozpaliliśmy 
ognisko i upiekliśmy na nim pyszne 
kiełbaski. Siedzieliśmy również na 
przyczepie pełnej ziemniaków oraz 
w traktorze. Zobaczyliśmy jak działa 
kopaczka do ziemniaków. Było weso-
ło i przyjemnie.

Serdecznie dziękujemy Panu Tad-
kowi za zaproszenie naszej gromady 
na prawdziwe wykopki. Na pewno za 
rok znowu się spotkamy.
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DZIĘKUJEMY !!!
Przedszkolaki z Samorządowego 

Przedszkola w Choczewie przepro-
wadziły zbiórkę środków do aptecz-
ki pierwszej pomocy dla zuchów i 
harcerzy. Wraz z panią nauczycielką 
przyniosły nam swoje dary na zbiór-
kę. Serdecznie dziękujemy za ten 
WIELKI GEST !!!

Zuchy zaprosiły przedszkolaków do 
wspólnej zabawy!

Dziękujemy również p. Jolancie 
Stefańskiej oraz p. Iwonie Bianga za 
pomoc w uzupełnieniu braków w ap-
teczce !!!

Dzięki Wam nasza zuchowo-har-
cerska apteczka jest znowu doskona-
le wyposażona :)

PRZEDSZKOLAK DZIELNY ZUCH
W październiku zuchy z naszej gro-

mady wraz z drużynowym, druhem 
Damianem, odwiedziły Przedszkole 
Samorządowe w Choczewie. Opowie-
działy o tym kim jest zuch i co robi. 
Maluszki z przedszkola, wraz z p. Bo-
żeną oraz p. Magdą, opowiedziały o 
swojej dzielności oraz samodzielno-
ści. Były też wspólne pląsy oraz słod-
ki poczęstunek!!! Dziękujemy za tak 
serdeczne przyjęcie.

NIESIEMY POMOC
Harcerze z 10 Choczewskiej Drużyny Strarszoharcerskiej „Wilki” z Hufca ZHP Wejherowo wraz z pracownikami 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, poprowadzili warsztaty dla osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia 
„Promyk Nadziei”. Wspólnie pomalowaliśmy prace na wystawę do Pałacu Przebendowskich w Wejherowie.
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RAJD 10 CHOCZEWSKIEJ GROMADY ZUCHOWEJ 
„MALI KORSARZE”!

W dniu 30.10.2015 r. zuchy wyru-
szyły do lasu na II Rajd Zuchowy 
„Skrzynia”, by zmagać się z zada-
niami, które już na nie czekały. Było 
siedem punktów, na których zuchy 
miały wykazać się sprytem, wiedzą, 
a szczególnie wytrwałością. Przed 
wyjściem do lasu druhna Dorota 
mianowała uroczyście Mikołaja na 
„Strażnika TOTEMU”.

Oto punkty: 1. LINA - Na tym punk-
cie zadaniem było odnalezienie i wy-
ciągnięcie schowanej  w lesie liny, a 
następnie nauczenie się gry „Anio-
łek, fiołek…” Oj skakanie szło zu-
chom bardzo opornie.

2. PAJĘCZYNA - Ten punkt wymagał 
od nas dużo sprytu, ponieważ zada-
niem było przedostanie się przez sieć 
z jednej strony na drugą tak, aby nie 
dotknąć sznurka.

3.STOSY - Zuchy nauczyły się ukła-

dać stosy ogniskowe: „wigwam” oraz 
„studnię”.

4. BALONIKI – Punkt, na którym 
urządziliśmy zawody między zucha-
mi, związane z nadmuchaniem i od-
bijaniem balonu na różne sposoby.

5. LIŚĆ - W grę wkroczyła wiedza o 
drzewach i ich liściach… Zadaniem 
było znalezienie po trzy różne liście 
z drzew i nazwanie drzewa z jakiego 
pochodzi.

6. PLĄS - Zabawa polegająca na 
wspólnym śpiewie i tańcu. Najwięk-
sze wrażenie jednak zrobił na zu-
chach ostatni punkt

- 7. WYPADEK, w którym to zuchy 
musiały udzielić pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej!

Było mnóstwo emocji i działania, 
czworo zuchów wykazało się nie-
prawdopodobnie dobrze, zachowując 
„zimną krew”.

„ZUCHOWE SZALEŃSTWA”
14 października to nie tylko Dzień 

Nauczyciela, ale też Dzień Instruk-
tora, czyli również święto drużyno-
wego. Tego dnia wybraliśmy się na 
całodzienną wycieczkę z dh. Dorotą, 
dh. Julią, dh. Sarą i dh. Damianem. 
Z samego rana wyjechaliśmy auto-
busem PKS do Wejherowa (Serdeczne 
podziękowania dla dyrekcji Zespołu 
Szkół w Choczewie za darmowy prze-
jazd oraz wielkie, wielkie DZIĘKUJĘ 
dla mamy Pawełka, za nieocenioną 
pomoc). W Wejherowie wsiedliśmy 
do kolejki SKM i pojechaliśmy do 
Rumi, do kina. Niektórzy z nas po raz 
pierwszy jechali pociągiem. W kinie 
każdy z nas otrzymał pyszny popcorn 
i colę. Film „HOTEL TRANSYLWANIA 
2” był naprawdę super!!! Po filmie 
udaliśmy się do Redy na kryty plac 
zabaw, oczywiście jechaliśmy pocią-
giem. Po dwóch godzinach szaleństw 
trzeba było posprzątać i wracać do 
Wejherowa. Tam „wskoczyliśmy” do 
autobusu, by przyjechać do stęsknio-
nych rodziców. Wrażeń tego dnia nie 
brakowało, a i humory dopisywały.
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SIĘGAJĄC CHMUR
Spotkaliśmy się w sobotnie paź-

dziernikowe popołudnie i wspólnie 
wyruszyliśmy na Harcerską Bazę 
Obozową „CEDRON” do Wejherowa, 
by tam rozpocząć rok harcerski na-
szej drużyny. Po zakwaterowaniu w 
domkach i szybkiej kolacji, wybrali-
śmy się do Multikina w Rumi… Obej-
rzeliśmy bardzo ciekawą historię 
człowieka, który na przekór wszyst-
kiemu realizował swoje marzenia. 
Był bardzo cierpliwy i uparty, dzię-
ki czemu odniósł sukces. Wrócili-
śmy na bazę późno w nocy i od razu 
wskoczyliśmy w nasze śpiwory. W 
niedzielny poranek udaliśmy się na  
INO, przygotowane przez dh. Tade-
usza. Szukaliśmy skrzynek z koda-
mi. Następnie dh. Damian przygoto-
wał dla nas bardzo ciekawe zajęcia 
linowe. Każdy z nas mógł sprawdzić 

swoją siłę woli oraz odwagę, gdyż 
chodziliśmy po linie kilka metrów 
nad ziemią. Oczywiście ze sprzętem 
oraz asekuracją druha. Bardzo nam 
się podobało, za co serdecznie dzię-
kujemy !!! Czekamy na kolejny, pełen 
przygód, biwak.

„MŁODE WILKI”

PAŹDZIERNIKOWE MAŁE PORZĄDKI
Pod koniec października 10 Cho-

czewska Drużyna Harcerska „Młode 
Wilki” udała się wraz ze swoją dru-
żynową – dh. Dorotą Bianga – Gra-
bińską na choczewski cmentarz. W 
tym roku postanowiliśmy posprzą-
tać zaniedbane dziecięce groby. Od-
szukaliśmy trzy groby, podzieliliśmy 
się na ekipy sprzątające i zabraliśmy 
do pracy. Gdy już wyglądały porząd-
nie, zapaliliśmy na nich znicze, któ-
re przynieśliśmy ze sobą. Służba na 
cmentarzu dała nam mnóstwo sa-
tysfakcji, wróciliśmy zadowoleni do 
naszej siedziby – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Choczewie.

TURNIEJ BOWLINGOWY
3 listopada 2015 r. we wtorkowy 

wieczór udaliśmy się na Turniej w 
Kręgle, zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość” 
dla sołectw i instytucji z naszej gmi-
ny. Grupa harcerzy do 16 roku życia 
zajęła 2 miejsce i otrzymała pamiąt-
kowe medale (Asia, Zosia, Szymon i 
Franek). Grupa harcerzy starszych 
(powyżej 16 roku życia – Klaudia, 
Sara, Błażej i Artur) zajęli 1. miejsce 
i przeszli tym samym do kolejnego 
etapu turnieju. Gratulacje !!!
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
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NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE

Z przyjemnością informujemy, że 
od początku roku 2015 nasz księgo-
zbiór powiększył o ponad 800 nowo-
ści, zarówno z literatury pięknej dla 
dorosłych, młodzieży i dzieci, jak i 
książek popularnonaukowych. Część 
z zakupionych przez bibliotekę tytu-
łów została zrealizowana ze środków 
finansowych Biblioteki Narodowej w 
ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa. Zapraszamy do 
wypożyczania!

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

26 października br. odwiedziły nas 
dzieci z Niepublicznego Przedszkola 
w Choczewie. Wraz ze swą wycho-
wawczynią Panią Haliną Ptak wy-
brały się do Biblioteki, aby przypo-
mnieć sobie, jak należy obchodzić 
się z książkami i wysłuchać krótkiej 
opowiastki. Na koniec nastąpiła naj-
przyjemniejsza dla przedszkolaków 
część wizyty, czyli buszowanie w 
dziale literatury dla dzieci.

Dziękujemy za miłą wizytę.

ZBIÓRKA HARCERSKA Z PANEM RY-
SZARDEM KARPIŃSKIM

15 października br. harcerze z 10 
WLDH „WILKI” wybrali się na zbiórkę 
plenerową, gdzie razem z doświad-
czonym myśliwym i znawcą przy-
rody Panem Ryszardem Karpińskim 
zawieszali na drzewach budki lęgo-
we dla ptaków. Pan Ryszard urządził 
także dla harcerzy pogadankę o tym, 
jak ważne jest szanowanie środo-
wiska przyrodniczego i pomaganie 
zwierzętom przetrwać trudny, zimo-
wy czas.

WIECZOREK I WERNISAŻ

15 października br., w nieco słot-
ne jesienne popołudnie odbyło się 
w naszej czytelni kolejne spotkanie 
z cyklu „Czwartkowe wieczory z po-
ezją”. Tym razem połączone ono było 
z wernisażem wystawy malarstwa i 
rzeźby Pani Anny Antowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się zaprezen-
towaniem przez Panią Annę swojej 
osoby i pasji twórczej. Następnie Pa-
nie: Teresa Wierska, Janina Gedecka, 
Ewa Podlesińska oraz Pan Piotr Kon-
czak przedstawili swoje najnowsze 
wiersze. Nie zabrakło także dyskusji 
na tematy literacko- kulturalne. Ze-
brani wyrazili również chęć ponow-
nego spotkania w pierwszej połowie 
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grudnia br.
Cieszymy się, że na nasze wieczor-

ki poetyckie przychodzą, oprócz sta-
łych bywalców, także nowe osoby. 
Wszystkim za przybycie dziękujemy 
i zapraszamy na kolejne spotkania z 
poezją.

NOWY TOMIK POEZJI

Po październikowym wieczorku z 
poezją nasz księgozbiór wzbogacił 
się o nowy tytuł: „Gwiazdy w okru-
chach”, czyli tomik wierszy Pani Ewy 
Podlesińskiej. Pani Ewa podarowała 
nam także książki dla dzieci, za co 
serdecznie dziękujemy.

Nasza Biblioteka otrzymała też w 
ostatnim czasie inny cenny dar. Eg-
zemplarz biografii Pani Anny Dym-
nej z Jej dedykacją. Dziękujemy i za-
praszamy do wypożyczania.

Dziękujemy też wszystkim, którzy 
obdarowują nas książkami. Jest to 
tak wiele osób, że nie sposób wymie-
niać nazwisk, ale wszystkim składa-
my bardzo serdeczne podziękowa-
nia.

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

7 października br. rozpoczęliśmy w 
naszej Bibliotece VII edycję projektu 
„Nasza Gmina Czyta Dzieciom”

Pierwszym lektorem był Wójt Gmi-
ny Choczewo Pan Wiesław Gębka, 
który przeczytał uczniom klasy III SP 
utwory o jesieni.

Następnie rozpoczęły się warszta-
ty plastyczne, na których dzieci pod 
kierunkiem Pani Doroty Bianga-Gra-
bińskiej i Sary Grabińskiej wykonały 
jesienne pejzaże. 

E. Wójcik- Spera
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LUDZIE Z PASJĄ

HANKA I RUMCAJS
Choć nie mieszkają w bajkowym 

Rzacholeckim Lesie, a od czeskiego 
Jičina dzieli ich blisko 700 kilome-
trów, to swój magiczny Raj mają w 
Zwartówku i właśnie tam tworzą 
swoją legendę…

Anna i Andrzej Antowscy, malarka 
i rzeźbiarz, którzy życie poświęcają 
swojej pasji - sztuce.

W jesienne popołudnie, 15 paź-
dziernika 2015 r. w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Choczewie odbył się 
Wernisaż „Okruchy natury”, na któ-
rym Pani Anna przedstawiła swo-
je niezwykłe prace plastyczne. Były 
wśród nich nie tylko nastrojowe gra-
fiki, oleje i akryle, ale także figurki, 
płaskorzeźby i wisiorki, które artyst-
ka wyrzeźbiła z kory.

Swoją artystyczną drogę rozpo-
częła blisko dwadzieścia lat temu, 
czyli jak sama mówi, w drugiej po-
łowie życia… A wszystko zaczęło się 
od marzeń, które tkwiły w Niej od 
zawsze, a które udało się zrealizo-
wać dzięki sprzyjającym zbiegom 
okoliczności. Zamieszkanie w małej 

wiosce niedaleko Puszczy Noteckiej 
koło Międzychodu, pośród lasów i 
łąk, a także rozpoczęcie przez syna 
nauki w liceum plastycznym spo-
wodowało, że łatwiej było realizację 
tych marzeń rozpocząć. Wokół in-
spirująca natura, wszelki potrzebny 
sprzęt przywieziony przez syna Pani 
Anny do domu, i znaleziony na stry-
chu nowego domu gotowy do użycia 
materiał… - ogromne płaty suchej 
kory topolowej, która jest dość łatwa 
i przyjemna w obróbce. Dlatego też 
właśnie ona jest jednym z głównych 
materiałów, z których artystka two-
rzy swoje prace. Oprócz rzeźbienia 
w korze, Pani Anna również maluje, 
wykonuje portrety i grafiki, które już 
na początku drogi artystycznej zo-
stały zauważone i docenione. Wtedy 
też rozpoczęły się pierwsze plenery, 
wystawy i konkursy plastyczne, na 
których artystka osiągała niemałe 
sukcesy, zdobywając wyróżnienia i 
nagrody. W 1996 roku w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym dla 
pracowników Lasów Państwowych i 

ich rodzin zajęła III miejsce i otrzy-
mała swoją pierwszą nagrodę w wy-
sokości 500,00 zł.

Od pewnego czasu Państwo Antow-
scy są mieszkańcami Gminy Chocze-
wo, i choć obecnie większość czasu 
zabiera im zagospodarowanie swoje-
go nowego miejsca zamieszkania, to 
jestem pewna, że nie zapominają o 
swoich pasjach i znajdują chwile na 
to, by rzeźbić, malować, tworzyć…

Na swojej stronie internetowej 
www.hankairumcajs.pl piszą, „że 
możliwość dzielenia się tym, co po-
trafimy namalować i wyrzeźbić jest 
olbrzymią radością i naszym sposo-
bem na życie”.

Skorzystajmy więc z tego, że ar-
tyści, którzy ze swoją twórczością 
wychodzą do innych, chcą uczyć i 
inspirować dzieci i młodzież, są „na 
wyciągnięcie ręki”, i włączmy ich w 
organizację warsztatów, zajęć i spo-
tkań, aby przekazali swoją wiedzę i 
zarazili innych swoja pasją.

/w.w./
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Krzyżówka Serpentyna (28) 

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 grudnia 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
„Geografia Europy”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 10 grudnia w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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miasto z kremówkami papieskimi (8) –  okrzyk z wanny (6) –   instrument Staśka Wielanka (8) – bojowy 

środek zapalający (6) –   oddzielanie ziarna od plew (8) –   poemat epicki opiewający bohaterskie 

czyny (7) –  niejeden w gazecie lub ustawie (7) – zniszczone, stare ubranie, gałgan (7) –  faworyzowanie 

krewnych przy obsadzaniu stanowisk (8) –   kotlet jak wisiorek (8) –  romantyczny do wpadania (7) –  "... 

Wodnik", film Kolskiego (6) –  ździebełko, krztyna, odrobina (8) –   żeglarski okrzyk (4) – miasto 

zburzone trąbami (7) 

Hasło 
         

         

 

Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 9 (185) Wieści Choczewskich brzmi: BRACIA KIP
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli: Honorata Łaszewska, Sylwia Jędruch, Beata Langer, Agata Zabłotnia, Mariusz 

Kwas, Aleksandra Bach, Sylweriusz Goyke.
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Sylweriusz Goyke, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszyst-

kim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Agnieszce  
za wylosowanie zwycięzcy.


