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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.

XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 21 grudnia 2015 r. odbyła się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Choczewo, podczas której radni podjęli 

Uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

XXII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 29 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w Choczewie odbyła się XXII 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. (14 głosów za, 1 głos wstrzymu-

jący się)
2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. (14 - za, 1 – przeciw)
3. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przed-

szkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania. (14 – za)

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia diagnozy obejmującej analizę sytuacji szkół w Gminie Choczewo (etap 1), ana-
lizy założeń polityki Gminy Choczewo w obszarze kształcenia ogólnego (etap 2) i analizy dot. zakresu planowanego 
wsparcia szkół w Gminie Choczewo. (14 za)

5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5 we wsi 
Kopalino w Gminie Choczewo. (14 za)

6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 128/26 we 
wsi Kopalino w Gminie Choczewo. (14 za)

7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego frag-
mentu wsi Choczewko w Gminie Choczewo. (14 za)

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Jeziorem Choczew-
skim II” w Gminie Choczewo. (14 za)

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów położonych w obrębach geodezyjnych Słajszewo, Jackowo w Gminie Choczewo. (10 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzy-
mujące się)

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w ob-
rębie Sasino stanowiących własność Gminy Choczewo. (14 – 
za)

11. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakła-
du budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obroto-
wych do budżetu gminy. (14 – za)

12. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu uma-
rzania, odraczania i rozkładania na raty należności pienięż-
nych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Choczewo oraz jej jednostkom podległym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któ-
rych ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
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pomiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (14 – za)
13. Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo.
Radny Mateusz Cupryniak złożył wniosek o rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej. Radni, stosunkiem głosów: 

10 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzymujące się, przyjęli tę rezygnację. Do pracy w Komisji podano kandydaturę radnej Te-
resy Lademan. Za przyjęciem tej kandydatury głosowało 11 radnych, 1 – przeciw, a 2 – wstrzymało się. Ostatecznie, 
przy 11 głosach za, 1 głosie przeciw, 2 głosach wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę zmieniającą skład Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo.

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:
You tube Obiektywne Choczewo

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

DOM SOCJALNY W ZWARTOWIE
Referat inwestycji pragnie poinformować, iż długo oczekiwany przetarg na budowę domu wieloro-

dzinnego w miejscowości Zwartowo zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca 2016 r.

WÓJT GMINY CHOCZEWO ZWRACA SIĘ
Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW O:

• odśnieżanie chodnika wzdłuż własnej posesji, w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszej,
• zwrócenie uwagi na sople zalegające na dachach budynków, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie 

zdrowia lub życia,
• składowanie śniegu w takich miejscach, które nie będą powodować utrudnień w ruchu pieszym i kołowym,
• parkowanie aut w taki sposób, aby umożliwiał sprawne działanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzy-

manie dróg.
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości za-

pewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Jednocześnie informujemy, że o utrudnieniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg należy informować 
Sołtysów lub tutejszy Urząd pod numerem telefonu (58) 572-39-40, 572-39-13.
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KALENDARZ IMPREZ 2016 r.
I KWARTAŁ

STYCZEŃ
I Amatorska Liga Futsalu* - organizowana przez Urząd Gminy Choczewo. Drużyny z terenu Gminy Choczewo będą 

systemem ligowym każdy z każdym w soboty od stycznia do marca.

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Kubusia Puchatka – 18.01.2016 r. - organizator Gminna Biblioteka Publiczna w 
Choczewie.

Wieczorek z kolędą – Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie, Urząd Gminy.

LUTY
Festiwal Dobrego Smaku – 13.02.2016 - organizator Urząd Gminy oraz Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie 

Turystyczne. Festiwal Kulinarny oraz rękodzielniczy związany z tematyką walentynkową.

Ferie w Bibliotece – ferie organizowane przez Bibliotekę w Choczewie, bogate w warsztaty plastyczne, turniej war-
caby, gry stolikowe, planszowe, kino biblioteczne oraz konkurs „Znajdź w Internecie”.

Rok Henryka Sienkiewicza - Portrety sienkiewiczowskich bohaterów – organizator Gminna Biblioteka Publiczna 
w Choczewie.

Dzień Dinozaura – 26.02.2016 r. – organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie, wystawa tematyczna.

MARZEC
Narodowy dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - 01.03.2016 r. - spotkanie połączone z promocją książki.

Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych – organizator Urząd Gminy.

Dzień Kobiet – organizowany w poszczególnych sołectwach.

Ogłoszenie Konkursu Wielkanocnego – organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie.

Turniej wiedzy o Harrym Potterze – organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie.

Czwartkowy wieczorek z poezją. Ogłoszenie Gminnego Konkursu Literackiego „Co mi w duszy gra” – Gminna 
biblioteka Publiczna, Urząd Gminy.

* FUTSAL - (dawniej używana w Polsce oficjalna nazwa piłka nożna halowa pięcioosobowa lub potocznie halówka) – ze-
społowa gra sportowa, odmiana piłki nożnej rozgrywana w hali. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego futebol de salão 
i hiszpańskiego fútbol sala lub fútbol de salón, co można przetłumaczyć jako halowa piłka nożna. (w:) Wikipedia.pl

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Pierwszy raz w Gminie Choczewo or-
ganizowany był kiermasz świąteczny. 
Miało to miejsce 21 grudnia przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy. W tym nie-
stety deszczowym dniu można było 
zakupić wiele ciekawych ozdób oraz 
smacznych wigilijnych przysmaków 
wykonanych przez Panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Kierzkowa, Sasina i 
Choczewa. Ponadto Pan Wójt Wiesław 
Gębka częstował wszystkich przyby-
łych kubkiem gorącej czekolady, a w 
tle usłyszeć można było świąteczne 
muzyczne przeboje. Nastrój bożona-
rodzeniowy udzielił się każdemu z 
przybyłych, było miło i sympatycznie. 
Miejmy nadzieję, że pomysł „chwycił” 
i kiermasz świąteczny będzie organi-
zowany co roku, a frekwencja będzie 
coraz wyższa.

Paweł Wypych
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SYLWESTER

Jak co roku również i tym razem 
organizowane było wspólne poże-
gnanie Starego i przywitanie No-
wego Roku w Choczewie na placu 
przed budynkiem Urzędu Gminy. 
Wszystkich obecnych przywitał Pan 
Wójt Wiesław Gębka, który złożył ży-
czenia i zaczął wspólne odliczanie. 
Dla przybyłych przygotowana była 
symbolicznie lampka szampana, a 
do zabawy zachęcała lecąca z głośni-
ków muzyka taneczna. Nie zabrakło 
również pokazu fajerwerków punk-
tualnie o godz. 24.00. Pokaz został 
ufundowany przez sponsorów sklep 
Melan, firmę WPD oraz MK Agro Pro-
duction i był bardzo efektowny, co 
zrobiło wrażenie na Naszych miesz-
kańcach. Po pokazie składając sobie 
jeszcze najserdeczniejsze życzenia 
na nowy rok zakończyliśmy sylwe-
stra.

Paweł Wypych

Spotkanie informacyjne z zakre-
su rozliczania dochodu oraz za-

pewnienia określonych norm sani-
tarnych w przypadku sprzedaży 

własnych produktów regionalnych.

17 grudnia ubiegłego roku w re-
stauracji Sami Swoi w Sasinie mia-
ło miejsce spotkanie informacyjne. 
Szkolenie prowadziły przedstawi-
cielki Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej oraz Urzędu 
Skarbowego w Wejherowie Agniesz-
ka Rymer, Danuta Schmidt i Joan-
na Bucholc. Organizatorem szkole-
nia była Pani Elżbieta Błażejewska 
z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
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Rolniczego. W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele Kół Gospodyń 
Wiejskich, Choczewskiego Stowarzy-
szenia Turystycznego, Rady Gminy, 
miejscowych restauracji oraz kwater 
agroturystycznych. Jest to już kolej-
ne spotkanie na drodze do utworze-
nia Kulinarnego Szlaku na terenie 
naszej gminy.

Joanna Tatak - Flis

PRZEKAZANIE DARÓW
POTRZEBUJĄCYM

W okresie przedświątecznym 18 
grudnia zostały przekazane paczki z 
darami dla najbardziej potrzebują-
cych rodzin z naszej Gminy. Miało to 
miejsce w świetlicy ZS w Choczewie. 
W sumie paczki dostało ponad 50 
rodzin. Dary były zbierane w dniach 
4-5 grudnia w ramach świątecznej 
zbiórki żywności.

Na przekazaniu obecni byli Pan 
Wójt Wiesław Gębka, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Bronisław Nowak, 
Radny Krzysztof Łasiński, Dyrektor 
ZS w Choczewie Andrzej Soboń, Kie-
rownik GOPS Danuta Karmazy, Pre-
zes Stowarzyszenia Razem Aniela 
Siemczuk, Prezes LKS Latarnik Cho-
czewo Wacław Seweryn i inni.

Spotkanie odbyło się w miłej i sym-
patycznej atmosferze.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
NAUKI PŁYWANIA

18 grudnia odbyły się ostatnie zaję-
cia z nauki pływania organizowane 
przez Urząd Gminy Choczewo oraz 
WOPR Wejherowo. Zajęcia trwały 
przez 3 miesiące i odbywały się prze-
ważnie 2 razy w tygodniu (piątki i so-
boty). W sumie pływać uczyło się 23 
dzieci z naszej Gminy. Po konsulta-
cjach z rodzicami oraz instruktorami 
WOPR utworzyliśmy 3 grupy. Pierw-
sza grupa korzystała z dwóch godzin 
nauki, a dwie pozostałe pływały go-
dzinę. Dzieci zrobiły duże postępy, 
co zostało nagrodzone otrzymaniem 
dyplomu oraz czepku. Godna uwagi 
i pochwały jest mobilizacja rodziców 
w dowozach dzieci na basen.

Dziękuję rodzicom za dobrą współ-
pracę.

Paweł Wypych
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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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CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI” 

zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Choczewo 
oraz spoza jej terenu:

„JEŚLI MOŻESZ TO PODARUJ NAM SWÓJ 1% PODATKU NA 
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE CHOCZEWO”.

KRS: 0000394948
SPOTKANIE OPŁATKOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W dniu 10.12.2015 r. Choczewskie 

Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych „PROMYK NADZIEI” zor-
ganizowało „Spotkanie opłatkowe” 
dla 200 osób niepełnosprawnych. 
Osobą prowadzącą spotkanie był - 
Robert Lorbiecki. Gośćmi zaproszo-
nymi byli: Wójt Gminy Choczewo 
- Wiesław Gębka, Radny Powiatu, 
Sekretarz Gminy Choczewo - Robert 
Lorbiecki, część Radnych Gminy 
Choczewo, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Choczewie im. Unii Europejskiej 
- Andrzej Soboń, Ksiądz Proboszcz 
- Wojciech Szmeichel, Dyrektor Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko- Pomorskiej - Tomasz Fopke, 
Schola Genezareth z Choczewa, Fun-
dacja „Pan Władek” z Gdańska, Fun-
dacja „Mimo wszystko” z Lubiatowa, 
Aniela Siemczuk, Sołtysi Gminy Cho-
czewo i członkowie Stowarzyszenia.

Tuż przed rozpoczęciem uroczy-
stej kolacji były krótkie wzruszające 
przemowy i podziękowania. Podczas 
spotkania Schola śpiewała kolędy 
dla osób niepełnosprawnych. Ksiądz 
Proboszcz pobłogosławił opłatek i po-

modlił się wspólnie ze wszystkimi 
zebranymi, a następnie połamali-
śmy się wszyscy opłatkiem i złoży-
liśmy sobie świąteczne życzenia. W 
trakcie spotkania zostały wręczone 
trzy specjalne podarunki dla dzieci: 
Błażeja Zdrala, Moniki Malinowskiej 
i Jakuba Ceynowy. Paczki ufundowa-
ły Panie: Sylwia Kropidłowska i Tere-
sa Lademan.

Następnie przybył Św. Mikołaj i 
wręczyliśmy wszystkim osobom 
niepełnosprawnym paczki. Podczas 
spotkania wydaliśmy 200 paczek, a 
30 paczek rozwieźliśmy leżącym oso-
bom niepełnosprawnym. Artykuły 
do paczek ufundowali między inny-
mi: Big Gniewino, Graal Wejherowo, 
Art - Como Pruszcz Gdański, Ciuciu 
- Gdańsk, Zakłady Przemysłu Cukier-
niczego „Bałtyk” - Gdańsk, „Melan” - 
Choczewo, Andrzej i Iwona Majtacz, 
Fundacja „Pan Władek” - Gdańsk. 
Jeśli kogoś pominęłam, to bardzo 
przepraszam, ale tym wszystkim 
darczyńcom chcemy ogromnie po-
dziękować.

Chciałabym także podziękować 

Sekretarzowi Gminy - Robertowi 
Lorbieckiemu, że znalazł środki na 
zakup artykułów spożywczych na 
przygotowanie tej uroczystej kolacji. 
Dziękujemy także niektórym sołty-
som, którzy włączyli się do przygo-
towań tego spotkania. Wszystkim 
Paniom sprzątaczkom, Pani Małgosi 
Mrulewicz ze szkoły, które przygoto-
wały salę i podawały do stołu oraz 
potem sprzątały po nas salę. Panu 
Krzysiowi – kucharzowi i Paniom z 
kuchni za przygotowanie tak pysz-
nych dań, sałatek i innych smako-
łyków bardzo serdecznie dziękujemy 
i polecamy się na przyszłość. Dyrek-
torowi Zespołu Szkół Panu Andrze-
jowi Soboniowi dziękujemy za to, 
że udostępnił nam salę i pozwolił 
na przygotowanie tego spotkania. 
Dziękujemy także Pani Kierownik i 
jej Pracownicom za upieczone cia-
sta oraz wszelką pomoc w podawa-
niu, nakrywaniu stołów. Również 
chcę bardzo podziękować Paniom 
ze Stowarzyszenia, które piekły cia-
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sta. Iwonce Tarnowskiej za przygo-
towanie stroików na udekorowanie 
stołów. Serdecznie dziękuję Paniom, 
które przygotowywały wszystkie 
paczki, Panu Andrzejowi Lessnau 
za przywiezienie towaru z Gdańska 
oraz rozwiezienie paczek dla leżą-
cych osób niepełnosprawnych. Chcę 
także podziękować Panu Zbyszko-
wi Koterze i jego zięciowi Adamowi 
Kućmie za przywożenie słodyczy i 
innych artykułów do paczek oraz 
rozwiezienie paczek do leżących osób 
niepełnosprawnych ze Zwartowa, 
Zwarcienka i Zwartówka. Ogrom-
ne podziękowania kieruję do Pana 
Władka i Tomka Fopke za śpiewanie 
pięknych kolęd oraz za Św. Mikołaja. 
Na koniec chcę podziękować także 
Krzysiowi Łasińskiemu i jego żonie 
Gabrysi za wszelką pomoc. Wszyst-
kim uczestnikom tego spotkania, 
oraz jeśli kogoś zapomnieliśmy wy-
mienić, ogromnie dziękujemy.

Po raz kolejny wspólnymi siłami 
udało się zorganizować wspaniałe 
spotkanie opłatkowe, które zapew-
ne dla niejednego z naszych pod-
opiecznych było jedyną Wigilią z 

opłatkiem, choinką i świątecznym 
podarunkiem. Dlatego też jeszcze raz 
wszystkim składam serdeczne po-
dziękowania!

Informujemy, że najbliższe spo-
tkanie dla osób niepełnosprawnych 

odbędzie się dnia 26.01.2016r o go-
dzinie 13.00 w Restauracji „Pestka” 
w Choczewie.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich członków!

Zarząd

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA EMERYTÓW
I RENCISTÓW

Jak co roku, tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia, emeryci i renciści z Gminy 
Choczewo spotkali się, aby podzielić się 
opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

Tym razem tradycyjne spotkanie opłat-
kowe odbyło się 19 grudnia 2015 r. w Ze-
spole Szkół w Choczewie. Na uroczystość 
przybyli m.in. Wiesław Gębka Wójt Gmi-
ny Choczewo, Wacław Potrykus Prze-
wodniczący wejherowskiego Zarządu 
Koła PZRiE, Andrzej Soboń Dyrektor Ze-
społu Szkół w Choczewie oraz Bronisław 
Nowak Przewodniczący Rady Gminy 
Choczewo, którzy przekazali wszystkim 
zebranym życzenia świąteczno-nowo-
roczne, życząc w Nowym Roku zdrowia i 
wszelkiej pomyślności.

Podczas spotkania Przewodniczący 
Wacław Potrykus w uznaniu wybitnych 
zasług dla Związku wręczył panom Wój-
towi Wiesławowi Gębce i Dyrektorowi 
Andrzejowi Soboniowi Złote Odznaki 
Honorowe nadane przez Zarząd Główny 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.

Spotkanie uświetnił koncert kolęd w 
wykonaniu Aleksandry Łasińskiej i

Malwiny Sarzyńskiej.
Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom, które przyczyniły
się w jakikolwiek sposób do organizacji 

spotkania.
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DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Żołnierze Wyklęci (także: Żołnierze 
Niezłomni) tworzyli polskie powo-
jenne podziemie niepodległościowe 
i antykomunistyczne. Był to ruch 
partyzancki, stawiający opór sowie-
tyzacji Polski i podporządkowania jej 
ZSRR, toczący walkę ze służbami bez-
pieczeństwa ZSRR i podporządkowa-
nymi im służbami w Polsce.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych ustanowił w 2011 r. 
parlament „w hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym - bohaterom antykomu-
nistycznego podziemia, którzy w 
obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do sa-
mostanowienia i urzeczywistnienia 
dążeń demokratycznych społeczeń-
stwa polskiego, z bronią w ręku, jak i 
w inny sposób przeciwstawili się so-
wieckiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu”.

Już w 2009 roku organizacje kom-
batanckie, skupione wokół Porozu-
mienia Organizacji Kombatanckich 
i Niepodległościowych, reprezentują-
cego takie organizacje jak: Zrzeszenie 
„Wolność i Niezawisłość”, Związek 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej, wsparte przez opolskie 
władze samorządowe, zwróciły się 
o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żoł-
nierzy Antykomunistycznego Pod-
ziemia. Od początku poparcia dla 
inicjatywy zadeklarowały kluby par-

lamentarne Plat-
formy Obywa-
telskiej i Prawa i 
Sprawiedliwości.

I n i c j a t y w ę 
u s t a w o d a w -
czą w zakresie 
uchwalenia no-
wego święta pod-
jął w 2010 roku 
prezydent Lech 
Kaczyński. Uza-
sadnienie dołą-
czone do projektu 
ustawy głosiło, 
że ustanowienie 
święta „jest wyrazem hołdu dla żoł-
nierzy drugiej konspiracji za świa-
dectwo męstwa, niezłomnej posta-
wy patriotycznej i przywiązania do 
tradycji patriotycznych, za krew 
przelaną w obronie Ojczyzny (...). 
Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” to także wyraz hołdu 
licznym społecznościom lokalnym, 
których patriotyzm i stała gotowość 
ofiar na rzecz idei niepodległościowej 
pozwoliły na kontynuację oporu na 
długie lata”.

Dlaczego 1 marca?
Uzasadnienie projektu ustawy nie 

wyjaśniało, dlaczego na celebrowa-
nie Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” wybrano dzień 1 
marca. Pomysł ustanowienia święta 
w tym terminie wysunął ówczesny 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Janusz Kurtyka.

Tego dnia w 1951 roku w więzie-
niu mokotowskim wykonano wy-
rok śmierci na siedmiu członkach IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość” - strzałem w tył 
głowy zostali zamordowani: Łukasz 
Ciepliński „Pług”, Mieczysław Ka-

walc, Józef Batory, Adam Lazarowicz, 
Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Jó-
zef Rzepka – będący ostatnimi ogól-
nopolskimi koordynatorami „Walki 
o Wolność i Niezawisłość Polski z 
nową sowiecką okupacją”.

W tym dniu zachęcamy państwa 
do wywieszenia flagi.

1 marca zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wzięcia czynnego 
udziału w obchodach tego święta. 
Zaproszenie, jak i program ukaże się 
w formie plakatów. Gośćmi honoro-
wymi będą: Jan Stanisław Smalew-
ski -autor wielu książek na temat 
5-tej Wileńskiej Brygady, a zarazem 
naszych Bohaterów sanitariuszki 
i łączniczki Aldony i kpt. Antoniego 
Rymszów, autor wielu felietonów i 
wierszy. Będzie możliwość zakupu 
książek z dedykacją i autografem. 
Natomiast Teatr pod kierownictwem 
pani dyrektor Wioletty Majer, wysta-
wi sztukę na podstawie trylogii Jana 
Stanisława Smalewskiego „Łupasz-
ka” pt. „Maks i Aldona”.

Serdecznie Zaprasza Stowarzysze-
nie im. kpt. Antoniego Rymszy
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Na terenie Gminy Choczewo po-
wstało długo oczekiwane Stowa-
rzyszenie o nazwie „Nadmorskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Energetyki 
Jądrowej”. Było to konieczne, gdyż 
w ostatnim czasie, nie było żadnych 
działań popierających tak ważną in-
westycję jaką jest budowa pierwszej 
w Polsce elektrowni jądrowej. Stowa-
rzyszenie powstało, dzięki osobom 
wspierającym taki projekt działania. 
Członkami Naszego stowarzysze-
nia są zarówno osoby zamieszkałe 
w Naszej Gminie jak i z sąsiednich 
Gmin Krokowa oraz Gniewino. W 
chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 
25 członków. Jako Stowarzyszenie je-
steśmy otwarci na przyjęcie nowych 
członków. Warunkiem przyjęcia jest 
to, aby osoba chętna popierała pro-
jekt budowy elektrowni jądrowej i 
nie była karana wyrokiem sądu. W 
chwili obecnej nie posiadamy wła-
snego lokum, więc osoby chętne pro-
szone są o kontakt do Prezesa Sto-
warzyszenia Pawła Wypycha – tel. 
691 026 401 lub Wiceprezesa Jana So-
kołowskiego – tel. 662 965 616. Do cza-
su zwołania Walnego Zgromadzenia 

odbyły się spotkania kandydatów na 
członków stowarzyszenia w kilku 
miejscowościach Naszej Gminy. Były 
to spotkania wprowadzające i nakre-
ślające plany działania powstającego 
Stowarzyszenia. Przyszli członkowie 
każdorazowo otrzymywali aktual-
ne informacje na temat energetyki 
jądrowej oraz projektu budowy pol-
skiej elektrowni jądrowej. 22 Paź-
dziernika odbyło się uroczyste Walne 
Zgromadzenie, które odbyło się w Pa-
łacu w Borkowie. Po kilku godzinach, 
przy odpowiedniej liczbie członków 
jednogłośnie wybrano władze Sto-
warzyszenia na trzyletnią kadencję. 
Prezesem Stowarzyszenia został Pa-
weł Wypych z Sasina, jego zastępcą 
będzie Jan Sokołowski z Choczewa, a 
na skarbnika wybrano Marka Pawla-
ka z Jackowa. Następnie szczegółowo 
opracowano statut Stowarzyszenia.

Nasze działania przede wszyst-
kim będą polegały na informowa-
niu mieszkańców o aktualnym 
harmonogramie projektu poprzez 
organizowanie w Naszej Gminie, a 
nawet w sołectwach spotkań infor-
macyjnych. Nasza aktywność będzie 

widoczna także w okresie letnim. 
Chodzi nam o spokojny dialog oraz 
rozmowę z wszystkimi zaintereso-
wanymi projektem, także z osobami 
które są przeciwne inwestycji bo tak 
duży projekt dotyczy Nas wszyst-
kich. Jesteśmy już w stałym kontak-
cie z inwestorem pierwszej w Pol-
sce elektrowni jądrowej spółką PGE 
Ej 1 Sp. z o. o., która zaakceptowała 
Nasze działania. W grudniu 2015 r. 
odbyło się spotkanie opłatkowe, na 
spotkaniu obecni byli nasi koledzy 
ze Stowarzyszenia z Gdańska, z któ-
rymi zamierzamy współpracować. 
Dziękujemy również za przybycie 
Wójtowi Gminy Choczewo Wiesła-
wowi Gębce. Kolejne informacje o 
działalności Stowarzyszenia oraz o 
przyszłych projektach będziemy za-
mieszczać na bieżąco we Wieściach. 
W niedalekiej przyszłości planujemy 
założyć stronę internetową oraz fan-
page.

Zarząd Nadmorskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju Energetyki Jądrowej

PGE EJ 1 PRZEKAZAŁA ŚRODKI NA REALIZACJĘ PIERWSZYCH 
PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA ROZWOJU 

GMIN LOKALIZACYJNYCH
Gminy Choczewo, Gniewino oraz 

Krokowa, dzięki uruchomionemu w li-
stopadzie przez Spółkę PGE EJ 1 Progra-
mowi Wsparcia Rozwoju Gmin Lokali-
zacyjnych, otrzymały środki finansowe 
o łącznej wartości 1,2 mln zł. Pozyskane 
fundusze zostaną przeznaczone m.in. 
na realizację projektów związanych 
z rozwojem infrastruktury i poprawą 
bezpieczeństwa. Zarząd PGE EJ 1 przy-
jął rekomendację Rady Konsultacyjnej 
Programu, dotyczącą dofinansowania 
wszystkich projektów inwestycyjnych 
zgłoszonych w pierwszym naborze 
wniosków. Umowy na realizację ini-
cjatyw zawarte zostały 15 grudnia 2015 
r. Na ich podstawie Spółka przekazała 
gminom środki finansowe.

- Podjęliśmy decyzję o przekaza-
niu środków finansowych na projekty 
zgłoszone w pierwszej edycji Programu 
Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyj-
nych, ponieważ spełniały one kryterium 
inicjatyw istotnych z punktu widzenia 

lokalnej społeczności. Zależy nam bo-
wiem na tym, aby korzyści z funkcjo-
nowania Programu były odczuwalne 
dla jak największej liczby osób, a nasza 
współpraca z władzami gmin i miesz-
kańcami opierała się na partnerskich 
relacjach oraz rozwiązaniach odpowia-
dających na ich najważniejsze potrzeby 
– powiedział Jacek Cichosz, prezes PGE 
EJ 1.

W gminie Gniewino pozyskane środ-
ki zostaną przeznaczone na przebudo-
wę drogi z Kostkowa przez Nowy Młot 
do Dąbrówki (200 000 zł) oraz z Tadzina 
do Mierzyna (200.000 zł). Gmina Kro-
kowa złożyła wniosek o dofinansowa-
nie modernizacji oczyszczalni ścieków 
i obiektów kanalizacji podciśnieniowej 
(400.000 zł). Natomiast gmina Chocze-
wo wnioskowała o fundusze na budo-
wę domu socjalnego w miejscowości 
Zwartowo (250.000 zł) oraz na II etap 
remontu budynku i poprawę obsługi w 
Urzędzie Gminy (150.000 zł).

Program służy pogłębianiu współpra-
cy inwestora pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej ze społecznościami 
gmin lokalizacyjnych i pomaga w jak 
najlepszym wykorzystaniu potencjału 
społecznego lokalnych instytucji i orga-
nizacji oraz możliwości rozwojowych 
gmin.

Szczegółowe informacje na temat 
Programu Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych można znaleźć na 
stronie internetowej Spółki PGE EJ 1 
oraz na stronach internetowych gmin 
Krokowa, Choczewo i Gniewino, po-
wiatu puckiego i wejherowskiego oraz 
w Lokalnych Punktach Informacyj-
nych w gminach Choczewo, Krokowa i 
Gniewino. Program Wsparcia Rozwoju 
Gmin Lokalizacyjnych stanowi realiza-
cję założeń zawartych w Porozumieniu 
o Współpracy, podpisanym w styczniu 
2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami 
gmin lokalizacyjnych oraz Marszał-
kiem Województwa Pomorskiego.
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„TAK DLA ATOMU W GM. CHOCZEWO” – JAK RODZIŁ SIĘ
OBYWATELSKI RUCH PROATOMOWY W GMINIE CHOCZEWO

Komitet Obywatelski „TAK dla Atomu 
w gm. Choczewo” jest pierwszą oddol-
ną inicjatywą społeczną mieszkań-
ców Gminy Choczewo popierających 
budowę Elektrowni Jądrowej w naszej 
Gminie. Komitet zawiązał się sponta-
nicznie w lutym 2012 roku jako forma 
sprzeciwu dla istniejącego Komitetu 
Obywatelskiego „Nie dla atomu w Lu-
biatowie”, który protestując przeciwko 
budowie EJ w Gminie Choczewo, wpro-
wadzał w błąd opinię publiczną, twier-
dząc, że reprezentuje całe nasze społe-
czeństwo.

Tak się zaczęło

Ogłoszony przez Rząd zamiar budowy 
elektrowni jądrowej na polskim wy-
brzeżu od początku wzbudzał ogrom-
ne emocje. Bardzo mocno akcentowa-
ny był głos i protesty przeciwników 
budowy mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego, faktycznie ży-
jącego z turystyki. W naszej gminie za-
wiązał się ruch antyatomowy, wśród 
jego przedstawicieli byli przede wszyst-
kim zamożni ludzie, którzy niedawno 
osiedlili się na terenie gminy Chocze-
wo lub nabyli za niewielkie pieniądze 
nieruchomości z przeznaczeniem na 
budowę pensjonatów i domków let-
niskowych na wynajem. Zwolennicy 
budowy elektrowni i zrównoważonego 
rozwoju gminy Choczewo byli dyskry-
minowani przez przeciwników i w za-
sadzie nie mieli odwagi przyznać się do 
swoich poglądów.

W lutym 2012 roku na sesję Rady Mia-
sta w Koszalinie, podczas której radni 
mieli prowadzić debatę na temat budo-
wy elektrowni jądrowej, została zapro-
szona Pani Hanna Trojanowska pełno-
mocnik rządu ds. energetyki jądrowej. 
Wiadomo było, że pod siedzibą Urzędu 
Miasta odbędą się protesty przeciw-
ników wspierane przez „Zielonych”. 
Grupa młodych ludzi, wśród których 
byli bezrobotni, ucząca się i studiująca 
młodzież, pojechała do Koszalina, aby 
pokazać, że popiera rządowy projekt 
budowy elektrowni jądrowej i zależy 
jej na lokalizacji inwestycji w Gminie 
Choczewo.

Była to wielka odwaga, aby wśród 
około kilkuset przeciwników wyrazić 

tak odważne poglądy ukazane na wła-
snoręcznie wykonanym transparencie 
„TAK DLA ATOMU W CHOCZEWIE”. Chro-
niła nas policja, abyśmy nie zostali 
zlinczowani przez przeciwników.

Pokłosiem tej wyprawy było formal-
ne zawiązanie się Komitetu Obywatel-
skiego „TAK dla Atomu w Choczewie”.

Zaczynamy działać

Jak każda nowa organizacja na po-
czątku musieliśmy pokonać wiele 
przeciwności, spotykały nas liczne szy-
kany i prowokacje, przeciwnicy stara-
li się nas zdyskredytować, działając 
nieetycznie w myśl maksymy, że cel 
uświęca środki.

Jednak nic nie umacnia tak jak od-
ważne działanie i marsz naprzód z wia-
rą we własne przekonania. Wiedzieli-
śmy o tym, że elektrownia jądrowa to 
zagrożenia, ale nie zagłada, jak głosili 
to przeciwnicy elektrowni. Wiedzieli-
śmy także, jak pozytywnie może wpły-
nąć na rozwój regionu taka inwestycja, 
czego nie chcieli dostrzec przeciwnicy.

Pragnęliśmy pogłębiać swoją wiedzę 
w zakresie energetyki jądrowej oraz 
przybliżyć ją lokalnej społeczności, bo 
nie taki atom straszny jak go przeciw-
nicy malują…

Nawiązaliśmy współpracę ze środo-
wiskiem naukowym, wybitnymi eks-
pertami, specjalistami – praktykami i 
autorytetami z zakresu energetyki ją-
drowej, z Ministerstwem Gospodarki, 
z przedstawicielami rządu, z Narodo-
wym Centrum Badań Jądrowych, Fun-
dacją „Forum Atomowe”, EDF i Spółką 
PGE EJ1.

Ówczesne władze spółki PGE EJ1 kon-
sultowały z nami wybór pracowników 

Punktu Informacyjnego PGE w Gminie 
Choczewo, którzy otrzymali naszą po-
zytywną rekomendację, a jeden z nich 
objął stanowisko z naszej nominacji.

Już w kwietniu 2012 roku zorganizo-
waliśmy, cieszące się dużym zaintere-
sowaniem i liczną frekwencją miesz-
kańców gminy Choczewo, spotkanie 
z mgr inż. Andrzejem Jędrzejczakiem 
– ekspertem budownictwa i energetyki 
jądrowej, kierownikiem kontroli jako-
ści przy budowie Elektrowni Jądrowej 
Olkiluoto w Finlandii i mgr inż. Janu-
szem Pietrzykowskim – specjalistą 
budownictwa energetycznego i mor-
skiego na temat perspektywy realizacji 
elektrowni jądrowej w Polsce oraz ko-
lejne z mgr inż. Władysławem Kiełbasą 
– ekspertem Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej, członkiem Komitetu 
Standardów Bezpieczeństwa Jądrowe-
go i Komisji Europejskiej na temat bez-
pieczeństwa energetyki jądrowej.

W maju liderzy Komitetu brali udział 
w V edycji Szkoły Energetyki Jądrowej 
w Warszawie. Był to bardzo owocny 
okres nauki i zabiegaliśmy o to, aby 
mieszkańcy Gminy Choczewo mogli 
również uczestniczyć w tym projekcie.

Wobec ciągłych ataków rządowego 
projektu przez przeciwników, wystoso-
waliśmy list z poparciem do Pani Han-
ny Trojanowskiej – Podsekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Gospodarki, która 
od początku była zwolenniczką Komi-
tetu i jego działań.

W lipcu byliśmy obserwatorami de-
monstracji przeciwników budowy 
elektrowni jądrowej w Gdańsku, oka-
zało się, że nasza obecność zakłóca ową 
demonstrację…

W uznaniu dla działań Komitetu na 
przełomie maja i czerwca 2012 roku 

Koszalin, 23.02.2012 r.
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władze Spółki PGE EJ 1 wydelegowały 
trzech członków Komitetu na 10-dnio-
wy wyjazd studyjny do dwunastu 
elektrowni Europy Zachodniej. Zoba-
czyliśmy funkcjonowanie elektrowni 
jądrowych między innymi w Belgii, 
Francji i Szwajcarii oraz składowisko 
odpadów jądrowych Covra w Holandii. 
Mieliśmy przyjemność rozmawiać z 
władzami samorządowymi miejsco-
wości lokalizacji elektrowni jądrowych 
oraz poznać stanowisko mieszkańców 
na temat funkcjonowania tych elek-
trowni.

W roku 2012 uczestniczyliśmy w licz-
nych seminariach i spotkaniach tema-
tycznych.

W sierpniu w Gniewinie braliśmy 
udział w dwóch wydarzeniach:

- Seminarium „Doświadczenia sa-
morządów i społeczności lokalnych 
związane z lokalizacją elektrowni ją-
drowych” w Gniewinie z udziałem 
Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia 
Gmin z Obiektami Energetyki Jądrowej 
Panem Rolandem Palmqvist,

- Debacie Przedsiębiorców „EJ – Wy-
zwania i szanse dla biznesu”.

Kolejne konferencje i seminaria, w 
których braliśmy udział to:

- wrzesień - Konferencja w Gdańsku 
pt. „Energetyka jądrowa w Polsce. Bu-
dowa elektrowni jądrowych”,

- październik - Seminarium w Gnie-
winie dla przedstawicieli różnych grup 
społecznych „Bądź ekspertem w swojej 
gminie”,

- listopad - I Międzynarodowe Forum 
Energetyki Jądrowej w Warszawie,

- grudzień - Atomowy Autobus w 
Choczewie.

Tak minął pierwszy rok pracy.

Rozwijamy dalej działalność Komi-
tetu Obywatelskiego „TAK dla Atomu 
w gm. Choczewo”

Drugi rok rozpoczął się uczestnic-
twem przedstawicieli Komitetu w 
warsztatach na temat badań lokaliza-
cyjnych i środowiskowych przygoto-
wujących do budowy elektrowni jądro-

wej, zorganizowanych przez PGE EJ1.
Od stycznia do kwietnia 2013 roku za-

prosiliśmy do współpracy Powiatowy 
Urząd Pracy w Wejherowie i wspólnie 
z fundacją „Forum Atomowe” zrealizo-
waliśmy projekt „EJ A NOWE MIEJSCA 
PRACY”, którego celem było przeciw-
działanie bezrobociu.

Od maja 2013 roku zaangażowali-
śmy się w organizację współpracy z 
uczelniami wyższymi w propagowa-
nie wiedzy technicznej (min. z zakresu 
energetyki) wśród uczniów szkół gmi-
ny Choczewo w związku z ogłoszeniem 
programu współpracy PGE z uczelnia-
mi.

W październiku 2013 roku uczestni-
czyliśmy w Międzynarodowej Konfe-
rencji pn. „Inicjatywa społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz poznania i 
akceptacji energetyki jądrowej” zorga-
nizowanej przez francuską organizację 
Confrantations Europe.

W latach 2014-2015, gdy program 
rozwoju energetyki przestał nabierać 
tempa, a gminy lokalizacyjne zostały 
jakby zawieszone w próżni, brak ja-
kichkolwiek decyzji rządu ograniczał 
ich rozwój, zabiegaliśmy u parlamen-
tarzystów – posłów i senatorów koalicji 
rządzącej i prezydenta RP o konstruk-
tywne decyzje i określenie terminów 
dla kolejnych etapów przygotowania 
budowy. Był to czas ożywionej obu-
stronnej korespondencji, a ponadto 
wypełniony udziałem w spotkaniach i 
konferencjach:

- II Forum Energetyki Jądrowej w 
Warszawie,

- Konferencja pn. „Elektrownia Jądro-
wa – szansa czy zagrożenie dla rozwoju 
turystyki” w Gdańsku z udziałem m.in. 
władz francuskich gmin, w których 
zlokalizowane są elektrownie jądrowe.

8 kwietnia 2015 roku uczestniczyli-
śmy w obradach Komisji Nadzwyczaj-
nej ds. energetyki i surowców ener-
getycznych Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. W kuluarach Sejmu podczas 
przerwy w obradach prowadziliśmy 
bardzo ożywione dyskusje z parlamen-
tarzystami, nie po raz pierwszy nasz 
głos i opinia były brane pod uwagę.

Na przełomie maja i czerwca 2015 
roku 24 osoby z Komitetu Obywatel-
skiego „TAK dla Atomu w gm. Chocze-
wo” uczestniczyło w dwudniowej wizy-
cie studyjnej do Narodowego Centrum 
Badań Jądrowych w Świerku. Była to 
kolejna praktyczna lekcja energetyki 
jądrowej.

Wiadomo, że razem można zrobić 
więcej dobrego i jednocząc siły dotrzeć 
dalej, dlatego rozpoczęliśmy współpra-
cę z Obywatelskim Ruchem na Rzecz 

3.06.2012 r. przed elektrownią Belleville sur Loire Francja

Świerk, 30.06.2015 r.



s. 15WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Energetyki Jądrowej z siedzibą w War-
szawie. W marcu 2015 roku zorgani-
zowaliśmy wspólnie konferencję pn. 
”Energetyka Jądrowa i jej znaczenie 
dla Pomorza” dla mieszkańców Gmi-
ny Choczewo z udziałem ekspertów i 
interesariuszy. Nasze wspólne przed-
sięwzięcia nabierają tempa i rodzą się 
nowe pomysły.

Co roku PGE EJ 1 organizowało liczne 
konferencje prasowe PGE EJ1, aby na 
bieżąco informować mieszkańców re-
gionu o podejmowanych działaniach i 
stanie przygotowania do budowy elek-
trowni jądrowej, w których Przewod-
niczący Komitetu brał udział i przeka-
zywał wiadomości mieszkańcom w 
biuletynie gminnym. Członkowie ko-
mitetu zamieszczali artykuły i udzielali 
wywiadów lokalnym mediom, aktyw-
nie pomagali pracownikom NCBJ pod-
czas Dni Gminy Choczewo i Dożynek.

W pracę na rzecz propagowania roz-
woju energetyki jądrowej i rzetelnej 
informacji włożyliśmy serce, poświę-
caliśmy własne środki finansowe, czas 

i często dobre imię. Byliśmy prekurso-
rami i Judymami…

Przez te lata pożegnaliśmy na zawsze 
dwie osoby związane z Komitetem, 
część członków odłączyła się od nas, 
poszła inną drogą, w ich miejsce wstą-

pili nowi, których zafascynował nasz 
entuzjazm i konkretne działania oraz 
perspektywiczne plany.

Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re przez prawie cztery lata służyły nam 
swoją wiedzą i wsparciem merytorycz-
nym, byłym Prezesom Spółki PGE EJ1, 
obecnemu Prezesowi Panu Jackowi 
Cichoszowi, dziękujemy także byłym 
członkom i sympatykom naszego Ko-
mitetu za życzliwość i wspólne działa-
nia.

Wszystkich Państwa serdecznie za-
praszamy do odwiedzania naszego pro-
filu i strony Facebook: „Tak dla Atomu 
w Gminie Choczewo”, gdzie zamiesz-
czamy rzetelne informacje o energetyce 
jądrowej i prezentujemy nasze przedsię-
wzięcia oraz plany na przyszłość.

Zapraszamy również do współpracy 
osoby z konkretnymi pomysłami, któ-
rym rozwój Gminy Choczewo nie jest 
obojętny, aby kontynuować, to co za-
częliśmy w 2012 roku.

W związku z rozpoczynającym się 
nowym rokiem, życzymy wszystkim 
wszelkiej pomyślności, wzajemnej 
życzliwości, wielu kreatywnych pomy-
słów i ich udanej realizacji dla dobra 
ogółu oraz zdrowia i szczęścia w każdej 
dziedzinie Waszego życia.

w imieniu członków
Komitetu Obywatelskiego

„TAK dla Atomu w gm. Choczewo”
Sebastian Milewski

Gdańsk, 03.12.2014 r. Konferencja pn. „Elektrownia Jądrowa – szansa czy 
zagrożenie dla rozwoju turystyki”

Dożynki Gminne 2014

Choczewo, 26.03.2015 r. Konferencja pn. ”Energetyka Jądrowa i jej znaczenie 
dla Pomorza”
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ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE W GMINIE CHOCZEWO

Mikołajki w Łętowie!!!
Jak co roku w świetlicy w Łętowie odbyły się Mikołajki dla najmłodszych. Rada Sołecka wraz z opiekunem świetlicy 

zorganizowała dzieciom świetną, mikołajkową zabawę, ponadto wszystkie maluchy otrzymały paczki od Mikołaja 
;-)

W imieniu dzieci i ich rodziców serdecznie dziękujemy.
(Iwona Ratajczak)

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
WARSZTATY - MALOWANIE BOMBEK

Przed Świętami Bożego Narodzenia 
uczniowie z klasy III Szkoły Podsta-
wowej w Ciekocinie uczestniczyli w 
warsztatach związanych z malowa-
niem bombek. Pani Katarzyna Spadło 
przyjechała z Łodzi i poprowadziła bar-
dzo interesujące zajęcia, na których 
uczyła techniki malowania szklanych 
bombek. Z wielkim zaangażowaniem 
uczestnicy warsztatów uczyli się 
sztuki malowania, jak również uży-
wania brokatu na bombkach. Pani 
Kasia uczyła także dzieci, jak szybko 
i bez zmazywania rysować zwierzęta. 
Warsztaty były ciekawie prowadzone i 
wszystkim bardzo się spodobały.

DNIA JEDNEGO O PÓŁNOCY...

Jak co roku o tej porze przyszedł czas 
na kolędy.

W Szkole Podstawowej w Ciekocinie 
odbyło się szkolne kolędowanie pod 
tytułem „Dnia jednego o północy...”. 
Z uroczyście przygotowanymi Jaseł-
kami wystąpiła klasa III. Uczniowie 
przygotowywali się z wielkim zaan-
gażowaniem na tak  ważny dzień. Po 
uroczystych Jasełkach przyszedł czas 
na kolędy. Każda klasa wystąpiła z ko-
lędą lub pastorałką. Zarówno ucznio-
wie, jak i zaproszeni goście brali udział 
we wspólnym kolędowaniu.

/B.W./
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ZUCHY I HARCERZE

ZUCHOWO - HARCERSKI BIWAK WIGILIJNY
Przed świętami 60 zuchów i har-

cerzy, działających przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Choczewie, a 
należących do ZHP Hufca Wejherowo, 
spotkało się na Wigilijnym Biwaku 
w Zespole Szkół w Choczewie. Dzięki 
uprzejmości Dyrekcji szkoły oraz jej 
pracowników biwak ten był wyjątko-
wy. Zuchy i harcerze wraz ze swoimi 
rodzicami przygotowali poczęstunek 
na wigilijny stół. Potrawy zachwyca-
ły wyglądem, zapachem i smakiem. 
Przy najszczerszych chęciach nie da-
liśmy rady zjeść tego wszystkiego. 
Dziękujemy. Na naszych stołach nie 
zabrakło też Betlejemskiego Światła 
Pokoju, które to dowiozły nasze zu-
chy z Chorągwi Gdańskiej. Harcerki 
starsze: Kasia i Zosia odświętnie na-
kryły stoły, pod białym obrusem jak 
tradycja polska każe znajdowało się 
sianko, a i o stroikach nie zapomnia-

no. Śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy 
się opłatkiem. Po wieczerzy każdy 
z nas otrzymał prezent gwiazdko-

wy! Następnie zuchy udały się na 
salę gimnastyczną, by uczestniczyć 
w turnieju sportowym, a harcerze 
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przygotowywali się do nocnej gry w 
lesie… Bardzo zmęczone zuchy usnę-
ły przy bajce na dobranoc, a harcerze 
wytrwale odszukiwali punktów na 
mapie i wykonywali zadania w lesie. 
Gdy zuchy smacznie spały, harcerze 
wrócili przemoczeni, ubłoceni, ale i 
zadowoleni z nocnej gry. Było to coś 
około 4 nad ranem. Nikt oczywiście 
wówczas nie myślał o spaniu, tylko 
o jedzeniu, którego było pod dostat-
kiem. Najedzeni i przebrani w czyste 
i suche ubrania, usnęli (ok. 5.30)… 
Zuchy natomiast o godz. 6.15 miały 
pobudkę, by szybciutko zjeść, umyć 
się i pędzić co sił na roraty do cho-
czewskiego kościoła. Po powrocie 
obudziliśmy również naszych star-
szych braci-harcerzy!!! Posprzątali-
śmy harcówkę i świetlicę w szkole, 
a następnie udaliśmy się roznieść 
Ogień z Betlejem do naszych Przyja-
ciół.

Dziękujemy Dyrekcji ZS w Chocze-
wie za udostępnienie pomieszczeń 
szkolnych na biwak, za naczynia na 
naszą wigilię oraz potrzebny sprzęt 

sportowy do przeprowadzenia tur-
nieju. Dziękujemy !!!

Zuchy i harcerze z Choczewa
Hufiec ZHP Wejherowo

BIBLIOTEKA
Dary od czytelników

Dziękujemy Panu Wiesławowi, 
Panu Mariuszowi, Pani Mai i Pani 
Wiesławie za podarowanie nam w 
Nowym Roku książek, a także Panu 
Piotrowi za album „Gmina Gniewino 
w czterech porach roku”. Dziękuje-
my wszystkim, którzy obdarowywali 
nas w roku ubiegłym.

Bookcrossingowy regał

Nasza bookcrossingowa ławeczka 
została zastąpiona przez bookcros-
singowy regał. Zapraszamy do korzy-
stania i wymieniania!

Nasza Gmina Czyta Dzieciom

17 grudnia odbyło się ostatnie w 
ubiegłym roku spotkanie z cyklu 
„Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. W 
roli lektora wystąpiła Pani Maja Ga-
dowska- Przedstawicielka Lokalnego 
Punktu Informacyjnego PGE w Cho-
czewie, która przeczytała dzieciom 
wiersze i opowiadania o tematyce 
zimowej i bożonarodzeniowej. Po 
czytaniu nadszedł czas na warszta-
ty plastyczne, na których dzieci pod 
okiem Pani Doroty Bianga- Grabiń-
skiej wyczarowywały z brystolu, kle-
ju i serwetek śliczne aniołki. Część 
z nich ozdobiła naszą biblioteczną 
choinkę. Dziękujemy Pani Mai za 
chęć czytania, Pani Dorocie za prze-
prowadzenie warsztatów, a dzieciom 
za odwiedziny i uważne słuchanie.

Kolejne czytanie już w styczniu.

Rozstrzygnięcie ostatniego etapu 
konkursu fotograficznego

22 grudnia Komisja Konkursowa w 
składzie: Sekretarz Gminy Choczewo 
Pan Robert Lorbiecki, Przewodniczą-
cy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecz-
nej, Oświaty, Kultury i Sportu Pan 
Krzysztof Łasiński oraz Pan Ryszard 
Karpiński rozstrzygnęła IV- ostatni 
- etap Gminnego Konkursu Fotogra-
ficznego pn.”Gmina Choczewo jest 
piękna przez cały rok”.

Nazwiska zwycięzców, termin i 
miejsce wręczenia nagród oraz fun-
datorów ogłosimy w styczniu na na-
szym facebookowym profilu www.
facebook.com/GBP.Choczewo.

Ewa Wójcik- Spera
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WRĘCZENIE NAGRÓD W  GMINNYM
KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM

15 stycznia br. odbyło się w naszej 
Bibliotece uroczyste wręczenie na-
gród laureatom Gminnego Konkur-
su Bożonarodzeniowego. Przebiegło 
ono w dwóch turach: w pierwszej 
swoje dyplomy i nagrody otrzymały 
przedszkolaki i uczniowie klas I- III 
SP, w drugiej- klasy IV-VI, gimnazja-
liści i dorośli. Nagrody wręczali: Se-
kretarz Gminy Choczewo Pan Robert 
Lorbiecki, Dyrektor Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego o/ w Chocze-
wie Pani Katarzyna Olszowiec, Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Choczewie Pani Danuta 
Karmazy oraz Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Choczewie 
Panie Beata Żuk.

Dziękujemy laureatom za liczne 
przybycie i udział w Konkursie. Za-
praszamy do udziału w kolejnych.
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 12 (189) Wieści Choczewskich brzmi: ŁUK TRIUMFALNY.
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Natalia Bocho, Michał Rabczenko, Robert Polesa, Małgorzata Król, Justyna Fleming, Patrycja Tarnowska, Agata Za-

błotnia, Wiktoria Cielecka, Mariusz Kwas, Hanna Kowalska,  Barbara Zondziuk, Sylweriusz Goyke.
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Michał Rabczenko, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Blance za wy-
losowanie zwycięzcy. Krzyżówka Serpentyna (30) 

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

Rozwiązanie należy dostarczyć do 10 lutego 2016 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
„Encyklopedia 10000 faktów”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 11 lutego w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Imię Brzęczyszczykiewicza (8) –  ekipa statku (6) – pani w siodle (8) – Fernando, kierowca Formuły 1 (6) – 

specjalista od nowotworów (7) –  ptak z rzędu kuraków (7) –  Na byczej skórze w literaturze (8) – szyk 

bojowy hoplitów (7) –  miasto nad Nettą (8) – odległość od podstawy do wierzchołka (8) –  wróbel z 

kilkoma przygodami (6) – skoczy w ogień za aktora (8) –  jeden z pięciu filarów islamu (7) –  kazał 

otruć Brytanika (5) - odrzucił miłość Echo (6) 
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