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ROK (XVIII)

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.

XXIII SESJA RADY GMINY VII KADENCJI
Dnia 27 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół w Choczewie odbyła się XXIII 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 Choczewo. (14 głosów za, 1 głos przeciw)
2. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 122/2 we 

wsi Lubiatowo w Gminie Choczewo. (15 – za)
3. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w postę-

powaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Choczewo. (15 - za)

4. Uchwała w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 
2016. (15-za)

5. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Choczewo na rok 2016. (15-za)

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018. (13-za, 
nieobecni radni – K. Waloch i M. Cupryniak)

7. Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Budżetowej Rady Gminy Choczewo oraz zmiany uchwały Nr 
II/3/14 Rady Gminy Choczewo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Choczewo. 
(11-za, 2- wstrzymujące się, nieobecni radni – K. Waloch i M. Cupryniak)

8. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Choczewo. (13-za, nieobecni radni – K. 
Waloch i M. Cupryniak)

Podczas sesji wystąpił p. Maciej Stryjecki Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska PGE EJ. 
W trakcie swojej prezentacji poinformował o rezygnacji z prowadzenia dalszych badań w lokalizacji „Choczewo” 
(okolice wydmy lubiatowskiej) ze względu m.in. na to, że:

1. Realizacja budowy EJ na lokalizacji Choczewo może powodować istotną i długotrwałą zmianę stosunków hy-
drologicznych na obszarze Natura 2000 Białogóra, utworzonym dla ochrony, m.in. siedlisk, dla których utrzymanie 
właściwego stanu ochrony wymaga stabilności warunków hydrologicznych.

2. Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na integralność i przed-
miot ochrony obszaru Natura 2000 Białogóra.

3. Bardzo duże ryzyko nieuzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

XXIV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 30 stycznia 2016 r. w Sali CIT w Choczewie odbyła się XXIV sesja Rady 

Gminy Choczewo. Sesja została zwołana na wniosek radnych: S. Fleming, F. 
Fleming, K. Łasińskiego, Z. Sarzyńskiego, R. Kowalskiego i M. Zielaskiewicza.

Porządek obrad obejmował odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy i 
wybór nowego Przewodniczącego.

Po sprawdzeniu listy obecności i stwierdzeniu prawomocności obrad, od-
czytano wniosek o odwołanie radnego Bronisława Nowaka z funkcji Prze-
wodniczącego Rady Gminy Choczewo. Następnie dokonano wyboru Komisji 
skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w składzie Sabina Fleming, 
Teresa Lademann i Mateusz Cupryniak. Po ukonstytuowaniu się Komisji, 
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radni przyjęli poprzez głosowanie zasady głosowania tajnego w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Rady Gminy. Po jednogłośnym przyjęciu zasad głosowania Ko-
misja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, w wyniku którego dokonano 
odwołania radnego B. Nowaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo (8 
radnych za odwołaniem, 7 radnych przeciw).

Po ogłoszeniu przez Przewodniczącą Komisji skrutacyjnej Sabinę Fleming wyni-
ków głosowania tajnego, obrady poprowadził Zastępca Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Andrzej Małkowski.

Ponownie powołano Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewod-
niczącego Rady Gminy w składzie Sabina Fleming, Teresa Lademann i Mateusz Cu-
pryniak. Po ukonstytuowaniu się Komisji, radni przyjęli poprzez głosowanie zasady głosowania tajnego w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo. (14 głosów za, nieobecny radny K. Waloch)

Następnie radni zgłaszali kandydatury na stanowisko Przewodniczącego: K. Łasińskiego, S. Fleming, która nie wyraziła 
zgody na kandydowanie i Z. Szafoniego, który również nie wyraził swojej zgody.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła ponownie tajne głosowanie, w wyniku którego radny Krzysztof Łasiński został wy-
brany na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo (10 głosów za, 4 głosy przeciw, podczas głosowania nieobec-
ny radny K. Waloch).

Radnemu Bronisławowi Nowakowi składamy podziękowania za pracę na stanowisku Przewodniczącego Rady, natomiast 
radnemu Krzysztofowi Łasińskiemu gratulujemy ponownego wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie interne-
towej 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

Ze wzgórza w bukowym lesie

W świecie duchów czas płynie ina-
czej niż na ziemi, wszyscy, niezależnie 
od tego kiedy żyliśmy, przebywamy 
razem. Często w naszym świecie spoty-
kam się z dawnymi włodarzami ziem 
powiatu wejherowskiego i rozprawia-
my o tym jak ludzie, którym daliśmy 
w posiadanie nasze włości dbają o te 
ziemie, o ludzi na nich mieszkających 
i co dzięki swoim rządom zostawią 
potomnym. Jakub Wejher, który był 
człowiekiem wielkiego formatu i za 
ziemskiego żywota czynnie w życiu po-
litycznym, zawsze wszczyna dysputy o 
władzy, gdy oburzy go jakieś zdarzenie 

w jego mieście. Nawet po śmierci czu-
wa nad miastem z pomnika na Placu 
swojego imienia i pisuje artykuły w 
„Expresie Powiatu Wejherowskiego”, 
aby upominać mieszkańców miasta. 
Jakub dziwi się, że pozostali z naszego 
grona biernie przyglądają się temu, co 
dzieje się na naszych ziemiach. 

Ze wzgórza, na którym spoczywa 
moje ziemskie ciało, obserwuję moje 
kochane Choczewo, często też robię 
sobie wycieczki i przelatuję nad wsią i 
okolicą, posłucham co mówią miesz-
kańcy. Czasem jestem smutna patrząc 
na poczynania jego mieszkańców, cza-
sem cieszy mnie jakieś budujące zda-
rzenie, a jeszcze innym razem mam 
ochotę, wstrząsnąć niektórymi osoba-
mi, by się opamiętały. Jakub Wejher 
namówił mnie, abym poszła za jego 
przykładem i jak on, publicznie na ła-
mach prasy, wypowiadała się na aktu-
alne, w moim Choczewie, tematy. 

Niedawno w pewną sobotę, coś przy-
kuło moją uwagę. Otóż w wolny dzień, 
niemalże skoro świt gminni rajcy ze-

brali się w sali obrad. Bardzo mnie 
zaciekawiło, jakie ważne sprawy będą 
omawiać na sesji nadzwyczajnej. De-
bata była bardzo burzliwa, nastąpił 
rozłam w koalicji, niektórzy radni nie 
rozumieli uzasadnienia, a ściślej uży-
tych w nim określeń. Odwołano jed-
nego Przewodniczącego, powołano no-
wego, który już wcześniej piastował tą 
funkcję. Bardzo zdziwił mnie taki obrót 
sprawy, wcześniej go odwołano, bo był 
zły, a teraz będzie dobry? Przez kolejny 
tydzień bacznie obserwowałam reak-
cje mieszkańców, co oni na taką nie-
konsekwencję radnych. Może koledzy 
w jednej koalicji się poróżnili i jedni 
drugim chcą zrobić na złość? A może 
rzeczywiście przejrzeli na oczy, wresz-
cie przestaną kłócić się między sobą i 
zaczną wespół działać na rzecz rozwoju 
gminy Choczewo.

Będę bacznie przyglądać się dalsze-
mu rozwojowi wypadków i dzielić się 
moimi przemyśleniami z mieszkańca-
mi.    

Marie-Else hrabina Keyserlingk
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Rada Gminy dokonała 

zmiany Przewodniczącego. Czy jest 
to oznaka polepszenia się relacji na 
linii Wójt-Rada?

Wójt W. Gębka: Tak, to wyraźne 
ocieplenie i nadzieja na konstruk-
tywne, wspólne rozwiązywanie 
problemów w lepszej atmosferze. 
Od końca mojej pierwszej kadencji 
i początku drugiej na stanowisku 
wójta, Przewodniczącym Rady Gmi-
ny był p. Bronisław Nowak. W tym 
czasie moja współpraca z Radą Gmi-
ny pozostawiała wiele do życzenia, 
gdyż p. B. Nowak w ogóle ze mną nie 
rozmawiał. Nie było też porozumie-
nia w zakresie ustalania wspólnych 
działań i planowania pracy, organi-
zowania sesji, a przede wszystkim 
strategicznego planu rozwoju Gmi-
ny. Postawa, którą prezentował p. 
B. Nowak była najczęściej  negująca 
poczynania Wójta, a moje propozycje 
prorozwojowe dla gminy wręcz ha-
mowane i utrudniane. Od dłuższego 
czasu wskazywałem na ten problem 
podczas sesji i innych spotkań ofi-
cjalnych, a także w prywatnych roz-
mowach z radnymi. Przekonywałem 
ich, że zmiana na tym stanowisku 
jest konieczna, gdyż ciężko pracuje 
się i realizuje uchwały Rady Gmi-
ny, gdy nie ma jakiegokolwiek po-
rozumienia z jej Przewodniczącym. 
Wiele spraw należy z Przewodniczą-
cym konsultować i omawiać, aby 
sprawnie realizować postanowienia 
organu ustawodawczego, jakim jest 
Rada Gminy. Po wielu miesiącach 
większość radnych w końcu to zro-
zumiała i udało się dokonać zmiany 
na stanowisku Przewodniczącego. 
Ośmiu radnych głosowało za odwo-
łaniem radnego B. Nowaka ze sta-
nowiska Przewodniczącego Rady, 
następnie 10 radnych głosowało za 
powołaniem na to stanowisko rad-
nego K. Łasińskiego. Bardzo się z tego 
cieszę, bo wiem, że wybór radnego K. 
Łasińskiego na stanowisko Przewod-
niczącego Rady Gminy Choczewo 
gwarantuje powrót do normalnych 
relacji i komunikacji pomiędzy Radą 
i Wójtem. Radny K. Łasiński ma do-

świadczenie i posiada dużą wiedzę 
nie tylko z zakresu samorządu, a 
ponadto sprawdził się już uprzed-
nio w wykonywaniu tej funkcji. Ten 
powrót na pewno usprawni prace 
nad tworzeniem i realizacją uchwał. 
Znajdujemy się obecnie w ważnym 
momencie, bo przed nami wiele ko-
niecznych zmian organizacyjnych 
i inwestycji, które mogą znacznie 
zmienić naszą Gminę. Musimy za-
stanowić się nad funkcjonowaniem 
oświaty, służby zdrowia, usług ko-
munalnych, działań kulturalnych i 
sportowych. Przede wszystkim po-
dejmujemy ogromne wyzwanie ja-
kim jest rozpoczęcie budowy oczysz-
czalni ścieków pasa północnego. 
Zadania te możemy wykonać tylko 
w atmosferze dobrego partnerstwa, 
wzajemnego zrozumienia i zaufa-
nia. Mam nadzieję, że ta personalna 
zmiana to klucz do naszego wspól-
nego powodzenia.

W.W.: Zwłaszcza, że, sądząc po 
założeniach budżetowych, czeka 
nas niełatwy rok...

Wójt W. Gębka: Tak, to praw-
da. Budżet, który 29.grudnia 2015 
r. uchwaliła Rada Gminy jest dość 
trudny głównie ze względu na brak 
możliwości precyzyjnego określe-
nia dochodów. W sądzie rozstrzy-
ga się sprawa wymiaru podatku od 
nieruchomości: podatnik twierdzi, 
że powinien płacić podatek rolny, 
choć zarejestrowany jest jako Spół-
ka. Różnica w tym przypadku w wy-
miarze podatku jest kilkukrotna… 
Wciąż bez decyzji sądu jest sprawa o 
zwrot podatku VAT na rzecz gminy. 
W tym przypadku też chodzi o dość 
duże sumy, które znacznie mogą 
wspomóc nasz budżet. Tych poten-
cjalnych dochodów nie ujęliśmy w 
planie budżetowym. Ewentualne po-
jawienie się tych pieniędzy automa-
tycznie zwiększy nasze możliwości 
finansowania innych koniecznych 
zadań. Mniejsze dochody gminy spo-
woduje ponadto podatek rolny, który 
ustalony jest na niższym poziomie 
niż w minionym roku.

W budżecie na 2016 rok zaplano-
wano do realizacji dużo remontów 
dróg gminnych, na które przygoto-
wano projekty unijne oraz wnioski 
do wojewody. W zależności od przy-
znanych dofinansowań, będziemy 
na bieżąco realizować zaplanowane 
remonty. Zaplanowaliśmy zakup 
wozu strażackiego dla OSP Słajszewo. 

W marcu będziemy składać projekt 
o kanalizację tzw. pasa północnego 
naszej gminy w programie „Zapro-
jektuj i wybuduj”. Złożono już projekt 
oświatowy dla szkoły w Choczewie i 
Ciekocinie, który w ciągu dwóch lat 
przewiduje zakup trzech drukarek 
3D, tablic interaktywnych, wyposa-
żenie czterech gabinetów: chemicz-
nego, przyrodniczego i fizycznego w 
szkole w Choczewie oraz  przyrodni-
czego w Ciekocinie, a także  organi-
zację dodatkowych zajęć dla uczniów 
chcących pogłębiać swoją wiedzę, z 
naciskiem na język angielski.

Nowy budżet zakłada również re-
mont zabytkowego muru wzdłuż uli-
cy Kusocińskiego. Natomiast wciąż 
czekamy na rozpisanie konkursu 
na dofinansowanie budowy placów, 
zabaw i świetlic. Chcielibyśmy w 
bieżącym roku wybudować choćby 
jedną, dwie świetlice. W związku z 
planowanym w tym roku remontem 
drogi w Kurowie, będziemy musieli 
zapewne wymienić tam wodociąg.

Nakreślony plan inwestycji i dzia-
łania jest dość obszerny i na pewno 
będzie wymagał utrzymania dys-
cypliny finansowej, ale także duże-
go wysiłku pracowników i dobrego 
współdziałania z Radą Gminy. Wiele 
wskazuje na to, że jesteśmy na do-
brej drodze, bo zaangażowanie rad-
nych w sprawy gminy jest coraz bar-
dziej widoczne i pożyteczne.

W.W.: I jeszcze oświata. Tutaj też 
zapowiadają się duże zmiany orga-
nizacyjne...

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Jakiś czas temu, z powodu 
zmieniających się przepisów, a także 
ze względu na potrzebę zapewnienia 
wszystkim dzieciom z naszej gminy 
miejsc w przedszkolach, postanowi-
liśmy zreformować gminną oświa-
tę. Jak wiadomo, na terenie gminy 
funkcjonują tylko dwa przedszkola 
i jeden punkt przedszkolny i jest to 
zdecydowanie za mało, by objąć opie-
ką przedszkolną wszystkie dzieci. W 
związku z tym w Samorządowym 
Przedszkolu odbyło się spotkanie, 
na którym powiadomiłem rodziców, 
że dla pięcio- i sześciolatków zosta-
ną przystosowane pomieszczenia 
w tzw. starej szkole, co spowoduje 
możliwość przyjęcia do przedszkola 
mieszczącego się w Zespole Szkół w 
Choczewie 26-ro trzy- i czterolatków. 
Oczywiście nie spowoduje to żad-
nych zmian w opiece nad dziećmi, 
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a da nam dodatkowych 26 miejsc w 
przedszkolu.

Przekształcimy również Zespół 
Szkół w Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny, którym zarządzał będzie jeden 
dyrektor.

Podobne zmiany obejmą także 
Szkołę w Ciekocinie, w której powsta-
nie przedszkole, i która w ten sposób 
stanie się Zespołem Szkolno-Przed-
szkolnym. W budynku Szkoły w Cie-
kocinie zostanie wyremontowane i 
przystosowane na potrzeby szkoły 
i przedszkola poddasze, aby zapew-
nić odpowiednią ilość pomieszczeń 
i nie dopuścić do pracy zmianowej. 
Liczymy na to, że w bieżącym roku 
wszystkie plany uda nam się zreali-
zować. Jeżeli będzie taka potrzeba, 
planujemy też ponownie otworzyć 
punkt przedszkolny w Zwartowie.

Kolejną planowaną zmianą jest li-
kwidacja Gminnego Zespołu Oświa-
ty, jednostki która w tej formie 
obecnie nie jest potrzebna, gdyż ob-
sługuje, nie tak jak kiedyś, dziewięć 
szkół, lecz tylko dwie. Tak więc kie-
rowanie całą gminną oświatą będzie 
odbywać się z Urzędu Gminy. Zmiany 

te oczywiście wymagają zgody Rady 
Gminy, która, mam nadzieję, poprze 
ten plan, mając na uwadze dobro 
dzieci. Aby można było dokonać tych 
zmian, do końca lutego Rada Gminy 
musi podjąć stosowną uchwałę.

W.W.: Ostatnie pośniegowe roz-
topy wyrządziły w kilku miejscach 
gminy sporo szkód i obnażyły sła-
bości urządzeń melioracyjnych. 
Mieszkańcy wielu miejscowości nie 
mieli powodów do zadowolenia...

Wójt W. Gębka: Rozumiem to nie-
zadowolenie, ale nie gmina jest tu 
wyłącznym winowajcą. Ponieważ na 
terenie całej naszej gminy od wielu 
lat bardzo zaniedbana jest wszelka 
melioracja, to ostatnie roztopy spo-
wodowały wiele powodzi i podto-
pień. Większość właścicieli gruntów 
gdzie znajdują się rowy melioracyj-
ne nie dba o drożność tych rowów, 
często wręcz odwrotnie – celowo je 
zasypuje, a przepusty zatyka. Przy-
pomnę tu, że obowiązek dbania i 
zachowania przepustowości rowów 
odpływowych mają właściciele tere-
nów, na którym się one znajdują. W 

obecnej chwili udało się nam uporać 
z niedrożnymi odpływami w Jacko-
wie. Do podtopień doszło również 
w Lublewku, Żelaźnie i Kurowie. W 
tych miejscowościach też udało się 
opanować sytuację. W Lublewku wy-
czyszczono zapchaną studzienkę, po-
głębiono odpływ do rowu w kierunku 
Osiek i przeczyszczono cały istnieją-
cy kanał. W Kurowie natomiast od-
kopano i zabezpieczono studzienkę 
oraz udrożniono odpływ. Jeszcze w 
tym roku w Kurowie zaplanowana 
jest przebudowa drogi, która obejmie 
również instalację odpływu wody 
deszczowej pod drogą. Zaniedbania 
są jednak tak duże, że nie ma gwa-
rancji, że sytuacja się nie powtórzy. 
Niestety większość mieszkańców nie 
respektuje przepisów i nie troszczy 
się o tzw. urządzenia melioracyjne 
szczegółowe (rowy, przepusty, stu-
dzienki, stawy, drenarki, itp.) na 
swoich gruntach. A jest to ustawowy 
obowiązek. Taka sytuacja, niestety, 
dotyczy całego kraju i wydaje się, że 
konieczne są nowe regulacje prawne 
w tym względzie.

INFORMACJE Z URZĘDU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO

Powiat Wejherowski w dniu 15 
października 2015 r. podpisał porozu-
mienia z gminami Powiatu Wejhe-
rowskiego w sprawie prowadzenia 
w 2016 roku punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Wejherowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna zgod-
nie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 
r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1255) będzie obejmowała:

1) poinformowanie osoby upraw-
nionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządze-
niu projektu pisma w sprawach, o 
których mowa w pkt 1 i 2, z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o 

zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z 
urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępo-
waniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie 
będzie natomiast obejmowała 
spraw:

1) podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej;

2) z zakresu prawa celnego, dewi-
zowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna bę-
dzie przysługiwała osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzie-
lenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
zostało przyznane świadczenie z po-
mocy społecznej na podstawie usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 
z późn. zm.) i wobec której w tym 

okresie nie wydano decyzji o zwrocie 
nienależnie pobranego świadczenia 
lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej 
Rodziny, o której mowa w ustawie z 
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o 
którym mowa w ustawie z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiara-
mi represji wojennych i okresu po-
wojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 
oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana 
poszkodowanego, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klę-

ski żywiołowej, katastrofy natural-
nej lub awarii technicznej znalazła 
się w sytuacji zagrożenia lub ponio-
sła straty.

Powiat Wejherowski będzie prowa-
dził 8 punktów nieodpłatnej pomocy 
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prawnej w dziesięciu gminach po-
wiatu.

W Gminie Choczewo radcy przyj-
mują w poniedziałki i piątki, w 
godzinach 11.00 – 15.00 budynek 

Centrum Informacji Turystycznej 
sala nr.1

SPOTKANIE W STAROSTWIE
14 stycznia w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Wejherowie odbyło 
się spotkanie informacyjne dotyczą-
ce możliwości pozyskania środków z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w roku 2016 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na spotkanie licznie przybyli 
przedstawiciele jednostek samorzą-
du terytorialnego z terenu trzech 
powiatów: kartuskiego, puckie-
go i wejherowskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. starosta powiatu 
wejherowskiego p. Gabriela Lisius 
oraz wicemarszałek województwa 
pomorskiego p. Wiesław Byczkowski.

Podczas spotkania, pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Lo-
kalnego Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich w Wejherowie 
przedstawili harmonogram konkur-
sów finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego jak również 
założenia planowanych w 2016 roku 

konkursów finansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Został również zaprezentowany Ge-
nerator Wniosków Aplikacyjnych, 
który jest narzędziem służącym do 
przygotowania wniosku o dofinan-

sowanie projektu.
Na zakończenie zostały przed-

stawione usługi świadczone przez 
Punkty Informacyjne Funduszy Eu-
ropejskich.

IZBA ROLNICZA DLA ROLNIKÓW
Na zaproszenie Rady Powiatowej 

Pomorskiej Izby Rolniczej przybyli 
rolnicy z terenu powiatu wejherow-
skiego, którzy tłumnie wypełnili 
salę Gminnej Instytucji Kultury w 
Strzebielinie. Spotkanie zgroma-
dziło także wielu gości, którzy re-
lacjonowali bieżące wydarzenia w 
rolnictwie oraz planowane zmia-
ny ustawodawcze. Przedstawiciele 
gdańskiego oddziału Agencji Nieru-
chomości Rolnych, a wśród nich dy-
rektor gdańskiego oddziału p. Adam 
Sasiuk, omówili aktualny stan prac 
nad ustawą o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Następnie p. Leszek Golasiń-
ski z Agencji Rynku Rolnego w Gdyni 
zapoznał uczestników z zasadami 
pomocy dla rolników produkujących 

świnie i mleko oraz poinformował 
o dopłatach do materiału siewnego. 
Kierownik Biura Powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa  p. Borys Zieleniewski 
zaprezentował planowane zasady 
dotyczące dopłat bezpośrednich w 
roku 2016 oraz harmonogram wdra-
żania w roku 2016 pomocy w ramach 
PROW 2014-2020. Prezes Pomorskiej 
Izby Rolniczej p.Zenon Bistram omó-
wił najważniejsze aktualne działa-
nia Izb Rolniczych na szczeblu woje-
wódzkim jak i krajowym. Na koniec 
goście  szczegółowo i wyczerpująco 
odpowiadali na liczne pytania zgro-
madzonych rolników.

Spotkanie było kolejnym z cyklu 
posiedzeń wyjazdowych organizo-

wanych przez Wejherowską Izbę Rol-
niczą, która w ten sposób stara się 
przybliżyć bieżące zagadnienia rol-
nikom zapraszając ich do poszcze-
gólnych gmin powiatu. Następne 
spotkanie zaplanowano na wiosnę 
w Choczewie. Wszystkich zaintere-
sowanych zachęcam do udziału już 
teraz, a także do zgłaszania możli-
wych tematów, które mogłyby być 
na tym spotkaniu omówione. Zapra-
szam również do przekazywania in-
formacji i zapytań dotyczących bie-
żących spraw wsi i rolnictwa. Będą 
one przekazywane do właściwych 
organów Izb Rolniczych. Polecam 
także stronę internetową Pomorskiej 
Izby Rolnicze: www.pir.home.pl.

Krzysztof Łasiński

OGŁOSZENIE
Osoby chętne do wstąpienia do KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKAR-
SKIEGO proszę o zgłoszenie się do końca lutego b.r. do sklepu „HOBBY” 
w Choczewie (k. Apteki „REMEDIUM”) 

GRZEGORZ KOZŁOWSKI
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PROSIMY O ZGNIATANIE

PLASTIKOWYCH BUTELEK I

KARTONOWYCH OPAKOWAŃ

PO MLEKU I SOKACH 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA
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Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym

w dniu 15 lutego  2016 r. terminie zapłaty za odpady

komunalne, za miesiąc luty.

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.

Uwaga!!!  Od  stycznia  2016  roku  zmianie  uległa  wysokość

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za

odpady zbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie 9,00

zł od osoby, zaś za brak segregacji 18,00 zł od osoby. 

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).

Wykaz miejsc z pojemnikami na zużyte baterie

Lp Nazwa Ulica, nr Kod Miejscowość Kategoria

1

Zespół Szkół im. Unii 

Europejskiej w 

Choczewie

Szkolna 2 84-210 Choczewo Placówka oświatowa

2 Gmina Choczewo
Pierwszych 

Osadników 17 
84-210 Choczewo Samorząd

3

Melan Handel 

Artykułami 

Spożywczymi i 

Przemysłowymi 

Eugeniusz Langa

Pierwszych 

Osadników 10 
84-210 Choczewo Placówka handlowa

4 Szkoła Podstawowa Ciekocino 11 84-210 Choczewo Placówka oświatowa

Ponadto do odbioru zużytych baterii zobowiązana jest każda placówka handlowa, w której można 

zakupić baterie. 
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KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU
WEJHEROWSKIEGO

26.01.2016 r. w Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie odbył się pierw-
szy w tym roku konwent samorzą-
dowy powiatu wejherowskiego. Na 
zaproszenie starosty wejherowskiego 
Gabrieli Lisius w wydarzeniu uczest-
niczył nowy wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich. Podczas konwentu roz-
mawiano głównie o inwestycjach, 
które będą w bieżącym roku realizo-
wane na drogach powiatowych oraz 
o pozyskiwaniu środków z projektów 
unijnych. Natomiast wojewoda Da-
riusz Drelich odpowiadał na zada-
wane przez samorządowców pytania 
dotyczące m.in. inwestycji i progra-

mu przebudowy 
dróg lokalnych, 
a także realizacji 
projektu „Rodzina 
500+”.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE ŁEBY”
Szanowni Państwo, Lokalna Grupa 

Działania „Dorzecze Łeby” działa na 
terenie miast i gmin już ponad pół 
roku.  Na dzień dzisiejszy liczy już 176 
członków. Należą do nas samorządy 
miast Lęborka i Łeby, Starostwo Po-
wiatowe Lębork oraz gminy Cewice, 
Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i 
Wicko.

W skład naszego stowarzysze-
nia wchodzą zarówno osoby, które 
prowadzą działalność gospodarczą, 
mieszkańcy obszaru, a także stowa-
rzyszenia, których terenem działa-
nia lub siedzibą jest wspomniany 
obszar miast i gmin.

Na ostatnim Walnym Zebraniu 
Członków, które odbyło się 22.12.2015 
roku przyjęto uchwałami bardzo 
ważne dokumenty takie jak: Lokal-
na Strategia Rozwoju, wybór człon-
ków Rady Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Łeby”, Regulamin Organi-
zacyjny Pracy Rady stowarzyszenia 
LGD oraz Zasady realizacji operacji 
finansowych w ramach wdrażania 
LSR.

Są to bardzo ważne i prioryteto-
we dokumenty, które pozwolą nam, 
po pozytywnej ocenie przez Urząd 
Marszałkowski, ubiegać się o środki 
finansowe z UE na potrzeby rozwo-
ju przedsiębiorstw, inwestycji sa-
morządowych, a także wspomagać 
realizację projektów zaproponowa-
nych przez mieszkańców obszaru, 
które obejmuje LGD.

Wszystkich, którzy niecierpliwie 
czekają na dofinansowania do swo-
ich projektów chciałabym uspokoić: 
musimy cierpliwie poczekać na zwe-
ryfikowanie naszych dokumentów, 
które muszą przejść procedurę kon-
troli przez Urząd Marszałkowski.

Lokalna Strategia Rozwoju zosta-
ła opracowana na podstawie wnio-
sków złożonych przez tzw. „grupy 
robocze”, składające się z przedstawi-
cieli różnych sektorów społecznych 
i gospodarczych reprezentujących 
wszystkie samorządy stowarzyszone 
w LGD, a następnie poddana została 
szerokim konsultacjom społecznym. 
Zawiera więc ona nasze oczekiwa-

nia, które mamy nadzieję pozytyw-
nie zostaną ocenione przez Urząd 
Marszałkowski.

Zachęcam  do lektury Lokalnej 
Strategii Rozwoju, która znajduje się 
na naszej stronie internetowej www.
dorzeczleby.pl.

W tym miejscu chciałabym po-
dziękować przede wszystkim miesz-
kańcom, a także urzędnikom po-
szczególnych gmin za pomoc przy jej 
opracowaniu.

Bez Was, Drodzy Państwo nie uda-
łoby się nam wypracować szczegóło-
wo tego dokumentu.

Zarząd na swych posiedzeniach 
monitorował postępy w opracowa-
niu strategii i brał czynny udział w 
spotkaniach konsultacyjnych jak i 
spotkaniach grup roboczych.

W posiedzeniach Zarządu często 
uczestniczył Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej naszego stowarzyszenia 
Pan Ludwik Greczko, któremu dzię-
kujemy za cenne uwagi i zaprasza-
my do dalszej współpracy.

Zapraszamy Państwa także do 
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kontaktu z Biurem LGD. Obecnie pra-
cuje w nim (zatrudniony od lipca 
ub.r.) Dyrektor, a od grudnia ub. roku 
także specjalista ds. koordynowania 
projektów. Wszelkie informacje kon-
taktowe mogą Państwo znaleźć na 
naszej stronie internetowej.

Nasze działania finansowane są 
obecnie ze składek członkowskich, a 
także korzystamy ze wsparcia przy-

gotowawczego przyznanego nam 
przez Urząd Marszałkowski.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebra-
nia Członków, składka członkowska 
wynosi 50 zł za rok, a z opłaty zwol-
nione są stowarzyszenia, które nie 
prowadzą działalności gospodarczej. 
Samorządy wnoszą wkład finanso-
wy w wysokości 15 tys.zł rocznie.

Jeśli przekonałam Państwa do 

wstąpienia w nasze szeregi zachę-
cam do wypełnienia deklaracji, 
która znajduje się na naszej stronie 
internetowej i wysłania, bądź osobi-
stego dostarczenia do naszego biura 
w Łebie, które znajduje się przy alei 
św. Jakuba Apostoła 25.

Pozdrawiam, Ewa Horanin Dyrek-
tor Biura LGD „Dorzecze Łeby”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHOCZEWIE

Szanowni Państwo.
Rok 2015 już za nami. Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Choczewie 
realizował szereg zadań, zarówno 
statutowych jak i aktywizujących. 
To dzięki Państwa zaangażowaniu 
udało się zrealizować zamierzone 
cele, a owoce współpracy zbieramy 
do dziś. Serdecznie dziękuję osobom, 
które zawsze służyły nam dobrą radą 
i wsparciem.

W 2015 roku wydatki Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cho-
czewie wynosiły łącznie  5.332.288,17 
zł. Rzeczywista liczba osób, którym 
przyznano decyzją administracyjną 
świadczenia z pomocy społecznej 
wyniosła 724, w tym uwzględniamy 
448 rodziny, 1180 osób w rodzinie. Z 
pomocy w formie zasiłków okreso-
wych w 2015 r. skorzystało 121 rodzin, 
w tym 404 osoby w rodzinie, liczba 
świadczeń 473, wydatkowano kwotę 
178.264 zł. Następnie z pomocy w for-
mie zasiłków celowych skorzystało 
258 rodzin, w tym 656 osób w rodzi-
nach, wydatkowano kwotę 172.125 zł. 
Schronienie zapewniono 9 osobom, 
na kwotę 31 626 zł, z liczbą świad-
czeń 1 449. Zasiłki celowe na pokry-
cie wydatków powstałych w wyni-
ku zdarzenia losowego przyznano 
4 osobom, na kwotę 7.200 zł. Usługi 
opiekuńcze świadczono 49 osobom, 
przyznano 19 009 świadczeń, wy-
datkowano 165.211 zł. Zasiłki stałe 
zostały przyznane i wypłacone 114 
rodzinom, w tym 213 osobom w ro-
dzinach, z czego 71 osobom samotnie 
gospodarującym, liczba świadczeń 
wyniosła 1186, wydatkowano kwotę 
471.564 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 
2015 r. z pomocy w ramach Progra-
mu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” skorzystało 
łącznie 695 osób, w tym 128 dzieci 
do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej, 258 uczniów do cza-
su ukończenia szkoły ponadgimna-

zjalnej oraz 319 osób otrzymujących 
pomoc na podstawie art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej. Z łącznej licz-
by 695 osób objętych programem 
317 osób skorzystało z posiłku, a 532 
osoby z zasiłku celowego. Wydatko-
wano kwotę 236.036 zł, z tego środki 
własne: 47.207 zł, dotacja 188.829 zł. 
Dożywianie realizuje 7 placówek, w 
tym 4 szkoły oraz 3 przedszkola.

Analizując liczbę osób korzystają-
cych z posiłku tj. 317 osób ogółem – 
jedno danie gorące otrzymywało 280 
osób, mleko-bułkę/kanapki otrzy-
mało 37 osób. Koszt posiłków wy-
niósł 117.909 zł, z tego środki własne 
– 23.582 zł, natomiast dotacja – 94.327 
zł. Koszt jednego posiłku wyniósł 2,77 
zł.

Z pomocy w formie posiłku nie 
wymagającą przeprowadzenia wy-
wiadu środowiskowego korzystało 
38 dzieci, liczba posiłków wyniosła 
2.854, koszt posiłków ogółem: 8.538 
zł, w tym środki własne: 2.367 zł, do-
tacja 6.171 zł.

Prace społecznie użyteczne: po-
rządkowe, gospodarcze oraz usługo-
wo – opiekuńcze były wykonywane 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Urzędzie Gminy Chocze-
wo, Gminnym Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej oraz Samorządowym 
Przedszkolu w Choczewie. Do wyko-
nywania prac społecznie użytecz-
nych skierowano w 2015 r. 16 osób 
bezrobotnych z terenu Gminy Cho-
czewo. Prace realizowane zostały w 
okresie od marca do listopada 2015 
r. Wysokość świadczenia za 1 godzi-
nę pracy wynosiła 8,10 zł. Wydatko-
wano 18.050,04 zł. W ramach Poro-
zumienia zawartego z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Wejherowie reali-
zowane były również zadania akty-
wizujące skierowane do osób reali-
zujących prace społecznie użyteczne 
w oparciu o Program specjalny „Stop 
oddaleniu”. W trakcie czterech spo-
tkań szkoleniowych z psychologiem 

osoby bezrobotne wykonujące prace 
społecznie użyteczne nabyły nowe 
umiejętności. W 2015 r. na odpłat-
ność za pobyt 11 osób w Domach Po-
mocy Społecznej wydatkowano kwo-
tę 244.574 zł.

W ramach realizacji ustawy o 
świadczeniach rodzinnych i ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów wydatkowano kwotę 
2.974.656,77 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki – 
1.40.453,03 zł, liczba świadczenio-
biorców: 664, liczba złożonych wnio-
sków: 312, liczba wydanych decyzji: 
370

- zasiłki pielęgnacyjne – 531.216 zł, 
liczba świadczeniobiorców: 315, licz-
ba złożonych wniosków: 67, liczba 
wydanych decyzji: 80,

- świadczenia pielęgnacyjne – 
568.216 zł, liczba świadczeniobior-
ców: 45, liczba złożonych wniosków: 
14, liczba wydanych decyzji: 14,

- jednorazowa zapomoga z tytu-
łu urodzenia się dziecka – 42.000 zł, 
liczba świadczeniobiorców: 42, liczba 
złożonych wniosków: 42, liczba wy-
danych decyzji: 42,

- składki ZUS od świadczeniobior-
ców – 196.342,62 zł, składki zdrowot-
ne i składki społeczne opłacone za 
osoby pobierające świadczenie pielę-
gnacyjne: 37,

- świadczenia z Funduszu Ali-
mentacyjnego – 431.867,74 zł, liczba 
świadczeniobiorców: 105, liczba zło-
żonych wniosków: 77, liczba wyda-
nych decyzji: 105.

Wydatki na świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego wyniosły w 
2015 r.: 431.867,74 zł, liczba  świad-
czeniobiorców: 105, liczba złożonych 
wniosków: 77, liczba wydanych de-
cyzji: 105. Liczba dłużników alimen-
tacyjnych w gminie wynosi 101 osób. 
Działania podejmowane wobec dłuż-
ników alimentacyjnych w 2015 r.:

- złożenie wniosków do prokuratu-
ry - 3
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- złożenie wniosków o zatrzymanie 
prawa jazdy - 0

- złożenie wniosków o aktywizację 
zawodową dłużnika- 5

- upomnienia - 43
- tytuły wykonawcze - 21
- ilość prowadzonych postępowań 

- 52
- decyzja o zwrocie nienależnie po-

branego funduszu - 0.
Kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych w tytułu wypła-
conych świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego wyniosły: 62.449,32 
zł, w tym 37.469,59 zł przekazane na 
dochody budżetu państwa, 14.769,40 
zł przekazane na dochody własne 
gminy wierzyciela, 10.210,33 zł prze-
kazane na dochody własne gminy 
dłużnika.

Z pomocy w formie dodatków 
mieszkaniowych w 2015 r. skorzy-
stało 51 rodzin na kwotę 83.046,56 zł, 
natomiast z pomocy w formie do-
datków energetycznych 19 rodzin na 
kwotę 1.448,28 zł.

W 2015 r. wpłynęło do ośrodka 26 
wniosków o wydanie Karty Dużej Ro-
dziny. Wydano karty 26 rodzinom, 
dla 47 rodziców i 79 dzieci. Wydatko-
wano kwotę 168,19 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Choczewie zatrudnia 1 asysten-
ta rodziny na podstawie zawartej 
umowy o pracę. Liczba rodzin korzy-
stających z usług asystenta rodziny: 
11, z tego w okresie od 3 do 12 m-cy: 5 
rodzin, w okresie powyżej 1 roku: 6 
rodzin. Liczba rodzin skierowanych 
przez Sąd do pracy z asystentem ro-
dziny: 2.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
spotykał się w 2015 r. 4 razy. W ra-
mach Procedury „Niebieskie Karty” 
objęto pomocą 33 osoby, w tym 17 ko-
biet (w tym 4 kobiety niepełnospraw-
ne), 15 mężczyzn (w tym 3 niepełno-
sprawnych) oraz 1 dziecko. Liczba 
rodzin objętych pomocą zespołu 
interdyscyplinarnego wyniosła 17. 
Do realizacji Procedury utworzono 
17 grup roboczych, które spotyka-
ły się w 2015 r. 64 razy. W związku 
z uzasadnionym przypuszczeniem 
o zaprzestaniu dalszego stosowania 
przemocy w rodzinie zakończono 1 
Procedurę „Niebieskiej Karty”. Liczba 
rodzin objęta Procedurą „Niebieskie 
Karty” wynosi – 16.

W okresie od stycznia do czerwca 
2015 r. trwały prace nad opracowa-
niem Gminnej Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych na lata 
2015-2025. Zespół ds. opracowania, 

monitorowania  i ewaluacji Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych spotykał się dwa razy, 
ogłoszono konsultacje społeczne pro-
jektu dokumentu. Gminna Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych na lata 2015-2025 została przy-
jęta Uchwałą nr XVI/83/15 Rady Gmi-
ny Choczewo z dnia 29 września 2015 
r.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Choczewie kontynuował 
współpracę z Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Starbieninie w zakresie dys-
trybucji artykułów żywnościowych 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Pod-
program 2014 oraz Podprogram 2015. 
W kwietniu 2015 r. GOPS zawarł Po-
rozumienie o realizacji Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
Podprogram 2015 z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Starbieninie. GOPS kwa-
lifikuje osoby, prowadzi dokumen-
tację programu, zapewnia zaplecze 
techniczne (telefony, fax, program 
do obsługi), sporządza sprawozda-
nia i przekazuje dokumenty do Ban-
ku Żywności do Słupska, organizuje 
szkolenia dla osób korzystających 
z banku żywności w ramach dzia-
łań towarzyszących, opracowuje i 
umieszcza materiały informacyjne 
i promocyjne na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy w Choczewie oraz 
ośrodka, dystrybuuje ulotki informa-
cyjne o terminach wydawania żyw-
ności na terenie Gminy Choczewo - 
w sklepach, tablicach ogłoszeń oraz 
poprzez udzielanie informacji soł-
tysom. Pracownicy ośrodka w przy-
padku „problemów” z odebraniem 
żywności dowozili żywność do osób 
mieszkających na terenie Gminy. 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Choczewie pomagali na wnio-
sek Kierownika GOPS przy rozła-
dunkach żywności. Do kompetencji 
Koła Gospodyń należy zamawianie 
i odbiór transportów żywności oraz 
wydawanie żywności w określonych 
terminach. 

W ramach Podprogramu 2015 w 
okresie od maja do grudnia 2015 r. 
łącznie rozdysponowano 36.624,44 
kg żywności, w szczególności: maka-
ron, ryż, płatki kukurydziane, kawę 
zbożową, ser topiony, groszek z mar-
chewką, koncentrat pomidorowy, 
dżem truskawkowy, sok jabłkowy, 
mielonkę wieprzowa, klopsiki w so-
sie własnym, cukier biały oraz olej 
rzepakowy.

Ogółem objęto pomocą żywnościo-
wą 814 osób z terenu Gminy Chocze-

wo, w tym 422 kobiety i 392 męż-
czyzn. Podział ze względu na wiek: 
poniżej 15 lat – 273  osoby, w wieku 
65 lat lub powyżej- 21 osób, a pozo-
stałych 520. W szczególności osoby 
bezrobotne korzystają ze wsparcia 
Banku Żywności - 102 osoby, 90 osób 
niepełnosprawnych, 622 osoby pozo-
stałe z innych grup. Z ogólnej liczby 
814 osób korzystających – 570 osób 
(ze względu na wysokość dochodu) 
spełnia do 100 % kryterium dochodo-
wego.

W okresie ferii zimowych zapew-
niono 50 dzieciom, korzystającym z 
zajęć sportowych i kulturalnych po-
siłek w Zespole Szkół w Choczewie w 
ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”.

Pracownicy ośrodka uczestniczyli 
i pomagali przy organizacji nastę-
pujących uroczystości odbywających 
się na terenie Gminy Choczewo: Balu 
Seniora, który odbył się w kwiet-
niu 2015 r. w Choczewie, Wigilii dla 
osób niepełnosprawnych, czy zbiórce 
żywności w ramach Banku Żywności 
w grudniu 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Choczewie przekazał koszulki 
promocyjne dla Choczewskiego Sto-
warzyszenia „Promyk Nadziei” na 
licytację prowadzoną na Festynie 
organizowanym przez Stowarzysze-
nie w dniu 05 lipca 2015 r. Koszulki 
zostały opatrzone autografem Pana 
Zbigniewa Bródka (polskiego łyż-
wiarza szybkiego, mistrza olimpij-
skiego), Pana Andrzeja  Strejlau (pol-
skiego trenera piłkarskiego, byłego 
selekcjonera reprezentacji Polski, 
komentatora telewizyjnego) oraz 
Pani Luizy Złotkowskiej (polskiej łyż-
wiarki szybkiej, brązowej medalistki 
igrzysk w Vancouver).

W okresie od marca 2015 r. do 
czerwca 2015 r. zorganizowano „Kon-
kursu na graficzne logo Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cho-
czewie”. Pozyskano sponsorów, któ-
rzy ufundowali nagrody rzeczowe 
w konkursie: laptop oraz słuchawki 
bezprzewodowe dla laureatów. Wrę-
czenie nagród odbyło się w dniu 18 
czerwca 2015 r.

W dniu 12 czerwca 2015 r. dzięki 
wsparciu Firmy PGE J1 w organiza-
cji wyjazdu 48 dzieci wytypowanych 
przez GOPS w Choczewie uczestni-
czyło w Wystawie Klocków LEGO, od-
bywającej się w Gdańsku  na terenie 
PGE ARENA.

W marcu 2015 r. jedna z rodzin z te-
renu Gminy Choczewo poniosła stra-
ty w wyniku pożaru - przy współ-
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie
ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo
tel. (58) 572 39 39

                             
Zaproszenie na konsultacje z psychologiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie zaprasza na indywidualne

spotkania z psychologiem.

Konsultacje odbywają się w każdą środę miesiąca w godzinach 7.00-15.00

W siedzibie ośrodka.

Istnieje możliwość rezerwacji terminu pod nr telefonu (58) 572 39 39.

pracy lokalnych przedsiębiorców, 
stowarzyszeń, GOPS w Choczewie 
oraz Urzędu Gminy w Choczewie za-
pewniono odbudowę dachu oraz po-
zyskano materiały budowlane prze-
znaczone na wykończenie domu. 

Dzięki zbiórce artykułów szkolnych 
„Plecak pełen uśmiechu” zorganizo-
wanej w sierpniu przygotowaliśmy 
„wyprawki szkolne” (plecaki z wypo-
sażeniem) dla 15 dzieci z terenu Gmi-
ny. Naszą akcję wspierali sołtysi oraz 
osoby prywatne. Firma Lane Energy 
Poland przekazała plecaki, kamizelki 
odblaskowe oraz rękawiczki. Zebra-
liśmy: 40 plecaków, 98 zeszytów, 28 
opakowań kredek, 30 bloków, 5 op. 
plasteliny, 10 op. pisaków, 11 linijek, 
7 wycinanek, 4 zestawy pędzelków, 
5 op. farbek plakatowych, 4 piórni-
ki, klej biurowy, nożyczki, długopisy, 
ołówki oraz gumki.

W ramach akcji „Energetyczny tor-
nister” Fundacja PGE „Energia z ser-
ca” wraz z Firmą PGE EJ 1 przekazała 
ośrodkowi 20 tornistrów chłopięcych 
oraz 20 tornistrów dziewczęcych 
wraz z wyposażeniem dla dzieci roz-
poczynających naukę w I klasie szko-
ły podstawowej. Wręczenie plecaków 
odbyło się w dniu 31.08.2015 r.

W dniu 7 września 2015 r. w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego w Gdańsku 
odbyła się uroczysta Gala Pomorskiej 
Edycji Konkursu LADY D 2015 imienia 
Krystyny Bochenek. Celem konkursu 
było w szczególności uhonorowanie 
niepełnosprawnych kobiet, zamiesz-
kałych na terenie województwa, któ-
re poprzez swoją działalność pomo-

cową wnoszą istotny wkład w różne 
dziedziny życia społecznego. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho-
czewie zgłosił kandydaturę Pani Ewy 
Świątek – Prezes Choczewskiego Sto-
warzyszenia „Promyk Nadziei”, która 
działa na rzecz osób niepełnospraw-
nych od 2011 r. W organizację wyda-
rzenia w województwie pomorskim 
włączyła się m.in poseł na Sejm RP 
Krystyna Kłosin oraz Pani Danuta 
Wałęsa.

We wrześniu 2015 r. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej złożył wnio-
sek o dofinansowanie realizacji 
projektu pod nazwą „Mój cel - moja 
praca” w odpowiedzi na konkurs nr 
RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020. Projekt zakłada 
aktywizację zawodową i społeczną 
podopiecznych ośrodka. Ocena wnio-
sków ma zostać zakończona w lutym 
2016 r.

W dniu 21 listopada 2015 r. pracow-
nicy ośrodka wraz z zaproszonymi 
gośćmi uczestniczyli w Spotkaniu z 
okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 
Obchodzono jubileusz 25- lecia po-
wstania GOPS w Choczewie.

Pracownicy ośrodka uczestniczyli 
w zbiórce żywności pod patronatem 
Koła Gospodyń Wiejskich w Starbie-
ninie i Banku Żywności ze Słupska 
w grudniu 2015 r. oraz w spotkaniu, 
na którym wręczono przygotowane 
paczki osobom wytypowanym przez 
ośrodek, koło gospodyń i sołtysów.

W ciągu roku 2015 pracownicy 
ośrodka byli również zaangażowa-

ni w dystrybucję używanego sprzę-
tu gospodarstwa domowego, mebli, 
kanap i tapczanów, odzieży oraz 
obuwia. Urząd Gminy Krokowa oraz 
Firma WIKĘD z Luzina przekazały dla 
3 rodzin z terenu Gminy okna plasti-
kowe, co umożliwiło ukończenie re-
montu mieszkań.

Dzięki nawiązaniu współpracy z 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno - 
Handlowo -Usługowym z miejsco-
wości Jedlnia - Letnisko pozyskano 
dla podopiecznych ośrodka środki 
czystości - mydło w ciągu roku prze-
kazano osobom potrzebującym.

W grudniu 2015 r. w ramach akcji 
„Świąteczna paczka” przeprowadzo-
nej przez PGE EJ 1 20 wręczono 25 
paczek z materiałami chemii gospo-
darczej najbardziej potrzebującym 
rodzinom wytypowanym przez ośro-
dek. Obdarowano w ten sposób 68 
osób. Paczka zawierała m.in. środki 
czystości oraz artykuły higieny oso-
bistej. Dodatkowo przeprowadzono 
zbiórkę wśród pracowników PGE EJ1, 
a zebrane środki zostały dołożone do 
gotowych zestawów. Paczki zostały 
spakowane przez pracowników Lo-
kalnego Punktu Informacyjnego w 
Choczewie i przekazane wraz z ży-
czeniami świątecznymi bezpośred-
nio do osób obdarowanych.

Podsumowując miniony rok może-
my z satysfakcją planować rok kolej-
ny…

Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Choczewie

Danuta Karmazy
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KOMPLEKSOWE BADANIA OKULISTYCZNE 
(w tym dno oka i ciśnienie) 

koszt 25zł 
(BEZPŁATNE przy zamówieniu okularów)  

13 marca 2016 r. (niedziela) 
w godz. 1000- 1900 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 676 32 22/ 
58 676 35 08. 

  

B E Z P Ł AT N E  B A DA N I E  S ŁU C H U  
I N T R A  D i a g n o s t y k a  S ł u c h u  

t e l .  2 2  2 1 9  6 2  8 2  
1 7  m a r c a  2 0 1 6  r.  

M i e j s c e  b a d a ń  i  z a p i s ó w  
 

G M I N N Y  O Ś R O D E K  Z D R O W I A   
W  C H O C Z E W I E  

t e l .  5 8  6 7 6 - 3 2 - 2 2 ,  
5 8  6 7 6 - 3 5 - 0 8  

o d  g o d z .  1 2 . 0 0  d o  1 7 . 0 0  
Z a p r a s z a m y  p a c j e n t ó w  d o r o s ł y c h  z  

 p ro b l e m a m i  s ł u c h u  o r a z  u ż y t ko w n i kó w  

 a p a r a tó w  s ł u c h o w yc h  

Gminny Oś rodek Zdrowia w Choczewie 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 – 2020 

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
POMOCY

NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM

Jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 i otrzymujesz artykuły spożywcze

z Banku Żywności na terenie Gminy Choczewo – zapraszamy !

„Akademia ekonomii budżetu domowego”

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Choczewie  wraz  ze  Stowarzyszeniem  RAZEM

zaprasza osoby odbierające artykuły spożywcze z Banku Żywności na bezpłatne spotkania

pod  nazwą  „Akademia  ekonomii  budżetu  domowego”,  które  odbędą  się  w  godzinach

9.30-13.30, w świetlicy Zespołu Szkół w Choczewie, w następujących terminach: 2 marca

2016 r., 9 marca 2016 r., 16 marca 2016 r., 23 marca 2016 r.

Zajęcia poprowadzą: specjalista ds. budżetu domowego, dietetyczka,  psycholog, specjalista

ds.  handlu.  Program  obejmuje  szereg  ćwiczeń  i  informacji  praktycznych,  które  można

wykorzystać  w swoim życiu.

Podczas zajęć dowiecie się Państwo jak:

 zdrowo się odżywiać,  

 wykorzystać produkty żywnościowe otrzymywane z Banku Żywności w ramach

POPŻ 2015, 

 planować domowy budżet i konsekwentnie go realizować,

 poprawić swoją sytuację finansową i skutecznie oszczędzać,

 radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych i finansowych,

 rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.

Szczegółowych  informacji  udzielają  pracownicy  socjalni  GOPS  w  Choczewie  pod  nr

telefonu: (58) 572 39 39.

Spotkanie realizowane w ramach działań towarzyszących programu Operacyjnego 2014-2020

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015.
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REFERAT TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY
Spotkanie Metropolitalnego

Forum Norda

13.01.2016 r. w Urzędzie Miasta 
Gdyni odbyło się kolejne spotka-
nie Metropolitalnego Forum Norda. 
Omawiany był temat współpracy w 
kwestii przyszłego letniego sezonu 
turystycznego. Dyskutowano na te-
maty ważnych spraw związanych 
z promocją i turystyką regionalną, 
a przede wszystkim zadeklarowa-
no chęć zamówienia 2 systemów w 
aplikacji mobilnej „Gdynia i Północ-
ne Kaszuby” obejmującej dodanie 
modułu trasowego. Dla Gminy Cho-
czewo oznacza to, że wszystkie Nasze 
szlaki rowerowe, piesze czy nordic 
walking będą dostępne w w/w apli-
kacji.

Spotkanie prowadziła kierownik 
Referatu Promocji i PR Miasta Gdyni 
Ewa Kosakowska. Gminę Choczewo 
reprezentowali sekretarz Robert Lor-
biecki oraz podinspektor ds. promo-
cji i turystyki Joanna Tatak-Flis.

Turniej KGW w Gniewinie

Dziękujemy KGW Sasino za godne 
reprezentowanie Naszej Gminy na 
XVII Powiatowym Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich w Gniewinie. Kon-
kurencja była niemała... Panie pre-
zentowały swoje różne talenty w 5 
konkurencjach. KGW Sasino wygrało 
smakiem!!! Przepyszne pierogi za-
chwyciły Jury konkursowe. Czy jesz-
cze ktoś ma wątpliwości gdzie jest 
najlepsza kuchnia w Powiecie?

Ferie z Huzarem

SRS Huzar Choczewo organizuje w 
dniach 22 – 26 luty (oprócz 24 – śro-
da), gry i zabawy dla Wszystkich 
dzieci na hali gminnych obiektów 
sportowych w godz. 11 – 14.

ZAPRASZAMY  

Ferie

W dniach 27 – 28 luty na hali gmin-
nych obiektów sportowych w Cho-
czewie będzie można darmowo sko-
rzystać z dmuchanego placu zabaw. 
Na miejscu będzie można zakupić 
popcorn oraz watę cukrową. Podczas 
trwania wydarzeń obowiązuje regu-
lamin placu zabaw.

Harmonogram korzystania z Dmuchanego Placu Zabaw

Ferie zimowe

Gminne Obiekty Sportowe

27.02.2016 i 28.02.2016

Godziny Sołectwa

11-12 Starbienino i Borkowo

12-13 Kopalino i Kierzkowo

13-14 Zwartówko i Gościęcino

14-15 Choczewko i Jackowo

15-16 Choczewo

16-17 Sasino

17-18 Łętowo i Słajkowo

18-19 Ciekocino i Słajszewo

Paweł Wypych

Choczewska Liga Futsal
16 stycznia rozpoczęły się rozgrywki I 

Choczewskiej Ligi Futsal o Puchar Wójta 
Gminy Choczewo. W sumie w rozgryw-
kach udział bierze 12 drużyn  tj. 150 za-
wodników z Gminy Choczewo i okolic. 
Mecze rozgrywane są w każdą sobotę 
systemem ligowym do 26 marca.

Przedstawiam tabele oraz klasyfika-
cję strzelecką po 4 kolejkach.

Zapraszamy Wszystkich sympaty-
ków piłki nożnej do kibicowania swo-
im drużynom w każdą sobotę na dużej 
hali w szkole.

Wszelkie aktualności dot. Ligi publi-
kowane są na bieżąco na facebook’u: 
Urząd Gminy Choczewo

Paweł Wypych
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WALENTYNKOWY FESTIWAL SMAKU
Dnia 13 lutego 2016 r. na Gminnych 

Obiektach Sportowych w Choczewie 
odbyła się impreza pod nazwą „Wa-
lentynkowy Festiwal Smaku”, mają-
ca na celu promocję kuchni tradycyj-
nej, której hasło brzmiało: „Zakochaj 
się w tradycji”.

Wzięli w niej udział lokalne Koła 
Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa 
agroturystyczne, restauratorzy oraz 
prywatni przedsiębiorcy.

Gościem Festiwalu był mistrz Ca-
rvingu – Paweł Sztenderski, który 
wykonał kilka ciekawych pokazów 
rzeźbienia w warzywach i owocach.

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. Wicestarosta Powiatu Wejhe-
rowskiego Witold Reclaf, Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego Wojciech Rybakowski oraz 
Wójt Gminy Szemud Ryszard Kal-
kowski.
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POSTNY ŚLEDZIK

Trwa okres Wielkiego Postu (łac. 
jejunium quadragesimae), czasu 
czterdziestu dni poprzedzających 
Wielkanoc, wyraz czci okazywanej 
cierpiącemu Chrystusowi. Według 
przekazów został on wprowadzony 
przez samych apostołów.

Jest to czas, który ma pomóc w 
przygotowaniu do ważnych w życiu 
każdego katolika Świąt Wielkanoc-
nych. Dziś jest to nadal okres umar-
twień i wyrzeczeń podejmowanych 
indywidualnie.

Dawniej podczas postów spożywa-
no głównie suszone owoce, z któ-
rych sporządzano zupy owocowe 
tzw. brzad, ponadto bardzo popular-
ny żur, krupy jęczmienne, ziemnia-
ki podawane najczęściej z zsiadłym 

mlekiem lub maślanką oraz ryby 
(głównie śledź solony, nazywany 
żartobliwie postnikiem) i woda solo-
na ze śledzi tzw. sledzówka.

Śledź był od zawsze spożywany 
na Pomorzu ze względu na bliskość 
morza, łatwą dostępność, i przede 
wszystkim ze względu na bardzo 
cenne właściwości smakowe i od-
żywcze, a w okresie postów wy-
znaczonych przez Kościół stanowił 
główny i bardzo lubiany element po-
siłków.

Może więc warto sięgnąć do tra-
dycji i nie tylko w okresie Wielkiego 
Postu wprowadzać do naszych jadło-
spisów wszelkiego rodzaju rodzime, 
zdrowe i bogate m.in. w białko o 
wysokiej przyswajalności, w niena-
sycone kwasy tłuszczowe, witaminę 
D, ale również w szereg składników 
mineralnych jak jod, selen, fluor, 
magnez, wapń… ryby, w szczególno-
ści zaś śledzie… podawane według 
oryginalnych, sprawdzonych przepi-
sów…

W dniu 4 września 2006 roku na Li-
stę Produktów Tradycyjnych w kate-
gorii „Produkty rybołówstwa, w tym 
ryby”, został wpisany „Śledź pomor-

ski solony z beczki w zalewie słodko-
-kwaśnej” (woj. pomorskie). Potrawę 
wpisała na Listę Pani Genowefa Kra-
mek z Sasina.

A oto autorski przepis Pani Gieni, 
który warto wypróbować, by móc de-
lektować się niepowtarzalnym sma-
kiem.

Śledź pomorski solony z beczki w 
zalewie słodko-kwaśnej:

SKŁADNIKI:
śledź solony
cebula
pieprz w ziarnkach
liść laurowy
Zalewa:
woda – 6 szklanek
ocet – 1 szklanka
cukier – 1 szklanka
sól – 5 łyżeczek

Śledzie wypatroszyć, umyć. Wymo-
czyć i pokroić w dzwonka. Przygoto-
wać zalewę z octu. Śledzia ułożyć w 
naczyniu, przełożyć dużą ilością ce-
buli pokrojonej w półkrążki. Zagoto-
wać zalewę, ostudzić i zimną zalać 
pokrojonego śledzia. Marynować 
przez minimum 15 godzin.

/w.w./

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców Gminy Choczewo na obchody 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” dnia 01.03.2016 r. 

O godz. 16:00 parada pojazdów 
„Militarni Gniewino’ wraz z „Cho-
czewo 4x4” - przejazd ulicami Cho-
czewa spod budynku Zespołu Szkół 
w Choczewie (parking autobusów 
szkolnych). Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców do wzięcia udziału i 
skorzystania z przejazdu pojazdami 
wojskowymi „Militarnych” i woza-

mi terenowymi „Choczewo 4x4” brak 
ograniczeń wiekowych, zalecane 
barwy narodowe.

Następnie o godz. 17:00 w Zespole 
Szkół w Choczewie (wejście główne) 
spotkanie autorskie z panem Janem 
Stanisławem Smalewskim autorem 
książek „U boku Łupaszki”, „Żołnierze 
Łupaszki”, „Więzień Kołymy”, „Opo-
wiedział mi Maks”, a także trylogii 
„Łupaszka” opowiadających o losach 
kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks i 
jego żony Aldony, którzy byli naszy-

mi mieszkańcami, a także mjr. Zyg-
munta Szendzielarza ps. Łupaszka.

Po spotkaniu z pisarzem, Teatr 
„Pod Wieżą” pod kierownictwem 
Pani Wioletty Majer wystawi sztukę 
teatralną na podstawie trylogii Jana 
Stanisława Smalewskiego „Łupasz-
ka” pt. Maks i Aldona.

Obchody zakończą się dyskusją 
z autorem, podczas którego będzie 
możliwość nabycia Jego publikacji 
wraz z autografem i pamiątkowym 
zdjęciem. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Organizator - Stowarzyszenie im. 
kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks.

Współorganizatorzy - Wójt Gminy 
Choczewo p. Wiesław Gębka, Wice-
starosta Wejherowski p. Witold Rec-
law, Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii 
Europejskiej w Choczewie p. Andrzej 

Soboń.
Opieka medialna: telewizja TTM i 

Wieści Choczewskie.

Informujemy również, że dnia 
06.03.2016 r. o godz.12:00 w kościele 
parafialnym pw. Matki Bożej Kró-

lowej Polski odbędzie się uroczysta 
msza święta w intencji „Żołnierzy 
Wyklętych”(Niezłomnych) ZAPRA-
SZAMY!

W naszej pamięci Żołnierze Wyklę-
ci !!!

PGE EJ 1 Sp. z o.o. informuje:
Na terenie gminy Choczewo nadal może

powstać elektrownia jądrowa
PGE EJ 1, Spółka odpowiedzialna za 

budowę pierwszej polskiej elektrow-
ni jądrowej, w oparciu o wyniki prze-
prowadzonych analiz wskazała dwie 
lokalizacje w województwie pomor-
skim, które w największym stopniu 
spełniają społeczne i środowiskowe 
kryteria bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowej. Spółka zadecydowała, że 
na kolejnym etapie prac rozpatrywa-
ne będą dwa warianty: „Lubiatowo-
-Kopalino” w gminie Choczewo (w 
sąsiedztwie sołectw Słajszewo, Jac-
kowo i Biebrowo) oraz „Żarnowiec” 
na terenie gmin Gniewino oraz Kro-
kowa. Spółka zawnioskowała do Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska (GDOŚ) o objęcie procedurą 
oceny oddziaływania na środowisko 
w tych dwóch lokalizacjach, rezy-
gnując tym samym z przeprowa-
dzenia dalszych badań i oceny dla 
lokalizacji „Choczewo”, znajdującej 
się również w gminie Choczewo w 
pobliżu Wydmy Lubiatowskiej.

Decyzja o całkowitej rezygnacji 
z trzeciej dotychczas rozważanej 
lokalizacji „Choczewo” zapadnie 
ostatecznie po zatwierdzeniu przez 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska przyjętej przez Spółkę metody 
wariantowania budowy elektrow-
ni jądrowej, co powinno nastąpić w 
postanowieniu o zakresie raportu o 
oddziaływaniu w ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy.

Nazewnictwo wariantów lokali-
zacyjnych w gminie Choczewo, nie-
nawiązujące do najbliżej położonych 
miejscowości, wynika z uwarunko-
wań historycznych. Już w 2009 roku 
Ministerstwo Gospodarki, przed-
stawiając proponowane lokalizacje 
elektrowni jądrowej, zastosowało 
nazwy „Choczewo” oraz „Lubiato-
wo-Kopalino” w obecnym kształcie.

Lokalizacje te były następnie 
przedmiotem m.in. konsultacji mię-
dzypaństwowych w latach 2011-2013 
prowadzonych przez Ministerstwo 
Gospodarki w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 
Programu Polskiej Energetyki Jądro-
wej. Z uwagi na fakt, że aktualnie to-
czy się kolejna tura konsultacji mię-
dzypaństwowych, prowadzonych 
w ramach pierwszego etapu oceny 
oddziaływania na środowisko pro-
jektu elektrowni jądrowej, pierwotne 
zastosowane nazewnictwo lokaliza-
cji na obecnym etapie musi zostać 
zachowane.

PGE EJ 1, znając stanowisko miesz-
kańców gminy związane z nazwami 
lokalizacji, w ramach prowadzonych 
działań, m.in. rozmów z mediami, 
podkreśla, że lokalizacja „Lubiato-
wo-Kopalino” umiejscowiona jest w 
sąsiedztwie wsi Słajszewo, Jackowo 
oraz Biebrowo.

Decyzja o wyborze dwóch lokali-
zacji do dalszych badań zapadła po 
przeprowadzeniu szeregu analiz, 
między innymi w oparciu o przepro-
wadzone w 2015 roku inwentaryza-
cję siedliskową oraz badania hydro-
geologiczne. Przyczyną rezygnacji z 
lokalizacji „Choczewo” jest stwier-
dzone bardzo wysokie prawdopodo-
bieństwo znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszar Natura 
2000 Białogóra, podczas gdy w od-
niesieniu do lokalizacji „Lubiatowo-
-Kopalino” nie przewiduje się takie-
go oddziaływania. Co więcej, duża 
powierzchnia tej lokalizacji pozwala 
na takie zaplanowanie inwestycji, 
aby zminimalizować jej oddziaływa-
nie na środowisko, w tym na warun-
ki hydrologiczne i przyrodnicze.

PGE EJ 1 przygotowuje się obecnie do 
rozpoczęcia badań środowiskowych i 
lokalizacyjnych, których wyniki po-
służą do opracowania raportu o od-
działywaniu na środowisko i raportu 
lokalizacyjnego w celu przeprowa-
dzenia pełnej oceny oddziaływania 
planowanej inwestycji na środowi-
sko oraz uzyskania decyzji środowi-
skowej i lokalizacyjnej. Badania śro-
dowiskowe potrwają minimum rok 
i obejmą wszystkie okresy rozwoju 

kluczowych gatunków i siedlisk. Z 
kolei badania lokalizacyjne potrwa-
ją dwa lata i zostaną podzielone na 
kilka etapów. Planowane prace obej-
mą łącznie 13 obszarów badawczych, 
takich jak m.in.: inwentaryzację ar-
cheologiczną i przyrodniczą na lą-
dzie, monitoring hydrogeologiczny i 
hydrologiczny, badania geologiczne 
i geotechniczne czy badania jako-
ści środowiska morskiego. Obecnie 
Spółka prowadzi procedury przetar-
gowe, w ramach których wybrani 
zostaną wykonawcy poszczególnych 
prac badawczych.

Wyniki prowadzonej w ramach 
badań środowiskowych inwentary-
zacji przyrodniczej i wstępne wyniki 
z części badań lokalizacyjnych po-
zwolą pod koniec 2017 roku podać, 
na etapie opracowania raportu o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzięcia, 
preferowaną i alternatywną lokali-
zację elektrowni jądrowej.

***

Program Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych PGE EJ 1 – ruszył 

nabór wniosków na 2016 r.

W ramach współpracy z gmina-
mi, na terenie których znajdują się 
potencjalne lokalizacje pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej (Cho-
czewo, Krokowa, Gniewino), PGE 
EJ 1 uruchomiła w ubiegłym roku 
Program Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych, którego głównym 
celem jest umacnianie partnerskich 
relacji Spółki ze społecznością lokal-
ną poprzez wspieranie istotnych dla 
mieszkańców inicjatyw. W pierwszej 
edycji Programu gmina Choczewo 
otrzymała dofinansowanie 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).

Od 30 stycznia 2016 r. można skła-
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dać wnioski w kolejnej edycji Progra-
mu. O dofinansowanie mogą ubie-
gać się projekty z zakresu działań 
edukacyjno-informacyjnych propa-
gujących wiedzę na temat energety-
ki jądrowej, gminne projekty inwe-
stycyjne oraz inne inicjatywy istotne 

dla społeczności lokalnej.
Wszystkie informacje na temat 

Programu, w tym jego regulamin 
oraz formularze wniosków, dostęp-
ne są na stronie internetowej www.
pgeej1.pl oraz w Lokalnym Punkcie 
Informacyjnym PGE EJ 1 (ul. Pierw-

szych Osadników 30a, Choczewo), w 
którym można otrzymać odpowiedzi 
na wszystkie pytania dotyczące Pro-
gramu, jak również uzyskać pomoc 
przy wypełnianiu formularzy.

NADMORSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
ENERGETYKI JADROWEJ

Na wstępie chcielibyśmy podzię-
kować nowym członkom, którzy po 
opublikowaniu ostatniego artykułu 
w Wieściach Choczewskich się do 
nas zgłosili. Mija miesiąc od powsta-
nia w naszej Gminie Nadmorskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju Energetyki 
Jądrowej, a już wiele się wydarzyło. 
29 stycznia został przeprowadzony 
wywiad z kilkoma członkami Sto-
warzyszenia. Wywiad przeprowadził 
redaktor z Gryfa Wejherowskiego. 
Tematem przewodnim tego spotka-
nia było przedstawienie głównych 
założeń działalności Stowarzyszenia. 
Artykuł można zobaczyć na Naszym 
profilu na Facebook–u. Przedstawi-
ciele Stowarzyszenia wzięli także 
udział w wywiadzie dla Telewizji 
Gdańskiej, w której mogliśmy zoba-
czyć wypowiedzi m.in. Wójta Gmi-
ny Choczewo, przedstawiciela Gmi-
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ny Gniewino oraz przedstawiciela 
Nie Dla Atomu w Lubiatowie. Mate-
riał opublikowany był 02.02.2016 r. 
w Telewizji Gdańsk w wieczornym 
wydaniu Panoramy. W międzycza-
sie odbyło się spotkanie wewnętrz-
ne Stowarzyszenia, podczas którego 
uchwalony został harmonogram 
działań na rok 2016. Pierwszym z na-
szych działań będzie przeprowadze-
nie ankiety na terenie Gmin: Chocze-
wo, Krokowa i Gniewino dotyczącej 
udziału mieszkańców gmin lokaliza-
cyjnych w projekcie. Chcielibyśmy, 
aby już na tym etapie zostały prze-
prowadzone niezbędne analizy do-
tyczące rynku pracy i ewentualnego 

udziału w nim mieszkańców Gminy 
Choczewo. Ankieta pozwoli nam zde-
finiować interesy i potrzeby lokal-
nej społeczności w aspekcie budowy 
elektrowni jądrowej na Pomorzu. Za-
praszamy serdecznie do wypełnienia 
ankiet zarówno zwolenników jak i 
przeciwników budowy elektrowni 
jądrowej na naszym terenie, gdyż 
chcemy aby wyniki ankiety były jak 
najbardziej obiektywne. O wynikach 
ankiety poinformujemy w każdy 
dostępny dla Nas sposób. Ankietę 
będzie można wypełnić w Urzędzie 
Gminy oraz w Bibliotece.

Ponadto w dniu 5.02.2016 r. nasze 
Stowarzyszenie wystosowało oficjal-

ne pismo do Prezesa PGE EJ1 Jacka 
Cichosza, w którym to poinformo-
waliśmy spółkę o powstaniu nasze-
go Stowarzyszenia oraz przedstawi-
liśmy harmonogram planowanych 
działań, w które PGE EJ1 może się 
włączyć współpracując ze Stowarzy-
szeniem. Poczyniliśmy już wstępne 
rozmowy z organizacjami i stowa-
rzyszeniami, z którymi będziemy 
współpracować podczas prowadze-
nia działań informacyjno – eduka-
cyjnych na terenie gmin lokaliza-
cyjnych. O szczegółach i dalszych 
naszych projektach będziemy na bie-
żąco informować mieszkańców.

Zarząd NSREJ

CZWARTA ROCZNICA POWSTANIA KOMITETU 
OBYWATELSKIEGO

„TAK DLA ATOMU W GMINIE CHOCZEWO”
23 lutego minie czwarta rocznica 

powstania Komitetu Obywatelskiego 
„TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”. 
Podsumowanie naszej czteroletniej 
działalności przedstawiliśmy Państwu 
w styczniowym numerze Biuletynu.

Nasza działalność edukacyjna i 
uświadamiająca, że energia jądrowa 
jest ekologiczna, czysta, bezpieczna i 
potrzebna dla bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju, a budowa EJ w naszej 
gminie będzie przyczyną rozwoju gmi-
ny i całego regionu, przyniosła efekty, 
szczególnie wśród mieszkańców gmi-
ny i powiatu. Spotkania z ekspertami 
i specjalistami z zakresu energetyki 
jądrowej, bezpośrednie rozmowy z 
mieszkańcami i akcje prowadzone 
podczas imprez gminnych, sprawiły, 
że z roku na rok poparcie dla budowy 
EJ w naszym regionie wzrastało.

Na Konferencjach prasowych or-
ganizowanych przez Spółkę PGE EJ 1, 
w których systematycznie braliśmy 
udział, a relacje z nich zamieszcza-
liśmy w Gminnym Biuletynie Infor-
macyjnym, specjaliści z TNS Polska 
przedstawiali wyniki badań opinii 
publicznej między innymi na temat 
poparcia dla budowy EJ w sąsiedztwie. 
Badania wykazywały, że poparcie dla 
budowy elektrowni jądrowej, szcze-
gólnie w Gminie Choczewo, na prze-
strzeni czterech lat wzrastało i wciąż 
utrzymuje się na wysokim poziomie.

W październiku 2012 roku poparcie w 
Gminie Choczewo wynosiło 51%, jesie-
nią 2013 r. – 57%, wiosną 2013 r. – 60%, 
a jesienią 2014 r. – już 78%. Natomiast 
w Gminach Krokowa i Gniewino , nie-
zależnie od cyklicznych wahań w wy-

nikach badań, w latach 2011-14 widać 
było stale wysoki poziom poparcia dla 
budowy elektrowni jądrowej.

Obecnie skupiamy się na rozmo-
wach z Parlamentarzystami oraz z Mi-
nistrami odpowiedzialnymi za resort 
Energii, Rozwoju oraz Skarbu Państwa 
i uświadamiamy im konieczność pod-
jęcia szybkich decyzji w sprawie budo-
wy EJ. Podczas spotkań rozmawiamy 
o zbyt długim oczekiwaniu na podję-
cie ostatecznej i jednoznacznej decyzji, 
czy PPEJ będzie kontynuowany. Przed-
stawiamy również potrzeby i ocze-
kiwania mieszkańców, którzy wciąż 
mają nadzieję na rozpoczęcie budowy 
elektrowni w okolicy.

W tym celu, wraz z Obywatelskim 

Ruchem na Rzecz Energetyki Jądrowej 
zorganizowaliśmy w Sejmie 23 lutego 
Konferencję „ELEKTROWNIA  JĄDROWA 
- JEJ ZNACZENIE DLA POLSKI I POMO-
RZA”, mającą na celu przekonanie Po-
słów i Senatorów o konieczności przy-
spieszenia realizacji Programu polskiej 
energetyki jądrowej. Do uczestnictwa 
w Konferencji zaprosiliśmy Parla-
mentarzystów, władze Spółki PGE EJ 1, 
przedstawicieli Ministerstwa Energii 
oraz samorządowców z Pomorza.

Tak więc czwartą rocznicę powsta-
nia Komitetu, jego członkowie będą 
świętować w Sejmie!!!

Komitet Obywatelski
„TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”

...podczas rozmowy z Posłem Marcinem Horałą
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STOWARZYSZENIE „RAZEM”

 Dnia 15.01.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie or-
ganizacyjne nowego stowarzyszenia „Razem”, podczas którego wybrano Zarząd:

Prezes – Aniela Siemczuk
Zastępca – Witold Malinowski
Skarbnik – Mariola Mędrycka
Sekretarz – Elżbieta Skrzypkowska
Członek – Beata Obrzut
Komisja Rewizyjna będzie reprezentowana przez:
Przewodniczący – Jarosław Czapiewski
Członkowie – Marian Szymański i Ewa Wajda.
Wszystkie osoby zainteresowane współpracą serdecznie zapraszamy!

/E.K./

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W CHOCZEWSKIM 
KOLE EMERYTÓW I RENCISTÓW

W czwartek, 21 stycznia br. w Sali 
Gminnych Obiektów Sportowych w 
Choczewie członkowie Koła Eme-
rytów i Rencistów spotkali się, by 
wspólnie świętować „Dzień Babci i 

Dziadka”.
Na spotkanie zaproszeni zostali 

m.in. Wójt Gminy Choczewo Wie-
sław Gębka oraz Sekretarz Gminy 
Robert Lorbiecki, którzy wszystkim 

seniorom życzyli zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz nieustannej pogo-
dy ducha.

WIEŚCI Z SOŁECTW

„Rozterka”

Jestem człowiekiem?
Mieszkam na Ziemi.
Czy to wystarczy?
By żyć i kochać (?)

Nie wiem wszystkiego,
Nikt pewnie nie wie.
Chciałbym być sobą,
Lecz nie potrafię.

Dążę do celu,

Lecz co za cel to?
Bo go nie widzę,
Wręcz go się boję.

Sam nie wiem czego?
Żądam od życia.
Trochę radości.
Miłości trochę.

Pytań mam dużo,
Mniej odpowiedzi.
Lecz sam już nie wiem,
Kogo mam pytać.

Myśli me błądzą.
A język kłamie.
Chcę wszystko zmienić,
Co to za zmiany?

Mam tę nadzieję,
Że ktoś zrozumie
Myśl tu zawartą
W rozterce mojej.

Władysław Jankowski
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Choczewskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK NA-
DZIEI” informuje, że w dniu 09.02.2016 
r. o godzinie odbyło się spotkanie 
związane z tradycyjnym śledzikiem.

Na spotkanie zostali zaproszeni: 
Wójt Gminy Choczewo - Pan Wie-
sław Gębka, Sekretarz Gminy - Ro-
bert Lorbiecki, Przewodniczący Rady 
Gminy - Pan Krzysztof Łasiński oraz 
członkowie Stowarzyszenia. W trak-
cie spotkania zabrali głos Wójt Gmi-
ny Choczewo, Przewodniczący Rady 
Gminy, Sekretarz Gminy. Ponadto 
były czytane wiersze Pana Władysła-
wa Jankowskiego ze Zwartowa, Pani 
Grażyny Strongowskiej z Choczewa i 
Ewy Świątek.

Wszystkie potrawy na to spotkanie 
przygotowały Panie, które są człon-
kiniami Stowarzyszenia, między 
innymi: Pani Krystyna Krakowiak, 
Elżbieta Lulek, Bożena Jankowska, 
Małgorzata Śmigiel, Katarzyna Kote-
ra, Wiesława Wróbel i inne, których 
nie wymieniłam, ale wszystkim Pa-
niom bardzo serdecznie dziękuję. Bar-
dzo dziękujemy także Panu Andrze-
jowi Lesnnau i Zbyszkowi Koterze, 
którzy przygotowali salę i naczynia.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłe i 
serdecznej atmosferze. Poza tym roz-
mawialiśmy o tym, co chcemy jesz-
cze zrobić w tym roku, gdyż w roku 
2015 wykonaliśmy plan działania w 
99%, z wyjątkiem wyjazdu na basen. 
Gdybyśmy mieli środki, na pewno i to 
by się udało.

Wszystkim członkom naszego Sto-
warzyszenia życzę wszystkiego do-
brego, dużo zdrowia i sił w tym roku.

Jeśli mogę prosić, przychodźcie na 
spotkania, gdyż w grupie możemy 
rozwiązać o wiele więcej problemów 
dotyczących osób chorych i niepełno-
sprawnych.

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
spotkanie.

Zarząd

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK NADZIEI"

zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Choczewo oraz spoza jej terenu:
"JEŚLI MOŻESZ, TO PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE CHOCZEWO". KRS: 0000394948

Informujemy,  że  najbliższe  spotkanie  osób  niepełnosprawnych  odbędzie  się  w  dniu

08.03.2016 r. o godzinie 13.00 w Sali Gminnych Obiektów Sportowych w Choczewie.

*****

Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "PROMYK NADZIEI" informuje, że
w dniu 09.02.2016 r. o godzinie odbyło się spotkanie związane z tradycyjnym śledzikiem.

Na spotkanie zostali zaproszeni: Wójt Gminy Choczewo - Pan Wiesław Gębka, Sekretarz
Gminy - Robert Lorbiecki, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Krzysztof Łasiński oraz członkowie

Stowarzyszenia. W trakcie spotkania zabrali głos Wójt Gminy Choczewo, Przewodniczący Rady
Gminy,  Sekretarz  Gminy.  Ponadto  były  czytane  wiersze  Pana  Władysława  Jankowskiego  ze

Zwartowa, Pani Grażyny Strongowskiej z Choczewa i Ewy Świątek.
Wszystkie  potrawy  na  to  spotkanie  przygotowały  Panie,  które  są  członkiniami

Stowarzyszenia, między innymi: Pani Krystyna Krakowiak, Elżbieta Lulek, Bożena Jankowska,
Małgorzata Śmigiel,  Katarzyna Kotera, Wiesława Wróbel i inne, których nie wymieniłam, ale

wszystkim  Paniom  bardzo  serdecznie  dziękuję.  Bardzo  dziękujemy  także  Panu  Andrzejowi
Lesnnau i Zbyszkowi Koterze, którzy przygotowali salę i naczynia.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłe i serdecznej atmosferze. Poza tym rozmawialiśmy o
tym, co chcemy jeszcze zrobić w tym roku, gdyż w roku 2015 wykonaliśmy plan działania w 99%,

z wyjątkiem wyjazdu na basen. Gdybyśmy mieli środki, na pewno i to by się udało.
Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i

sił w tym roku.
Jeśli mogę prosić, przychodźcie na spotkania, gdyż w grupie możemy rozwiązać o wiele

więcej problemów dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych.
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie.

Zarząd
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„KOCHAJCIE – RESZTA JEST NICZYM” 
Jean de La Fontaine

Kilka dni temu, 14 lutego był dzień, 
którego patronem jest św. Walen-
ty… Tego dnia w wielu krajach na 
świecie, a w Polsce od kilkunastu lat, 
obchodzony jest tzw. Dzień Zakocha-
nych. Zwyczaj ten wywodzi się z XIV-
-wiecznej Anglii, choć tak naprawdę 
pochodzenia zwyczajów związanych 
z walentynkami należy poszukiwać 
w luperkaliach - rzymskim święcie 
płodności, które w związku z ekspan-
sją Cesarstwa Rzymskiego pojawiło 
się również na Wyspach Brytyjskich.

Św. Walenty, był chrześcijańskim 
kapłanem - biskupem Terni pod Rzy-
mem, który według legendy, za cza-
sów cesarza rzymskiego Klaudiusza 
II udzielał potajemnie ślubów. Jako 
że robił to wbrew edyktowi cesar-
skiemu, zabraniającemu udzielania 
małżeństw, został zamordowany w 
270 roku.

W innych podaniach można na-
tomiast przeczytać, że św. Walenty 
uzdrowił z epilepsji małego chłopca, 

co przyczyniło się do nawrócenia i 
ochrzczenia całej jego rodziny, ale na 
Walentego ściągnęło to wyrok śmier-
ci. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 
roku.

Od tego momentu kult Świętego 
Walentego rozwijał się dość szybko. 
Ponieważ padaczka, a także wszel-
kiego rodzaju choroby nerwowe, były 
wówczas w Europie bardzo częste, 
Święty znalazł licznych czcicieli na 
całym kontynencie.

Obecnie Św. Walenty patronuje nie 
tylko chorym na epilepsję, ale i na 
choroby nerwowe. Jest opiekunem 
chorych psychicznie oraz ludzi ogar-
niętych „mrokiem umysłu”.

I chyba to nie przypadek, że trady-
cja uczyniła z patrona osób chorych 
nerwowo i „szaleńców”, również 
patrona zakochanych. Nie jest to 
przecież wcale odległa analogia, bo 
wszakże prawdziwa miłość powinna 
mieć w sobie coś z szaleństwa…

A że Święto Zakochanych nie do 
końca jest wyłącznie świętem ame-
rykańskim, może świadczyć fakt, że 
w 1496 r. papież Aleksander VI oficjal-
nie ogłosił św. Walentego patronem 
zakochanych.

W Dzień Św. Walentego zakochani 
wysyłają do siebie kartki, walentyn-
ki, których motywem przewodnim 

są serca, kwiaty, czułe wyznania mi-
łości. Powszechne jest również wrę-
czanie sobie prezentów i kwiatów, 
które mają potwierdzać ich wzajem-
ne uczucie.

Walentynki są niezaprzeczalnie 
dniem, w którym uwalniają się po-
zytywne emocje, które skłaniają do 
okazywania uczuć. Wyznanie dru-
giej osobie, że jest dla nas kimś waż-
nym i bliskim, staje się niewątpliwie 
ogromnym źródłem radości i daje 
nam szczęście.

Skorzystajmy więc ze sprzyjających 
okoliczności Walentynek oraz z tego, 
co daje nam Święty Walenty, i na fali 
tego święta okazujmy serdeczność i 
dobre uczucia wszystkim ludziom 
wokół nas. Zamiast obdarowywania 
się kolejnym niepotrzebnym drobia-
zgiem, w dowód sympatii i miłości 
ofiarujmy sobie nawzajem coś bar-
dziej cennego niż rzeczy material-
ne, ofiarujmy innym uśmiech, czas, 
cierpliwość i zainteresowanie.

A gdy mottem każdego kolejnego 
dnia będą słowa Św. Franciszka Sa-
lezego: „Jedyną miarą miłości jest 
miłość bez miary”, to na pewno uda 
nam się zachować „walentynkowy” 
nastrój w naszym życiu na dłużej…

/w.w./

SOŁECTWO KOPALINO-LUBIATOWO

NASZ KOMENTARZ…
Minął już ponad rok od ostatnich 

wyborów do Rad Gmin, Powiatów i 
Sejmików. Emocje wyborcze opadły i 
wydawać by się mogło, że mało kto 
śledzi poczynania naszych przedsta-
wicieli w tych organach. Nic bardziej 
mylnego. Powoli, ale systematycznie 
rośnie nasza świadomość obywatel-
ska, o możliwości bieżącego wpły-
wania poprzez radnych lub osobiście 
w sprawy, które nas dotyczą.

 Nie inaczej jest w naszym 
sołectwie. Jako Rada Sołecka często 
pytani byliśmy o nasze zamierzenia 
i plany dotyczące rozwoju naszych 
miejscowości Kopalina-Lubiatowa, 
o problemy z jakimi się spotykamy, 

o relacje między Radą Sołecką - Radą 
Gminy – Wójtem. W związku z tym, 
że Przewodniczący Rady organizuje i 
nadzoruje pracę radnych, skierowa-
liśmy 14.01.2016 r. pismo do Przewod-
niczącego Rady Gminy Bronisława 
Nowaka, w którym zawarliśmy na-
sze krytyczne uwagi dotyczące anga-
żowania się radnego Mateusza Cu-
pryniaka w rozwiązywanie naszych 
wspólnych problemów. Przewod-
niczący Bronisław Nowak przesłał 
nam pisemną odpowiedź, ale odmó-
wił przedstawienia tych informacji 
ogółowi zebranemu na posiedze-
niu Rady Gminy Choczewo w dniu 
27.01.2016 r., informując, że nie ma 

takiego obowiązku.
 Zerwanie więzi ze swoim 

środowiskiem oraz 50-cio procen-
towe uczestnictwo w pracach Rady 
Gminy, nie najlepiej świadczy o od-
powiedzialnym podejściu radnego 
Mateusza Cupryniaka do obowiąz-
ków Radnego Rady Gminy Choczewo.

W załączeniu:
Pismo do Przewodniczącego Rady 

Gminy Choczewo
Odpowiedź Przewodniczącego Rady 

Gminy Choczewo

Rada Sołecka Sołectwa Kopalino-
-Lubiatowo
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RADA GMINY
- ROLA, KOMPETENCJE I ZADANIA -

Przebieg kilku ostatnich Sesji Rady 
Gminy Choczewo pokazał, że nie 
wszyscy wyborcy zadowoleni są z 
pracy radnych, których, których wy-
brali w wyborach samorządowych 
jesienią 2014 roku. Okazało się rów-
nież, że nie wszyscy radni zadowole-
ni są z pracy Przewodniczącego Rady 
Gminy….

W związku z tym, przypomnę jaka 
jest rola, kompetencje i zadania Rady 
Gminy oraz każdego radnego, aby 
wyborcy wiedzieli czego od „swojego” 
radnego mogą wymagać i oczekiwać 
i z czego będą mogli go rozliczyć, gdy 
zechce kandydować w następnych 
wyborach.

Rada Gminy pełni najważniejszą 
rolę w systemie zarządzania gminą. 

Jest ona organem przedstawiciel-
skim, który w formie uchwał podej-
muje decyzje dotyczące najistotniej-
szych spraw i problemów gminy.

Do właściwości rady gminy należą 
wszystkie sprawy pozostające w za-
kresie działania gminy, o ile ustawy 
nie stanowią inaczej. Rada gminy ze 
swojego grona może powoływać sta-
łe i doraźne komisje do określonych 
zadań, ustalając przedmiot działania 
oraz skład osobowy.

Każdy radny jest obowiązany do 
brania udziału w pracach rady i jej 
organów oraz innych instytucji sa-
morządowych, do których został wy-
brany lub desygnowany.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o sa-
morządzie gminnym, obowiązkiem 
radnych jest kierować się dobrem 
wspólnoty samorządowej oraz utrzy-
mywanie stałej więzi z mieszkańca-
mi oraz ich organizacjami, reprezen-
towanie wyborców danej gminy, a 
w szczególności przyjmowanie zgła-
szanych przez mieszkańców gminy 

postulatów i przedstawianie ich or-
ganom jednostki samorządu teryto-
rialnego do rozpatrzenia, z tym, że 
zgodnie z przepisem ustaw radni nie 
są jednak związani instrukcjami wy-
borców.

Natomiast do zadań Rady Gminy 
należy wspieranie i upowszechnia-
nie idei samorządowej, promocja 
gminy, współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, współpraca ze spo-
łecznościami lokalnymi i regional-
nymi innych państw.

Polskie ustawodawstwo jest w sto-
sunku do radnych bardzo łagodne i 
pobłażliwe, gdyż żaden przepis za-
warty w ustawach samorządowych 
nie reguluje odpowiedzialności rad-
nego za nienależyte wypełnianie 
swoich obowiązków.

Pamiętajmy jednak, że niezreali-
zowanie obietnic wyborczych może 
przeszkodzić w ponownym wybo-
rze…

/w.w./
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ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE

Choczewo, 29.02.2016 r.

Sprawozdanie
z pracy świetlicy w Kierzkowie

W pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2015/2016 w świetlicy w 
Kierzkowie jeden raz w tygodniu, w 
godzinach 15.30-17.30 odbywały się 
zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 W czasie zajęć dzieci korzy-
stały z różnego rodzaju gier plan-
szowych rozwijających kreatywne 
myślenie, spostrzegawczość i zdo-
byte umiejętności. Brały też udział 
w zabawach grupowych. Ponadto re-
alizowano programy profilaktyczne 
dotyczące, zdrowia, bezpieczeństwa 
i kultury zachowań. W pierwszych 
tygodniach organizowane zabawy w 
świetlicy miały na celu zintegrowa-
nie grupy, poznanie zasad wspólnej 
pracy i obowiązujących regulami-
nów.

W kolejnych tygodniach prowa-
dzono zajęcia artystyczne umożli-
wiające poznanie technik wykony-
wania prac plastycznych. Odbywały 
się również zajęcia aerobiku, pod-

czas których dzieci ćwiczyły układy 
taneczne. W bieżącym semestrze 
wykonane zostały gazetki ścienne, 
takie jak „Słowo o jesieni”, „Święta 
Bożego Narodzenia”, „Zima”.

Dużym zainteresowaniem uczest-
ników cieszyły się zorganizowane 
konkursy. W konkursie recytator-
skim „Mój ulubiony wiersz” I miejsce 
zajęła Agnieszka Bocho, II miejsce – 
Mikołaj Wajda, III miejsce – Martyna 
Chyrzyńska, wyróżnienie otrzymał 
Michał Bocho. W konkursie plastycz-
nym „Bombka na choinkę” I miejsce 
zajęła Agnieszka Bocho, II miejsce – 
Michał Bocho, III miejsce – Martyna 
Charzyńska, wyróżnienie otrzymał 
Mikołaj Wajda. W konkursie pięk-
nego czytania baśni Charlesa Per-
raulta „ I miejsce zajęła Amelia Iks, II 
miejsce – Krystian Fleming, II miej-
sce – Agnieszka Bocho. Dnia 13 paź-
dziernika 2015 r. dzieci uczestniczyły 
w zorganizowanym w świetlicy wie-

czorku poetyckim pod hasłem „Brze-
chwa, Tuwim – ulubieni poeci”.

Młodzież z Kierzkowa i Osiek Lę-
borskich uczestniczyła w wyjazdach 
do kina w Rumi na filmy: „Klub 
włóczykijów” w reżyserii Tomasza 
Szafrańskiego - 25 września 2015 r. i 
„Alvin i wiewiórki” w reżyserii Wal-
ta Beckera - 18 lutego 2016 r. W dniu 
1 grudnia 2015 r. we współpracy z 
Sołectwem Kierzkowo, dzieciom z 
udziałem rodziców zorganizowane 
zostały Mikołajki. Ponadto 15 grud-
nia 2015 r. młodzież uczestniczyła w 
koncercie zespołu Enej zorganizowa-
nym w Gdyni.

Tematyka spotkań również obej-
mowała zagadnienia, takie jak zdro-
we odżywianie oraz moje zaintereso-
wania literackie.

Podczas spotkań organizowano 
także pomoc dzieciom w odrabianiu 
lekcji.

Choczewo, 29.02.2016 r.

Sprawozdanie z pracy świetlicy w Lublewie
Dzieci i młodzież z Lublewa i Lu-

blewka jeden raz w tygodniu, w go-
dzinach 15.30-17.30 uczestniczyły w 
zajęciach świetlicowych organizo-
wanych w budynku byłej szkoły w 
Lublewie.

W pierwszych tygodniach organi-
zowane zabawy w świetlicy miały na 
celu zintegrowanie grupy, poznanie 
zasad wspólnej pracy i obowiązują-
cych regulaminów. Podczas spotkań 
realizowane były elementy progra-
mów profilaktycznych dotyczących 
zdrowia, bezpieczeństwa i kultury 
zachowań. Prowadzono  również za-
jęcia artystyczne umożliwiające po-
znanie technik wykonywania prac 
plastycznych.

W bieżącym semestrze dzieci wy-
konały gazetki ścienne, takie jak 

„Jesień”, „Wszystkich Świętych”, 
„Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, 
„Zima”. W czasie zajęć dzieci korzy-
stały także z różnego rodzaju gier 
planszowych rozwijających kreatyw-
ne myślenie, spostrzegawczość i zdo-
byte umiejętności oraz brały udział 
w zabawach grupowych. Organizo-
wano również zabawy z wykorzysta-
niem doświadczeń chemicznych.

Młodzież z Lublewa i Lublewka  
uczestniczyła w wyjazdach: do kina 
w Rumi na film „Hotel Transylwa-
nia”, cz.2 w reżyserii Genndy Tarta-
kovsky - 23 października 2015 r., do 
Bowling Klub Olimp w Wejherowie 
- 16 lutego 2016 r. oraz na koncert ze-
społu Enej w Gdyni – 15 grudnia 2015 
r.

Dużym zainteresowaniem uczest-

ników cieszyły się przeprowadzone 
w bieżącym semestrze konkursy. W 
konkursie plastycznym „Bombka na 
choinkę” I miejsce zajął Antoni Hintz-
ke, II miejsce – Sebastian Bullmann, 
III miejsce – Grzegorz Bullmann. W 
konkursie plastycznym „Ozdoba cho-
inkowa” I miejsce zajął Grzegorz Bul-
lmann, II miejsce – Roman Hintzke, 
III miejsce – Amelia Formela, wyróż-
nienie otrzymał Antoni Hintzke.

W dniach 8 października 2015 r. i 13 
stycznia 2016 r. dzieci czytały baśnie i 
bajki w ramach kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”.

Tematyka spotkań również obej-
mowała zagadnienia, takie jak: zdro-
we odżywianie, moje hobby, moje 
zainteresowania literackie, zagroże-
nia cywilizacyjne.
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EGZAMIN NA „CZARNY PAS KARATE –
POKONAĆ SAMEGO SIEBIE”

Wielu ludzi, zwłaszcza młodzież, 
fascynowało się wschodnimi sztu-
kami walki. Największa moda na 
„karate” nastała po wejściu na ekra-
ny kin filmu „Wejście Smoka” z Bru-
cem Lee w roli głównej. Powstawały 
sekcje karate, a młodzież z wielkim 
zapałem rozpoczynała treningi sztu-
ki walki, żeby być tak sprawnym, jak 
ich idol – Bruce Lee. Część z nich, po 
kilku lekcjach rezygnowała z trenin-
gów i bo szybko przekonywała się, że 
do osiągnięcia mistrzostwa potrzeba 
nie tylko marzeń, ale też wielu lat 
ciężkich treningów. Do Klubów Ka-
rate trafiali również i tacy, którzy 
sądzili, że kilka lekcji pomoże im 
rozwiązać problemy z silniejszymi 
kolegami, a „ulica będzie truchla-
ła przed nimi ze strachu”. Niestety, 
nic takiego nigdy nie nastąpi, a ich 
marzenia prędko się rozwieją. Na 
treningach pojawiają się też osoby, 
których ciekawi egzotyczna sztuka 
walki, ale tylko zewnętrznie i ten 
słomiany zapał nigdy nie doprowa-
dzi ich do mistrzostwa.

Treningi karate to ciężka i syste-
matyczna praca dla najwytrwal-
szych, którzy przekraczając granice 
samego siebie dochodzą do mistrzo-
stwa.

Karate jest trudne, treningi ciężkie, 
czasem mozolne…, ale właśnie tylko 
w ten sposób rozwijamy się i staje się 
ono naszą drogą do celu, którym jest 
samodoskonalenie się i osiągnięcie 
mistrzostwa.

Swoją drogę rozpoczynałem tak, 
jak wielu innych. Początki były bar-
dzo trudne, gdyż nie miałem opar-
cia w nauczycielu, który wskazałby 
mi drogę. Jednak moja determina-
cja i pragnienie zdobycia mistrzo-
stwa były tak ogromne, że pomimo 
chwil zwątpienia, każdego następ-
nego dnia rozpoczynałem treningi 
od nowa…

Po wielu latach żmudnych trenin-
gów, również w moim przypadku, 
przychodzi moment, kiedy nabyte 
umiejętności należy powierzyć na-
uczycielowi - mistrzowi, aby to wła-
śnie on sprawdził i potwierdził, czy 

jesteśmy już godni tytułu mistrza i 
prawa do posiadania czarnego pasa.

Egzamin na czarny pas w karate 
jest bardzo ciężki – fizycznie i psy-
chicznie. To walka ze samym sobą, 
ze swoimi słabościami, ze zmęcze-
niem…, w której trzeba „pokonać sa-
mego siebie”.

Wszystkim moim uczniom życzę 
osiągnięcia mistrzostwa na drodze 
karate, na drodze którą wybrali.

Sensei 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 Sensei Walde-

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

nych!
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
„Kaczka cudaczka”

W styczniu gościliśmy ponownie 
artystów z grupy „Art.- Re” z Krako-
wa. Aktorzy zaprezentowali młodym 
widzom adaptację wiersza ”Kaczka 
dziwaczka” Jana Brzechwy. Głów-
ną bohaterkę czekało wiele przygód. 
Dzieci miały możliwość wystąpienia 
na scenie, pomagały Kaczce rozwią-
zywać problemy. W końcu doktor 
Dzięcioł doradził jej, że najlepszym 
sposobem na dobre samopoczucie 
jest pozostanie samą sobą.

Morał bajki, barwne kostiumy i 
scenografia na pewno zostaną na 
długo w pamięci.

/M.L./

Magia fotografii

Dnia 13.01.2016 r. gościem w na-
szym przedszkolu był pisarz z pasją 
fotografowania ze Studio Fotogra-
fowania Mig.

Odbyły się małe warsztaty z foto-
grafii, których celem było przybli-
żenie dzieciom zawodu fotografa, 
poznanie wyglądu profesjonalnego 
sprzętu do wykonywania zdjęć, za-
uważenie, iż zrobienie ładnego zdję-
cia to także sztuka artystyczna. Cie-
kawostką dla dzieci było poznanie, 
nie tak powszechnej w codziennym 
wykonywaniu zdjęć, metody łącze-
nia wykonania zdjęcia z pomocą 
programu komputerowego. Zdjęcia, 
które fotograf wykonał dzieciom 
będą w efekcie portretem na mate-
riale szarpanym sepia. Dzieci mia-
ły okazję dokładnie zapoznać się ze 
sprzętem fotograficznym, wzbogaci-
ły słownictwo o takie pojęcia jak: sta-
tywy, tło, ekran, osłony, obiektyw, 
lampy błyskowe, sesja zdjęciowa. 
Nasze przedszkolaki były bardzo za-
interesowane zajęciami i brały czyn-
ny udział w tej zabawie z fotografią, 
gdyż nasz gość opowiadał w bardzo 
przystępny i interesujący sposób: 
wplatając żarty, zagadki i historyjki 
bawiące dzieci. Nasz gość korzystał 
z pomocy kaczuszki - zabawki, która 
świetnie pomagała złagodzić nerwo-
wość przed pozowaniem do zdjęcia. 
Patrząc na miny i zachowanie dzie-
ci sądzę, że ze spotkania były bardzo 
zadowolone.

/I.Ch./
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

Dzień Kubusia Puchatka
Nie wszyscy wiedzą, że 18 stycz-

nia jest „Dzień Kubusia Puchatka”. 
Uczniowie S.P. Ciekocino już o tym 
pamiętają, gdyż w tym dniu rozstrzy-
gnięte zostały konkursy dotyczące 
bohaterów książki „Kubuś Puchatek”.

W pewnej rodzinie w Anglii przy-
szedł na świat chłopczyk – Krzyś. 
Na pierwsze urodziny Krzyś otrzy-
mał od mamy pluszowego misia. 
Tata chłopca cały czas obserwował 
zabawę z misiem swojego synka i 
wpadł na pomysł by napisać o tym 
książkę. W 1926 roku 14 października 
książka pt. „Kubuś Puchatek” została 
wydana po raz pierwszy. Napisał ją 
tata Krzysia Aleksander Alan Milne. 
Od razu wszystkie dzieci na całym 
świecie pokochały misia o bardzo 
małym rozumku. Inne zwierzątka 
też zostały podarowane Krzysiowi. 
Kłapouchy był prezentem gwiazdko-
wym od mamy. Prosiaczek został po-
darowany Krzysiowi przez sąsiadkę. 
Sowę i królika Krzyś miał w swoim 

ogródku. A skąd imię Kubuś Pucha-
tek? Krzyś bardzo często odwiedzał 
ze swoim tatą w ZOO małego niedź-
wiadka, który właśnie takie miał 
imię. Nazwał tak też swojego pluszo-
wego misia.

Uczniowie podzieleni zostali na III 
grupy wiekowe. I grupa- „0”- I klasa 
miały za zadanie wykonać obrazek z 
jednym z bohaterów książki, II gru-
pa- II- III klasa miały wypełnić test 
zawierający pytania, krzyżówkę oraz 
odgadnąć poprawnie który z bohate-
rów wypowiedział dane słowa, na-
tomiast III grupa- IV-VI klasy miały 
za zadanie napisać swój wiersz do-
tyczący wybranego bohatera książki. 
Nie były to łatwe zadania. Zwycięz-
cami zostali: I grupa: Zofia Forna-
lik, Karolina Czarnowska, Krzysztof 
Czerwionka, Marcel Wilkos, Niko-
la Płotka, Amelia Dunst, Dżuliana 
Mruczkowska. II grupa: Karolina 
Podwojska, Julia Książek, Konrad 
Orzechowski, Aleksander Malinow-

ski, Anna Wypych, Sandra Cywiń-
ska. Zwycięzcy  III grupy to: Anita 
Orzechowska i Dominika Płotka. Na 
koniec przedstawiamy dzieło Anity. 
Gratulujemy!!!

„Sowa Mądra głowa”

W Stumilowym Lesie
mądra sowa mieszka
Ma przyjaciół wielu
taka z niej sóweczka.

Książek przeczytała sto
wszyscy chyba wiedzą to
Kubuś Puchatek często tam zacho-

dzi
Bo o mądre rady nigdy zapytać nie 

zaszkodzi

Jest najmądrzejszym mieszkań-
cem Stumilowego Lasu

lecz nie lubi zbytnio dużego hałasu
mówią o niej mądra głowa
taka jest właśnie Kubusiowa sowa.

Dzień Babci i Dziadka w Ciekocinie

22 stycznia odbył się w Szkole Pod-
stawowej w Ciekocinie uroczysty 
Dzień Babci i Dziadka. Wnukowie 
przygotowali występy. Na początku 
uroczystości odbył się pokaz karate. 
Uczniowie zaprezentowali, co już po-
trafią pokazać i jakie ćwiczenia wy-
konać w tejże dyscyplinie sportu.

Następnie było przedstawienie, a 
po nim taniec przygotowany przez 
Grupę Taneczną „Kreatywna 13-tka”. 
Każda klasa przygotowała ponad-
to wiersze i piosenki dla kochanych 
Dziadków.

Po uroczystych występach odbył się 
konkurs dla naszych  Gości. Wcze-
śniej dzieci przygotowały portrety 
swoich Babć i Dziadków. Zrobiono 
z prac sporą wystawę. Zadaniem 
Dziadków było rozpoznanie swojego 
portretu na wystawie. Po oprawie 
artystycznej odbyła się zabawa Babć 
i Dziadków z wnukami. Każdy mógł 
potańczyć i pobawić się ze swoimi 
bliskimi.

„Karnawał, karnawał...”

29 stycznia w Szkole Podstawowej 
w Ciekocinie odbył się bal karnawa-
łowy dla klas 0, I-III.

Na początku naszej zabawy wystą-
piła Grupa Taneczna „Kreatywna 13-
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stka” z klasy II. Uczniowie zaprezen-
towali układ taneczny do utworów 
„My Słowianie” oraz „Bo jak nie my, 
to kto”.

Po występie tancerzy czas był na 
zabawę. Dzieci pięknie przebrane ba-
wiły się wesoło. Bardzo chętnie brały 
udział w różnych konkursach, które 
przeplatane były zabawą taneczną. 
Wybrano także króla i królową balu. 
Wszystkie konkursy były nagradza-
ne.

Na zakończenie przybyło dwóch  
Mikołajów, wysłanników głównego 
Mikołaja z Laponii, którzy wręczyli 
wszystkim dzieciom prezenty.

Warsztaty integracyjne w Szkole 
Podstawowej w Ciekocinie

Dnia 01.02.2016 roku odbyły się w 
naszej szkole warsztaty integracyjne 
dla klas IV-VI. Przeprowadzone były 
one na zlecenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

Dzięki tym zajęciom uczniowie 
dowiedzieli się, co to jest integra-
cja. Wszyscy uczestniczyli w ćwicze-
niach, które uczyły współdziałania w 
grupie. Została też przeprowadzona 
pogadanka na temat zagrożeń w sie-
ci i przejawach przemocy w szkole.

Zajęcia bardzo spodobały się 
wszystkim uczestnikom. Uczniowie 
uczestniczyli w nich z dużym zaan-
gażowaniem.

(Samorząd Uczniowski)

Lekcja historii

Do naszej szkoły w Ciekocinie przy-
byli rycerze z Torunia i przeprowa-
dzili z uczniami lekcję historii.

Uczniowie mieli okazję poznać 
historię Polski od zarania chrze-
ścijaństwa w Ojczyźnie do końca 
średniowiecza. Młodsi uczniowie 
dowiedzieli się o królach, którzy 
piastowali koronę państwa. Starsi 
uczniowie mogli sobie przypomnieć 
historię Polski. Na koniec rycerze 
przeprowadzili konkursy, w których 
chętnych do udziału nie brakowa-
ło. Po konkursach uczniowie mogli 
przyjrzeć się i przymierzyć rzeczy 
używane w dawnych czasach przez 
średniowiecznych rycerzy.

Lekcja historii była ciekawie prze-
prowadzona i na pewno zostanie na 
długo w pamięci uczniów.

Dyskoteka karnawałowa
28 stycznia, późnym popołudniem 

odbyła się w szkole w Ciekocinie dys-

koteka karnawałowa. Była to zabawa 
dla klas IV- VI. Uczniowie bardzo ład-
nie się bawili i z chęcią brali udział 
w zorganizowanych przez Samorząd 
Uczniowski ciekawych konkursach 
tanecznych.

(Samorząd Uczniowski)
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ZESPÓL SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Co to jest integracja sensoryczna?
Od stycznia 2016 roku w Zespole 

Szkól w Choczewie działa doskonale 
wyposażony gabinet do terapii inte-
gracji sensorycznej.

Na czym polega terapia integracji 
sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej ma 
postać ukierunkowanej zabawy w któ-
rej dziecko chętnie uczestniczy i ma 
przekonanie, że tworzy zajęcia wspól-
nie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy 
się dzieci konkretnych umiejętności. 
Cel terapii skoncentrowany jest raczej 
na poprawie integracji pomiędzy zmy-
słami w układzie nerwowym. W pracy 
tą metodą terapeuta stymuluje zmysły 
dziecka oraz usprawnia takie zakre-
sy jak np.: motoryka mała, motoryka 
duża, koordynacja wzrokowo-rucho-
wa.

Zadaniem terapii SI jest zatem, do-
starczenie dziecku, podczas jego ak-
tywności ruchowej, kontrolowanej 
przez terapeutę ilości bodźców sen-
sorycznych, wywołujących w konse-
kwencji poprawę integracji bodźców 
docierających do dziecka zarówno z 
otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta 
przy zastosowaniu odpowiednich tech-
nik, eliminuje, wyhamowuje lub ogra-
nicza niepożądane bodźce obecne przy 
nadwrażliwościach sensorycznych lub 
dostarcza silne bodźce, co jest koniecz-
ne przy podwrażliwościach systemów 
sensorycznych.

Nie ma tutaj powtarzanego schema-
tu ćwiczeń, ale raczej „sztuka” ciągłej 
analizy zachowania dziecka i stałego 
doboru i modyfikacji ćwiczeń tak, aby 
dziecko było w stanie odpowiadać na 
nie coraz bardziej złożonymi reakcjami 
adaptacyjnymi.

Terapia integracji sensorycznej od-
bywa się w pomieszczeniu specjalnie 
do tego przystosowanym. Do terapii 
wykorzystywany jest specjalistyczny 
sprzęt taki jak: podwieszane platformy, 
huśtawki, hamaki, deskorolki, tram-
poliny, tunele, piłki gimnastyczne, 
równoważnie, a także materiały różnej 
faktury do stymulacji dotykowej, mate-
riały do stymulacji wzrokowej, węcho-
wej, smakowej itp.

Terapeuta SI bazując na swojej wie-
dzy, dostosowuje trudność zadań i ćwi-
czeń do poziomu możliwości dziecka 
oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmu-
jąc, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt ła-
twe, ani zbyt trudne dla dziecka. Ciągłe 
balansowanie na granicy możliwości 

dziecka poprawia organizację ośrod-
kowego układu nerwowego i wpływa 
na zmianę zachowania w sferze mo-
torycznej oraz emocjonalnej, poprawia 
funkcje językowe i poznawcze, a przede 
wszystkim przejawia się lepszą efek-
tywnością uczenia się. W trakcie tera-
pii postępy dziecka są monitorowane 
poprzez wykonywanie różnego rodzaju 
testów, jak również poprzez obserwację 
zmian zachowania.

Atmosfera podczas terapii sprzyja 
rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdo-
bywania i poznawania środowiska. 
Dziecko czując, że odnosi sukcesy w 
coraz większej ilości różnorodnych za-
dań i bardziej skomplikowanych ak-
tywnościach podnosi swoją samooce-
nę i chętnie uczestniczy w zajęciach. 
Takie doświadczenia w kierowaniu 
swoim zachowaniem zaczyna przeno-
sić również na inne sytuacje poza salą 
terapeutyczną, co zaczynają zauważać 
rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz 
dziecka i jego funkcjonowanie w środo-
wisku.

Co to jest integracja sensoryczna?
Twórcą teorii integracji sensorycznej 

jest dr A. Jean Ayres (1920–1989), psycho-
log, terapeuta i pracownik naukowy 
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los 
Angeles. Ayers opracowała szczegółowo 
teorię rozwoju integracji sensorycznej, 
weryfikując ją w trakcie licznych ba-
dań.

Integracja sensoryczna, w popular-
nym skrócie określana jako SI (z ang. 
„Sensory Integration”), to skompliko-

wany proces, podczas którego układ 
nerwowy człowieka odbiera informa-
cje z receptorów wszystkich zmysłów:
• wzrokowych,
• słuchowych,
• węchowych,
• smakowych,
• dotykowych (czucie powierzchnio-

we),
• proprioceptywnych (czucie głębokie),
• przedsionkowych (zmysł równowa-

gi, odbierający ruch).
Następnie, organizuje je, interpretuje 

i integruje ze sobą tak, aby mogły być 
wykorzystane w celowym i efektyw-
nym działaniu. Ten proces przebiega 
nieustannie, chociaż częściowo bez 
udziału naszej świadomości. Poszcze-
gólne zmysły współdziałają ze sobą 
podczas wykonywania złożonych za-
dań i ten proces stanowi ich integrację. 
Tworzenie procesów integracji sen-
sorycznej i ich doskonalenie odbywa 
się w pniu mózgu-części ośrodkowego 
układu nerwowego.

Mózg w każdej chwili naszego życia 
odbiera, segreguje i przetwarza bodźce 
zmysłowe. Gdy informacje te płyną bez 
większych zakłóceń, wcale nie jeste-
śmy świadomi istnienia, owych skom-
plikowanych procesów rozgrywających 
się w naszym systemie nerwowym, a 
mających wpływ na takie codzienne 
czynności jak np. mowa, planowanie 
ruchu, napięcie mięśniowe, postawa 
czy percepcja wzrokowa.

Idąc po schodach, trzymając torbę z 
zakupami i rozmawiając przez telefon, 
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nie zastanawiamy się nawet, jak to się 
dzieje, że wykonujemy to wszystko jed-
nocześnie nie potykając się o stopnie, 
nie myląc piętra, na które mamy dojść, 
nie rozsypując zakupów i nie gubiąc 
wątku prowadzonej rozmowy. Spraw-
ne wykonanie tego wszystkiego za-
wdzięczamy wielu procesom, z których 
zachodzenia nie zdajemy sobie sprawy.

Jednak, gdy z różnych przyczyn, pro-
cesy integracji sensorycznej zostają 
zakłócone możemy zauważyć u dziec-
ka objawy zaburzeń w przetwarzaniu 
informacji zmysłowych, a co za tym 
idzie nieadekwatne odpowiedzi na 
wyzwania otoczenia. Jeśli występują 
zaburzenia w odbiorze i integrowaniu 
bodźców zmysłowych mogą się wów-
czas pojawiać dysfunkcje w rozwoju 
poznawczym, motorycznym oraz w 
zachowaniu dziecka.

W zależności od rodzajów zaburzeń 
mogą one mieć negatywny wpływ na 
proces nabywania umiejętności czyta-
nia i pisania, zdolności samoobsługo-
we, poczucie równowagi, koordynację 
ruchową, wywoływać trudności w za-
kresie motoryki małej i dużej. Zaburze-
nia procesów Integracji Sensorycznej 
mogą być przyczyną nadpobudliwości 
psychoruchowej, impulsywności, bra-
ku koncentracji uwagi, nadwrażliwo-
ści dotykowej, słuchowej oraz niskiej 
samooceny. Należy podkreślić, że dys-
funkcje integracji sensorycznej mają 
negatywny wpływ także na rozwój spo-
łeczny i emocjonalny dziecka.

Dla kogo przeznaczona jest terapia 
integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej to 
jedna z ważniejszych metod stosowa-
nych w pracy z dziećmi z problemami 
w rozwoju. Terapia SI przeznaczona jest 
dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju 
problemami ukazującymi się w funk-
cjonowaniu w życiu codziennym, za-
równo niemowlęcym, przedszkolnym 
jak i szkolnym:

o obniżone lub wzmożone na-
pięcie mięśniowe;

o opóźniony rozwój motoryki 
dużej (mało sprawne ruchowo, biega-
jąc często przewracają się, mają trud-
ności z jazdą na rowerze itp.);

o opóźniony rozwój motoryki 
małej (problemy z samoobsługą, zapi-
nanie guzików, wiązanie sznurowadeł 
oraz wykonywanie czynności manu-
alnych: cięcie nożyczkami, rysowanie 
itp.);

o zaburzenia równowagi;
o nadruchliwość lub nadmierne 

spowolnienie dziecka;
o opóźniony rozwój mowy;
o specyficzne trudności w ucze-

niu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu;
o obniżona jakość pisma / ry-

sunku;
o nieprawidłowo reagują na 

bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, 
czesanie, mycie włosów, narzekanie na 
metki na ubraniu, chodzenie na boso), 
słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;

o trudności z koncentracją uwa-
gi;

o autostymulacja dziecka w za-
kresie pobudzania czynności układu 
przedsionkowego (częste bujanie się 
zarówno w ruchu rotacyjny lub linio-
wym) i proprioceptywnego (poszuki-
wanie ciągłego kontaktu fizycznego 
– np. odbijanie się od ścian, podskaki-
wania, zeskakiwania z dużych wyso-
kości charakteryzujących się nieprawi-
dłowymi reakcjami na ból);

o opóźniony rozwój psychomo-
toryczny;

o problemy emocjonalne;
o zaburzenia zachowania (agre-

sja, nieśmiałość);
o nadpobudliwość psychorucho-

wa (ADHD);
o zaburzenia koncentracji uwagi 

(ADD);.
Terapia integracji sensorycznej z po-

wodzeniem stosowana jest także u 

dzieci:
o z mózgowym porażeniem 

dziecięcym (MPD);
o niedowidzących;
o niedosłyszących;
o z alkoholowym zespołem pło-

dowym (FAS);
o z autyzmem, zespołem Asper-

gera;
o cierpiących na schorzenia o 

podłożu genetycznym
o z niepełnosprawnością inte-

lektualną;
o z innymi sprzężonymi zabu-

rzeniami.
Terapia integracji sensorycznej jest 

także stosowana jako metoda profilak-
tyczna m.in. u dzieci z ciąży wysokie-
go ryzyka, przedwcześnie urodzonych 
lub znacznie po terminie, po pobytach 
na oddziale noworodków z intensyw-
ną opieką medyczną, po powikłanych 
porodach, urodzonych przez cesarskie 
cięcie. Im wcześniej, dzięki prawidło-
wej obserwacji zostaną rozpoznane de-
ficyty leżące u podstaw zaburzeń, tym 
efekty terapii będą lepsze.

Metoda integracji sensorycznej jest 
także wykorzystywana jako forma pro-
filaktyki ewentualnych trudności w 
uczeniu się  i problemów rozwojowych 
oraz forma wspomagająca rozwój dzie-
ci prawidłowo rozwijających się.

Terapia SI nie „wyleczy” dziecka z 
autyzmu, Mózgowego Porażenia Dzie-
cięcego (MPDZ), ADHD czy zespołów 
genetycznych. Trzeba to wyraźnie za-
sygnalizować, iż w przypadku wyżej 
wspomnianych chorób, ta metoda 
terapii, jest jedynie, albo aż, metodą 
wspomagającą. To oczywiście nie zna-
czy, że nie powinniśmy podejmować 
się jej stosowania, aby usprawnić funk-
cjonowanie dziecka.

terapeuta integracji sensorycznej
Dorota Wątroba

XI Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
Dnia 15.01.2016r. odbył się XI Pomor-

ski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożona-
rodzeniowej w Szemudzie.

W konkursie brały udział dzieci klasy 
0b ze Szkoły Podstawowej w Chocze-
wie, które zostały przygotowane przez 
wychowawczynię p. Beatę Klawikow-
ską.

Podczas występu dzieci zaprezento-
wały dwie pastorałki: „W betlejemsczi 
szopie” A.Pellińkiego, oraz „Pastuszko-
wie w polu spale” A. Peplińskiego. Opra-
wę muzyczną przygotował p. Mateusz 
Radziejewski.
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BAWIMY SIĘ,  ROZWIJAJĄC NASZE ZDOLNOŚCI,

UCZYMY SIĘ SAMODZIELNOŚCI, WĘDRUJEMY,

ŻEGLUJEMY, POZNAJEMY ŚWIAT,  POMAGAJĄC PRZY

TYM INNYM !!! SKACZEMY, TAŃCZYMY, ŚPIEWAMY !!!

PRZECHODZIMY NIEZWYKŁE PRÓBY : ODWAGI,

MILCZENIA, PRAWDOMÓWNOŚCI. 

JESTEŚMY TAM, GDZIE NAS POTRZEBUJĄ !!!

My  POTRZEBUJEMY Waszego wsparcia !!!

PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO PODATKU 

DLA ZUCHÓW I HARCERZY Z CHOCZEWA !!!

NASZ KRS : 0000273799, cel szczegółowy 13/13 

ZHP CHG, HUFIEC WEJHEROWO, 10 CHGZ I 10 CHDH
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„WSPINAMY SIĘ… coraz wyżej, coraz dalej, 
coraz częściej …”

W styczniu harcerze dwukrotnie 
wybrali się na ściankę wspinaczko-
wą w Gdańsku. Było fantastycznie. 
Dla niektórych z nas była to niezła 
próba odwagi wejść na 12 metrową 
ścianę, dla innych wielkie rozciąga-
nie – a potem ból mięsni przez 3 dni. 
Nieważne jak wysoko, z jakim wysił-
kiem i z jaką ogromną przyjemno-
ścią, ale było extra. Już czekamy na 
kolejny taki wyjazd.

HARCERZE Z „DZIESIĄTEK”

„WYPARZANIE” JĘZYKA
Może i brzmi złowrogo, ale nie było 

tak źle... Zuchy podczas biwaku kar-
nawałowego przeszły tę niezwykła 
próbę. Mikstura Druhny Wiedźmy 
powinna zadziałać, ale... Jeśli nie, to 
powtórzymy !!!! Z przykrością infor-
mujemy, że troje zuchów nie przeszło 
tej próby pozytywnie. Następnym ra-
zem im też się jednak uda. Wszyst-

kie zuchy powinny to przejść, bo jak 
głosi 3. Prawo Zucha: ZUCH MÓWI 
PRAWDĘ !!! Zuchy, które nie potra-
fią słuchać, a mają zbyt duuużo do 
powiedzenia również muszą przejść 
„wyparzanie”. Każdy „żółtodziób” 
przez złożeniem Obietnicy Zucha, bę-
dzie miał język „WYPARZONY” !!!

ZUCHY I HARCERZE

BIWAK KARNAWAŁOWY
W dniach 09 - 10 stycznia 2016 r. 

odbył się biwak choczewskich zu-
chów w Świetlicy w Kopalinie. Pod-
czas zabawy zuchy wcieliły się w 

postacie z bajek, w swoich bohate-
rów. Były księżniczki, spidermen, 
wilkołak, policjant, czarownice, bał-
wanek oraz kot. Wszyscy uczestnicy 
balu brali udział w przygotowanych 

konkursach i zabawach, a następnie 
wspólnie przygotowali pyszną kola-
cję. Późnym wieczorkiem zmęczone 
zuchy wskoczyły do swoich śpiwo-
rów, by spać… 

Dziękujemy bardzo naszym opie-
kunom: dh. Julii, dh. Dorocie i dh. 
Damianowi za przygotowanie bi-
waku, a panu sołtysowi – Jakubowi 
Świątek za gościnę
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2016
W tym roku zuchy z 10 Choczew-

skiej Gromady Zuchowej „MALI KOR-
SARZE”, prowadzone przez dh. Da-
miana, wzięły udział w kwestowaniu 
na rzecz WOŚP i zrobiły to wspaniale, 
do swych małych puszeczek uzbiera-
ły 997,30 zł. Jest się czym pochwalić. 
Zaangażowały się również w 24.Finał 
na gminnych obiektach sportowych. 
Dziękujemy !!!

Harcerze z 10 Choczewskiej Druży-
ny Harcerskiej „MŁODE WILKI” (wraz 
z dh. Dorotą) oraz z 10 Choczewskiej 
Drużyny Starszoharcerskiej „WILKI” 
(wraz z dh. Radkiem) również bardzo 
mocno zaangażowali się w tegorocz-
ny Finał WOŚP - u. Uzbierali ponad 
2.600 zł oraz brali czynny udział pod-
czas przygotowywania loterii oraz 
kwestowaniu na obiektach sporto-
wych. Dziękujemy za pomoc !!!

NADANIE SZTANDARU HUFCA ZHP WEJHEROWO
24 stycznia 2016 r. w Kolegiacie w 

Wejherowie miała miejsce niezwy-
kła uroczystość, na którą zaprosili-
śmy naszych Przyjaciół. Oprócz dru-
żyn naszego hufca oraz jednostek 
ZHR oraz hufców z Gdańskiej Cho-
rągwi ZHP, było wiele niezwykłych 
gości. Gromada zuchowa z Choczewa 
ufundowała gwoźdź do sztandaru. 
Byliśmy tam wszyscy: zuchy, harce-
rze, instruktorzy, a przede wszystkim 
rodzice zuchów i harcerzy, którzy 
zawsze są blisko naszych przedsię-
wzięć. Dziękujemy za wsparcie, po-
moc i zaangażowanie. Ta niezwykła 
uroczystość pokazała, że harcerstwo 
to nie tylko zabawa, wszechstronny 
rozwój młodego człowieka ale przede 
wszystkim służba, patriotyzm oraz 
radość.

„WILKI”

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE

KALENDARIUM GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE- STYCZEŃ/LUTY 2016

19 stycznia - uroczyste wręczenie 
nagród w Konkursie Fotograficznym 
„Gmina Choczewo jest piękna przez 
cały rok”.

Fundatorami nagród byli: Urząd 
Gminy Choczewo, Rada Gminy Cho-
czewo, Nadleśnictwo Choczewo, Ka-
szubski Bank Spółdzielczy o/ w Cho-
czewie oraz Pan Piotr Kanigowski, a 
wręczyli je: Pan Robert Lorbiecki- Se-
kretarz Gminy Choczewo, Pan Broni-
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sław Nowak- Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo, Pani Katarzyna 
Olszowiec- Dyrektor choczewskiego 
oddziału Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego oraz Pani Beata Żuk- Kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Choczewie. Mowę początkową 
wygłosił wójt Gminy Choczewo Pan 
Wiesław Gębka.

Dziękujemy Jury oraz wszystkim, 
którzy wzięli udział w Konkursie. 
Zauważamy, iż coraz chętniej i ak-
tywniej biorą udział  w naszych kon-
kursach dorośli. Wiemy, iż wielu 
mieszkańców naszej Gminy skrywa 
w sobie ukryte pokłady uzdolnień 
na różnych polach. Zachęcamy, aby 
brać udział w naszych Konkursach i 
chwalić się swoimi pracami, czy to 
fotografią, czy pisarstwem, czy ręko-
dziełem. Nasza Biblioteka jest otwar-
ta dla każdego i chętnie urządzimy u 
nas wystawę Waszych prac.

Na wiosnę ogłosimy coroczny 
Gminny Konkurs Literacki „Co mi w 
duszy gra” i już dziś zachęcamy do 
udziału wszystkich, którzy tworzą 
prozę i poezję.

22 stycznia - lekcje patriotyczne. 
Odwiedził nas Pan Artur Chomicz, 
pracownik Instytutu Pamięci Naro-
dowej, który przeprowadził  lekcje 
patriotyczne z uczniami dwóch klas 
„0” SP w Choczewie. Celem lekcji pro-
wadzonych przez Pana Artura jest 
nauka podstawowych wiadomości o 
historii Polski, o polskim godle, hym-
nie i symbolach narodowych. Nauka 
treści patriotycznych i historycznych 
odbywa się poprzez zabawę.

Podczas zajęć dzieci oglądały krót-
kie edukacyjne filmy, wzięły udział 
w pogadance, grały w edukacyjne 
gry.

Dziękujemy Panu Arturowi za przy-
bycie i przeprowadzenie ciekawych 
lekcji, a dzieciom za uważne w nich 
uczestniczenie.

25 stycznia - Wręczenie nagród w 
Konkursie poświęconym Misiowi- O- 
Bardzo- Małym- Rozumku. Nagrody 
wręczyła Kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Choczewie Pani 
Beata Żuk. Dziękujemy wszystkim 
dzieciom, które wykonały portrety 
Puchatka i jego przyjaciół. Wszystkie 
prace oglądać można na naszym fa-
cebookowym profilu.

28 stycznia -  pierwsze w tym roku 
spotkanie z cyklu „Nasza Gmina 
Czyta Dzieciom”. Utwory o tematy-
ce zimowej czytał Sekretarz Gmi-
ny Choczewo Pan Robert Lorbiecki, 
a wysłuchali ich uczniowie klasy II 
SP w Choczewie. Po czytaniu dzieci 

podzieliły się na dwie grupy i poko-
lorowały planszę z kolorowankami 
przedstawiającymi zabawy zimowe 
na świeżym powietrzu.

4 luty - magiczny Tłusty Czwartek- 
tego dnia tłumnie wypożyczały u nas 
książki wróżki, księżniczki i inne po-
stacie z baśni.
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 1 (190) Wieści Choczewskich brzmi:
GŁOS GÓRY.
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Barbara Zondziuk, Hanna Kowalska, Mariusz Kwas, Wiktoria Cielecka, Agnieszka Ladach, Władysława Dettlaff, 

Anna Zabłotnia, Sebastian Milewski, Anna Hoduń, Honorata Łaszewska, Justyna Fleming, Patryk Posański, Olga 
Papke, Adam Leyk, Henryka Milewicz, Małgorzata Król, Irena Fidurska, Andrzej Widzowski, Sylweriusz Goyke.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania została Pani Hanna Kowalska, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Kacprowi za 
wylosowanie zwycięzcy i Mikołajowi za asystę.

Krzyżówka Serpentyna (31) 

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

Rozwiązanie należy dostarczyć do 10 marca 2016 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
„Ilustrowana Biblioteka Wiedzy: Świat i ludzie”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 11 marca 
w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 

 
start 

             
 

 
             

             
 

 
             

             
 

 

             

             
 

 

Podstawa bez (6) – kościelna "jednostka chorobowa" (8) – pan dla Turków (6) – fryzura od Indianina (6) – 

możemy weń wpaść oglądając coś pięknego (7) – ze stolicą w Kazaniu (9) – ssak, a lata jak ptak (9) –  finansowy 

nie boli (8) – góry w Gruzji (6) – serial Barei (9) – nieduży model Toyoty (5) – statek powietrzny bez napędu (9) – 

mundurowy na granicy (6) – bolesna choroba nerek (6) – dodatek do umowy (5) 
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