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ROK (XVII)

Drogie Mamy,
w dniu Waszego Święta życzymy Wam:

dużo zdrowia, miłości i uśmiechu,
który daje otuchę,

cierpliwości i wyrozumiałości,
a nade wszystko docenienia wielkiego trudu,

jaki wkładacie w wychowanie swoich pociech.
Niech każdy nadchodzący dzień

będzie dla Was wyjątkowy,
wypełniony szczęściem i radością.

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam,
kochane Dzieci

radosnych i szczęśliwych dni,
odwagi i entuzjazmu w odkrywaniu 

świata,
uśmiechu od ucha do ucha,

ciekawych bajek czytanych na dobranoc
i zawsze kolorowych snów...

Własnego pieska i kotka,
co dzień nowych przygód,
butów siedmiomilowych,

gwiazdki z nieba
i najwspanialszych przyjaciół.
Życzymy wszystkim dzieciom,

aby ich dzieciństwo było beztroskie,
i aby trwało jak najdłużej!

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

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.
29 maja – Dzień Dziecka
30-31 maja – Rajd z Kompasem
7 czerwca – Maraton Nordic-Walking w Kopalinie
21 czerwca – Puchar Polski w Rolkarstwie Szybkim
5 lipca – Spotkanie Integracyjne Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”
25 lipca – Święto Gminy Choczewo
13 września – Dożynki Gminne



s. 2 nr 5 (182), maj 2015

722 02 49 10
wiesci1@gmail.com

Siedziba redakcji
 Urząd Gminy Choczewo
 ul. Pierwszych Osadników 17
 84-210 Choczewo
Wydawca
 Urząd Gminy Choczewo

Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

PYTANIA DO WÓJTA
W.W. Zbliża się sezon turystyczny, 

a wraz z nim wraca od wielu lat dys-
kutowany temat opłaty miejscowej, 
tzw. ”klimatycznej”. Wciąż liczymy 
na to, że wpływy budżetowe z tego 
tytułu znacznie wzrosną. I mamy 
świadomość, że mechanizm ścią-
galności jest jeszcze niedoskonały...

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 

Gębka: Z przeprowadzonych przez 
pracowników Urzędu analiz stron i 
portali internetowych oferujących 
wynajem pokoi w pensjonatach, do-
mach wczasowych, hotelach, gospo-
darstwach agroturystycznych, polach 
namiotowych i kempingowych, a 
także w innych podobnych obiektach 
usługowych, wynika, że na terenie 
naszej Gminy zlokalizowanych jest 
ponad 300 tego typu obiektów. Na-
tomiast z rozliczenia poboru opłaty 
miejscowej dokonanej przez pracow-
nika Urzędu Gminy na dzień 31.12.2014 
r. wynika, iż 217 podmiotów nie po-
biera kwitariuszy w ogóle, a jedynie 
87 podmiotów rozlicza się z opłaty 
miejscowej pobranej od wynajmują-
cych. Przypomnieć chcę, że zgodnie z 
Uchwałą Nr LVIII/337/14 Rady Gminy 
Choczewo z dnia 27.10.2014 r. staw-
ka opłaty miejscowej za każdy dzień 
wynosi 1,50 zł od osób fizycznych 
przebywających okresowo w celach 
wypoczynkowych, turystycznych i 
szkoleniowych w miejscowościach: 
Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Cho-
czewo, Ciekocino, Ciekocinko, Gościę-
cino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, 
Lubiatowo, Lublewko, Osieki Lębor-
skie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, 
Zwartowo. Poboru opłaty dokonuje 
się przez cały rok.

Opłata miejscowa jest przycho-
dem Gminy, który zgodnie z decyzją 
Radnych i moją, przekazujemy do 

poszczególnych sołectw na ich po-
trzeby – inwestycje służące rozwojo-
wi i poprawie estetyki miejscowości 
danych sołectw. Podmioty, które nie 
pobierają opłaty miejscowej od swo-
ich gości lub nie odprowadzają tej-
że opłaty do Urzędu Gminy, niejako 
okradają własne sołectwa i ograni-
czają im systematyczny rozwój in-
frastruktury, a także uniemożliwiają 
korzystanie z projektów unijnych, w 
których wkładem własnym może być 
przychód z opłaty klimatycznej. Od 
paru lat widać już co prawda, że sku-
teczność poboru powoli wzrasta, i jest 
to pocieszające. Jednak jest to wzrost 
wciąż zbyt mały i dlatego planujemy 
w tym roku przeprowadzanie kontro-
li wspólnie z Urzędem Skarbowym i 
Policją.

Największy postęp w ściągalności 
opłaty miejscowej zanotowaliśmy w 
Sołectwie Kopalino-Lubiatowo, gdzie 
pieniądze z pobranej opłaty wykorzy-
stano jako wkład własny do realizo-
wania projektu z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych. Dodatkowo 
Sołtys tego sołectwa po zakończeniu 
każdej inwestycji zrealizowanej choć-
by w części za te pieniądze, stawia 
tabliczki z informacją z jakich źródeł 
pochodzą fundusze, z których wyko-
nano dane przedsięwzięcie.

Najgorzej natomiast jest w Słajsze-
wie i Sasinie, które swoim zasięgiem 
obejmuje również Zielonkę i Stilo. 
Czy tak niewielka ilość rozliczonych 
kwitariuszy z tamtych miejscowości 
świadczy o tym, że nie przyjeżdżają 
tam praktycznie żadni turyści…?

Uiszczanie opłaty miejscowej jest 
również w interesie turystów, gdyż 
dzięki temu funduszowi miejscowo-
ści rozwijają się, pięknieją i powstają 
w nich m.in. nowe chodniki i miejsca 
wypoczynku.

W.W.: Podobno aktywował Pan 
tzw. „Radę Sportu”. Czy została już 
stworzona koncepcja rozwoju spor-
tu i rekreacji? Wydaje mi się, że jest 
to dziedzina istotna ze społecznego 
punktu widzenia. Mamy przecież 
potencjał: niezła baza i ludzie z za-

pałem do tej pracy...
Wójt W. Gębka: Analizując spo-

sób wypoczynku i spędzanie wolne-
go czasu przez mieszkańców Gminy 
Choczewo, doszedłem do wniosku, 
że musimy coś zmienić i pobudzić 
życie społeczne wszystkich naszych 
mieszkańców bez względu na wiek 
i miejsce zamieszkania. Spotkałem 
się więc z osobami bezpośrednio za-
interesowanymi organizacją życia 
społecznego i rekreacją dla naszych 
mieszkańców. Zaprosiłem na spo-
tkanie p. M. Gadowską, p. A. Małkow-
skiego, p. H. Rynko, p. K. Łasińskiego, 
p. Z Łatę, p. G. Książka i p. W. Sewe-
ryna aby z nimi wstępnie omówić 
problem i możliwości jakie za sobą 
niesie jego rozwiązanie. Postanowili-
śmy zorganizować kolejne spotkanie, 
na które zaprosiliśmy przedstawicie-
li wszystkich stowarzyszeń z terenu 
naszej Gminy, które działają w zakre-
sie sportu i rekreacji, abyśmy wspól-
nie mogli coś zmienić. Podczas spo-
tkania dyskutowaliśmy o tym, w jaki 
sposób organizować zajęcia sportowe 
i rekreacyjne dla mieszkańców, i jak 
je finansować. Myślę, że po kolejnych 
spotkaniach wypracujemy wspólny 
plan i sposób jego realizacji.

Chcielibyśmy, aby w Gminie dzia-
łali tzw. animatorzy sportu, którzy 
organizowaliby np. 2 razy w tygodniu 
po 2 godziny w poszczególnych sołec-
twach zajęcia z młodzieżą.

Dla dorosłych planujemy organiza-
cję zajęć i maratonów Nordic Walking 
na trasach w Stilo i Kopalinie prowa-
dzonych przez p. A. Jędruch, a także 
rozwinięcie turystyki rowerowej i or-
ganizowanie wycieczek po naszych 
malowniczych i doskonale oznako-
wanych ścieżkach rowerowych, na 
które już zaprasza p. W. Gomułkie-
wicz.

Od dłuższego czasu działa już w 
Gminie sekcja Karate, którą również 
chcielibyśmy wspomóc, aby rozwija-
ła się, a karatecy odnosili coraz więk-
sze sukcesy.

Dla emerytów i niepełnosprawnych 
zaproponujemy udział w Turnie-
jach Boccia, których organizacji pod-
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Chocze-
wo Ciekocino Jackowo Kierz-

kowo Kopalino Lubiato-
wo Sasino Słajszewo Starbie-

nino Razem

Rozliczo-
na opłata 109,50 1.134,10 1.004,70 560,10 16.637,70 29.124,40 6.872,95 846,40 762,10 57.051,95

Ilość wy-
danych 

kwitariu-
szy

1 2 1 3 36 24 15 4 1 87

Ilość roz-
liczonych 
kwitariu-

szy

1 2 1 3 36 24 15 4 1 87

Ilość kwi-
tariuszy 
pozosta-
łych do 

rozlicze-
nia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jął się p. K. Łasiński. Natomiast p. A. 
Małkowski zaproponował pomoc w 
rozwijaniu biegów. Stowarzyszenie 
SET wyszło już naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i rozszerzyło zakres 
swoich zajęć o treningi dla młodzieży 
oraz otwarte cykliczne turnieje siat-
karskie dla wszystkich chętnych.

Liczę na to, że w naszym projekcie 
na każdym etapie jego realizacji będą 
uczestniczyć również sołtysi z na-
szych sołectw, a radni wyasygnują z 
budżetu gminy jakieś fundusze.

W.W.: Informacja o ewentualnej 
zmianie lokalizacji potencjalnej 
elektrowni jądrowej wniosła sporo 
zamieszania. Czy to oznacza, że ta 
inwestycja w naszej Gminie nie po-
wstanie?

Wójt W. Gębka: Na początku kwiet-
nia spotkałem się z p. K. Włodek-Ma-
kos i p. M. Stryjeckim – przedstawi-
cielami Spółki PGE EJ 1, na którym 
to poinformowano mnie o zmianie 
lokalizacji prowadzenia badań lokali-
zacyjnych i środowiskowych i popro-
szono mnie o zorganizowanie spo-
tkania z radnymi i sołtysami z naszej 
Gminy, aby Spółka mogła ich również 
o tych zmianach poinformować. Dla-
tego że na tego typu spotkaniach za-
zwyczaj nie ma większości radnych i 
sołtysów, postanowiłem połączyć to z 
sesją Rady Gminy. Na sesji, która od-
była się 15 kwietnia 2015 r. pracowni-
cy PGE EJ 1 poinformowali zebranych 
o powodach, dla których postanowio-

no przesunąć lokalizację badań na za-
chód, czyli za J. Kopalińskie w stronę 
Latarni Stilo. Jednym z powodów był 
obszar Natury 2000 i Wydma Lubia-
towska, na które niekorzystny wpływ 
może mieć planowana inwestycja. 
Dla Gminy przeniesienie tej lokaliza-
cji ma i plusy, i minusy – zresztą, tak 
jak wszystko w życiu. Jednym z plu-
sów jest na pewno to, że w paździer-
niku Wojewoda Pomorski ma zwolnić 
od zakazu budowy tereny pod inwe-
stycję Fundacji „Mimo wszystko” A. 
Dymnej. Minusem będzie zasłonięcie 
elektrownią, co prawda mniej uczęsz-
czanej, ale najpiękniejszej plaży w sa-
mym środku naszego pasa nadmor-
skiego. Pomimo tego, że elektrownia 
nie powstanie na samej plaży, to jed-
nak jest to na tyle duża budowla, że 
posadowienie jej w tym miejscu na 
pewno wpłynie na otoczenie i kra-
jobraz. W tym miejscu, Wojewoda 
zabezpieczy pod lokalizację 650 ha, z 
czego do prowadzenia badań – 250 ha, 
a ostatecznie pod samą budowę – 100-
150 ha.

Ostateczna decyzja o lokalizacji za-
leży jednak od wyników badań loka-
lizacyjnych i środowiskowych, które 
prowadzone są w proponowanych 
lokalizacjach.

Dnia 05.05.2015 r. Gminę Choczewo 
odwiedzili: m.in. p. P. Otawski -Pod-
sekretarz Stanu, Główny Konserwator 
Przyrody, p. M. Kiełsznia -Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska, p. A. 
Dziura - Zastępca Generalnego Dyrek-

tora Ochrony Środowiska, p. H. Dzi-
kowska – Regionaly Dyrektor Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku oraz p J. 
Jarosik – Pierwszy Zastępca Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, Regionalny Konserwator 
Przyrody, by wraz z Panią Nadleśni-
czy E. Rogaczewską i Zastępcą Nadle-
śniczego p. P. Januschewskim obej-
rzeć tereny w lokalizacji Lubiatowo 
– pierwszej i tej drugiej, przesuniętej 
na wysokość miejscowości Słajsze-
wo. Przedstawiciele Ministerstwa 
odwiedzili wcześniej również lokali-
zację nad Jez. Żarnowieckim i mając 
porównanie tych dwóch lokalizacji, 
będą starali się, aby elektrownia po-
wstała jednak na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej nad Jez. Żar-
nowieckim, gdzie istnieją już tere-
ny typowo przemysłowe. Dla Gminy 
Choczewo każda z proponowanych 
lokalizacji elektrowni będzie dobra, 
gdyż jak już powstanie, to zagwaran-
tuje nam na wiele lat stałe wpływy z 
podatków do budżetu Gminy, a co za 
tym idzie lepsze życie dla wszystkich 
mieszkańców Gminy.

Na początku tygodnia (przez trzy 
dni od 18.05.2015 r.) w sołectwach 
Kopalino-Lubiatowo, Słajszewo i Jac-
kowo, najbliższych proponowanym 
lokalizacjom odbyły się spotkania z 
mieszkańcami, na których przedsta-
wiciele Spółki PGE EJ 1 przedstawili 
plany zmiany lokalizacji.

Rozliczenie opłaty miejscowej na dzień 
31.12.2014 r. z podziałem na miejscowości
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INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
1. Jackowo – wybór najładniej-

szego ogrodu
W dniu 12.05.2015 r. w miejsco-

wości Jackowo komisja oceniała 
wygląd przydomowych ogrodów. 
Główną wytyczną był stan wizualny 
ogrodu, jak również zaangażowanie 
samego właściciela przy pielęgna-
cji roślin. Komisja w składzie: Hali-
na Łuc (Członek Zarządu Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystyki), 
Robert Lorbiecki (Sekretarz Gminy 
Choczewo) i Daniel Petryk (Kierow-
nik Referatu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska) 
w obecności Marzeny Drewa-Kierz-
nikiewicz (Sołtys) odwiedziła 23 
ogrody. Z racji dużego postępu w es-
tetyzacji miejscowości stwierdzono, 
że zostaną przyznane nagrody za 
pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
Dodatkowo, kilku gospodarzy zosta-
nie wyróżnionych. Ogłoszenie wyni-
ków już wkrótce.

2. Kosze do koszykówki na boisku 
asfaltowym

Ostatecznie zakończono prace 
związane z montażem 4 sztuk ko-
szy do koszykówki przy boisku as-
faltowym w Choczewie, na terenie 
obiektu sportowego. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do korzystania 
z nowych elementów.

3. Dolne Choczewo
Prace związane z realizacją pro-

jektu pod nazwą „Rewitalizacja tu-
rystycznej miejscowości Choczewo 
poprzez remont chodników, ciągów 
pieszo-jezdnych oraz zakup elemen-
tów małej architektury” (ulice Lisia, 
Chmielna, Matejki i Mickiewicza) 
postępują zgodnie z harmonogra-
mem. Dzięki zaangażowaniu i pro-
fesjonalnemu podejściu do zadania 
firmy Abruko sp. z o.o. z Władysła-
wowa Gmina Choczewo nie przewi-
duje żadnych opóźnień w realizacji 
inwestycji.

Referat Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Choczewie
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Gminny Dzień Dziecka 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 

 z Gminy Choczewo na obchody 

Międzynarodowego Dnia Dziecka 

dnia 29 maja w godz. 1000 - 1400 

na Gminnych Obiektach Sportowych w Choczewie 

w programie: 
- dmuchany  plac  zabaw 
- śniadanie  z  Wójtem  i  Lane  Energy  Poland 
- animacje  dla  dzieci 
- pokaz  iluzji 
- pokazy  Straży  Pożarnej,  WOPR, 
- przejażdżki  zabytkowym  ciągnikiem 

oraz wiele innych atrakcji 

 

WIEŚCI Z POWIATU

180 TYS. NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW
W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Na ostatniej sesji radni Powiatu 
Wejherowskiego przeznaczyli 180 
tys. zł na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub budowlane za-
bytków w powiecie wejherowskim. 
Dotację otrzymało sześć obiektów sa-
kralnych. Wszystkie wpisane są do 
rejestru zabytków.

W dniu 4 maja, w Parafii pw. Św. 
Mateusza Apostoła w Górze, podpisa-
ne zostały umowy na dofinansowa-
nie sześciu zabytkowych obiektów. 
W uroczystym podpisaniu wzięli 
udział Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius, Etatowy Członek Zarządu 
Jacek Thiel, Przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego Ryszard 
Czarnecki, Przewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu i Turystyki Robert 

Lorbiecki oraz proboszczowie parafii. 
– W tym roku z wnioskiem o dofi-

nansowanie wystąpiło sześć parafii 
z powiatu wejherowskiego i wszyst-
kie otrzymały dotację – wyjaśnia Ga-
briela Lisius Starosta Wejherowski.

Największą dotację, bo 50 tys. zł 

Rada Powiatu Wejherowskiego przy-
znała Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Świętego Józefa Oblubieńca NMP w 
Zwartowie, na wykonanie pierwsze-
go etapu prac w zakresie rekonstruk-
cji wnętrza wieży kościoła.
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„BURSZTYNÓWKA” ZDOMINOWANA PRZEZ 
CHOCZEWO

24 kwietnia 2015 r. w Krokowej 
miał miejsce finał IV edycji konkur-
su „Bursztynówka”. Jury w składzie: 
Marek Krzebietke, Roman Drzeżdżon, 
Waldemar Szczypior oraz Ryszard 
Okoń nie miało łatwego zadania.

Ostatecznie w kategorii „Najlepszy 
produkt kulinarny z tematem prze-
wodnim - jajko” nagrodzono repre-
zentantki Gminy Choczewo:

I miejsce - Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Ola” Katarzyna Zacharewicz 
ze Słajszewa za ajerkoniak

II miejsce - Ewa Świątek z Chocze-
wa za babkę gotowaną

III miejsce - Halina Łuc ze Słajsze-
wa za jajko w kubraczku ze schabu

Z kolei w kategorii „Najlepszy pro-
dukt rękodzielniczy” nagrody pie-

niężne trafiły do reprezentantów 
gmin: Choczewo, Gniewino i Kroko-
wa:

I miejsce - Emilia Baran z Żarnow-
ca za grafikę na papierze akwarelo-
wym pt. „Żarowszcze Jezoro”

II miejsce - Jadwiga Dobrychłop z 
Mierzyna za kolaż z wykorzystaniem 
bursztynu i piasku morskiego „AD 
Amber”

III miejsce równorzędne - Tomasz 
Godula z Choczewa za lampę witra-
żową „Latarnia morska Stilo” oraz 
Teresa Marzec z Kostkowa za obraz 
techniką mieszaną „Bursztynowa 
impresja”.

Za najaktywniejszą organizację 
pozarządową zgromadzeni na finale 
goście uznali Kółko Rolnicze - Koło 

Gospodyń Wiejskich w Kierzkowie.
Jury rozdysponowało również kil-

kanaście nagród w postaci vouche-
rów na zakupy, które ufundowali 
sponsorzy: Zamek w Krokowej, Cen-
trum Urody i Zdrowia Hotelu Wodnik 
w Łebie, Gościniec Kaszëbë w Łebie, 
Sklep Przemysłowy - Łucja i Mieczy-
sław Minga w Minkowicach oraz 
Mleczarnia Śnieżka w Perlinie.

Gminę Choczewo reprezentowały 
dodatkowo Panie: Genowefa Kra-
mek, Renata Krauze, Mirosława 
Gawryszewska – Górczyńska oraz 
Teresa Wiśniewska.

Serdecznie gratulujemy sukcesów 
i czekamy na ich dalszy ciąg w naj-
bliższym czasie.

GMINNY DZIEŃ SENIORA
Podobnie, jak w latach poprzed-

nich, Urząd Gminy w Choczewie 
miał zaszczyt zorganizować, przy 
współudziale Zespołu Szkół w Cho-
czewie z panem dyrektorem Andrze-
jem Soboniem na czele, Dzień Se-
niora. Dla zdecydowanej większości 
sobota 25 kwietnia 2013 roku była 
zwykłym dniem lecz nie dla naszych 
seniorów, którzy mogli w ten dzień, 
spotkać się wspólnie w hali sporto-
wej Zespołu Szkół. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się: Poseł na Sejm 
RP – Jerzy Budnik, Dyrektor ARiMR 
w Gdyni – Stanisława Bujanowicz, 
Przewodniczący Rady Gminy Cho-
czewo – Bronisław Nowak, Proboszcz 
Parafii Choczewo – Wojciech Schme-
ichel, Proboszcz Parafii Zwartowo 
– Alojzy Kąkolewski, a także Radni i 
Sołtysi Gminy Choczewo.

Po uroczystym otwarciu i serdecz-
nym powitaniu gości, poprowadzo-
nym przez Sekretarza Gminy Cho-
czewo – Pana Roberta Lorbieckiego, 

nastąpiło wręczenie 4 parom „Me-
dali za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, a także czterech upominków 
dodatkowych dla par małżeńskich, 
które przeżyły ze sobą 60 i 65 lat.  
Uroczyste wręczenie owych medali, 
kwiatów oraz upominków miał za-
szczyt poprowadzić pan Wójt Gminy 
Choczewo Wiesław Gębka. 

Odczytane zostały również życze-
nia zdrowia i wielu lat spokojnego 
życia od Posła na Sejm RP – Kazimie-
rza Plocke.

Z okazji tak szczególnego dnia, w 
części artystycznej wystąpiły dzie-
ci z Zespołu Szkół w Choczewie pod 
czujnym okiem swoich opiekunów, 
dodatkowo swój talent taneczny za-
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prezentowały Panie z Koła Gospodyń 
Sasino.

Oprawy muzycznej tej wyjątkowej 
uroczystości, podjął się zespół BMW z 
miejscowości Sławoszyno. Zdecydo-
wana większość gości słysząc tylko 
pierwsze dźwięki ruszyła na parkiet, 
szalejąc niemalże do upadłego. Moż-
na było tylko pozazdrościć wigoru 
naszym seniorom. Natomiast, gdy 
ktoś opadł z sił podczas tanecznych 
wygibasów, mógł skosztować wie-
le specjałów, przygotowanych przez 

pracowników kuchni Zespołu Szkół. 
Punktem kulminacyjnym balu, był 

pokaźnych rozmiarów tort. 
Coroczna organizacja „Balu Senio-

ra” jest niezaprzeczalnie idealną oka-
zją aby podziękować aktywnym se-
niorom za ich udział i pracę na rzecz 
środowiska lokalnego i jego rozwoju, 
jak również  ma na celu umożliwie-
nie wszystkim seniorom z naszej 
gminy spędzenie wolnego czasu na 
wspólnej, radosnej zabawie.

Do naszych drogich Seniorów, 

będących przykładem młodości i 
żywotności ducha kierujemy naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności, szczęścia w gronie naj-
bliższych i jeszcze wielu udanych za-
baw.

Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy aktyw-
nie zaangażowali się w organizację 
tego wydarzenia i przyczynili się do 
uświetnienia uroczystości.

/A.W./
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SIATKÓWKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO
Przez cztery dni (16.-19. kwietnia) 

Reda była stolicą samorządowej 
siatkówki. Już po raz dziewiętnasty 
przybyli tutaj przedstawiciele samo-
rządów z całej Polski, aby sprawdzić 
swoje siatkarskie umiejętności, a 
jednocześnie aktywnie odpocząć od 
codziennych zajęć. Pozasportowym 
celem imprezy jest także integracja 
środowiska i możliwość wymiany 
doświadczeń zawodowych.  Ważnym 
aspektem jest również propagowa-
nie sportu i rekreacji jako sposobu na 
aktywne i zdrowe spędzanie czasu 
wolnego. Samorządowcy swój udział 
w zawodach traktują także jako oka-
zję do promocji swoich miast i wsi. 
Tym razem w turnieju wzięło udział 
360 zawodniczek i zawodników two-
rzących 31 drużyn. W tym gronie 
wystąpiły tylko trzy drużyny wiej-
skie, w tym oczywiście nasz zespół, 
który nieprzerwanie bierze udział w 
rozgrywkach od drugiej edycji mi-
strzostw, czyli już po raz osiemnasty. 
Być może nigdy przedstawiciele tak 
odległych miejscowości jak Rzeszów, 
Kraków, Ostrołęka czy Milicz nie 
dowiedzieliby się o istnieniu małej 
gminy Choczewo, gdyby nie to wła-
śnie wydarzenie. Drużyna jest żywą 
wizytówką i od lat, wyraźnie zazna-
czając swój udział, promuje naszą 
Gminę.

Od kilku już lat występujemy w 
kategorii „plus 45”. Oznacza to, że w 
drużynie mogą wystąpić wyłącznie 
mężczyźni, którzy ukończyli 45 lat, 
przy czym nie ma ograniczeń wie-
kowych dla grających pań. Regula-
min nakazuje obecność na boisku 
co najmniej trzech kobiet jednocze-
śnie, więc udział pań w rozgrywkach 
jest bardzo istotny. Dotychczasowe 
praktyki świadczą o tym, że nasze 
przedstawicielki świetnie sobie w 
rozgrywkach radzą i mają już uzna-
ną renomę wśród ekip uczestniczą-
cych. Nie udało się tym razem zdo-
być medalu, choć takie szanse były. 
Zajęliśmy ostatecznie piąte miejsce, 
a z medalistami walczyliśmy jak 
równy z równym. Tytuł mistrzow-
ski w naszej kategorii po raz pierw-
szy wywalczyła ekipa Urzędu Miasta 
Częstochowa, wyprzedzając zespół 
Starostwa Powiatowego z Człuchowa 
i Urząd Miejski Gliwice. W kategorii 
„open” ,gdzie nie ma żadnych ogra-
niczeń wiekowych, pierwsze miejsce 
po raz siódmy wywalczyła repre-
zentacja Starostwa Starogard Gdań-
ski, srebrny medal zdobyła ekipa ze 
Starostwa Nysa, a medal brązowy 
wywalczyli reprezentanci Starostwa 
Człuchów.

Na uroczystym zakończeniu w 
restauracji „Świnka i Rybka” przy-

znano wiele innych nagród indy-
widualnych i zespołowych, a nasza 
koleżanka Alicja Jaskulska zyskała 
tytuł najambitniejszej zawodniczki 
turnieju. Organizatorami zawodów 
byli m.in. Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
Wojewoda Pomorski Ryszard Sta-
churski, Pani Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, Burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński, a także wiele 
innych osobistości i instytucji z re-
gionu pomorskiego.

Atmosfera zawodów jak zwykle 
była sympatyczna, więc prawdopo-
dobnie za rok wrócimy znów na par-
kiety Redy. Nasz zespół wystąpił w 
składzie: Marek Świątek, Lila Świą-
tek, Alicja Jaskulska, Kazimierz Ko-
walewski, Katarzyna Dmochowska, 
Marlena Gacek, Józef Marcinkowski, 
Tomasz Dołotko, Andrzej Kościemski 
oraz Krzysztof Łasiński.

Dziękujemy Urzędowi Gminy Cho-
czewo za logistyczne wsparcie dru-
żyny.

Stowarzyszenie Miłośników Piłki 
Siatkowej „Set” zaprasza wszystkich 
chętnych na treningi, które odbywa-
ją się we wtorki i czwartki od godz. 
18.30 w hali sportowej przy Zespole 
Szkół w Choczewie.

Krzysztof Łasiński

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE
Szanowni Państwo. 
W maju 2015 roku rusza kolejna 

edycja Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym w Podprogramie 2015. 
Do zawarcia umowy z Bankiem  
Żywności ze Słupska przygotowuje 
się Koło Gospodyń Wiejskich Starbie-

nino przy współpracy z ośrodkiem. 
Okres realizacji dostaw artykułów 
spożywczych ustalono od 01 maja 
2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Program 
zakłada zapewnienie pomocy żyw-
nościowej osobom  potrzebującym, 
zakwalifikowanym przez ośrodek do 
otrzymania pomocy żywnościowej 
oraz udział tych osób w działaniach 
w ramach środków towarzyszących. 

Ośrodek pomocy społecznej przy 
kwalifikacji osób bierze pod uwagę 
spełnienie kryteriów określonych w 
art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
oraz których dochód nie przekra-
cza 150 % kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z 
pomocy społecznej, tj. 813 zł dla oso-
by samotnie gospodarującej oraz 684 
zł dla osoby w rodzinie. Osoby, które 
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nie figurują w rejestrze osób korzy-
stających z pomocy ośrodka proszone 
są o złożenie wraz z oświadczeniem 
dokumentów potwierdzających po-
siadany dochód za miesiąc poprze-
dzający złożenie wniosku. W dalszej 
kolejności lista osób zakwalifikowa-
nych zostaje przekazana do organi-
zacji zajmującej się bezpośrednio 
wydawaniem żywności tj. do KGW 
Starbienino. Koło Gospodyń Wiej-
skich może samodzielnie zakwali-
fikować wyłącznie osoby bezdomne 
na podstawie podpisanego oświad-
czenia. 

Artykuły żywnościowe będą prze-
kazywane w formie paczki żywno-
ściowej zawierającej zestaw co naj-
mniej 6 artykułów spożywczych z co 
najmniej 3 grup towarowych, w od-

niesieniu do dzieci i młodzieży do 18 
roku życia - zestaw co najmniej 6 ro-
dzajów artykułów spożywczych z co 
najmniej 5 grup towarowych. Średni 
miesięczny limit pomocy żywnościo-
wej na osobę wynosi od 3,5 kg do 6 
kg. 

Przez realizację środków towarzy-
szących zgodnie z zapisem Wytycz-
nych dla Podprogramu 2015 rozumie 
się cykliczne działania skierowane 
do osób korzystających z pomocy 
żywnościowej, tj. zajęcia aktywizu-
jące oraz wspólne inicjatywy, udzie-
lanie wsparcia psychologicznego czy 
terapeutycznego poprzez organiza-
cję warsztatów kulinarnych, warsz-
tatów dietetycznych i dotyczących 
zdrowego żywienia, programów 
edukacyjnych mających na celu za-

poznanie z zasadami zdrowego od-
żywiania i przeciwdziałanie marno-
trawieniu żywności czy warsztaty 
edukacji ekonomicznej. 

 Od 15 kwietnia 2015 roku w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Choczewie można składać 
nowe wnioski o przyznanie pomo-
cy żywnościowej. Druki oświadczeń 
można uzyskać u pracowników so-
cjalnych. Zachęcam osoby, które 
wcześniej korzystały z pomocy w 
formie artykułów żywnościowych, a 
jeszcze nie złożyły nowych oświad-
czeń do złożenia wymaganych doku-
mentów w ośrodku.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Choczewie                                                                             

Danuta Karmazy

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Choczewie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                              
  zaprasza na 

KOMPLEKSOWE BADANIA OKULISTYCZNE
koszt 25zł

(BEZPŁATNE przy zamówieniu okularów) 
30 maja 2015 r. (sobota)

w godz. 1000- 1900

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

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE

BADANIE WAD POSTAWY U DZIECI
Z GMINY CHOCZEWO

Wady postawy ciała stają się jed-
ną z najpowszechniejszych chorób 
cywilizacyjnych. Współcześnie co-
raz więcej dzieci spędza czas siedząc 
przed telewizorem i komputerem, 
a także wydłużył się czas pobytu w 
szkole. Czynniki te powodują drama-
tyczny wzrost dysfunkcji narządów 
ruchu i powstawania wad postawy 
u dzieci i młodzieży, co może dopro-
wadzić do znacznego wzrostu stop-
nia niepełnosprawności wśród ludzi 
dorosłych. 

Jedną z najczęściej występujących 
wad jest Skolioza, która powoduje za-

burzenia symetrii ciała, zniekształ-
cenie kręgosłupa i żeber, niekorzyst-
ne zmiany w układzie krążeniowo 
- oddechowym, w sprawności i wy-
dolności fizycznej, a także zaburze-
nia czynności narządów wewnętrz-
nych klatki piersiowej.

Powstawanie wad postawy to pro-
ces długotrwały, ujawniający się  w 
miarę rozwoju dziecka. W momen-
cie, kiedy pojawią się dolegliwo-
ści zmiany bywają już dość mocno 
utrwalone, wymagają długotrwałego 
i systematycznego leczenia. Dlatego 
ważne jest jak najwcześniejsze ich 

wykrycie.
Od 21 maja 2015 r. przeprowadzo-

ne zostaną badania wad postawy 
ciała u dzieci z terenu Gminy Cho-
czewo uczęszczających do klas „0” 
– 6 (urodzonych w latach 2002 – 
2010).

Badanie wykonywał będzie lekarz 
specjalista II stopnia w zakresie orto-
pedii i traumatologii narządu ruchu 
Piotr Drabarek. 

Zakres badań obejmować będzie:
• Badanie ortopedyczne przez le-

karza specjalistę,
• Komputerowe badanie posta-
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„ANTYNARKOTYKOWA PROFILAKTYKA
LOKALNA”

wy aparatem Mora,
• Badanie podoskopowe (stóp).

Badanie to ma na celu wykrycie 
wszelkich nieprawidłowości w budo-
wie i sylwetce ciała dziecka. Jest me-
todą nieinwazyjną i całkowicie bez-
pieczną, ponieważ nie wykorzystuje 
promieniowania RTG. Wykorzystuje 
natomiast powszechnie występują-
ce w badaniach fizycznych zjawisko 
mory projekcyjnej. Duża dokładność 
pomiaru daje możliwość wczesnego 
zauważenia wad, a także systema-
tycznej obserwacji postępów terapii.

Badanie postawy ciała jest bez-
płatne – finansowane przez Gmi-
nę Choczewo oraz Fundację PGE 
– Energia z serca. Wykonywane bę-
dzie w budynku Szkoły za zgodą Dy-
rekcji Szkoły i pisemną zgodą rodzi-
ców badanych dzieci. Po badaniach 
wykonana zostanie analiza postawy 
ciała, a wyniki w postaci wydru-
ku komputerowego wraz z opisem 
zostaną przekazane do szkoły (po-
szczególnym wychowawcom klas). 
Badania zostaną wykonane tylko u 
dzieci, których rodzice wyrażą pi-

semną zgodę. 
Wykonanie analizy postawy ciała 

wśród badanych uczniów pozwoli 
na identyfikację dzieci zagrożonych 
wadami postawy przez co wzrośnie 
świadomość w zakresie skali proble-
mu wśród rodziców, nauczycieli, a 
wzrost świadomości przyczyni się do 
podejmowania bezpośrednich dzia-
łań prewencyjnych oraz terapeutycz-
nych, gdy problem zostanie zdiagno-
zowany. 

Kierownik GOZ w Choczewie
Elżbieta Wojciechowska

W dniu 11.05.15r. o godz. 16.00 w 
sali konferencyjno – wystawowej 
Urzędu Gminy w Choczewie w ra-
mach działań profilaktycznych od-
było się kolejne spotkanie z miesz-
kańcami gminy zorganizowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Choczewie na temat „Zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży ze 
szczególnym uwzględnieniem al-
koholu i narkotyków” prowadzone 
przez  Pana Zygmunta Medowskie-
go – specjalistę terapii uzależnień, 
przewodniczący Zarządu Głównego 
Towarzystwa Profilaktyki Środowi-
skowej „MROWISKO” oraz Andrzeja  
Skorupskiego – specjalistę z  Gdań-
skiego Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień.

(tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak)

MŁODY INŻYNIER EKSPERYMENTUJE 2015

W dniu 14 kwietnia Stowarzysze-
nie Bursztynowy Pasaż Lokalna Gru-
pa Działania we współpracy z fir-
mą Lane Energy Poland - głównym 
sponsorem, rozpoczęło realizację 
przedsięwzięcia pt. „Młody Inżynier 
Eksperymentuje”. 

Inicjatywa zakłada przeprowadze-

nie nietypowych zajęć, których głów-
nym celem jest przekazanie wiedzy 
z zakresu przedmiotów ścisłych w 
sposób nowatorski – poprzez zaba-

wę!
Podobnie jak w roku poprzednim 

będziemy gościć w kilku szkołach z 
obszaru naszego LGD.
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Pierwszą z 5 docelowych lokalizacji 
był Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie.

Zakresem niekonwencjonalnych 
zajęć były nauki ścisłe i przyrodnicze 
z elementami geologii. W przypadku 
samej szkoły w Choczewie w zaję-
ciach uczestniczyło około 130 dzieci. 

Bardzo dziękujemy Dyrekcji oraz 
Pracownikom szkoły za miłe przyję-
cie, mamy nadzieję, że to nie ostatni 
tego typu projekt na tym obszarze.

Oczywiście na bieżąco będziemy za-
mieszczać materiały z realizacji tego 
przedsięwzięcia na naszej stronie in-
ternetowej  www.bursztynowypasaz.pl. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorela-
cji.

Szanowni Państwo,
 

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż 
Lokalna Grupa Działania ma przy-
jemność zaprosić do udziału w im-
prezie nordic walking w ramach cy-
klu Pucharu Bałtyku.

Impreza pod patronatem Mar-
szałka Województwa Pomorskie-
go będzie miała miejsce 7 czerw-
ca w Kopalinie, podobnie jak w 
roku poprzednim w Białogórze, 
tak i w tym stawiamy na dobrą 
zabawę w rodzinnej atmosferze. 
Dla zwolenników aktywnego spędza-
nia wolnego czasu czekać będą pa-
miątkowe medale oraz gadżety o cha-

rakterze sportowym. 
Zachęcamy wszyst-
kich, w szczególno-
ści mieszkańców 
gminy Choczewo do 
udziału i reprezen-
tacji swojego regio-
nu podczas imprezy. 
Więcej informa-
cji na temat same-
go wydarzenia na 
stronie naszego Sto-
warzyszenia www.
bursztynowypasaz.
pl bądź na stronie 
zawodów www.pucharbaltyku.pl 
Do zobaczenia na miejscu !!!

Poniżej krótkie przypomnienie 
tego jak bawiliśmy się w roku 2014 w 
Białogórze.
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Kursowanie autobusów PKS w dniach
4 - 7 czerwca br. w związku z tzw. dłu-

gim weekendem:

4 czerwca, czwartek (święto) Boże Ciało
Wszystkie autobusy kursują wg rozkładów jaz-

dy jak w każdą niedzielę (i święto) - bez żadnych 
ograniczeń.

5 czerwca, piątek
Wszystkie autobusy naszej komunikacji kursu-

ją wyjątkowo wg sobotnich rozkładów jazdy.

6 czerwca, sobota
Obowiązują rozkłady jazdy jak w każdą sobotę.

7 czerwca, niedziela
Obowiązują rozkłady jazdy jak w każdą nie-

dzielę.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Informujemy, 
że 31 maja 2015 r. w godzinach 8.00 – 18.00 

w sali konferencyjno – wystawowej 
Centrum Informacji Turystycznej

Urzędu Gminy w Choczewie,
odbędą się 

wybory do Izb Rolniczych.

JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA STUDIA…?
STYPENDIA POMOSTOWE

Program Stypendiów Pomostowych  
skierowany jest do maturzystów ze 
wsi i małych miast pochodzących z 
rodzin o niskich dochodach i osiąga-
jących dobre wyniki w nauce i speł-
niających warunki określone w re-
gulaminie.

W ramach Programu można uzy-
skać stypendium na I rok dzien-
nych studiów magisterskich, re-

alizowanych w trybie jednolitym 
lub dwustopniowym. Stypendium 
wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 
10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Na wyższych latach studiów naj-
lepsi stypendyści Programu mogą 
otrzymać dalszą pomoc, w postaci 
stypendiów na II rok studiów, sty-
pendiów korporacyjnych, na odby-
cie części studiów na zagranicznej 

uczelni w ramach programu „Studiuj 
za Granicą”, stypendiów doktoranc-
kich, staży krajowych i zagranicz-
nych oraz wiele innych.

Szczegóły i regulamin Programu 
Stypendiów Pomostowych na stro-
nie internetowej: http://www.sty-
pendia-pomostowe.pl/stypendia-i-
-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/
regulaminy/
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MIESZKAŃCY GMINY CHOCZEWO NA POKAZIE 
FILMU „OBIETNICA PANDORY”

Bomba atomowa, Czarnobyl i Fu-
kushima, to hasła, które uczyniły z 
energii jądrowej synonim globalnej 
katastrofy…

Ale co, jeśli nie jest to cała prawda 
o energii jądrowej? 

Wyróżniony przez publiczność na 
Festiwalu w Sundance film „OBIET-
NICA PANDORY” w reżyserii Roberta 
Stona, próbuje odpowiedzieć na py-
tanie: czy ta sama technologia, któ-
rej boimy się najbardziej może urato-
wać naszą planetę przed katastrofą 
klimatu, jednocześnie zapewniając 
energię potrzebną do podniesienia 
poziomu życia i wyjścia z ubóstwa 
miliardów ludzi w krajach rozwija-

jących się. W swoim nowym kontro-
wersyjnym filmie Stone opowiada 
osobiste historie ekologów i eksper-
tów energetycznych, którzy ryzyku-
jąc swoją karierę i reputację przeszli 
radykalną przemianę od bycia za-
ciekle przeciw energetyce jądrowej 
do jej poparcia. Bohaterowie filmu 
(dziennikarze, ekolodzy i naukow-
cy) - Stewart Brand, Richard Rhodes, 
Gwyneth Cravens, Mark Lynas i Mi-
chael Shellenberger przedstawiają 
swoje poglądy na pokojowe wykorzy-
stanie energii z atomu oraz opowia-
dają swoją drogę „przemiany”.

Film w  ciekawy sposób przybliża 
również historię powstania pierw-

szego reaktora jądrowego i pierwszej 
cywilnej elektrowni atomowej na 
świecie.

Dnia 05.05.2015 r. mieszkańcy Gmi-
ny Choczewo mieli okazję obejrzeć 
film podczas specjalnej projekcji w 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
przy ul. Sportowej 1 w Gniewinie.

Projekcja filmu była jednym z ele-
mentów programu edukacyjno-in-
formacyjnego „Świadomie o Atomie”, 
prowadzonego przez PGE EJ 1 – spół-
kę celową odpowiedzialną za budo-
wę pierwszej w Polsce elektrowni 
jądrowej.

WIECZOREK POEZJI Z ANNĄ DYMNĄ
Dnia 28.04.2015 r. w siedzibie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Fun-
dacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
w Lubiatowie odbył się Wieczorek 
Poezji. Anna Dymna czytała wier-
sze ks. Jana Twardowskiego oraz 
wiersze z tomiku pt. „Co mi w duszy 
gra”, wydanym przez Urząd Gminy 

w Choczewie oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Choczewie, zawierający 

utwory laureatów Gminnych Kon-
kursów Literackich z lat 2008-2013.
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WIEŚCI Z SOŁECTW

SOŁECTWO STARBIENINO

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Sołectwa 
Starbienino, którzy dnia 09.05.2015 
r. wspólnie sprzątali miejscowości 
naszego sołectwa. Szczególne podzię-
kowania kieruję do Pani Marty Wol-
skiej, która w Lublewku jako jedyna 
przedstawicielka tej miejscowości 
zdecydowała się na jej sprzątanie. 
Dziękuję również młodzieży i dzie-
ciom, które nam w tym sprzątaniu 
dzielnie pomagały, za co otrzyma-
ły lody i cukierki zasponsorowane 
przez nasze mieszkanki.

Sołtys

SOŁECTWO KOPALINO-LUBIATOWO

WIEŚCI Z SOŁECTWA

W Sołectwie Kopalino – Lubiatowo 
14.04.2015 r. miało miejsce pierwsze 
spotkanie nowej Rady Sołeckiej. W 
spotkaniu wzięli również udział: Pre-
zes Fundacji „Promyk Nadziei”, Pre-
zes OSP Kopalino oraz przedsiębior-
ca, a zarazem wykonawca zaplecza 
socjalnego dla boiska sportowego. Po 
krótkim wstępie, każdy z uczestni-
ków spotkania, pomimo nie sprzyja-
jących warunków atmosferycznych, 
posadził drzewko przed budynkiem 
zaplecza socjalnego. 

Na spotkaniu poruszano sprawy 
związane z oświetleniem, remon-
tem dróg, chodników, doposażenia 
zaplecza, rozbudowy placu zabaw, 
budowy boiska do siatkówki oraz do 
piłki nożnej. Rozmawiano również o 
promowaniu naszego sołectwa oraz 
o organizacji imprez.

I tak na 2015 rok powstał następu-
jący harmonogram imprez:

23.05 - Dzień Mamy 
30-31.05 - Rajd z Kompasem   
06.06 - Dzień Dziecka
Lipiec - Zlot Harcerzy
12.07 - Spotkanie rodzinne nad mo-

rzem – łowienie ryb
18.07 - Festyn rodzinny 
08.08 - Piknik w Gnieździe Szla-

checkim 
Grudzień - Mikołajki 
31.12 - II Sylwester w zapleczu so-

cjalnym 
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MICHAŁ BIANGA
SOŁTYS SOŁECTWA CHOCZEWO

W.W.: Jest to Pana pierwsza ka-
dencja jako Sołtysa i pewnie jeszcze 
nie wszyscy mieszkańcy Sołectwa 
zdążyli Pana poznać. Proszę więc 
powiedzieć coś o sobie, aby miesz-
kańcy poznali trochę bliżej swojego 
Sołtysa.

Sołtys Sołectwa Choczewo Michał 
Bianga: Od paru lat mieszkam w 
Choczewie. Mam 44 lata, żonę Iwo-
nę i dorosłą córkę Agatę. Pracuję w 
firmie IMR w Kartoszynie na stano-
wisku Dyrektora do spraw budow-
nictwa, gdzie zajmuję się pozyskiwa-
niem kontraktów i negocjowaniem 
umów oraz organizowaniem całego 
działu. Oprócz tego jestem bioener-
goterapeutą z uprawnieniami unij-
nymi i zawodowymi polskimi, co 
daje mi możliwość wykonywania te-
rapii w kontakcie fizycznym, a także 
na odległość. Jestem także Prezesem 
Stowarzyszenia STEK Wspólna Przy-
szłość oraz aktywnym myśliwym, a 
teraz dodatkowo przede wszystkim 
Sołtysem Sołectwa Choczewo…

W.W.: Dlaczego zdecydował się 
Pan na kandydowanie na to stano-
wisko?

Sołtys M. Bianga: Zostałem wybra-
ny zupełnie przypadkowo - za spra-
wą żartu moich znajomych i prośby 
strażaków z OSP Choczewo, którzy 

zachęcili mnie do kandydowania. W 
dniu wyborów, gdy zostałem zgło-
szony jako kandydat na to stanowi-
sko, zgodziłem się kandydować, choć 

nie zakładałem wówczas, że mogę 
wygrać. Do tej pory uważam, że dość 
przypadkowo wygrałem te wybory. 
Tym nie mniej, cieszę się z tego, bo 
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DANIEL PETROW
SOŁTYS SOŁECTWA ŁĘTOWO

moja wygrana jest dla mnie wyra-
zem zaufania mieszkańców.

W.W.: Ma Pan wiele obowiązków 
związanych z pracą zawodową oraz 
funkcją Prezesa Stowarzyszenia. 
Czy kandydując na Sołtysa był Pan 
świadomy, że pełnienie tej funkcji 
związane jest z wieloma dodatko-
wymi obowiązkami, którym bę-
dzie musiał Pan podołać? Jest Pan 
w stanie sprostać tym wyzwaniom?

Sołtys M. Bianga: Oczywiście, że 
tak! Jeszcze przed zebraniem sołec-
kim, podczas którego odbyły się wy-
bory Sołtysa, w zasadzie wiedziałem, 
że zostanie podana moja kandyda-
tura, i że się na to zgodzę. Oczywiste 
jest więc, że w ślad za wyrażeniem 
zgody na kandydowanie idzie świa-
domość obowiązków i konieczność 
sprostania im. Funkcję społeczną w 
Stowarzyszeniu STEK pełnię już czte-
ry lata i dobrze wiem, z czym się to 
wiąże. Póki co zdrowie mi dopisuje, 
mam czas, dużo pomysłów i Radę So-
łecką, która chce ze mną pracować.

W.W.: Jakie są Pana plany i po-
mysły do zrealizowania w Sołec-
twie?

Sołtys M. Bianga: Rada Sołec-
ka Sołectwa Choczewo jest bardzo 
kreatywna i fajnie nam się współ-

pracuje. Są to młodzi ludzie, którzy 
tak jak i ja, chcą integrować miesz-
kańców sołectwa, a także sołectw 
całej Gminy Choczewo. Planujemy 
włączyć inne sołectwa do realizacji 
wspólnych projektów. Tworzenie i 
realizacja wspólnych projektów: Sto-
warzyszenie i sołectwo, czy też kil-
ka Stowarzyszeń i sołectwo, a także 
kilka sołectw i Stowarzyszenia daje 
możliwość zaangażowania większej 
liczby osób, po to by zrealizować lep-
sze i większe projekty. Pozwoli to na 
mobilizowanie mieszkańców całej 
naszej Gminy do działania i współ-
pracy, i do tego, aby zaczęło się coś 
dziać. Bo tak naprawdę w naszej 
Gminie trudno jest się przebić i co-
kolwiek zorganizować.

Ustaliliśmy z Radą Sołecką, że 
będziemy realizować takie projek-
ty, które zintegrują mieszkańców i 
zachęcą ich do większej aktywno-
ści. Dokonaliśmy zmiany budżetu 
uchwalonego za poprzedniej ka-
dencji Rady i Sołtysa, tak aby każdy 
z mieszkańców mógł skorzystać z 
funduszu sołeckiego. Nie może być 
tak, że do realizowania zadań gmin-
nych wykorzystywane będą w cało-
ści środki sołeckie. Zebranie sołeckie 
przegłosowało tę zmianę, bo to ono 
wyłącznie ma taką moc decyzyjną. 
Na ostatnim zebraniu zdecydowano, 

że przeznaczymy fundusze sołeckie 
na lampki choinkowe, na dekoracje 
świąteczne w sołectwie, na ławki, 
kosze i tablicę informacyjną na ul. 
Kościuszki. Wszystkie wnioski złożo-
ne na zebraniu przez mieszkańców 
sołectwa będą realizowane w zależ-
ności od posiadanego budżetu.

Wciąż czekamy na przejęcie przez 
Gminę budynków Nadleśnictwa 
Choczewo użytkowanych przez OSP 
Choczewo, by móc zaadaptować 
część pomieszczeń na  świetlicę, któ-
rej w naszym sołectwie brakuje. Ada-
ptacje i remont, to oczywiście plan 
długoterminowy, który zamierzamy 
realizować wraz z OSP Choczewo. 
Już w tegorocznym budżecie zabez-
pieczyliśmy pierwsze środki z prze-
znaczeniem na remont. Natomiast 
w przyszłym roku będziemy chcieli 
napisać projekt na dofinansowanie 
z środków unijnych na remont tego 
obiektu. Być może powstanie tam 
również plac zabaw, miejsce na gril-
lowanie, czy też zaplecze kuchenne… 
Obecnie jest to nasz główny cel do 
którego będziemy dążyć. Jednak nie 
zapomnimy o organizowaniu drob-
nych imprez – Dzień Dziecka, Miko-
łajki itp. oraz estetyzacji sołectwa. 
Już wkrótce odbędzie się zabawa so-
łecka, na którą wszystkich serdecz-
nie zapraszamy.

W Łętowie mieszkam od urodze-
nia i znam tu praktycznie wszystkie 
kąty, i wszyscy mnie znają. Wiedzą 
jaki jestem i jakie jest moje podejście 

do ludzi. Można więc powiedzieć, że 
mieszkańcy nie wybierali mnie w 
ciemno.

Po rezygnacji p. Osaka z funkcji soł-
tysa zostałem niejako wytypowany 
przez młodzież i moich znajomych, 
aby spróbować swoich sił i kandy-
dować w wyborach. Pomimo tego, że 
przekonywałem ich, iż się do tego nie 
nadaję, otrzymałem ich zapewnienie 
o pomocy i postanowiłem podjąć to 
wyzwanie. Muszę przyznać, że sołec-
two funkcjonuje dzięki ich wsparciu 
i pomocy. Tak naprawdę bez zaan-
gażowania Rady Sołeckiej, Radnego i 
dużej grupy młodzieży sam bym nic 
nie zdziałał. To właśnie oni są głów-
ną siłą napędową naszych wspól-
nych działań, a ich bezinteresowna 
pomoc sprawia, że wszystko to, co 
zaplanujemy udaje się nam zreali-
zować. Dlatego też jestem im za to 
głęboko wdzięczny i dziękuję za to, 
że potrafią znaleźć czas na zaanga-
żowanie się w sprawy naszego sołec-
twa.

W najbliższym czasie planujemy 

zasypać basen piaskiem i obsiać go 
trawą, aby zapewnić bezpieczeństwo 
i poprawić estetykę tego miejsca. 
Choć budżet sołectwa na zbyt wie-
le nam nie pozwala, to na pewno 
będziemy kontynuować ideę orga-
nizowania imprez dla dzieci. Waż-
nym przedsięwzięciem, które musi-
my zrealizować jest remont dachu 
na budynku, w którym mieści się 
świetlica. W tym celu chcemy sko-
rzystać z dofinansowania z fundu-
szu zewnętrznego. Wraz z Radnym 
dążymy również do poprawy stanu 
nawierzchni drogi prowadzącej do 
Gardkowic. Oczywiście na bieżąco 
będziemy starać się o poprawę wi-
zerunku naszych wsi poprzez dba-
nie o porządek i czystość, a wiosną 
i latem dodatkowo poprzez sadzenie 
kwiatów. Pomimo niewystarczają-
cego budżetu sołeckiego nie chcemy 
jednak stać w miejscu i dlatego w 
każdym kolejnym roku planujemy 
realizować choćby drobne przedsię-
wzięcia.
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WIESŁAW ERDMANN
SOŁTYS SOŁECTWA ZWARTÓWKO

W.W.: Jest to Pana druga kaden-
cja na stanowisku sołtysa. Dlaczego 
zdecydował się Pan ponownie kan-
dydować?

Sołtys Sołectwa Zwartówko Wie-
sław Erdmann: Zdecydowałem się 
na ponowne kandydowanie, ponie-
waż uważałem, że cztery lata, czyli 
jedna kadencja to zbyt mało, aby zro-
bić coś, czego efekty pozostaną w so-
łectwie na długie lata. Tym bardziej, 
że w sołectwie Zwartówko jest wciąż 
dużo do zrobienia.

Mieszkam w Zwartowie od uro-
dzenia i dobrze znam realia mojego 
sołectwa oraz potrzeby jego miesz-
kańców.

W.W.: Jakie są więc Pana plany 
na kolejne 4 lata?

Sołtys W. Erdmann: Pomysłów 
i planów do zrealizowania mamy 

bardzo dużo, tylko jak zwykle fundu-
szy za mało. Tym bardziej, że nasze 
sołectwo jest trzecim co do wielko-
ści sołectwem w Gminie i obejmuje 
swoim zasięgiem trzy wsie. Jest więc 
o co dbać i gdzie inwestować.

W poprzedniej kadencji udało się 
nam z pomocą Wójta i poprzednie-
go Radnego zachować, zaadapto-
wać i odnowić dla potrzeb sołectwa 
salę gimnastyczną po byłej szkole 
w Zwartowie. Wymieniliśmy już w 
niej okna i całą instalację grzewczą. 
Niestety, po przejęciu przeze mnie 
sołectwa okazało się, że nie posia-
damy praktycznie żadnego sprzętu 
umożliwiającego zorganizowanie 
jakiejkolwiek imprezy. Pierwszy 
zorganizowany przeze mnie Dzień 
Dziecka kosztował mnie wiele wy-
siłku i myślenia skąd wziąć krzesła, 
ławki i inny sprzęt. Dlatego też po-
stanowiłem w pierwszej kolejności 
skupić się na kompletowaniu wypo-
sażenia niezbędnego do działalno-
ści świetlicy wiejskiej i potrzebnego 
do organizacji imprez sołeckich. W 
pierwszej kadencji udało nam się 
również postawić od podstaw nowe 
wiaty przystankowe i odnowić stare 
przystanki.

Wracając jednak do naszych pla-
nów na następne cztery lata, to na 
pewno naszym głównym celem jest 
budowa placu zabaw w Zwartowie. 

Niestety, tereny gminne są dość od-
dalone od wioski i na razie szukamy 
rozwiązania, aby móc wykorzystać 
teren obok Sali, który nie należy do 
Gminy. Chcielibyśmy przejąć ten 
teren, ogrodzić go i zainstalować 
tam plac zabaw wraz z kompletem 
siłowni zewnętrznych. Również w 
Zwartówku zainstalować kilka ele-
mentów siłowni zewnętrznych, a 
także w Zwarcienku postawić choć-
by mały plac zabaw dla dzieci. Kolej-
nym planem do zrealizowania jest 
ogrodzenie stawów - w Zwartówku 
zamontowanie nowych przęseł, i w 
Zwartowie ogrodzenie go tak, aby 
było estetycznie i przede wszystkim 
bezpiecznie.

Oczywiście na bieżąco będziemy 
realizować w miarę możliwości 
drobne przedsięwzięcia – organizo-
wać imprezy dla dzieci, wyjazdy dla 
młodzieży i dorosłych do aquaparku, 
kina, czy teatru. W tym roku, w dru-
giej połowie sierpnia organizujemy 
pięciodniową wycieczkę do Zakopa-
nego. Jesteśmy w trakcie załatwia-
nia formalności. Mamy już dużo 
chętnych, ale wciąż są wolne miej-
sca. Wycieczka nie jest finansowana 
z budżetu sołectwa i oczywiście każ-
dy uczestnik ponosi samodzielnie 
koszty wycieczki.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

Z WIZYTĄ W PIEKARNI
Starszaki z Samorządowego Przed-

szkola, podczas zajęć nt. zwierząt 
hodowlanych i pracy rolnika bardzo 
zainteresowały się produkcją chleba. 
W naszym przedszkolu promujemy 
zdrowe odżywianie, panie wycho-
wawczynie polecają dzieciom chleb 
pełnoziarnisty i żytni, biały też do-
zwolony. Dzieci miały dylemat... 
dlaczego jest tyle rodzajów chleba, 
który jest najzdrowszy, który naj-
smaczniejszy? Z tym pytaniem wy-
braliśmy się do naszej choczewskiej 
piekarni. Przywitała nas bardzo miła 
Pani i przyjemny zapach świeżutkich 
wypieków. Dzieci dowiedziały się, na 
czym polega praca piekarza, jak i z 
czego wyrabia się ciasto na chleb, 
obejrzały pomieszczenia i maszyny 
znajdujące się w piekarni, a do tego 
zajadały się żytnim chlebem, ponoć 
wszystkim bardzo smakował. Dzieci 

zadowolone z wycieczki pożegnały 
się i jeszcze na drogę zostały obdaro-

wane pączkami. Pracownikom pie-
karni i właścicielom bardzo dzięku-
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jemy!
W przedszkolu zrobiliśmy nasz 

własny zakwas, i upiekliśmy zdro-
wy, żytni chleb z ziarnami.

I.Ch.

TEATRZYKI

W ostatnich tygodniach przedszko-
laki gościły trzykrotnie grupy teatral-
ne „Pinokio” i „Art-Re”. Milusińscy 
mieli okazję obejrzeć interesujące i 
wesołe spektakle, współuczestniczyć 
w przedstawieniach. Za pośrednic-
twem bajek aktorzy przekazywali 
życiowe mądrości i porady. Podczas 
spektaklu „Smerfuj bezpiecznie” 
dzieci utrwaliły zasady bezpieczne-
go poruszania się po drodze. W „Za-
jęczej chatce” kogutek udowodnił, że 
nawet słabszy może poradzić sobie 
z wrogiem. Wiele zainteresowania 
wzbudził spektakl kukiełkowy „Koza 
kłamczucha”, dzięki któremu przed-
szkolaki przypomniały sobie o tym, 
jaką wartość mają dobro i prawdo-
mówność.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

W miesiącach kwietniu i maju obie 
grupy przedszkolne uczestniczyły w 
zajęciach zorganizowanych w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Chocze-
wie. Przedszkolaki dowiedziały się, 
na czym polega praca bibliotekarza 
i w jaki sposób można zostać czytel-
nikiem. Poznały zasady kulturalne-
go zachowywania się w bibliotece 
i poszanowania książek. Najwięcej 
radości dostarczyła dzieciom wizyta 
w dziale książek dla dzieci, wspólne 
oglądanie i czytanie książeczek.  

Przy okazji wizyt w bibliotece 
przedszkolaki obejrzały wystawy te-
matyczne zorganizowane przez pla-
cówkę.

M. Lica
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
TEATR  MAŁEGO  WIDZA

 
Teatr rozwija wyobraźnię, wrażli-

wość i poczucie piękna. Dlatego też 
w dniu 4 maja uczniowie klas 0, I-
-III wybrali się do Gniewina na sztu-
kę pt. „Krawiec Niteczka”.

Przedstawienie przygotowane było 
przez Teatr Malutki. Aktorka potrafi-
ła wcielić się w różne role, które w 
ciekawy sposób przedstawiła. Spek-
takl podobał się na tyle, że dzieci 
w pełnym skupieniu z zainteresowa-
niem oglądały losy danej  postaci. 

Na zakończenie wszyscy nagrodzi-
li artystkę gromkimi brawami.

Po zakończonej sztuce najmniej-
sze pociechy weszły na podium, ażeby naocznie popróbować by-

cia na scenie. A może ktoś z na-
szych uczniów zostanie w  przyszło-
ści aktorem?

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

10 ROCZNICA NADANIA IMIENIA UNII EUROPEJ-
SKIEJ ZESPOŁOWI SZKÓŁ W CHOCZEWIE I

70 ROCZNICA WYZWOLENIA ZIEMI CHOCZEWSKIEJ
Wyjątkowa atmosfera towarzyszy-

ła uroczystościom zorganizowanym 
w dniu 08.05.2015 r. związanymi z 10 
rocznicą nadania imienia Unii Euro-
pejskiej Zespołowi Szkół w Chocze-
wie oraz 70-tą rocznicą wyzwolenia 
Ziemi Choczewskiej.

 Uroczystości rozpoczęły się 
przemarszem braci szkolnej w kolo-
rowym i radosnym korowodzie przez 
ulice Choczewa ze szkoły pod Urząd 
Gminy, gdzie młodzież dokonała pre-
zentacji każdego państwa będącego 
członkiem Unii Europejskiej. Następ-
nie złożono kwiaty pod pomnikiem 
przed Urzędem Gminy, aby oddać 
hołd poległym w walkach o wyzwo-
lenie Ziemi Choczewskiej. Główne 
uroczystości odbyły się w Sali spor-
towej Zespołu Szkół, gdzie oprócz 
okolicznościowych przemówień i po-
dziękowań, młodzież szkolna zapre-

zentowała wspaniały program arty-
styczny.

Serdecznie dziękujemy dyrek-
cji szkoły, nauczycielom, uczniom 
szkoły oraz ich rodzicom za przygo-

towanie tej wspaniałej uroczystości. 
Dziękujemy również policji i straży 
pożarnej za zabezpieczenie ulic pod-
czas przemarszu.
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OGŁOSZENIE!
Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo 

serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym, integracyjnym turnieju piłki siatkowej, który odbę-
dzie się 20 czerwca 2015 r. o godz. 10:00, w hali sportowej Zespołu Szkół w Choczewie.

PRZEWIDYWANE NAGRODY!!! 

Po turnieju zapraszamy na wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek .
 Serdecznie zachęcamy do zgłaszania drużyn telefonicznie bądź osobiście do dnia  8 czerwca 

do Marka Świątka (695 234 837). 
Regulamin zawodów i sposób rozgrywek dostępny będzie w dniu zawodów w zależności od ilości 

zgłoszeń.
Wszystkich chętnych zapraszamy!
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Serdecznie zapraszamy również na cotygodniowe treningi naszego Stowarzyszenia w każdy 
wtorek i czwartek o godzinie 18:30, w hali sportowej Zespołu Szkół w Choczewie.

Młodzież szkolna – każdy czwartek, o godzinie 17:00.
 

Serdecznie widziani wszyscy sympatycy piłki siatkowej, lubiący  sport i aktywne spędzanie czasu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
SPOTKANIE Z PANIĄ MAŁGORZATĄ 

STRZAŁKOWSKĄ
11 maja br. złożyła nam wizytę Pani 

Małgorzata Strzałkowska- pisarka i 
ilustratorka książek dla dzieci. Jej go-
śćmi byli uczniowie klas III SP w Cho-
czewie. Pani Małgorzata opowiedzia-
ła, na czym polega praca ilustratora, 
a na czym pisarza, zaprezentowała 
też fragmenty swojej twórczości. Na 
koniec złożyła autografy w swoich 
książkach, które zakupiliśmy do na-
szego księgozbioru. Pani Małgorzacie 
dziękujemy za wizytę, a naszych czy-
telników zachęcamy do wypożycza-
nia książek. 

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW
W pierwszym tygodniu maja od-

wiedziło nas kilka grup przedszko-
laków- zarówno z Samorządowe-
go Przedszkola w Choczewie, jak i z 
Przedszkola Niepublicznego. Dzieci 
obejrzały wystawę „Zdobycze PRL-u”, 
a następnie wzięły udział w lekcji bi-
bliotecznej, podczas której wysłucha-
ły krótkiej opowiastki, przypomniały 

sobie o zasadach obchodzenia się z 
książkami i pobuszowały w dziale 
dla najmłodszych. Dziękujemy za 
odwiedziny.

POMAGAMY ZBIERAĆ NAKRĘTKI.

Akcja zbierania nakrętek dla Bła-
żejka przechodzi najśmielsze oczeki-
wania. Prosimy o więcej. Do naszej 

biblioteki przynosić można także 
makulaturę. Dziękujemy!

NOWOŚCI

Zapraszamy do wypożyczania no-
wości z literatury regionalnej i gim-
nastykujących język książek Pani 
Małgorzaty Strzałkowskiej.

E. Wójcik
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Krzyżówka Serpentyna (23) 

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 czerwca 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, 
e-mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest album 
„Tajemnicze historie- świat”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 11 czerwca  w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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zderzenie wielu aut (8) –   goniec szachisty (6) – ilustracja, rycina (7) – Zygmunt (ur. 1929) polski pisarz 

(6) –  kuzyn karpia (5) –    zapłonowa w aucie (6) –   chustka na szyję (7) –   Lupin z powieści (5) –  

kuzyn gacka (5) – guma z drzewa (7) –  mączka do usztywniania tkanin (8) –    papierowa latarnia (7) –  

zbytek, nadwyżka (7) –  specjał, cymes (7) – jeden ze stu w izbie (7) – kwiatek lub choroba zakaźna (8) 

Hasło 
        

        

 

 

Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 4 (181) Wieści Choczewskich brzmi: MARLEY I JA
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli: Agata Lewandowska, Agata Zabłotnia, Mariusz Kwas, Sylweriusz Goyke, 

Aleksandra Stodolna, Aleksandra Bach, Władysława Dettlaff, Wiktoria Cielecka, Barbara Zondziuk, Justyna Micha-
lak, Michał Blewąska, Hanna Kowalska, Urszula Fedor, Ryszard Żebiałowicz.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Michał Blewąska, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Zosi, 
Amelce i Patrycji za wylosowanie zwycięzcy. 


