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

Napisz do wójta! 
Na podany adres e-mail „Wieści choczewskich” napisz o swoich 

problemach, spostrzeżeniach i uwagach. 
Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach  od 9.00 do 17.00.

______________________________________________________________________
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo - Krzysztof Łasiński 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 17:00
w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.

SYLWESTER 2012
Wójt Gminy Choczewo oraz Stowarzyszenie Dla Dobra Mieszkańców

Gminy Choczewo zapraszają na Sylwestra
Od 22˚˚ przed URZĘDEM GMINY w Choczewie będziemy bawili się przy muzyce i ognisku. 
W trakcie zabawy wybierzemy króla i królową balu kostiumowego, którzy zostaną nagrodzeni 

karnetem na dwudniowy dwuosobowy pobyt w SPA  do realizacji w wybranym przez siebie czasie.
Za pieniądze ze sprzedaży ciepłych posiłków zakupimy sprzęt sportowy dla utalentowanego młodego człowieka - 

Adriana Szczerbińskiego.
Z lampką szampana i przy towarzyszącej kanonadzie fajerwerków RAZEM powitamy Nowy Rok.

       Wstęp wolny

„Jest w moim kraju zwyczaj, 
że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie…”
C.K.Norwid

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
spokoju, poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, wielu podniosłych i radosnych 
chwil, miłych spotkań przy świątecznym stole oraz wytrwałości w dążeniu 

do realizacji marzeń 
i wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 roku

życzą

          Wiesław Gębka                                    Krzysztof Łasiński         
          Wójt Gminy Choczewo            Przewodniczący Rady Gminy Choczewo
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Zapraszamy do nadsyłania korespondencji!
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowania „Wieści Choczewskich”, 

dzielenia się z nami swoimi uwagami, opiniami i informowania redakcji o sprawach 
ważnych i ciekawych. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców gminy sięgało po nasz 

biuletyn. Jednocześnie informujemy, że nie będziemy publikować anonimów oraz tekstów 
zawierających wulgaryzmy. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania 

nadesłanych tekstów. 
Informuję również, iż za treść zawartą w tekstach, odpowiadają jedynie ich autorzy.

Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji i ogłoszeń, których treść warto przekazać 
do wiadomości publicznej i aby mogły one trafi ć do szerszego grona odbiorców. Materiały prosimy dostarczać 

do Urzędu Gminy – w wersji papierowej lub elektronicznej.   Kontakt: tel. 722 024 910,  
e-mail: wiesci1@gmail.com

Drodzy mieszkańcy!
Nadchodzą najpiękniejsze Święta w roku, a wraz z nimi czas nadziei, 

radości, pojednania i pięknych słów wypowiadanych przy łamaniu się 
opłatkiem.

W związku z tym życzę nam wszystkim wiary w zwykłe cuda, które 
spotykają nas na co dzień. Życzę nam także, abyśmy umieli znaleźć w dru-
gim człowieku wyłącznie dobro i abyśmy pomimo wszelkich słabości, które 
każdy z nas w sobie ma, sami to dobro umieli dawać innym. 

A w nadchodzącym Nowym Roku życzę radości w naszej zwykłej co-
dzienności, szczęścia mimo kłopotów, sił do walki z przeciwnościami losu i wielu marzeń, dla których spełnienia 
warto żyć. 

Spokojnych, wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wiesław Gębka 

Wójt Gminy Choczewo

INFORMACJA

Dnia 19.12.2011 r. została wypowiedziana umowa uż yczenia zawarta w dniu 16 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Cho-
czewo a Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Choczewo, dotycząca oddania przez Gminę do bezpłatnego 
używania obiektów sportowych wraz z gruntem o pow. 4,97 ha, zapisanych w KW nr 24886. 

„Są w życiu tylko trzy prawdy: 
święta prawda, tysz prawda i g…o prawda”. 

ks. Józef Tischner 

Prawda – to cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. W mowie potocznej oraz w logice 
tradycyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce lub stwierdzenie niewystępowania czegoś, co faktycznie 
nie miało miejsca.

Problemem zdefi niowania tego pojęcia zajmowali się fi lozofowie już od starożytności. Jednak, jak to ostatnio obserwuję, do 
tej pory tego nie dokonano i problem nadal pozostał, a defi nicja „prawdy” wciąż dla każdego z nas jest zupełnie inna, i często 
zupełnie odmienna od tej, którą wprowadził Arystoteles do ogólnego zastosowania w życiu. 

W ostatnim czasie w naszej „lokalnej” rzeczywistości prawda okazuje się tylko pustym hasłem. Wypowiadamy słowa, które 
często nie mają związku z rzeczywistością, a którymi bezmyślnie krzywdzimy innych, i których konsekwencje bywają nieod-
wracalne. 

Nadchodzą właśnie Święta, czas kiedy miękną nasze serca i kiedy jesteśmy bardziej skłonni  rozumieć i wybaczać, zróbmy 
prywatny „rachunek sumienia” i „przestańmy rozliczać świat, a zacznijmy rozliczać siebie.” / ks. Józef Tischner „Pomoc w ra-
chunku sumienia” /.

W ten wyjątkowy świąteczny czas zajrzyjmy w swoje wnętrza i znajdźmy tam miłość, dobroć, życzliwość, cierpliwość i 
zrozumienie dla innych. Niech dzwoneczki i kolędy sprawią, że wszystko to będzie naturalne i proste.

Natomiast na nadchodzące Święta i Nowy Rok 2012 życzę nam wszystkim, aby każdy dzień był taki, jak Boże Narodzenie, 
bo wtedy jakże piękny będzie nasz świat… I nie chodzi wcale o to, żeby padał śnieg i dzwoniły dzwoneczki…, chodzi raczej o 
to, aby ludzie byli dla siebie dobrzy!

 /w.w./
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 
I PRACY URZĘDU W 2011 ROKU

Minął już przeszło rok od momentu, w którym na fotelu wójta 
w naszej gminie zasiadł Pan Wiesław Gębka. Był to przełomowy 
rok dla naszego lokalnego samorządu. Rok, którego początek 
przyniósł wielkie nadzieje na zmiany dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Choczewo, bez względu na stanowisko, stan posiadania, 
czy też koneksje i układy rodzinne. 

W przeciągu minionego roku zmieniła się jakość sprawowania 
władzy: obecnie wszystko jest jawne i przejrzyste, wójt jest otwar-
ty na współpracę z mieszkańcami i każdy z nich jest jednakowo 
ważny, a problemy, z którymi mieszkańcy przychodzą do wójta, 
bądź do radnych są wnikliwie przez nich analizowane i w miarę 
możliwości rozwiązywane na korzyść zainteresowanych. 

Nastąpiła poprawa we współpracy z instytucjami, powstały 
stowarzyszenia, które aktywnie włączają mieszkańców w dzia-
łalność i realizację projektów na rzecz gminy. 

Obecny Wójt liczy się ze zdaniem wszystkich mieszkańców 
gminy, którzy otwarcie mogą wyrażać swoje opinie w gminnym 
biuletynie informacyjnym „Wieści Choczewskie” i zadawać 
Wójtowi trudne pytania.

Koniec każdego roku to czas wszelkich podsumowań i oceny 
podejmowanych działań. Także i my postaramy się przedstawić 
Państwu co przez miniony rok działo się w naszej gminie. Przed-
stawimy jakie inwestycje w gminie wykonano i zakończono, 
jakie są w trakcie realizacji, a także te, które dopiero są w fazie 
projektów i planów. 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ 
CHOCZEWO:

1.Gmina Choczewo bierze udział w realizacji projektu współ-
pracy  pod nazwą „Pomorskie Parki Nordic Walking” w ramach 
Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 polegającego na utworzeniu 6 Praków Nordic Walking 
na terenie LGD Bursztynowy Pasaż, w tym jednego parku na tere-
nie Gminy Choczewo. Celem projektu jest stworzenie możliwości 

powszechnego aktywnego wypoczynku i rozwój czynnych form 
masowej rekreacji, a także rozwój turystyki poprzez powstanie 
systemu pieszych tras do uprawiania dyscypliny Nordic Walking. 
Projekt będzie realizowany w roku 2012.

2. Projekt „Rowery”, czyli Polityka parkingowa dla rowe-
rów przy miejscowościach nadmorskich” – projekt realizowany 
będzie od 2012 r. przez kolejne trzy lata. W ramach projektu 
budowane będą parkingi rowerowe, pętle indukcyjne, które będą 
liczyć przepływ rowerzystów i mapomaty – maszyny z mapami 
gminy. Przeprowadzane zostaną również kampanie promocyjne 
„Słoneczne rowerowe piątki w Choczewie”. W trakcie realizacji 
projektu planowane są również wyjazdy zagraniczne do państw 
Basenu Morza Śródziemnego. Cały budżet projektu wynosi 60.000 
EUR, z czego udział gminy wynosi 15%.

3. W I półroczu przyszłego roku gmina planuje złożyć wniosek 
o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokal-
nych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie 
„Bursztynowy Pasaż” – Lokalna Grupa Działania. Planowany cel 
operacji to budowa świetlicy wiejskiej na boisku w Kopalinie 
oraz rozbudowa świetlicy w Żelaznej. Na ten cel zarezerwowano 
w budżecie gminy na rok 2012 kwotę w wysokości 600.000,00 
zł, z czego gmina może uzyskać dofi nansowanie maksymalnie w 
wysokości 75% kosztów kwalifi kowanych projektu. 

4. Dnia 07.12.2011 odbyło się spotkanie z panią Barbarą 
Modzelewską, która opracowała i przedstawiła wstępną koncep-
cję zagospodarowania terenu w miejscowości Stilo. W spotkaniu 
uczestniczyli mieszkańcy tej miejscowości, osoby zainteresowane 
rozwojem turystycznym Stilo a także przedstawiciele: Urzędu 
Morskiego w Gdyni, Nadleśnictwa Choczewo, Choczewskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego. Jest to początkowa propozycja 
zagospodarowania, która została poddana wstępnej konsultacji 
społecznej, planowane są kolejne spotkania w celu wypracowania 
wspólnej koncepcji, gmina chce aby w takich spotkaniach uczest-
niczyły osoby zainteresowane inwestycjami na danym terenie.

INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2011 ROKU

W  roku kalendarzowym 2011, na terenie Gminy Cho-
czewo zrealizowane następujące inwestycje:

 „Budowa centrum informacji turystycznej i kulturalnej • 
z zapleczem oraz salą konferencyjno-wystawową w 
Choczewie” - inwestycja została rozliczona w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego 2007-2013,
rozliczono inwestycję pn. „Rewitalizacja przestrzeni • 
publicznej ulicy Kościuszki polegająca na realizacji 
ciągów komunikacyjnych: szlaku spacerowego i ścieżki 
rowerowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013,
rozliczono inwestycję pn. „Zwiększenie atrakcyjności • 
turystyczno-gospodarczej Pobrzeża Słowińskiego poprzez 
przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo w 
miejscowości Sasino – do granicy z powiatem Lęborskim”. 
Projekt rozliczano w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013,
zrealizowano inwestycję pn. „Poszerzenie istniejącej • 
nawierzchni brukowej i wykonaniu nowej nawierzchni 
bitumicznej na terenie miejscowości Choczewko”. 

CHOCZEWO ALTANA

CIEKOCINO PLAC ZABAW
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Ponadto realizowane są pozostałe kluczowe inwesty-
cje:

budowa kanalizacji sanitarnej Zwartówko – Zwartowo – • 
Przebendowo - Choczewo,
budowa oczyszczalni ścieków w Choczewie,• 
budowa sieci wodociągowej Lublewko – Starbienino, • 
Lublewko – Lublewo i stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Lublewko.

Złożono wnioski o dofi nansowanie następujących in-
westycji:

wniosek o dofi nansowanie ze środków zewnętrznych, • 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 
budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Kurowo – 
Przebendowo, 
wniosek o dofi nansowanie ze środków zewnętrznych,  w • 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakupu 

ZWARTÓWKO PLAC ZABAWSASINO PLAC ZABAW

OSIEKI PLAC ZABAW

CHOCZEWKO

BORKOWOKUROWO ALTANA

BORKOWO-ZWARTOWO

OCZYSZCZALNIA
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sprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Choczewie. 

W ramach funkcjonowanie Funduszy Sołeckich zreali-
zowano następujące inwestycje:

dokończono budowę altany na terenie Gminnych Obiektów • 
Sportowych oraz dokonano napraw dróg gruntowych na 
obszarze „Dolnego” Choczewa,  ,
doposażenie placu zabaw oraz estetyzacja obszaru • 
miejscowości Choczewko oraz zrealizowano budowę 
placu zabaw w Kurowie, 
rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją budowy • 
altany w miejscowości Kierzkowo, zrealizowano budowę 
chodnika w miejscowości Osieki Lęborskie,  rozpoczęto 
prace związane z realizacją ogródka jordanowskiego w 
miejscowości Osieki Lęborskie, 
zrealizowano budowę chodnika w miejscowości • 
Lubiatowo oraz remont wiaty przystanku w miejscowości 
Kopalino,
zrealizowano budowę altany w miejscowości Jackowo, • 
zrealizowano plac zabaw przy budynku Szkoły • 
Podstawowej w Ciekocinie, 
wykonano ocieplenie, naprawę rynien i obróbek • 
dekarskich, naprawę schodów wraz z murkami oporowymi 
przy budynku dawnej szkoły w Sasinie oraz doposażono 
plac zabaw, 
realizacja ogródka jordanowskiego w Borkowie • 
Lęborskim, 
doposażenie placu zabaw w miejscowości Zwartówko, • 

rozpoczęcie prac związanych z budową altany w • 
miejscowości Gościęcino, 
zakup materiałów na ogrodzenie boiska sołeckiego oraz • 
zakup traktorka do koszenia dla sołectwa Słajkowo, 
zakup elementów placu zabaw pod realizację ogródka • 
jordanowskiego w miejscowości Łętowo, 
zakup materiałów pod realizację ogródka jordanowskiego • 
w miejscowości Lublewko oraz rekultywacja terenu 
boiska w miejscowości Lublewo,
zakup elementów placu zabaw pod realizację ogródka • 
jordanowskiego w miejscowości Biebrowo,

W ramach pozyskanych środków przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano:

wymiana okien w budynku starej szkoły w Kurowie, • 
przyznano środki na zakup okien w dawnej sali • 
gimnastycznej w Zwartowie. 

LUBIATOWO - CHODNIK KIERZKOWO

LUBLEWKO STACJA UZDATNIANIA JACKOWO ALTANA
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ROZLICZENIE I TRANSZY KREDYTU 

23.11.2011 r. – I transza kredytu w wysokości 1.800.00,00 zł
Wydatkowano: 1.764.884,78 zł
329.869,55 – zapłata za fakturę 65/2011 KORPOS Sp. Z o.o. Kartuzy za budowę kanalizacji sanitarnej 
                     Zwartówko-Zwartowo-Przebendowo-Żelazna  
                     - cesja wierzytelności ALIOR BANK S.A.
156.302,94 – zapłata za fakturę 0010/04/11 D 11120 SKANSKA S.A. W-wa za modernizację drogi w 
                      miejscowości Choczewko
100.000,00 – zapłata za fakturę 49/2010 Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak za budowę 
                     Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie
 40.000,00 – zapłata za fakturę CP 91000113 STRABAGE Sp. Z o.o. za przebudowę drogi powiatowej 
                     Nr 1306 E Sasino
 80.000,00 – zapłata za fakturę FS-10/B/6149 PUT OL-TRANS za rewitalizację przestrzeni publicznej 
                     ul. Kościuszki
180.000,00 – zapłata za fakturę 0011/09/10/D11120 SKANSKA S.A. za remont nawierzchni drogi 
                     ulic: Spacerowej, Topolowej, Bursztynowej i Starowiejskiej w m. Lubiatowo i Kopalino
232.918,91 – realizacja porozumienia za Starostwem Powiatowym w Wejherowie umowy nr 108/10 na 
                     wykonanie odcinków dróg powiatowych
 54.900,00 – spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na miesiąc XII 2011 r.
 30.893,38 – spłata % od kredytów i pożyczek przypadająca na miesiąc XII 2011 r.
470.000,00 – zaległa i bieżąca dotacja samorządowa dla Gminnego Zespołu Oświaty
 90.000,00 – zaległa i bieżąca dotacja samorządowa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STANIE MIENIA GMINY CHOCZEWO W 2011 R.

Gmina Choczewo w bieżącym roku  zbyła w drodze przetargu i rokowań następujące nieruchomości: 
- działkę nr 56/6 o powierzchni 0,1494 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kurowo z ustanowieniem na rzecz Gminy 

służebności przesyłu;
- działkę nr 515 o powierzchni 0,0787 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Choczewo;
W trybie bezprzetargowym zbyto następujące nieruchomości:
- działkę nr 26/132 o powierzchni 0,0350 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Jackowo – sprzedaż na rzecz użytkow-

nika wieczystego nieruchomości;
- działkę nr 26/74 o powierzchni 0,0719 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Jackowo – sprzedaż na rzecz użytkow-

nika wieczystego nieruchomości;
- działkę nr 33/74 o powierzchni 0,0625 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kierzkowo – sprzedaż na poprawienie wa-

runków zagospodarowania nieruchomości przyległej z ustanowieniem na rzecz Gminy Choczewo służebności przesyłu.
 W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych:
- cztery lokale mieszkaniowe w miejscowości Zwartowo, w budynku usytuowanym na działce nr 2/1 w obrębie ewi-

dencyjnym Zwartówko;
Na rzecz Gminy Choczewo zostały nabyte nieodpłatnie:
- działka nr 2/50 o powierzchni 0,1027 ha położona w obrębie ewidencyjnym Słajszewo, stanowiąca drogę;
- działka nr 2/55 o powierzchni 0,1026 ha położona w obrębie ewidencyjnym Słajszewo stanowiąca drogę;
- działka nr 63/73 o powierzchni 1,7744 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kurowo.

Pomimo niewielkiego budżetu na utrzymanie dróg gminnych, udało się dwuetapowo (wiosna-jesień) poprawić jakość 
nawierzchni dróg gruntowych w miejscowościach Kopalino, Lubiatowo, Sasino-Zielonka, Borkowo Lęborskie. 

Naprawione zostało także urządzenie melioracyjne pod drogą gminną w Borkowie. 
Wymieniona została także nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku od Łętowa do granicy z gminą Gniewino przy 

współudziale fi nansowym Gminy Choczewo. 
Wiosną 2012 r. planowana jest wymiana nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Zwartówko – Gościęcino (granica 

powiatu). 
Ponadto Wójt Gminy Choczewo wystąpił do Zarządu Powiatu Wejherowskiego o ujęcie w przyszłorocznym harmono-

gramie naprawy dróg powiatowych, odcinak drogi powiatowej w miejscowości Choczewo, ul. Kusocińskiego. Dyrektor 
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego podczas spotkania z Wójtem ustalił, że wzdłuż wszystkich 
dróg powiatowych na terenie Naszej gminy zostaną wyrównane pobocza w celu zlikwidowania zastoin wodnych. 

W ostatnim czasie naprawiono drogę dojazdową do Gardkowic. Wszystkich mieszkańców  Gardkowic przepraszamy, za 
opóźnienie w wykonaniu tej naprawy, które powstało w wyniku choroby pracownika fi rmy mającej dokonać tej naprawy.
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walentynki kiedy to znów odbędzie się kolejna 
Dyskoteka.

13.12.2011 r. w Urzędzie Gminy Choczewo 
odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Mróz, 
która koordynuje cały Projekt. Myślę, że podczas 
tego spotkania zrodziło się wiele ciekawych i nowych pomysłów, a po zakończeniu 
projektu każdy osobno rozwinie skrzydła i zacznie działać!

Jako koordynator projektu chciałbym podziękować za wszystkie działania i za 
pomoc :Wójtowi Gminy Choczewo - Panu Wiesławowi Gębce,Pani Zuzannie oraz 
Andrzejowi Wiącek, Panu Wiktorowi Harasimiuk, Ksieni Wiącek,Panu Prezesowi 
Stowarzyszenia „Dla Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo - Jarosławowi Pellow-
skiemu, Pani Annie Pellowskiej, całemu stowarzyszeniu „Dla Dobra Mieszkańców 
Gminy Choczewo”, pracownikom Urzędu Gminy w Choczewie, Ochronie Ares - za 
bezpieczną zabawę oraz mojej grupie „Choczewska młodzież” za aktywność w 
czynie społecznym - Annie Rutkowskiej i Piotrkowi Krukowskiemu. 

„Choczewska młodzież w działaniu” 
- Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”- fi nansowane z UE
- Kwota projektu 3790 EUR - 20% 

wkładu własnego - Gmina Choczewo
- Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy 

za kwotę ok. 3500 zł
- Zorganizowano dyskotekę an-

drzejkową dla młodzieży - 26 listopada- 
ok. 70 uczestników

- Pozytywne przejście kontroli 
przeprowadzonej przez Narodową 
Agencję Programu „Młodzież w dzia-
łaniu”.

NASZA „CHORA RZECZYWISTOŚĆ”
W „Wieściach choczewskich” Nr 12 grudnia 2010 r. są życzenia nowo wybra-

nych: Przewodniczącego Rady Gminy pana Krzysztofa Łasińskiego i Wójta pana 
Wiesława Gębki: „Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy 
wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy aby był to Rok szczęśliwy w osobiste 
doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne, oraz by przyniósł 
wiele satysfakcji z własnych dokonań.”

Jeśli chodzi o moje doznania, to wolałabym ich nie doznawać…
Nie mogę pojąć, że w naszej gminie demokracja, wybory, odczucia innych 

ludzi, ludzi słabszych, biedniejszych nie liczą się.
Wy, inicjatorzy referendum – czy w swojej zapalczywości do zburzenia tego, 

co stało się za sprawą ubiegłorocznych demokratycznych wyborów na wójta – czy 
chociaż raz usłyszeliście głos z różnych grup społecznych?

Może Wam powtórzyć ten głos, bo on odbija się na różnych spotkaniach: „ci 
co chcą referendum, to jeszcze bardziej zadłużają gminę, którą kiedyś zadłużyli 
i dlatego referendum powinno się odbyć na ich koszt”.

Wiem, że takiego prawa nie ma, ale może gdyby było, inaczej byśmy szanowali 
wszystkich i wszystko.

W ubiegłym roku (2010 r.) grupa Norwegów odwiedziła naszą gminę. Były 
to bardzo sympatyczne spotkania w różnych miejscach, między innymi na kwaterach 
agroturystycznych. My, kwaterodawcy dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami 
i umiejętnościami. Nie mogę zapomnieć jednego spotkania: goście Norwegowie opo-
wiadali jak u nich przebiega praca w rolnictwie, że oni po roku pracy obowiązkowo 
muszą iść na urlop. W tym czasie bardzo potrzebują zastępstwa na swoje miejsce. 
Chcieliby więc, aby ludzie z naszej gminy jeździli do ich gospodarstw do pracy 
zastępować norweskich urlopowiczów, a przy okazji całkiem nieźle poprawić swoją 
sytuację fi nansową. Gdy to usłyszałam, ucieszyłam się, że otwiera się dla naszych 
ludzi z gminy dobry czas. Przecież to biedna gmina, więc szansa prawie niespoty-
kana, by móc poprawić swoją sytuację. Sporo ludzi mogłoby wyjechać do pracy 
w rolnictwie. Oczami wyobraźni widziałam już te dobre zmiany.

Ale wszystko to trwało tylko tyle, ile trwała wypowiedź Norwegów. Za chwilę 
zabrał głos ówczesny wójt – Jacek Michałowski. Stwierdził, że ludzie z naszej 
gminy do takiej współpracy nie nadają się, bo im się nie chce pracować i tylko 
lubią wódkę pić.

Może i trochę tak jest, ale tym ludziom nikt nie starał się podać ręki i nie 
dawano im szansy.

Szansa pojawiła się na tym spotkaniu z Norwegami, ale bardzo szybko 
ją ucięto. Taką nieprzychylną postawę wobec ludzi słabych, biednych i niepełno-
sprawnych tolerowano, bo szanowano wówczas wynik wyborów i nikt nie „pędził” 
by organizować referendum.

Bardzo mi się nie podoba postawa wielu ludzi – jak to się ich określa – „ludzi 
z poprzedniej ekipy” Wielką bezczelnością jest chodzenie do bardzo wielu domów, 
opowiadanie wymyślonych historii na temat obecnego wójta – jaki to z niego nie-
udacznik w rodzinie, gospodarstwie, pracy, życiu… Mam wrażenie, że ci specjaliści 
od psucia cudzej opinii opowiadają historie własnego życia.

CHOCZEWSKA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
Projekt „Choczewska Młodzież” realizowany jest na terenie naszej gminy od 

wrześnie bieżącego roku. Składa się on z 3 części. W każdej z nich mieszczą się 
warsztaty edukacyjne mające na celu wprowadzenie młodzieży w dorosłe życie. 
Kończąc każdą z 3 części organizujemy dla młodzieży Dyskotekę. Przeprowadzi-
liśmy już 1 część projektu, która nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem 
młodzieży i choć było parę poślizgów i upadków będziemy dalej zachęcali młodzież 
do uczestniczenia w zajęciach.

Projekt powstał dzięki Koordynatorowi - Liderowi Projektu Tomaszowi Ko-
walczykowi oraz Stowarzyszeniu „Dla Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo” za 
co można podziękować Panu prezesowi Jarosławowi Pellowskiemu, Pani Annie 
Pellowskiej oraz całej reszcie załogi.Do projektu przyczyniła się również pani 
Zuzanna Wiącek oraz Wójt gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka.

Szczególne podziękowania należą się również Grupie „Choczewska młodzież”, 
która cały czas pomaga, a nawet prowadzi warsztaty, m.in. Annie Rutkowskiej oraz 
Piotrkowi Krukowskiemu.

Całkiem niedawno udało nam się zorganizować Dyskotekę dla młodzieży 
„Andrzejki 2011”, która odbyła się 25.11.2011r. na małej sali Gminnych Obiektów 
Sportowych. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży - przybyło na 
nią naprawdę wiele młodych ludzi. Podczas zabawy nie mogło zabraknąć konkursów 
z nagrodami (rozdaliśmy młodzieży kilka płyt z muzyką na czasie), o które zadbała 
pani Zuzanna Wiącek. Całą imprezę poprowadził koordynator Projektu - Tomasz 
Kowalczyk, który dzięki swojemu wieloletniemu zainteresowaniu muzyką umiał 
zadbać o to, by zabawa była udana, a muzyka podobała się młodzieży. Podczas 

zabawy nie mogło zabraknąć oczywiście gości, którzy odwiedzili 
nas, tak jak się spodziewaliśmy. Przybył do nas 
Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka.

Jestem pewien, że wszyscy czekają już na 

„NIE ZGADZAM SIĘ Z TWOIM POGLĄDEM, ALE PO KRES MOICH DNI BĘDĘ BRONIŁ TWEGO 
PRAWA DO ICH GŁOSZENIA”

                                                                                                                                   Voltaire

MÓJ GŁOS...MÓJ GŁOS...

W niedzielę 11.12.2011 r. odwiedzili mnie fantastyczni, mądrzy goście. 
Oczywiście są oburzeni sytuacją w naszej gminie i zorganizowanym referendum. 
Stwierdzili, że ta sytuacja zakrawa na sabotaż. Tak nie powinno być. Ci żądni władzy 
powinni się przygotować i startować do wyborów już za trzy lata, by dać szansę 
wyborcom – niech oni zdecydują.

A to szarganie opinii obecnego wójta bardzo pasuje do dowcipu, który opo-
wiedzieli mi moi niedzielni goście.

„We wsi żydowskiej odbywają się wybory na ich przywódcę. Z sali pada 
propozycja kandydata – najlepszy będzie Icek. Widać, że Icek ma wielkie po-
parcie, ma szansę na wygraną. Ale opozycja nie śpi. Z Sali słychać – ale Icek nie 
może zostać naszym szefem, bo jego żona jest puszczalską. Na sali oburzenie, 
zamieszanie. Oczywiście taki kandydat nie może być wybrany. Zaproponowano 
innego kandydata. Jednak w opozycji odzywa się głos sumienia – „Ty, co my po-
wiedzieliśmy, przecież Icek nie ma żony! ”. I co z tego? Zanim się to wyjaśni, to już 
będzie po wyborach.”

Nie bądźmy jak ta opozycja w wiosce żydowskiej. Dajmy szansę działania 
obecnemu wójtowi do końca kadencji. Niech pokaże co zrobi.

Bardzo podobała mi się opinia naszej Wandy Błahuszewskiej, która uczest-
niczyła 08.12.2012 r. w spotkaniu opłatkowym dla osób niepełnosprawnych. Była 
pełna zachwytu, że takie wspaniałe spotkanie miało miejsce. Powiedziała, że nie 
myślała, iż tylu niepełnosprawnych jest w naszej gminie, i że tacy szczęśliwi byli 
wszyscy uczestnicy, bo ktoś ich zaprosił i myślał o nich.

A kto pierwszy o nich pomyślał? Oczywiście kilka lat temu ówczesny sołtys 
Starbienina – pan Wiesław Gębka z przewodniczącą KGW panią Anielą Siemczuk. 
Pan Gębka na tak piękne spotkania udostępniał prywatne pomieszczenia, by dać 
radość osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Dwa lata temu Pan Gębka zorga-
nizował również w prywatnych pomieszczeniach ferie zimowe dla dzieci ze swojego 
sołectwa. Zresztą za ten dobry uczynek był wezwany razem z przewodniczącą Anielą 
Siemczuk przed oblicze komisji w gminie.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę:
– chorym – dobrej opieki medycznej i poprawy zdrowia

– samotnym – by spotkali kogoś bliskiego
– mądrym – by dzielili się tą mądrością z innymi
– pazernym – by nie myśleli tylko o sobie
– zawistnym – by dostrzegli w życiu radość, a zawiść zakopali w najgłębszym dole
– obecnemu wójtowi – Wiesławowi Gębka – by ufał ludziom jak do tej pory, ale 
by jednak działał w myśl starego przysłowia: „lepiej mieć prawdziwego wroga, niż 
fałszywego przyjaciela”
– a nam wszystkim – mieszkańcom naszej gminy – stabilnej sytuacji i mądrych 
decyzji.

Na koniec moich przemyśleń ośmielam się zaapelować do ludzi, którzy uwie-
rzyli, że wójt Wiesław Gębka ma na celu dobro mieszkańców naszej gminy:

w dniu 15.01.2012 r. pozostańcie w domach, nie bierzcie udziału w referen-
dum!

Genowefa Kramek
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NA KONIACH W MAUSZU

Na zaproszenie Towarzystwa Walki z Kalectwem po raz kolejny grupa mieszkańców naszej gminy, 
tym razem pięcioosobowa, gościła w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjnym w Mauszu. Dzieci korzystały 
głównie z hipoterapii, ale uczestniczyły także w zorganizowanych grach i zabawach. 

Pani Beata Tuszer, jedna z opiekunek dzieci, tak wspomina pobyt: ”Było wspaniale. Nie spodziewali-
śmy się, że zostaniemy przyjęci tak serdecznie. Przecież byliśmy tam po raz pierwszy, a czuliśmy się jak w 
domu. Zajęcia były doskonale zorganizowane. Naszym dzieciom szczególnie spodobały się przejażdżki na 
koniach w siodle, a także wycieczki bryczką. Dni wypełnione były różnorodnymi zajęciami i nie było czasu 
na nudę. Mieliśmy także bardzo dobre warunki pobytu: wygodne pokoje i smaczne posiłki. I ta wspaniała 
atmosfera wśród sympatycznych osób. Poznaliśmy ludzi, którzy mają problemy podobne do naszych, a 

częstokroć jeszcze większe. Mimo wszystko starają się  żyć normalnie. Gdyby 
udało się jeszcze kiedyś tam wrócić...” 

Może się uda. Mam też nadzieję, że uda się innym mieszkańcom naszej 
gminy skorzystać z gościnności gospodarzy tego Ośrodka. Po raz kolejny 
serdecznie dziękujemy Panu Zbigniewowi Zarzyckiemu, prezesowi Towarzystwa Walki z Kalectwem. 
To  nie pierwsze zaproszenie. Za zapewnienie transportu dziękujemy zaś serdecznie Panu Wójtowi 
Wiesławowi Gębce, który także nie pierwszy raz pomógł zorganizować taki wyjazd.

Krzysztof  Łasiński

SPORT TO ZDROWIE
Zapewne większość ludzi potwierdzi słuszność tego powszechnie znanego hasła. Korzyści z uprawiania sportu są wielorakie. To 

doskonała forma spędzania wolnego czasu, poprawiania swojej kondycji, nauka odpowiedzialności, współdziałania w zespole, a w końcu 
ćwiczenie hartu ducha, umiejętności wygrywania i znoszenia porażek. Celem więc każdej społeczności powinna być dbałość o rozwój 
sportu i to szeroko pojętego, dostępnego dla wszystkich, choć o prawidłowy rozwój młodych ludzi powinniśmy zadbać przede wszystkim. 
Wiem, że po trosze jest to tylko życzenie. Sam od wielu lat gram rekreacyjnie w siatkówkę i  wiem jak trudno zachęcić do udziału w tej 
zabawie innych, a zwłaszcza młodych ludzi. Przychodzą i szybko odchodzą. Grupa wytrwałych „dinozaurów” wciąż gra, ale młodzież 
generalnie niezbyt chętnie się garnie.

Łatwiej jest z piłką nożną. Jest popularniejsza, może bardziej atrakcyjna, może prostsza, a i też telewizyjni futbolowi idole są bardziej 
kreowani w mediach. Stąd i w naszej gminie piłka nożna jest dyscypliną wiodącą, a jej organizowaniem zajmuje się  przede wszystkim 
Stowarzyszenie LKS „Orzeł”. Uprawia ją spora grupa chłopców (także dziewcząt) pod okiem wykwalifi kowanych trenerów. Działalność 
tych drużyn fi nansowana jest głównie przez gminę. Drużyna seniorów, według deklaracji Stowarzyszenia, utrzymywana  winna być ze 
środków wypracowanych przez LKS „Orzeł”. W niedalekiej przeszłości jednak sporo dokładała gmina. Piłka nożna prowadzona jest na 
obiektach gminnych, które użytkuje na podstawie zawartej umowy LKS „Orzeł” , choć zajęcia odbywają się też na hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Choczewie. 

Sportem młodzieżowym zajmuje się także Uczniowski Klub Sportowy „Gol” działający przy Zespole Szkół w Choczewie. Jego 
uczestnikiem jest młodzież szkolna. Działają tu  głównie sekcje piłki ręcznej, tenisa stołowego i szachów. Zajęcia prowadzą wykwalifi kowani trenerzy - nauczyciele przy 
wydatnej pomocy rodziców, pasjonatów sportu. Ta działalność jest prawie społeczna. Kosztuje bardzo niewiele, a obejmuje sporą grupę uczniów. 

Od wielu lat i nieustannie gra sekcja amatorskiej siatkówki. Formalnie organizacyjnie i w części fi nansowo pod skrzydłami LKS „Orzeł”, ale w większej mierze 
wspomagana przez gminę: natomiast tak naprawdę istnieje tylko dzięki miłośnikom tego sportu (bardziej zabawy i rekreacji), a właściwie głównie dzięki pasji jednego 
człowieka, który już od wielu lat organizuje zajęcia i mobilizuje innych.

Czy tak zorganizowany sport zaspokaja potrzeby i ambicje naszej gminy? Zdecydowanie nie. Celem naszym powinno być, aby sport stał się bardziej powszechny 
i łatwiej dostępny. Nie muszą więc to być  tylko dyscypliny wyczynowe, ale bardziej rekreacyjne i masowe. Mamy świetne tereny do uprawiania popularnego nordic 
walking, rekreacji rowerowej lub amatorskich biegów przełajowych, a także rekreacji konnej. Dzięki ciągłej dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem „Szansa - Start” z 
Gdańska możemy rozpocząć uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne. Jest nawet  zapewnienie  otrzymania profesjonalnego sprzętu i wyszkolenie trenerów.

Uprawianie sportu koncentruje się głównie w Choczewie. To zrozumiałe, bo jest tu najlepsza baza obiektowa i sprzętowa. Amatorski i rekreacyjny sport mógłby 
odbywać się równie dobrze w innych miejscowościach. W większości sołectw istnieją boiska sportowe. Wprawdzie ich stan jest bardzo różny, ale łatwo je przywrócić 
do użytku i odnowić amatorską ligę sołecką. I nie tylko w piłce nożnej. Były czasy kiedy odbywały się gminne turnieje siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego i cie-
szyły się dużym powodzeniem. Dlaczego zatem nie wykorzystujemy tych możliwości? Problem tkwi oczywiście w braku pieniędzy, ale to zbyt łatwe usprawiedliwienie. 
Wszystko bowiem zależy od ludzi.

     Stowarzyszenie  LKS „Orzeł” z założenia jest najbardziej odpowiednią organizacją do prowadzenia zajęć sportowych. Dla realizacji tego celu użytkuje gminne 
obiekty sportowe, na utrzymanie których otrzymuje stosowną dotację z gminy. W 2011r.była to kwota 210 tys. zł. Na rok 2012 „Orzeł” złożył wniosek na dofi nansowanie 
w wysokości ok. 335 tys. zł. Z tego ok.290 tys.zł na utrzymanie obiektów (utrzymanie boisk, ogrzewanie, prąd, woda i ścieki, a także wynagrodzenia 5 pracowników), 
nie zaś na działalność sportową. To zdecydowanie za dużo, biorąc pod uwagę usługi jakie w zamian dla gminy Stowarzyszenie  wykonuje (wymienione już powyżej). 
To w zasadzie tylko piłka nożna. „Orzeł” nie jest zainteresowany rozszerzeniem oferty, więc wykorzystanie obiektów pozostawia wiele do życzenia. Powstaje również 
pytanie o racjonalność prowadzenia takiej działalności. Czy stać nas na takie koszty?  „Orzeł” twierdzi zaś, że robi dużo, a pieniędzy i pomocy otrzymuje zbyt mało. Nie 
komentuję.  Oceńcie Państwo sami.

     Co zrobić, aby poprawić funkcjonowanie sportu i rekreacji w naszej gminie? 
Po pierwsze. Trzeba powołać koordynatora do spraw sportu, rekreacji i kultury w naszej gminie. Taka osoba będzie skupiała rozproszoną, bo wykonywaną przez 

różne podmioty działalność sportową i kulturalną. 
Po drugie. Wykonywanie zadań sportowych i kulturalnych powierzyć różnym stowarzyszeniom i grupom działania. Każdy może zajmować się czym innym , a 

koordynator będzie wspierał i wskazywał możliwości działania. Taka forma jest najtańsza i najefektywniejsza, bo angażuje wielu ludzi aktywnych, którzy nie pracują 
za pensje, ale jedynie okazjonalnie i prawie społecznie. Organizacje takie mają także możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Takie przykłady już mieliśmy 
chociażby niedawno zorganizowany turniej tenisa stołowego przez jedno ze stowarzyszeń.

     Po trzecie. Trzeba wykształcić grupę trenerów i instruktorów, którzy w profesjonalny i odpowiedzialny sposób poprowadzą zajęcia. Dotychczas mamy takich 
ludzi chyba tylko w dziedzinie piłki nożnej. Podobno zresztą część z nich pracuje dla innych gmin. Dlaczego nie dla naszej? 

     Po czwarte. Trzeba pozyskiwać więcej  środków na działalność sportową i kulturalną od sponsorów i zdobywać granty  z zewnątrz. Musi więc być osoba, która 
zajmie się pisaniem wniosków o udział w tematycznych projektach i zdobywaniem pieniędzy na ten cel. Osoba ta będzie także zajmować się fachowym doradztwem dla 
organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach życia społecznego gminy.

Jeśli uda się zrealizować powyższy scenariusz to „konsumpcja” sportu, kultury, a także zapewne  innych dziedzin naszego życia będzie bardziej powszechna, łatwiej 
dostępna, a przede wszystkim zaktywizuje większą grupę ludzi. 

Zacznijmy więc od zrobienia takich prostych rzeczy. Marzenia o wielkich obiektach sportowych i kulturalnych musimy na razie odłożyć na później, choć byłyby 
one potrzebne już dziś. Przydałaby się przecież hala sportowa np. w Ciekocinie, Zwartowie, a może Sasinie. Świetlica w Kopalinie lub (i) Kierzkowie. Inne wsie też mają 
swoje potrzeby. Musimy poczekać na fi nansowo lepsze czasy. Ale czekać nie znaczy jednak siedzieć bezczynnie.

                                                                                        Krzysztof Łasiński
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ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE
- STANOWISKO GRENPEACE W SPRAWIE ATOMU -

Wszystko można zrobić - pytanie tylko po co i kto za to zapłaci? 
Elektrownie atomowe w Polsce: 
- nie rozwiążą problemu redukcji emisji CO2 w Polsce -
do roku 2020 musimy obniżyć emisję CO2 o 20%. Elektrownia jądrowa nie powstanie przed 2024 rokiem 

(Międzynarodowa Agencja Atomistyki mówi o 15 latach przygotowań i budowy pierwszej elektrowni atomowej). 
Potrzebujemy rozwiązań, które można zacząć wdrażać tu i teraz. 

- sparaliżują aparat administracyjny i rozwój czystych technologii -
program budowy elektrowni atomowych to przynajmniej 3 lata zmian legislacyjnych, które odciągną uwagę 

administracji państwowej od potrzeb przyjęcia pakietu zmian prawnych i instrumentów służących celowi nadrzęd-
nemu jakim jest redukcja CO2 i 15% OZE w bilansie energetycznym. Program ten wymaga importu kompletnie 
obcej nam technologii i stworzenia praktycznie od zera kadry naukowej. Na to potrzebne jest minimum 7 lat. 
Wszystko to odbywać będzie się kosztem innych dziedzin nauki, z których Polska mogłaby osiągnąć wymierne 
korzyści technologiczne. 

- utrzymają monopol skostniałych koncernów energetycznych -
w sektorze energetycznym od wielu lat króluje monopol tych samym koncernów energetycznych, które nie kiwnęły praktycznie palcem 

żeby się modernizować. Zapóźnienia inwestycyjne są ogromne. Dalsze odwlekanie decyzji inwestycyjnych – w oczekiwaniu na elektrownie 
atomowe – jest po prostu nieodpowiedzialne. Przez najbliższych kilka lat nie wydarzy się NIC jeżeli rząd postawi na energetykę jądrową. 
Koncerny będą gromadzić kapitał w oczekiwaniu na godzinę zero i rządowe subwencje. Szczególnie te ostatnie mogą nie nadejść, bo zgodnie 
z regułami konkurencyjności pomoc publiczna w Unii jest bardzo restrykcyjna, o czym przekonali się ostatnio polscy stoczniowcy. Tymcza-
sem inwestycje potrzebne są od zaraz. 

- po prostu są nierealne w polskich warunkach -
nie stać nas na jednoczesne budowanie elektrowni atomowej, rozwijanie odnawialnych źródeł energii i wspieranie efektywności energe-

tycznej. Proponowane „trzy w jednym” po prostu jest nierealne w polskich warunkach. Dlatego powinniśmy skupić się na tym, gdzie mamy 
największy potencjał: 1. efektywność energetyczna, oraz dostępne i przyszłościowe technologie 2. OZE.

ATOMOWE DYLEMATY CD.

25 listopada (dzień po ukazaniu się listopadowego numeru „Wieści 
choczewskich”!!!),  PGE  Energia Jądrowa, inwestor pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej, przedstawiła listę trzech potencjalnych lokalizacji 
przyszłej elektrowni, na której znalazły się Choczewo, Gąski i Żarno-
wiec. Przez kolejne dwa lata we wskazanych lokalizacjach prowadzone 
będą szczegółowe badania lokalizacyjne (hydrologiczne, geologiczne, 
sejsmologiczne, meteorologiczne) i środowiskowe. Wyniki tych badań 
pozwolą wskazać lokalizację docelową.

Wybór potencjalnych lokalizacji poprzedzony został wielomiesięcz-
nymi badaniami uwzględniającymi m.in. takie czynniki jak właściwości 
terenu, dostępność wody chłodzącej, środowisko przyrodnicze czyli na 
przykład położenie względem parków narodowych czy obszarów Natura 
2000,  obecne zagospodarowanie terenu oraz logistykę i infrastrukturę 
czyli bliskość energetycznych sieci przesyłowych, sieci drogowych i 
kolejowych.

Natomiast w taki oto sposób lokalizację Choczewo, na stronie http://
www.swiadomieoatomie.pl opisuje Polska Grupa Energetyczna:

”Lokalizacja „Choczewo” znajduje się w północnej części wo-
jewództwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim, na terenie gminy 
Choczewo, w okolicach miejscowości Lubiatowo, Kierzkowo i Kopalino. 
Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. 
Należy do regionu Wybrzeże Słowińskie, które jest częścią Pobrzeża Ko-
szalińskiego. Na terenie występują przede wszystkim lasy i zadrzewienia. 
W zachodniej części zlokalizowane są pojedyncze zabudowania byłej 
jednostki wojskowej.”

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią:
od strony zachodniej tereny leśne i zadrzewione wraz z terenami i • 
zabudową usług turystycznych i ośrodkiem badawczym PAN (część 
północno – zachodnia),
od strony północnej strefa brzegu morskiego wraz z plażą,• 
od strony wschodniej tereny leśne z pojedynczymi obiektami • 
zlikwidowanej jednostki wojskowej wraz z dostrzegalnią 
przeciwpożarową Lasów Państwowych,
od południa zabudowa mieszkaniowa i letniskowa wsi Lubiatowo • 
(miejscowość liczy ok. 200 mieszkańców). 

Moją uwagę w tym opisie zwróciła nazwa miejscowości Kierzkowo 
Małe… ! Zdjęcie obok przedstawia mapę opracowaną przez Google, 
zamieszczoną w internecie. Mieszkańcy gminy Choczewo zapewne od 
razu zauważą nieścisłość: w miejscu, w którym na mapie zaznaczono 

Kierzkowo Małe w rzeczywistości jest głęboki las! Do swojej prezentacji 
na temat potencjalnych lokalizacji PGE EJ S.A. posłużyło się właśnie taką 
mapą, gdyż we wspomnianej prezentacji widnieje ten sam błąd. Wiedząc, 
że główny inwestor tak ogromnego i niebezpiecznego przedsięwzięcia jak 
budowa Elektrowni Atomowej już na samym początku popełnia błędy i 
rozpowszechnia w swych materiałach informacyjnych nierzetelne informa-
cje, z ogromną nieufnością podchodzę do ich dalszych działań. Wiem, że to 
dopiero początek, i tak jak mówi przedstawiciel inwestora, że – „Wszystkie 
przedstawione lokalizacje traktujemy dzisiaj równorzędnie. Przed 
nami dwa lata badań m.in. geologicznych i środowiskowych, które 
pomogą nam wskazać lokalizację docelową. Planujemy, że nastąpi to w 
roku 2013”, to jednak ja nie chciałabym, aby popełniano takie błędy w 
dalszych badaniach, które w niedalekiej przyszłości mają zdecydować 
o lokalizacji, w jakiej elektrownia powstanie.

Tymczasem dnia 06.12.2011 r. w Zespole Szkół w Choczewie od-
było się pierwsze z zapowiedzianych przez PGE spotkanie informacyjne 
z mieszkańcami naszej gminy w sprawie planowanego potencjalnego 
zlokalizowania elektrowni w Lubiatowie.

Mieszkańcy gminy, poprzez liczne przybycie (około 150 osób), oka-
zali duże zainteresowanie tematem spotkania. Jednak obecni na spotkaniu 
przedstawiciele PGE, w tym specjaliści z tej dziedziny, nie byli w stanie 
odpowiedzieć na większość pytań, które padały w czasie spotkania. Kilka 
osób obecnych na sali zgłaszało swój sprzeciw, co do powstania w gminie 
Choczewo elektrowni. Dyrektor Greenpeace p. Maciej Muskat, który 
również był na spotkaniu przeciwstawił się budowie elektrowni atomo-
wej w Polsce i przedstawił jako alternatywę budowę farm wiatrowych w 
morzu. Z sali padały również propozycje, aby zorganizować w tej sprawie 
referendum i aby jego wynik uwzględniono w Raporcie Środowiskowym. 
Mieszkańcy mówili o stratach, jakie w wyniku budowy elektrowni na tere-
nie gminy mogą nastąpić: o wycięciu wielu hektarów lasów i zniszczeniu 
wydm, o wieloletnim wyłączeniu z użytkowania plaży w obrębie lokalizacji 
elektrowni, o niszczeniu dróg, w związku z ciężkim transportem, o spadku 
ceny gruntów na terenie gminy, a także o problemie składowania odpadów 
radioaktywnych, na który to PGE nadal nie ma pomysłu. Całe spotkanie 
przebiegało jednak bardzo spokojnie i policja, która była na zewnątrz nie 
miała powodów do interwencji.

Następne takie spotkanie, według Aleksandra Galosa z PGE powinno 
odbyć się już w styczniu. 

Jednakże decyzje, które w przyszłości zapadną w sprawie lokalizacji 
elektrowni, prawdopodobnie nie zależą już od nas.

/w.w./
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Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że gmina Choczewo, na terenie której powstaje ośrodek „Spotkajmy się” dla osób niepełnosprawnych, została 
wytypowana jako jedna z trzech możliwych lokalizacji budowy elektrowni atomowej. Wiadomość ta stawia nas w nowej, trudnej sytuacji – takiej samej, 
w jakiej znaleźli się mieszkańcy tej gminy. W związku z tym przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie.

Sześć lat temu nasza Fundacja otrzymała od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych teren w nadmorskim Lubiatowie (gmina Choczewo) pod 
budowę ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego o nazwie „Spotkajmy się”. Ma on  służyć osobom niepełnosprawnym z całej Polski. Formalności 
związane z rozpoczęciem budowy trwały 5 lat. W 2010 r. rozpoczął się I etap prac, czyli budowa obiektu, w którym zostaną usytuowane Warsztaty 
Terapii Artystycznej. Warsztaty te będą służyły osobom niepełnosprawnym intelektualnie, mieszkającym w gminie Choczewo i w innych okolicznych 
gminach. 

Ostateczna decyzja co do miejsca powstania elektrowni, zdaniem ekspertów, będzie znana najwcześniej za dwa lata. Kontynuujemy daleko za-
awansowaną budowę  Warsztatów Terapii Artystycznej. Na ten cel otrzymaliśmy m.in. pieniądze od wielu z Państwa oraz unijne dotacje. Bez względu 
na rozwój wydarzeń w gminie Choczewo, nie opuścimy osób niepełnosprawnych z tego terenu. Jak długo będą tam osoby niepełnosprawne inte-
lektualnie, tak długo będziemy je wspierać. Nie rezygnujemy z naszych dotychczasowych planów. W tej chwili koncentrujemy nasze działania na tym, 
aby jak najszybciej oddać Warsztaty Terapii Artystycznej do dyspozycji osób niepełnosprawnych, które ich potrzebują.

Jednocześnie zaznaczamy, że nasza Fundacja nie będzie opiniować decyzji o wyborze ewentualnej lokalizacji pod budowę elektrowni. Zda-
jemy sobie sprawę, iż kwestia budowy elektrowni i wyboru jej miejsca to temat wzbudzający wiele emocji. Nie zamierzamy uczestniczyć w żadnych 
dyskusjach na temat „za” lub „przeciw”. Jesteśmy zobowiązani przez naszych Darczyńców do tego, aby pomagać osobom niepełnosprawnym. 

Na tym każdego dnia koncentrujemy wszystkie nasze siły i działania.
A jest ich wiele. (…) Nie możemy więc tracić czasu ani energii na sprawy, które zupełnie od nas nie zależą. 
Będziemy cały czas monitorować rozwój sytuacji. Dopilnujemy tego, by każda złotówka przeznaczona przez 

naszych Darczyńców na budowę Ośrodka „Spotkajmy się” została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
Jeśli otrzymamy nowe informacje w sprawie sytuacji w gminie Choczewo, będziemy o nich na bieżąco informo-

wać na naszej stronie internetowej.
 Pracownicy i Wolontariusze Fundacji „Mimo Wszystko”

Coraz częściej słyszymy o taniej energii jądrowej. Jednak koszty związane z budową, utrzymaniem i zamknięciem elektrowni syste-
matycznie rosną, tymczasem energetyka wiatrowa i biomasa wraz z postępem technologicznym odnotowują spadek. Szacuje się, że w roku 
2020 energetyka wiatrowa będzie konkurencyjna w stosunku do energetyki konwencjonalnej bez dodatkowego systemu wsparcia (źródło 
DG TREN). 

- mają powstać bez udziału społeczeństwa w procesie konsultacji -
rząd podjął decyzję o budowie elektrowni atomowej bez głębokiej analizy oraz bez dyskusji ze społeczeństwem. Brakuje jawności 

procesu i jasnych kryteriów jakimi kieruje się rząd forsując plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
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tego spotkania.
Potrawy przygoto-

wane to: pierogi z ka-
szą i grzybami, pierogi 
z kapustą i grzybami, 
dorsz po grecku, sałatka 
jarzynowa i śledzio-
wa, barszcz czerwony, 
łosoś wędzony z jaj-
kiem, ryba z ryżem po 
japońsku, sałatka śledziowa „Szuba”, pyszne domowe ciasto 
upieczone przez uczestniczki spotkania. Ogromną niespodziankę 
przygotowała nam Pani Czesława Bocho, która wraz z mężem 
Andrzejem przygotowała przepiękne stroiki w postaci Mikołaja, 
które otrzymali wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście.

Wójt Gminy po przemowie Pani Prezes CST wręczył na 
jej ręce piękny bukiet kwiatów składając życzenia świąteczne i 
podziękowania za dotychczasową pracę. O osiągnięciach kuli-
narnych naszych Pań, uzyskanych nagrodach i promocji regionu 
mówiła Genowefa Błahuszewska. Natomiast Radny Powiatowy 
Pan Wacław Seweryn nawiązywał do tradycji rodzinnych świąt i  
kultywowania tych tradycji. Pan Tomasz Fopke podkreślił dużą 
rolę CST Choczewo w tworzeniu i działalności Stowarzyszenia 
„Ziemia Wejherowska”. Rozdano opłatki a wszyscy uczestnicy 
złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne. Pierwsza Kolęda 
została zainicjowana przez Pana Tomasza Fopke, który jest 
znakomitym śpiewakiem, o znanej renomie, człowiekiem kul-
tywującym tradycje i zwyczaje regionalne ziemi wejherowskiej. 
Następne śpiewane wspólnie dały nam przedsmak rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

 Doradca PODR Genowefa Błahuszewska

POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Jak co roku impreza odbyła się w Gniewinie w Sali widowiskowej GOTiS. Uczestniczyło w 
nim  6  KGW z terenu powiatu wejherowskiego: Sasino, Głazica, Perlino, Luzino, Leśno i Kacz-
kowo.

Dzięki talentom naszych Pań z KGW Sasino pod przewodnictwem Genowefy Kramek corocznie 
reprezentowana jest gmina Choczewo na tej prestiżowej imprezie.

Były to Panie: Genowefa Kramek, Teresa Wierska, Krystyna Stefańska, Elżbieta Grabowiec, 
Małgorzata Jaskulska, Jadwiga Lademan, Ludharda Węska –Nowak, Bronisława Zielonko.

Organizatorem tego Turnieju jest Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wej-
herowie i Kierownik Hanna Rocławska oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Tomasza Fopke Kierownika Działu Promocji 
Starostwa. Naszym Paniom kibicowały Panie z Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego z Prezesem Aleksandrą Gawryszewską, 
Wójt Gminy Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński, Radny Rady Powiatu Wacław Seweryn. Gośćmi byli 
również Dyr. ARiMR i V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Stanisława Bujanowicz, która wręczała nagrody dla poszczególnych Kół 
KGW.

Celem turnieju była: integracja środowiska wiejskiego w powiecie wejherowskim; popu-
laryzowanie dziedzictwa kulturowego regionu; pobudzenie aktywności wśród mieszkańców;  
kultywowanie tradycji.

Konkurencje: 1) „Nasza wieś na sportowo”. Koła przywożą gotową planszę o wymiarach 
1,00x0,80m.; 2) „Produkt tradycyjny pochodzenia roślinnego – kapusta”. Każde koło przygotuje 
wyłącznie jedną potrawę z kapusty; 3) „Mazur” – widowisko taneczne. Trzy pary prezentują 
taniec na wybiegu do 2 min w takt muzyki nadanej przez organizatora; 4) „W kolejce” – scenka 
kabaretowa, forma prezentacji dowolna, czas prezentacji – 5 minut; 5)  „Moda sportowa na we-
soło” – dwie modelki prezentują strój na wybiegu przez ok. 1 minutę bez komentarza, w takt 
muzyki nadanej przez organizatora.

Po wykonaniu wszystkich konkurencji nastąpiło podsumowanie wyników przez Komisję, 
która wytypowała poszczególne Koła do nagród. Gran Prix otrzymało KGW Głazica gm. Szemud.

I miejsce w kategorii „Mazur” widowisko taneczne zdobyły Panie z KGW Sasino, wezwane na scenę otrzymały z rąk Pani 
Stanisławy Bujanowicz nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe a kwiaty od Pana Wacława Seweryna wraz z serdecznymi 
życzeniami. Wójt Gminy Pan Wiesław Gębka podkreślił szczególne zasługi Przewodniczącej KGW Genowefy Kramek w krzewieniu 
tradycji kulturalnych i kulinarnych w gminie Choczewo wręczając ufundowane przez gminę nagrody dla występujących Pań, a Prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński wręczył piękne róże składając życzenia dalszych sukcesów.

 Doradca PODR, Genowefa Błahuszewska

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
CHOCZEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

TURYSTYCZNEGO

Spotkanie to odbyło się 06 grudnia 2011 w dzień Św. Mikołaja 
w Borkowie Lęborskim w Pałacu pod Czerwonym Bukiem, który 
należy do p.p. Stanickich. Piękny obiekt został wyremontowany 
dzięki kredytom komercyjnym i funduszom z PROW 2007-2013. 
Teren parku został już zagospodarowany pod potrzeby agrotu-
rystyki. Potrzebne są również fundusze na odnowienie elewacji 
pałacu, niestety są to ogromne koszty. Obiekt ten został uznany 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w War-
szawie za przykład dobrze wykorzystanych funduszy z programu 
„Różnicowanie w kierunku nierolniczym” PROW 2007-2013 i 
zamieszczony w portalu agroturystycznym prowadzonym przez 
Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne w 
Warszawie. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, ponieważ 
p.p. Staniccy zapisali się do Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego w tym roku.

Organizatorem tego spotkania był Zarząd CST w Choczewie 
pod przewodnictwem Aleksandry Gawryszewskiej. Gośćmi ho-
norowymi byli: Pan Tomasz Fopke Kierownik Działu Promocji 
Starostwa Wejherowskiego, Prezes Stowarzyszenia „Ziemia Wej-
herowska”, Wójt Gminy Pan Wiesław Gębka, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Krzysztof Łasiński, Radny Powiatowy Pan 
Wacław Seweryn oraz wieloletni Przyjaciel, członek wspierający 
CST Choczewo Pan Zbigniew Kołodziejski.

Była to impreza składkowa, a jej przygotowaniem zajęły się 
Panie: Regina Stanicka ,Joanna Stanicka oraz Monika Stanicka. 
Pięknie udekorowane stoły, smakowite potrawy wigilijne, wspa-
niała nastrojowa muzyka i opłatek stworzyły świąteczną atmosferę 
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MISTRZOSTWA KULINARNE

13 Fwstiwal Pomuchla odbył się w Łebie 3 grudnia 
2011 r., organizatorami byli L OT Łeba, LGD „Pra-
dolina Łeby”, Biblioteka z Łeby

Na zaproszenie organizatorów udział wzięły Panie 
z Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego oraz 
KGW Sasino.

W komisji wzięli udział znakomici znawcy kuchni 
polskiej i potraw z ryb:

Karol Okrasa, Izabela Bysewska, Maria Szablewska, 
Kazimierz Plocke, Krzysztof Kwatera, Eugieniusz Pen-
kowski, Wolfgang Helbig;

Nasze Panie przygotowały do Konkursu:
Genowefa Kramek z Sasina przygotowała zupę 

z dorsza, fi let z dorsza z sosem chrzanowo-koperkowym, 
pierogi z dorszem;

Halina Łuc ze Słajszewa – zupę ogórkową z dor-
szem, ciasteczka z dorsza, pierogi z dorszem, budyń 
z dorsza;

Anna Szafoni z Gościęcina – dorsz w cieście na-
leśnikowym z warzywami, sałatka ze śledziem „szu-
ba”;

Mirosława Gawryszewska-Górczyńska z Sasina – 
śledż bałtycki po rybacku, kotlet z dorsza

Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa przygotowa-
ła pasztet z pomuchla, barszcz ze śledziem, dewolaj 
rybny.

Otrzymane nagrody to:
Katarzyna Zacharewicz – Gran Prix I miejsce 

za wszystkie potrawy razem,
Halina Łuc – I miejsce za zupę ogórkową z dor-

szem,
Mirosława Gawryszewska-Górczyńska – I miejsce 

za „Kotlet z dorsza”
Anna Szafoni – II miejsce za dorsza w cieście 

naleśnikowym z warzywami i sałatkę ze śledziem 
„szuba”.

Wszystkie Panie otrzymały z rąk komisji certyfi katy 
z przyznanych miejsc.

Na zaproszenie LGD „Kaszubska droga” Nasze 
Panie zostały zaproszone na I Zimowy Konkurs Pro-
duktów lokalnych, tradycyjnych potraw i nalewek ka-
szubskich, który odbył się 4 grudnia w Szemudzie.

Pani Halina Łuc przygotowała wiele potraw: kuch 
marchewny – Wyróżnienie, konfi tura z marchwi, cia-
steczka z dorszem, kaszubska przystawka z jabłek 
z majerankiem – III miejsce, oraz nalewki „Morska 
siła”, nalewka bursztynowa, nalewka z wiśni z dodatkiem 
malin, nalewka z borówki.

Pani Gienia Kramek: konfitura z dyni, pierogi 
z dorszem – I miejsce, zupa rybna, nalewka „Pocieszy-
cielka Gajowego”, nalewka „Podchmielona”, nalewka 
porzeczkowo-malinowa.

Mirosława Gawryszewska-Górczyńska: śledź bał-
tycki po rybacku, nalewka „Dziadka Stefana”, nalewka 
miętowa – I miejsce, nalewka agrestowa.

Katarzyna Zacharewicz przygotowała: „Perliczkę 
nadziewaną”, nalewkę „Lipniak choczewski”, nalewkę 
„Orzechówkę”, nalewkę z kwiatów dzikiego bzu, żu-
rawina z chrzanem i jabłkiem – I miejsce, pasztet 
z pomuchla – III Miejsce.

Nagrody wręczali:
Pani Stanisława Bujanowicz Przewodnicząca Rady 

Powiatu, Pan Kazimierz Plocke – wice Minister Rolnictwa 
oraz wice Wójt gminy Szemud Krzysztof Brzezicki.

Na 9 pucharów aż 5 powędrowało na ręce naszych 
Pań.

Stoły przygotowane do oceny Komisji, były pięknie 
udekorowane. Znajdowały się na nich materiały pro-
mocyjne gminy oraz roll-upy gminy Choczewo i Cho-
czewskiego Stowarzyszenia Turystycznego. Nasze Pani 
gdziekolwiek się prezentują wykonują potrawy na swój 
koszt, dotyczy to również transportu na obydwie imprezy. 
Wykonują przy tym doskonałą promocję gminy. Są mi-
strzyniami kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Doradca PODR
Genowefa Błahuszewka
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POMORSKI STÓŁ BOŻONARODZENIOWY

Organizowany corocznie w Starym Polu Oddział PODR Gdańsk, pełni rolę kultywacji dawnych zwyczajów i tra-
dycji Świąt Bożego Narodzenia w naszym regionie. Pełni również rolę integracji środowisk wiejskich, Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń pracujących na obszarach wiejskich.

Do tej prezentacji zakwalifi kowano 20 KGW, Stowarzyszeń i grup nieformalnych.
Zaproszenie na tę prezentację otrzymujemy corocznie zanim zostanie ogłoszone w internecie, ponieważ Koło 

Gospodyń Wiejskich w Sasinie znane jest szeroko ze swoich kulinarnych umiejętności. Przewodnicząca KGW Sasino 
Genowefa Kramek zawsze chętnie odpowiada na takie zaproszenia.

Genowefa Kramek oprócz dekoracji stołu przygotowała: pyszny pasztet z kaczki z sosem dyniowo-chrzanowym, 
śledzie smażone w zalewie słodko-kwaśnej, jabłka i orzechy do dekoracji stołu.

Jolanta Malinowska – przepyszny barszcz grzybowy i świeże gałązki jodły do dekoracji stołu.
Elżbieta Grabowiec przygotowała smakowite krokiety z kapustą i grzybami.
Gabriela Niemiec upiekła smakowity sernik i makowiec, kiełbasę wiejską z sałatką z czerwonej kapusty oraz 

własnoręcznie wykonane prześliczne bombki choinkowe i inne dekoracje stołu.
Uczestnikiem wyjazdu była także Krystyna Stefańska.
Odbyło się również seminarium na temat tradycji i zwyczajów świątecznych, młodzież ze szkół ponadgimnazjal-

nych wykonała składankę o świątecznych zwyczajach przeplataną kolędami śpiewanymi wspólnie z uczestnikami 
przeglądu.

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Rolniczego, który otworzył i prowadził ten przegląd stołów świątecznych wręczał 
dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich ufundowane przez PODR nagrody.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sasinie otrzymało specjalną nagrodę z rąk v-ce Dyrektor ARiMR w Gdyni Panią 
Stanisławę Bujanowicz z podziękowaniem za współpracę i kultywowanie tradycji kulinarnych w województwie 
pomorskim.

Po części ofi cjalnej nastąpiła najlepsza część tej imprezy, czyli degustacja wszystkich przygotowanych potraw 
na stołach.

Zadowolone i szczęśliwe z dobrze wykonanej pracy wracałyśmy do domu.
Chciałybyśmy w tym miejscu szczególnie serdecznie podziękować Panu Andrzejowi Soboń Dyrektorowi Zespołu 

Szkół w Choczewie oraz Wójtowi Gminy Panu Wiesławowi Gębce za załatwienie transportu do Starego Pola.
  Doradca PODR  Genowefa Błahuszewska
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WIGILIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Święta Bożego Narodzenia to czas mówienia sobie, że się kochamy, że nawzajem siebie 
potrzebujemy. To czas, gdy przestają być ważne jakiekolwiek bariery, gdy chętniej dzielimy 
się z innymi tym, co w nas najlepsze. Ciepła, miłości i akceptacji szczególnie potrzebują 
osoby niepełnosprawne. 

We czwartek, 8 grudnia w stołówce Zespołu Szkół w Choczewie odbyła się uroczysta 
Wigilia, zorganizowana już po raz kolejny przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk Nadziei”.

W wigilijnym spotkaniu udział wzięły osoby niepełnosprawne z terenu gminy wraz 
z opiekunami oraz zaproszeni goście, m. in. wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, z-ca 
wójta Mariusz Pardus,  przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński, radny powiatowy Wacław Seweryn, prezes Szansa-Start 
Zbigniew Zarzycki, Tomasz Gzowski – Fundacja „Mimo Wszystko”, ks. Sławomir Kulczyk, Panie z KGW Starbienino.

Ofi cjalną część spotkania poprowadził dyrektor Zespołu Szkół p. Andrzej Soboń, który przywitał wszystkich zebranych, podzię-
kował za przybycie i złożył świąteczne życzenia. Dla wszystkich, którzy przybyli na to wyjątkowe spotkanie, chór z Zespołu Szkół 
w Choczewie, prowadzony przez p. Katarzynę Sychowską i p. Mateusza Radziejewskiego, śpiewał kolędy i pastorałki.  

Przed uroczystą kolacją, w podniosłej atmosferze podzielono się opłatkiem. Na wigilijnym stole nie zabrakło przepysznych tra-
dycyjnych wigilijnych potraw, przygotowanych przez pracowników stołówki i szkoły. Święty Mikołaj - w postaci Sołtysów i Wójta 
- obdarował wszystkich drobnymi upominkami. Do wspólnego śpiewania kolęd zachęcił prezes Stowarzyszenia Szansa-Start Gdańsk 
p. Zbigniew Zarzycki, który wraz z żoną przepięknie wykonał jedną z kolęd.

Dzięki takim serdecznym i miłym spotkaniom, osoby niepełnosprawne czują się szczególnie doceniane i kochane. Bycie razem 
w tym świątecznym czasie jest bowiem najważniejsze!

Spotkanie to odbyło się dzięki życzliwości i pomocy Urzędu Gminy, sołtysów z sołectw Gminy Choczewo, dyrekcji i pracow-
ników Zespołu Szkół, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Starbieninie, Grupy AA z Choczewa, członków Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”, a także dzięki hojności sponsorów oraz pomocy tych wszystkich, którzy byli z nami podczas 
jego organizowania. Wszystkim składam serdeczne podziękowania!

Szczególne podziękowania kieruję do pracowników szkoły, zaangażowanych w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania!

WIGILIJNE SPOTKANIE EMERYTÓW I RENCISTÓW

15 grudnia w gościnnych progach Restauracji „Pod Kasztanem” spotkali 
się emeryci i renciści  zrzeszeni w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Nr 1 w Choczewie, aby złożyć sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, 
podzielić się opłatkiem, skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych i wspólnie 
pośpiewać kolędy.

Przy wigilijnym stole wraz z członkami Koła Emerytów zasiedli zaproszeni 
goście, m.in.: wójt Gminy Choczewo p. W. Gębka, z-ca wójta p. Mariusz Pardus, 
przewodniczący RG Choczewo p. Krzysztof Łasiński, radny powiatu wejhe-
rowskiego p. W. Seweryn, dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie p. A. Soboń, 
ks. S. Kulczyk, dyrektor Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Choczewie 
p. K. Olszowiec. 

Spotkanie to było również okazją do przedstawienia podsumowania z dzia-
łalności w minionym roku, a także do rozmów o planach na przyszłość.
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SOŁECTWO KOPALINO

MIKOŁAJKI W SOŁECTWIE
 KOPALINO-LUBIATOWO

9 grudnia do naszego sołectwa już po raz piąty przyjechał 
Święty Mikołaj, aby uszczęśliwić najmłodszych mieszkańców 
sołectwa. Mikołajami byli  pan komendant ZHP Koło wraz ze 
swoimi pomocnikami: panem Krzysztofem i Wiktorem. Przywieźli 
dla naszych dzieci mikołajkowe podarunki. Jak mówi komendant:  
„dzieci są najważniejsze”, również i dla nas, dlatego Rada Sołecka 
stara się, żeby dzieci były zadowolone, że mieszkają w naszym 
sołectwie. 

Spotkanie mikołajkowe odbyło się u pana Michała Daszkie-
wicz, dzieci zostały zaproszone na godz. 1730. Po krótkim rozpo-
częciu Weronika Hinz w imieniu wszystkich dzieci przeczytała i 
wręczyła podziękowania dla ZHP Koło. Następnie przyszedł czas 
na prezenty dla naszych przyjaciół z Koła. Dzieci w podzięce 
wręczyły na ręce pana komendanta oraz pana Krzysztofa kosze 
pełne owoców oraz słodyczy. Osobami wręczającymi były kolejno 
Weronika Hinz oraz Michał Rabczenko. Były również prezenty 
od pani radnej. 

Po ofi cjalnym rozpoczęciu przyjechał długo wyczekiwany 
Mikołaj, który rozdał paczki przygotowane przez Radę Sołecką, 
a następnie podarował prezenty przygotowane przez ZHP Koło. 
Mikołaj był zadowolony, że dzieci tak dobrze przygotowały się 
na jego przyjazd. Część dzieci mówiła wierszyki, a pozostali 
bardzo mocno go ściskali. Po rozdaniu paczek Mikołaj zatańczył 
z dziećmi. Później udał się w dalszą podróż, by uszczęśliwić 
także inne dzieci.

Na nasze spotkanie mikołajkowe przybył pan Wójt, pan Radny 
Powiatowy oraz Prezes OSP Kopalino wraz ze strażakami. 

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW

Dziękuje wyżej wymienionym osobom za pojawienie się na 
naszym spotkaniu. Dziękuje p. Michałowi za udostępnienie swojej 
sali, Mikołajowi za przybycie do naszych kochanych dzieci oraz 
paniom, które pomagały w przygotowaniu sali, ciepłych napoi i 
poczęstunku dla rodziców i dzieci. 

Dziękuje pani Krysi Milewskiej między innymi za słodycze, 
które zostały umieszczone w paczkach sołeckich. Dziękuje dzie-
ciom, rodzicom oraz wszystkim, którzy pomogli w spotkaniu. 
Na koniec zostawiłem podziękowania dla naszych przyjaciół z 
Koła - bardzo serdecznie dziękuje. 

Sołtys sołectwa Kopalino – Lubiatowo

Z okazji nadchodzących świąt oraz zbliżającego się Nowego 
Roku pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom sołectwa najser-
deczniejsze życzenia:
 

Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym 2012 roku
wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę 

składa 
Sołtys sołectwa Kopalino - Lubiatowo

SOŁECTWO STARBIENINO

„ZŁOTA DŁOŃ” I „PRZYJACIEL SOŁECTWA”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Wieczorem, w dniu 1grudnia 2011 roku, w siedzibie Ka-
szubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie pośród wielu 
zaproszonych znamienitych gości odbyło się uroczyste wręcze-

nie statuetek laureatom trzeciej edycji konkursu „Złota Dłoń” i 
„Przyjaciel Sołectwa” organizowanego przez KGW Starbienino, 
a przyznawane osobom, które są przyjazne sołectwu i bezintere-
sownie pomagają. 

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt W. Gębka, Zastępca 
Wójta M. Pardus, K. Łasiński – Przewodniczący RG, W. Seweryn 
– Radny Powiatu wejherowskiego, T. Gzowski – Fundacja „Mimo 
wszystko”, Z. Zarzycki – Prezes Stowarzyszenia „Szansa-Start”, 
I. Romanowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ks. T. 
Juchniewicz – Proboszcz Parafi i Białogóra, M. Byczkowski – Pre-
zes Zarządu Fundacji KUL, A. Gawryszewska – Choczewskie Sto-
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Pan Tadeusz Pastusiak został wyróżniony statuetką 
„Przyjaciel Sołectwa”:

w.w.: Został Pan jednym z wyróżnionych w konkursie 
organizowanym po raz trzeci przez KGW w Starbieninie 
„Przyjaciel Sołectwa”. Czy jest Pan zaskoczony tym wy-
różnieniem?

Pan Tadeusz Pastusiak: Wiedziałem już o tym trochę 
wcześniej. Jednak kiedyś w ogóle nie myślałem, że istnieją 
w gminie Choczewo takiego typu wyróżnienia. 

Oczywiście wyróżnienie to nie ma żadnego wpływu 
na sposób w jaki pomagam. Moje możliwości fi nansowe 
są raczej skromne, ale posiadam różne sprzęty techniczne, 
które niejako pasują pod potrzeby Koła Gospodyń, więc je 
udostępniam. Nasza wspólna działalność wciąż uczy nas 
czegoś nowego. 

w.w.: Dlaczego zaczął Pan współpracę z sołectwem Star-
bienino, a nie z sołectwem, którego jest Pan mieszkańcem?

Pan T. Pastusiak: Nie nawiązałem kontaktów z samym 
sołectwem, lecz z konkretnymi osobami, które wówczas coś 
robiły. Osobami tymi byli – obecny wójt Pan W. Gębka, który 
miał dość niezależne poglądy, co bardzo mi się podobało; 
oraz z Paniami z KGW Starbienino. Zauważyłem wówczas, 

W sobotę 17 grudnia w Bolszewie po raz kolejny odbyła się 
Wigilia dla najuboższych, w której organizację zaangażowane 
są zawsze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starbieninie, 
członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk 
Nadziei” oraz członkowie choczewskiego Klubu AA.

warzyszenie Turystyczne, G. Błahuszewska – Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, K. Olszowiec – Dyrektor Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego w Choczewie, M. Bianga – Stowarzy-
szenie STEK, J. Pellowski – Stowarzyszenie dla Dobra Gminy 
Choczewo, E. Świątek – Stowarzyszenie „Promyk nadziei”, G. 
Kramek – KGW Sasino,  J. Mazurek   – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Choczewie. 

Tegorocznymi laureatami wyróżnienia „Złota Dłoń” zostali  
p.p. Mirosława i Eugeniusz Langa, którzy zawsze pomagają, tym 
którzy tej pomocy potrzebują i o nią poproszą (niestety z powodów 
osobistych, nieobecni na uroczystości), oraz „Przyjaciel Sołectwa” 
p. Tadeusz Pastusiak.

Przedstawiając laureatów, przewodnicząca KGW Pani Aniela 
Siemczuk również podziękowała serdecznie wszystkim anonimo-
wym ludziom dobrej woli.

Był to zapewne szczególny wieczór dla wszystkich zebranych 
osób, które swą pomoc chcą kierować do tych najuboższych i 
najbardziej tej pomocy potrzebujących. Seminarium na temat tej 
pomocy, stało się okazją do wyrażenia własnych poglądów przez 
zaproszonych gości. Było to pierwsze, ale miejmy nadzieję, że nie 
ostatnie takie spotkanie, na którym będzie można wspólnie znaleźć 
sposób na lepszą pomoc i skuteczniejsze dotarcie z tą pomocą do 
jeszcze szerszego grona osób potrzebujących wsparcia.

Po części ofi cjalnej i dyskusji, rozpoczęła się degustacja 

przepysznych potraw przygotowanych przez z Panie z KGW w 
Starbieninie.

Tę wspaniałą imprezę, którą profesjonalnie  poprowadził 
Pan Mariusz Kozakiewicz, i która bardzo ciepło została przyjęta 
przez gości, dzięki gościnności gospodarza obiektu – Pana Marka 
Byczkowskiego, zorganizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Starbieninie.

/w.w./

że Koło ma dość duże potrzeby, a jednocześnie robi coś 
ciekawego, co było trochę podobne do moich zainteresowań 
życiowych i do mojego sposobu życia. Uznałem więc, że 
mogę wspólnie z Paniami z KGW coś pożytecznego zrobić. 
I tak właśnie to się zaczęło.

w.w.: Koło Gospodyń w Starbieninie działa już wiele lat 
z dużym powodzeniem i widać efekty tej działalności. Jak 
Pan sądzi, czy Panie z Koła Gospodyń nadal będą wytrwałe 
i konsekwentne, i wbrew wszelkim przeciwnościom będą 
prowadziły swoją działalność?

Pan T. Pastusiak: Życzę Paniom z KGW aby w swojej 
działalności miały jak najmniej strat. Życzę im również dużo 
wytrwałości i powodzenia w tym, co robią. Ja ze swojej 
strony mogę ofi arować swoją pomoc, aby się nie zniechę-
ciły i chciały nadal działać na korzyść innych. Postaram się 
również pomóc  im uwierzyć, że zawsze dadzą sobie radę z 
czymś nowym.
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ROZWÓD

Rozwód to zawsze trudne przeżycie w życiu człowieka. Jednak jak pokazują staty-
styki coraz więcej Polaków decyduje się na tak radykalne kroki. O czym więc należy 
pamiętać? 

Kiedy rozwód jest możliwy?
Prawo nie wymaga ściśle określonych okoliczności, aby rozwód stał się możliwy. 

Artykuł 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko 
wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jest to pojęcie obszerne. 
Powszechnie uważa się, że rozkład jest zupełny, gdy więzi duchowe, fi zyczne i gospodarcze uległy ze-
rwaniu. Rozkład pożycia jest trwały gdy nie rokuje zmian. Każdorazowo przesłanki te badać będzie Sąd. 
Przywołane cechy rozkładu pożycia to jest trwałość i zupełność muszą wystąpić łącznie. 

Kiedy rozwód nie jest możliwy?
Jest kilka sytuacji, w której orzeczenie rozwodu nie jest możliwe. Jedną z nich jest dobro wspólnych 

dzieci małżonków, o ile są małoletnie. Kolejną przeszkodą jest sprzeczność z zasadami współżycia spo-
łecznego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy na przykład jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i wymaga 
pomocy moralnej i materialnej. Podobnie traktowana jest sytuacja, gdy urodziło się niepełnosprawne 
dziecko i małżonek żąda rozwodu z tego właśnie powodu. Pamiętać należy także, że osoba wyłącznie 
winna rozkładowi nie może żądać rozwodu, za wyjątkiem sytuacji, gdy drugi z małżonków wyraża zgo-
dę lub, gdy jego odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Podręcznikowym 
przykładem jest dążenie drugiego małżonka do zemsty właśnie poprzez niewyrażanie zgody na rozwód. 
Osoba wyłącznie winna może natomiast żądać separacji. 

Jak przebiega postępowanie?
 Ma ono charakter pojednawczy, sąd bada czy jest możliwość powrotu do wspólnego pożycia i 

jeśli jest, to sąd może skierować strony do mediacji. Od chwili wszczęcia postępowania sąd rozwodowy 
staje się wyłącznie właściwy o orzekaniu o sprawach danej rodziny. Celem postępowania dowodowego 
jest ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, dzieci stron i ich sytuacji. 

O czym orzeka sąd?
 Sąd rozstrzyga o rozwiązaniu małżeństwa. Orzeka o winie rozkładu pożycia, czyli o tym, czy jest 

to wyłączna wina jednego z małżonków, obopólna wina, bądź też, czy zachodzi brak winy. Małżonkowie 
mogą jednak zapobiec orzekaniu o winie gdy złożą odpowiedni zgodny wniosek. Sąd orzeka również o 
władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Może ją przyznać obojgu rodzicom tylko 
wtedy gdy przedstawią porozumienie dotyczące spraw wychowawczych zwane planem wychowawczym. 
Niezależnie od władzy rodzicielskiej, sąd orzeka o kontaktach rodziców z dziećmi. Oczywiście Sąd orzeka 
również o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci. 

Jakie są skutki prawne rozwodu?
 Najważniejszym skutkiem jest ustanie małżeństwa. Gdy małżonek zmienił nazwisko w związku 

z zawarciem małżeństwa, może do poprzedniego nazwiska powrócić w ciągu trzech miesięcy od upra-
womocnienia orzeczenia o rozwodzie. Rozwód powoduje również ustanie wspólności majątkowej. Na 
wniosek jednego małżonka sąd może orzec także o podziale majątku wspólnego i alimentach dla mał-
żonka. 

Michał Szypniewski  z Kancelarii Mikolcz i Wspólnicy

Michał Szypniewski

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNE
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tylko wtedy, gdy dzieci 
będą je znały, a dorośli - 
respektowali. Realizacja 
tej inicjatywy oraz jej 
sukces zależą jednak od 
aktywności na wszystkich 
możliwych szczeblach or-
ganizacyjnych - zarówno 
krajowym, jak i woje-
wódzkim, powiatowym i najbardziej lokalnym - gminnym. Z tą wspaniałą 
ideą trzeba dotrzeć do każdego zakątka kraju, zachęcić do jej realizacji 
przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, 
szpitale, świetlice środowiskowe, organizacje społeczne. Ja i moje Biuro 
chętnie będziemy włączali się w zaplanowane z tej okazji przedsięwzię-
cia - w miarę możliwości brali w nich udział i wspierali promocyjnie. 
Dołożymy wszelkich starań, by świetlany przykład „Starego Doktora” 
wykorzystać do dalszego umacniania - i tak już znaczącej - pozycji 
dziecka w naszym społeczeństwie oraz uświadamiania konieczności 
zapewnienia mu jak najkorzystniejszych warunków rozwoju. To 
przecież dzieci są przyszłością Polski!...”

Janusz Korczak, to nie tylko symbol poświęcenia, to także jedna z 
pierwszych osób, które zapoczątkowały walkę o prawa dziecka. Bardzo 
często podkreślał fakt, że dziecko, żyjąc w świecie dorosłych, jest od nich 
uzależnione. Wskazywał, że pozycja dziecka jest nieporównywalnie gorsza 
od pozycji dorosłego.

Przypomnijmy jakie były podstawowe założenia pedagogiki Janusza 
Korczaka:

- dziecku należy się szacunek, powinno być traktowane jako podmiot, 
gdyż rozwija się dzięki własnej aktywności

- wychowanie powinno być traktowane jako proces oparty na part-
nerstwie

- dziecko powinno mieć zapewnione prawo do opieki
- całe społeczeństwo dorosłych powinno być odpowiedzialne za 

warunki życia dziecka
- powinno się poszukiwać i pogłębiać wiedzę o dziecku.
Zastanówmy się więc – my dorośli, w jaki sposób możemy uczcić to 

wydarzenie. Postarajmy się, aby nadchodzący rok był pełen radości, ciepła 
i dobroci. I aby był to naprawdę ROK DZIECI!

WÓJT GMINY CHOCZEWO
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2011 roku  na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników nr 17  i na stronie internetowej Urzędu:  
www.bip.choczewo.com.pl został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.

Harmonogram działalności kulturalno-popularyza-
torskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej  im. Aleksandra Majkowskiego 

w Wejherowie w styczniu 2012 roku

11.01 (środa) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czy-
telnika 

19.01 (czwartek) godz. 16.00 spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Dorosłych poświęcone książce Wojciecha 
Kuczoka „Spiski” 

25.01 (środa) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego Czy-
telnika 

31.01-10.02 Ferie w Bibliotece – szczegóły na osobnych 
ogłoszeniach 

Styczeń – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Młodzieży 

Styczeń – wystawy bieżące w holu wystawienniczym 

ROK 2012 OGŁOSZONY PRZEZ SEJM ROKIEM 
JANUSZA KORCZAKA

„Departament Infrastruktury Społecznej informuje, że w dniu 7 
listopada br. do Marszałka Województwa Lubuskiego wpłynęło pismo 
Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka. W związku z ustanowie-
niem przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Rzecznik 
zwraca się w nim do samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, 
placówek edukacji, zdrowia, opieki społecznej, kultury, organizacji 
społecznych z zachętą do upowszechniania, uświadamiania dzieciom i 
młodzieży oraz o respektowanie przez dorosłych praw przysługujących 
każdemu dziecku”.

Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty z listu Rzecznika:
 „ Szanowna Pani Marszałek,
z dużą radością przyjąłem uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 16 września 2011 roku w sprawie ustanowienia roku 2012 
Rokiem Janusza Korczaka.

Ten wybitny polski pedagog, lekarz, publicysta, oficer Wojska 
Polskiego, a przede wszystkim propagator idei, iż dziecko jest autono-
miczną osobą, posiadającą własne prawa, potrzeby i zainteresowania, 
powinien być wzorem dla nas wszystkich. Dlatego już w ubiegłym roku 
wystąpiłem z prośbą do Marszałka Sejmu RP o ogłoszenie roku 2012 - 

Rokiem Korczaka i cieszę 
się, że zyskałem poparcie 
wszystkich znaczących 
środowisk - rządowego, 
pozarządowego, nauko-
wego, artystycznego, i to 
nie tylko na terenie kraju, 
ale i za granicą.

Przyszły rok będzie 
więc doskonałym cza-
sem, by ze wzmożoną siłą 
uświadamiać najmłod-
szym obywatelom Rze-

czypospolitej Polskiej oraz ich rodzicom, opiekunom i wszystkim doro-
słym prawa przynależne każdemu dziecku. Prawa te bowiem będą realne 

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Wystawki związane z rocznicami: 
120. rocznica urodzin Johna Ronalda Tolkiena, angiel-

skiego pisarza i fi lologa, autora powieści „Władca pierścieni”, 
uznawany za prekursora współczesnej literatury fantasy – Czy-
telnia Naukowa 

80. rocznica urodzin Umberto Eco (1932-),włoskiego 
fi lozofa, pisarza, felietonisty, uhonorowanego licznymi tytułami 
doktora honoris causa 

– Wypożyczalnia dla Dorosłych 
60. rocznica urodzin Anny Onichimowskiej – poetki, pro-

zaika, autorki wielu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
zdobywczyni Medalu Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twór-
czości – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży 

10. rocznica śmierci Astrid Lindgren - szwedzkiej autorki 
literatury dziecięcej – Filia nr 2 

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
Szczegółowe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz www.

facebook.com/BibliotekaWejherowo
www.bibliotekawejherowo.blox.pl, www.bibliotekawejherowo65lat.blox.pl
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KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM

Przedszkolaki z entuzja-
zmem i zapałem przystąpiły do 
akcji „Książka dla szpitala”. 
Brały czynny udział w zaję-
ciach i zorganizowały zbiórkę 
książeczek. Wśród zebranych 
pozycji nie zabrakło ulubionych 
bajek, kolorowanek i zgady-
wanek. Na zakończenie akcji 
dzieci przygotowały kartkę 
świąteczna i podarowały książ-
ki wraz z życzeniami powrotu 
do zdrowia podopiecznym 
oddziału pediatrii Szpitala Spe-
cjalistycznego im. F. Ceynowy 
w Wejherowie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 
życzymy przedszkolakom i ich najbliższym 

zdrowia, szczęścia i pomyślności
Wychowawcy

KOLOROWA JESIEŃ

Okres jesienny obfi tował w atrakcje i uroczystości, dostarczył 
dzieciom wielu wzruszeń i emocji. Przedszkolaki gościły aktorów 
z Krakowa z inscenizacją „Pinokio”, a także młodych aktorów z 
Zespołu Szkół w Choczewie, którzy przedstawili dzieciom krótki 
spektakl o mądrym oszczędzaniu, połączony z aspektem ekolo-
gicznym, jakim jest segregacja 
śmieci. Starszaki miały okazję 
uczestniczyć w uroczystym, 
szkolnym apelu z okazji Święta 
Niepodległości. 

Niezapomnianymi uroczy-
stościami pozostaną zorganizo-
wane Andrzejki i Mikołajki. 
W dniu św. Andrzeja dzie-
ci bawiły się wspaniale przy 
muzyce, z zaciekawieniem i 
zaangażowaniem brały udział 
we wróżbach. Czas umilił im 
także przedszkolny kolega Ma-
estro Wojtek, który w tym dniu 
przedstawił magiczne sztuczki. 

6 grudnia zawitał do przed-
szkola św. Mikołaj, który przy-
niósł dzieciom podarunki, razem 
z nimi się bawił i tańczył.

KONKURS RECYTATORSKI

Rada Rodziców przygotowała dla dzieci nie lada wyzwanie - 
zorganizowała konkurs recytatorski: „Mój ulubiony wierszyk”. 
Uczestnicy konkursu zachwycili umiejętnościami recytatorskimi, 
strojami i rekwizytami. Pawełek swoje wiersze zaśpiewał oraz 
zaprezentował umiejętność gry na instrumencie klawiszowym. 
Zachwycone jury pogratulowało uczestnikom. Wszystkie dzieci 
zostały nagrodzone książkami. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

W listopadzie odbyła się uroczystość z udziałem rodziców 
„Pasowanie na przedszkolaka”. Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło z-cy Wójta Pana Mariusza Pardusa, Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Krzysztofa Łasińskiego oraz Kierownika Gmin-
nego Zespołu Oświaty Pani Eugenii Grudzińskiej. Przygotowania 
trwały od początku roku, przedszkolaki wykazały się zdobytymi 
umiejętnościami i z entuzjazmem podeszły do występów przed 
publicznością. Debiutujące dzieci wraz z kolegami pod okiem 
opiekunów przygotowały inscenizacje bogate w wiersze, piosenki 
i tańce. Po gromkich brawach Pani Dyrektor Bożena Paździo 
uroczyście przyjęła dzieci do grona przedszkolaków i zaprosiła 
wszystkich na słodki poczęstunek.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIESAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
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AKTORZY U NAS

Tym razem gościliśmy aktorów z Gdyni z widowiskiem 
„Zaczarowany koszyczek”, a zaprzyjaźnionych z nami aktorów z 
Krakowa z przedstawieniem „Wielkie kłopoty małych wiewiórek”.  
Jak zawsze dzieci obejrzały przedstawienia z wielkim zaintereso-
waniem, a aktorów nagrodzili dużymi brawami.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Z okazji Dnia Pluszowego Misia nasze przedszkolaki z ra-
dością przyszły do przedszkola ze swoimi misiami – pluszakami. 
Tego dnia zaroiło się od pluszowych misiów!

Przedszkolaki poznały historię powstania zabawki, potem 
prezentowały swoich pluszowych ulubieńców, śpiewały piosenki i 
recytowały wierszyki. Maluchy zabrały misie na spacer. Obchody 
tego święta zostały zakończone wystawą prac plastycznych „Miś 
- mój przyjaciel”.

„LASY DLA LUDZI”

Maciek Świątek otrzymał wy-
różnienie w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez Nadleśnictwo 
Choczewo. Gratulujemy! ☺

MIKOŁAJ NASZYM GOŚCIEM

W Mikołajki zagościł do przedszkola Mikołaj i obdarował 
dzieci skarpetą pełną słodyczy. Pamiętał o wszystkich przedszko-
lakach, a dodatkowo dla grup przekazał zabawki.

Przed nami Boże Narodzenie, najbardziej oczekiwane święta 
przez nasz wszystkich. W naszym przedszkolu choinka i moc 
dekoracji mogą świadczyć, że święta tuż, tuż.

Przedszkolaki życzą wszystkim Wesołych Świąt!

„ŻEGANAJ JESIENI”

„już opadły liście z drzew, dzień jest krótki, pada deszcz…” 
Na wspólnej uroczystości z rodzicami nasze przedszkolaki 

pożegnały jesień. Grupa starszaków przygotowała inscenizację 
wiersza J. Tuwima „Rzepka”, a maluszki „Na straganie” J. Brze-
chwy.

Były tańce, wiersze i piosenki o tematyce jesiennej. Rodzice 
nagrodzili małych aktorów gromkimi brawami. Na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek. Takie uroczystości integrują przed-
szkolną społeczność.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIENIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIEZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
„OTWÓRZ OKNA SWEGO SERCA…”

„Taka mała Marta…, a potrafi ła w jednym miejscu zebrać i zintegrować tak wiele osób, które razem chciały coś dla kogoś zrobić, bez 
podziałów i jakichkolwiek uprzedzeń” – tak o tym niezwykłym wydarzeniu powiedział wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka.

A jak się wszystko zaczęło?
Był pomysł, był wyjątkowy cel i znaleźli się ludzie, by wszystko to zorganizować i doprowadzić do bardzo efektownego fi nału.
Obserwując od samego początku przygotowania do Koncertu, znając cel, który miałby zostać osiągnięty, bałam się, czy pomy-

słodawcy wystarczy zapału i sił na osiągnięcie tego celu…
Jednak udało się! Na koncert przyszło ponad 300 osób, które nie pozostały obojętne na prośbę o wsparcie i skorzystały z zapro-

szenia. „Otworzyły okna swoich serc” i pomogły osiągnąć organizatorom ogromny sukces – zebrano 11.000 tys. zł! To naprawdę 
dużo więcej, niż można było się spodziewać!

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom – dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie, nauczycielom, rodzicom, uczniom, artystom: 
muzykom, solistom i wszystkim wykonawcom biorącym udział w koncercie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
całego przedsięwzięcia, a także tym, którzy swą hojnością wsparli leczenie i rehabilitację Marty. /w.w./

Szanowni Państwo!
Idea zorganizowania Koncertu charytatywnego dla Marty stała się tak duża, że w jej realizację bezinteresownie 

zaangażowało się wiele osób. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, pracą, a także fi nansowo 
wsparli leczenie i rehabilitację Marty. Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać innym 
i można na nich polegać. Fakt, że otacza nas tylu dobrych i życzliwych ludzi dodaje nam otuchy i siły w dążeniu o lepsze 
życie dla Marty.

Serdecznie Państwu dziękujemy! Marta z Tatą
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Podzi�kowanie 
 

 
Szanowni Pa�stwo,   
 
 koncert charytatywny „Otwórz okna”, mamy nadziej�, �e nie tylko w naszym mniemaniu, 
wypad� �wietnie! 
 
 Chcieliby�my w imieniu swoim, a przede wszystkim w imieniu naszej ma�ej Martusi, 
dla której ca�e to przedsi�wzi�cie zosta�o zorganizowane, gor�co   podzi�kowa� Pa�stwu 
za okazane wsparcie , które traktujemy jako wyraz niezmiernej dobroci i ch�ci niesienia 
pomocy potrzebuj�cym. 
 
 Dzi�kujemy , �e  tak  aktywnie przyczynili�cie  si� Pa�stwo   do ca�ej akcji. 
Cieszymy si�, �e otaczaj� nas ludzie, którym nie jest oboj�tny los dzieci, szczególnie tych 
najbardziej potrzebuj�cych.  
 
Nasze wspólne dzia�ania pozwoli�y przekaza� na leczenie i rehabilitacj� Marty  11 000 z�. 
 
 Za pomoc w przygotowaniu koncertu oraz wsparcie finansowe jeszcze raz 
serdecznie dzi�kujemy.  Niech u�miech Marty b�dzie dla nas wszystkich najlepszym 
podzi�kowaniem! 
 
 
    Z wyrazami szacunku 
 

Dyrekcja Zespo�u Szkó� im. Unii Europejskiej w Choczewie 
 
 
 

Choczewo, 3 grudnia 2011r.  
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MIKOŁAJKI W KLASIE II A.

Dzień 06 grudnia 2011 r. to szczęśliwy dzień dla wszystkich dzieci - czekają na spotkanie z Mi-
kołajem. Tak też było w naszej klasie. Ok. godz. 11.00 ktoś zapukał do drzwi naszej klasy, zadzwonił 
dzwoneczkiem i usłyszeliśmy: ”HOHOHO”. Naszym Gościem okazał się Św. Mikołaj. Miał duży 
worek, laskę, brodę – był super. Po przywitaniu mogliśmy przychodzić do niego po paczuszkę z upo-
minkami. Niektórzy bali się podejść, a największe łobuzy z naszej klasy bały się najbardziej. Po krót-
kiej rozmowie z Mikołajem podziękowaliśmy za to, że nas odwiedził i pożegnaliśmy się. Po małym 
poczęstunku z paczek, zaczęliśmy się przygotowywać do wystawienia przedstawienia pt. „Szewczyk Dratewka”. Wcześniej sami 
przygotowaliśmy dekoracje i rekwizyty, uczyliśmy się swoich ról. Gdy wszystko było gotowe nasza pani – Mirosława Rudnicka poszła 
po naszych widzów – zaprosiliśmy na przedstawienie dzieci z klasy I a i 0 c i ich panie. Dzieci oglądały i słuchały z zaciekawieniem, 
a czasem się nawet zaśmiały. Pani Małgosia powiedziała, że też przygotują przedstawienie i nas zaproszą.

Był to bardzo wesoły dzień, pełen wrażeń, uśmiechów. Dziękujemy naszej pani i rodzicom za pomoc w przygotowaniu tego 
najweselszego dnia w roku... Gospodarz klasy II a -Wojciech Świtała

OSTATNIA LEKCJA BELFRA

W dn. 14.11.br w Zespole Szkół w Choczewie odbył się spektakl profi laktyczny dla uczniów klas 
II i III Gimnazjum. Stary nauczyciel odchodzący na emeryturę poznał naturę młodego człowieka i wie, 
że moralizatorstwo i narzucanie z góry opinii często nie przynosi pożądanego efektu. Jego słowa: „nie 
pijcie, bo się uzależnicie”, „nie palcie, bo rak i zawały serca”… już dawno przestały działać, co więcej, 
stały się, nic nieznaczącym sloganem. Stary „belfer” postanawia zastosować inną taktykę, opowiada 
o swoim życiu, młodości, kłopotach i różnych potknięciach, wynikających być może z jego nieśmia-
łości. Zabawny monolog prowadzi nas do pointy, zupełnie poważnej, podobnie zresztą jak sam temat 
lekcji. Profesor uświadamia uczniom, że trzeba nauczyć się korzystać z danej nam wolności, która nie 
może być jednak nigdy usprawiedliwieniem zła. „Ostatnia lekcja belfra” to spektakl, którego celem 
było wsparcie działań wychowawczych, stanowił on też teatralną godzinę wychowawczą, jakiej nie 
sposób zapomnieć. 

Organizacja spektaklu, tekst i zdjęcia - Iwona Ratajczak

SPOTKANIE DORADCY ZAWODOWEGO 
Z GIMNAZJALISTAMI

W dn. 18.11.br w Zespole Szkół w Choczewie odbyło się 
spotkanie uczniów klas III Gimnazjum z Panią Małgorzatą 
RESZKA – Liderem Klubu Pracy z Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Wejherowie, która poprowadziła zajęcia warsztatowe z 
zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Nasi gimnazjaliści gimnazjum staną już 
niebawem przed trudnym wyborem dalszej drogi kształcenia. Nie 
jest to łatwa decyzja, ponieważ różne zawody i szkoły stawiają 
młodzieży zróżnicowane wymagania pod względem warunków 
zdrowotnych, psychicznych jak i społecznych. 

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 
należy wziąć pod uwagę cechy indywidualne i predyspozycje 
nastolatka. Ważnym kryterium przy wyborze przyszłej szkoły 
są zainteresowania gimnazjalisty, sposób spędzania wolnego 
czasu, preferowane przedmioty szkolne, uczestnictwo w kółkach 
zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, tematyka czytanych 
książek, czasopism, oglądanych fi lmów. Nie bez znaczenia jest 
także temperament, który bardzo różnicuje ludzi. Niektóre osoby 
są np. bardzo wytrwałe, inne szybko się męczą, niektóre reagują 
bardzo spokojnie na trudne sytuacje, inne zaś gwałtownie. Nie-
zwykle ważny jest system wartości absolwenta, pozwala on na 
określenie prawidłowych wyborów życiowych oraz przyczynia się 
do rozwoju samoświadomości dojrzewającego człowieka. Warto 
wziąć pod uwagę stan zdrowia ucznia, ze względu na przyszłe 
warunki pracy w wymarzonym zawodzie. Także z tego powodu 
gimnazjaliści powinni już dziś zapoznawać się z różnymi profe-
sjami, zakresem obowiązków, czynnościami zawodowymi, jakie 
trzeba będzie wykonywać i zastanowić się, czy stan zdrowia na 
to pozwoli. 

Wybór szkoły przez ucznia może różnić się od zdania rodzi-

ców na ten temat. Należy wtedy przeprowadzić spokojną rozmowę 
i przedyskutować argumenty obu stron. Rodzic powinien pamię-
tać o tym, że wybór pod presją może skutkować w przyszłości 
powtarzaniem klas, trudnościami adaptacyjnymi, zdrowotnymi 
oraz wieloma innymi sytuacjami wywołującymi stres u dziecka. 
Nie mniej ważnym kryterium wyboru szkoły stanowi odległość 
przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej od miejsca zamieszkania. 
Trzeba pamiętać, że uczeń tę drogę będzie pokonywać, przez co 
najmniej trzy lata. Długie dojazdy mogą być męczące. Nie każ-
dego będzie również stać na kształcenie dziecka poza miejscem 
zamieszkania.

Istotnym elementem są również tendencje na rynku pracy i 
zawody przyszłości. Jeśli gimnazjalista zamierza studiować, warto 
wybrać liceum ogólnokształcące, jeśli wybiera technikum, dorad-
cy zalecają takie specjalności jak budownictwo, elektryka, mecha-
nika, elektromechanika, agrobiznes i ekonomia. Także fachowcy 
po zasadniczej szkole zawodowej w dziedzinach gastronomii, 
mechaniki samochodowej, usługowo-handlowej i budownictwa 
będą mogli czuć się pewnie na przyszłym rynku pracy. W Polsce 
brakuje też komputerowców i dobrych księgowych. Młodym lu-
dziom doradza się kształcenie w dziedzinach informatyki, ochrony 
zdrowia, biotechnologii, ochrony środowiska, przemysłu rozryw-
kowego, edukacji, budownictwa i służb mundurowych. 

Organizacja spotkania, tekst i zdjęcia - Iwona Ratajczak
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PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO POWIĘKSZYLI 
WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ W CHOCZEWIE W 2011 r.

MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W PARAFII CHOCZEWO PRZED 25 LATY 
– W 1987 ROKU 

WIEŚCI Z PARAFII CHOCZEWOWIEŚCI Z PARAFII CHOCZEWO

03.09. Kornel Krzysztof 16. 
Koronacki z Choczewa
24.09. Venessa Weronika 17. 
Turczyn z Choczewa
02.10. Maja Maria 18. 
Wasilewska z Osiek
02.10. Kamil Krzysztof Langer z Kierzkowa19. 
15.10. Maria Helena Kupczyk z Kopalina20. 
16.10. Hanna Maria Wendrowska z Choczewa21. 
29.10. Stanisław Franciszek Dąbek z Choczewa22. 
05.11. Julianna Maria Majkowska z Lublewka23. 
05.11. Filip Orański z Choczewa24. 
26.11. Paweł Piotr Obrzut z Osiek25. 
03.12. Szymon Bartosiewicz z Kierzkowa26. 
25.12. Julia Krystyna Bocho z Kierzkowa27. 

Krzysztof i Gabriela Łasińscy – 07.02. – 1. 
Choczewo
Zbigniew i Mirosława Kraszewscy – 19.04. – 2. 
Choczewo
Jerzy i Lucyna Wrońscy – 25.04. – Osieki3. 
Józef i Grażyna Krul – 25.04. – Ciekocino4. 
Karol i Agnieszka Osiewalscy – 25.04. – 5. 
Ciekocino
Wiesław i Małgorzata Stolz – 27.06. – Choczewo6. 
Paweł i Małgorzata Mikołajczak – 27.06. – Sasino7. 
Tadeusz i Elżbieta Grabowiec – 27.06. – Sasino8. 
Antoni i Irena Krukowscy – 18.07. – Osieki9. 
Zbigniew i Róża Majchrzak – 08.08. – Ciekocino10. 
Adam i Halina Tillak – 15.08. – Choczewo11. 
Czesław i Jadwiga Pap – 22.08. – Sasino12. 
Lucjan i Jolanta Głowaccy – 29.08. – Ciekocino13. 
Marek i Marzena Jeżowscy – 10.10. – Choczewo14. 

12.02. Tomasz Krzysztof Stadler z Choczewa1. 
05.03. Ryszard Jan Bieszk z Choczewa2. 
12.03. Paulina Katarzyna Sznycer z Lublewka3. 
26.03. Szymon Piotr Maj z Choczewa4. 
25.04. Wiktor Jan Łopatowski z Lubiatowa5. 
25.04. Kuba Rabczanko z Kopalina6. 
25.04. Zuzanna Anna Banach z Kopalina7. 
21.05. Piotr Jarosław Kaczmarek z Lubiatowa8. 
19.06. Aleksandra Alicja Natkańska z Kierzkowa9. 
22.06. Antoni Adrian Hintzke z Choczewa10. 
25.06. Maciej Krzysztof Woziński z Kierzkowa11. 
16.07. Stanisław Hejda ze Słajkowa12. 
13.08. Piotr Paweł Goyke z Lublewa13. 
14.08. Tymon Joachimiak z Choczewa14. 
20.08. Adam Mateusz Medrycki z Łętowa15. 

Andrzej i Bożena Derylak – 15. 
24.10. – Kopalino
Mirosław i Grażyna Holzer 16. 
– 24.10. – Choczewo
Marek i Bożena Zienke – 17. 
24.10. – Choczewo
Jarosław i Hanna Sikora – 24.10. – Ciekocino18. 
Jan i Jadwiga Dettlaff – 07.11. – Osieki19. 
Józef i Alicja Klimas – 14.11. – Choczewo20. 
Kazimierz i Hanna Poślednik – 14.11. Ciekocino21. 
Wacław i Dorota Czaja – 21.11. – Ciekocino22. 
Piotr i Irena Książek – 26.12. – Sasino23. 
Zbigniew i Małgorzata Stasiak – 26.12. – 24. 
Choczewo
Zdzisław i Marianna Adamczewscy – 31.12. - 25. 
Ciekocino

SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
W CHOCZEWIE W 2011 r. ZAWARLI

1. 04.06. Sławomir Kruczek z Lublina i Patrycja Marta Łasińska z Choczewa
2. 18.06. Michał Cykman z Choczewka (Wejherowo) i Katarzyna Ewa Mueller z Jackowa
3. 25.06. Paweł Rosłoń z Gdyni i Ida Paulina Puchalska z Gdyni
4. 06.08. Krzysztof Stanisław Chmielewski z Gdyni i Agata Aleksandra Kreft z Choczewa
5. 13.08. Paweł Jan Pomieczyński z Jeldzina i Ewelina Drywa z Lublewka
6. 03.09. Piotr Krzysztof Barczewski z Wejherowa i Alicja Joanna Joachimiak z Choczewa
7. 03.09. Maciej Kopała z Gdyni i Joanna Maria Domaros z Kopalina

„Nade wszystko ceńcie miłość,
którą otrzymujecie.

Ona przetrwa, nawet gdy skończy się
wasze złoto i zdrowie”.
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ODESZLI DO PANA Z NASZEJ WSPÓLNOTY 
PARAFIALNEJ W 2011 r.

04.02. Andrzej Balcerek z  Żelaznej1. 
09.02. Otylia Płotka  z Lublewka2. 
26.02. Józef Michna z Lubiatowa3. 
24.02. Hannelore Zabłotni z Choczewa4. 
04.04. Adam Fedor z Kierzkowa5. 
05.04. Józef Pieper  z Łętowa6. 
07.04. Gizela Steinke z Lublewka7. 
23.04. Danuta Kapel z Żelaznej8. 
26.04. Zofi a Fedyniak z Lubiatowa9. 
11.05. Paweł Zechlin z Lublewka10. 
16.05. Genowefa Pobłocka z Choczewa11. 
18.05. Józef Piątek z Choczewa12. 
30.05. Jan Falkiewicz z Choczewa13. 
03.06. Janina Wąs z Żelaznej14. 
05.07. Zbigniew Kubiak ze Słajkowa15. 
22.07. Weronika Kołek z Choczewa16. 

WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMEK

Będąc pierwszy raz na Pielgrzymce w 2009 r. w Bazylice na Jasnej Górze w Częstochowie, gdy przekroczy-
łem próg świątyni, to spiesznie udałem się w stronę cudownego obrazu, aby szczególnie pozdrowić i za wszystko 
podziękować Maryi. Po odwiedzeniu Cudownego Obrazu jakimś cudem znalazłem się tuż pod wysokim krzyżem, 
na którym wisiał ukrzyżowany Pan Jezus zbroczony krwią. Pamiętam, że wówczas spojrzałem na krzyż oczami 
wiary, i że w tamtej chwili doznałem wstrząsu. Było to wyjątkowe i niesamowite przeżycie. Pomyślałem jedynie: 
jak człowiek człowiekowi może taką krzywdę wyrządzić… Wspomniany krzyż znajduje się na Jasnej Górze obok 
Cudownego Obrazu.

Natomiast gdy w tym roku byłem na pielgrzymce, zauważyłem coś w istocie oryginalnego. Chodzi tu o Mat-
kę Bożą Maryję Królową Polski, której obraz znajduje się w 
Częstochowie i o Maryję w Sanktuarium w Niepokalanowie. 
Figurka ta przedstawia całą postać Maryi odzianą w błękitną 
suknię w diamentach, i tak jak na Jasnej Górze, na Jej twarzy 
widnieją blizny po szabli głębokie na centymetr.

W podziemiach Sanktuarium w Niepokalanowie znajduje 
się Sala Widowiskowa, gdzie dla upamiętnienia tysiąclecia 
chrztu Polski zainstalowano w 1966 r. Szopkę na cześć Matki 
Bożej Królowej Polski.

Z całego serca polecam odwiedzić te dwa szczególne 
i piękne miejsca, które dla mnie samego mają wyjątkowe 
znaczenie.

Ze swej strony pragnę złożyć Księdzu Proboszczowi z 
okazji nadchodzących urodzin najserdeczniejsze życzenia – 
dużo zdrowia, siły i radości w posłudze duszpasterskiej. Niech 
wszyscy ludzie spotkani na kapłańskim szlaku obdarzają 
księdza życzliwością i dobrocią, a Wszechmogący Bóg, niech 
zsyła na księdza swoje dary.

Natomiast wszystkim czytelnikom z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia życzę spokojnych Świąt oraz 
pomyślnego Nowego – 2012 - Roku.

A.M B. – PZL.

05.08. Maria Pytel z Żelaznej17. 
29.08. Zbigniew Kraszkiewicz z Choczewa18. 
01.09. Gerhard Steinke z Lublewka19. 
02.09. Sabina Lange z Łętowa20. 
25.09. Maria Kisiel z Lublewa21. 
28.09. Horst Paweł Perkowski z Lubiatowa22. 
25.10. Piotr Drawc z Kierzkowa23. 
06.11. Janina Żołnowska z Osiek24. 
09.11. Zofi a Orczyk ze Słajkowa25. 
13.11. Bolesław Kułakowski ze Słajkowa26. 
17.11. Augustyn Holzer z Karczemki27. 
21.11. Józef Arendt z Choczewa28. 
27.11. Genowefa Strycharczyk z Kopalina29. 
05.12. Gertruda Hinc z Osiek30. 

„Chwalebne zmartwychwstanie racz im dać Panie,
A światłość Twoja i radość wiecznego życia z Tobą 

niech będzie dla nich nagrodą,
Niech królują z Tobą na wieki ...”
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NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

21 listopada br. w czytelni naszej Biblioteki miało miejsce kolejne spotkanie z 
cyklu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. Tym razem uczniom kl. „0” SP w Choczewie 
czytała Pani Ewa Rogaczewska - Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo, a tematem 
czytania był las i jego mieszkańcy. 

Po wysłuchaniu wierszy i opowiadań dzieci poczęstowały się słodyczami, które 
przyniosła im Pani Nadleśniczy, po czym rozpoczęły się warsztaty plastyczne. Popro-

wadziła je Pani Basia Cholka, ucząc 
dzieci, jak przy pomocy papierowego 
szablonu i plasteliny wyczarować sym-
patycznego jeżyka.

Z kolei 12 grudnia br. uczniom klasy III SP w Choczewie czytał Kierownik Obwodu 
Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie Pan Wacław Lipiec. Zbliża się Boże Narodzenie i 
taka też była tematyka czytanych utworów oraz warsztatów plastycznych.

Po wysłuchaniu wierszy i opowiadań dzieci pod okiem Pani Basi Cholka i Pani 
Doroty Wątroba wykonały piękne, błyszczące bombki choinkowe. Następnie poczę-
stowały się słodką niespodzianką i ze swoją wychowawczynią wróciły do szkoły. 

E. Wójcik

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKIWIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI

WYSTAWA ŁOWIECKA “HUBERTUS 2011”

To już dziewiąty raz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie zorganizowana została wystawa łowiecka pod tytułem “ 
Hubertus 2011”.

Jak co roku, wystawę tę przyozdobiły trofea myśliwych kół łowieckich “Jeleń” Gdańsk, “Ponowa” w Gdyni oraz “Słonka” Gdańsk. 
Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 3.11.2011 r., będzie można ją oglądać do świąt Bożego Narodzenia. Jest ona licznie odwiedzana 
przez zorganizowane grupy ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz indywidualnych zwiedzających, wypożyczających książki 
w miejscowej bibliotece.

Podczas zwiedzania wystawy młodzież szkolna zapoznawana jest z problemami współczesnego łowiectwa tj. ochrony zwierząt 
dziko żyjących i ich pozyskiwania, szkód łowieckich, bogatego języka łowieckiego, kuchni 
myśliwskiej.

W ramach programu “Ożywić pola”, w którym to programie bierze udział młodzież 
z Zespołu Szkół w Choczewie, wiedza ta jest utrwalana podczas wizyt w Obwodzie Nr 22 
“Jeleń” Gdańsk. W terenie młodzież zapoznaje się, jak w praktyce wygląda gospodarka 
łowiecka w kole.

Wysiłek szkoły został dostrzeżony przez redakcję “Łowca Polskiego” poprzez wyróż-
nienie w konkursie “Ożywić pola”, “Rok zająca “ i “Rok sarny”.

W przyszłym roku zorganizujemy jubileuszową, dziesiątą wystawę łowiecką, na którą 
już dzisiaj zapraszamy. Szkoła zgłosiła również chęć dalszego współdziałania z PZŁ i będzie 
brać udział w następnych edycjach programu “Ożywić pola”.

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować Dyrekcji szkoły, wychowaw-
com oraz młodzieży biorącej udział w programie, kierownictwu biblioteki oraz kolegom 
myśliwym z Kół łowieckich, które brały udział w zorganizowaniu wystawy.

 Koordynator  Z ramienia KŁ “Jeleń” Gdańsk Ryszard Karpiński

KONKURS „ZNAJDŹ W INTERNECIE”

W dniach 1-6 grudnia br. Gminna Biblioteka w Choczewie organizowała konkurs 
pn. „Znajdź w Internecie”. Mogły wziąć w nim udział wszystkie dzieci, które opano-
wały dobrze technikę czytania i pisania, i które w tych dniach odwiedziły Bibliotekę. 

Uczestnik konkursu miał za zadanie 
rozwiązać krótki test z wiedzy ogólnej, 
wykorzystując do pomocy Internet. 

Nagrodami były pamiątkowe dyplo-
my i słodkie niespodzianki. W konkursie 
brali udział zarówno uczniowie szkoły 
podstawowej, jak i gimnazjum, a jego 
zorganizowanie możliwe było dzięki Fun-
dacji Orange, która w roku 2011 zapewnia 
naszej Bibliotece darmowy Internet. 

E.Wójcik
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KRZY�ÓWKA NR 10 (AUTOR: PANI BARBARA ZONDZIUK) 
LITERY Z PÓL OZNACZONYCH STRZA�KAMI NALE�Y PRZENIE�� W BIA�E  POLA (LINIA PRZERYWANA) ZGODNIE Z KIERUNKIEM STRZA�KI ORAZ RZ�DEM/ 

KOLUMN�.  ROZWI�ZANIEM JEST MY�L S�AWOMIRA WRÓBLEWSKIEGO. NALE�Y JE  DOSTARCZY� DO 10  STYCZNIA  2012 R.  DO SIEDZIBY BIBLIOTEKI 

OSOBI�CIE, E-MAILEM LUB POCZT�, PODAJ�C JEDNOCZE�NIE SWOJE IMI�, NAZWISKO, ADRES ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO. NAGROD� JEST 

ALBUM MALARZE POLSCY, A ZWYCI�ZCA ZOSTANIE WY�ONIONY 11 STYCZNIA  W  DRODZE  LOSOWANIA. 

ADRES: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. KUSOCI�SKIEGO 5, 84-210 CHOCZEWO,  E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 

                     
 A B C D E F G H I J K L � M N O P R S  
1 �     �      �   �  � �   
2        �   �          
3                     
4    �  �               
5         � �    �       
6                 �    
7   �                  
8          �     �      
9   �  �                
10   �         �         
11         �            
12        �             
13  �          �         
14                     
15 �                    
16            �         
17       �       �       
18              �       
19              �       
20    �            �   �  
 

POZIOMO 
1P- zal��ek kwiatu  
2A- stolica Mongolii  
2K - zgrana siódemka  
4A- morze, cz��� morza Czarnego  
5I - rodzaj kroku narciarskiego  
7A - parobek dworski  
8E - genialny Albert  
10J - pierwsza dynastia panuj�ca w Polsce  
12C - ... Obywatelska w Polsce przed 1990 r  
12M - tu	owia - w prawo lub w lewo  
13A - atakuje ��d	em  
13I - obie�y�wiat  
14A - strefa starannie strze�ona  
15I - powinna ni� by� praca urz�dnika  
16A - "dom" zbudowany z ziemi i igliwia  
18A - radar �wietlny  
19K- inaczej starter  
20C - wa�ny organ w organizmie cz	owieka  
 
PIONOWO 
A1- instytucja opieku
cza 

A12 - umys	, intelekt 
B13 - skrót zwrotu "najuni�e
szy s	uga"  
C7 - amulet 
C16 - zastyga w formie 
D2 - poetycko o polu 
E7 - odzwierz�ca fryzura  
F1 - �ona Tadzia z "Miodowych lat"  
F10 - m	odzie�y lub paproci  
G16 - kocio	 polodowcowy  
I5 - krymski Sopot  
I11 - ca	usek, mu�ni�cie warg 
J15 - nad p	on�cym lasem  
L1 - rodzaj muzyki  
L15 - w�� z zygzakiem 
M14- zamiar, postanowienie 
N1 – gatunek ma	piatki 
N7 - rosyjski pie�niarz 
O14 - matka Heraklesa  
P3 - tkanina z we	ny zgrzebnej  
R8 - bakteriologiczna ja	owo�� podczas operacji  
S16 - dawna stolica Finlandii 

 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (BIBLIOTEKA JEST WIELKA PRZEZ SWĄ GOŚCINNOŚĆ A NIE PRZEZ SWE ROZ-
MIARY)  z nr-u 11 (141) Wieści Choczewskich dostarczyło 14 osób. Są to: Sylweriusz Goyke, Wiktoria Cielecka, Weronika Kozioróg, 
Anna Zabłotnia, Czesława Bocho, Stanisław Milewicz, Oskar Milewicz, Mariusz Kwas, Emilia Wójcik, Sabina Fleming, Jan Hirth, 
Anna Blok, Michalina Gradek, Monika Latkowska.

Losowanie wyłoniło zwyciężczynię: Panią Monikę Latkowską, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w naszym konkursie i zachęcamy  do udziału w kolejnym. Dziękujemy również Kasi za wylosowanie zwycięzcy.


