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Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka
przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek

od 9:00 do 17:00

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pok. nr 1

w każdy poniedziałek

od 14:00 do 17:00

Egzemplarz bezpłatny

Boże Narodzenie - to czas pojednania i składania życzeń,
Nowy Rok – to czas nadziei na ich spełnienie...

W tym wyjątkowym czasie życzymy wszystkim ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennego
pośpiechu w gronie najbliższych. Niech przy świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery.

Zaś w Nowym 2013 Roku życzymy inspiracji i satysfakcji z własnych dokonań. Niech nadchodzący Rok przyniesie ze sobą szczęście
i wszelką pomyślność.

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka · Przewodniczący Rady Gminy Choczewo KrzysztofŁasiński
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Ludzie, których
kochamy, zostają na
zawsze, bo zostawili
ślady w naszych
sercach. Wszystkim, którzyw tak bolesnych dlamnie chwilach, dzielilize mną smutek i żal,okazali wiele sercai życzliwości;Przyjaciołom, Są-siadom, Delegacjom, zaokazaną pomoc,współczucie, wieńcei  kwiaty serdeczniedziękuję.Marzena Górnisiewicz

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

Wydawca
Urząd Gminy Choczewo

Skład
Studio PISK

Druk
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo

722 024 910
wiesci1@gmail.com

Napisz do wójta!

Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjono-

wania gminy lub samej pracy urzędu? Napisz

o swoich problemach, spostrzeżeniach i uwagach

na adres e-mail redakcji „Wieści choczewskich”,

wiesci1@gmail.com. Opublikujemy pytanie wraz

z odpowiedzią wójta.

Zapraszamy do współpracy
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredago-
wania „Wieści Choczewskich", dzielenia się z nami swoimi
uwagami, opiniami i informowania redakcji o sprawach waż-
nych i ciekawych. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców gmi-
ny 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.

Zapraszamy również do nadsyłania do redakcji informacji
i ogłoszeń, których treść warto przekazać do wiadomości pu-
blicznej i aby mogły one trafić 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.

Nie czas jest nam
dany, ale chwila.
Naszym zadaniem
jest uczynić z tej
chwili czas.

— Georges Poulet Składam serdecznepodziękowaniawszystkim osobomuczestniczącym wuroczystościach po-grzebowych.Dziękuję za modli-twę, obecność, a takżewsparcie w tych trud-nych dla mnie chwi-lach. Wiesław Gębka

Zastępcy Wójta Gminy Choczewo

Marzenie Górnisiewicz

wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Radni Gminy Choczewo

oraz Sołtysi Gminy Choczewo

Zastępcy Wójta Gminy Choczewo

Marzenie Górnisiewicz

wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają

pracownicy Urzędu Gminy

oraz jednostek organizacyjnych
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Siedziba redakcji
Urząd Gminy Choczewo
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84-210 Choczewo

Wydawca
Urząd Gminy Choczewo

Skład
Studio PISK

Druk
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo

W dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w salikonferencyjno-wystawowej w  Centrum In-formacji Turystycznej w Choczewie odbyła sięXXVII sesja Rady Gminy Choczewo.Tuż po rozpoczęciu Sesji zaproszeni przezWójta goście – Pan Henryk Doering WójtGminy Krokowa i Pan Franciszek KwidzyńskiPrezes Spółki przedstawili zebranym krótkąhistorię powstania spółki Krokowskie Przed-siębiorstwo Komunalne Sp. z  o. o.  ze 100%udziałem kapitałowym Gminy Krokowa, orazsposób w  jaki spółka od chwili powstaniafunkcjonuje.Następnie Przewodniczący powitał i przed-stawił nowego Sołtysa Sołectwa Łętowo PanaDaniela Petrow.Po stwierdzeniu przez Przewodniczącegoprawomocności obrad, Radni przyjęli proto-koły z  dwóch poprzednich sesji. Po czym Za-stępca Wójta, Pani Marzena Górnisiewiczprzedstawiła sprawozdanie z  działalnościmiędzysesyjnej.Podczas Sesji Radni podjęli następująceUchwały: 1. Uchwała w  sprawie zmiany wieloletniejprognozy finansowej na lata 2012-2022.2. Uchwała w  sprawie zmiany budżetu gmi-ny na 2012 rok.3. Uchwała w  sprawie wyrażenia woli za-miany nieruchomości stanowiących wła-sność Gminy Choczewo i  Skarbu Państwa– Państwowego Gospodarstwa Leśnego La-sy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.4. Uchwała w  sprawie zmiany uchwały NrXXVI/186/12 Rady Gminy Choczewo z  dnia14 listopada 2012 r. w  sprawie ustanowie-nia pomników przyrody na terenie GminyChoczewo.

Wszystkich zainteresowanych szczegółamizapraszamy do Biuletynu Informacji Publicz-nej (BIP) na stronie internetowej Gminy Cho-czewo, gdzie udostępnione są wszystkieuchwały: www.choczewo.com.pl. ■

XXVII sesja Rady Gminy Choczewo

Spotkanie zespołu ds. promocji turystycznejMetropolitalnego Forum Norda
W dniu 28 listopada 2012 roku w sali konfe-rencyjnej Hotelu „Różany Gaj” w Gdyni od-było się spotkanie podsumowujące sezonturystyczny 2012.Podczas spotkania omówiono równieżpropozycje wspólnych projektów promocyj-nych na sezon turystyczny 2013. Ustalonorealizację wspólnej wystawy ukazującejatrakcje turystyczne gmin i powiatów Nor-da. Materiał fotograficzny na potrzeby re-alizacji wystawy zostanie dostarczony przezposzczególne gminy i powiaty. Zdecydowa-no o konieczności kontynuacji wydawaniawspólnego materiału promocyjnego w po-staci folderu, plakatów z kalendarzem im-prez oraz prowadzenia strony internetowejwww.nordaforum.pl. Jednocześnie dlaefektu wzmocnienia oraz promocji wydaw-nictw zdecydowano o przygotowaniu wy-dawnictwa również w wersji elektronicznejdo pobrania ze stron internetowych po-szczególnych gmin i powiatów. Do ulotkimiałby kierować specjalnie przygotowanyna powyższe zadanie baner internetowy.

Poruszono także temat aplikacji mobilnejna telefon komórkowy prezentującej obszarForum.Dyskutowano również odnośnie realiza-cji w przyszłym roku nowego spotu promo-cyjnego o długości 30 sekund – przygotowa-nia (zmontowania z materiałówotrzymanych od gmin i powiatów Forum)podjął się Urząd Miasta Wejherowa.Dodatkowo podczas spotkania rozważanoorganizację wspólnej konferencji prasowejotwierającej sezon turystyczny 2013 orazzorganizowanie wspólnego wydarzeniapromocyjnego w postaci np. JarmarkuWielkanocnego.Zaproponowano również realizacjęwspólnych eventów kulinarnych, któremogłyby towarzyszyć wernisażom wystawyfotograficznej z udziałem rodzimychuczestników programu telewizyjnego „Ma-ster Chef Polska”. Miejska Informacjaw Gdyni zadeklarowała chęć realizacjiszkoleń związanych z funkcjonowanieminformacji turystycznej. ■

XX-lecie ZwiązkuGmin Pomorskich
Dnia 23 listopada w Kościerzynie odbyła sięuroczystość XX-lecia Związku Gmin Pomor-skich.Stowarzyszenie zrzesza obecnie 64 samo-rządy, wśród których znajduje się równieżGmina Choczewo. Pomorskie StowarzyszenieGmin Wiejskich, a obecnie Związek Gmin Po-morskich, powstało w 1992 roku. Prezesemjest Błażej Konkol Wójt Gminy Trąbki Wielkie.Głównym celem ZGP jest realizowanie wspól-nych interesów zrzeszonych gmin orazwspieranie idei samorządu terytorialnego.Jubileusz odbył się w Kościerzynie, bo spośródzrzeszonych w związku gmin, najwięcejznajduje się właśnie w Powiecie Kościerskim.Związek zajmuje się takimi sprawami jak:promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodo-wej mieszkańców wsi, rozwój przedsiębior-czości i innowacyjności, edukacja ekologicz-na, rozwój dialogu społecznego, rozwójedukacji w oparciu o zasadę kształceniaustawicznego, upowszechnianie i ochronapraw kobiet, upowszechnianie kultury fi-zycznej i sportu, oraz działanie na rzecz roz-woju i ochrony gospodarki środowiskowej.Wśród gości, którzy zaszczycili uroczystośćswoją obecnością był wiceminister rolnictwai rozwoju wsi Tadeusz Nalewajek. Nie zabra-kło też odznaczeń za Długoletni Służbę, za za-sługi dla rolnictwa oraz Medale Komisji Edu-kacji Narodowej. Po części oficjalnej wszyscyspotkali się na wspólnym poczęstunku. ■
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W  dniu 23 listopada 2012 r. Wójt Gminy Cho-czewo i  Pomorskie Stowarzyszenie WspólnaEuropa (PSWE) zaprosili ok. 40 osób na Lokal-ny Warsztat Współpracy organizowany w ra-mach międzynarodowego projektu SEEMORE,w  którym współpracuje 8 nadbrzeżnych kra-jów Europy.Celem Warsztatu było rozpoczęcie dyskusji

na temat zrównoważonego transportu w  re-gionach atrakcyjnych turystycznie. Warsztatyprowadził dr Piotr Kuropatwiński – Wice Pre-zes Europejskiej Federacji Cyklistów oraz PiotrKamont – ekspert projektu.„Lepiej w  Gdyni na rowerze, niż w  korkuna Riwierze”.Od początku przemian ustrojowych i  poli-

tycznych w  naszym kraju, nasza gmina do-świadczyła gwałtownych zmian równieżw  dziedzinie zagospodarowania terenu. Nie-które zmiany spowodowały wiele szkodli-wych efektów ubocznych (zanieczyszczeniewody i  powietrza, wzmożony ruch samocho-dowy w sezonie letnim). Wszystkie te aspektypowinny być monitorowane i  zarządzane.Dlatego też, w  celu ochrony środowiska na-turalnego oraz promowania zrównoważone-go rozwoju, rozpoczęliśmy projekt SEEMORE,promujący aktywne formy wypoczynku,w tym piesze i rowerowe wycieczki.Jesteśmy również zorientowani na zarzą-dzanie informacjami i parkowaniem – w ra-mach projektu, na rogatkach Choczewa po-wstaną dyspensery z  mapami trasrowerowych oraz 3 parkingi chlebakowe,mające na celu zatrzymać rowerzystów nawypoczynek.Realizując projekt, zamierzamy poprawićjakość życia naszych mieszkańców, jak rów-nież turystów odwiedzających nasz teren,szczególnie w  sferze dobrze zorganizowanejlogistyki transportu. Projekt pomoże naszejgminie wdrożyć najlepsze praktyki w  celupoprawy atrakcyjności turystycznej regionu.Warsztaty prowadzone były w  sposóbprzystępny i humorystyczny.Marzena Górnisiewicz

Warsztaty przedstawicieli projektu SEEMORE

Spotkanie przedstawicieli SEEMORE w Gminie Choczewo

W dniach 3-4 grudnia w Kopali-nie odbyło się spotkanie przed-stawicieli konsorcjum realizują-cego międzynarodowy projektSEEMORE finansowany ze środ-ków programu IEE (InteligentnaEnergia Europa). Celem projektujest promocja zrównoważonegotransportu, w tym polityki par-

kingowej, w nadmorskich regio-nach turystycznych.W spotkaniu wzięli udział go-ście z: Bułgarii, Cypru, Madery,Majorki, Malty, Szwecji i Chocze-wa. W trakcie pobytu na Pomo-rzu podsumowano zrealizowanedo tej pory działania w projekcieoraz plany na nadchodzący rok.

Pomimo egzotycznej, szczególniedla mieszkańców Madery czyMajorki, zimowej aury, w ra-mach warsztatu udało się odwie-dzić jedną z największych atrak-cji turystycznych gminyChoczewo – latarnię morskąw Stilo. Uczestnicy spotkaniamieli okazję poznać również tra-dycyjną polską gościnność. Każdyz nich otrzymał tradycyjne regio-

nalne produkty: chleb i powidła.Zaproszeni goście zgodniepodkreślali fantastyczną atmos-ferę, ciszę i spokój, które pozwo-liły zrelaksować się po ciężkimdniu pracy. Naładowani pozy-tywną energią i wiedzą zdobytąw trakcie warsztatu uczestnicywrócili do domów, aby kontynu-ować działania w projekcieSEEMORE. ■

Marzena Górnisiewicz (Zastępca Wójta Gminy Choczewo) wręcza drobne upominki
uczestnikom spotkania. Na zdjęciu Claudio Mantero (Madera, Portugalia).
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Uroczystość zawieszenia wiechy to tradycjabudowlana. Zwyczajowo świętowano zakoń-czenie ważnego etapu budowy domu, czylipołożenia ostatniego elementu konstrukcjidachu. Symbolem tego wydarzenia jest mo-cowanie w  najwyższym elemencie więźbydachowej wieńca albo przyozdobionegodrzewka.Tradycji stało się zadość również w  przy-padku budowanych w  Lubiatowie Warszta-tów Terapii Artystycznej dla osób niepełno-sprawnych Fundacji Anny Dymnej „MimoWszystko”.20 listopada 2012 r. w Lubiatowie na dachubudowanego budynku WTA zawieszono wie-chę. Na uroczystość przybyła Pani AnnaDymna wraz z  pracownikami Fundacji i  od-powiedzialnym za budowę Panem TomaszemGzowskim. Wśród zaproszonych gości byliwszyscy, którzy mieli wkład w powstawaniebudynku: architekci, planiści, pracownicybudowlani oraz władze Gminy Choczewo,przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niepeł-nosprawnych „Promyk Nadziei” a także osobywspomagające inwestycję.Spotkanie to było okazją do podziękowańwszystkim osobom za wkład włożony w  bu-dowę oraz do wspólnych rozmów przy ogni-sku, a  także do degustacji gorącego bigosu,domowego chleba ze smalcem i wspaniałychciast przygotowanych na tę okazję przez Pa-nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sasina.Budynek warsztatów terapii artystycznej„Spotkajmy się” będzie przeznaczony dla osóbz niepełnosprawnością intelektualną. Znajdą

się tu różnorodne pracownie artystyczne:malarska, tkacka, krawiecka, muzyczna, sto-larska. Warsztaty będą działały w  systemiedziennym - podopieczni będą do nich przy-wożeni i odwożeni do domów. Z warsztatówbędą korzystać niepełnosprawni z promieniaokoło 50 km od Lubiatowa.Teren sąsiadujący z  powstającymi Warsz-tatami, w  listopadzie 2011 roku został wska-zany jako potencjalna lokalizacja budowypierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.A oto, co na ten temat podczas uroczystościpowiedziała Pani Anna Dymna: Niestety, roktemu dowiedzieliśmy się, że budowa zostajewstrzymana, a Lubiatowo jest miejscem wska-zanym jako jedna z  trzech lokalizacji elek-trowni jądrowej. Dowiedziałam się, że chodzio bezpieczeństwo energetyczne kraju, że jest tonajważniejsze, i  w  tym wypadku nie będą sięliczyły żadne względy ludzkie, tylko ekonomia.Na budowę warsztatów i  głębinowe pompyciepła zdobyliśmy pieniądze m.in. z Unii Euro-pejskiej. Gdybyśmy teraz wstrzymali budowęWarsztatów, to wszystko co już jest poszłobyna marne i  musielibyśmy oddać zdobyte pie-niądze.Zawsze tak jest, że jedni są za, drudzy prze-ciw. Ja w tym nie biorę udziału, nie dlatego, żejestem aspołeczna, tylko dlatego, że to nic minie da. Wiem tylko jedno: że nie mogę opuścićtych ludzi, którym tu coś obiecałam – i to jestdla mnie najważniejsze.Po drugie muszę przypilnować, aby żadnazłotówka społeczna nie została zmarnowana.Jedynym wyjściem teraz jest dokończenie tego

budynku, bo pomyślałam sobie tak: że jeżeli taelektrownia tu powstanie w  2020-2025 roku(różnie mówią), to i  tak już parę lat (ok. 10)ten budynek będzie ludziom służył.Wiem, że w  życiu tak jest, że jak coś po-wstaje w  bólach, to jest tym większa radośćz powstania tego i tym piękniejszy jest późniejefekt.Warsztaty powstają w  takich bólach, żemyślę, iż będzie to najpiękniejsze miejsce naświecie. Ja w  to wierzę cały czas i nie myślęo tym, czy tu będzie elektrownia, czy nie. Jestnadzieja, że pod koniec 2014 roku, jak wszyst-ko dobrze pójdzie, Warsztaty Terapeutyczneruszą i  będą służyć wszystkim niepełno-sprawnym.I  choć zazwyczaj długa jest droga od za-wieszenia wiechy do całkowitego wykończe-nia budynku, to właściciele wiedzą, iż kolejnąważną uroczystością związaną z  budową bę-dzie jego oficjalne otwarcie i pierwsze zajęciaz  niepełnosprawnymi. Już teraz czekamyz ogromną niecierpliwością na ten moment./w.w./

TTrraaddyyccyyjjnnaa wwiieecchhaannaa WWaarrsszzttaattaacchh TTeerraappiiii AArrttyyssttyycczznneejjww LLuubbiiaattoowwiiee
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Towłaśnie tegowieczoru,
gdy mróz lśni,
jak gwiazda na dworze,
przy stołach sąmiejsca
dla obcych,
bo nikt być samotny nie może...

—EmiliaWaśniowska
Święta Bożego Narodzenia w Polsce, to szcze-gólny czas spotkań i  refleksji, podziękowańi składania życzeń. To czas, w którym odczu-wamy najsilniejszy związek z naszymi trady-cjami. Polskim zwyczajem jest rozpoczynanieuroczystej wieczerzy wigilijnej od łamania sięopłatkiem i składania życzeń.Tak też było na spotkaniu Wigilijnym zor-ganizowanym przez Stowarzyszenie OsóbNiepełnosprawnych „Promyk Nadziei” dnia 4grudnia 2012 r. w Zespole Szkół w Choczewie.Obowiązki gospodarza przyjął Dyrektor Ze-społu Szkół Pan Andrzej Soboń, który wszyst-kich serdecznie przywitał.

Wśród zaproszonych gości byli  m.in. za-przyjaźnieni ze Stowarzyszeniem PaństwoMaria i  Władysław Ornowscy z  Fundacji Po-mocy Społecznej na Rzecz Dzieci "Pan Wła-dek", Pan Tomasz Fopke Naczelnik WydziałuKultury i  Spraw Społecznych Starostwa Po-wiatowego w  Wejherowie, ks.  Sławomir Kul-czyk wikary z Parafii p.w. Matki Bożej Królo-wej Polski w Choczewie, Pan Wiesław GębkaWójt Gminy Choczewo oraz Pan Krzysztof Ła-siński Przewodniczący Rady Gminy Chocze-wo.Niezwykłym zaskoczeniem dla uczestni-ków spotkania był przyjazd dziennikarzyz TTM Wejherowo oraz Radia Gdańsk, którzyna żywo relacjonowali część uroczystości.Spotkania tego typu, to nie tylko okazja dowspólnego przeżywania radości, ale takżelekcja tolerancji dla wszystkich, zwłaszczadzieci, które zawsze bardzo chętnie w  nichuczestniczą. Nie mogło być inaczej i  tegodnia. To chór Zespołu Szkół w Choczewie podopieką Pani Katarzyny Sychowskiej i  panaMateusza Radziejewskiego przygotował dlawszystkich część artystyczną, śpiewając na-strojowe kolędy, które wprowadziły wszyst-kich w podniosły i świąteczny nastrój.Wyjątkową atrakcją wieczoru okazały siękolędy i  pastorałki w  wykonaniu Marty, Da-miana, a  szczególnie Pana Tomasza Fopkeoraz zaproszonych gości i  innych uczestni-ków spotkania. Zgodnie z  zapoczątkowaną

rok temu tradycją, na zakończenie Pan Wła-dek z  małżonką zaśpiewali przepiękną kolę-dę. Za możliwość zorganizowania tegospotkania szczególne podziękowania należąsię Dyrekcji, Nauczycielom i  Pracownikomkuchni i szatni w Zespole Szkół w Choczewie,Pracownikom Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w  Choczewie, Członkom Stowa-rzyszenia „Promyk Nadziei”, Radnym, Sołty-som, wszystkim sponsorom dzięki, którympodopieczni Stowarzyszenia otrzymali świą-teczne prezenty, oraz wszystkim tym, którzyw jakikolwiek sposób pomogli w jego przygo-towaniu. ■

Świąteczne spotkanie osóbniepełnosprawnych
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Dzięki inicjatywie Pań z Koła Gospodyń Wiej-skich w Starbieninie, które od wielu latwspółpracują z Bankiem Żywności, a takżedzięki wolontariuszom i harcerzom, którzypomogli w akcji przedświątecznej zbiórkiżywności, blisko 80 rodzin otrzymało tzw.świąteczną szlachetną paczkę.Dziękujemy właścicielom sklepów, którzy

pomogli i umożliwili w swoich sklepachzbiórkę żywności; dziękujemy wszystkimwolontariuszom i harcerzom za zaangażo-wanie, którzy poświęcili swój czas na pomoc;dziękujemy przede wszystkim tym, którzywkładając do koszyków różnorodne produkty,dzielili się sercem! ■

Świątecznapaczka

Choczewona podium

Reprezentacja naszej gminywzięła udział w OgólnopolskimTurnieju Boccia, który odbył się1. grudnia w Sulęczynie. Zawo-dy zorganizowane zostały przezStowarzyszenie "Szansa-Start"Gdańsk oraz Towarzystwo Wal-ki z Kalectwem, a ich uczestni-kami były osoby niepełno-sprawne. Choczewska drużyna,w której wystąpili: Romuald Fi-guła, Arkadiusz Drywa oraz Ad-rian Szczerbiński, spisała się bardzo dzielnie. Nasi zawodni-cy w silnej konkurencji wywal-czyli trzecie miejsce i do domuprzywieźli brązowe medale oraz

pamiątkowy puchar.Serdecznie dziękujemy orga-nizatorom za zaproszeniei stworzenie bardzo dobrej at-mosfery zawodów.Krzysztof Łasiński
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2 grudnia obchodzono 70 rocznicę urucho-mienia pierwszego reaktora jądrowego za-projektowanego przez Enrico Fermiego i  LeóSzilárda. Przeprowadzili oni tego dnia pierw-szą samopodtrzymującą się reakcję łańcu-chową rozszczepienia uranu. Ten pierwszyreaktor był stosem grafitu (moderatora i  re-flektora neutronów) zawierającym w  środkumateriał rozszczepialny. „Stos atomowy”, jakwówczas nazywano reaktor, ustawionow  hali pod trybunami stadionu uniwersytec-kiego do gry w  squasha w  Chicago. „Stos”miał wysokość 6 m i  średnicę 8 m, zawierał

5,6  t metalicznego uranu, 36  t dwutlenkuuranu i 350 t grafitu jako moderatora neutro-nów. Na specjalnej platformie stała trójka„samobójców”, którzy w razie niekontrolowa-nej reakcji mieli reaktor zalać pochłaniaczemneutronów. Reakcja łańcuchowa trwała 28minut. Najważniejsze jednak, że nikt nieumarł, choć stos promieniował, a w hali byłomnóstwo ludzi. W  stanie nadkrytycznym re-aktor osiągnął moc 0,5W!Dzień po tej rocznicy, do Choczewa przybylimłodzi naukowcy z  Fundacji Forum Atomo-we, pośród których są studenci, bądź absol-wenci nauk ścisłych, którzy obecnie zawodo-wo zajmują się tematem energetyki jądrowej.Celem „Atomowego Autobusu”, który już poraz drugi przejeżdża przez Polskę, jest przeka-zywanie wiedzy z dziedziny energetyki jądro-wej i  promieniotwórczości, a  także uświada-mianie społeczeństwu, że traktowanaw odpowiedni sposób, jest bezpieczna.W  trakcie pobytu Atomowego Autobusuw Choczewie można było wysłuchać prelekcjiw  czterech tematach: „Bezpieczeństwo elek-

trowni jądrowych”, „Czy narażenie na pro-mieniowanie w  otoczeniu elektrowni jądro-wej jest większe niż w  innych miejscach?”,„Odnawialne źródła energii a  energetyka ją-drowa” oraz „Odpady promieniotwórcze i  li-kwidacja elektrowni jądrowych”. Można byłorównież skorzystać z  dwóch stanowisk do-świadczalnych, na których wolontariuszez  Fundacji przeprowadzali pokazy i  doświad-czenia z zakresu fizyki jądrowej i ochrony ra-diologicznej. ■

Atomowy autobus w Choczewie

W i e ś c i z s o ł e c t w

SOŁECTWO KIERZKOWO. KołoGospodyń Wiejskich w Kierzko-wie po okresie ok. 30 lat postano-wiło wznowić działalność i zna-leźć czas na wspólne spotkania.Rozpoczęliśmy od spotkania An-drzejkowego. Spotkałyśmy sięnieco wcześniej niż kalendarzo-wy termin popularnego soleni-zanta, bo już 24.11 o godz. 18,00.Wszystkie panie przygotowałyprzepyszne specyfiki swojejkuchni. Udekorowany stół za-chwycał przepychem. W wesołejatmosferze przy dźwiękach mu-zyki usiadłyśmy by skosztowaćdobrodziejstw zastawionego sto-łu. Oczywiście nie zabrakło tań-

ców i wróżb Andrzejkowych, la-nia wosku przez klucz i kilku, aleteż z należytą rezerwą innychzabaw. Wszystkie wyniki wróżbbyły przyjmowane z radościąi w skupieniu. Nie zabrakło brawi wesołych okrzyków. W wesołejatmosferze przekroczyłyśmypółnoc. Żal było wracać do do-mów. Pocieszamy się tylko, że tonie koniec naszych miłych spo-tkań.Korzystając z okazji pragnężyczyć wszystkim czytelnikomzdrowych, pogodnych Świąt Bo-żego Narodzenia oraz Szczęśli-wego Nowego Roku.Sabina Fleming

SOŁECTWO ŁĘTOWO. W dniu 29listopada b.r., na świetlicy w Łę-towie odbyła się zabawa An-drzejkowa połączona z Mikołaj-kami, zorganizowana dla dzieci,które podczas zabawy częstowałysię słodkim poczęstunkiem.W trakcie zabawy przybył Miko-łaj, który natychmiast został ob-lężony przez dzieci. Mikołaj ob-darował wszystkie dzieciświątecznymi paczkami. Obda-rowywane dzieci deklamowaływierszyki i śpiewały piosenki.Radość i uśmiech na twarzykażdego dziecka było najlepsząnagrodą dla organizatorów im-prezy. ■
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M ó j g ł o s

80 lat temu, dokładnie 30 listopada 1932 roku,Maria Skłodowska-Curie nasza rodaczkai pierwsza kobieta, która otrzymała nagrodęNobla (10 grudnia 1903 r. za odkrycie i bada-nia nad promieniotwórczością, a  w  1911 r.drugą nagrodę Nobla, tym razem w  dziedzi-nie chemii, za odkrycie polonu i  radu),wspólnie z  prezydentem RP, Ignacym Mo-ścickim otworzyła Instytut Radowy w  War-szawie – pierwszy w  Polsce i  zaledwie piątyw  Europie nowoczesny ośrodek walki z  ra-kiem, który powstał z  inicjatywy polskiej no-blistki. Budowę sfinansowano ze składekspołeczeństwa jako "dar narodowy" dla wiel-kiej uczonej. Wiodącą metodą leczenia nowo-tworów w  tamtych latach było naświetlanieradem, a  Instytut Radowy stał się wówczasnajlepszym w  kraju ośrodkiem rozpoznawa-nia, leczenia i  organizacji walki z  rakiemoraz koordynatorem krajowej sieci onkolo-gicznej.Już w  latach 30-tych XX wieku wiedziano,że wykorzystywanie promieniowania w  me-dycynie ratuje chorych na raka. Jest to jed-nak tylko jeden z  wielu przykładów dobregowykorzystania pierwiastków promienio-twórczych w  życiu człowieka. Innym sposo-

bem, w  jaki można wykorzystać tego typupierwiastki jest konwersja masy w  energię,czyli rozszczepienie ciężkich jąder, takich jak:uran, pluton czy tor i  przetworzenie energiijądrowej, wytworzonej podczas rozszczepie-nia, na energię elektryczną.29 listopada br., w  przeddzień 80 rocznicyotwarcia Instytutu Radowego, w  Hotelu She-raton w  Warszawie odbyło się Międzynaro-dowe Forum Energetyki Jądrowej, w  którymmiałem przyjemność uczestniczyć. W Forumudział wzięło prawie 200 osób, w  tym dyplo-maci z USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Fran-cji oraz eksperci z całego świata. Wśród osóbzaproszonych do zabrania głosu podczasKonferencji znalazły się osoby odpowiedzial-ne za realizację polskiego programu jądrowe-go, przedstawiciele potencjalnych dostawcówtechnologii, przedstawiciele TechnicznychSzkół Wyższych oraz przedstawiciel przeciw-ników realizacji tego programu.Podczas kilkugodzinnych debat podejmo-wano trudne, ale jednak konieczne i  ważnetematy dotyczące powstania pierwszej elek-trowni jądrowej w Polsce, która ma powstaćna Pomorzu, być może nawet w  naszej gmi-nie. Zastanawiano się między innymi nad

tym: jakie problemy natury politycznej rodzibudowa elektrowni atomowej? Jaki jest sto-sunek Polaków do energetyki jądrowej? Czyjesteśmy w  stanie mieć elektrownię najlep-szą z  możliwych i  prawdziwie bezpieczną?Kto ją zbuduje, kiedy i czy jest to rozwiązaniesłuszne z  ekonomicznego punktu widzenia?Jak polska elektrownia atomowa wkompo-nuje się w rynek energii Europy Środkowej?Hanna Trojanowska Pełnomocnik Rząduds. Polskiej Energetyki Jądrowej i  Podsekre-tarz Stanu w  Ministerstwie Gospodarkistwierdziła, że: „Energetyka jądrowa nie jestpanaceum na wszystkie problemy energe-tyczne, ale stanowi oczywiście bardzo ważnączęść ich rozwiązania”. Dodała również, że„celem Rządu jest utworzenie mixu energe-tycznego z  uwzględnieniem energetyki ją-drowej, choćby ze względu na jej bezemisyj-ność”.Natomiast wiceprezes ds. finansowychspółki PGE Energia Jądrowa Marzena Piszczekpowiedziała, że „w  spółce dobiegają końcaprace nad różnymi modelami finansowaniaelektrowni jądrowej, a  we wszystkich mode-lach, dla powodzenia projektu, w różnym za-kresie znalazły się instrumenty wsparcia in-westycji przez państwo”.Szkoda, że nikt z  przedstawicieli władznaszej gminy nie skorzystał z  zaproszeniaorganizatora i nie uczestniczył w Konferencji.Dotyczyła ona przecież przyszłości równieżnaszej gminy. Specjaliści z  różnych dziedzinzwiązanych z  energetyką jądrową i  z  plano-waną budową elektrowni w  Polsce, biorącyudział w  dyskusji przedstawiali swoje poglą-dy i wiedzę w sposób jasny i rzeczowy, i choćnie wszyscy mówili „jednym głosem” i w jed-nym języku, to doszli jednak do wspólnegowniosku, że „energia z atomu jest bezpieczna,czysta i przynosi oszczędności”.Sebastian Milewski

Z  problemem wybijającej wody (a  właściwieszamba) w piwnicach, mieszkańcy bloku nr 5przy ul. Wojska Polskiego w Choczewie, bory-kają się już od wielu lat.Zalewanie piwnic powoduje ich całkowitewyłączenie z  użytkowania, a  dodatkowo wo-da wnika w  mury i  sprawia, że wchodziw nie grzyb. Zdesperowani mieszkańcy blokuszukają bezskutecznie pomocy u  Zarządcyi Zakładu Komunalnego.Prawdopodobną przyczyną problemu sązniszczone rury kanalizacyjne na odcinku odbudynku do pierwszej studzienki.Z  umów podpisanych pomiędzy GZGK(usługodawcą) a  tzw. usługobiorcą, czylimieszkańcami (w tym przypadku bloku nr 5przy ul. Wojska Polskiego), wynika, iż za:„urządzenia kanalizacyjne do pierwszej stu-dzienki na przykanaliku licząc od kanału

ulicznego lub do miejsca przeznaczonego najej wybudowanie” odpowiada usługodawcai  na nim spoczywa obowiązek w  zakresieutrzymania i  eksploatacji urządzeń kanaliza-cyjnych. Tak więc za odcinek, na którym do-szło do uszkodzenia rur, nie odpowiada jużusługodawca (GZGK w  Choczewie), lecz wła-ściciel lub zarządca budynku, i  to na nimspoczywa obowiązek wymiany rur, bądź na-prawy uszkodzenia.W  ostatnim czasie na odcinku należącymdo Zarządcy budynku, i  na jego zlecenie, zo-stał zamontowany zawór zwrotny, który po-winien uratować piwnice przed ponownymzalewaniem, a który w razie potrzeby nieode-brane przez kanalizację ścieki „wyrzuci” tymrazem studzienką… najprawdopodobniej tużprzed drzwiami wejściowymi bloku nr 5./w.w./

Woda w piwnicach

Polski projekt atomowyna międzynarodowym forum
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II Festiwal Ryby
Organizowany przez LGR Pradolina Łebyz okazji „Dni Gniewina” II Festiwal Ryby,zgromadził wielu wystawców w konkursiekulinarnym.Zarząd LGR Pradolina Łeby wręczali rów-nież statuetki w formie ryby dla najbardziejzaangażowanych osób i  organizacji, międzyinnymi otrzymali je: Choczewskie Stowarzy-szenie Turystyczne i KGW Sasino.Impreza odbyła się w hali widowiskowo-sportowej w Gniewinie dnia 02.12.2012 r. Niezabrakło też wystawców gospodarstw agro-turystycznych z gminy Choczewo: KatarzynyZacharewicz z pasztetem z pomuchla i pstrą-giem w ogórkach, Mirosławy Gawryszew-skiej-Górczyńskiej ze śledziem solonym porybacku i przekąską z pstrąga, GenowefyKramek z gulaszem z ryby, tatarem ze śledziasolonego i chlebem, Anny Szafoni z dorszemw warzywach w cieście naleśnikowym, sa-łatką ze śledzia solonego „Szuba”, Haliny Łucz łososiem surowym „Fiu-fiu i ciasteczkamiz dorsza.Talenty kulinarne naszych Pań są ogólnie

znane, i stąd:I miejsce za „śledzia po rybacku” przyzna-no Mirosławie Górczyńskiej-Gawryszewskiejz Sasina, III miejsce dla „Gulaszu z ryb na cie-pło” dla Genowefy Kramek z Sasina.

Natomiast wyróżnienia dla: Katarzyny Za-charewicz za „pasztet z pomuchla”, HalinyŁuc za Łososia surowego „Fiu-fiu”, Anny Sza-foni za „dorsza w warzywach w cieście nale-śnikowym”.

W trakcie konkursu Orkiestra Dęta z gmi-ny Gniewino wykonała koncert z okazji 10-lecia swojej działalności a po zakończeniukonkursu odbyła się impreza dla dzieciz okazji „Mikołajek”.

Należy podkreślić, że nagrodzone osobyotrzymały ozdobne dyplomy i wyróżnieniaa prezentowane potrawy były degustowaneprzez publiczność.Emerytka Wanda, Genowefa Błahuszewska

XIV PowiatowyTurniej KGWw Bolszewie
Organizatorami Turnieju był Powiatowy Ze-spół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,Starostwo Powiatowe w Wejherowie orazUrząd Gminy w Wejherowie.Celem turnieju jest: integracja środowiskawiejskiego w województwie pomorskim, po-pularyzowanie dziedzictwa kulturowego re-gionu, pobudzenie aktywności wśród miesz-kańców, kultywowanie tradycji.XIV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Po-wiatu Wejherowskiego odbył się 01.12.2012 r.o godz. 10.00 w Bolszewie. UczestniczkamiTurnieju Kół Gospodyń Wiejskich były człon-kinie 8 KGW, posiadające osobowość prawną.Z naszej gminy było to KGW Sasino z Prze-wodniczącą Genowefą Kramek, Elżbietą Gra-bowiec, Jadwigą Lademan ze swoją 10-ciomiesięczną córeczką najmłodszą uczestnicz-ką turnieju, Małgorzatą Jaskulską, KrystynąStefańską oraz Bronisławą Zielonko.Konkurencje:1. „Chleb” – każde KGW przygotowało do oce-

ny domowy chleb wraz z małą salaterkąmasła lub inną dowolną omastą na wy-dzielony stół wraz z recepturą chlebai nazwą KGW.2. „Tablica – wizytówka koła” – każde KołoGospodyń Wiejskich przywiozło gotowąplanszę.3. „Moda – kapelusz” – Jedna modelka z każ-dego KGW prezentowała na wybiegu przezok.1 minutę - modelką była Genowefa Kra-mek.4. „Śpiew – dwie piosenki” – Każde Koło Go-spodyń Wiejskich zaśpiewało dwie wybra-

ne przez siebie piosenki - jedną ludową,drugą na dowolny temat z własnymakompaniamentem.5. „Taniec” – Każde Koło Gospodyń Wiejskichzatańczyło jeden dowolny taniec ludowy,regionalny lub kulturowo z własnym pod-kładem muzycznym. KGW Sasino wyko-nało kujawiaka.Po zakończeniu wszystkich konkurencji,przewodniczący jury ogłosił wyniki i wyłoniłnajlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w każdejz pięciu kategorii konkursowych oraz laure-ata GRAND PRIX.Nasze panie były najlepsze w konkurencji„Tablica-wizytówka koła” oraz „Chleb”. Na-grody ufundowane przez Starostwo złożył naręce przewodniczącej KGW Sasino Radny po-wiatowy Wacław Seweryn, a  wiązankękwiatów z gratulacjami od siebie. W imieniuWójta Gminy Choczewo prezenty i serdeczneżyczenia złożył Robert Lorbiecki, a Sołtys wsiSasina Bronisław Nowak wręczył swoim Pa-niom kwiatki i gorące życzenia.Uczestniczki Turnieju dziękują wszystkimsponsorom za umożliwienie uczestnictwaw tej imprezie, która nie tylko integruje lo-kalne społeczności, ale przede wszystkimpromuje gminę Choczewo. Emerytka Wanda,Genowefa Błahuszewska

XIV Festiwal„Pomuchla” w Łebie
XIV Festiwal Pomuchla w Łebie odbył się09.12.2012 roku. Uczestniczyły w nim Paniez gospodarstw agroturystycznych: „OLA” Ka-

tarzyny Zacharewicz ze Słajszewa z potrawą„Dewolaj z dorsza”, „GAWRYŚ” MirosławyGawryszewskiej-Górczyńskiej z Sasina z po-trawą „Kotlet z dorsza”.Komisja pod przewodnictwem Marii Sza-błowskiej oceniała potrawy w III kategoriach:I kategoria na „Największy kotlet z dorsza”II kategoria za „walory smakowe”III kategoria „Siedem potraw Żon łebskich

rybaków”.W II kategorii za „walory smakowe” Kata-rzyna Zacharewicz ze Słajszewa zdobyła IImiejsce za „Dewolaja z dorsza” otrzymując zaniego certyfikat.Każde uczestnictwo w konkursach kuli-narnych to doskonała promocja agroturystykiale i także gminy Choczewo.Emerytka WG Błahuszewska
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Gminny punkt konsultacyjny
Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w  drugii czwarty poniedziałek każdego miesiąca, w godz. 14.30-16.30 do budynku Urzędu Gminyw Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17, tel. 782 662 225

Zadania Gminnego Punktu Konsultacyjnego:• motywowanie osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapiiw placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego;• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmianyszkodliwego wzoru picia;• udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez roz-mowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie grupy wsparcia dla osób po zakoń-czonym leczeniu w placówce odwykowej);• rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i  infor-macji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;• gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompeten-cji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu, województwa, które po-winny być włączone w systemową pomoc rodzinie;• rozpoznawanie innych zagrożeń i patologii.
Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest głównie dla osób:• znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,• z problemami rodzinnymi,• uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,• współuzależnionych (rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym),• osób z syndromem DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,• dotkniętych przemocą itp.,• niepotrafiących sobie także poradzić z szeregiem innych problemów.

Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc!Nie zwlekaj do jutra, czekamy na Ciebie już dziś!
1. Cele ogólne Gminnego Punktu Konsultacyjnego:• poradnictwo i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,• wsparcie i motywowanie,• działalność profilaktyczna edukacyjna i informacyjna,• dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,• motywowanie i kierowanie do leczenia,• udzielanie pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ichrodzin,• propagowanie zdrowego trybu życia.2. Cele szczegółowe Punktu Konsultacyjnego:Udzielenie pomocy dla osób:• uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich,• współuzależnionych,• doświadczających przemocy domowej,• znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,• przeżywających trudności emocjonalne,• z problemami rodzinnymi,• niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo,• oraz udzielanie wsparcia podczas leczenia i po zakończeniu.3. Cele ogólne i szczegółowe Gminnego Punktu Konsultacyjnego realizowane są w szcze-gólności poprzez indywidualną rozmowę z klientem.4. Usługi Gminnego Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla mieszkańców gminyChoczewo.5. Wszelkie usługi świadczone są nieodpłatnie.6. Udokumentowanie przeprowadzonego dyżuru i odbytych konsultacji stanowi wpis dodziennika Gminnego Punktu Konsultacyjnego.7. Konsultanta Punktu obowiązuje tajemnica zawodowa.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z takiej możliwości pomocy, któ-ra udzielana jest bezpłatnie.

Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami.Przyjdź do nas, a otrzymasz potrzebną Ci pomoc.

I n f o r m a c j e i   o g ł o s z e n i a

Pomorski StółBożonarodzeniowy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczegow Gdańsku Oddział w Starym Polu zorganizo-wał Wojewódzki Przegląd pn. „Pomorski StółBożonarodzeniowy” który odbył się w dniu 11grudnia 2012 roku, o godz. 10 w PODR, OddziałStare Pole.Zaproszenie do udziału w tej imprezieotrzymało jak co roku Koło Gospodyń Wiej-skich Sasino pod przewodnictwem GenowefyKramek. W programie przeglądu uwzględ-niono: przygotowanie stołów bożonarodze-niowych przez Koła Gospodyń Wiejskich, ofi-cjalne powitanie i zaproszenie do częściwykładowej, wykład „Boże Narodzenie w tra-dycji – kolędy i pastorałki” - RomanaKlowczyńskiego z Zespołu Szkół Ponadgim-nazjalnych nr 4 w Malborku, koncert zespo-łów amatorskich „Boże Narodzenie w tradycji- kolędy i pastorałki”, „Jasełka bożonarodze-niowe” – występ artystyczny młodzieży z Ze-społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mal-borku, Podsumowanie „Pomorskiego StołuBożonarodzeniowego” – wręczenie upomin-ków uczestnikom przeglądu, Degustacja pre-zentowanych tradycyjnych potraw bożonaro-dzeniowych, ciągła ekspozycja tradycyjnychpotraw i ozdób bożonarodzeniowych na sto-łach przygotowanych przez uczestniczkiprzeglądu - Panie zrzeszone w Kołach Gospo-dyń Wiejskich.Zaproszone jak co roku KGW Sasino z Prze-wodniczącą Genowefą Kramek, która przygo-towała piękną dekorację stołu wigilijnego,pyszny „gulasz z ryby” oraz „Przystawkę z dy-ni”, Halina Łuc ze Słajszewa przygotowała nastół wigilijny „kuch marchewny”, „Babeczkiz ciasta marchwiowego z jabłkami” orazprzepyszne „śledzie smażone w zalewiesłodko-kwaśnej” i „Kutię” gdzie bakaliami sąsuszone owoce. Zaproszona do udziału w im-prezie Krystyna Gabryelska z KGW Choczewozaprezentowała najsmaczniejsze ciasto„Orzechowiec” i „Sałatkę pod pierzynką”.Udział w tej imprezie, jak co roku wywołu-je ogromne wzruszenie. Degustacja potrawwykonanych przez KGW to przypomnienierodzinnych, dawnych tradycji kulinarnychi wspomnienie dzieciństwa. W imieniuuczestniczek wyjazdu dziękujemy Panu Ro-bertowi Lorbieckiemu za pomoc w realizacjitego przedsięwzięcia.Emerytka WG Błahuszewska
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Fundacja „Pozytywne Inicjatywy” i Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku , które wspólnie

pozyskały 28 mln złotych z działania 1 .5 PO KL na utworzenie i prowadzenie 69 bezpłatnych żłobków z miej-

scami dla 1 035 dzieci w całym województwie pomorskim, poszukuje lokal i użytkowych, które w ramach projektu można by

wynająć i zaadaptować na użytek żłobka. Poszukujemy lokal i o powierzchni co najmniej 60 m2, na parterze, składających się

z minimum 2 pomieszczeń z zapleczem sanitarnym.

Osoba do kontaktu:

Karolina Rzepka

Tel. 664  462  891 , 604  402  360
e-mail : k.rzepka@pozytywneinicjatywy.pl
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Pasowaniena przedszkolaka
W dniu 30 listopada 2012 roku dzieci z PunktuPrzedszkolnego w Lublewku miały swoje wy-jątkowe święto – „Pasowanie na Przedszkola-ka”.Z okazji tej uroczystości maluchy zaprosiłydo Przedszkola swoich rodziców, aby po-chwalić się swoimi umiejętnościami i przed-stawić program artystyczny, który wrazz opiekunkami przygotowały na ten dzień,oraz aby razem ze swoimi najbliższymi prze-żyć ważny moment w życiu każdego przed-szkolaka.Kiedy wszyscy goście przybyli, odświętnieubrane i trochę onieśmielone przedszkolakifantastycznie zaśpiewały radosne piosenki,wyrecytowały wierszyki i rewelacyjnie za-tańczyły z kolorowymi pomponami w dło-niach. Brawa, jakie po występie otrzymały,były naprawdę ogromne i niewątpliwie za-służone.Po części artystycznej przyszedł czas nanajważniejszy moment tego wyjątkowego

dnia – Przyrzeczenie Przedszkolaka, po któ-rym zaproszony specjalnie na tę okazję Król,wielkim ołówkiem dokonał pasowania każ-dego malucha na Prawdziwego Przedszkola-ka.Następnie każdy z dzielnych maluchówotrzymał dyplom oraz mały upominek w po-staci książki o przygodach Kubusia Puchatka.Na dzieci i dumnych ze swoich pociech ro-dziców czekało pyszne ciasto i napoje.Dla przedszkolaków i ich rodziców był tona pewno niezapomniany dzień wielkichprzeżyć. /w.w./

PPuunnkktt PPrrzzeeddsszzkkoollnnyy ww LLuubblleewwkkuu

Samorządowe Przedszkole w Choczewie
Pasowaniena przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka odbyło się 7 li-stopada. Ten uroczysty dzień dzieci obcho-dziły w towarzystwie rodziców. Wśród za-proszonych gości nie zabrakło Z-cy WójtaGminy Choczewo Pani Marzeny Górnisiewiczoraz Przewodniczącego Rady Gminy PanaKrzysztofa Łasińskiego. Przedszkolaki zapre-zentowały swoje umiejętności w jesiennychinscenizacjach, piosenkach i pokazach ta-necznych. Następnie Dyrektor Pani BożenaPaździo uroczyście zaprzysięgła maluchów dogrona przedszkolaków i wręczyła dzieciomdrobne upominki. Po części artystycznej od-była się słodka część spotkania, poczęstunekdla dzieci i rodziców.

Andrzejki
Jak co roku przedszkolaki w dniu św. An-drzeja przeniosły się w zaczarowany światwróżb i magii. Podczas wspólnej zabawywróżyły sobie przyszłość. Mogły dowiedziećsię m.in. jaki zawód będą wykonywać, gdzieudadzą się w podróż. Na zakończenie dziecitradycyjnie lały wosk.

Życzymy wszystkimzdrowych i radosnychŚwiąt Bożego Narodzenia!

P r z e d s z k o l a
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Niepubliczne Przedszkole w Choczewie
Kolorowe dnicały rok
W tym roku szkolnym przedszkolaki bawiąsię kolorami. W każdym miesiącu jest to in-na barwa. W październiku był to kolor po-marańczowy, czyli Dzień marchewki. W li-stopadzie kolor żółty – Dzieci Miodu.Teraz, w grudniu Dzień Czekolady – kolorbrązowy. Z okazji dnia tego smakołyku dziecipoznały historię powstania czekolady, do-wiedziały się z czego jest zrobiona, poznałyróżne rodzaje czekolad oraz ich smaki. Wy-słuchały również opowiadania pt. „O czeko-ladowej złości Krzysia” i zrozumiały, że cze-kolada spożywana w dużych ilościach możeszkodzić zdrowiu. Natomiast w jej jedzeniupozwoli nam cieszyć się jej smakiem. Wszy-scy lubimy w przedszkolu obchodzić nietypo-we święta.

Dzień pluszowegomisia
Z okazji Światowego Dnia PluszowegoMisia, każdy przedszkolak przyszedł doprzedszkola w towarzystwie pluszo-wego przyjaciela. Zaroiło się od plu-szaków: były duże i małe, różnokolo-rowe… Dzieci opowiadały o swoichprzytulankach. Z radością bawiły się zeswoimi misiami oraz wymieniały sięnimi z kolegami. Dzień zakończyła„misiowa parada”.

I ty możesz zostaćŚwiętym Mikołajem
Już po raz piąty dzieci zbierały dary dlaschroniska dla bezdomnych zwierząt.Dziękujemy serdecznie dzieciom i ichrodzicom za włączenie się w naszą akcję.Zebrane rzeczy trafią jako świąteczne dary doCiapkowa. Zebraliśmy 40 kg karmy.Dziękujemy!

Mikołajki w naszymprzedszkolu
Na wspólnej uroczystości z rodzicamiprzedszkolaki pożegnały jesień. Były wiersze,piosenki i tańce, wszystko tematyczniezwiązane z jesienią. 4-latki przedstawiłyinscenizację pt. „Jak Krasnal Kosmatekszukał mieszkania”. Rodzice wielkimibrawami nagrodzili swoje pociechy. Był towspaniały mikołajkowy prezent od dzieci.Mikołaj oczywiście pamiętał oprzedszkolakach i zawitał do nas powystępach obdarowując wszystkich skarpetąpełną słodyczy. Dodatkowo każdej grupieprzekazał zabawki i gry edukacyjne. Sprawiłprzedszkolakom wielką radość.Za kilka dni Boże Narodzenie – najbardziejoczekiwane święta przez nas wszystkich. Wprzedszkolu tworzymy sytuacje sprzyjająceczynnemu uczestnictwu w tradycji. Padającyśnieg, duża choinka w szatni i moc dekoracjimogą świadczyć, że święta tuż, tuż.Przedszkolakom życzę moc prezentów, awszystkim zdrowych, wesołych Świąt.Halina Chmiel

P r z e d s z k o l a
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Rok 2012 był dla naszego Stowarzyszenia wy-jątkowo pracowity. Zrealizowaliśmy wieleprojektów, z  czego mamy niemało satysfak-cji. Był wśród nich całoroczny projekt dlagimnazjalistów „Szkoła z  Pasją – TurniejKlas”, który kosztował sporo pracy, zaanga-żowania i  nakładów finansowych. Młodzieżbawiła się wspaniale zdobywając nową wie-dzę, umiejętności i doświadczenia. Dla człon-ków Stowarzyszenia zorganizowany zostałprojekt „Piękno Skandynawii”, który obejmo-wał wyjazd do Szwecji, a  następnie udziałw  konferencji naukowej „Pomorze-Skandy-nawia 2012”, myśląc o  przyszłej współpracymiędzynarodowej. Dbając o  środowiskoczłonkowie stowarzyszenia posadzili tysiącedrzew, a  uzyskany dochód z  tej akcji zostałprzeznaczony na część nagród dla młodzieży.W  ramach współpracy z  Choczewskim Cen-trum Kultury pomogliśmy zorganizować za-bawy i konkursy dla dzieci z okazji GminnegoDnia Dziecka, Festynu Letniej Jagody oraz DniGminy Choczewo. Drugi rok z rzędu odbył sięTurniej Siatkówki Plażowej na plaży w Lubia-towie, który z  roku na rok przyciąga corazwiększą ilość zawodników. Następnie zorga-nizowaliśmy w  Choczewie I  Turniej Rowero-wy dla trzech grup wiekowych, aby każdymógł spróbować swoich sił. Współorganizo-waliśmy Puchar Polski OFF ROAD na terenienaszej gminy, zapewniając odpowiednią licz-bę sędziów podczas etapów dziennych i  noc-nych. Dbaliśmy również o  dobre samopoczu-

cie zawodników, przygotowując dla nichciepły posiłek. Zorganizowaliśmy DożynkowąLoterię Fantową, z  której dochód zostanieprzeznaczony na projekt „Integracja Miesz-kańców Gminy Choczewo 2012/2013”. Pierw-szym pomysłem tej integracji były „LampionySzczęścia”, wypuszczane podczas Dożynek Po-wiatowych w  Choczewie. We wrześniu byli-śmy organizatorami wyjazdu na obóz wę-drowny „Kraina Wilka” w  Bieszczady dladrużyny harcerskiej z Choczewa. W paździer-niku 2012r. zostaliśmy nominowani do Na-grody „Bursztynowego Mieczyka” im. MaciejaPłażyńskiego dla organizacji pozarządowychz  terenu województwa pomorskiego, za coserdecznie dziękujemy!!! Wszystko to byłomożliwe, dzięki ciężkiej pracy wielu osób, za-angażowaniu członków stowarzyszenia, na-szych Przyjaciół i Sponsorów. Dziękujemy!Serdecznie dziękujemy sponsorom Dożyn-kowej Loterii Fantowej 2012, bo dzięki NIMbędziemy mogli realizować projekt „INTE-GRACJA….”. Są wśród nich: Piekarnia” Mate-usz” Choczewo, Sklep ”KAPIRA” Choczewo, Ap-teka „Remedium” Choczewo, Przewozy „BeataBUS” Choczewo, Sklep „ZBY-WOJ” Sasino, Da-nuta i Dariusz Godula, Sklep „BANAN” Sasino,Wiesława Kwiatkowska, Sklep „Farbolak”Choczewo, Sklep „Wodnik” Choczewo, Restau-racja „PESTKA” Choczewo, „Stajnia Choczewo”,10 WLDH „Wilki”, Sklep „MELAN” Choczewo,Genowefa Kramek Sasino, IMR Sp. z o.o. Kar-toszyno, Pomorska Specjalna Strefa Ekono-

miczna Sp. z  o.o.  Sopot, Sylweriusz Goyke,Usługi krawieckie „Maja” Choczewo, Restau-racja „POD KASZTANEM” Choczewo, SklepUpominki „PRASA” Choczewo, Salon Fryzjerski„Karolina” Choczewo, Studio „BEAUTY” Cho-czewo, Sklep „CZER-MAR” Choczewo, Sklep„Pro-Sport” Wejherowo, „COVAL” Sp.z  o.o.  Gdynia, Auto-Mobil Sp. z  o.o.  Wejhero-wo, Korporacja Budowlana „DOM” Sp.z  o.o.  Kartoszyno, Wojciech Knapiński, Ja-dwiga Woźniak, Sylwia Lass, Aldona Polesa,Iwona Bianga, Agencja Rozrywkowa „PRO-RAD”, Krzysztof Langer, Krzysztof Woźniaki  wielu innych, którzy chcieli pozostać ano-nimowi. Dziękujemy! Szczególe podziękowa-nia dla Pana Roberta Lorbieckiego z  Cho-czewskiego Centrum Kultury za nieodpłatneudostępnienie pomieszczeń podczas loteriifantowej.Przed nami rok 2013, podczas którego ma-my zamiar realizować projekt „INTEGRACJAMIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO”. Wśródprzygotowywanych spotkań są  min.: warsz-taty tematyczne, zabawy zimowe, współpra-ca zagraniczna oraz sołeckie rozgrywki spor-towe. Więcej szczegółów będziemy Państwuprzekazywać na bieżąco.Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i  życzy-my wszystkim Mieszkańcom naszej gminypięknych chwil w  gronie najbliższych,a  w  nadchodzącym roku spełnienia marzeń,nawet tych malutkich.Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”

W  dniu 29.11.2012 roku w  hali sportowej MO-SiR w  Rumi odbyły się Drużynowe Mistrzo-stwa Powiatu Wejherowskiego w Tenisie Sto-łowym Szkół Gimnazjalnych.Drużyna chłopów z  Gimnazjum w  Chocze-wie w  składzie: Krzysztof Obrzut, Tomasz Jo-achimiak, zajęła I miejsce.W  mistrzostwach wzięło udział osiemdrużyn chłopców ze szkół: Luzino, Bolszewo,Bojano, Strzepcz, Reda, Strzebielino, Rumiai Choczewo. Drużyny grały w dwóch grupach„każdy z  każdym”. Dwie drużyny z  grupyawansowały do finału.Wyniki chłopców z  Choczewa w  elimina-cjach grupowych:Choczewo – Bojano 3:2Choczewo – Reda 3:0Choczewo – Rumia 3:0Półfinał:Choczewo – Strzepcz 3:0Finał o III miejsceBolszewo – Strzepcz 3:0Finał o I miejsceChoczewo – Bojano 3:0

Drużyna dziewcząt z  Choczewa może mó-wić o prawdziwym pechu. Nasze dziewczętamiały bronić drugiego miejsca zdobytegow  zeszłym roku sportowym. Miesiąc przedzawodami jedna z  dziewcząt uległa kontuzjistawu łokciowego, a  tym samym osłabiłanasz zespół i  możliwości walki o  tytuł mi-strzowski. Dziewczęta w składzie: MałgorzataGrabowska i  Malwina Wypych, zajęła IIImiejsce.W  mistrzostwach wzięło udział siedemdrużyn dziewcząt ze szkół: Luzino, Bolszewo,Szemud, Reda, Bolszewo, Rumia i Choczewo.Wyniki dziewcząt z  Choczewa w  elimina-cjach grupowych:Choczewo – Rumia 3:0Choczewo – Reda 3:0Półfinał:Choczewo – Luzino 1:3Finał o III miejsceChoczewo – Reda 3:0Finał o I miejsceSzemud – Luzino 3:0Opiekun drużyny Henryk Rynko

Nasi tenisiści z gimnazjumznowu najlepsi w powiecie

STEK: co zrobiliśmy w 2012 i co zamierzamy w 2013
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Juniorzy D2 zakończyli rundę na 4 miejscu.Rozegrali 12 meczy, z  czego 5 wygrali, 3 zre-misowali i 4 przegrali. Strzelili 23 gole, a stra-cili 24 gole. Jest to debiut tej młodej drużynyw  tak poważnych rozgrywkach. Jednakz  meczu na mecz grają coraz lepiej. Widaću tych młodych zawodników bardzo duże za-angażowanie w to, co robią. Po prostu kocha-ją Piłkę Nożną!Nasza drużyna jest jedną z  najmłodszychw lidze, gdyż grają w niej zawodnicy od rocz-nika 2000 do 2003. W lidze większość drużyngra zawodnikami urodzonymi w 2001 roku.Zespół składa się 28 zawodników w tym todziewczynki Aleksandra Bizewska i  ZuzannaHajkowicz – jest członkiem drużyny KadryPomorza Dziewcząt rocznika 2001. Celemdrużyny jest awans do Pomorskiej Ligii, wi-dząc postępy i  zaangażowanie zawodnikówjest to bardzo realne i w to bardzo wierzę.Zaczął się sezon na turnieje halowe i  jużnasza drużyna wystąpiła w ten weekend w 1turnieju halowym w Gdyni Cisowej rocznika2002- 2003 i  zajęła 10 miejsce na 16 drużyn(wygrała 3 mecze, 1 zremisowała oraz 2 prze-grała). Mieliśmy ciężka grupę. Graliśmyz  Iskrą Gdynia - wygraliśmy 2-0, zremisowa-liśmy z Bałtykiem Gdynia 0-0, gdzie byliśmydrużyną dużą lepszą. Stworzyliśmy bardzodużo sytuacji podbramkowych, przegraliśmyw grupie z Cisowa Gdynia 2-4. Na drugi dzieńpojechaliśmy na turniej w osłabieniu, zacho-rował Wojtek Świtała i  nie pojechała ZuziaHajkowicz. Wygraliśmy z  Santosem Gdańsk2-0, pokonaliśmy 1-0 Cartuzie Kartuzy i był tonajlepszy mecz turnieju. Nasi zawodnicy po-kazali wszystko to, co potrafią zawodowi pił-karze na najlepszych boiskach Świata. Nie-stety ostatni mecz przegraliśmy z  gospoda-rzami turnieju Cisowa 0-2. Po ostatnimmeczu było widać zmęczenie u naszych, cho-ciaż mieliśmy kilka bardzo dobrych sytuacjido zdobycia gola.Przed nami 15 grudnia następny turniej,jedziemy do Gdyni, a  następne po NowymRoku w Redzie, Rumi i Pucku. Dostaliśmy za-proszenie na Turniej od Pogoni Szczecin, aleza duże koszty przejazdu i pobytu.6 i 7 grudnia odbył się turniej Mikołajkowydla dzieci i  rodziców z  drużyny SRS „HUZAR”Choczewo. Na początku turnieju wszyscy za-wodnicy podziękowali rodzicom i  wręczyliim mikołajkowe prezenty, które były miłymzaskoczeniem. Następnie dzieci zostały po-dzielne na 4 drużyny i rozegrały między sobą„mini mecze”. Wygrana drużyna zagrałaz  mamami, które nie odpuszczały i  wywal-czyły remis 1:1. Następnie druga drużyna za-grała z „tatusiami”, i tu już dzieci okazały sięlepsze - wygrały 2:0. W tym meczu gościnniezagrał Przewodniczący Rady Gminy Chocze-wo Pan Krzysztof Łasiński, który podarowałdzieciom piłkę z  podpisami dwukrotnychMistrzów Europy i  Mistrzów Świata Hiszpa-nii, na której były podpisy  m.in. Pepe Reinyi  Xaviego. Bardzo dziękujemy. Piłka trafi donaszej małej kolekcji, w  której znajdują się

jeszcze piłki z  podpisami piłkarzy Arki Gdy-nia, Termalici i  legendarnego piłkarza Wło-dzimierza Lubańskiego. Po zakończonym tur-nieju dzieciaki otrzymały kilka gadżetów,które otrzymaliśmy od Pomorskiego ZwiązkuPiłki Nożnej i  słodkości sponsorowane przezrodziców. Na samym końcu wszyscy udali sięna wspaniały poczęstunek. Bardzo dziękuje-my wszystkim mamom i  tatom, którzy takchętnie zaangażowali się aby ten Turniej byłtak świetnie przygotowany.W SRS „HUZAR” Choczewo znajduje się jesz-cze sekcja Piłki nożnej dla rocznika 2004-2007, do której należy około 30 dzieci. Druży-

na ta jest prowadzona przez Grzegorza Slott-ke. Zawodnicy uczestniczą w  rozgrywkachdla najmłodszych i  grają w  grupie z  takimidrużynami jak Bałtyk Gdynia, Lider Dębogó-rze i  Bojano. W  pierwszych meczach rozgry-wanych u  nas w  Choczewie zajęli 4 miejscenastępnie dwa razy po 2 i  raz 3. W  ostatniąsobotę byli na swoim pierwszym poważnymturnieju w Dębogórzu, w którym uczestniczy-ło 15 drużyn (około 120 dzieci). HUZAR wysta-wił 3 drużyny i zajęliśmy 2, 3 i 5 miejsce.Chciałbym podziękować wszystkim za-wodnikom oraz rodzicom za zaangażowaniew życie naszego nowo powstałego klubu.Andrzej Lesnau

Podsumowanie rundy jesiennejdrużyny juniorów „HUZAR” Choczewo
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Podsumowanie pracy 10 WLDH
"WILKI" w roku 2012Harcerze z 10 WLDH „WILKI”z Choczewa działają na terenienaszej gminy od roku 2007. Dru-żynowym jest dh Radek Grabiń-ski. Drużyna liczy 20 harcerzy.Reprezentowaliśmy godnie nasząszkołę, gminę i hufiec w wieluimprezach na szczeblu gmin-nym, hufcowym – powiatowym,wojewódzkim, a nawet ogólno-polskim. Braliśmy udział w:• XX Finale Wielkiej OrkiestryŚwiątecznej Pomocy – zebraliśmyokoło 3.000 zł, sprzedając własno-ręcznie wykonane szkatułki, lu-sterka i deseczki• biwaku noworocznym namiest-nictwa harcerskiego w Krokowejzimowisku w Murzasichlu k. Za-kopanego z nauką jazdy na nar-tach i snowboardzie• Byliśmy organizatorami Ogólno-polskiej Akcji UNICEFU „WszystkieKolory Świata” dla naszego hufca- zebraliśmy 1.430 zł• Biwaku Przyjaciół w Słupskuz okazji Dnia Myśli Braterskiej• wyjeździe do Teatru Muzycznegona spektakl „Romeo I Julia”• Wojewódzkich MistrzostwachPływackich Gdańskiej ChorągwiZHP, zajmując II MIEJSCE• V Festiwalu Piosenki Zuchowej

i Harcerskiej Hufca Puck „Kaszub-ska Wesoła Nutka”• warsztatach tworzenia masekzwierząt i stworów morskich dlazuchów• biwakach żeglarskich• Święcie Flagi – 2 maja• biwaku drużyn specjalnościo-wych hufca• sprzątaniu plaży w Puckui w Lubiatowie• warsztatach dla dzieci z miastai okolic Pucka – wolontariat• Starcie Żeglarskim Hufca 2012• ciekawych spotkaniach z „Ludź-mi z Pasją” – min. z naczelniczkąZHP - • hm. Małgorzatą Sinicą,Danielem Plińskim – polskimsiatkarzem• Kursie Motorowodnym zdoby-wając wiedzę, zdając egzaminypotwierdzone zdobyciem paten-tów motorowodnych• akcjach wolontariackich, np.odnawiając plac zabaw przy cho-czewskim • przedszkolu• biwakach szkolnych, organizu-jąc gry i zabawy w tereniewycieczce rowerowej gromadyzuchowej do Perlina• Dniach Gminy Choczewo w Ko-palinie, organizując zajęcia pla-styczno-ekologiczne• V Pikniku Militarnym w Lisewie– wolontariat

pracach zarobkowych podczaswakacji – zbiór jagód w lesie i bo-rówki na plantacji• akcji „GODZINA W” na terenienaszej gminy, upamiętniającejPowstanie Warszawskie• Pikniku Rycerskim z okazji 550-lecia Bitwy z Krzyżakami podŚwiecinem • wyjazd harcersko-rodzinny• obozie wędrownym drużyny„LATARNIK” z okazji Międzynaro-dowego Dnia Latarni Morskich -z Rozewia do Stilo• W 3-dniowym Rejsie MorskimHufcagminnej akcji zbiórki makulaturyna wyjazd drużyny w Bieszczady• I Turnieju Rowerowym w Cho-czewie• Pucharze Polski OFF ROADw charakterze sędziów – zarobekna obóz w BieszczadachWojewódzkich MistrzostwachMotorowodnych w Gdańsku, zaj-mując na 17 ekip - IV miejsce• Dożynkach Powiatowych w Cho-czewie – akcja „Lampiony Szczę-ścia”• spotkaniu z osobami niepełno-sprawnymi z Gdyni• Obozie Wędrownym Drużyny„Kraina Wilka” w Bieszczadachzuchowym Turnieju Antka Cwa-niaka w Gdańsku, jako Młoda Ka-dra• wycieczce do kina na „NOC HOR-RORÓW”• Rajdzie Diecezji Pelplińskiej„Wędrówki z dh. Wickiem”w Tczewie - bł.Stefan WincentyFrelichowski – patron polskichharcerzy• Chorągwianym Przeglądzie Pio-senki Zuchowej i Harcerskiej, zaj-mując I MIEJSCE• Teatralnym Biwaku TechnikHarcerskich – zajęcia w TeatrzeMiniatura w Gdańsku• Święcie Niepodległości Polski –w Choczewie

• kolażu literacko-muzycznym„Listopadowe Refleksje” w Gmin-nej Bibliotece Publicznej w Cho-czewie dla mieszkańców• zajęciach naukowych podczasspotkania z „Mobilnym Laborato-rium”• akcji „I Ty możesz zostaćśw. Mikołajem” – BANK ŻYWNO-ŚCIwielu biwakach drużyny• przekazaniu BetlejemskiegoŚwiatła Pokoju 2012 pod hasłem„Odważ się być dobrym”Wszystkie te akcje były moż-liwe dzięki wspaniałej współpra-cy z Rodzicami oraz Przyjaciółmidrużyny, którzy zawsze postrze-gają harcerstwo jako pozytywnąi potrzebną działalność. Dzięku-jemy! Mamy własne marzeniai dążymy do ich realizacji, jednakpo drodze staramy się dostrzecprzede wszystkim potrzeby dru-giego człowieka.dh. Radek Grabiński - drużynowy
Podsumowanie pracy 10 WLGZ
"MALI KORSARZE" w roku
2012Zuchy z Choczewa działają bardzoprężnie. Gromada liczy piętna-ścioro zuchów. W roku 2012r. re-prezentowały nasze środowiskona wielu imprezach. Brały udział(I - XII.2012r.)w:• XX Finale Wielkiej OrkiestryŚwiątecznej Pomocy – zebraliśmy1000 zł• wyjeździe do teatru na przedsta-wienie „Słupski Chłopczyk”• zimowisku w Murzasichlu k. Za-kopanego z nauką jazdy na nar-tach i snowboardzie• Ogólnopolskiej Akcji UNICEFU„Wszystkie Kolory Świata”- zebra-liśmy 1430 zł• Obietnicy Zuchowej na Zamkuw Krokowej – obietnicę złożyło 6zuchów• Imieninach Zucha – 29 lutego• warsztatach tworzenia masekzwierząt i stworów morskich• Turnieju Strzelniczym• warsztatach decoupage• biwaku namiestnictwa „Na tro-pach dziejów naszej Małej Ojczy-zny” w Krokowej• ciekawych spotkaniach z „Ludź-mi z Pasją” z naszej gminy• akcji „Dzień Ziemi”• „Tajnym Stowarzyszeniu Niewi-dzialnej Ręki”• konnym biwaku gromady „Cie-kawe Miejsca”, poznając najbliższąokolicę• warsztatach malowania na szkle• 3-dniowym Rajdzie „RODŁO”w Malborku• wycieczce rowerowej gromadydo Perlina• biwaku gromady pod namiotami• Dniach Gminy Choczewo w Ko-palinie• I Turnieju Rowerowym w Cho-
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czewie• „Kartofelku” - mini-wykopkachgromady• X Turnieju Antka Cwaniakaw Gdańsku• Święcie Niepodległości Polski.Wszystko to było możliwedzięki wspaniałej współpracyz rodzicami zuchów, ich dziad-kami i najbliższą rodziną.Wspólnie zaplanowaliśmy wieleprzedsięwzięć i wspólnie je reali-zowaliśmy. W roku 2013 kolejnewyzwania: akcje, biwaki, wy-cieczki i zadania do realizacji.Jak zwykle tylko wówczas bę-dziemy mogli mówić o sukcesie,jak i rodzice tych dzielnych zu-chów będą chcieli bawić się wrazz nami :-). Jednak do tego niemuszę nikogo namawiać, bouśmiech naszych dzieci jest naj-cenniejszy, a rodzice wiedząo tym najlepiej. Rodzice zuchów!- Dziękuję za tak wielkie wspar-cie i pracę ze mną przez cały rok2012, dziękuję też za słowa uzna-nia. Słowa podziękowania należąsię również Dyrekcji ZespołuSzkół w Choczewie za nieodpłat-ne udostępnienie harcówki naczas zbiórek oraz biwaków gro-mady, jak również dla 10 WLDH„WILKI” z Choczewa, bo jesteściezawsze, gdy Was potrzebujemy –i ja, i zuchy – DZIĘKUJEMY! Jestrównież wiele instytucji, z który-mi współpracowaliśmy przez tenrok: Nadleśnictwo Choczewo,Gminna Biblioteka Publiczna,Niepubliczne Przedszkole w Cho-czewie, Przedszkole Samorządo-we w Choczewie, StowarzyszenieSTEK „Wspólna Przyszłość”, Staj-nia Choczewo oraz wiele osóbprywatnych, których nie sposóbwymienić. Wszystkim Wam –DZIĘKUJEMY!phm. Dorota Bianga-Grabińska -drużynowa
Jeżdżące laboratoriumNauka nie jest nudna, a nawetmoże bawić!3 grudnia 2012r. przyjechało doChoczewa LABORATORIUM, gdziemieliśmy możliwość wzięciaudziału w doświadczeniachz różnych dziedzin nauki (bada-nie praw zachodzących w przy-rodzie). Nie ma nic lepszego, jaknauka poprzez doświadczenie.O tym, że nie powinniśmy doty-kać ognia wiedzą już kilkuletniemaluchy - właśnie poprzez wła-sne doświadczenie. Warto więcbyło wybrać się na tę nietypowązbiórkę i zobaczyć - doświadczyćto, co młodzi naukowcy (fizycy,chemicy) dla nas przygotowali.Byliśmy bardzo zainteresowaniinformacjami przekazywanyminam na temat cyklu paliwowegooraz odpadów radioaktywnych,energii jądrowej czy reakcji roz-

szczepienia. Wiemy też, że każdyz nas promieniuje, a nawet mo-gliśmy to sprawdzić. Dowiedzie-liśmy się również, że promienio-wanie to, obok przewodnictwajeden ze sposobów przenoszeniaenergii we Wszechświecie. Po-znaliśmy rodzaje promieniowa-nia alfa, beta, gama oraz naczym one polegają. Mogliśmywłasnoręcznie sprawdzić z jakimstężeniem promieniuje ściana,różne rodzaje soli kuchennej,metal itp. Bardzo podobało namsię doświadczenie, w którymmały samochód poruszał się zapomocą wodoru lub doświadcze-nie z cytryną. Niestety nie mo-gliśmy obejrzeć i doświadczyćwszystkich przygotowanychprzez naukowców niespodzianeknaukowych, gdyż spotkanie byłozakłócane uszczypliwymi uwa-gami i retorycznymi pytaniamiprzez przeciwników elektrowniatomowej na terenie naszej gmi-ny. Każdy z ludzi indywidualniepostrzega świat i ma własnezdanie na wiele spraw, ale nie-kiedy trzeba milczeć i umieć słu-chać. „Nie dla atomu w Lubiato-wie” przekazało nam równieżciekawy materiał do poczytaniana temat elektrowni i ich szko-dliwości. Na pewno zapoznamysię z tym materiałem. Mamymłode i otwarte na naukę umy-sły, więc szkoda nam podwójnie,że nie mogliśmy skorzystać zewszystkich punktów naukowych.10 WLDH „WILKI”
TEATRALNY BIWAK TECHNIK
HARCERSKICHW dniach 16-18.XI.2012r. w Gdań-sku odbył się BTH dla drużyno-wych, funkcyjnych: przybocz-

nych i zastępowych. Tymrazem tematyką przewodnią byłTEATR.Z naszej drużyny na biwak po-jechały druhny: Iga Witkowskai Agata Bianga. Oczywiście by-ła  też dh. Dorota. Byłyśmy za-kwaterowane w „Domu Harce-rza” w Gdańsku. Podczas biwaku poznawałyśmy tajniki pracy nadeskach teatru, uczestniczyłyśmyw przedstawieniu w Teatrze MI-NIATURA, pracowałyśmy naddykcją, uczyłyśmy się "odbitek"oraz  teatralnego okazywaniauczuć lub po prostu ukrywaniunaszych emocji. Była to dla nasciężka praca. Oprócz przygotowa-nia własnego przedstawienia, ro-biłyśmy również pacynki różny-mi technikami. Zajęcia trwały odsamego rana do późnej nocy, aletowarzyszyło im tyle pozytyw-nych emocji, dzięki którym nieodczuwałyśmy prawie wcalezmęczenia. Wieczorno-nocnyspacer ulicami Starego Miastapomagał nam później tworzyćciekawe scenariusze oraz wyre-

żyserować przedstawienie zezwróceniem uwagi na każdyszczegół. Nawiązały się równieżnowe znajomości z uczestnikamiz innych hufców naszej chorą-gwi. Na biwaku tym reprezento-wałyśmy nasz hufiec, nasządrużynę i nasze lokalne środo-wisko, w którym działamy ;-)„WILKI”
ZMIENILIŚMY SWOJĄ "SIE
DZIBĘ"Od listopada 2012r. zbiórki na-szej drużyny - 10 WLDH „WILKI”z Choczewa będą odbywały sięw Gminnej Bibliotece Publicznejw Choczewie, a nie jak w ubie-głym roku szkolnym w ZespoleSzkół w Choczewie. Terminyzbiórek będą na bieżąco przeka-zywane harcerzom sms-em, jed-nak przeważnie będzie tow czwartek lub piątek. Zmienili-śmy swoje miejsce działania, aledzięki temu więcej harcerzy (zeszkół średnich) będzie uczestni-czyło w życiu drużyny :-) „WILKI”
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NaszaGminaCzytaDzieciom
21 listopada w  naszej Bibliotece odbyło siękolejne spotkanie z cyklu Nasza Gmina CzytaDzieciom. Na ochotnika do czytania zgłosiłasię Pani Maja Gadowska, a  słuchaczami bylidrugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w  Cho-czewie. Z uwagi na to, iż w listopadzie dziecipoznają zwyczaje związane z amerykańskimświętem Halloween, tematyką spotkania byłyczarownice, wróżki i  wiedźmy. Pani Majaprzeczytała więc dzieciom fragmenty takichksiążek jak: „Mała wiedźma Jagodzia”, „Na-sza mama czarodziejka”, „Wróżki czterechpór roku” czy „Mała przyjaciółka czarownicy”.Po czytaniu rozpoczęły się warsztaty pla-styczne. Poprowadziła je Pani Basia Cholka,która nauczyła dzieci, jak z  szablonów, kolo-rowego papieru, sztucznych oczu i  kleju zro-bić wesołe czarownice.12 grudnia br. w  Bibliotece odbyło się gru-dniowe spotkanie z cyklu „Nasza Gmina Czy-ta Dzieciom”. Ponieważ niedługo celebrowaćbędziemy Boże Narodzenie tematyką czyta-nia były wiersze i  opowiadania o  świętachi świątecznych zwyczajach.Tym razem uczniom klasy „0” SP czytałWójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka.Po wysłuchaniu czytania dzieci otrzymały odswego Gościa słodką niespodziankę, po czymrozpoczęły się warsztaty plastyczne. Dziecipodzieliły się na trzy grupy i otrzymały arku-sze białego brystolu, a  także kredki i  flama-stry. Zadaniem każdej grupy było wspólnenamalowanie kartki świątecznej. Pod czuj-nym okiem swojej wychowawczyni PaniWiesławy Okoń dzieci stworzyły bardzo cie-kawe i pomysłowe rysunki.

Lekcje łowieckie
W miesiącu listopadzie br. w naszej Bibliote-ce odbył się, jak co roku, cykl lekcji łowiec-kich, które poprowadził Pan Ryszard Karpiń-ski, doświadczony myśliwy, członek kołałowieckiego „Jeleń” Gdańsk. Lekcje przezna-czone były dla uczniów Zespołu Szkół w Cho-czewie, a  poruszane były na nich tematyzwiązane z  myślistwem, przyrodą i  gwarąłowiecką. Jedną z  lekcji Pan Ryszard popro-wadził wspólnie z  Inżynierem nadzoru obrę-bu Młot Panem Rafałem Skowronkiem. Ichuczniami byli gimnazjaliści z  klasy II ZSw  Choczewie. Oprócz udziału w  pogadancemłodzież obejrzała także film dydaktyczny pt.„Dzika przyroda w sercu Europy”.

Otwarcie wystawyHubertus 2012
13 listopada w naszej Bibliotece nastąpiłouroczyste otwarcie X jubileuszowej wystawyłowieckiej Hubertus 2012. Na tę okazję do Bi-blioteki przybyli przedstawiciele kół łowiec-kich mających swoje okręgi na terenie Gmi-ny Choczewo.

Wieczorek poetycki
22 listopada grono pasjonatów poezji z GminyChoczewo spotkało się w  naszej Bibliotecepodczas kolejnego „Czwartkowego wieczoruz poezją”. Atrakcją spotkania był występ har-cerzy z  10 WLDH „Wilki”. Młodzież przedsta-wiła montaż słowno-muzyczny o  tematycepatriotycznej pt. „Listopadowe refleksje”. Po-nadto, z okazji roku Janusza Korczaka harce-rze zaprezentowali wiersz tego wielkiegoprzyjaciela dzieci pt. „Prawa dziecka”, orazutwór Anny Kamieńskiej pt. „Wiersz o  Kor-czaku.” Swoimi ulubionymi utworami po-dzieliły się z zebranymi Pani Gienia Krameki  Pani Wioletta Wójcik, a  własną twórczośćzaprezentowała Pani Marta Łasińska.Dziękujemy wszystkim, którzy zechcielispędzić ten listopadowy wieczór w naszej Bi-bliotece. Dziękujemy również harcerzom zapiękny występ i  stworzenie niepowtarzalne-go nastroju.

Wystawabożonarodzeniowa
Jak co roku zapraszamy na pokonkursowąWystawę Bożonarodzeniową. Obejrzeć ją bę-dzie można w  godzinach pracy Bibliotekiw terminie 20.12.2012 r. – 15.01.2013 r.Zapraszamy!

B i b l i o t e k a
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Miło nam poinformować, żew ostatnim czasie nasza Biblio-teka zakupiła kolejną porcję no-wości czytelniczych. Tym razemzakup książek sfinansowany zo-

stał ze środków finansowych Bi-blioteki Narodowej.Zapraszamy do wypożyczaniai czytania.

Nowości dla dzieci, młodzieżyi dorosłych

Turniej pięknego czytania
5 grudnia br. w naszej Biblioteceodbył się turniej pięknego czyta-nia, który wspólnie z Bibliotekązorganizowała nauczycielka na-uczania początkowego w SzkolePodstawowej w Choczewie PaniMirosława Rudnicka.W turnieju wzięli udziałuczniowie klasy III a SP w Cho-czewie.Czytanie dzieci oceniała komi-sja w składzie: Wicedyrektor ZSw Choczewie Pani Joanna Dzię-gielewska, Pani Mirosława Rud-nicka oraz Kierownik GminnejBiblioteki Publicznej w ChoczewiePani Beata Żuk.Turniej był następstwem kon-traktu, jaki uczniowie klasy III a podpisali przed wakacjami zeswoją wychowawczynią, PaniąMirosławą. Na pomysł takiej

umowy wpadły same dzieci,a zobowiązywała je ona do co-dziennego głośnego czytaniaprzez całe wakacje i poświadcze-nia tego faktu przez rodzicóww specjalnie do tego celu założo-nym zeszycie. Komisja po uważ-nym wysłuchaniu kandydatówwyłoniła następujących Mi-strzów Czytania:I m-ce - Kacper Erdmann,Magdalena Strongowska, Woj-ciech ŚwitałaII m-ce - Kacper KlareckiIII m-ce - Michał Koszałka,Weronika Kopicka.Uczestnikom konkursu gratu-lujemy pięknego czytania i za-chęcamy wszystkie dzieci, aby tęumiejętność doskonaliły każdegodnia. E. Wójcik



Hasło krzyżówki z  nr-u   1 1 (1 53) Wieści Choczewskich brzmi STEPHEN KING . Prawidłowe rozwiązania dostarczyl i:   Angelika Sawicka, Barbara Zon-

dziuk, Wiktoria Cielecka, Anna Holc, Aneta Bieniek, Czesława Bocho, Justyna Styn, Monika Minga, Sylweriusz Goyke, Olga Papke, Adam

Leyk, Mariusz Kwas, Henryka Milewicz, Marzena Płotka, Andrzej Widzowski, Irena Fidurska, Małgorzata Król, Anna Zabłotnia, Andrzej Szefs,

Oghenetega Oyeye, Paulina Wyczyńska.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Marzenę Płotka. Gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięl i udział w  naszym konkursie i   zachęcamy

do udziału w  kolejnym. Dziękujemy też Zosi i   Ani za wylosowanie zwycięzcy.
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