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Napisz do wójta!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub pracy urzędu? Napisz

do wójta! Wyślij swoje przemyślenia, spostrzeżenia i uwagi na adres
wiesci1@gmail.com. Opublikujemy Twoje pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

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

Kobieto! Przeciwności losu hartem ducha
zwyciężaj!
Dzień Kobiet jako święto istniało już w starożytnym Rzymie. Dzień ten był
wyjątkowy dla gospodyń domowych. Otrzymywały wówczas od swoich mężów
prezenty i obdarzane były szczególną miłość i uwagą. Rzymianki przyodziane
w swoje najlepsze szaty, z ozdobnymi wieńcami na głowach, odwiedzały
świątynię strażniczki ogniska domowego.

Inicjatorką obecnego Międzynarodowego Dnia Kobiet była Klara Zetkin.
Pierwsze historyczne wydarzenie z dnia 8 marca 1857 roku, związane było
z podjętą przez kobiety próbą walki o swoje prawa.

Kobieta jest Prawdą, Pięknem, Poezją, jest wszystkim…
I dlatego w tym szczególnym dniu życzymy wszystkim Paniom wiary w siebie,
spełnienia marzeń, zadowolenia z życia, dni bez trosk i kłopotów...

WWóójjtt GGmmiinnyy CChhoocczzeewwoo
WWiieessłłaaww GGęębbkkaa

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy RRaaddyy GGmmiinnyy CChhoocczzeewwoo
KKrrzzyysszzttooff ŁŁaassiińńsskkii

Kobieto! Przeciwności losu hartem ducha
zwyciężaj!
Dzień Kobiet jako święto istniało już w starożytnym Rzymie. Dzień ten był
wyjątkowy dla gospodyń domowych. Otrzymywały wówczas od swoich mężów
prezenty i obdarzane były szczególną miłość i uwagą. Rzymianki przyodziane
w swoje najlepsze szaty, z ozdobnymi wieńcami na głowach, odwiedzały
świątynię strażniczki ogniska domowego.

Inicjatorką obecnego Międzynarodowego Dnia Kobiet była Klara Zetkin.
Pierwsze historyczne wydarzenie z dnia 8 marca 1857 roku, związane było
z podjętą przez kobiety próbą walki o swoje prawa.

Kobieta jest Prawdą, Pięknem, Poezją, jest wszystkim…
I dlatego w tym szczególnym dniu życzymy wszystkim Paniom wiary w siebie,
spełnienia marzeń, zadowolenia z życia, dni bez trosk i kłopotów...

Napisz do wójta!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub pracy urzędu? Napisz

do wójta! Wyślij swoje przemyślenia, spostrzeżenia i uwagi na adres
wiesci1@gmail.com. Opublikujemy Twoje pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

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



NR 3 (145), MARZEC 20122

„Szczęście jest kobietą” — Friedrich NietzcheDrogie Panie,
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z  tego, że współczesna kobieta, wy-
pełniając wszystkie obowiązki tradycyjnie jej przypisane, takie jak
dbanie o  dom, rodzinę i  opiekę nad dziećmi, z  konieczności wzięła
na siebie obowiązki wynikające z  podjęcia pracy zawodowej. Stała
się przez to osobą, która w  życiu społecznym ma do spełnienia
wiele ważnych ról, mając jednocześnie często na swych barkach
o  wiele więcej obowiązków niż mężczyzna.
Rola kobiety we współczesnym świecie jest nieoceniona. Choć

wciąż funkcjonuje stereotyp określający kobietę jako płeć słabszą,
nie dając jej praw do udzielania się w  życiu polityczno-społecznym.
Jednak powoli się to zmienia: w  Europie, skandynawskie panie
najbardziej widoczne są w  życiu publicznym, we władzach lokal-
nych i  centralnych.
Współczesny świat potrzebuje kobiet nie tylko jako żon, matek

i  gospodyń domowych, ale także jako cierpliwych nauczycielek
i  pielęgniarek, świetnych inżynierów, lekarzy i  menagerów,
odważnych policjantek, skutecznych sołtysów, burmistrzów i  am-
basadorów, doskonałych kierowców i  urzędniczek, skrupulatnych
księgowych i  naukowców.
Wszystkie jesteście bardzo potrzebne!
Bo jakiż byłby świat bez kobiet? Na pewno nie miałby sensu!Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka

„Rzadko żałujesz żeś
milczał, częściej żeś
mówił, a żałowałbyś
jeszcze bardziej,
gdybyś znał skutki
swoich słów”.

Lew Tołstoj
Wolność słowa to prawo do pu-
blicznego wyrażania własnego
zdania oraz poglądów, a  także
jego poszanowania przez in-
nych. Współcześnie wolność
słowa jest uznawana jako
standard norm cywilizacyj-
nych.
Chyba jednak często naduży-

wamy tego prawa, nadużywa-
my słów...

Wypowiadamy słowa i  słu-
chamy tylko samych siebie,
wsłuchujemy się w  brzmienie
własnego głosu, rozkoszując się
jego siłą, barwą... i  skuteczno-
ścią. Nie dajemy innym dojść
do głosu, nie chcemy słuchać
ich racji, ani poglądów. Prowa-
dząc własne monologi stajemy
się „zasłuchanymi” w  sobie
egoistami i  zapominamy o  tych,
do których mówimy, i  którzy
nas słuchają.
Wypowiadajmy własne zda-

nie, protestujmy, udowadniaj-
my słuszność naszych poglą-
dów, bo takie mamy prawo. Ale
róbmy to wszystko z  kulturą
i  poszanowaniem tego prawa
dla innych, a  zwłaszcza tych,
którzy mają odmienne zdanie!/w.w./

Zaproszenie do współpracy
Zachęcamy mieszkańców gminy Choczewo do współredagowa-
nia „Wieści Choczewskich”, dzielenia się z nami swoimi uwaga-
mi i opiniami, oraz informowania redakcji o sprawach ważnych
i ciekawych. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców gminy się-
gało po nasz biuletyn. Jednocześnie informujemy, że nie będzie-
my publikować anonimów oraz tekstów zawierających
wulgaryzmy. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
i skracania nadesłanych tekstów.

Informuję również, że za treść zawartą w tekstach odpowiada-
ją jedynie ich autorzy.

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

Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy w wersji papie-
rowej lub elektronicznej.

722 024 910, wiesci1@gmail.com

Sprawozdanie z działalności wójta i pracy urzędu

W  minionym miesiącu działania pracowników urzędu i  wójta
skierowane były przede wszystkim na pomoc poszkodowanym
w  pożarze budynku mieszkalnego w  Ciekocinku. Polegały one mię-
dzy innymi na:
• organizacji miejsc noclegowych,
• zabezpieczeniu budynku,
• zorganizowaniu kampanii na rzecz zdobywania pomocy rzeczo-
wej i  pieniędzy na odbudowę budynku.

• szukaniu sponsorów na wykonanie projektu nowego budynku
(firma Orlex zadeklarowała wykonanie tego projektu za darmo).
Urząd zwrócił się również do samorządów z  woj. pomorskiego

o  pomoc finansową.
Ponadto:

• podpisano umowę na zakup wozu asenizacyjnego dla GZGK,
• ogłoszono przetarg na zakup ładowarko-koparki,
• trwają przygotowania do przetargu na rozbudowę Stacji Uzdat-
niania Wody w  Sasinie.

Odbyły się spotkania:
• z  wykonawcami prowadzonych inwestycji — oczyszczalnia, wo-
dociąg, kanalizacja,

• u  wojewody — wójtów, prezydentów i  burmistrzów w  sprawie
planów powstania elektrowni na terenie woj. pomorskiego,

• wójta i  4 radnych z  Dyrektorem RDOŚ w  Gdańsku,
• członków NORDY w  Łebie (tematem była turystyka),
• z  rodzicami w  przedszkolu.

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

Wydawca
Urząd Gminy Choczewo

Skład
Studio PISK

Druk
Wejherplast
ul. Przemysłowa 41
84-200 Wejherowo
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W  dniu 28 lutego 2012 r. o  godz. 10.00 w  sali
konferencyjno-wystawowej w  Centrum In-
formacji Turystycznej w  Choczewie odbyła
się XV sesja Rady Gminy Choczewo.
W  sesji udział wzięło 13 radnych Rady

Gminy Choczewo, gdyż radny Rafał Liss
(okręg wyborczy Nr 10) i  radny Zbigniew
Kołodziejski (okręg wyborczy Nr 8) zrezy-
gnowali z  pełnienia funkcji radnego.
W  trakcie sesji radni podjęli stosowną
uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie tych
mandatów.
Radny Zbigniew Kołodziejski podziękował

wszystkim radnym za współpracę, a  wy-
borcom za to, że przez czas pełnienia tej
funkcji obdarzali go zaufaniem.
Podczas sesji wójt wraz z  przewodniczą-

cym Rady złożyli podziękowania zaproszo-
nym na sesję strażakom z  jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z  gminy
Choczewo, biorących udział w  akcji w  dniu
07 lutego w  Ciekocinku. Podziękowano
również Państwu Danucie i  Dariuszowi Go-
dula z  Sasina za pomoc, której udzielili po-
szkodowanym, użyczając im pokoi w  swo-
im pensjonacie i  przygotowując posiłki.
Na sesji radni podjęli następujące uchwa-

ły:
1. Uchwałę w  sprawie zmiany budżetu

gminy na 2012 rok.
2. Uchwałę w  sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w  rejonie zespołu elektrowni
wiatrowych „Osieki Lęborskie — Lu-
blewko” w  gminie Choczewo.

3. Uchwałę o  przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla południowo-
wschodniego fragmentu obrębu geode-
zyjnego Ciekocino we wsi Ciekocinko
w  gminie Choczewo.

4. Uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości
opłaty za świadczenia udzielane przez
Samorządowe Przedszkole prowadzone
przez Gminę Choczewo.

5. Uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Choczewo nieruchomości położonej
w  obrębie ewidencyjnym Żelazna, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa —
Agencji Nieruchomości Rolnych.

6. Uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w  obrę-
bie Kierzkowo stanowiącej własność
Gminy Choczewo.

7. Uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w  obrę-
bie Sasino stanowiącej własność Gminy
Choczewo.

8. Uchwałę w  sprawie wyrażenia woli włą-
czenia Samorządowego Przedszkola
w  Choczewie do Zespołu Szkół im. Unii

Europejskiej w  Choczewie.
9. Dwie uchwały w  sprawie stwierdzenia

wygaśnięcia mandatu radnego.
10. Uchwałę w  sprawie zmiany uchwały Nr

II/3/10 z  dnia 10 grudnia 2010r. w  sprawie
powołania komisji stałych Rady Gminy
Choczewo.

11. Podjęcie uchwały w  sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Choczewo.

W  związku z  wygaśnięciem mandatu
radnego Rafała Lissa na członka Komisji
Rolnictwa. Ochrony Środowiska, Gospodar-
ki Komunalnej, Budownictwa i  Turystyki
powołano radnego Franciszka Fleming.
Powołano doraźną Komisję Statutową

w  składzie: radny Krzysztof Łasiński —
Przewodniczący Komisji, radny Zbigniew
Sarzyński, radny Bronisław Nowak.
Zadaniem Komisji Statutowej będzie

opracowanie zmian do Statutu Gminy Cho-
czewo z  uwzględnieniem wymogów wyni-
kających z  nowelizacji ustaw oraz zgła-
szanych uwag i  opracowanie jednolitego
tekstu.
Wszystkich zainteresowanych szczegóła-

mi zapraszamy do Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) na stronie internetowej
Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl,
gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.

XV Sesja Rady Gminy Choczewo VI Kadencji
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Pomoc pogorzelcom
Nigdy nie jesteśmy
tak biedni, aby nie
stać nas było na
udzielenie pomocy
bliźniemu.

Mikołaj Gogol
Mija miesiąc od tragicznych
w  skutkach wydarzeń w  Cieko-
cinku, w  których to 8 rodzin
straciło dach nad głową i  cały
swój dobytek.
Przez ten miesiąc mieszkańcy

gminy Choczewo, a  także osoby,
instytucje i  firmy z  innych
gmin i  miejscowości niosły swą
pomoc poszkodowanym.
Pomoc udzielana jest do tej

pory: wciąż wpływają pieniądze
na utworzone na ten cel konto
(zebrano ok. 9,500  zł), a  Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
rozdziela poszkodowanym dary
rzeczowe.
A  jak od samego dnia tragedii

wyglądała ta pomoc?
Pierwsi z  pomocą przybyli

strażacy, którzy pomimo trud-
ności (brak wody z  powodu za-
marzniętych hydrantów) starali
się ratować resztki budynku
i  dobytku. Całą akcja zakończy-
ła się po kilkunastu godzinach.
Pracownicy Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej przybyli
na miejsce pożaru, aby zabrać
poszkodowanych w  bezpieczne
miejsca. Również Straż Gminna
zaangażowała się w  pomoc, ro-
zwożąc posiłki i  ciepłe napoje.
Pierwsze godziny po pożarze

dla osób, które straciły swoje
domy, były chyba najtrudniej-
sze. Jednak psycholog starał się
pomóc swoją obecnością i  roz-
mową.
Wypłacono również zasiłki

celowe na bieżące potrzeby.
Drugiego dnia zawiązał się

nieformalny komitet organizu-
jący pomoc poszkodowanym,
w  skład którego weszli przed-
stawiciele gminnych stowarzy-
szeń: „Promyk nadziei”, KGW
Starbienino, „Stowarzyszenie
dla Dobra Mieszkańców Gminy
Choczewo” oraz Kierownik GOPS

w  Choczewie.
Chętnych do niesienia pomocy

było naprawdę wielu. Nikt nie
został obojętny na apel wójta
o  współdziałanie i  pomoc.
Miejscowe firmy i  sklepy, jak

zwykle w  sytuacjach kryzyso-
wych, stanęły na wysokości za-
dania i  zorganizowały zbiórki
żywności, ofiarowały pomoc fi-
nansową, a  także transport ze-
branych darów.
Dary i  pomoc nadchodziły

z  różnych stron, od osób pry-
watnych, firm i  fundacji,   m.in.:

z  Fundacji „Pan Władek”
z  Gdańska, Hospicjum p.w. Św.
Ojca Pio w  Pucku, od pracowni-
ków „Aquaparku” w  Sopocie.
Dnia 18.02.2012 r. w  Czymano-

wie (gmina Gniewino) odbyła
się zabawa charytatywna, do-
chód z  której przeznaczony był
dla pogorzelców z  Ciekocinka.
Przekazano im kwotę w  wyso-
kości 500zł oraz artykuły  spo-
żywcze, papiernicze i  chemi-
czne, zebrane w  sklepie „Ka-
szubianka” w  Czymanowie
przez mieszkańców sołectwa.
W  kilka dni po tych tragicz-

nych wydarzeniach w  Radiu
Gdańsk nadano na żywo audy-
cję ze spotkania z  grupą po-
szkodowanych i  przedstawicie-
lami stowarzyszeń organizują-
cych pomoc.
Pragniemy złożyć serdeczne

podziękowania wszystkim,
którzy ofiarowali swą bezinte-
resowną pomoc, między inny-
mi:
• Państwu Danucie i  Dariuszowi
Godula z  Sasina za udostęp-
nienie pokoi w  swoim Pensjo-
nacie oraz za przygotowywa-
nie posiłków poszkodowanym;

• firmom „Dominik” i  „Konkol”
za pieczywo i  inne produkty,
które ofiarowali i  dowozili;

• Państwu Chrzanowskim z  Lę-

borka — „1001 witamin” za
warzywa do przygotowywa-
nych posiłków;

• Pani Teresie Brzezińskiej za
ofiarowanie materiałów bu-
dowlanych na remont jednego
z  mieszkań dla poszkodowa-
nych.
Dziękujemy również wszyst-

kim anonimowym ofiarodaw-
com, oraz tym, którzy na
organizację i  niesienie pomocy
poświęcili swój czas i  energię.
Wójt gminy Choczewo zaape-

lował o  pomoc dla pogorzelców
z  Ciekocinka do samorządów
województwa. Już dziś kilka
z  nich potwierdziło chęć pomo-
cy.
W  tej chwili nadal potrzebne

są sprzęty gospodarstwa do-
mowego, meble, materiały
i  usługi budowlane, ale przede
wszystkim pieniądze na odbu-
dowę domu.
Potrzebne rzeczy można do-

starczać do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w  Chocze-
wie.

Pieniądze na odbudowę domu
można wpłacać na konto KBS
O/Choczewo nr 35 8350 0004
2601 9839 2000 0030 z dopi-
skiem „Pomoc dla pogorzelców
z Ciekocinka”.
Organizator pomocy GOPS
Choczewo: tel. 58 572-39-39;
609 775 260.
Koordynator: tel. 695 331 983

Na podstawie umowy pomiędzy
Fundacją „Filar”, a  „Stowarzy-
szeniem Dla Dobra Mieszkań-
ców Gminy Choczewo” utwo-
rzono subkonto do zbiórki 1%
podatku. Zebrane pieniądze
przeznaczymy na odbudowę
i  wyposażenie spalonego bu-
dynku, mieszczącego się w  Cie-
kocinie nr  5.

Numer KRS: 0000230492
Cel szczegółowy 1%: CIEKO-
CINKO

Informacja na temat wyniku zbiórki publicznej
W dniach od 9 lutego 2012 do 21 lutego 2012 na terenie Gminy Choczewo przeprowa-
dzono zbiórkę publiczną na zakup artykułów pierwszej pomocy dla poszkodowanych
w pożarze domostwa z 07.02.2012 w Ciekocinku nr 5.

Nazwa i  siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Stowarzyszenie Dla
Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo, ul. Pucka 18/3, 84-210 Choczewo

Nazwa organu oraz data i  numer pozwolenia: Wójt Gminy Choczewo, decyzja
nr 1/2012 z dnia 09.02.2012

W trakcie zbiórki zebraliśmy do puszki nr 1 — 706 zł 5 gr., do puszki nr 2 — 726 zł 7
gr., łącznie 1432 zł 12 gr.

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej — pokrycie opłaty skarbowej 78 zł 54 gr.
Poszkodowani rodzice dzieci stworzyli listy najbardziej potrzebnych rzeczy (średnio

150 zł na artykuły dla każdego dziecka). Za zebrane pieniądze zakupiliśmy obuwie za
546 zł, a za resztę 807 zł 58 gr. odzież i art. spożywcze (łącznie 1353 zł 58 gr.).

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia Dla Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo

Jarosław Pellowski
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O  sprawach ważnych dla gminy Choczewo
i  powiatu wejherowskiego rozmawiam
z  radnym powiatowym, panem Wacławem
Sewerynem.

w.w: Proszę przybliżyć czytelnikom pracę
Rady Powiatu i Radnych Powiatowych. Ja-
ki jest zakres ich obowiązków i czym cha-
rakteryzuje się ich działanie na rzecz
całego Powiatu, a także dla poszczegól-
nych gmin?Wacław Seweryn: Na terenie każdego woje-
wództwa funkcjonują trzy niezależne od
siebie władze samorządowe, ze ściśle okre-
ślonymi kompetencjami, rozdzielone na
władzę uchwałodawczą i  wykonawczą. Jest
między nimi Rada Powiatu, która wybiera-
na jest w  wyborach bezpośrednich, spośród
mieszkańców stale zamieszkujących na te-
renie powiatu. Rada jest organem uchwa-
łodawczym. Organem wykonawczym jest
Zarząd, na czele którego stoi Starosta.
Do kompetencji powiatu należy  m.in.

prowadzenie: szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego, komunikacji (rejestracja samo-
chodów, wydawanie praw jazdy itp.),
budownictwa (pozwolenia na budowę),
nadzoru budowlanego, geodezji, ochrony
przeciwpożarowej, dróg powiatowych,
ochrony środowiska. Szczegółowe zdania
Powiatu zawiera Statut.
Samorządy różnych szczebli wykonują

swoje zadania samodzielnie i  niezależnie
od siebie, ale nic nie stoi na przeszkodzie,
aby ze sobą współpracowały, lub pomagały
sobie w  realizacji swoich zadań. Samorządy
pomagają sobie przy likwidacji skutków
klęsk żywiołowych. Rada powiatu zaofero-
wała pomoc finansową na budowę miesz-
kań socjalnych dla mieszkańców spalonego
domu w  Ciekocinku. Współpraca między
samorządami jest najbardziej widoczna
w  dziedzinie remontów i  budowy dróg.
Przykładem tej współpracy w  naszej gminie
jest budowa ronda i  remont drogi w  Żela-
znej, przebudowa drogi w  Sasinie, remont
drogi od Żelaznej w  kierunku Wejherowa
i  w  kierunku Lęborka, remont drogi z  Ku-
rowa do Przebendowa, Jackowa i  Sasina.
Zadania te były współfinansowane głównie
przez gminę, powiat, jak również przez wo-
jewództwo i  państwo (tzw. schetynówki).
Na bieżący rok, Zarząd Powiatu na posie-

dzeniu w  dniu 5 stycznia 2012 r. zatwierdził
Powiatowy Kalendarz Imprez na 2012 rok,
w  którym zostały zawarte zadania realizo-
wane przez gminę Choczewo, a  w  budżecie
powiatu zapewnił środki na te cele:
• Powiatowe Mistrzostwa w  Piłce Siatkowej
Pracowników Samorządowych — 1500  zł;

• Mini Mistrzostwa Europejskie w  Piłkę
Nożną dzieci i  młodzieży — 1000  zł;

• Pomorski Zlot Miłośników Garbusów &  CO
— 2000  zł;

• Święto Letniej Jagody — Festyn Rodzinny
w  Gminie Choczewo — 1000  zł;

• Dożynki Powiatowo-Gminne — 15000  zł.

Funkcję radnego powiatowego pełni Pan

już 3 kadencję z kolei. „Zgoda buduje,
niezgoda rujnuje” — mówi polskie przy-
słowie... Jak Pan ocenia współpracę rad-
nych, a jak współpracę powiatu z gminami
na przestrzeni kilku minionych lat funk-
cjonowania powiatu? Czy można powie-
dzieć, że dzięki zgodzie nasz powiat się
rozwija i rośnie w siłę?
Zadania, które wspólnie gminie Choczewo
i  powiatowi wejherowskiemu udało się
wykonać realizowane były na przestrzeni
kilkunastu lat. Mam satysfakcję, że w  re-
alizacji tych zadań jest też cząstka mojej
pracy.
To, że tak dużo udało się wspólnie zreali-

zować w  naszej gminie, jak i  na terenie ca-
łego powiatu jest przykładem dobrej
współpracy między samorządami i  zaan-
gażowaniu radnych w  zaspokajanie potrzeb
mieszkańców — oczywiście na miarę moż-
liwości finansowych.
Radę powiaty tworzą ludzie o  różnych po-

glądach politycznych. Od trzech kadencji
większość w  Radzie stanowią przedstawi-
ciele Platformy Obywatelskiej. Poglądy po-
lityczne radnych nie stanowiły żadnej
przeszkody we wspólnym rozwiązywaniu
problemów. W  ogólnopolskim rankingu
samorządów, oceniającym skuteczność
działań, powiat wejherowski od lat zajmuje
czołowe miejsca. W  zeszłym roku zajął 7
miejsce w  Polsce.

W grudniu radni powiatu wejherowskiego
uchwalili budżet na 2012 rok. Aż 20 mln
złotych przeznaczono w nim na remonty
dróg. Czy w planie remontów dróg powia-
towych w 2012 roku są również drogi
przebiegające przez Gminę Choczewo?
W  budżecie każdego samorządu największą
pozycję stanowią wydatki na edukację.
Ogromne środki finansowe przeznaczyli-
śmy na modernizację i  wyposażenie obiek-
tów szkolnych, pracowni przedmiotowych
oraz stref sportu. Obiekty oświaty i  poziom
nauczania mogą stanowić wizytówkę na-
szego powiatu. Jest to dla nas ważne, gdyż
zdecydowana większość młodzieży koń-
cząca nasze choczewskie gimnazjum, wy-
biera szkoły prowadzone przez powiat.
Drugą co do wielkości pozycją w  budżecie

po stronie wydatków są nakłady na drogi.
Podałem już przykłady inwestowania
w  drogi na terenie naszej gminy. Podobne

inwestycje realizowane są na terenie całego
powiatu. Przez najbliższe trzy lata najważ-
niejszą inwestycją drogową będzie przebu-
dowa ciągu komunikacyjnego w  Rumi
i  w  Redzie. Po ukończeniu tej inwestycji
zdecydowanie poprawi się komfort jazdy
w  kierunku Wejherowa i  dalej do Chocze-
wa, co nie jest bez znaczenia dla rozwoju
turystyki w  naszej gminie. W  sezonie let-
nim jest prawie niemożliwe przejechanie
z  terenu południowej Polski nad nasze wy-
brzeże od strony Gdańska. Turyści omijają
nas szerokim łukiem, wybierając plaże nad
zachodnim Bałtykiem. Koszt tej drogowej
inwestycji jest ogromny, kosztorys inwes-
torski zamykał się kwotą ponad 70 milio-
nów złotych. W  naszej gminie w  tym roku
przewidziane jest dokończenie remontu
drogi w  kierunku Lęborka do granicy gmi-
ny.

Minął już przeszło rok od wyboru obecnej
Rady Powiatu. Co jest największym osią-
gnięciem początku tej kadencji Rady i Za-
rządu Powiatu?
To, że w  wieloletnim planie finansowym
nie musieliśmy wykreślać wcześniej za-
planowanych inwestycji, i  że mimo po-
czątkowych zawirowań udało się
zintegrować do wspólnych działań różne
Kluby Radnych ponad oczywistymi różni-
cami politycznymi. Życzyłbym sobie i  nam
wszystkim, aby i  w  naszej gminie zakoń-
czyć bezsensowne podziały i  wspólnie pra-
cować nad rozwiązywaniem ogromnych
problemów gminy, jak np. kanalizacja,
bezrobocie, rozwój budownictwa i  przed-
siębiorczości. Zostaliśmy wybrani, aby roz-
wiązywać ludzkie problemy, a  nie toczyć
swoje prywatne wojny.

Co jest, według Pana, kluczowym proble-
mem, sprawą wymagającą największej
uwagi i rzetelnej pracy w obecnej sytuacji
powiatu?
Każdemu samorządowi z  roku na rok coraz
trudniej jest realizować swoje zadania,
z  powodu braku źródeł finansowania. Pań-
stwo coraz więcej zadań ceduje na samo-
rządy bez przekazywania pieniędzy na te
cele. Ten problem dotyczy również powiatu.
My też wszędzie szukamy oszczędności, ra-
cjonalizujemy wydatki i  staramy się pozy-
skiwać jak najwięcej pieniędzy z  zewnątrz.
Pokrywanie bieżących wydatków przez za-
ciąganie kolejnych pożyczek jest już prak-
tycznie niemożliwe, gdyż nieuchronnie
prowadzi do katastrofy finansowej.

Czy jako Radny powiatu wejherowskiego
współpracuje Pan z przedstawicielami
ziemi wejherowskiej do Sejmu i Senatu RP
dla polepszenia sytuacji i rozwoju całego
powiatu, ale także Gminy Choczewo?
Jestem wręcz przekonany, że jednym
z  najważniejszych działań każdego z  rad-
nych jest współpraca z  politykami będący-
mi naszymi przedstawicielami w  Par-
lamencie. Od lat jesteśmy świadkami

Jak radzą w powiecie
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częstych wizyt na terenie naszej gminy po-
słów na Sejm R.P. pana Kazimierza Plocke,
pana Jerzego Budnika. Gościliśmy na tere-
nie gminy również pana Donalda Tuska. Są
to wizyty uświetniające nasze gminne uro-
czystości, podczas których omawiane są
również sprawy dotyczące pomocy posłów
w  rozwiązywaniu problemów gminy.

Współpracę z  wymienionymi posłami uła-
twia mi przynależność do tej samej partii
politycznej. W  ostatnim czasie bardzo czę-
stym gościem jest u  nas poseł Jerzy Budnik,
który był również w  Zespole Szkół w  Cho-
czewie na koncercie charytatywnym dla
Marty, oraz na spotkaniu z  młodzieżą klas
trzecich gimnazjum w  ramach lekcji Wy-

chowania Obywatelskiego, rozmawiając
z  uczniami o  polskim parlamentaryzmie.
Poseł w  miarę możliwości interweniuje
również w  skomplikowanych sprawach
zwykłych obywateli. Gminne Koło Platfor-
my Obywatelskiej, którego mam zaszczyt
być przewodniczącym, jest też pod opieką
posła Jerzego Budnika.

Jakie jest Pana stanowisko w sprawie
proponowanej lokalizacji elektrowni ato-
mowej na terenie naszej gminy – Lubiato-
wie. Czy uważa Pan, że budowa tej
elektrowni w Gminie Choczewo przyniesie
jej wymierne korzyści, czy wręcz odwrot-
nie – spowoduje, że mieszkańcy poniosą
jedynie straty?
W  sprawie budowy elektrowni atomowej
w  naszej gminie uważam, że nikt inny nie
ma prawa się wypowiadać w  naszym
imieniu, tylko my sami w  referendum.
Obojętnie jaka będzie to decyzja, będzie
miała ona wpływ na nasze obecne życie
i  życie przyszłych pokoleń. Ja osobiście tak
mało wiem na ten temat, że nie śmiem się
wypowiadać, aby nie zostać uznanym za
ignoranta.

Dziękuję za rozmowę i życzę Panu jako
radnemu powodzenia i skuteczności
w dalszej pracy oraz spełnienia marzeń
wszystkich wyborców...

Gminny Ośrodek Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w  Choczewie

ul. Pierwszych Osadników 39, 84-21 0 Choczewo

tel. 58 676 32 22, fax 58 676 35 08, 51 2-41 8-009, e-mail : goz_choczewo@op.pl

LEKARZ DERMATOLOG
dr  n. med. Krzysztof Krakowiak

przyjmuje 1 5.03.201 2

wizyta 50  zł

LEKARZ PEDIATRA
Monika Bławat

wtorki 09.00 — 1 2.00

czwartki 1 0.00 — 1 3.00

Wesoło – Naukowo – Pomysłowo
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich

w  Starbieninie zrealizowało ciekawy po-
mysł na ferie dla dzieci z  rodzin borykają-
cych się z  problemem alkoholowym z  tere-
nu gminy Choczewo.
We współpracy z  rodzicami i  dzięki pokry-

ciu przez nich kosztów ubezpieczenia i  wej-
ściówek udało się zorganizować „Ferie
w  autokarze”, czyli wyjazdy połączone ze
zwiedzaniem ciekawych miejsc, zabawą
i  zajęciami dydaktycznymi.
Miejsca, które dzieci miały okazję odwie-

dzić i  zajęcia tam zorganizowane dostar-
czyły im wielu niezwykłych przeżyć i  wzbo-

gaciły ich postrzeganie świata.
Dzieci mogły spróbować swych sił w  roli

prezenterów telewizyjnych, czy też jako
uczestników debaty medialnej w  studiu TVP
w  Gdańsku. W  Muzeum Oceanograficznym
dzieci wzięły udział w  warsztatach „Serce
Afryki” – wyrób biżuterii, oraz w  zajęciach
z  użyciem mikroskopów. Mogły również
podziwiać i  obserwować tajemnice pod-
wodnego świata. Zwiedziły również port
lotniczy w  Gdańsku oraz niezwykłą kaktu-
siarnię w  Rumii.
Wszystkim zaangażowanym w  ten projekt

w  imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.

W  dniu 11.02.2012 w  Ośrodku Doskonalenia
Kadr Służby Więziennej w  Zwartowie odbył
się „Wielkoorkiestrowy Turniej Brydża
Sportowego”, a  także licytacja obrazów.
W  tym dniu udało się zebrać łącznie

1990  zł. Kwota ta została przekazana na
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.
Łącznie w  bieżącym roku zebrano w  szta-

bie WOŚP Zwartowo 15074 zł 73  gr.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili

się do zebrania tej kwoty.
W  „Wielkoorkiestrowym Turnieju Brydża

Sportowego” wzięło udział 20 par z  Lęborka,
Słupska, Gdyni i  Krokowej. Turniej rozpo-
czął się o  godz 14.00 i  trwał do  godz 20.00.
Zwycięzcami zostali:Miejsce 1: Lewandowski Wojciech i  Paw-
lęty StefanMiejsce 2: Pęcki Jarosław i  Jacyków MarekMiejsce 3: Pawelec Małgorzata i  Pawelec
AndrzejMiejsce 4: Bednarczyk Stanisław i  Trojan
SebastianMiejsce 5: Drobiniak Kalina i  Całka Miro-
sław.

W imieniu sztabu WOŚP w ZwartowieRadosław Pietrusewicz

Podsumowanie
Wielkoorkiestrowego
Turnieju Brydża
Sportowego
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W  woj. pomorskim trwają konsultacje spo-
łeczne w  sprawie lokalizacji pierwszej pol-
skiej elektrowni atomowej.
Dnia 9 lutego 2012 r. Polska Grupa Energe-

tyczna (firma wskazana przez rząd na in-
westora pierwszych polskich elektrowni
jądrowych w  Polsce), zorganizowała drugie
już spotkanie informacyjne z  mieszkańca-
mi gminy Choczewo na temat energetyki
jądrowej i  potrzeby jej rozwoju w  Polsce
oraz o  proponowanej lokalizacji budowy
elektrowni jądrowej właśnie w  Lubiatowie.
Wiceprezes spółki PGE Energia Jądrowa

Witold Drożdż poinformował, że celem tych
konsultacji „jest zapewnienie mieszkańcom
informacji dotyczących różnych aspektów
życia na terenie, gdzie znajduje się elek-
trownia jądrowa. Będziemy chcieli pokazać
informacje zebrane w  całej Europie na te-
mat tego, jak lokalizacja takiej elektrowni
wpływa na życie mieszkańców, jak wpływa
na rozwój turystyki, na ceny nieruchomo-

ści, rynek pracy, rynek usług oraz jak wpły-
wa na rozwój gminy i  całego regionu”.
Niestety, plany wiceprezesa PGE co do tego

spotkania spełzły na niczym, gdyż osoby,
które na to spotkanie przybyły (głównie
z  Trójmiasta, Warszawy, Gąsek, Wrocławia
oraz przedstawiciele organizacji ekologicz-
nych) nie dopuściły praktycznie do głosu
prelegentów, którzy w  przygotowanej pre-
zentacji zamierzali odpowiedzieć na pyta-
nia zadane na poprzednim spotkaniu,
a  także przedstawić swoje argumenty co do
lokalizacji elektrowni w  Lubiatowie.
Spotkanie trwało prawie pięć godzin. Czas

ten można uznać za zmarnowany, gdyż
w  atmosferze chaosu i  krzyków niczego
konkretnego nie można się było dowie-
dzieć. Wiele osób protestujących przeciwko
budowie elektrowni wykazało się wyjątko-
wym brakiem poszanowania drugiej osoby.
Dwoje moderatorów prowadzących to spo-
tkanie często miało problemy z  opanowa-

niem rozemocjonowanych przeciwników
budowy elektrowni, których większość sta-
nowili działacze organizacji ekologicznych:
Greenpeace i  Zieloni 2004.
Przedstawiciele PGE nie mieli szans na

odniesienie się do ich zarzutów i  pytań...
Ale jak polemizować z  kimś, kto nie ocze-

kuje odpowiedzi, ani nie szuka rozsądnych
rozwiązań, ale organizuje protesty, robi
„zadymy” i  działa na zasadzie wolnej ame-
rykanki. Jak to kiedyś ktoś powiedział: „Czy
to jeszcze Greenpeace czy już Greenwar…”?
Telewizja i  radio relacjonowały spotkanie

i  pokazały całej Polsce, jakoby mieszkańcy
gminy Choczewo, których nota bene na tym
spotkaniu nie było aż tak wielu, gdyż więk-
szość zebranych stanowili przyjezdni, byli
rodem ze „średniowiecznego” skansenu, bo
zachowanie większości protestujących nie
było niczym innym jak tylko właśnie „śre-
dniowiecznym paleniem czarownic”. /w.w./

KKoonnssuullttaaccjjee ww sspprraawwiiee aattoommuu

Dnia 22.02.21012 r. w  Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w  Gdańsku pod przewodnic-
twem wojewody pomorskiego Ryszarda
Stachurskiego odbyło się posiedzenie Woje-
wódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa
Energetycznego.
Według zapewnień obecnych na spotka-

niu przedstawicieli Polskiej Grupy Energe-
tycznej S.A. badania na terenach gminy
Choczewo i  Krokowa, które wytypowano ja-
ko potencjalne lokalizacje pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej, nie będą uciążliwe dla
mieszkańców ani dla turystów i  nie będą
powodować zmian w  krajobrazie gminy.
W  gruncie wykonanych zostanie około 30
odwiertów o  głębokości od 40 do 125 metrów
i  średnicy 30  cm. Odwierty te nie będą mia-
ły żadnego wpływu na wody gruntowe —
inaczej nie uzyskają wymaganych pozwo-
leń. Zostanie również przeprowadzona in-
wentaryzacja przyrodnicza, a  z  wieży me-
teorologicznej zostaną zebrane informacje
o  opadach, kierunku wiatru i  składzie che-
micznym powietrza. Badania będą trwały
około dwóch lat. Po dokładnej analizie wa-
runków geotechnicznych, meteorologicz-
nych, hydrologicznych i  hydrotechnicznych

zapadnie ostateczna decyzja o  ewentual-
nym wyborze jednej z  wybranych lokaliza-
cji.
Podczas spotkania wiele miejsca poświę-

cono korzyściom jakie niesie ze sobą budo-
wa elektrowni. Jak poinformował
wiceprezes Zarządu PGE Energia Jądrowa
S.A. Witold Drożdż szacuje się, że gmina,
w  której powstanie inwestycja z  tytułu po-
datków liczyć będzie mogła na wpływy
w  wysokości 36-38  mln  zł w  skali roku. Na
inwestycji finansowo skorzystają również
sąsiednie gminy.
Podkreślano również fakt, że przy budowie

elektrowni zatrudnienie znajdzie kilka ty-
sięcy osób, natomiast przy jej eksploatacji
pracowało będzie kilkaset osób. Wiceprezes
Drożdż podkreślił, że 70 proc. załogi wywo-
dzić się może z  lokalnego rynku pracy. Po-
zostałą część stanowić będzie wyspecjalizo-
wana kadra. Korzyścią, według inwestora,
ma być również rozwój infrastruktury, któ-

ry towarzyszył budowie elektrowni w  in-
nych krajach, a  także rozwój dodatkowego
rynku pracy wokół inwestycji.
Natomiast o  korzyściach dla całej polskiej

gospodarki mówił przedstawiciel Departa-
mentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa
Gospodarki Mirosław Lewiński. Zaznaczył
on, że inwestycja spowoduje wzrost przy-
chodów państwa i  poprawę poziomu życia
obywateli. Szacuje się, że roczna wartość
sprzedaży energii wyniesie 10  mld  zł. Dzięki
elektrowni znacznemu ograniczeniu ulec
ma również emisja dwutlenku węgla. We-
dług prognoz w  skali roku będzie ona
mniejsza o  blisko 47  mln ton. Elektrownia
pozwoli również ograniczyć lub powstrzy-
mać wzrost cen energii. Przypomniano, że
inwestycje w  energetykę jądrową są ko-
nieczne. Obecnie w  ponad 90 proc. polska
produkcja energii oparta jest na węglu
a  wiek 44% elektrowni to ponad 30 lat.
Do udziału w  posiedzeniu Rady zaproszo-

no przedstawicieli samorządów bezpośred-
nio zainteresowanych tematem budowy
elektrowni.
W  spotkaniu uczestniczył również wójt

gminy Choczewo.

Posiedzenie w sprawie atomu
w Urzędzie Wojewódzkim



NR 3 (145), MARZEC 20128

Dzień 9 lutego 2012 r. głęboko utkwi w  pa-
mięci nielicznych mieszkańców Choczewa,
wspierających budowę elektrowni w  naszej
gminie.
Od samego początku spotkania, tj . w  trak-

cie przywitania zebranych przez wójta Wie-

sława Gębkę, rozległy się krzyki i  niemiłe
odzywki pod jego adresem, wypowiadane
przez obcych, nieznanych ludzi — przeciw-
ników budowy elektrowni. Następnie
przedstawiciele PGE, przedstawiając się
z  nazwiska i  podając swoje kwalifikacje,
rozpoczęli naświetlać tematykę energetycz-
ną w  Polsce i  na świecie. Wykorzystano
w  tym celu prezentację multimedialną
z  rysunkami, tabelami i  konkretnymi tre-
ściami. W  trakcie tej prezentacji rozwście-
czona część słuchaczy przerywała i  ubliżała

prowadzącym. Jednym z  nich był nieznany
przybysz z  Gąsek. Człowiek ten w  sposób
wręcz skandaliczny i  chamski odnosił się
do prowadzących spotkanie, co spotkało się
z  wielkim aplauzem zebranych przeciwni-
ków. Żądał on publicznie od prowadzących
pokazania dowodu badań psychiatrycz-
nych, choć sam wyglądał na „psychopatę”.
Następnie pewna pani, trzymając w  ręku
kij, na którym osadzony był szary karton
z  napisem: „Anna Dymna mimo wszystko
w  Lubiatowie”, zarzucała wójtowi głoszenie

Od lat różnice pomiędzy naukami humani-
stycznymi i  technicznymi pogłębiają się. Są
profesorowie po technikach, inżynierowie,
którzy przeczytali ostatnią książkę jeszcze
w  szkole, humaniści bez żadnego zaintere-
sowania nauką i  techniką. Ogólnie, na każ-
dym kroku widoczny jest brak kultury. Czy
w  tym stanie rzeczy możliwe jest zatem po-
dejmowanie poważnych decyzji inwestycyj-
nych bez uwzględnienia racji wszystkich
zainteresowanych stron, a w szczególności
przyrody, która przecież sama się nie obro-
ni?
Dyskusja nad proponowaną lokalizacją EA

jest tego najlepszym wyrazem.
Inżynierowie technicy wybierają absur-

dalną lokalizację licząc się jedynie ze
wskaźnikami ekonomicznymi.
Lubiatowo jest odpowiednie, bo warunki

geologiczne sprzyjają inwestycji. Trzęsienia
ziemi rzadko. Wielkie tsunami nie grozi.
Blisko zimna woda z  Bałtyku. Zatem chło-
dziwa jest pod dostatkiem, pod ręką. Wyrąb
pięknych lasów względnie tani. Bezludzie,
więc mniej mieszkańców będzie protesto-
wało. Ludzie po wsiach spokojniejsi niż ci
miastowi. Może nawet lokalne władze
ucieszy perspektywa większych podatków
płynących do kasy Gminy.
Co tam przyroda. Przecież to tylko parę ki-

lometrów kwadratowych lasu.
Moim zdaniem proponowana lokalizacja

EA w  Lubiatowie jest jak zły sen. Człowiek
myśli, że się obudzi i  sen zniknie ale nie
znika. I  problem pozostaje.
Trzeba doprawdy wyzbyć się resztek hu-

manizmu i  stać się sztuczną inżynierską
inteligencją, żeby wymyślić taką lokalizację
EA.

Absurd pierwszy
Czemu wybiera się Lubiatowo — ostoję
przyrody, stanowiącą jednolity kilkuset ki-
lometrowy pas nadmorskich lasów na lo-
kalizację EA? Czy dlatego, że mieszka tam
stosunkowo mało ludzi, a  liczna rzesza tu-
rystów przyjeżdża tu tylko latem? Przecież
EA są całkowicie bezpieczne. Oznacza to za-

tem, że można je budować w  miastach albo
pod miastami. Same zalety. Krótkie linie
przesyłu energii, łatwo o  personel do obsłu-
gi EA, łatwy dojazd. Mamy przecież wiele
miast położonych blisko morza: Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Koszalin, Szczecin itd. Tere-
nów pod EA jak widać nie brakuje. Czy jed-
nak inżynierowie nie boją się przypadkiem
problemów spowodowanych koniecznością
konsultacji z  większą liczbą mieszkańców
w  miastach. A  może EA nie jest tak całko-
wicie bezpieczna jak sami twierdzą.

Absurd drugi
Czas rozpadu pierwiastków promienio-
twórczych to setki i  dziesiątki tysięcy lat.
Nie mówimy tu już o  przyszłych pokole-
niach, ale o  jakichś przyszłych cywiliza-
cjach zaludniających tą ziemię. Moje
pytanie jest takie. Ile lat przewiduje się na
eksploatację takiej EA. Czy uwzględnia się
postęp nauki w  tej dziedzinie. Może za 20
lub 30 lat zostanie wymyślone coś zupełnie
nowego. Jak wtedy pozbędziemy się setek
tysięcy ton napromieniowanych żelbetów
ze starej EA. Gdzie to będzie wywiezione?
Gdzie to będzie składowane? Czy teren uda
się całkowicie zrekultywować do stanu
pierwotnego? Czy koszty likwidacji są
uwzględnione w  rachunku ekonomicznym
EA? Proszę zatem podać w  jaki sposób bę-
dzie utylizowany teren po EA i  jakie będą
przewidywane tego koszty.

Absurd trzeci
Pomysł EA to epoka Gierka. Wybrano wtedy
Żarnowiec. Zdewastowano tereny przy
pięknym jeziorze. Dlaczego teraz szuka się
innej lokalizacji? Czy koszt rozbiórki już
wykonanych żelbetowych konstrukcji jest
zbyt wysoki? Czy nie można wykonać w  XXI
wieku nieco dłuższych (powiedzmy o  około
5  km) rurociągów zrzutowych do morza?
Czy zawsze inżynierowie i  technicy muszą
dewastować od nowa przyrodę bo nie radzą
sobie z  własnymi błędami?

Absurd czwarty
Gdzie w  Polsce będą składowane materiały
promieniotwórcze po produkcji energii
w  EA? Czy mamy się tym martwić dopiero
po wybudowaniu EA? A  może będą składo-
wane w  Lubiatowie bo przecież to by było
chyba najbardziej ekonomiczne z  uwagi na
transport? Czemu nie mamy o  tym jasnej
informacji?

Absurd piąty
O  ile mi wiadomo w  Polsce nie występują
w  wystarczającej ilości materiały rozszcze-
pialne używane w  EA. Jak będzie więc wy-
glądał transport tych materiałów do EA? Ile
razy w  roku i  którędy będą przejeżdżały sa-
mochody czy wagony kolejowe z  promie-
niotwórczym ładunkiem? O  ile mi
wiadomo taka perspektywa nie cieszy
mieszkańców zlokalizowanych w  pobliżu
tras przejazdu takich ładunków? Słychać
natomiast o  coraz silniejszych protestach
ekologów w  Europie.

Absurd szósty
Obiekty EA na pewno mogą stać się celem
ataków terrorystycznych. Jak będą wyglą-
dały procedury bezpieczeństwa o  ile o  ta-
kich procedurach w  ogóle pomyślano.
Tragedia w  Smoleńsku pokazuje, że nawet
jak SĄ procedury, to i  tak NIE SĄ przestrze-
gane. Pytanie zatem — jak będzie wygląda-
ła procedura w  odniesieniu do tysięcy
turystów przyjeżdżających do Lubiatowa
i  okolic. Czy będą sprawdzane paszporty na
plaży? Czy zabłąkani w  lesie rowerzyści bę-
dą aresztowani i  osadzeni na krótko do
wyjaśnienia ich tożsamości? Czy plaża na
wysokości EA będzie zamknięta z  ważnych
względów społecznych i  turyści z  Dębek
i  Białogóry będą w  drodze do Stilo i  Łeby
musieli przedzierać się przez gęste lasy?

Absurd siódmy
Mnożenie absurdów pod nazwa EA w  Lu-
biatowie nie jest moim celem. Zastana-
wiam się jednak jaki jest sens rozpoczyna-
nia w  ogóle dyskusji na ten temat. Przecież
tej dyskusji w  ogóle by nie było, gdyby nie
pazerność jakiejś grupy interesów. To objaw
dzikiego kapitalizmu. Społeczeństwo mówi:
NIE! elektrowni atomowej w  Lubiatowie.
Nie tylko dlatego, że jest zacofane i  nieufne
wobec nowinek technicznych. Także dla-
tego, że jest ostrożne i  nauczone na błędach
Czarnobyla i  Fukushimy. Na błędach dzie-
siątek EA w  których nastąpiły wycieki i  in-
ne awarie.
Elektrownie można wybudować, ale dzie-

wiczego terenu mogącego stanowić wizy-
tówkę Polski w  świecie raz zrujnowanego
nie da się odbudować.
Mądry Polak po szkodzie.

Rodzina Krasodomskich z Sasina10 km od planowanej EA

Elektrowniaatomowaw Lubiatowie?

Mój głos

Żałosny zlotnieznanych
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nieprawdy i  brak organizowania spotkań
na temat budowy elektrowni.
Pewna kobieta, znana w  środowisku Ko-

palina, mówiła o  katastrofie w  Czarnobylu
i  Japonii, nie znając szczegółowo tematu
odnośnie Japonii. Tam elektrownia uległa
awarii (bez skutków ubocznych) przez po-
tężne tsunami (tzn. powódź). Trzecia kobie-
ta (mieszkanka Kierzkowa), która zabrała
głos, czytała z  kartki nieznane dla niej py-
tanie, napisane z  pewnością przez członka
komitetu, które to spotkało się z  dużym
zdziwieniem u  prowadzących spotkanie.
Ale i  ona otrzymała wyczerpującą odpo-
wiedź. Następnie wielki przeciwnik budowy
osiedlony w  Kopalinie, pan Pastusiak, wy-
wołał profesora z  Torunia, rzekomo znawcę
tematu. Człowiek ten tak zanudził zebra-
nych, że już po chwili jego wykładu, nie
wiadomo było o  co naprawdę chodzi. Mimo
wszystko i  jemu posypały się brawa, bo tak
kazano. W  dalszej części spotkania były tyl-
ko pyskówki i  brutalne, chamskie wyzwi-
ska pod adresem prowadzących. Sprowa-
dzona z  zewnątrz młodzież wciskała przy-
byłym, obcym, jak i  miejscowym żółte ka-
mizelki z  napisem „Nie dla atomu w  Lubia-
towie”. Następnie ci młodzi ludzie, odziani
w  kamizelki przez całe spotkanie trzymali
w  rękach uniesionych do góry plakaty z  na-
pisami przeciwko elektrowni. Po dwóch go-
dzinach spotkania zadałem im pytanie, czy

nie bolą ich ręce, na które usłyszałem za-
skakującą odpowiedź — „tak nam kazali”.
Ciekawe kto?...
Całym „obradom” dokładnie przyglądały

się licznie zgromadzone telewizje i  stacje
radiowe. Zaskoczeniem jednak była obec-
ność słynnej w  Polsce i  na świecie telewizji
o.   Rydzyka z  Torunia. Szkoda tylko, że nie
zaproszono p. J. Kaczyńskiego i  p. Hofmana.
Mimo ciągłych sprzeciwów wobec obecnego
rządu, Jarosław Kaczyński po raz pierwszy
w  lipcu 2006 roku przedstawił poważną
propozycję, kiedy w  trakcie swojego expose
stwierdził, że Polska powinna rozważyć
możliwość budowy elektrowni atomowych.
Teraz, gdy już nie jest premierem, stał się
ich przeciwnikiem. Jedynym pozytywem
tego spotkania były bezpłatne publikacje na
temat elektrowni jądrowych w  Europie i  na
świecie.
My, mieszkańcy gminy, zwolennicy budo-

wy elektrowni musimy przeciwstawić się
działalności komitetu p. Pastusiaka, który
w  sposób bardzo nieelegancki „nagania” do
siebie mieszkańców i  właścicieli działek
z  Kopalina i  Lubiatowa.
Jak mi wiadomo, młodzież naszej gminy

jest za budową elektrowni jądrowej, a  zwła-
szcza na naszym terenie. Jak widać doce-
niają wyłącznie plusy tej inicjatywy. Mi-
nusem może być tylko chamskie
i  bezczelne, bez logicznego uzasadnienia

blokowanie tak wielkiej nadziei dla gminy
i  całego kraju.
Proponuję wszystkim przeciwnikom bu-

dowy, aby zorganizowali się i  pojechali
w  rejon Kaliningradu, aby tam blokować
i  ośmieszać się w  sprawie budowy elek-
trowni atomowej. To bardzo niedaleko,
i  warto sprawdzić swoje gardła i  siły.
W  ogólnopolskim wydaniu Wiadomości

z  dnia 13.02.2012 roku o  19.30 wystąpił wójt
gminy Krokowa pan Henryk Doering. Cała
Polska usłyszała jego wypowiedź. Jest on
przekonany, że po klęsce referendalnej
w  Gąskach, twardych sprzeciwów w  Cho-
czewie, sytuacja budowy na terenie gminy
Krokowa, zaczyna być klarowna. Miesz-
kańcy tamtejszej gminy są w  stanie ją za-
akceptować. Już raz prawie ją mieli, gdyby
nie doszło do zablokowania przejazdu sa-
mochodu wiozącego kopułę do reaktora
w  Żarnowcu.
W  razie negatywnej decyzji o  lokalizacji

w  naszej gminie elektrowni (w  co osobiście
nie wierzę), mieszkańcy nadmorskich wio-
sek i  nie tylko, z  powodu braku pracy, dalej
będą zbierać jagody i  grzyby w  gorące letnie
dni. Inni z  kolei zarobią grosze przy kosze-
niu trawy na działkach bogaczy, dozorze
nocnym domków letniskowych. A  nieliczni,
którzy mają jakiś ciągnik dorobią przy
usłudze wywozu drewna z  lasu.
Ale te, i  inne drobne prace, mają mały

wpływ na wzrost domowego budżetu
i  godne życie. W  okresie letnim jest wiele
otwartych sklepów i  barów, przy których
siedzą spracowani mieszkańcy i  popijają
zimne piwko. A  co sobie żałować! I  tak nie
ma nadziei na lepsze jutro.
Jest prawdą, że gdzie dwóch przegrywa,

tam trzeci zyska. Tym trzecim może być
gmina Gniewino. Nie możemy do tego do-
puścić! Wieloletni pracownikG.D.B.E.J „Żarnowiec”

Z  sondy w  sprawie budowy elektrowni
w  Lubiatowie, przeprowadzonej przez
dziennikarzy „Gryfa Wejherowskiego”
(opublikowanej w  „Gryfie Wejherowskim”,
dodatku do „Dziennika Bałtyckiego” z  dnia
17 lutego 2012r.), wynika iż 57  % responden-
tów jest za budową elektrowni na terenie
gminy Choczewo, 37  % jest przeciw, nato-
miast 6  % nie ma zdania. Na wypowiedź na
łamach gazety zdecydowały się cztery oso-
by, które popierają tę budowę.
Postanowiłam również zadać to samo py-

tanie kilku mieszkańcom naszej gminy.

Jesteś za czy przeciw budowie elektrowni
jądrowej w gminie Choczewo, i dlaczego?

Andrzej, przedsiębiorca:
Jestem zdecydowanie przeciw, ponieważ
uważam, że pomimo wszystko będzie to ze

szkodą dla społeczeństwa, bo wiele osób
tutaj zainwestowało, wybudowało domy
i wzięło kredyty. Jeśli więc upadnie turysty-
ka, wszyscy oni będą mieli kłopoty. Więk-
szość z nich jest już zapewne tak
zaangażowana, że trudno jest się z tego
wycofać i przestawić. Najbardziej boję się
„odpływu” turystów, gdyż budowa taka
zniszczy walory turystyczne. Myślę też, że
pieniądze, które z tytułu tej budowy zyska-
my, mogą być niewspółmierne do tego, co
stracimy.

Krystyna, wiele lat mieszkała w Niem-
czech:
Moim zdaniem budowa tej elektrowni to nie
jest dobry pomysł. Niemcy, ze względu na
dużą ilość awarii w tych elektrowniach, de-
cydują się na ich zamykanie. Chyba nie ma
więc w pełni bezpiecznej elektrowni... Poza
tym, czy Polskę stać na jej wybudowanie?
Kredyty, które państwo będzie musiało za-
ciągnąć, społeczeństwo będzie spłacać
przez kilka następnych pokoleń.

Bartek Borowski, lat 19, kucharz:
Jestem za budową, gdyż przyniesie to ko-
rzyści dla gminy: będzie praca, powstaną
nowe mieszkania, sklepy, zakłady usługo-
we, hotele, restauracje... Będą to również
pieniądze dla budżetu gminy.

Wokół Polski jest dużo elektrowni atomo-
wych, więc przed tą, która ma powstać
w Polsce nie mam obaw. Trzeba iść do
przodu i patrzeć z optymizmem w przy-
szłość.

Jan, lat 31, bezrobotny mechanik:
Zdecydowanie — tak.

W gminie jest prawie 20% bezrobocie.
Budowa elektrowni na naszym terenie mo-
że stać się jedyną szansą dla bardzo wielu
osób, które od wielu lat nie mają praktycz-
nie źródła utrzymania. Jeśli nie elektrow-
nia, to co? A może wszyscy przeciwnicy
budowy elektrowni w Lubiatowie są w sta-
nie zapewnić tym bezrobotnym pracę i stały
dochód?

Elektrownia w naszej gminie to także

Sic et non

MMóójj ggłłooss
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tańszy prąd dla całej gminy.

Ola lat 28, wykształcenie wyższe:
Jestem za budową elektrowni. Nasza gmina
dzięki temu otrzyma szansę na rozwój oraz
ożywienie gospodarcze tego, nie ma co
ukrywać niezamożnego, „popegeerowskie-
go” terenu. Pojawią się również nowe miej-
sca pracy związane z zapleczem dla
budowy i funkcjonowania elektrowni, a co
za tym idzie poprawi się jakość życia
w gminie, rozwinie infrastruktura. Uważam
zresztą, że to wielka szansa rozwojowa dla
całego regionu. Zapotrzebowanie na ener-
gię wzrasta w ogromnym tempie, dlatego
powinniśmy zacząć korzystać z alternatyw-
nych źródeł energii. Jeżeli chodzi o bezpie-
czeństwo uważam, że przy obecnych
technologiach zagrożenie jest minimalne,
a na pewno znacząco zwiększyłoby się bez-
pieczeństwo energetyczne.

Ewa, wykształcenie wyższe, pracująca
matka trójki dzieci:
Jestem zwolenniczką budowy elektrowni
jądrowej, ponieważ zapewni wzrost liczby
miejsc pracy, rozwój regionu i wpływy do
budżetu gminy. Najważniejszym aspektem
jest jednak zabezpieczenie energetycznych
potrzeb kraju. Prawo UE nakłada na nas
obowiązek ograniczenia emisji CO2, należy
więc myśleć o alternatywnych dla elek-
trowni węglowych źródłach energii. Im

szybciej rozpocznie się odpowiednie dzia-
łania, tym lepiej, gdyż w ten sposób można
uniknąć pośpiechu przy budowie elektrow-
ni, który może być w przyszłości przyczyną
jej awaryjności.

Przemysław, lat 21, bezrobotny, studiujący
zaocznie:
Jestem za budową elektrowni, z tego
względu, że tak duża inwestycja na pewno
pomoże poprawić wszelką infrastrukturę
w naszej gminie i wpłynie pozytywnie na jej
rozwój gospodarczy. Gmina Gniewino, na
terenie której jest elektrownia szczytowo-
pompowa i inne duże firmy, rozwija się do-
skonale.

Jednak nie wiem, jak może być z pracą,
którą inwestor obiecuje mieszkańcom. . .

Natomiast moi rodzice, którzy najpierw
popierali budowę, chcą budować dom
w Lubiatowie, dlatego też w tej chwili słu-
chając różnych opinii, zastanawiają się,
gdyż planowali dom ten wynajmować tury-
stom.

Grażyna, lat 42, wykształcenie wyższe:
Elektrownia w gminie Choczewo to dobry
pomysł, gdyż dzięki tej budowie powstałyby
miejsca pracy dla mieszkańców zarówno
w trakcie budowy jak i po uruchomieniu
elektrowni. Nastąpiłoby ożywienie gospo-
darcze w całym regionie, rozwój lokalnych
firm budowlanych, usługowych i handlo-

wych, poprawiłaby się infrastruktura i wy-
gląd naszej gminy. A do budżetu gminy
wpływałyby wysokie podatki, co również
miałoby wpływ na podniesienie poziomu
życia wszystkich mieszkańców.

W  związku z  tym, że jedna z  proponowa-
nych przez spółkę PGE lokalizacji pierwszej
elektrowni jądrowej w  Polsce to teren nad-
morski, obejmujący również swym zasię-
giem kilkadziesiąt hektarów lasów,
będących pod zarządem Nadleśnictwa
Choczewo, o  zdanie na temat potencjalnej
elektrowni w  tym miejscu, zapytałam Pa-
nią Nadleśniczy mgr  inż.   Ewę Rogaczewską:
„Jesteśmy państwową jednostką organiza-
cyjną reprezentującą Skarb Państwa. Dla-
tego też jakiekolwiek decyzje w tej sprawie
zostaną podjęte, będziemy musieli tym de-
cyzjom się podporządkować i wypełnić
wszystkie zalecenia, jeśli oczywiście będą
one zgodne z obowiązującym prawem. Jako
że dbamy również o to, by gospodarka le-
śna prowadzona była zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, uwzględniają-
cego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy,
podczas przeprowadzanych na wskazanym
terenie badań, a potem ewentualnej budo-
wy, będziemy prowadzić nadzór nad prawi-
dłowym ich przebiegiem, aby nie doszło do
niepotrzebnych dewastacji i zniszczeń za-
sobów leśnych.” /w.w./

Mój głos
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1. Budowę elektrowni jądrowej w  rejonie
nadbałtyckim rozważano już w  latach 1969-
1983. W grę wchodził rejon Hel-Ustka, Lu-
biatowo, Białogóra, lub dowolna miejsco-
wość nad Jeziorem Żarnowieckim.2. Elektrownia Jądrowa „Koszalin”? — Głos
Pomorza z 04.11.1985 r., rozmowa z  Gusta-
wem Sygą, dyrektorem Zakładu Energe-
tycznego w  Koszalinie: „(…) małe elektro-wnie wodne zaspokajają zaledwie 2% na-szych potrzeb (dawnego woj. koszalińskiego
— dopisek w.w.). Ale w przyszłości, gdy ru-szy Elektrownia Jądrowa „Koszalin” (...), zewstępną lokalizacją koło Darłowa, lub w Gą-skach.”3. Według przedstawionego w  październiku
2008 referatu szwajcarskiego profesora Pra-
ssera, w  skali całej Polski łączne zasoby
rozpoznane i  prawdopodobne to około
100  000 ton uranu naturalnego, a  więc dość
dla każdego przewidywalnego programu
nuklearnego w  naszym kraju.
Zasoby rudy uranowej w  Polsce wg OECD

NEA Red Book, 2008:Rajsk (woj. podlaskie): zasoby zidentyfi-
kowane — 5320 ton uranu  naturalnego,
prognozowane — 88 850  t.;Okrzeszyn (woj. dolnośląskie): zasoby zi-
dentyfikowane — 940  t.;Grzmiąca (woj. dolnośląskie): zasoby
zidentyfikowane — 790  t.;Wambierzyce (woj. dolnośląskie): zaso-
by zidentyfikowane — 220  t. , prognozowa-
ne — 2000  t.;Rejon przybałtycki: zasoby prognozowane
— 10 000  t.
100 000  t Uranu to 625 lat pracy EJ 1000

MW
4. Odpady nuklearne można wykorzystać
ponownie. Technologie pozwalające na po-
wrót tych odpadów do elektrowni w  postaci
paliwa istniały już w latach 60 ubiegłego
wieku. Przerób wypalonych prętów urano-
wych pozwala nie tylko oszczędzać paliwo,
ale też redukuje zanieczyszczenie środowi-
ska. Można w ten sposób odzyskać do 96
proc. paliwa.5. „Wszystko jest radioaktywne” — infor-
muje Hans Codee, dyrektor jedynego skła-
dowiska odpadów radioaktywnych w  Ho-
landii.6. Nawet w  naszych ciałach stale są obecne
promieniotwórcze izotopy — między inny-
mi potasu, węgla, rubidu i  wodoru. Izoto-
pów wodoru i  węgla dostarcza nam
pożywienie, izotopy potasu są stale w  na-
szych mięśniach i  płynach ustrojowych,
a  izotop rubidu mamy w  wątrobie. Łączne
promieniowanie tych „ludzkich” izotopów
jest w  Polsce odpowiedzialne za ok. 10%
dawki rocznej.7. Obecnie na świecie pracuje ponad 430 ją-
drowych bloków energetycznych o  łącznej
mocy 366 555 MW.8. 16 krajów na świecie przynajmniej w  25%
pokrywa swoje zapotrzebowanie na energię
elektryczną ze źródeł jądrowych.9. 13,8  % energii elektrycznej na świecie jest
wytwarzane w  elektrowniach jądrowych.10. Obecnie na świecie buduje się ponad 60

nowych reaktorów jądrowych, kolejnych
154 reaktorów jest już zamówionych bądź
zaplanowanych w  programach energetycz-
nych.11. Elektrownia jądrowa w  Żarnowcu miała
być wyposażona w  reaktor WWER-440, zbu-
dowany w  zakładach Skody w  Czechosło-
wacji.12. Jeden z  reaktorów, które miały praco-
wać w  Żarnowcu sprzedaliśmy do Finlan-
dii. Wbrew plotkom, był zupełnie inny od
tego w  Czarnobylu. Do dzisiaj w  fińskiej
elektrowni w  Loviisa pracują podzespoły
z  Żarnowca.13. Elektrownie jądrowe funkcjonują w  14
z  27 państw Unii Europejskiej. Energetyka
jądrowa jest wykorzystywana w Belgii, Buł-
garii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpa-
nii, Holandii, Niemczech, Rumunii,
Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech
i  w  Wielkiej Brytanii.14. Najwięcej elektrowni pracuje w  Stanach
Zjednoczonych. 104 działające reaktory pro-
dukują tam 30% energii jądrowej wytwa-
rzanej na świecie.15. Najmniejszy reaktor komercyjny pracuje
w  Armenii. Ma moc zaledwie 375 MW ale
dostarcza aż 40% zapotrzebowania kraju na
energię.16. W  Europie najwięcej reaktorów znajduje
się we Francji. Jest ich tam 58, a  ich  łączna
moc, ponad 63  tys. MW, zaspokaja 75%
francuskiego zapotrzebowania na energię
elektryczną.17. W  odległości do ok. 310  km od granic
Polski działa osiem elektrowni jądrowych.
Najbliżej Polski znajduje się elektrownia
w  Czechach. Elektrownia jądrowa Dukova-
ny jest położona 119  km od naszej granicy.18. Nieliczni wiedzą o  istnieniu prehisto-
rycznych reaktorów naturalnych, które
działały na Ziemi miliardy lat temu. Najle-
piej zbadany prehistoryczny reaktor znaj-
duje się w  pobliżu miejscowości Oklo
w  Gabonie (Afryka).19. Pierwszy polski reaktor jądrowy EWA
uruchomiono w  Świerku pod Warszawą
w  1958 roku.   Działał do roku 1995. W  1974
uruchomiono największy polski reaktor
MARIA, który pracuje do dziś. W  międzycza-
sie działały w  Świerku także inne, mniejsze
reaktory: MARYLA, ANNA i  AGATA.20. Patrick Moore, założyciel Greenpeace,
który przez wiele lat sprzeciwiał się rozwo-
jowi energetyki jądrowej, zmienił zdanie!
Od kilku lat bardziej znany jako konsultant
firm i  koncernów, wielokrotnie wdawał się
w  konflikty z ekologami. Znany jest ze swo-
ich kontrowersyjnych poglądów,   m.in. z  te-
go, że popiera energetykę jądrową: „Tak,byłem przeciwnikiem energetyki jądrowejprzez wszystkie lata, gdy kierowałem Green-peace. Ale gdy zaczynam liczyć, jasne sięstaje, że odnawialne źródła energii nie wy-starczą i  energia jądrowa musi być częściąnaszego systemu energetycznego… Jakoekolog, wybieram energię jądrową jako roz-wiązanie” — powiedział naukowiec.21. Noblista z  1946 roku dziedziny medycyny
okazał się oszustem i  sprawcą psychozy

antyatomowej!
Edward Calabrese, profesor na Uniwersy-

tecie Massachusetts, poinformował w  ar-
tykule Arch. Toxycology z  30 czerwca 2011 r.,
że laureat Nagrody Nobla z  1946 r. Hermann
J. Muller zataił wiedzę sprzeczną z  wyni-
kami jego własnych doświadczeń.
Muller otrzymał nagrodę Nobla za wyka-

zanie, że wpływ promieniowania jonizują-
cego na rozwój komórek rozrodczych mu-
szki owocówki jest negatywny niezależnie
od wielkości dawki, i  że nie istnieje próg,
poniżej którego promieniowanie byłoby
nieszkodliwe. Stwierdził ponadto, że ten
negatywny wpływ zależy liniowo od  dawki
promieniowania. Wynik ten uznał jako
obowiązujący również dla ludzi.
Tymczasem ujawniona przez Calabresego

korespondencja dowodzi, że w  momencie
wygłaszania wykładu noblowskiego, Muller
przemilczał wyniki badań Sterna, naukow-
ca prowadzącego podobne badania, które
podważały jego teorię. Twarde obstawanie
przy wniosku o  liniowej szkodliwości było
poważnym nadużyciem naukowym.22. 27.05.1990 r. odbył się nieformalny son-
daż społeczny (nazwany „referendum”)
w  sprawie budowy EJ Żarnowiec przepro-
wadzony przez jej przeciwników w  gmi-
nach woj. gdańskiego przy okazji wyborów
do rad gmin, lecz poza lokalami wyborczy-
mi i  bez udziału członków komisji wybor-
czych. Według organizatorów przygotowa-
no 559 komisji i  lokali do głosowania,
w  sondażu wzięło udział 44,3% osób up-
rawnionych, z  których 86,1% wypowiedziało
się przeciwko kontynuowaniu budowy EJ
Żarnowiec (największe poparcie dla tej bu-
dowy, przekraczające nawet 50%, odnoto-
wano w  gminach położonych w  okolicach
Jeziora Żarnowieckiego, a  szczególnie wy-
sokie na Helu — ponad 80%).23. Jan Haverkamp, czeski holender, dzia-
łacz Greenpeace kandyduje na stanowisko
prezesa spółki… PGE Energia Jądrowa!24. W  audycji Kuby Strzyczkowskiego „Za
a  nawet przeciw” emitowanej w  programie
III Polskiego Radia dnia 28.02.2012 r., na za-
dane przez prowadzącego pytanie „Czy Pol-
sce potrzebna jest elektrownia atomowa?”
82% słuchaczy odpowiedziało tak.25. Katarzyna Kłaczyńska, prawnik z  kan-
celarii prawnej CMS Cameron McKenna:„Z  punktu widzenia przepisów ustawyo  przygotowaniu i  realizacji inwestycjiw  zakresie obiektów energetyki jądrowejoraz inwestycji towarzyszących, (...) prze-prowadzanie referendum (tak jak np.w gminie Mielno), i jego wynik nie przesądząsprawy lokalizacji takiej elektrowni. (...)Kompetencje w  zakresie wyboru lokalizacjisą zastrzeżone dla organów administracjipaństwowej, a  sama decyzja lokalizacyjnadotycząca elektrowni jądrowej jest w rękachwojewody (...). Słowem, formalnie rzeczbiorąc wójt gminy nie może zablokować
wyboru określonej lokalizacji elektrowni
jądrowej”.

/w.w./

Atomowe ciekawostki
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Miesiąc

Styczeń

Luty

Razem

Ogółem
zdarzeń

7

4

11

JOT II
OSP Choczewo

MZ: 4
P: 3
AF: 0

MZ: 1
P: 2
AF: 0

MZ: 5
P: 5
AF: 0

10

JOT IV
OSP Kopalino

Brak wyjazdów

do zdarzeń

MZ: 1
P: 1
AF: 0

MZ: 1
P: 1
AF: 0

2

JOT IV
OSP Sasino

MZ: 0
P: 2
AF: 0

MZ: 0
P: 1
AF: 0

MZ: 0
P: 3
AF: 0

3

OSP Słajszewo

MZ: 0
P: 2
AF: 0

MZ: 0
P: 2
AF: 0

MZ: 0
P: 4
AF: 0

4

Początek roku okazał się praco-
witym okresem dla strażaków-
ratowników Jednostek Opera-
cyjno Technicznych OSP
w  naszej gminie. Od początku
roku doszło do 11 zdarzeń,
w  tym 5 pożarów i  6 miejsco-
wych zagrożeń.
Jednym z  poważniejszych po-

żarów w  naszej gminie z  jakim
musieli się zmierzyć nasi stra-
żacy-ratownicy był pożar bu-
dynku wielorodzinnego w  miej-
scowości Ciekocinko, w  którym
zamieszkiwało 8 rodzin (29
mieszkańców). Podczas dojazdu
do miejsca pożaru już w  pobli-
skich miejscowościach było wi-
dać łunę nad palącym się bu-
dynkiem. Po przybyciu na miej-
sce zdarzenia zastano pożar
poddasza w  budynku wieloro-
dzinnym. Na jednej połowie
poddasza ogień już strawił całą
połać dachową i  wyszedł na ze-
wnątrz. Na drugiej części pod-
dasza ogień był już mocno

rozwinięty. Działania przyby-
łych zastępów polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania w  budyn-
ku oraz podaniu 4 prądów wody
na zewnątrz palącego się pod-
dasza budynku. Następnie ra-
townicy w  aparatach ochrony
dróg oddechowych wprowadzili
kolejny prąd wody w  natarciu
do wnętrza poddasza. Z  powodu
zamarzniętych hydrantów oraz
późniejszego braku prądu ko-
nieczne było dowożenie wody
z  pobliskiej rzeki „Chełst”. Po
dojeździe kolejnych jednostek
pożar przygaszono. Ponieważ
ściany i  strop budynku był wy-
konany z  drewna, konieczne
było ich rozbieranie i  dogasza-
nie zarzewi ognia. Po przyjeź-
dzie podnośnika hydrauliczne-
go rozebrano częściowo ściany
szczytowe budynku, które mo-
gły ulec zawaleniu. Około go-
dziny 21 pożar ugaszono.
W  działaniach gaśniczych,

które trwały kilkanaście godzin
wzięło udział 15 zastępów straży
pożarnej z  naszej gminy, oraz
z  sąsiednich gmin.
Kolejne trzy pożary miały

miejsce w  miejscowości Sasino
na ulicy Zakątnej — pożar
domku letniskowego w  dniu
15.01.2012r., w  miejscowości
Choczewo na ulicy Wojska Pol-
skiego — pożar sadzy w  komi-
nie w  dniu 27.01.2012r. oraz
w  miejscowości Sasino na ulicy
Działkowej — pożar domku
w  dniu 29.01.2012r.
Jednostka Operacyjno Tech-

niczna II OSP Choczewo wyjeż-
dżała w  tym okresie również do
dwóch wypadków drogowych,
tj. w  dniu 21.01.2012r. na trasie
Łętowo-Słajkowo, gdzie straża-
cy-ratownicy ewakuowali z  po-
jazdu dwie osoby poszkodo-
wane przy użyciu specjalistycz-
nych narzędzi hydraulicznych.
Następnie poszkodowane osoby
przekazano zespołowi karetki

Pogotowia.
Kolejny wypadek drogowy

miał miejsce w  dniu 25 lutego
na trasie Strzeszewo-Gąski,
gdzie strażacy-ratownicy udzie-
lali pomocy 5 pasażerom po-
szkodowanym w  tym wypadku.
Razem ze służbami medyczny-
mi zaopatrzono poszkodowa-
nych pasażerów i  przewieziono
ich do szpitali w  Wejherowie
i  Lęborku.
W  dniu 18.02.2012r. w  Ochot-

niczej Straży Pożarnej w  Sasinie
i  w  dniu 24.02.2012r. w  Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Cho-
czewie odbyły się zebrania
sprawozdawcze, na których
podsumowano działalność sta-
tutową jednostek za rok 2011.
Odczytano sprawozdania
z  działalności OSP, sprawozda-
nia finansowe i  protokoły Ko-
misji Rewizyjnych za rok 2011
oraz przyjęto do realizacji plany
działalności i  plany finansowe
na rok 2012.

W dniu 18.02.2012r. o godzinie
11.00 nad jeziorem Orle człon-
kowie Jednostki Operacyjno
Technicznej II OSP Choczewo
uczestniczyli w szkoleniu rato-
wania na lodzie organizowane-
go przez Wejherowski WOPR.
Szkolenie było podzielone na
klika części. Na początku ra-
townicy wejherowskiego WOPR-
-u zademonstrowali kilka tech-
nik samoratowania się na lodzie
przy użyciu przypadkowego
i specjalnego sprzętu. Następ-
nie OSP Orle zademonstrowało
ratowanie ludzi z przerębli za
pomocą drabiny, lin i węży
strażackich. W kolejnej części
jednostka OSP Nadole zapre-
zentowała ratowanie ludzi z lo-
du przy użyciu sań lodowych.
W ćwiczeniach wzięły udział
jednostki: OSP Bolszewo, OSP
Choczewo, OSP Góra, OSP Na-
dole, OSP Orle.

Zestawienie uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych
na terenie gminy Choczewo — luty 2012

MZ – miejscowe zagrożenie, P – pożar, AF – alarm fałszywy

SSttrraażżaaccyy
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SSttrraażżaaccyy

W  dniu 21.02.2012 roku w  Zespole Szkół im. Unii Europejskiej
w  Choczewie odbyły się Gminne Eliminacje XXXV Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom” . Eliminacje zorganizowane zostały
przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w  Choczewie, przy współpracy Zespołu Szkół im. Unii
Europejskiej w  Choczewie. Po przeprowadzonej części teoretycznej
eliminacji w  formie testu dla 2 grup wiekowych wyłoniono zwy-
cięzców w  każdej grupie, którymi są:

Grupa wiekowa 10-13 lat
I  miejsce Rabczenko Adrianna, SP w  Choczewie, 36 pkt.
II miejsce Bartosiewicz Tomasz, SP w  Ciekocinie, 34 pkt.
III miejsce Drzeżdżon Sebastian, SP w  Ciekocinie, 27 (+10) pkt.
IV miejsce Jażdżewski Jakub, SP w  Ciekocinie, 27 (+7) pkt.
V miejsce Milewicz Maksymilian, SP w  Choczewie, 22 pkt.
VI miejsce Hinz Weronika, SP w  Choczewie, 20 (+6) pkt.
VII miejsce Zabłotni Piotr, SP w  Choczewie, 20 (+4) pkt.
VIII miejsce Pop Alicja, SP w  Choczewie, 18 pkt.
IX miejsce Jakubowska Martyna, SP w  Choczewie, 11 pkt.

Grupa wiekowa 14-16 lat
I  miejsce Marcin Dzięgielewski, Gimnazjum w  Choczewie, 27 pkt.
II miejsce Żuk Katarzyna, Gimnazjum w  Choczewie, 22 pkt.
III miejsce Wroński Krzysztof, Gimnazjum w  Choczewie, 18 pkt.

Nagrody rzeczowe i  dyplomy dla zwycięzców oraz upominki i  na-
grody dla pozostałych uczestników eliminacji wręczali:
• dh Henryk Domaros - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP

w  Choczewie,
• dh Karol Wojciechowski - Komendant Gminny ZOSP w  Chocze-

wie,
• dh Marcin Świerzewski - Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP w  Choczewie,
• Pan Andrzej Soboń - Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej

w  Choczewie,
• Pan Krzysztof Cudnik - Inspektor d/s ochrony ppoż. w  UG Cho-

czewo.

Upominki także otrzymali opiekunowie grup:
• Pan Wojciech Paździo,
• Pan Grzegorz Książek.

Zdobywcy I  i  II miejsc w  kategoriach wiekowych uczestniczyć będą
w  eliminacjach turnieju na szczeblu powiatowym.
Sponsorem głównym nagród jest Zarząd Oddziału Gminny

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w  Choczewie.

Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewiedh Karol Wojciechowski
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Wieczór poetycki "STROFY ŻYCIA":
Krzysztof Cezary Buszman i Jarosław Jar Chojnacki
O MIŁOŚCI I PRZEMIJANIU
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór autorski
Krzysztofa Cezarego Buszmana pt. "Strofy życia", który odbę
dzie się w piątek 23 marca w auli Gimnazjum nr 1 o godzinie
19.00. Poecie towarzyszył będzie pieśniarz Jarosław Jar
Chojnacki, jedenastokrotny zdobywca Grand Prix i I miejsca
na festiwalach piosenki poetyckiej. Bilety w cenie 20 zł
w przedsprzedaży, 25 zł w dniu koncertu są do nabycia od 1
marca w biurze WCK  os. 1000lecia PP 15, w godz. 816. Ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą
rezerwację pod numerem telefonu 58 672 27 75.
"Strofy Życia" odnoszą się do tytułu premiery wydawniczej
niepublikowanych dotąd nagrań wierszy tego gdyńskiego poety
w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. Krzysztof Cezary
Buszman jest autorem kilku zbiorów poezji, które powstały
w Polsce i na niemal całym świecie podczas licznych podróży
poety. Również w Anglii, gdzie jest członkiem Związku Pisarzy
Polskich Na Obczyźnie. Do jego wierszy muzykę tworzą naj
więksi polscy kompozytorzy m.in. Włodzimierz Korcz, Jerzy
Satanowski, Krzesimir Dębski, Jarosław Abramow Newerly, Ja
nusz Strobel czy Janusz Sent.

ZZnnaannii zzee ssłłyysszzeenniiaa!!

OODD LLUUTTEEGGOO 22001122 rr.. WWEE ŚŚRROODDYY
WWYYKKOONNUUJJEEMMYY

BBEEZZPPŁŁAATTNNEE BBAADDAANNIIAA SSŁŁUUCCHHUU

((aauuddiioommeettrriiaa ttoonnaallnnaa))

WW PPRRZZYYCCHHOODDNNII BBIIKK--MMEEDD..
WW GGNNIIEEWWIINNIIEE

IINNFFOORRMMAACCJJAA II RREEJJEESSTTRRAACCJJAA
TTeell.. ((5588)) 667733 2200 8877,, 550022 5555 6611

iinnffoo@@aakkuuaavveess..ppll

OOSSZZCCZZĘĘDDZZAAJJĄĄ BBOOGGAACCII –– II NNAAMM SSIIĘĘ OOPPŁŁAACCII……
„„UUmmiieemmyy oosszzcczzęęddzzaaćć ww SSKKOO”” ii „„TTwwóójj pprrzzyyjjaacciieell BBaannkk”” ttoo kkoonnkkuurrssyy,, kkttóórree KKaasszzuubbsskkii BBaannkk SSppóółłddzziieellcczzyy ww WWeejjhheerroowwiiee zzoorrggaanniizzoowwaałł ddllaaddzziieeccii ii mmłłooddzziieeżżyy,, zz mmyyśślląą oo ttyymm,, aabbyy oodd nnaajjmmłłooddsszzyycchh llaatt uucczzyyćć oosszzcczzęęddzzaanniiaa..WWyyddaarrzzeenniiaa tteeggoo ttyyppuu oorrggaanniizzoowwaannee pprrzzeezz BBaannkk mmaajjąą nnaa cceelluu ppoosszzeerrzzaaćć wwiieeddzzęę ddzziieeccii ii mmłłooddzziieeżżyy ww zzaakkrreessiiee bbaannkkoowwoośśccii,, ffiinnaannssóówwii eekkoonnoommiiii..PPiieerrwwsszzyy zz ooggłłoosszzoonnyycchh kkoonnkkuurrssóóww „„UUmmiieemmyy oosszzcczzęęddzzaaćć ww SSKKOO”” jjeesstt sskkiieerroowwaannyy ddoo ddzziieeccii zzee sszzkkóółł ppooddssttaawwoowwyycchh.. MMaa oonn zzaa zzaadda-a-
nniiee uucczzyyćć ddzziieeccii rróóżżnnyycchh ffoorrmm ssyysstteemmaattyycczznneeggoo oosszzcczzęęddzzaanniiaa oorraazz pprrooppaaggoowwaanniiee wwśśrróódd uucczznniióóww oosszzcczzęęddzzaanniiaa ww SSKKOO..KKoonnkkuurrss zzoossttaanniiee rroozzssttrrzzyyggnniięęttyy ww ddwwóócchh kkaatteeggoorriiaacchh::
NNAASSZZEE OOSSZZCCZZĘĘDDNNOOŚŚCCII –– śśrreeddnniieejj wwaarrttoośśccii zzggrroommaaddzzoonnyycchh oosszzcczzęęddnnoośśccii ww sskkaallii sszzkkoołłyy pprrzzyyppaaddaajjąącceejj nnaa uucczznniiaa ww ookkrreessiiee oodd ddnniiaa0011..0099..22001111 rr.. ddoo ddnniiaa 3311..0055..22001122 rr.. oobblliicczzoonneejj wweeddłłuugg nnaassttęęppuujjąącceeggoo wwzzoorruu:: ((ssttaann oosszzcczzęęddnnoośśccii SSKKOO nnaa ddzziieeńń 3311..0055..22001122 rr.. –– ssttaannoosszzcczzęęddnnoośśccii SSKKOO nnaa ddzziieeńń 0011..0099..22001100 rr..))//lliicczzbbaa uucczznniióóww ww sszzkkoollee,, oorraazz wwyyłłoonniieenniiaa ttrrzzeecchh uucczznniióóww zz nnaajjwwyyżżsszzyymm ssttaanneemm oosszzcczzęęddnno-o-

śśccii.. CCzzaass ttrrwwaanniiaa kkoonnkkuurrssuu oodd ddnniiaa 11 wwrrzzeeśśnniiaa 22001111 rr.. ddoo ddnniiaa 1155 cczzeerrwwccaa 22001122 rr..
NNAASSZZEE UUMMIIEEJJĘĘTTNNOOŚŚCCII –– ssaammooddzziieellnnaa pprraaccaa ppllaassttyycczznnaa;; ppllaakkaatt kkoolleejjnneejj eeddyyccjjii kkoonnkkuurrssuu „„UUMMIIEEMMYY OOSSZZCCZZĘĘDDZZAAĆĆ WW SSKKOO22001122//22001133””..DDrruuggii kkoonnkkuurrss –– „„TTwwóójj pprrzzyyjjaacciieell BBaannkk””,, sskkiieerroowwaannyy jjeesstt ddoo uucczznniióóww kkllaass ggiimmnnaazzjjaallnnyycchh.. MMaa oonn nnaa cceelluu rroozzsszzeerrzzeenniiee wwśśrróódd mmłłooddzziie-e-

żżyy wwiieeddzzyy zz zzaakkrreessuu ppoollsskkiieeggoo ssyysstteemmuu bbaannkkoowweeggoo oorraazz ddoosskkoonnaalleenniiee uummiieejjęęttnnoośśccii rraacchhuunnkkoowwyycchh ii eekkoonnoommiicczznnyycchh..RRoozzssttrrzzyyggnniięęcciiee ooddbbęęddzziiee ssiięę ww ttrrzzeecchh eettaappaacchh:: zzaaddaanniiaa pprraakkttyycczznnee ww ffoorrmmiiee tteessttuu mmaatteemmaattyycczznneeggoo,, zzaaddaanniiaa tteeoorreettyycczznnee,, qquuiizzmmiięęddzzyysszzkkoollnnyy ddoottyycczząąccyy ssyysstteemmuu bbaannkkoowweeggoo ii sszzcczzeeggóółłoowweejj ooffeerrttyy KKBBSS.. OOssttaatteecczznnee rroozzssttrrzzyyggnniięęcciiee kkoonnkkuurrssuu zzaappllaannoowwaannoo nnaa 55kkwwiieettnniiaa 22001122 rr..NNaaggrrooddaammii ww oobbuu kkoonnkkuurrssaacchh ssąą mmiięęddzzyy iinnnnyymmii:: nnaammiioott,, mmiinniiwwiieeżżaa,, aappaarraatt ffoottooggrraaffiicczznnyy,, rroowweerr,, wwkkłłaaddyy nnaa kkssiiąążżeecczzkkii SSKKOO ww wwyysso-o-
kkoośśccii:: 550000,, 330000 ii 110000,, aa ddllaa zzwwyycciięęsskkiieejj sszzkkoołłyy –– pprroojjeekkttoorr,, zzeessttaaww bbrryyłł ggeeoommeettrryycczznnyycchh,, gglloobbuuss,, śścciieennnnaa mmaappaa śśwwiiaattaa..ZZ ggmmiinnyy CChhoocczzeewwoo ddoo kkoonnkkuurrssuu zzggłłoossiiłłyy ssiięę 22 sszzkkoołłyy::ZZeessppóółł SSzzkkóółł iimm.. UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj ww CChhoocczzeewwiiee oorraazz SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww CCiieekkoocciinniiee..AA oottoo llaauurreeaaccii zz ZZeessppoołłuu SSzzkkóółł iimm.. UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj ww CChhoocczzeewwiiee II eettaappuu IIII eeddyyccjjii kkoonnkkuurrssuu ((uuddzziiaałł bbrraałłoo 2233 uucczznniióóww))11.. PPaawweełł SSzzuurr22.. KKaattaarrzzyynnaa ŻŻuukk33.. PPaawweełł WWooźźnniiaakkZZwwyycciięęzzccóóww zzaapprraasszzaammyy nnaa ffiinnaałł kkoonnkkuurrssuu „„TTwwóójj pprrzzyyjjaacciieell –– BBAANNKK””,, kkttóórryy ooddbbęęddzziiee ssiięę 55 kkwwiieettnniiaa 22001122 rrookkuu oo ggooddzziinniiee 11000000ww ssiieeddzziibbiiee KKaasszzuubbsskkiieeggoo BBaannkkuu SSppóółłddzziieellcczzeeggoo ww WWeejjhheerroowwiiee pprrzzyy uull.. PPuucckkiieejj 55..

KKaasszzuubbsskkii BBaannkk SSppóółłddzziieellcczzyywwwwww..bbaannkk--kkaasszzuubbsskkii..ppll



WIEŚCI CHOCZEWSKIE 17

ZZiimmnnoo,, bbaaww ssiięę zz nnaammii
kkoonnkkuurrss ppllaassttyycczznnyy

ZZaacchhęęcciilliiśśmmyy ddzziieeccii ii iicchh rrooddzziiccóóww ddoo wwssppóóllnneejj zzaabbaawwyy pptt.. „„MMaammoo,, ttaattoo

mmaalluujj rraazzeemm zzee mmnnąą””.. CCeelleemm kkoonnkkuurrssuu ppllaassttyycczznneeggoo bbyyłłoo wwyykkoonnaanniiee pprra-a-

ccyy ppllaassttyycczznneejj oo tteemmaattyyccee zziimmoowweejj ww ddoommuu wwssppóóllnniiee zz rrooddzziiccaammii..
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mmii tteecchhnniikkaammii mmaallaarrsskkiimmii.. BBrraawwoo!!!!!!

WWsszzyyssttkkiiee pprraaccee mmoożżnnaa oobbeejjrrzzeećć ww nnaasszzeejj kkoonnkkuurrssoowweejj ggaalleerriiii ii bbęęddąą nnaaggrrooddzzoonnee.. DDzziięękkuujjeemmyy!
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WWsszzyyssttkkiiee KKoolloorryy ŚŚwwiiaattaa –– UUNNIICCEEFF

PPrrzzeeddsszzkkoollaakkii wwzziięęłłyy uuddzziiaałł ww pprroojjeekkcciiee „„WWsszzyyssttkkiiee kkoolloorryy śśwwiiaattaa””,,

kkttóórreeggoo cceelleemm jjeesstt zzeebbrraanniiee śśrrooddkkóóww nnaa rraattoowwaanniiee żżyycciiaa ddzziieeccii ww SSiieer-r-

rraa LLeeoonnee oorraazz ppookkaazzaanniiee,, żżee ppoommaaggaanniiee mmoożżee bbyyćć nniiee ttyyllkkoo ppoożżyytteeccz-z-

nnee,, aallee ttaakkżżee pprrzzyyjjeemmnnee..
KKaażżddaa ggrruuppaa pprrzzyyggoottoowwaałłaa ssppeeccjjaallnnąą cchhaarryyttaattyywwnnąą sszzmmaacciiaannąą lla-a-

lleecczzkkęę.. NNaasszzee llaalleecczzkkii mmuurrzzyynnkkii wwssppoommooggłłyy aakkccjjęę ii nnaa ppeewwnnoo uucciieesszzy-y-

łłyy oossoobbyy,, kkttóórree jjee zzaakkuuppiiłłyy.. BBoo OOllaa ii KKaammaa bbyyłłyy nnaapprraawwddęę łłaaddnnee..

DDzziięękkuujjeemmyy bbaabbccii JJuullkkii ii mmaammiiee MMaajjkkii zzaa pprrzzyyggoottoowwaanniiee sszzaabblloonnóóww

llaalleekk..

Dzień czerwony
14 luty, Walentynki w naszym przedszkolu był

Dniem Czerwonym, każdy musiał mieć na sobie

element koloru czerwonego. Naszym celem było

zachęcenie dzieci do okazywania uczuć innym

osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom i bli-

skim) oraz poznanie tradycji walentynkowych.

Szymek, Olek i Bartek obdarowali tego dnia

wszystkich przedszkolaków i panie serduszkowy-

mi lizakami.
Był to dzień wspaniałych, wspólnych zabaw,

a najważniejsze było SERCE.

NNiieeppuubblliicczznnee PPrrzzeeddsszzkkoollee ww   CChhoocczzeewwiiee
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Dnia 10.02.2012r. klasy 4b i  4c
z  wychowawcami, p. Agnieszką
Dettlaff, p. Eweliną Reschke-
Reuter oraz p. Aleksandrą
Brzeźnicką, wybrały się na kulig
do Kierzkowa.
Spod szkoły wyjechaliśmy

o  godz. 9.00. Udaliśmy się do
p.   Krzysztofa Langera. W  kuligu
wzięło udział 20 par sanek.
Z  Kierzkowa pojechaliśmy przez

las do Kopalina, stamtąd do Lu-
biatowa i  nad morze. Kiedy już
wróciliśmy rozpaliliśmy ogni-
sko i  wypiliśmy ciepłą herbatę.
Dziękujemy organizatorom —

opiekunom oraz p. Krzysztofowi
Langerowi za tak miłe zorgani-
zowanie nam czasu i  niezapo-
mniane wrażenia.

Ewelina Chyrzyńska, kl. 4c

Kulig klas 4b i 4c

13 lutego br. uczniowie klas 4, 5
i  6 SP w  Choczewie uczestniczyli
w  spotkaniu z  niezwykłym
człowiekiem – p. Marcinem
Gieneczko, podróżnikiem.
Pan Marcin przemierzył całą

Europę, przeszedł pieszo i  na
nartach całą nieprzyjazną kli-
matycznie Syberię zimą, gdy
temperatura spadała do –53 st.
Celsjusza, przejechał rowerem
Azję Środkową, odwiedził naj-
dziksze rejony świata.
Podczas spotkania obejrzeli-

śmy filmy z  ekspedycji pana
Marcina zatytułowane „Poezja
wędrowania” oraz „Trójbój”.
Podróżnik udostępnił nam

również swoje zdjęcia z  tych
licznych podróży, opowiadał

z  zapałem o  swoich dalekich
wojażach i  przygodach. Jest
człowiekiem, którego można
określić mianem „kopalnia
wiedzy”.
Słuchając opowieści pana

Marcina, oglądając jego filmy
i  zdjęcia czuliśmy się, jakby
w  naszej szkole zagościło „Di-
scovery Channel”. Na koniec tej
ciekawej prelekcji niektórzy
z  nas poprosili p. Marcina o  au-
tograf.
Podróżnik przekazał nam

swoją ciekawość świata i  my-
ślę, że w  przyszłości niejeden
z  nas chciałby żyć tak, jak pan
Marcin.

Wiktoria Cielecka, kl. 4c

Spotkanie z
podróznikiem.
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Walentynki
Dzień 14 lutego 2012 to dzień św.   Walentego, patrona zakocha-
nych. W  tym dniu uczennice z  kl. 2 gimnazjum i  6 szkoły pod-
stawowej Zespołu Szkół w  Choczewie posortowały walentynki
zbierane przez ostatnie dni. Następnie poszły do poszczegól-
nych klas wręczyć adresatom „Pocztę Walentynkową”. Obda-
rowani kartkami zostali zarówno uczniowie jak i  nauczyciele.
Wiele osób otrzymało tego dnia dowody sympatii.

Dnia 14 lutego dziewczęta
z  gimnazjum z  Zespołu Szkół
w  Choczewie były na Turnieju
Walentynkowym Piłki Ręcznej
w  Potęgowie. W  turnieju udział
wzięły cztery drużyny: z  Kost-
kowa, Cewic, Potęgowa i  Cho-
czewa.
Nasza drużyna zajęła III miej-

sce: Adamczyk Adrianna, Rojek
Marika, Praszczak Katarzyna,
Rytlewska Edyta, Grabowska
Monika, Lademan Paulina,
Wypych Malwina, Kaleta Alicja,
Kuciapska Anna, Kędra Roksa-
na, Męcina Patrycja, Benke El-
wira, Knapińska Agata, Lisz-
niańska Alicja, Majzner Kata-
rzyna, Sikora Magda.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji ZS

w  Choczewie za możliwość wy-
jazdu oraz Panu Markowi
Świątek za pomoc w  przygoto-
waniu dziewcząt do turnieju.Opiekun T. Waloch

Turniej
walentynkowy



NR 3 (145), MARZEC 201220

17 i  18 lutego odbyło się już czwarte spotka-
nie z  gimnazjalistami w  ramach projektu
„Szkoła z  Pasją – Turniej Klas”. Tym razem
grupy ARTYSTÓW i  MEDIÓW spotkały się na
dwudniowym biwaku w  ZS w  Choczewie.
Wraz ze swoimi opiekunami młodzi artyści
tworzyli dekoracje na przedstawienie, które
odbędzie się 1 czerwca, malując farbami do
tkanin ogromne płótna (2mx3m). Zajęło im
to sporo czasu, ale też dało mnóstwo satys-
fakcji. W  piątek odbył się również mini-
konkurs recytatorski wierszy J. Brzechwy.
Usłyszeliśmy wiersze: „Pomidor”, „Kwoka”,
„Hipopotam”, „Żuraw i  Czapla” oraz „Kaczka
Dziwaczka”. Jury w  składzie: p. Maja Ga-
dowska — przewodnicząca, p. Aldona Pole-
sa i  p. Łukasz Ciuk zadecydowało, iż
I  MIEJSCE zajął wiersz „Żuraw i  Czapla”.
Emocje przeszkadzały niekiedy młodym ak-
torom podczas występu, jednak spontanicz-
na publiczność dodawała otuchy. MEDIA
czuwały nad dokumentacją z  biwaku; na-
grywały wywiady z  ARTYSTAMI, robiły zdję-
cia i  filmowały pracę przy płótnach oraz
podczas prób. Z  całego materiału będą przy-
gotowywać swój autorski film o  projekcie.
Grupy PRZYRODNIKÓW i  OBYWATELI UNII

tym razem miały zajęcia w  terenie. Ich
opiekunowie przygotowali kulig nad Jezioro
Choczewskie. Na miejscu odbyło się ognisko
z  kiełbaskami oraz turniej na najbardziej
„odjazdowego” bałwana. Młodzież bawiła
się wspaniale, pomysłów nie brakowało,
współpraca między poszczególnymi klasa-
mi była rewelacyjna. Przede wszystkim
chodziło o  dobrą zabawę. I  udało się —
gimnazjaliści wrócili zadowoleni! Grupa
SPORTOWCÓW natomiast rozegrała aż trzy
Turnieje Piłkarskie, które dostarczyły niesa-
mowitych wrażeń uczestnikom. Pierwszy
z  nich polegał na rozgrywkach przy pomocy
„Piłkarzyków”, drugi to turniej „małej
bramki”, a  trzeci „dużej bramki”. Pozytyw-
nych emocji nie brakowało, wola sportowej
walki zagrzewała naszych SPORTOWCÓW
do gry. Dodatkowo został przeprowadzony
indywidualny turniej strzelecki z  nagrodą
niespodzianką, który wygrał Kacper Bocho
z  klasy II b.
Zabawa, nauka a  przede wszystkim roz-

wijanie swoich pasji – mam wielką nadzie-
ję, że młodzi ludzie dobrze się bawią
realizując kolejne zadania. Tabela wyników
w  szkole wciąż motywuje, a  różnice

w  punktacji pomiędzy poszczególnymi kla-
sami są bardzo znikome. Jeszcze tylko trzy
spotkania oraz podsumowanie projektu 1
czerwca 2012. Trzymam za Was kciuki!
Chciałabym wszystkim osobom zaanga-

żowanym w  realizację projektu podzięko-
wać. Bez ich pracy i  pomocy nie
zrobilibyśmy nic. Wiemy, że to, co robimy
służy przede wszystkim tym pełnym kre-
atywności młodym ludziom z  naszego
gimnazjum. Dziękuję więc Dyrekcji Zespołu
Szkół w  Choczewie: p. Asi Dzięgielewskiej, p.
Alinie Rynko i  p. Andrzejowi Soboń, dziękuję
też: p. Teresie Waloch, p. Grażynie Olszo-
wiec, p. Markowi Dzięgielewskiemu,
p.   Małgosi Kobiela, p. Gabrysi Łasińskiej,
p.   Sylwkowi Goyke, p. Wojtkowi Knapiń-
skiemu, p. Aldonie Polesa, p. Michałowi
Bianga, p.p. Marzenie i  Piotrowi Mlaś,
p.   Jadzi Woźniak, p. Rafałowi Skowronek,
p.   Bartkowi Żurowskiemu, p. Sylwii Lass,
p.   Kasi Stawickiej, p. Łukaszowi Ciuk, p. Mai
Gadowskiej, p. Radkowi Grabińskiemu,
p.   Edycie Grabowskiej, p. Violecie Gabryel-
skiej, Rodzicom oraz Wychowawcom za
pomoc, zaangażowanie i  wsparcie.Dorota Bianga-Grabińska

„„SSzzkkoołłaa zz PPaassjjąą”” nnaa ppóółłmmeettkkuu

SSzzkkoołłaa zz    PPaassjjąą
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Z  naszej gromady w  zimowisku narciarsko-
snowboardowym udział wzięli: Tymek Gar-
ski, Zosia Woźniak, Julia Figuła, Dominika
Krzysztofiak, Magda Joachimiak oraz Artur
Holcer.
A  było tak: 3 lutego spotkaliśmy się na

dworcu PKP w  Gdyni z  naszą druhną Doro-
tą, która była komendantką zimowiska.
Wsiedliśmy z  bagażami do pociągu by je-
chać ponad 20 godzin do Zakopanego. Tam
autokar dowiózł nas do Murzasichle, do
willi "Płazówka", gdzie już czekały na nas
przygotowane pokoje.
Po zakwaterowaniu wraz z  dh Andrzejem,

dh Radkiem i  dh Adamem udaliśmy się do
wypożyczalni po sprzęt narciarski, bo na-
stępnego dnia mieliśmy udać się na stok.
I  tak też się stało; osoby, które w  ogóle nie
jeździły na nartach miały zajęcia z  dh An-
drzejem, zaawansowane z  dh Radkiem,
a  snowboardziści z  dh Adamem. Niby stok
nie był duży, ale i  tak przerażający dla ko-
goś, kto nigdy nie miał na nogach nart.

Jednak nasze dzielne zuchy wspaniale po-
radziły sobie ze strachem przed nieznanym
i  w  błyskawicznym tempie nauczyły się
pokonywać stok. Już drugiego dnia wszyscy
wjeżdżali wyciągiem do góry, a  kolejnego
przeszli na duży stok.
Oprócz nauki jazdy na nartach i  snowbo-

ardzie były zajęcia w  terenie: gry, zabawy,
podchody, zwiady oraz techniki zuchowo-
harcerskie. Nauczyliśmy się rozpalać ogni-
sko w  metrowej zaspie śnieżnej przy po-
mocy krzesiwa i  harcerskiej finki, skradać
się zostawiając jak najmniej śladów oraz
poznaliśmy podstawy samarytanki. Oprócz
tego byliśmy w  aquaparku w  Zakopanem,
mieliśmy góralski kulig z  ogniskiem
i  mnóstwo innych atrakcji. Nasza szóstka
zajęła I  miejsce za autorską legendę o  "Od-
ważnych Wilczkach" oraz teatrzyk. Pozna-
liśmy nowe piosenki, okrzyki. Mieliśmy też
służby i  wieczorne manewry. Ale najważ-
niejsze to to, że nauczyliśmy się wspaniale
jeździć na nartach i  snowboardzie.

[[ZZiimmoowwiisskkoo]]

W  drugi tydzień ferii odbyło się zuchowo-
harcerskie zimowisko. Zebrali się tam har-
cerze z  całej Chorągwi Gdańskiej. Razem
około 50 osób. Oczywiście nasza drużyna
także wzięła w  nim udział. Pierwszego dnia
odpoczywaliśmy po męczącej podróży po-
ciągiem (ok. 21  godz.), jednak już drugiego
poszliśmy na stok. Wspaniale się bawili-
śmy jeżdżąc na nartach i  snowboardzie.
Część grupy zaawansowanej poszła na stok
do Małego Cichego. Mieliśmy dwa biegi pa-
trolowe. Jeden do lasu — sprawdzał naszą
wiedzę harcerską i  umiejętności radzenia
sobie na obozie. Drugi — mieliśmy dowie-
dzieć się różnych rzeczy o  Małym Cichym
— taki zwiad terenowy. Zabawa była prze-
dnia. Byliśmy też w  aquaparku w  Zakopa-
nem oraz na góralskim kuligu. Doskonała
zabawa! Nawiązaliśmy też nowe znajomo-
ści i  przyjaźnie. Mimo małych komplikacji
zimowisko się udało i  mamy nadzieję, że
w  przyszłym roku będzie następne.Harcerka Agata Knapińska

[[ZZiimmoowwiisskkoo]][[zz}}WWiillkkaammii]]
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Zadanie nasze polegało na wybraniu sobie
dowolnego kontynentu, kraju na świecie
i  uszycie szmacianej laleczki z  tego właśnie
państwa. Mogliśmy dobrać się w  pary pod-
czas tego zadania, aby było nam łatwiej.
Mogliśmy też zrobić laleczkę indywidualnie,
bo im więcej lalek - tym lepiej. I  uszyliśmy
piękne lalki z  pomocą naszych najbliższych,
a  na zbiórce każdej z  nich wypisaliśmy „AKT
URODZENIA UNICEF”.
21 marca na Zamku w  Krokowej odbyła się

specjalna, uroczysta zbiórka z  okazji Dnia
Myśli Braterskiej. Są to nasze (zuchów, har-
cerzy i  instruktorów) imieniny, czyli nasze
święto. Podczas tego święta każdy przybyły
na tę uroczystość mógł zakupić
za  min.   10  zł wybraną przez siebie laleczkę,
a  cały dochód przeznaczyliśmy na szcze-
pionki dla dzieci z  Sierra Leone. Właśnie
jedna szczepionka ratująca życie dziecka
kosztuje 10  zł. Każdy z  zuchów przystępujący
do tej akcji zdobywał też sprawność AMBA-
SADORA PRZYJAŹNI. Można było więc uszyć
Eskimosa, Indianina, Chińczyka, Afrykań-
czyka, Polkę, Włocha itd. Pamiętaliśmy, że
JEDNA LALECZKA = JEDNO ŻYCIE DZIECKA.10 WLGZ „MALI KORSARZE”

Przystąpiliśmy do
ogólnopolskiej akcji UNICEF Wszystkie Kolory Świata
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Zapraszamy dzieci w  wieku 6-12 lat na bez-
płatny komputerowy kurs języka angiel-
skiego FunEnglish. Dziecko uczy się
angielskiego dokładnie tak, jak na co dzień
korzysta z  gier komputerowych. Wystarczy,
aby uczyło się w  bibliotece dwa razy w  ty-
godniu przez niecałą godzinę, aby w  ciągu
kilku miesięcy można było zobaczyć pierw-
sze efekty nauki.
Kurs składa się z  sześciu bloków podzielo-

nych na 11 podrozdziałów. W  skład każdego
podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krót-
ki film, piosenka karaoke i  „foto-lekcja”
oraz ponad 20 ćwiczeń. Po przejściu przez
wszystkie bloki dziecko zapozna się z  pra-
wie tysiącem zwrotów przydatnych w  90%
sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zaj-

muje około dziewięciu miesięcy. Przez cały
czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć
na pomoc pracowników biblioteki.
Nasza Biblioteka otrzymała bezpłatny do-

stęp do kursu dołączając do projektu „Fu-
nEnglish w  bibliotece”. Zapraszamy!

Komputerowy kurs angielskiego

BBiibblliiootteekkaa

W  tegoroczne ferie nasza Biblioteka dawała
odwiedzającym nas dzieciom możliwości
różnorodnego spędzania czasu, od gier
komputerowych i  seansów bajkowych po
warsztaty plastyczne i  gry stolikowe.

W  zajęciach plastycznych przodowały
zwłaszcza dziewczynki, które wykonały
prace malowane nitką, wydrapywane na

podkładzie świecówek, wyklejane z  ostró-
żyn, czy też wykorzystujące monotypię
graficzną. Wyklejały też bibułą wiosenne
drzewo, tworzyły kolaż i  projektowały suk-
nię balową Śpiącej Królewny.
Już teraz zapraszamy na przyszłoroczne

„Ferie w  Bibliotece”. E. Wójcik

Hasło krzyżówki z  nr-u  2 (144) Wie-

ści Choczewskich brzmi BIBLIO-

GRAFIA. Wpłynęło 25 prawidłowych

rozwiązań. Dostarczyli je: Józef Maj-

tacz, Grzegorz Bianga, Katarzyna Mi-

lewska, Czesława Bocho, Barbara

Zondziuk, Katarzyna Hruściel, Anna

Hruściel, Mariusz Kwas, Aneta Bie-

niek, Patryk Posański, Sylweriusz

Goyke, Anna Blok, Emilia Kowalew-

ska, Irena Fidurska, Małgorzata Król,

Wiktoria Cielecka, Grażyna Puchal-

ska, Anna Bach, Andrzej Kordowski,

Michalina Gradek, Jan Hirth, Anna

Zabłotnia, Monika Latkowska, Wio-

letta Kesler, Piotr Zabłotni.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Pana

Piotra Zabłotniego, któremu gratulu-

jemy. Dziękujemy wszystkim, którzy

wzięli udział w  naszym konkursie

i  zachęcamy do udziału w  kolejnym.

Dziękujemy również Zosi za wyloso-

wanie zwycięzcy.

24 lutego nasza drużyna wzięła udział
w  biwaku z  okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Impreza odbyła się w  Słupsku o  18. Busem
dostaliśmy się z  Choczewa do Lęborka,
a  stamtąd SKM na miejsce. Przyjechaliśmy
wcześniej i  o  12 poszliśmy do teatru na „Ro-
meo i  Julię”. Sztuka wszystkim bardzo się
podobała. Po spektaklu zjedliśmy pizzę.
Później udaliśmy się do internatu gdzie
mieliśmy nocować. Odbyło się rozpoczęcie
biwaku. Dostaliśmy zadanie — musieliśmy
wypełnić obrazek lilijki. Potem wzięliśmy
udział w  grze terenowej. Po terenie ośrodka
zostały rozrzucone zadania i  trzeba było je
wykonać. Świetnie się bawiliśmy. Następ-
nie odbył się kominek. Wszystkie obecne
drużyny przedstawiły się i  zaproponowały
pląs. Śpiewy miały trwać do rana, ale po
kilku godzinach wszyscy się rozeszli. Nie-
którzy z  nas przespali całą noc, inni nie
spali wcale. Wstaliśmy z  samego rana
(o  7.30 mieliśmy pociąg). W  drodze do Cho-
czewa wszyscy (mimo nieprzespanej nocy)
śmiali się i  żartowali. Dobrze się bawiliśmy.Agata Knapińska z 10 WLDH „Wilki”

Ferie w Bibliotece
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21 lutego o  godz. 17.00 na Zamku w  Kroko-
wej odbył się Dzień Myśli Braterskiej we
„Wszystkich Kolorach Świata”, na który zo-
stali zaproszeni przyjaciele naszej drużyny,
zuchy namiestnictwa zuchowego naszego
hufca, władze gminne, dyrektorzy współ-
pracujących z  nami szkół i  przedszkoli,
wszyscy instruktorzy naszego hufca oraz
rodzice.
Podczas uroczystej zbiórki odbyła się pre-

zentacja UNICEF o  projekcie, Obietnica Zu-
chowa dla 34 zuchów. Następnie można
było kupić za  min.   10  zł laleczkę charyta-
tywną UNICEF — a  naprawdę było w  czym
wybierać. Otrzymaliśmy od przedszkola-
ków, zuchów oraz harcerzy 101 laleczek
uszytych własnoręcznie lub z  pomocą ro-
dziców i  dziadków, specjalnie na tę okazję.
W  sali balowej Zamku w  Krokowej było
bardzo bajecznie i  kolorowo, laleczki z  róż-
nych stron świata bardzo szybko znalazły
swych nowych opiekunów, w  30 minut.
Nawet nie spodziewaliśmy się tak wielkie-
go zainteresowania. Było to bardzo miłe.
Gorąco dziękujemy wszystkim tym, którzy

w  tym szczególnym dniu byli z  nami. Dzię-
kujemy za wsparcie projektu — całą uzy-
skaną kwotę przekazaliśmy na szczepionki
ratujące życie dzieci w  Sierra Leone. Ser-
deczne podziękowania należą się również
Rodzicom za pomoc w  organizacji przed-
sięwzięcia i  przepyszne ciasta.
Z  naszej zaprzyjaźnionej gromady zucho-

wej do Obietnicy przystąpili: Magda Pastu-
siak, Ada Bogusz, Karolinka Krzeptowska,
Patrycja Domarus, Adam Grzanka, Artur
Holcer i  Patryk Sychowski. Gratulacje NOWE
zuchy! Harcerze z 10 WLDH „WILKI”

[DMB]
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