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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 wulgary-
zmy. 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

Pytania do wójta
Jestem mieszkanką tylko w okresie letnim, a moje pytaniadotyczą miejscowości Lubiatowo:• Kiedy będzie chodnik przy drodze wjazdowej do Lubiato-wa prowadzący turystów jak i mieszkańców idących dowsi „bezpiecznie”?• Czy będzie oświetlenie tej głównej szosy?• Jakie jest Pana rozwiązanie co do odpadów wtórnych? –pojemniki są tak małe, że zabezpieczają tylko miesz-kańców, a jak dojeżdżają turyści i sezonowi mieszkańcyto jest klapa. Z poważaniem,sezonowa mieszkanka.
Niestety na ten rok nie ma zaplanowanych inwestycji na drodze
w  Lubiatowie. Natomiast w  sezonie wraz z  Gminnym Zakładem
Gospodarki Komunalnej planujemy w  miejscowościach nad-
morskich zwiększyć ilość pojemników na odpady wtórne.

SzanowniPaństwo,
Wiosna zawitała już na dobre. Z  każdą wiosną przychodzi
nowa nadzieja, a  kilka pierwszych promyków słońca budzi
w  nas zawsze radość. Odnajdujemy w  sobie nowe chęci do
działania. Pełni energii i  wiary w  realizację wszelkich pla-
nów wychodzimy naprzeciw wszelkim wyzwaniom.
Dnia 26 marca 2012 powołano na stanowisko Zastępcy
Wójta Gminy Choczewo Panią Marzenę Górnisiewicz.
Wierzę, że nowa Pani Wójt poradzi sobie z  nowymi obo-
wiązkami i  wyzwaniami. A  jej doświadczenie w  pracy jako
sołtysa, pomoże Pani Marzenie w  wypełnianiu tych zadań,
które przyjęła podejmując się trudnej i  odpowiedzialnej
pracy Wójta.
Życzę Pani Marzenie, aby praca dla dobra gminy i  wszyst-
kich mieszkańców przyniosła dużo satysfakcji i  pozytyw-
nych efektów.

Wójt Gminy ChoczewoWiesław Gębka

W  związku z  licznie wpływającymi na ad-
res e-mail Biuletynu Informacyjnego Gmi-
ny Choczewo „Wieści Choczewskie” pyta-
niami i  opiniami, od osób z  terenu całego
kraju, na temat planów budowy elektrowni
jądrowej w  Gminie Choczewo, informuję, że
w/w  biuletyn jest przeznaczony głównie dla
mieszkańców Gminy Choczewo.
Wszystkie teksty i  pytania dotyczące te-

matu elektrowni jądrowej i jej   potencjalnej
lokalizacji na terenie gminy Choczewo, któ-
re wpłynęły na adres redakcji, i  na które to
nie jesteśmy w  stanie odpowiedzieć, zosta-
ną przesłane do komórki informacyjnej
PGE, na adres e-mail: choczewo@swiado-
mieoatomie.pl.
Budowa elektrowni jądrowej jest wciąż

gorącym tematem, wzbudzającym wiele
emocji. Problem ten był wielokrotnie poru-

szany na łamach biuletynu. Szeroko pre-
zentowano opinie przeciwników i  zwolen-
ników budowy elektrowni, dalsze rozwija-
nie tematu nie wnosi nic nowego. Ewentu-
alna lokalizacja elektrowni nie jest jedy-
nym problemem mieszkańców Gminy Cho-
czewo.
Zachęcam mieszkańców do dzielenia się

swoimi uwagami i  opiniami, informowa-
nia o  sprawach ważnych i  ciekawych oraz
wnoszenia swoich
przemyśleń i  wnio-
sków dotyczących
funkcjonowania
Urzędu Gminy Cho-
czewo.
Jednocześnie in-

formuję, że prawo
do wypowiedzi ma

każdy mieszkaniec Gminy Choczewo,
a  w  związku z  tym częstotliwość i  wielkość
artykułów jednego autora uzależniona jest
od liczby otrzymanych wypowiedzi od in-
nych mieszkańców oraz ograniczeń zwią-
zanych z  objętością biuletynu.

Redakcja
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Urząd Gminy
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo

Wydawca
Urząd Gminy Choczewo
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XVI Sesja Rady Gminy Choczewo VI Kadencji
W  dniu 30 marca 2012 r. o  godz.
10.00 w  sali konferencyjno-wy-
stawowej w  Centrum Informa-
cji Turystycznej w  Choczewie
odbyła się XVI sesja Rady Gminy
Choczewo.
W  trakcie sesji Wójt Wiesław

Gębka oraz Przewodniczący RG
Krzysztof Łasiński podziękowali

Panu Zbigniewowi Kołodziej-
skiemu, który zrezygnował
z  pełnienia mandatu radnego,
za współpracę i  za wieloletnią
pracę na rzecz gminy Chocze-
wo. Panu Kołodziejskiemu ofia-
rowano drobny pamiątkowy
upominek w  postaci obrazu
przedstawiającego lubiatowską

plażę, namalowanego ręką Pa-
na Aleksandra Skotarczaka.
Wójt przedstawił powołanego

przez siebie nowego zastępcę –
Panią Marzenę Górnisiewicz.
Po sesji wszyscy radni, sołtysi

i  zaproszeni goście spotkali się
na wspólnym świątecznym po-
częstunku.

Wszystkich zainteresowanych
szczegółami zapraszamy do
Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP) na stronie internetowej
Gminy Choczewo www.chocze-
wo.com.pl, gdzie udostępnione
są wszystkie uchwały.

W  minionym miesiącu odbywały się roz-
mowy z  przedstawicielami firmy „Korpos”
mające doprowadzić do zakończenia dwóch
inwestycji na terenie gminy Choczewo: ka-
nalizacji na odcinku Zwartówko, Zwartowo
i  Żelazna oraz wodociągu wraz z  ujęciem
wody Lublewo-Lublewko-Starbienino, jak
również na temat opóźnień w  budowie
oczyszczalni ścieków w  Choczewie, wyni-
kających z  braku płynności finansowej fir-
my „Korpos”.
Trwają konsultacje w  sprawie propono-

wanej lokalizacji EJ w  Lubiatowie,   m.in.
odbyło się spotkanie z  Radnymi i  sołtysami
w  tej sprawie.
Podpisano umowę z  KGW Starbienino

i  Bankiem Żywności w  Słupsku w  celu
kontynuowania pomocy rzeczowej dla
mieszkańców naszej gminy.
Odbyło się spotkanie z  przedstawicielką

norweskiej gminy Sömna Panią Mariette
Korserut.
Wójt odbył wizyty w  kilku gminach

w  sprawie udzielenia przez te gminy po-
mocy finansowej na rzecz budowy domu
socjalnego w  gminie Choczewo.

Sprawozdanie
z działalności
Wójta i Urzędu

Nazwa miasta, gminy i ich symbole
Art. 1 ustawy o  samorządzie gminnym
(t.j . Dz. U. z  2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z  późn. zm.) określa pojęcie gminy:1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy pra-wa wspólnotę samorządową.2. Ilekroć w  ustawie jest mowa o  gminie,należy przez to rozumieć wspólnotę sa-morządową oraz odpowiednie teryto-rium.
Art. 23 K.c. określa, że dobra osobiste

człowieka, jak w  szczególności zdrowie,
wolność, cześć, swoboda sumienia, na-
zwisko lub pseudonim, wizerunek, ta-
jemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i  racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego
niezależnie od ochrony przewidzianej
w  innych przepisach
Zgodnie z  art.   43 K.c. przepisy o  ochronie

dóbr osobistych osób fizycznych stosuje
się odpowiednio do osób prawnych.
Nazwa miasta, gminy i  ich symbole

(herb, flaga itp.), to ich dobra osobiste i  do
ich używania należy mieć zgodę organu
Gminy, którym jest zazwyczaj Rada Gmi-
ny, a  jeśli ta upoważnia wójta czy burmi-
strza, to wówczas on.
Wykorzystanie bez zgody nazwy, herbu,

flagi itp. jest naruszeniem nazwy i  dóbr
osobistych osoby prawnej również jedno-

stek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, a  także jednostek
samorządu terytorialnego. (art.   43 w  zw.
z  art.   23 i  24 w  zw. z  art.   415 K.c.).
Jest to narażenie na utratę dobrego

imienia, czyli dobrego mniemania in-
nych osób o  danym podmiocie prawa.
Osoba prawna zostaje wówczas narażona
na utratę zaufania potrzebnego do funk-
cjonowania zgodnie z  zakresem jej zadań.
Traci w  takim przypadku renomę i  dobry
wizerunek.
Używając nazwy Gmina Choczewo

i  symbolu gminy w  postaci herbu na ja-
kichkolwiek portalach internetowych
oraz w  adresie e-mail wprowadza się
w  błąd osoby odwiedzające te portale. Za-
stosowanie nazwy własnej gminy dopro-
wadza inne osoby do mylnego wyobraże-
nia o  rzeczywistym stanie rzeczy, sugeru-
jąc, że prezentowane tam treści i  opinie
są publikowane za zgodą władz samorzą-
dowych gminy i  wyrażają ich opinię
w  sprawach poruszanych na tych porta-
lach.
Prowadzenie takich działań może do-

prowadzić do utraty zaufania społeczeń-
stwa do władz Gminy Choczewo, równo-
cześnie narażając na uszczerbek wizeru-
nek i  dobre imię gminy.
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Nasza gmina przystąpiła do
nowatorskiego projektu "Decy-
dujmy razem", którego celem
jest wzmocnienie mechaniz-
mów uczestniczenia w  kreowa-
niu i  wdrażaniu polityk publi-

cznych oraz podejmowaniu
ważnych publicznych decyzji.
Dnia 16 marca br. w  Urzędzie
Gminy w  Choczewie odbyło się
II spotkanie Zespołu Partycypa-
cyjnego. Zespół ten został sfor-

mowany z  mieszkańców naszej
gminy zainteresowanych przy-
gotowaniem dokumentu pro-
gramowego w  zakresie integ-
racji społecznej. Podstawowym
zadaniem zespołu jest opra-
cowanie, metodą partycypacyj-
ną, projektu wspierania osób
niepełnosprawnych. Prace nad
projektem trwać będą od marca
do października br., podczas
pięciu spotkań warsztatowych
prowadzonych przez animato-
ra, przy wsparciu doradcy.
Obecnie nad projektem pracuje
20 osób.
Partycypacja jest to bezpośred-

nie, indywidualne bądź grupo-
we uczestnictwo w  podejmo-
waniu i  wykonywaniu decyzji
władz publicznych, dotyczących
dobra wspólnego i  interesów
całej społeczności lokalnej.

Dlaczego partycypacja jest po-
trzebna? Dobre rządzenie jest
modelem funkcjonowania władz,
w  którym identyfikowanie i  roz-
wiązywanie problemów spo-
łeczności winno dokonywać się
z  jej udziałem.
Ważne jest zaangażowanie

ludzi w  działania na rzecz
rozwiązywania ich problemów
i  zachęcanie do udziału w  waż-
nych wydarzeniach lokalnych.
Dlaczego zespołowo? Zespoły

osiągają zazwyczaj lepsze efekty
niż osoby pracujące indywidu-
alnie w  zadaniach wymagają-
cych zróżnicowanych umiejęt-
ności, trafnej oceny sytuacji,
różnorodności spojrzenia oraz
doświadczenia.

Zespół Partycypacyjny

Razem w zespole każdy osiąga więcej

Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta

Dnia 11 marca 2012 r. w Choczewie
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Choczewo.

Do zawodów przystąpiło 10 drużyn. Naj-
lepsze okazały się:

I miejsce: drużyna „Bałtyk Łętowo”
II miejsce: drużyna Ochotniczej Straży
Pożarnej
III miejsce: drużyna z Choczewka.

Skład zwycięskiego zespołu „Bałtyk Łęto-
wo”:

Mateusz Kowalik - bramkarz
Damian Zienke - Kapitan
Radosław Zienke
Mateusz Zienke
Daniel Petrow
Artur Jakubowski
Grzegorz Okoń
Karol Haak

Dochód ze sprzedaży napojów i ciepłych
posiłków w czasie Turnieju został przezn-
aczony na wyjazd chłopców z dwóch
drużyn na turniej piłki nożnej do Pucka.

Transport na ten turniej zapewnił wójt
Wiesław Gębka.
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Pomimo tego, że gmina Choczewo położona
jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego –
w  północnej części Województwa Pomor-
skiego, nie jesteśmy regionem, który cha-
rakteryzuje się wyjątkowo dużym bogac-
twem kulturowym. Jednak bardzo wielu
ludzi oprócz zwykłych codziennych zajęć
potrafi znaleźć czas na tworzenie wspania-
łych i  oryginalnych przedmiotów, obrazów,
rzeźb, haftów i  serwetek.
Regionalni twórcy najczęściej nie ujaw-

niają swych niezwykłych talentów, uzdol-
nień i  zainteresowań. Wiele dzieł tworzo-
nych jest najczęściej „dla siebie”. Twórczość
taka przynosi artyście radość i  sprawia sa-
tysfakcję.
Ale powstaje również wiele dzieł, które po-

kazywane są lokalnej społeczności w  miej-
scu najczęściej odwiedzanym przez poten-
cjalnych widzów – w  Gminnej Bibliotece
w  Choczewie, a  także w  Sali Centrum Infor-
macji Turystycznej.
Państwo Barbara i  Piotr Radczuk z  Osiek są

właśnie takimi lokalnymi artystami.
To skromni, życzliwi ludzie, ale jednak

bardzo wyjątkowi – w  codzienne życie
potrafili wpleść swoje zainteresowania i  re-
alizować je również z  pożytkiem dla in-
nych…
Pan Piotr uwielbia majsterkować. Spod je-

go rąk wychodzą wyjątkowo precyzyjne
dzieła sztuki: przepiękne modele statków.
Każdy z  nich wykonany jest z  zachowaniem
najdrobniejszych szczegółów. Jeden z  mo-
deli można wciąż oglądać w  Bibliotece
w  Choczewie. Niejeden z  czytelników od-
wiedzających bibliotekę patrzyło z  zachwy-
tem na ogromny – z  punktu widzenia mo-
delarstwa – żaglowiec. Podobnych modeli
Pan Radczuk wykonał około 20. I  każdy
znalazł już swego właściciel… Obecnie pra-
cuje nad dwoma kolejnymi modelami.
Ale to nie jedyna pasja Pana Piotra. Poezja

i  pisanie wierszy to zajęcie, które jest kolej-
ną przyjemnością, która zapewne pozwala
bardziej poznać siebie i  przy okazji daje
chwilę relaksu. Niektórzy nawet twierdzą
że pisanie, nie koniecznie wierszy, jest jed-
ną z  metod samouzdrawiania. Myślę, że
również ich czytanie może być dla nas tera-
pią. Czytając takie wiersze nie sposób się
nie uśmiechnąć...

Prima AprilisRzecz nigdy nie spotykanazdarzyła się tego ranka,kot mi drogę przeleciałi mleko wylało się z dzbanka.
Słucham i nie dowierzamstarość – słuch trochę słabyw oczku co widać przed domemcholera, klekoczą dziś żaby.
Po łące co tuż za płotemgłos się rozlega od ranasam nie wiem jak to określić– kumkanie naszego bociana.

Radio co ciągle od ranaw kółko powtarza swe wieścidzisiaj rzecz niesłychananadało wiadomość tej treści.
Wspólnie z TVP-dwójkanadeszła właściwie już poraażeby w Tańcu z Gwiazdamipokazać OJ. Dyrektora.
Co tam Cichopek czy Dodaubrana w kolory różyTadek Rydzykiem też zwanyjemu karierę się wróży.(...)Wieczór nastaje powolisłonko za lasem się chylinaprawdę co dzisiaj mamykochani? Prima Aprilis .01.04.2010

Ale również zadumać się nad smutną rze-
czywistością…

Tym co odeszliOdeszli tak bez pożegnaniaw ciszy choć dzień się budziłwciąż z nami, lecz już nie dla nasw zadumie wspomnijmy tych ludzi.
To Oni historię tworzylizostały już tylko wspomnieniauczcijmy pamięć tych ludzimniej słów, a więcej milczenia.10.04.2010

Żona Pana Piotra, Pani Barbara – jak każda
kobieta – jest bardziej praktyczna: obrazki,
które tworzy to takie „myśli krzyżykiem pi-
sane”. Długie, żmudne haftowanie maleń-
kich krzyżyków z  czasem przynosi zapiera-
jący dech w  piersiach efekt. Praca taka wy-
maga również cierpliwości, której Pani Basi
nie brak. Już teraz przekazuje swoje umie-
jętności młodszym pokoleniom. Córki są-

siadów z  ogromną przyjemnością poznają
tajniki haftu gobelinowego ucząc się przy
tym wytrwałości. Może i  z  nich wyrosną
artystki?
Również prace Pani Barbary znalazły

swoje miejsce na wystawie w  naszej bi-
bliotece i  tam można je było swego czasu
podziwiać.
Kot, pies, każdy gość... – w  ciepłej kuchni

Pani Basi zawsze jest mile widziany, dla
dzieci sąsiadów znajdą się niespodzianki
i  pomysły na nowe zabawy, a  dla gościa,
który wpadnie na herbatkę, słoiczek lecz-
niczej mikstury według tajnej receptury...
(ja również taki dostałam! – za co serdecz-
nie dziękuję). /w.w./

Ludzie z pasją
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Mój głos

Atom: tak czy nie?Oto jest pytanie
W  ostatnich tygodniach lokalne gazety,
portale internetowe, a  także publiczne dys-
kusje zdominował temat potencjalnej
lokalizacji elektrowni atomowej na terenie
naszej gminy.
Odbywały się spotkania z  przedstaw-

icielami inwestora a  także przeciwników
budowy EJ w  Lubiatowie. Ślady niektórych
z  tych spotkań do tej pory wiszą na drze-
wach i  swoimi resztkami straszą…
Podczas tych spotkań z  każdej strony

atakowały nas żółte kamizelki i  plakaty
z  charakterystyczną twarzą z  obrazu Ed-
warda Muncha „Krzyk”, która zamiast ust,
oczu i  nosa miała symbol energetyki
jądrowej. Pewne wizualne podobieństwo do
tego wybitnego dzieła, miało zapewne naw-
iązać również do analogii wymowy obrazu,
który pokazuje ludzkie emocje i  strach
przed nieznanym…
Strach jest nieodłączną częścią naszego

życia. Towarzyszy człowiekowi od czasów
prehistorycznych. Pojawia się w  obliczu
zagrożenia, agresji, niepewności, bólu. „Nie
boimy się dlatego, że coś jest przerażające...
Coś jest przerażające dlatego, że się boimy”.
I  dlatego, że tego nie znamy...
Niestety, jeśli chodzi o  budowę EJ wciąż

nie mamy szans na poznanie tego „niezn-
anego”.
Spotkania informacyjne organizowane

przez przedstawicieli inwestora zakłócane
były przez notorycznych przeciwników
wszystkiego (nie tylko miejscowych!), nie
dając szans prelegentom na wypowiedź,
a  przybyłym na to spotkanie dowiedzieć się
czegokolwiek.
Natomiast na spotkaniach przeciwników

budowy EJ nie przedstawia się obiektywnej
prawdy. Przekłamuje się fakty (informuje
się np., że w  wyniku awarii EJ w  Fukushi-
mie zginęło 15 560 osób, a  przecież dokład-

nie wiadomo, że ludzie ci zginęli w  wyniku
trzęsienia ziemi i  tsunami!), stosuje się
metodę niedomówień, przedstawiane są
nieprawdziwe liczby i  fakty przez „eksper-
tów”, którymi są osoby niezwiązane z  ener-
getyką jądrową, ekonomią czy też
elektroenergetyką. Od pierwszych minut
tych spotkań epatuje się strachem i  rozta-
cza się wizję przerażającego i  zrujnowanego
świata…. Wychodząc z  sali, na której panu-
je taka atmosfera, człowiek zastanawia się
nad sensem świata, nad kruchością ludz-
kiego życia…. Przecież każdego dnia coś ry-
zykujemy – życie nasze i  naszych rodzin.
Jaką mamy pewność, że wsiadając do sam-
ochodu, czy samolotu jesteśmy absolutnie
bezpieczni? Nie można jednak wciąż w  ży-
ciu kierować się irracjonalnym strachem,
bo większość spraw wokół nas dzieje się bez
naszej woli i  w  rzeczywistości niewiele od
nas zależy.
Ostatnim ze zorganizowanych spotkań,

było spotkanie z  Panią z  Fukushimy – naj-
pierw w  Krokowej, potem w  Choczewie. Na
nich bardzo dobitnie okazało się, to co już
od samego początku było wyraźnie wido-
czne (i  jest to moim zdaniem bardzo smut-
ne spostrzeżenie!) - że przeciwnicy budowy
EJ nie są w  stanie zaakceptować odmien-
nego zdania. Nie chcą słuchać tych, którzy
popierają tę budowę. Swoim krzykiem
coraz głośniej zagłuszają wszystkich, którzy
prezentują swoje zdanie popierające
budowę elektrowni na terenie naszej
gminy.
Twierdzą, że przez plany budowy EJ

w  gminie Choczewo (i  spółkę PGE!)
społeczeństwo zostało podzielone. Niestety,
to prawda. Są zwolennicy, przeciwnicy
i  tacy, którym jest bez różnicy gdzie ta
elektrownia powstanie. Ale prawdą jest
również to, że każdy pojedynczy obywatel
tego społeczeństwa ma prawo do własnego
zdania i  głosu. Członkowie Komitetu „Nie
dla atomu w  Lubiatowie” jakby troszkę
o  tym zapomnieli. Żądają od wszystkich,
aby podzielali ich zdanie, aby działali

według ich poglądów, a  w  podejmowaniu
jakichkolwiek decyzji brali pod uwagę je-
dynie to, co oni na ten temat myślą. Za-
patrzeni w  swoje własne interesy nie widzą
innych ludzi, których interesy są odmienne
od ich własnych.
Jesteśmy kompetentni, gdy decydujemy

sami o  sobie, a  niekompetentni, gdy decy-
dujemy o  innych. Poza tym nawet jeśli
podejmiemy złą decyzję odnośnie swojej
osoby, to tylko my na tym stracimy.
Nie można traktować głosu tego

„głośniejszego” jako głosu całego społe-
czeństwa i  to jest moim zdaniem główny
problem naszej niedorosłej demokracji.. .Stała czytelniczka „Wieści Choczewskich”Imię, nazwisko i adres znany Redakcji
P.S. Nawiązując jeszcze do wizyty Pani
z  Fukushimy, chcę zwrócić uwagę na
bardzo istotny fakt, iż na spotkaniu
w  Krokowej padło z  sali pytanie dotyczące
regionu, w  którym doszło do trzęsienia
ziemi: „jakim regionem była Fukushima
przed budową elektrowni, a  jak zmienił się
jego charakter po jej wybudowaniu?”.
Okazało się, że przed budową, jak
i  w  trakcie eksploatacji EJ w  Fukushimie
region ten był wykorzystywany również
turystycznie i  rolniczo (zlokalizowane były
tam gorące źródła i  uprawiano owoce). Pani
Sadako Monma potwierdziła, że budowa
elektrowni w  Fukushimie nie wpłynęła na
zmniejszenie ruchu turystycznego w  ich
regionie, ani na spadek zainteresowania
uprawianymi tam owocami.
Drugą dość istotną sprawą w  całym tem-

acie, było zdanie wypowiedziane przez Pana
dr  Leszka Pazderskiego – eksperta chemika
z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w  Toruniu: potwierdził on, że rzeczywiście
budowa elektrowni i  jej eksploatacja
niewątpliwie wygeneruje miejsca pracy…
Ale pewnie nikt z  zainteresowanych –

przeciwników budowy EJ, zupełnie takich
drobiazgów na tych spotkaniach nie za-
uważa.

Poniższy artykuł zgodnie z życzeniem autora
zostaje zamieszczony w oryginale. Redakcja nie
dokonała żadnej korekty, w tym także korekty
stylistycznej i redakcyjnej. /w.w./

„Strefa zero”w Lubiatowie
Ja osobiście jestem bardzo zaskoczony
decyzją naszego Rządu i  uważam, że to jest
poroniony pomysł żeby budować reaktor
Elektrowni Jądrowej w  Lubiatowie.
Jak można budować na tak przepięknym

unikatowym terenie, jak jest nasza wydma
Lubiatowska. Istnieją obecnie i  rosną
rośliny unikatowe, które są pod ochroną,
widać lepiej w  terenie jak sama przyroda
walczy z  czasem i  żywiołem morskim żeby
cośkolwiek wyrosło z  cudem na tej białej

wydmie. Na pasie nadmorskim rosną
wiekowe drzewa, które z  trudem stawiają
opór sztormom morskim. Żywioł morski
jest bardzo częstym gościem na ziemi lubi-
atowskiej. Chcę się odnieść do pewnej
kwestii, ponieważ na wydmie lubiatowskiej
znajduje się góra, która nie powinna być
odsłonięta ani przez naturalne sztormy, ani
za pomocą koparki budowlanej.
Pragnę się odnieść do następnej kwestii:

pytam dlaczego ani Rząd, czy naukowcy,
czy też inżynierowie nie spojrzeli ani nie
sięgnęli do historii z  przeszłości a  dotyczy
powodzi wielkiej, która miała miejsce
w  Lubiatowie i  co spowodowało, że Morze
Bałtyckie wylało się aż na Choczewo. Ja
uważam jeżeli w  Choczewie była wylana
woda morska to do porównania na ziemi
lubiatowskiej oraz na pasie nadmorskim
była wysoka woda najmniej 30  m, nie
wspominam fali kulminacyjnej jaka mogła

być wysoka. Ja uważam że Rząd chce nam
zafundować drugą elektrownię Fukushima.
Pytam dlaczego chcą budować budowlę jak
elektrownia na ulotnym piasku, uważam
że to głupota instalować taką budowę na
wydmie podniesionego niebezpieczeństwa.
Przedstawię czytelnikom trzy opisy, a  mi-

anowicie:
I  opis: dlaczego nasz Rząd chce budować

elektrownię nad skałą tektoniczną a  na
dodatek po ziemią Lubiatowską i  ko-
palińską oraz na pasie nadmorskim prze-
biegają dwa bardzo niebezpieczne uskoki
skał tektonicznych, które wyglądają jak
rowy tektoniczne.
II opis: pytam po co chcą budować

elektrownię, która ulegnie katastrofie nat-
uralnej jeszcze w  trakcie zaawansowania
budowy na 80%, co gorsze nie wyprodukuje
ani jednego megawata prądu. Przyczynią
się do katastrofy wstrząsy sejsmiczne
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Mój głos

W  związku z  licznymi zar-
zutami i  pytaniami skierow-
anymi do zwolenników budowy
EJ w  gminie Choczewo, chcieli-
byśmy wyjaśnić, iż jesteśmy
niezależną grupą mieszkańców
gminy Choczewo, popierających
budowę na jej terenie elektro-
wni atomowej.
Wiele osób zarzuca nam, że

nie informujemy opinii pub-
licznej o  naszych poglądach na
ten temat i  motywach naszych
działań.

Nasz Komitet zawiązał się
między innymi po to, aby
pokazać ludziom, że w  gminie
Choczewo są również zwolen-
nicy budowy elektrowni. A  tak-
że dlatego, że nie zgadzamy się
z  tym, aby grono osób, które za-
wiązały Komitet „Nie dla atomu
w  Lubiatowie”, utożsamiane
było ze wszystkimi mieszkań-
cami gminy Choczewo. Nie
chcemy, aby czytelnicy, słucha-
cze, widzowie, czy ktokolwiek
inny, odnosili wrażenie, że

w  gminie Choczewo są
wyłącznie przeciwnicy budowy
EJ. Chcemy również mieć swój
udział w  podjęciu tak ważnej
decyzji jaką jest budowa pier-
wszej EJ w  Polsce.
Popieramy budowę elektrowni

na terenie naszej gminy, gdyż
uważamy, że taka lokalizacja
może przynieść dla samej
gminy, jak również jej miesz-
kańców, wiele korzyści.
Dla gminy Choczewo i  całego

regionu budowa elektrowni

może być szansą na rozwój
i  ożywienie gospodarcze – po-
wstaną nowe zakłady pracy,
sklepy, punkty usługowe... ,
które będą wspomagać budowę
elektrowni. Poprawi się wszelka
infrastruktura – zbudowane
zostaną nowe drogi, wodociągi,
kanalizacja. Gmina, a  w  tym
wszyscy jej mieszkańcy zyskają
na wpływie podatków do na-
szego gminnego budżetu, co
pozwoli gminie wreszcie na
realizację niedostępnych obec-
nie inwestycji. Budowa elek-
trowni i  całego zaplecza dla jej
obsługi przyczyni się do ut-
worzenia nowych miejsc pracy
– także dla mieszkańców
gminy.
Po szczegóły zapraszamy na

nasz profil na Facebook’u:
www.facebook.com/
atomwchoczewie

Komitet „Tak dla atomuw Choczewie”

Poezja
dla każdego

W naszej gminie jest wiele osób
skrywających liczne talenty.
Jedną z nich jest Pani Janina
Gedecka z Ciekocinka, uczest-
niczka niejednego konkursu lit-
erackiego organizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną
w Choczewie.

Pragniemy przedstawić Pańs-
twu bardzo niewielki fragment
twórczości pani Janiny.

Pobudka
Słońce wstaje, dzień się budzi
A więc wstawaj, pędź do ludzi

Śpiesz się, śpiesz się,
Póki świt rozkwita,
Bo się cieszy, co się budzi,
Popatrz, ile wokół ludzi.

Każdy wstaje skoro świt,
Ty chcesz pospać, jaki wstyd!
Wstawaj szybko, dzień się budzi
Wstań, pędź do ludzi.

Kochanie
Przejdę góry, przejdę lasy
By się z Tobą spotkać,
Bo kochanie to nie żarty,
Żeby tak się głupio rozstać

Bo kochanie przecież nasze
było tak wspaniałe,
Bo ty żyć nie mogłeś beze mnie
Nawet minut parę.

Bo rozstanie było głupie,
Że się tak skończyło
Ja nad morzem, lecz pamiętam,
Co tam nas łączyło.

o  dużej sile, które nawiedzą całą ziemię lu-
biatowską i  kopalińską których wstrząsów
my mieszkańcy nie unikniemy. Po tym
zdarzeniu dokonają się zmiany geo-
graficzne po czym reaktor zsunie się do
ziemi co spowoduje wzrost stopni sejsmicz-
nych, najgorsze że roztopi się ziemia co
sprawi że nie będzie ani wjazdu ani wyjaz-
du z  Lubiatowa. Ja uważam że można unik-
nąć tej drugiej katastrofy czyli wpadającego
reaktora do ziemi. Powiem to, że zależy
tylko od nas wszystkich i  naszego Rządu.

Na dzień dzisiejszy wygląda tak mimo
sprzeciwów mieszkańców i  partii zielonych
Rząd brnie w  stronę Lubiatowa swoimi
planami budowy bez naszej zgody.
III opis: wygląda jak scenariusz i  mówi

tak: o  ile grunt wytrzyma do dnia rozruchu
reaktora to będzie wyglądało tak na przy-
kład – i  zamiast poprzez reakcję łańcucho-
wą elektrowni powinien popłynąć prąd,
a  to stanie się coś najgorszego bo nastąpi
reakcja nuklearna, która poniesie za sobą
wszystkie nieszczęścia. Ta katastrofa nie

będzie tylko w  skali regionalnej, czy też
krajowej to będzie tragedia w  skali świa-
towej bo po prostu spali wszystko w  popiół
w  promieniu rażenia reaktora o  zasięgu –
Łeba, Wejherowo, Półwysep Helski.
Apel:
Apeluję do Rządu Rzeczypospolitej o  wy-

cofanie się budową elektrowni z  Lubiatowa
ponieważ to strefa bardzo podniesionego
ryzyka. A.M.B.Piotr Daszkiewicz

DNIA 26.05.2012 r.
W CHOCZEWIE

ODBĘDZIE SIĘ BAL
Z OKAZJI

„DNIA SENIORA”
POŁĄCZONY Z 25

ROCZNICĄ POWSTANIA
KOŁA EMERYTÓW,

RENCISTÓW I INWALIDÓW
W CHOCZEWIE.

Ogłoszenie
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Nadeszła wiosna. Po srogim lutym przy-
szedł marzec – miesiąc oczekiwanej odmia-
ny pór roku, po nim zaś – prawdziwie wio-
senny kwiecień. I  choć – przyznajmy – te-
goroczna zima dość długo nas rozpieszcza-
ła, to jednak lutowe mrozy i  śnieżyce sku-
tecznie sprawiły, że wszyscy wyglądaliśmy
nadejścia upragnionej wiosny. A  jej oznak
wszędzie teraz pełno – dni są wyraźnie
dłuższe, wieczory coraz późniejsze, a  słupek
rtęci od długiego czasu nie spada poniżej
zera. Również przyroda uległa już corocznej
wiosennej eksplozji życia – wystarczy wy-
ściubić nos za próg i  przejść się na mały
spacer, by dostrzec pierwsze kwiaty i  trze-
począce się nad nimi motyle, rozwijające
się bazie, a  przede wszystkim – i  o  tym bę-
dzie ten tekst – usłyszeć radosne śpiewy
ptaków. Przyjrzyjmy się tym spośród nich,
które można napotkać w  naszej gminie
w  tym wczesnowiosennym czasie.
Już krótki spacer do lasu pozwala dostrzec

różnicę: zimą las jest niemal wymarły,
przykryte śniegiem drzewa stoją dostojnie
w  głuchej ciszy i  tylko z  rzadka coś zaświer-
goli wśród koron. Teraz zaś cały las roz-
brzmiewa donośnymi śpiewami ptaków. Co
prawda pod względem bogactwa głosów
daleko jeszcze do majowych chórów, to jed-
nak kontrast z  zimową ciszą jest uderzają-
cy. Najgłośniej odzywają się wszędobylskie
i  ruchliwe sikory – szczególnie wyraźnie
słychać sylabizowanie bogatek („ci-be, ci-
be”). Wtóruje im donośnymi gwizdami
zręcznie wspinający się po pniach kowalik,
rankiem zaś swe flety próbuje czarny jak
smoła kos. Od połowy marca do chóru włą-
czają się szczebioty zięb, dźwięczne, powta-
rzane frazy drozdów śpiewaków, powolne
i  smutne gwizdy rudzików oraz – już na po-
czątku kwietnia – monotonne i  cierpliwie
odliczane „cilp-calp” niepozornego, zielon-
kawego pierwiosnka, zapowiadające rychły

przylot z  Afryki największych ptasich wir-
tuozów: pokrzewek i  słowików.
Jeśli ktoś chce zobaczyć i  usłyszeć pierw-

szego zwiastuna wiosny, powinien wybrać
się na spacer na pola. Już w  drugiej połowie
lutego przylatuje bowiem i  z  początkiem
marca rozpoczyna swe trele znany wszyst-
kim mistrz śpiewu – skowronek. Czym by-
łyby nasze pola bez tego radosnego szcze-
biotu, dobiegającego nieustannie spod błę-
kitnego nieba? Coraz rzadsze w  zachodniej
Europie wskutek intensyfikacji rolnictwa
i  zmian środowiskowych, u  nas na szczę-
ście skowronki są jeszcze liczne, a  ich trele
towarzyszą nam od marca aż do lipca.
Śpiewającego skowronka nierzadko w  ogóle
nie widać na tle nieba, wzbija się on bo-
wiem na wysokość kilkudziesięciu (nawet
100) metrów i  stamtąd nieprzerwanie śpie-
wa przez parę minut, po czym opada w  dół
i  niknie w  zbożu. Nie każdy wie, że w  naszej
gminie dość łatwo jest spotkać również
krewniaka skowronka – lerkę, dawniej
zwaną skowronkiem borowym. Zamiesz-
kuje ona pogranicza pól i  borów sosno-
wych, poręby, polany i  szkółki leśne; często
można ją zaobserwować siedzącą na prze-
wodach ciągnących się nad polami. Z  wy-
glądu bardzo podobna do szaroburego
skowronka, diametralnie różni się od niego
głosem, a  jej śpiew jest jednym z  najpięk-
niejszych wśród naszych ptaków – miękkie,
wznoszące się i  opadające fletowe tony
brzmiące jak melancholijne dzwoneczki.
Lerka śpiewa z  gałęzi drzewa, przewodów
lub w  locie, a  najłatwiej ją usłyszeć właśnie
w  marcu i  kwietniu.
Oczywiście nie tylko te najmniejsze ptaki

śpiewające ogłaszają nadejście wiosny. Nie-
bem już od marca ciągną klucze gęsi i  łabę-
dzi powracających na swe lęgowiska na
północy. Obok nich przylatują do nas jedne
z  najelegantszych ptaków – żurawie. Syl-

wetka żurawia jest chyba znajoma każde-
mu – te długoszyje i  długonogie ptaszyska
dość licznie występują na terenie gminy
Choczewo i  widok spacerującej po polu pary
lub przelatującego wysoko klucza nie jest
niczym niezwykłym. Żuraw dawniej gnieź-
dził się tylko na najbardziej niedostępnych
bagnach, jednak po objęciu go ochroną
wzrósł w  liczbę i  dzisiaj zakłada gniazda
nawet na niewielkich młakach i  oczkach
wodnych wśród pól – a  takich siedlisk jest
u  nas dostatek. Warto podczas spaceru
przyjrzeć się napotkanym żurawiom (naj-
lepiej z  pewnej odległości – są dość płochli-
we) – zobaczymy, jak dostojnie kroczą po
polu, pochylając szyje i  strosząc bujne pióra
z  tyłu ciała; przy odrobinie szczęścia może
uda się dostrzec ich piękny taniec godowy
i  usłyszeć donośny, dźwięczny głos żurawi
– klangor.
W  marcu i  kwietniu przylatują do nas

także mniej znani, lecz nie mniej interesu-
jący, ptasi wędrowcy. Nad polami można
już wypatrywać kani rudej. To niezwykle
elegancki drapieżnik – waży się w  powie-
trzu na długich skrzydłach, sterując rozwi-
dlonym jak u  jaskółki ogonem. Przy do-
brym oświetleniu widać rdzawe zabarwie-
nie wierzchu i  spodu ciała oraz duże białe
plamy na spodzie skrzydeł. Innym cieka-
wym i  mało znanym ptakiem, pojawiają-
cym się u  nas wczesną wiosną, jest samot-
nik. Należy do siewek (ptaków wodno-błot-
nych), lecz w  przeciwieństwie do swoich
krewniaków, występujących na terenach
otwartych, woli podmokłe lasy, gdzie
gniazduje w  starych gniazdach drozdów.
Jeśli przechodząc w  kwietniu obok śródle-
śnego bagienka czy oczka wodnego spło-
szymy niewielkiego, ciemnego z  wierzchu
i  jasnego od spodu ptaka, który oddali się
szybkim lotem – będzie to właśnie samot-
nik. Jego pojaw oznacza, że wiosna już
u  bram i  tylko patrzeć, jak bociany znów
zajmą swoje gniazda, a  pod przysłowiowe
strzechy zawitają jaskółki, których przylot –
wbrew znanemu porzekadłu – świadczy, że
wiosna zagościła już na dobre.
Do atrakcji przyrodniczych gminy Cho-

czewo należy nie tylko morze i  nadbrzeżne
bory; wielkim bogactwem jest także mo-
zaika krajobrazu polno-leśnego, w  której
występują blisko siebie różne siedliska: pola
uprawne, wilgotne łąki, buczyny, lasy mie-
szane - a  do tego wiele zadrzewień śród-
polnych, alei drzew wzdłuż dróg, młak
i  oczek śródpolnych i  śródleśnych. W  takiej
mozaice występuje wiele cennych gatun-
ków roślin i  zwierząt, wśród nich ptaków.
Warto zatem poświęcać wolne chwile na
spacery po okolicy i  poznawanie przyrody
naszej gminy, szczególnie w  tym pięknym
czasie wczesnowiosennym, kiedy każde
wyjście w  teren może dostarczyć nowych
oznak rozpoczynającego się panowania
najpiękniejszej pory roku.

Zwiastuny wiosny
czyli co śpiewa i lata w naszej gminie

FOT. BENJAMINE SCALVENZI
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Oprócz ptasiego bogactwa gmina Chocze-
wo pochwalić się może również bogatą tra-
dycją badań ornitologicznych. W  dworku
w  Przebendowie mieści się obecnie siedziba
Fundacji Wspierania Badań nad Wędrów-

kami Ptaków, założonej przez profesora
Przemysława Busse – wybitnego ornitologa,
organizatora wieloletnich akcji obrączko-
wania ptaków w  Polsce i  zagranicą (wy-
wiad z  Profesorem można było przeczytać

w  jednym z  poprzednich numerów Wieści).
Celem Fundacji jest prowadzenie badań or-
nitologicznych, szczególnie dotyczących
ptasich migracji, wspieranie działań na
rzecz ptaków oraz upowszechnianie wiedzy
o  nich. Ostatnio Fundacja nawiązała
współpracę z  Lokalną Grupą Rybacką „Pra-
dolina Łeby”, która zasięgiem działania
obejmuje również naszą gminę – w  planach
jest podjęcie działań z  zakresu edukacji
ekologicznej i  inwentaryzacji obszarów
cennych przyrodniczo. Wszystkich zainte-
resowanych ptakami i  chcącymi się do-
wiedzieć o  nich więcej, zapraszamy do
kontaktu i  współpracy z  naszą Fundacją –
można nas znaleźć w  Internecie na stronie
www.wbwp-fund.eu. Krzysztof StępniewskiFundacja Wspierania Badańnad Wędrówkami Ptaków

Przebendowo 384-210 Choczewo

WWIIEEŚŚCCII CCHHOOCCZZEEWWSSKKIIEE

FOT. JOSE PAULO CARVALHO PEREIRA

Międzynarodowy Dzień Ziemi
obchodzony 22 kwietnia, to
święto mające na celu krzewie-
nie kultury i  postawy ekologicz-
nej oraz uświadomienie proble-
mów związanych z  ekologią.
Po raz pierwszy idee obchodów

„Dnia Ziemi” zaproponował, na
konferencji UNESCO poświęco-
nej ochronie środowiska, ame-
rykański ekolog, miłośnik przy-
rody i  natury John McConnell.
Miało to być święto „życia
i  piękna Ziemi” połączone z  pro-
pagowaniem ekologicznego try-
bu życia i  zwracające uwagę na
ekologiczne problemy Ziemi.
Szacuje się, że obecnie w  ob-

chodach dnia Ziemi bierze
udział ok. 200  mln osób z  ponad
140 krajów świata. Mimo, że
ONZ oficjalnie obchodzi Dzień
Ziemi w  marcu ale i  kwietnio-
we święto jest również wspie-
rane przez tę organizację.
Pierwsze obchody Dnia Ziemi

w  Polsce odbyły się dopiero
w  1990 po upadku „żelaznej
kurtyny”. Organizowane one
były spontanicznie przez nowo-
powstające, pozarządowe, nie-
zależne polskie organizacje eko-
logiczne. Na całym świecie
z  okazji tego święta organizo-
wane są spotkania, sympozja,
konferencje, wystawy, festyny,
konkursy poświęcone działa-

niom ekologicznym, krzewie-
niu kultury ekologicznej oraz
mające na celu uświadomienia
zagrożeń związanych z  zanie-
czyszczeniem środowiska.
Globalne ocieplenie to w  głów-

nej mierze wina ludzi. Marno-
trawstwo energii elektrycznej,
emisja szkodliwych pyłów do

atmosfery niszczą środowisko,
w  którym żyjemy.
Zmorą jest także nagminne

wyrzucanie (szczególnie
w  okresie letnim!) śmieci do la-
su i  przydrożnych rowów. Część
z  nich rozkłada się przez wiele,
wiele lat.
Co możemy zrobić, aby uchro-

nić naszą planetę przed zagła-
dą? Co robić, aby swoim postę-
powaniem wpłynąć choć
w  niewielkim stopniu na och-
ronę naszego naturalnego śro-
dowiska…
• segregujmy śmieci – do odpo-
wiednich pojemników wyrzu-
cajmy plastik, szkło, papier;

• oszczędzajmy energię elek-
tryczną poprzez wyłączanie
światła i  innych urządzeń,
które w  danym momencie nie
są używane;

• używajmy sprzętów energo-
oszczędnych;

• na zakupy nośmy zawsze tor-
by wielokrotnego użytku;

• przesiądźmy się czasem na
rower albo zróbmy sobie spa-
cer, zamiast jechać samocho-
dem;

• nie używajmy aerozoli, które
niszczą warstwę ozonową;

• pamiętajmy, aby nie śmiecić,
ani w  mieście, ani w  lesie...
To tylko kilka „drobiazgów”,

które możemy zrobić, aby
chronić nasze środowisko. Jeśli
zaczniemy się do nich stoso-
wać, to być może wyrobimy
w  sobie dobre nawyki, które
wpłyną na stan naszej planety,
a  nam i  przyszłym pokoleniom
pozwolą cieszyć się jej pięknem.

Zatroszcz się o środowisko

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie
Przewodnicząca: Iwona Ratajczak, nr tel. 782 662 225
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W  dniu 22 marca 2012 roku w  Starym Polu
w  Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego przedstawicielki gminy
Choczewo: Przewodnicząca Genowefa Kra-
mek i  Gabriela Niemiec z  KGW Sasino, Kry-
styna Gabryjelska z  KGW Choczewo oraz

Halina Łuc ze Słajszewa uczestniczyły
w  przeglądzie kulinarnym „Pomorski Stół
Wielkanocny – baby, serniki, mazurki, pi-
sanki i  palmy wielkanocne”. Na pomorski
stół wielkanocny wykonały pyszne ciasta
w  wyborze proponowanym przez organiza-

torów.
Tradycyjny aromatyczny smakowity ser-

nik, piękna palma wielkanocna, dekoracja
stołu zostały wykonane przez Genowefę
Kramek.
Przepiękne pisanki wielkanocne, baby

drożdżowe, baby parzone, jaja z  tradycyjną
sałatką warzywną, nakryty oryginalną
serwetą świąteczną to dzieło Gabrieli Nie-
miec z  Sasina. Oryginalny w  smaku, aro-
matyczny mazurek w  ocenie degustatorów
był królem wszystkich mazurków a  był
dziełem Krystyny Gabryjelskiej z  Choczewa.
Halina Łuc ze Słajszewa przygotowała trzy-
piętrową babę wielkanocną, pięknie ude-
korowaną oraz oryginalnie wykonane pi-
sanki wielkanocne.
Przegląd ten był połączony z  konferencją

pt. „TURYSTYKA WIEJSKA I  PRODUKTY TRA-
DYCYJNE NARZĘDZIEM ROZWOJU – Produkty
tradycyjne, regionalne i  ekologiczne narzę-
dziem promocji turystyki w  woj. pomor-
skim”
W  tegorocznej edycji wystąpiło 32 zespoły

KGW. Z  naszego powiatu wejherowskiego
zgłoszono jeden zespół – KGW Sasino.
Jury po dokonaniu przeglądu stołów wy-

typowało wszystkie stoiska do nagród. Za
jedno z  najpiękniejszych uznano stoisko
choczewskie.
Wszystkie Panie uczestniczące w  tym po-

kazie zasługują na wielkie uznanie, ponie-
waż nie tylko promują własne kwatery
agroturystyczne ale przede wszystkim na-
szą piękną ziemię choczewską, a  kultywo-
wanie dawnych tradycji wielkanocnych
stanowi doskonały produkt turystyczny.

Pomorski Stół Wielkanocny

Dzień Służby Zdrowia

10 kwietnia obchodzony jest w Polsce jako Dzień Służby Zdrowia.
Z tej okazji wszystkim pracownikom służby zdrowia

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za ofiarność i zaangażowanie

w działania na rzecz pacjenta.
Podejmując się misji ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka

zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie.
Życzymy Wam osobistej satysfakcji z trudnej,

ale jakże potrzebnej pracy
oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.
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Wieści z  sołectw

Sołtys Sołectwa Słajkowo serdecznie dziękuje Panu Ryszardowi Ka-
pel za pospawanie rur w  świetlicy w  Żelaznej po zniszczeniu przez
zimowe mrozy.

Sołtys Ryszard Kieza

Panie z  sołectwa Starbienino
również świętowały Dzień Ko-
biet. Z  tej okazji zorganizowano
miłą uroczystość. Licznie zgro-
madzonym Paniom serdeczne
życzenia złożył wójt Wiesław
Gębka.

Uroczyste spotkanie przebie-
gało w  bardzo serdecznej i  ra-
dosnej atmosferze.

Sołtys Sołectwa Starbienino

8 marca o  godzinie 16 w  świetli-
cy wiejskiej w  Żelaznej odbyło
się uroczyste spotkanie z  Pania-
mi z  naszego sołectwa. W  spo-
tkaniu wzięło udział ponad 50
Pań. Na otwarcie spotkania
przybył wójt Wiesław Gębka,
radny Franciszek Fleming, soł-
tys Ryszard Kieza oraz pan Ste-
fan Wika, przedstawiciel mę-
skiej części Rady Sołeckiej.
Po złożeniu życzeń i  otrzyma-

niu symbolicznej różyczki, któ-
rą wręczał wójt oraz sołtys, pa-
nie i  panowie wznieśli toast.
Panie poczęstowano herbatą,
kawą, napojami i  ciastem do-
mowej roboty, jak i  kupnym.

Nie brakowało również owo-
ców, ciastek, cukierków i  wielu
innych smakołyków. Uroczy-
stość zakończyła się ok. godziny
22.
Sołtys, Radny oraz przedsta-

wiciel Rady Sołeckiej pan Stefan
Wika serdecznie dziękują Pa-
niom: Halinie Tillak, Sylwii
Kieza oraz Renacie Tarnowskiej
za pomoc w  przygotowaniu
spotkania.
Wszystkim Paniom dziękuje-

my za przybycie.

Sołtys Ryszard Kieza

Dzień ósmego marca tradycyj-
nie obchodzimy jako dzień ko-
biet. Przez swoje młode życie
byłam świadkiem nie jednej ce-
lebracji tego dnia. Pamiętam
nawet, jak w  maturalnej klasie
dostałyśmy od naszych chłop-
ców po złotej rybce w  musztar-
dowym słoiku, co wywołało
wielki skandal w  szkole, bo
z  góry było wiadomo, jaki los
czeka biedne zwierzątka.
W  tym roku przeżyłam pew-

nego rodzaju szok. Nie przyszło
mi do głowy, że w  dzisiejszych
czasach można spotkać wspól-
noty, które spotykają się bezin-
teresownie. Na spotkanie kobiet
w  „Przysiółku Jabłonowice” tra-
fiłam przez przypadek. Syn za-
prosił mnie na występ z  okazji
Dnia Kobiet, w  którym brał
udział. Dzieci z  miejscowej
świetlicy, przygotowały pod
opieką p. Wiesławy Okoń pio-
senki i  wiersze opiewające zale-
ty wszystkich pań, zarówno
tych najmłodszych jak i  doro-
słych. Swój występ zakończyły

życzeniami i  rozdały własno-
ręcznie wykonane laurki. Spo-
tkanie zaszczycił swą obecno-
ścią wójt Wiesław Gębka.
Mnie urzekła atmosfera, jaką

stworzyły tutejsze mieszkanki.
Przysiółek Jabłonowice niczym
telewizyjne rozlewisko czekał
wraz z  właścicielką p. Alicją na
nadchodzących gości. Na sto-
łach znalazły się smakołyki:
ciasta, sałatki, które mnożyły
się wraz z  napływającymi Pa-
niami, bowiem każda przynosi-
ła ze sobą specjały. Po sali roz-
lewało się przyjemne ciepło
z  pieca i  zrobiło się gwarno
i  wesoło, chociaż mieszkanki
rozmawiały też o  sprawach po-
ważnych, dotyczących gminy
i  mającej powstać elektrowni
atomowej.
Uroczy wieczór dobiegł końca.

Żal było opuszczać to miejsce.
Nie mogę doczekać się kolejne-
go Dnia Kobiet w  Kierzkowie.

Katarzyna Milewska
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Dzień Kobiet w sołectwie Kierzkowo
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Dziękuję Sołtysowi z  Lubiatowa
Jakubowi Świątek oraz całej Ra-
dzie Sołeckiej za wyróżnienie
i  nagrodę, którą wręczył mi soł-
tys podczas zebrania wiejskiego
03.02.2012 r.Pragnę również po-
dziękować wszystkim, którzy
pomagali podczas prac społecz-
nych i  poświęcili swój czas na
pracę przy krzyżu w  Lubiatowie.
Byli to: p. Jakub Świątek, p. Mi-

chał Daszkiewicz, p. Władysław
Chyrzyński, p. Mariusz Leśnik,
p. Roman Strycharczyk, p, Mar-
cin Hinz, p. Sebastian Chyrzyń-
ski, a  p. Sławomirowi Dziobak
za koordynację tych prac.Na
nadchodzące Święta życzę
wszystkim światłości Jezusa.

Piotr Daszkiewicz z Lubiatowa

Podziękowania
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Dzień Kobiet w sołectwie Słajkowo

Podziękowanie
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Dzień Kobiet
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Komu przysługuje prawo do otrzymania
odszkodowania i zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę?
Każdy, kto doznał uszkodzeń ciała lub wy-

wołano u  niego rozstrój zdrowia, ma prawo
do odszkodowania i  zadośćuczynienia od
osoby odpowiedzialnej za zdarzenie lub jej
ubezpieczyciela. Życie pokazuje, że są to
najczęściej kolizje i  wypadki drogowe, ale
nie tylko. Bardzo często można żądać od-
szkodowania bezpośrednio od pracodawcy,
który jest odpowiedzialny za wypadek przy
pracy. Są to bardzo wysokie sumy, o  któ-
rych poszkodowany bez pomocy prawnika
nigdy by się nie dowiedział. Możliwe jest
także dochodzenie roszczeń odszkodowaw-
czych za wypadki polegające na poślizgnię-
ciu się na śliskiej lub uszkodzonej na-
wierzchni chodnika oraz w  wielu innych
przypadkach. Zawsze po wypadku warto
skontaktować się z  prawnikiem, aby do-
wiedzieć się czy w  związku z  konkretnym
wypadkiem należy się odszkodowanie.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowa-
nym?
Prawo stanowi, że osoba lub przedsiębior-

stwo odpowiedzialne za wypadek musi na-
prawić szkodę wyrządzoną poszkodowane-
mu. Naprawienie szkody obejmuje straty,
które poszkodowany poniósł (np. został
zniszczony samochód i  odzież poszkodowa-
nego) oraz korzyści których nie osiągnął
(np. poszkodowany w  wyniku wypadku do-
znał złamania nogi i  przez 3 miesiące nie
mógł pracować w  swoim przedsiębiorstwie
budowlanym). Poszkodowanemu, który do-
znał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdro-
wia należy się zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę – najczęściej jest to
największy element wszystkich świadczeń
odszkodowawczych. Jego wysokość zależy
od wszystkich aspektów sprawy, w  tym ro-
dzaju doznanych obrażeń, stopnia natęże-
nia cierpień fizycznych i  psychicznych oraz

ich długotrwałości, nasilenia bólu, długości
leczenia, wieku poszkodowanych i  wielu
innych czynników. W  przypadku początko-
wo pozornie niedużych obrażeń ciała to
przynajmniej kilka tysięcy złotych, a  często
kilkanaście tysięcy złotych. Przy poważniej-
szych obrażeniach ciała zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną wynosi od kilkudzie-
sięciu do kilkuset tysięcy złotych. Poszkodo-
wanemu należy się również zwrot kosztów
leczenia, a  w  niektórych przypadkach rów-
nież renta odszkodowawcza.

Co składa się na koszty leczenia, których
zwrotu można dochodzić od sprawcy wy-
padku lub jego ubezpieczyciela?
Koszty leczenia, które podlegają zwrotowi

przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub
bezpośrednio przez sprawcę to:
• koszty konsultacji lekarskich,
• koszty zakupu leków,
• koszty przejazdów do lekarzy,
• koszty zakupu kołnierza ortopedycznego,
temblaka, kul, wózka i  innego sprzętu or-
topedycznego oraz protez,

• koszty zakupu środków opatrunkowych,
• koszty lepszego odżywiania,
• koszty dodatkowej opieki,
• koszty związane z  przejazdami osób bli-
skich na wizyty do szpitala.

A co jeśli poszkodowany w następstwie
wypadku stał się niezdolny do pracy?
W  takiej sytuacji poszkodowanemu przy-

sługuje prawo do renty odszkodowawczej.
Jest to zupełnie inna renta, niż ta wypłaca-
na z  ZUS. Z  ubezpieczenia OC sprawcy albo
bezpośrednio od sprawcy przysługuje renta
na zwiększone potrzeby poszkodowanego,
renta za zmniejszone widoki na przyszłość,
renta z  tytułu całkowitej lub częściowej nie-
zdolności do pracy – w  tym z  tytułu zmniej-
szonych zarobków w  związku z  wypad-
kiem.

Od czego zacząć, żeby otrzymać wszystkie
przysługujące po wypadku świadczenia?
Przede wszystkim – nie opłaca się ignoro-

wać nawet najmniejszych dolegliwości bó-
lowych po wypadku. Należy jak najszybciej
skorzystać z  pomocy lekarskiej. Warto
w  tym celu zgłosić się do szpitala, gdzie zo-
staną wykonane badania i  diagnoza obra-
żeń ciała. Nawet za nieduże stłuczenia ciała
skutkujące niewielkimi dolegliwościami
bólowymi należy się zadośćuczynienie i  od-
szkodowanie. Warto pamiętać, że pozornie
małe dolegliwości bólowe mogą trwać dłu-
żej, niż się tego spodziewamy i  należy za-
bezpieczyć swoje zdrowie oraz swoje intere-
sy poprzez korzystanie z  opieki lekarskiej
jak najszybciej po wypadku. Należy stoso-
wać się do zaleceń lekarskich i  mówić leka-
rzom o  wszystkich, nawet najmniejszych,
dolegliwościach związanych z  wypadkiem.

Poszkodowani często pomijają dolegliwości
psychiczne, takie jak lęki i  bezsenność. Przy
dolegliwościach psychicznych po wypadku
również należy jak najszybciej podjąć le-
czenie u  lekarza psychiatry, do którego nie
trzeba mieć skierowania w  ramach Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Poszkodowani
w  wypadkach często są w  szoku i  dolegli-
wości bólowe zaczynają odczuwać dopiero
po kilku godzinach, a  często dopiero dru-
giego albo trzeciego dnia po wypadku.
Z  pomocy lekarskiej warto skorzystać jak
najszybciej po wypadku, ale nawet po kilku
dniach nie jest za późno na skorzystanie
z  porady lekarskiej i  zdiagnozowanie obra-
żeń, aby zapewnić właściwe leczenie i  ma-
teriał dowodowy do zgłoszenia roszczeń
ubezpieczeniowych.

Leczenie już jest prowadzone, jak otrzy-
mać wszystkie przysługujące świadczenia
odszkodowawcze?
W  ustaleniu prawidłowej kwoty zadość-

uczynienia i  odszkodowania warto skorzy-
stać z  pomocy doświadczonego prawnika
jeszcze przed zgłoszeniem roszczeń do
ubezpieczyciela. Doświadczony prawnik
wykaże wszystkie aspekty brane pod uwagę
przez ubezpieczyciela. Warto od początku
zadbać o  swoje interesy – dzięki skorzysta-
niu z  profesjonalnej pomocy prawnej, jest
dużo większa szansa na wypłatę prawidło-
wej kwoty zadośćuczynienia i  odszkodo-
wania już na etapie polubownym. W  spra-
wach, w  których poszkodowany na począt-
ku działał samemu, ubezpieczyciel najczę-
ściej zaniża wysokość zadośćuczynienia.
Gdy zakład ubezpieczeń podejmie decyzję
o  wypłacie zadośćuczynienia, dużo trudniej
uzyskać pełne zadośćuczynienie na etapie
polubownym, a  wtedy pozostaje jedynie
droga sądowa.
Dla osób poszkodowanych w  wypadkach

Kancelaria Prawna Mikolcz i  Wspólnicy
udziela darmowych porad prawnych. Aby
umówić się na bezpłatne spotkanie
z  prawnikiem proszę zadzwonić pod numer
58 573 17 34 lub napisać e-mail na adres
kancelaria@mikolcz-odszkodowania.pl.
W  razie potrzeby prawnik może spotkać

się z  poszkodowanym w  jego miejscu za-
mieszkania. Więcej informacji o  odszkodo-
waniach za wypadki znajdą Państwo na
stronie internetowej www.mikolcz-odszko-
dowania.pl.

Cezary Śpiewak-Dowbór, ekspert ds. od-szkodowań w Kancelarii PrawnejMikolcz i Wspólnicy.Zajmuje się dochodzeniem roszczeńw związku z wypadkami drogowymi, wy-padkami przy pracy i błędami medycznymi.Pomaga również członkom rodzin,które straciły osobę bliską w wypadkuśmiertelnym.

Prawnik radzi

Odszkodowania i zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę
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WÓJT GMINY CHOCZEWO

ogłasza, że w  dniu 25 maja 201 2 roku o  godz. 1 1 .00 w  siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy

publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości nr  509 o  powierzchni 1 000 m2, zapisanej

w  księdze wieczystej KW nr  40858, położonej w  obrębie ewidencyjnym Sasino z  przeznaczeniem na cele związane

z  obsługą turystów.

Działka nr  509 znajduje się na terenach oznaczonych w  planie symbolami: 8 KDW – „teren ulicy wewnętrznej”.

Zgodnie z  ewidencją gruntów działka opisana została jako droga.

Dzierżawa zawarta zostanie na czas od 20 czerwca do 1 9 września 201 2 roku . Wysokość wywoławcza czynszu

dzierżawnego 2.500  zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/1 00), wadium ustalono w  wysokości 500  zł.

W  przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej

trzech lat, nie posiadające zaległości podatkowych ani zaległości wynikających z  umów cywilnoprawnych wobec

Gminy Choczewo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1 . złożenie w  sekretariacie urzędu do dnia 21 maja 201 2 roku zaświadczenia o  zameldowaniu;

2. wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo w  banku KBS O/ Choczewo nr  69 8350 0004 2600 01 85

2000 001 0 do dnia 21 maja 201 2 roku . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych

na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

3. złożenie w  sekretariacie urzędu do dnia 21 maja 201 2 roku w  zamkniętych kopertach z  napisem „OFERTA NA

PRZETARG STILO” koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z  „warunkami przetargu”, które należy odebrać

w  siedzibie urzędu pok. nr  1 1 .

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choczewo, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od

zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu po zaliczeniu wadium płatny jest w dwóch ra-

tach wg „warunków przetargu”.

Bl iższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 1 7, 84-21 0 Choczewo,

woj. pomorskie, tel . 0-58 572-39-40 wew. 209.

Ogłoszenia

WÓJT GMINY CHOCZEWO

podaje do publicznej wiadomości, że w  dniu 4 kwietnia 201 2 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Choczewo, ul. Pierwszych Osadników nr  1 7 i   na stronie internetowej Urzędu: www.bip.choczewo.com.pl zostały

wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

RADA RODZICÓW

SERDECZNIE ZAPRASZA NAFestyn Rodzinny
który odbędzie się

21.04.2012 r.

w ZESPOLE SZKÓŁ im. Unii Europejskiej

w CHOCZEWIE
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Ogłoszenia

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych w 2012 r.Zapraszamy do współpracy!
Z dniem 15 marca 2012 r. ruszyła kolejna kampania składania wniosków obszarowych. Informujemy, iż doradcy
oraz specjaliści branżowi świadczą profesjonalną usługę przygotowania kompletnego wniosku o przyznanie płat-
ności wraz z załącznikami graficznymi. Odpłatność za tę usługę utrzymana została na poziomie roku ubiegłego.Doradca Rolny i  Rolno-środowiskowy na terenie gminy Choczewo Genowefa Błahuszewska wykonuje
wnioski na dopłaty bezpośrednie i rolno-środowiskowe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym; kom.sł. 797-010-641, kom. 788-981-589 oraz domowy 58/676-61-55 po godz.18.00.

Co wybrać do siewu i sadzenia?
Przypominamy, że przy wyborze materiału siewnego i sadzeniaków warto zwrócić uwagę na listę odmian zaleca-

nych do uprawy na obszarze województwa pomorskiego. Lista odmian dostępna jest miedzy innymi na stronach:
www.sdookarzniczka.pl, www.podr.pl lub bezpośrednio http://www.podr.pl/images/pliki/technologia/LZO_pomor-
skie_2012.pdf

Normy dobrej kultury rolnej
Od roku 2012 rolnicy są zobowiązani do przestrzegania dodatkowej normy dobrej kultury rolnej na działkach le-
żących w bezpośrednim sąsiedztwie wód płynących i stojących - dotyczącej zachowania stref buforowych. Pierw-
szą informacją o  istnieniu stref buforowych w  gospodarstwie są kody od Sb1 do Sb5 wpisane przy działkach
w karcie informacyjnej wniosku o płatność obszarową. Ustanowienie stref buforowych ma ograniczyć negatywny
wpływ stosowania nawozów na środowisko.

Przypominamy o zakazie wypalania traw, który jest także jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Z tego tytułu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać na rolników dotkliwe kary finansowe, oprócz kar
nakładanych przez policję, czy prokuraturę.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie dopłat do materiału siewnegoUWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY!SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS.
Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubie-

gać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skut-
ków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na sie-
dzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej
uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiado-
mić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednic-
twem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy
dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro. Infolinia ARR 22 661 72 72.

Co siać po zbożu i rzepaku?
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu przygotował tabelkę ułatwiającą następstwo upraw po zaoranym rzepakui zbożach. To, co możemy wybrać do zasiewu zależne jest, między innymi, od zastosowanego przed wymarznię-

ciem herbicydu. Zapoznajmy się, więc z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.
Poniżej prezentujemy nazwy środków ochrony roślin i zalecenia Instytutu Ochrony Roślin, przygotowane przez

inż. A. Paradowskiego.
Zalecenie Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu dotyczące następstwa roślin po zaoranym rzepaku:Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację szczegółową od Doradcy Rolnego Genowefy Błahu-szewskiej wysyłając zapytanie na adres e-mail: wandablah1@wp.pl.

Doradca Rolny
Genowefa Błahuszewska
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Ogłoszenia

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza do współpracy w za-
kresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracowni-
kami.

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy ba-
dania medycyny pracy i wydajemy orzeczenia lekarskie,
stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na
określonym stanowisku pracy.

Nasi specjaliści mają wszelkie uprawnienia do przepro-
wadzenia badań profilaktycznych:

· wstępnych,
· okresowych,
· kontrolnych.

Oferujemy następujące konsultacje specjalistyczne dla
potrzeb medycyny pracy:

· Laryngologiczne,
· Neurologiczne,
· Okulistyczne.

Zapraszamy do współpracy!
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Ogłoszenia

UUMMIIEEMMYY OOSSZZCCZZĘĘDDZZAAĆĆ WW SSKKOO –– WWYYNNIIKKII KKOONNKKUURRSSUU
11.. WW ddnniiuu 77 mmaarrccaa 22001122 rr.. pprrzzyy uuddzziiaallee kkoommiissjjii rroozzssttrrzzyyggnniięęttoo KKoonnkkuurrss zzoorrggaanniizzoowwaannyy pprrzzeezz KKaasszzuubbsskkii BBaannkk SSppóółłddzziieellcczzyy ww WWeejjhheerroowwiiee „„UUMMIIEEMMYYOOSSZZCCZZĘĘDDZZAAĆĆ WW SSKKOO”” ww kkaatteeggoorriiii NNAASSZZEE UUMMIIEEJJĘĘTTNNOOŚŚCCII..22.. DDoo kkoonnkkuurrssuu pprrzzyyssttąąppiiłłoo 1122 sszzkkóółł::11)) SSaammoorrzząąddoowwaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. GGeenn.. BBrroonnii ZZyyggmmuunnttaa BBeerrlliinnggaa ww BBoollsszzeewwiiee22)) ZZeessppóółł SSzzkkóółł iimm.. UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww CChhoocczzeewwiiee33)) SSaammoorrzząąddoowwyy ZZeessppóółł SSzzkkóółł ww KKoossttkkoowwiiee SSaammoorrzząąddoowwaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww KKoossttkkoowwiiee44)) SSaammoorrzząąddoowwyy ZZeessppóółł SSzzkkóółł ww GGnniieewwiinniiee SSaammoorrzząąddoowwaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. GGaabbrriieellaa NNaarruuttoowwiicczzaa ww GGnniieewwiinniiee55)) ZZeessppóółł KKsszzttaałłcceenniiaa ii WWyycchhoowwaanniiaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww RRoozzłłaazziinniiee66)) ZZeessppóółł SSzzkkóółł SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww ŁŁęęcczzyyccaacchh iimm.. MM.. KKoonnooppnniicckkiieejj77)) SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 33 ww RReeddzziiee iimm.. SStteeffaannaa ŻŻeerroommsskkiieeggoo88)) ZZeessppóółł KKsszzttaałłcceenniiaa ii WWyycchhoowwaanniiaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww GGoołłuubbiiuu99)) ZZeessppóółł SSzzkkóółł nnrr 11 SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr..44 iimm.. PPłłkk.. KKaazziimmiieerrzzaa PPrruusszzkkoowwsskkiieeggoo ww RReeddzziiee1100)) SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa pprrzzyy ZZKKiiWW ww KKaammiieenniiccyy SSzzllaacchheecckkiieejj1111)) ZZeessppóółł KKsszzttaałłcceenniiaa ii WWyycchhoowwaanniiaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. AAlleekkssaannddrraa MMaajjkkoowwsskkiieeggoo ww KKlluukkoowweejj HHuucciiee1122)) SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww CCiieekkoocciinniiee33.. DDoo BBaannkkuu ddoossttaarrcczzoonnoo 115577 pprraacc ppllaassttyycczznnyycchh,, ww ttyymm SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww CCiieekkoocciinniiee –– 99 pprraaccOOśśmmiioooossoobboowwaa kkoommiissjjaa,, ww kkttóórreejj sskkłłaadd wweesszzllii ddyyrreekkttoorrzzyy wwsszzyyssttkkiicchh ooddddzziiaałłóóww KKaasszzuubbsskkiieeggoo BBaannkkuu SSppóółłddzziieellcczzeeggoo oorraazz ddyyrreekkttoorr ddss.. hhaannddlloowwyycchh,, ppoobbuurrzzlliiwwyycchh oobbrraaddaacchh wwyybbrraallii ww ppiieerrwwsszzyymm eettaappiiee nnaajjcciieekkaawwsszząą pprraaccęę zz kkaażżddeejj SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj..WW kkoolleejjnnyymm eettaappiiee wwyybbrraannaa zzoossttaałłaa „„TTaa JJeeddnnaa JJeeddyynnaa”” nnaajjcciieekkaawwsszzaa pprraaccaa ppllaassttyycczznnaa,, aa ttaakkżżee pprrzzyyzznnaannee zzoossttaałłyy 44 wwyyrróóżżnniieenniiaa..

WWYYNNIIKKII::KKoonnkkuurrss „„UUMMIIEEMMYY OOSSZZCCZZĘĘDDZZAAĆĆ WW SSKKOO”” ww kkaatteeggoorriiii NNAASSZZEE UUMMIIEEJJĘĘTTNNOOŚŚCCII rroozzssttrrzzyyggnniięęttoo nnaassttęęppuujjąąccoo::11)) NNAAGGRROODDAA GGŁŁÓÓWWNNAA ((RROOWWEERR)) –– JJaakkuubb KKwwaaśśnniieewwsskkii kkll..II SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww CCiieekkoocciinniiee22)) PPIIEERRWWSSZZEE WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIEE ((KKSSIIĄĄŻŻKKAA)) –– MMaarrttaa MMeellzzeerr kkll..IIIIaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 33 ww RReeddzziiee   iimm.. SStteeffaannaa ŻŻeerroommsskkiieeggoo33)) DDRRUUGGIIEE WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIEE ((KKSSIIĄĄŻŻKKAA)) –– JJaakkuubb CChhmmuurrzzyyńńsskkii kkll..IIaa ZZeessppóółł KKsszzttaałłcceenniiaa ii WWyycchhoowwaanniiaa   iimm.. AAlleekkssaannddrraa MMaajjkkoowwsskkiieeggoo ww KKlluukkoowweejj HHuucciiee44)) PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE WWYYRRÓÓŻŻEENNIIEENNIIAA ((kkssiiąążżkkii))::   aa)) WWiikkttoorriiaa ŚŚmmiiggiieecckkaa kkll..IIII ZZeessppóółł KKsszzttaałłcceenniiaa ii WWyycchhoowwaanniiaa ww RRoozzłłaazziinniiee   bb)) TToommaasszz WWiisszznniieewwsskkii kkll..IIbb SSaammoorrzząąddoowwyy ZZeessppóółł SSzzkkóółł ww GGnniieewwiinniiee      SSaammoorrzząąddoowwaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. GGaabbrriieellaa NNaarruuttoowwiicczzaa ww GGnniieewwiinniieeNNaaggrrooddaa –– rroowweerr zzoossttaałłaa wwrręęcczzoonnaa ww ddnniiuu ddzziissiieejjsszzyymm nnaattoommiiaasstt ppoozzoossttaałłee nnaaggrrooddyy zzoossttaannąą wwrręęcczzoonnee pprrzzeezz ddyyrreekkttoorróóww ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh ooddddzziiaałłóóww KKa-a-
sszzuubbsskkiieeggoo BBaannkkuu SSppóółłddzziieellcczzeeggoo,, ppoodd kkttóórree pprrzzyynnaalleeżżąą sszzkkoołłyy ww tteerrmmiinnaacchh iinnddyywwiidduuaallnniiee wwyyzznnaacczzoonnyycchh..
ZZwwyycciięęsskkąą pprraaccęę ppllaassttyycczznnąą oorraazz pprraaccee wwyyrróóżżnniioonnee bbęęddzziiee mmoożżnnaa oogglląąddaaćć oodd ppiiąąttkkuu 1166 mmaarrccaa ww zzeewwnnęęttrrzznneejj ggaabblloocciiee KKaasszzuubbsskkiieeggoo BBaannkkuu
SSppóółłddzziieellcczzeeggoo ww WWeejjhheerroowwiiee pprrzzyy uull.. PPuucckkiieejj 55..

OFERTA PRACY
SMAŻALNIA RYB A.K. ZAMOJSCY

Zatrudni na sezon letni 4 osoby (Panie):
- 2 kelnerki
- 2 pomoce kuchenne

Praca począwszy od 1 maja 2012 r. do 24 czerwca –
weekendy.
Od 24 czerwca do 30 sierpnia na stałe (wszystkie dni
miesiąca).
Praca zmianowa 8-9 godzin dziennie.
Dobre warunki pracy oraz wynagrodzenia.
Telefon kontaktowy: kom. 604 907 280
Dom. 58 676 33 59

SMAŻALNIA RYB A.K. ZAMOJSCY
STILO KOŁO SASINA

SERDECZNIE ZAPRASZA
Smacznie, szybko, tanio...

A RYBKA BYŁA „PALCE LIZAĆ…”NAJLEPSZA W
OKOLICY!!!
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SSaammoorrzząąddoowwee PPrrzzeeddsszzkkoollee ww CChhoocczzeewwiiee

NNRR 44 ((114466)) ,, KKWWIIEECCIIEEŃŃ 22001122

W  środę 21 marca rodzice przedszko-
laków wzięli udział w  warsztatach
plastycznych. Wykonywali prace me-
todą decoupage (serwetkową). Pod
czujnym okiem prowadzącej zajęcia,
powstawały wiosenne kurczaki, ko-
guty, serduszka i  wiele innych cacek.
Mamy były zachwycone i  dumnie
prezentowały swoje dzieła.
Przedszkolaki na pierwszy wiosen-

ny wyjazd wybrały Teatr Muzyczny
w  Gdyni. Grupa starszaków i  średnia-
ków wybrała się na przedstawienie
pt. „Koziołek Matołek”. Z  powodu re-
montu teatru widowisko odbyło się
na scenie Domu Rzemiosła. Sala była
mniejsza, ale za to kontakt z  aktora-

mi bliższy. Dzieci wspólnie z  aktora-
mi tworzyły przedstawienie biorąc
udział w  tańcach i  śpiewach. Wróciły
do przedszkola bardzo zadowolone.
W  środę 28 marca w  przedszkolu

odbyło się spotkanie rodziców z  pe-
diatrą. Gościem naszym był Pan
Adam Hermann – prywatnie tata na-
szej podopiecznej Igi. Podczas prelek-
cji przedstawił wiele faktów i  obalił
mity związane z  opieką i  wychowa-
niem dziecka w  wieku przedszkol-
nym. W  trakcie spotkania nawiązała
się ożywiona dyskusja. Rodzice wy-
mieniali się doświadczeniem i  poglą-
dami. Bożena Paździo
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WWIIEEŚŚCCII CCHHOOCCZZEEWWSSKKIIEE 1919

Wycieczka do szkółki leśnej

Dzieci wybrały się na wycieczkę au-
tokarową do szkółki leśnej w  Dą-
brówce. Celem naszej wycieczki było
przybliżenie dzieciom wiedzy z  za-
kresu wychowania ekologicznego.
Pan Łukasz Kunz oprowadził nas po

szkółce leśnej i  pokazał dzieciom jak
rośnie las „od nasionka po duże drze-
wa – las”.
Na zakończenie spotkania dzieci

otrzymały drobne upominki oraz sa-
dzonkę drzewka, które posadzimy
w  naszym ogrodzie.
Zadowoleni i  pełni wrażeń wrócili-

śmy do przedszkola.

Witaj, wiosno!

21 marca, zgodnie z  tradycją, nasze
przedszkolaki pożegnały zimę. Grupa
starszaków przygotowała kukłę Ma-
rzannę, z  którą pożegnaliśmy się
w  ogrodzie przedszkolnym. Dzieci
grały na instrumentach i  głośno wy-

krzykiwały hasła: „Precz zimo zła”,
„Witaj wiosno”. Wiatr zaniósł naszą
kukłę „hen za góry za las”, jak śpie-
waliśmy w  naszej piosence i  od razu
zrobiło się cieplej i  wiosennie.
Po powrocie do przedszkola trwała

dalsza zabawa na cześć Pani Wiosny.

Halina Chmiel

Ratujmy las

Przedszkolaków odwiedzili
aktorzy z  Gdyni z  przed-
stawieniem pt. „Ratujmy
las”. Piękne, bajecznie ko-
lorowe kostiumy i  wesoła
muzyka spowodowały, że
całe widowisko było warte
obejrzenia.
Była to dla nas ciekawa

lekcja przyrody.
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ZZeessppóółł SSzzkkóółł ww CChhoocczzeewwiiee

Z  okazji pierwszego dnia wiosny w  Zespole
Szkół w  Choczewie został zorganizowany
Turniej klas IV-VI Szkoły Podstawowej pod
hasłem „Bezpiecznie zawsze i  wszędzie”.
Uczniowie mieli możliwość zaprezentowa-
nia umiejętności w  zakresie udzielania
pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeń-
stwa, a  także wykazania się wiedzą teore-
tyczną na w/w  tematy. Uroczystego otwar-
cia turnieju dokonał Dyrektor ZS – Pan An-
drzej Soboń, życząc wszystkim wspaniałej
zabawy. Nad sprawiedliwym przebiegiem
turnieju czuwało jury w  składzie: Pani Ma-
rzena Wyszecka, Pani Sylwia Leśnik-Ole-
szek, Pani Beata Żuk oraz Pan Karol Wojcie-
chowski – przedstawiciel Straży Pożarnej
w  Choczewie.
Po długiej zimie w  sali gimnastycznej za-

gościł bocian z  żabką, wprawiając nas w  ra-
dosny wiosenny nastrój, a  promyki słońca
wywołały uśmiech na twarzy każdego
uczestnika turnieju.
Uczniowie klas czwartych zaprezentowali

się w  strojach straży pożarnej, klasy piąte
w  strojach policji, zaś klasy szóste miały za
zadanie przebrać się w  stroje służby zdro-
wia. Mimo, że zadanie nie należało do naj-
łatwiejszych, uczniowie wykazali się og-
romną pomysłowością w  tworzeniu swoich

kreacji. Podczas trwania turnieju trzyoso-
bowe zespoły pracowały nad wykonaniem
plakatu .Tematyką plakatów było bezpie-
czeństwo: w  szkole, w  dyskotece, w  autobu-
sie, w  czasie ferii zimowych, itp. W  konku-
rencji wiedzy należało wykazać się znajo-
mością numerów alarmowych.
Nie lada wyzwaniem było wybranie z  róż-

nych pomocy medycznych tych, które za-
wiera apteczka. Najciekawszą konkurencją
okazała się ta, w  której należało udzielić
pierwszej pomocy w  sytuacjach: skalecze-
nia głowy (kl. 4), złamania ręki (kl. 5) oraz
oparzenia nogi (kl. 6). Po zakończeniu tej
konkurencji zaproszeni strażacy zaprezen-
towali prawidłowe udzielenie pierwszej po-
mocy w  w/w  sytuacjach.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się

konkurencja polegająca na wykonaniu naj-
ciekawszego stroju z  dwóch rolek papieru.
Następnym etapem naszego turnieju były

konkurencje sportowe: utrzymanie balonu
w  powietrzu za pomocą dmuchania, prze-
noszenie poszkodowanego przez ratowni-
ków, rzut woreczkiem do kosza, zszywanie
rany oraz głuchy telefon. Przyniosły one
dużo wyzwań i  emocji, które wzmagały do-
ping klas.
Najwyżej punktowanym zadaniem było

przygotowanie inscenizacji przez każdą
klasę na wcześniej wylosowany temat do-
tyczący bezpieczeństwa. Najciekawszą in-
scenizację zaprezentowały nam klasy: 4b
i  6a, które zostały za to nagrodzone bre-
loczkami odblaskowymi.
Na zakończenie Turnieju, strażacy wspól-

nie z  uczniami zainscenizowali wypadek
samochodu z  rowerzystą udzielając pierw-
szej pomocy.
Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami tur-nieju zostali uczniowie z  klasy Vb, na IImiejscu uplasowała się klasa VIa  , tuż zanią – klasa VIb. Klasy te zostały nagrodzone

bonami pieniężnymi z  przeznaczeniem na
potrzeby klasowe. Pozostałe zespoły otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz breloczki
i  opaski odblaskowe.
Uczestnicy turnieju pragną podziękować

Dyrekcji Szkoły, strażakom ze straży pożar-
nej z  Choczewa: Panu Karolowi Wojcie-
chowskiemu, Panu Dariuszowi Adamczew-
skiemu, Panu Bartoszowi Borowskiemu,
pielęgniarce szkolnej Pani Hannie Huk,
swoim wychowawcom za niezapomniane
przeżycia i  wspólnie spędzony czas oraz or-
ganizatorom zabawy.

PPiieerrwwsszzyy ddzziieeńń wwiioossnnyy

UWAGA!!!

W związku z pojawiającymi się pytaniami rodziców o obowiązek przedszkolny ich dzieci, uprzejmie wyjaśniamy, że pomimo przesunięcia do września
2014 r. obowiązku szkolnego dla 6-latków, obowiązek przedszkolny dla 5-latków został utrzymany w mocy, co oznacza, że 5-latki nadal będą objęte

rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
MEN wyjaśnia, że gdyby decyzją rodziców dziecko, które odbyło przygotowanie przedszkolne jako 5-latek, nie miało pójść do pierwszej klasy, będzie

musiało kontynuować edukację przedszkolną.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.09.1991r o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004r, Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami).
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Zespół Szkół w Choczewie

Dnia 10.03.2012 r. w  I  LO im.
Króla Jana III Sobieskiego
w  Wejherowie odbył się I  Po-
wiatowy Konkurs z  Języka An-
gielskiego, który skierowany był
do uczniów z  III klas gimna-
zjum. Naszą szkołę zeprezento-
wało 3 uczniów z  klasy III B: Jo-
anna Żuk, Maja Labuda i  Mar-
cin Dzięgielewski. Konkurs
składał się z  2 części – pisemnej
i  ustnej. Uczniowie napisali
trudny test, który zawierał tre-
ści leksykalno-gramatyczne
oraz zagadnienia dotyczące
krajów anglojęzycznych. Po
sprawdzeniu testu okazało się,

że Joasia Żuk zakwalifikowała
się w  do dalszego, ustnego eta-
pu konkursu. Wszyscy uczest-
nicy zaprezentowali bardzo
wysoki poziom znajomości ję-
zyka angielskiego.
Z  przyjemnością informuje-

my, że Joanna Żuk zajęła 5
miejsce i  tym samym zdobyła
dodatkowe punkty rekrutacyjne
przy naborze do szkół ponad-
gimnazjalnych. Konkurs orga-
nizowany był po raz pierwszy
i  mamy nadzieję, że nie ostatni.
Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu!Agnieszka Dettlaff

Wiosna, wiosna...

Tradycyjnie w  Szkole Podstawo-
wej w  Ciekocinie powitano wio-
snę. Tego dnia Oddział Przed-
szkolny przedstawił krótkie
przedstawienie a  uczniowie
klas IV-VI zatańczyli do piosenki
Michela Telo –Ai se eu te pego.
Nie zabrakło także konkursów.
I  m-ce w  konkursie na przebra-
nie wiosenne zajął Aleksander
Malinowski z  kl. ”0”- bocian,
II  m-ce Anita Orzechowska
kl.”0” oraz Wiktoria Płotka
kl.”0”- wiosenki, III  m-ce Sandra
Wójcik kl.VI- winogrono oraz
Mariusz Książek kl.IV- wiosen-

na blondynka - wszyscy zwy-
cięzcy oraz wyróżnione osoby
otrzymały nagrody. Uczniowie
klas młodszych tym razem za-
skoczyli wszystkich, ponieważ
cała klasa I  przebrała się za
pszczółki, klasa II za biedronki
a  klasa III za żabki. Nie obyłoby
się tego dnia bez konkursu
„Marzanna”, którego zwycięzcą
została klasa I  a  w  nagrodę
otrzymała ogromny worek sło-
dyczy. Na zakończenie dnia
wszyscy spotkali się przy ogni-
sku podczas pieczenia kiełba-
sek.
Mamy nadzieję, że na dobre

pożegnaliśmy zimę.Samorząd Uczniowski

Taki tytuł miał konkurs pla-
styczny ogłoszony przez Ka-
szubski Bank Spółdzielczy dla
klas I-II Szkół Podstawowych.
Uczniowie mieli za zadanie wy-
konać plakat kolejnej edycji
konkursu „UMIEMY OSZCZĘ-
DZAĆ W  SKO 2012/2013”.
Tym razem zwycięzcą został

uczeń Szkoły Podstawowej
w  Ciekocinie Jakub Kwaśniew-
ski uczeń klasy I. Pokonał
uczniów z  12 szkół z  powiatu
wejherowskiego zgłoszonych do
konkursu. Dnia 15 marca dy-
rektor Kaszubskiego Banku
Spółdzielczego w  Choczewie p.
Katarzyna Olszowiec oraz
przedstawiciel d/s marketingu
p. Dorota Zborowska przyjecha-

ły do szkoły, aby osobiście wrę-
czyć główną nagrodę zwycięzcy
w  obecności wszystkich ucz-
niów i  nauczycieli. Jakież było
zdziwienie Jakuba, który licząc
na nagrodę książkową, ujrzał
rower. Jedno z  marzeń, które
przedstawił na swoim plakacie
spełniło się nieoczekiwanie
i  tak szybko. Przedstawiciele
banku nie zapomnieli także aby
wyróżnić pozostałych uczestni-
ków konkursu - otrzymali na-
grodę pocieszenia.
Gratulujemy zwycięzcy oraz

rodzicom Jakuba i  zachęcamy
dzieci do udziału we wszystkich
konkursach ogłaszanych
w  szkole. Wychowawca kl.I

Dnia 02.03.2012r. w  ramach lek-
cji wiedzy o  społeczeństwie kla-
sy drugie gimnazjum wraz z  p.
Henryką Soboń udały się z  wi-
zytą do urzędu gminy. Były to
zajęcia, gdzie mieliśmy możli-
wość wtajemniczenia się w  za-
kres pracy wójta, rady gminy,
a  także zapoznanie się z  wy-
działami, które funkcjonują
w  urzędzie. Naszym przewodni-
kiem był Przewodniczący Rady
Gminy Choczewo. Lekcja znacz-

nie przybliżyła nam tajniki
pracy gminy.
Bardzo dziękujemy Przewod-

niczącemu Rady Gminy Panu
Krzysztofowi Łasińskiemu,
Wójtowi Gminy Choczewo Panu
Wiesławowi Gębce oraz pra-
cownikom Urzędu za poświęco-
ny nam czas i  przekazanie cen-
nych informacji, które niewąt-
pliwie przydadzą się nam
w  dorosłym życiu.M. Grabowska

W  styczniu 2012 r. klasa II a  czy-
tała lekturę pt. ”Zaczarowana
zagroda”, której autorami są
Alina i  Czesław Centkiewiczo-
wie. W  trakcie omawiania lek-
tury dzieci przynosiły różne
materiały informacyjne, które
przybliżały im wiadomości
o  Antarktydzie. Wykonały ga-
zetkę i  makietę góry lodowej
z  jej mieszkańcami i  bohatera-
mi lektury.
Po opracowaniu lektury nasza

pani Mirosława Rudnicka zor-
ganizowała konkurs znajomo-
ści lektury oraz wiedzy o  An-
tarktydzie. Test zawierał 13 py-
tań,   m.in. „PODKREŚL NAZWY

ROŚLIN SPOTYKANYCH NA AN-
TARKTYDZIE: ŚWIERK POROSTY
PRZEBIŚNIEGI MCHY KROKUSY”.
Maksymalną ilość punktów
zdobył Wojciech Świtała, miej-
sce II zajęli: Magdalena Stron-
gowska, Wiktor Witkowski,
Adam Grzanka, na miejscu III
znaleźli się: Michał Rytlewski,
Tomasz Koter i  Weronika Ko-
picka. W  nagrodę otrzymaliśmy
dyplomy i  książki.
Taki test to interesująca zaba-

wa i  dobry sposób na poznanie
lektury. Gospodarz klasyWojciech Świtała

Wizyta w Urzędzie Gminy

Odwiedzamy lodową krainę

I Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego

Umiemy oszczędzać w SKO 2012/2013

Szkoła Podstawowa w Ciekocinie
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Zuchy i harcerze

Tylko raz na cztery lata obcho-
dzimy imieniny zucha, właśnie
29 lutego. W  tym roku przypa-
dało to w  środę, jednak wszyst-
kie chętne zuchy zostały zapro-
szone przez naszą druhnę do
udziału w  ciekawych warszta-
tach tworzenia MASEK
w  CZWARTEK - 1 marca. Zajęcia
odbyły się na Zamku w  Kroko-
wej i  były prowadzone bardzo
profesjonalnie. Trzy godziny
pracy upłynęły bardzo szybko.
Oprócz zuchów z  naszej groma-
dy przybyły na nie dwie harcer-

ki z  drużyny "WILKI". Wspaniale
było ręcznie smarować klej na
gazety, przyklejać do kartonów,
robić brwi, policzki, nosy, zębi-
ska i  doczepiać włosy oraz bro-
dę. Na sam koniec pomalowa-
liśmy nasze maski, aby niesa-
mowicie piękne przywieźć do
domów. Robiliśmy maski stwo-
rów wodnych - syren, nimf, le-
wiatanów itd. Efekty naszej
pracy można podziwiać ogląda-
jąc poniższe zdjęcia.ZUCHY Z 10 WLGZ„MALI KORSARZE”

29 LUTEGO  Imieniny Zucha I TURNIEJ STRZELNICZY GROMADY
Podczas kilku zbiórek gromady
przeprowadzone zostaną Tur-
nieje Strzelnicze. Osobno oce-
niane będą zuchenki oraz zu-
chy. Pierwszy turniej już za na-
mi, panowie oddali po 3 strzały,
a  panie po 2 (z  braku czasu).
Nadrobimy to jednak podczas
kolejnego turnieju gromady.
Wszystkie zuchy spisały się re-
welacyjnie. Po podsumowaniu
wszystkich spotkań wyłonimy
zwycięzców w  kategorii ZUCH
i  ZUCHENKA. Najlepsi otrzymają
MEDALE : złoty, srebrny i  brązo-
wy. Poniżej wyniki z  pierwszego
spotkania: ZUCHENKI: Judyta - 4
pkt., Partycja D. - 7 pkt., Zosia
W. - 15 pkt., Magda J. - 11 pkt.,
Dominika - 4 pkt., Patrycja K. - 7
pkt., Karolina - 7 pkt., Matylda -
8 pkt., Zosia M. - 13 pkt., Magda

P. - na kolejnym turnieju. ZU-
CHY : Patryk - 20 pkt., Oskar - 12
pkt., Artur - 17 pkt., Tymek - 4
pkt., Wiktor - 1 pkt., Adam - 20
pkt., Franek - 7 pkt.
Oprócz strzelania i  zdobywa-

nia punktów bawiliśmy się
podczas zbiórki w  nasze ulu-
bione zabawy. Dziękujemy Aga-
cie, Idze, Szymonowi oraz Artu-
rowi - harcerzom z  10 WLDH
"WILKI" za pomoc podczas Tur-
nieju. To oni czuwali wraz
z  naszą druhną nad przebie-
giem spotkania, ładowali broń,
służyli za podpórkę, dbali o  na-
sze bezpieczeństwo, przypinali
tarcze do strzelania i  liczyli
punkty. Zuchy z 10 WLGZ„MALI KORSARZE”

11 MARCA  Mistrzostwa Pływackie
Gdańskiej Chorągwi ZHP
Na mistrzostwa pływackie
z  naszej drużyny pojechała tyl-
ko jedna harcerka, ale wszyscy
jesteśmy z  niej bardzo dumni
A  oto krótka relacja z  mi-

strzostw: Dnia 11.03.2012 roku
odbyły się zawody pływackie
Chorągwi Gdańskiej ZHP. Roz-
poczęły się one o  9:15. Najpierw
wszyscy uczestnicy zapisali się
na liście obecności, aby dostać
znaczek i  kupon na pizzę. Po-
tem rozpoczęła się główna część
mistrzostw, a  mianowicie "roz-
pływanie" i  wyścigi zuchów,
harcerzy, starszych harcerzy,
wędrowników, instruktorów
i  seniorów. Wszystko trwało
bardzo długo, ale w  przerwie
między konkurencjami można
było posilić się i  napić. Po dłu-
gich oczekiwaniach zostały
ogłoszone wyniki. Okazało się,
że zawodniczka z  naszej druży-

ny - Julia Sternicka zajęła II
miejsce w  stylu dowolnym, IV
miejsce w  stylu grzbietowym
i  dzięki temu III miejsce w  pio-
nie harcerskim kobiet. Wszyscy
bardzo zmęczeni, ale i  zadowo-
leni wróciliśmy do domu około
godziny 17:00. Stomatolog :)KaszubskoHarcerska Wesoła Nutka

15 marca br. drużyna nasza
wzięła udział w V Festiwalu
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
naszego hufca. W tym roku
festiwal odbył się pod hasłem
naszego regionu – Kaszub i z
tego powodu można było
usłyszeć wykonania tylko w
języku kaszubskim. W naszych
domach bardzo rzadko mówi
się tym językiem, więc było to
spore wyzwanie. Jednak bardzo
dzielnie daliśmy sobie radę
podczas prób w harcówce. Na
festiwalu zaśpiewaliśmy „Kozę”

przy ciekawej choreografii,
którą sami ułożyliśmy. Z
drużyny naszej wystąpili
harcerze i harcerki, na których
zawsze można liczyć : Agata
Knapińska, Iga Witkowska, Ola
Łasińska, Ada Knapińska,
Wiktoria Cielecka, Sara
Grabińska, Kasia Kesler, Julia
Sternicka, Błażej Woźniak,
Paweł Woźniak, Mateusz Kesler,
Szymon Wejer, Wacek Lipiec,
Artur Grabiński i Mateusz
Kesler.Harcerze z 10 WLDH „WILKI”
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BBiibblliiootteekkaa

5 marca, w  słoneczny ponie-
działkowy poranek, w  naszej
Bibliotece odbyło się kolejne
spotkanie z  cyklu „Nasza Gmina
Czyta Dzieciom”. Tym razem
uczniom klasy II c czytał wice-
wójt Gminy Choczewo Pan Ma-
riusz Pardus, a  tematem czyta-
nia były owoce, warzywa i  za-
sady zachowania się przy stole.
Po wysłuchaniu utworów

dzieci umyły ręce, założyły far-
tuszki i  pod bacznym okiem
swojej wychowawczyni Pani
Basi Cholka zabrały się do
przygotowywania zdrowych
i  apetycznie wyglądających ko-
lorowych kanapek. Poczęsto-
wały nimi swojego gościa oraz
pracowników biblioteki, a  resz-
tę kanapek spałaszowały na
drugie śniadanie. E. Wójcik

Nasza gmina
czyta dzieciom

15 marca br. w  czytelni naszej
Biblioteki odbył się pierwszy
w  tym roku „Czwartkowy wie-
czór z  poezją”. Tym razem spo-
tkanie odbyło się w  węższym
niż zazwyczaj gronie, jednak
nie przeszkodziło to w  stworze-
niu miłej i  nastrojowej atmos-
fery.
Jak zawsze nie zawiodły Panie

Teresa Wierska, Gienia Kramek
i  Edyta Korth, które zaprezen-
towały zgromadzonym kilka
preferowanych przez siebie
wierszy naszej noblistki Wisła-
wy Szymborskiej.
Miło nam było gościć ponow-

nie sympatyków liryki z  naszej
gminy i  już dziś zapraszamy na
kolejny wieczorek z  poezją.

Czwartkowy wieczór z poezją

Hasło krzyżówki z  nr-u  3 (145)
Wieści Choczewskich brzmi KA-
TALOG. Wpłynęło 19 prawidło-
wych rozwiązań. Dostarczyli je:
Czesława Bocho, Anna Bach,

Szymon Fryc, Grzegorz Erd-
mann, Łukasz Maszkiewski,
Joanna Wojdat, Agnieszka
Góźdź, Paweł Wypych, Aneta
Bieniek, Zuzanna Szulc, Emilia
Kowalewska, Przemysław Du-
da, Sylweriusz Goyke, Barbara
Zondziuk, Anna Zabłotnia, Mał-
gorzata Król, Irena Fidurska,
Oskar Milewicz, Monika Lat-
kowska.
Losowanie wyłoniło zwycięz-

cę: Pana Oskara Milewicza,
któremu gratulujemy. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy wzięli
udział w  naszym konkursie
i  zachęcamy do udziału w  ko-
lejnym. Dziękujemy również
Ani za wylosowanie zwycięzcy.

Losowanie

SSzzkkoołłaa zz ppaassjjąą

Dnia 13.03.2012r. na 7 godzinie lekcyjnej odbył się mini-festiwal
piosenki dziecięcej Natalii Kukulskiej, w  którym uczestniczyły gru-
py artystyczne wraz z  mediami. Dziewczęta były bardzo podekscy-
towane , ale zarazem bardzo zestresowane. P. Dorota przywitała
nas serdecznie, przedstawiła jury oraz wokalistów.
Jako pierwsza zaśpiewała Aleksandra Zapora z  klasy II a. Piosen-

kę, którą wykonała nosiła tytuł: „Mała, smutna królewna”. Ola za-
skoczyła jury swoim olśniewająco pięknym głosem… aż jeżył się
włos na głowie. Następną wykonawczynią była Agata Knapińska
z  klasy I  a, która śpiewała utwór pt. „E.T.” przygrywając gitarą, choć
stres zrobił swoje, piękny głos Agaty przyćmił wszystko – nie było
źle! Przedstawicielką naszej klasy IIc była Ksenia Wiącek, która
w  dość oryginalny sposób wyrapowała piosenkę "Ojciec Wirgiliusz".
Dla Kseni występ sprawił niezłą frajdę. Przekształciła piękną dzie-
cięcą piosenkę w  coś co nie miało „rąk i  nóg”. Jedynym plusem te-
go szokującego występu było to, że Ksenia rozbawiła wszystkich do
łez! Czas na ostatnią grupę dziewcząt: Malwinę Sarzyńską, która
grała na keyboardzie oraz wokalistki: Małgorzata Grabowska, Ka-
rolina Wyszecka i  Aleksandra Łasińska z  klasy II b w  piosence „Bal
moich lalek”. Ich śpiew powalił nas z  krzeseł, to było rewelacyjne!
Niestety nie wszystkie klasy pojawiły się na festiwalu.
Po występach, nastąpiła krótka przerwa, po której usłyszeliśmy

ogłoszenie wyników:I MIEJSCE Klasa II bII MIEJSCE Klasa II aIII MIELSCE Klasa I  aIV MIEJSCE Klasa II c

Mini-festiwal piosenki dziecięcej Natalii Kukulskiej






