
ISSN 1508-5864
NR 7 (149)
LIPIEC
2012

ROK (XIV)

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka

przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek

od 9:00 do 17:00

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pok. nr 1
w każdy poniedziałek

od 14:00 do 17:00

Egzemplarz bezpłatny

DNI GMINY CHOCZEWO 2012
I ŚWIĘTO LETNIEJ JAGODY

W dniach 20-22 lipca w Kopalinie odbyły się
kolejne już Dni Gminy Choczewo, podczas
których organizator zapewnił mnóstwo róż-
norodnych atrakcji. Ciekawym i pierwszym
tego typu wydarzeniem na terenie naszej
gminy był Półmaraton Rolkarski. Uczestni-
czyło w nim blisko 150 osób, w tym również
dzieci. Interesującym akcentem był namiot
naukowy głównego sponsora PGE EJ1,
w którym naukowcy z Narodowego Centrum
Badań Jądrowych w Świerku przedstawiali
różnorodne doświadczenia, po których moż-
na było sprawdzić swoja wiedzę w quizie
z nagrodami. Natomiast na komputerowym
symulatorze jądrowego reaktora badawczego
można było uruchomić go i sterować jego
pracą. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był
zespół Brathanki.
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Dnia 27 czerwca 2012 r. w  Sali konferencyjno-
wystawowej w  Centrum Informacji
Turystycznej w  Choczewie odbyła się XIX
sesja Rady Gminy Choczewo.

Pierwszym punktem Sesji było złożenie
przez Wójta Gminy Choczewo i  Przewodni-
czącego Rady Gminy Choczewo, podziękowań
i  kwiatów Pani Genowefie Błahuszewskiej za

30 lat pracy jako Doradca PODR przy Urzędzie
Gminy w  Choczewie.

W  dalszej kolejności porządek obrad
obejmował protokołu z  poprzedniej sesji oraz
informację Wójt z  działalności międzysesyj-
nej.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w  sprawie zmiany budżetu

gminy na 2012 rok.
2. Uchwała w  sprawie uchylenia Uchwały Nr

XVII/134/12 z  dnia 7 maja 2012 r. w  sprawie
włączenia Samorządowego Przedszkola
w  Choczewie do Zespołu Szkół im. Unii
Europejskiej w  Choczewie.

3. Uchwała w  sprawie nadania nazwy ulicy
we wsi Sasino.

4. Uchwała w  sprawie zmiany składu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w  Choczewie.

5. Uchwała w  sprawie zmiany Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w  Choczewie.

6. Uchwała w  sprawie zmiany Statutu
Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w  Choczewie.

7. Uchwała w  sprawie podziału Gminy
Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i  numerów oraz liczby radnych
wybieranych w  każdym okręgu.

8. Uchwała w  sprawie upoważnienia do
reprezentowania Rady Gminy Choczewo
przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w  Gdańsku.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami
zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicz-
nej (BIP) na stronie internetowej Gminy Cho-
czewo, www.choczewo.com.pl, gdzie udostęp-
nione są wszystkie uchwały.

XIX Sesja RadyGminyChoczewo
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Zadłużenia w  stosunku do banków i  fundu-
szów celowych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą
ogółem 9.071.541,00 zł, w  tym z tytułu:
• zaciągniętych kredytów: 7.681.000,00  zł,
• zaciągniętych pożyczek: 1.390.541,00  zł.
Kredyt zaciągnięty na realizację zadania in-
westycyjnego pn. „Dokończenie budowy
obiektu Zespołu Szkół w  Choczewie przy ul.
Szkolnej 2, poprzez wykonanie elewacji wraz
z  dociepleniem i  wymianą stolarki okiennej,
dokończeniem prac budowlanych i  wykoń-
czeniowych pomieszczeń przy sali sportowej,
wykonanie robót zewnętrznych, w  tym małej
architektury“ na dzień 31.12.2011 wynosi
245.600,00. Jest spłacany regularnie w  rów-
nych ratach miesięcznych po 6.600,00. Ostat-
nia rata przypada na grudzień 2014.W  2007 roku Gmina zaciągnęła kredyt
w  wysokości 1.800.000,00 na zadanie inwe-
stycyjne pn. „Rozbudowa i  modernizacja bu-
dynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w  Chocze-
wie“. Umowa kredytowa została podpisana
w  m-cu czerwcu 2007 r. na okres 10 lat. Kre-
dyt ten rozpoczęto spłacać z  dniem 01 paź-
dziernika 2007 roku. Na dzień 31.12.2011 zadłu-
żenie gminy z  tytułu jego zaciągnięcia wynosi1.035.000,00. Gmina regularnie spłaca swoje
zobowiązania w  równych miesięcznych ra-
tach po 15.000,00.W roku 2009 Gmina zaciągnęła kredyt na
występujący deficyt budżetowy w  wysokości1.000.000,00. Kredyt zaciągnięty na okres 10
lat, z  okresem karencji spłaty od stycznia 2011
roku. Spłata następować będzie w  równych
ratach miesięcznych po 8.300,00, począwszy
od roku 2011. Na dzień 31.12.2011 zadłużenie
gminy z  tytułu jego zaciągnięcia wynosi900.400,00.

Natomiast w maju 2010 roku Gmina pod-
pisała umowę z  wyłonionym w  postępowa-
niu przetargowym bankiem na udzielenie
gminie kredytu w  wysokości 3.000.000,00.
Kredyt udzielony na okres 10 lat z  terminem
spłaty od stycznia 2011 roku w  równych ra-
tach miesięcznych po 25.000,00. Na dzień
31.12.2011 zadłużenie gminy z  tytułu jego za-
ciągnięcia wynosi 2.700.000,00.W listopadzie 2011 roku Gmina zaciągnęła
kredyt na występujący deficyt budżetowy
oraz spłatę kredytów i  pożyczek w  wysokości3.000.000,00. Kredyt zaciągnięty na okres 8
lat, z  okresem karencji spłaty na okres od
stycznia 2012 roku. Spłata następować będzie
w  ratach miesięcznych po ~ 25.000,00, po-
cząwszy od roku stycznia 2012 r. Na dzień
31.12.2011 zadłużenie gminy z  tytułu jego za-
ciągnięcia wynosi 3.000.000,00.W  roku 2007 Gmina zaciągnęła pożyczkę
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej w  Gdańsku na za-
danie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjno tłocznej na trasie

Lublewo-Lublewko-Choczewo do oczyszczalni
ścieków w  Choczewie“. Pożyczkę rozpoczęła
spłacać w  roku 2008 w  równych ratach
kwartalnych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. za-
dłużenie z  tytułu zaciągniętej pożyczki wyno-
si 390.000,00.

Ponadto w  roku 2010 Gmina podpisała
umowę z  WFOŚiGW w  Gdańsku na udzielenie
pożyczki w  wysokości 1.000.000,00 na reali-
zację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
oczyszczalni ścieków w  Choczewie“. Pożyczkę
udzielono na okres 6 lat z  terminem spłaty
począwszy od I  kwartału 2011 roku w  ratach
kwartalnych po 55.000,00. Na dzień 31 grud-
nia 2011 r. zadłużenie z  tytułu zaciągniętej
pożyczki wynosi 880.000,00.W  2011 roku Gmina podpisała umowę
z  WFOŚiGW w  Gdańsku na udzielenie krótko-
terminowej pożyczki w  wysokości2.600.000,00 na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków
w  Choczewie“. Z  powyższego zrealizowano
1.522.239,00 i  spłacono sumę 1.401.698,00. Na
dzień 31 grudnia 2011 r. zadłużenie z  tytułu
zaciągniętej pożyczki wynosi 120.541,00.

Niniejsze dane pochodzą z  załącznika do
uchwały Rady Gminy Choczewo w  sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Choczewo za rok 2011. Dokument ten jest po-
wszechnie dostępny w  Urzędzie. Wynika
z  niego jednoznacznie, że obecne zobowiąza-
nia nie są wynikiem tylko roku 2011, ale
trudności finansowe Gminy zaczęły się
znacznie wcześniej.

Kosztydziałania GOKSiR-u  w  latach 2008-2011

W  dniu 12.07.12 r. W  Urzędzie Gminy Cho-
czewo odbyło się spotkanie z  p. Andrzejem
Piotrowicz i  p. Piotrem Kamort z  Pomor-
skiego Stowarzyszenia Wspólna Europa
(PSWE) w  sprawie budżetu projektu See-
more. W  spotkaniu wzięli udział Radni
Gminy Choczewo.

Projekt ten dotyczy montażu pętli in-
dukcyjnych w  celu budowania natężenia
ruchu pieszego i  rowerowego. Również
w  ramach tego projektu w  2013 roku będą
zamontowane dyspensery na rogatkach
głównej ulicy w  Choczewie. Bezpłatnie
z  owych dyspenserów, przez zainteresowa-
nych wczasowiczów, będą pobierane mapy
obejmujące obszar gminy z  uwzględniony-
mi drogami rowerowymi, atrakcjami tego
rejonu, pensjonatami itd.

W  związku z  licznymi pytaniami Wójt
Gminy Choczewo postanowił zorganizować
spotkanie z  wszystkimi Radnymi w  celu
wytłumaczenia pewnych pytań. Spotkanie
ustalono na 23.07.12r. w  Urzędzie Gminy
Choczewo. O  godzinie 17.00. M. Górnisiewicz

Historia
gminnegodługu

See
more
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Podpisanie umowy partnerskiej było pierw-
szym etapem zapewniającym rozwój i  akty-
wizację społeczności lokalnej. Następstwem
było podpisanie umowy wsparcia animacyj-
nego w  dniu 29.06.12r. w  Choczewie.

W  ramach wsparcia Regionalnego Ośrodka
EFS (ROEFS) zapewnia pomoc merytoryczną
animatora, współpracę z  liderami lokalnymi
działającymi w  Choczewie i  okolicach. Rów-
nież animator wspiera działania dotyczące
konsultowania pomysłów, przygotowuje i  re-
alizuje projekty składowe w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego i  innych
środków. W  zadaniach ROEFS jest również
informowanie o  organizowanych szkole-
niach i  spotkaniach informacyjnych czy
konferencjach.

Ponownie poczyniliśmy duży krok w  na-
byciu umiejętności pozyskiwania środków
unijnych. M. Górnisiewicz

Umowa
wsparcia
operacyjnego

A t om ow e d y l e m a t y
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Założyciel Greenpeacew  Choczewie
Dnia 10 lipca 2012 r. o  godzinie 17 w  Sali
konferencyjno-wystawowej w  Centrum
Informacji Turystycznej Urzędu Gminy
w  Choczewie odbyło się spotkanie z  jed-
nym z  założycieli międzynarodowej or-
ganizacji ekologicznej Greenpeace – Dr
Patrickiem Moore.

W  latach 70-tych jako lider wielu
kampanii ekologicznych, był siłą napę-
dową organizacji w  kształtowaniu kie-
runku jej rozwoju. Był uczestnikiem
pierwszych akcji protestacyjnych prze-
ciwko amerykańskim próbom nuklear-
nym. Potem brał  m.in. udział w  prote-
stach przeciwko francuskim testom
jądrowym czy polowaniom na wielory-
by. Z  tego ruchu powstała organizacja
Greenpeace. Przez lata Greenpeace sta-
wało się największą na świecie organi-
zacją ekologiczną działającą na rzecz
ekologii i  wspierającą wszelkie działa-
nia proekologiczne. W  1976 roku Patrick
Moore został jednym z  dyrektorów Gre-
enpeace. W  1986 roku odszedł z  organi-
zacji – jak sam mówi - podjął taką de-
cyzję, gdy Greenpeace zdecydowało się
poprzeć powszechny zakaz używania
chloru.- Tłumaczyłem im wówczas, że chlor

jest pierwiastkiem naturalnie występu-jącym w  przyrodzie, jednym z  najważ-niejszych. Nie mogłem się pogodzić z ta-ką kampanią - powiedział dr  Patrick
Moore.

Dodał również, że:- Nie chciałem tylko atakować. Uwa-żałem, że jeśli mówimy, by nie korzystaćz  danego rodzaju energii, to należywskazać, jakiej powinniśmy używać.Ludziom nie można mówić tylko o  tym,czego nie wolno im robić.W  latach 70-tych uważaliśmy, żewszystko co jest związane z atomem jestzłe, a to był błąd. Gdyby wtedy ruch narzecz ochrony środowiska zauważył, żeenergia jądrowa jest lepsza niż energiaz  węgla, to sytuacja dzisiaj byłaby dlanas i środowiska bardziej korzystna.
W  ostatnich latach, dr  Moore skupił

się na promowaniu zrównoważonego
rozwoju i  budowaniu dialogu społecz-
nego. Obecnie, jako przewodniczący
oraz szef działu badawczego Greenspirit
Strategie Ltd. w  Vancouver, koncentruje
swoją aktywność  m.in. na polityce
ochrony środowiska, energii oraz
zmian klimatycznych.
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W  dniach 30.06 – 01.07.2012r. na
gminnym obiekcie sportowym
w  Choczewie odbyły się Mistrzo-
stwa dla dzieci z  okolicznych po-
wiatów powiązane z  Euro 2012.
Impreza ta została również roz-
szerzona o  obiekty sportowe
w  Gminie Luzino, aby podnieść
jej atrakcyjność.

W  zawodach uczestniczyło
wiele osób, których nie wystra-
szyła kapryśna pogoda. Na tur-
nieju można było spotkać między
innymi Wójta Gminy Choczewo
Pana Wiesława Gębkę, Zastępcę
Wójta Panią Marzenę Górnisie-
wicz, oraz rodziców młodych pił-
karzy, którzy głośno kibicowali
naszym drużynom.

Pierwszego dnia w  turnieju
brało udział kilkanaście drużyn -
w  tym jedna dziewczęca. Dla
większości ekip było to posumo-
wanie mijającego sezonu
2011/2012, ponieważ nie raz spo-
tykały się one na turniejach
i  w  lidze. Początek zawodów roz-
poczęliśmy od ustawienia drużyn
i  przemarszu na główne boisko.
Kolejne etapy to powitanie, od-
prawa i  rozpoczęcie turnieju.

Drużyny zostały podzielone na
dwie grupy gdzie każdy grał
z  każdym. Nawiązując do Euro
2012 drużyny zmieniły swoje na-
zwy klubowe na nazwy krajów.
Po pierwszym dniu 6 drużyn
z  najlepszym bilansem grało
w  grupie A, a  pozostałe w  finale
pocieszenia, czyli w  grupie B.

Mimo młodego wieku widać
było ogromne zaangażowanie
w  grę. Dużo emocji dostarczały
wspaniałe akcje, piękne gole

i  parady bramkarzy. Dodatkowo
doping rodziców, kibiców, trene-
ra i  kolegów z  drużyny dawały
jeszcze więcej energii piłkarzom.
Wysoka temperatura i  duża wil-
gotność, chwilami deszcz powo-
dowały zmęczenie.

Drugi dzień, to już Luzino
i  turniej pod znakiem zapytania
– bardzo duże poranne opady
deszczu i  burze, jednak wszyscy
przyjechali z  nadzieją, że da się
zagrać. Mecze odbywały się
w  sąsiedztwie dużej strefy kibica
gdzie wieczorem zaśpiewał Ka-

mil Bednarek. Młodzi piłkarze
byli bardzo dobrze przygotowani
do turnieju, mimo drugiego dnia
zawodów i  kapryśnej pogody było
widać, że zależy im na jak naj-
lepszym wyniku i  zwycięstwie.
Dla dzieci w  przerwach między
meczami, w  pierwszym i  drugim
dniu mistrzostw przygotowany
był również ciepły posiłek.

Turniej zakończył się dekora-
cją najlepszych drużyn, które
otrzymały medale: złote, srebrne
i  brązowe oraz puchary. Pierwsze
miejsce zajął zespół Gryf Wejhe-

rowo, drugie miejsce Salos
Słupsk, trzecie miejsce FC Gowi-
dlino. Naszym piłkarzom zabra-
kło jednego punktu do podium.
Wyróżnieni zostali również gra-
cze indywidualni. Pozostali za-
wodnicy otrzymali w  formie
upominku gadżety, medale, ze-
stawy koszulek z  logo sponsora,
które wręczali: w  imieniu PGE
Przemysław Róg, z  Gminy Cho-
czewo Robert Lorbiecki, z  Gminy
Luzino Piotr Klecha - dyrektor
GOSRiT.

Uczestnicy turnieju byli bar-
dzo zadowoleni z  organizacji Mi-
ni Mistrzostw, więc można
śmiało powiedzieć, że wszystko
były dobrze przygotowane i  speł-
niło oczekiwania mieszkańców,
organizatorów a  przede wszyst-
kim drużyn, które nas odwiedzi-
ły. Pomimo zmiennej pogody,
kontuzji i  zaciętej walki o  jak
najlepszy wynik, radość dzieci
pozwalała zapomnieć o  przeci-
wieństwach pogodowych i  loso-
wych.

Tu raz jeszcze należy podzię-
kować głównemu sponsorowi
PGE Energia Jądrowa S.A., Staro-
stwu Powiatu Wejherowskiego,
Wójtowi Gminy Choczewo Wie-
sławowi Gębce, osobom poma-
gającym w  organizacji imprezy:
trenerowi Andrzejowi Lessnau,
Grzegorzowi Slottke i  Grzegorzo-
wi Erdmann.

Kaszub Cup Choczewo-Luzino

S p o r t
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„Spotkajmysię” w  Lubiatowie
Na temat budowy Ośrodka
„Spotkajmy się” i Warsztatów
Terapii Artystycznej w Lubiato-
wie rozmawiam z Panem To-
maszem Gzowskim Dyrektorem
Inwestycji w Lubiatowie.

W.W.: Jaka jest historia obecności FundacjiAnny Dymnej „Mimo Wszystko” w Lubiato-wie?
Pan Tomasz Gzowski: Jesienią 2005 r. nasza
Fundacja otrzymała w  użytkowanie od Dy-
rekcji Generalnej Lasów Państwowych teren
po byłej jednostce wojsk rakietowych w  Lu-
biatowie, marzeniem naszym jest budowa
ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowego
o  nazwie „Spotkajmy się”. Ma on  służyć oso-
bom niepełnosprawnym z  całej Polski. For-
malności związane z  rozpoczęciem budowy
trwały 5 lat. W  2010 r. rozpoczął się I  etap
prac, czyli przebudowa obiektu, w  którym zo-
staną usytuowane Warsztaty Terapii Arty-
stycznej. Warsztaty te będą służyły głównie
osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
mieszkającym w  gminie Choczewo oraz gmi-
nach ościennych.  

Na jakim etapie jest obecnie budowaWarsztatów Terapii Artystycznej i  kiedyplanowane jest jej zakończenie i rozpoczę-cie zajęć?
Gzowski: W  ubiegłym roku wykonaliśmy
prace związane ze wzmocnieniem funda-
mentów, powstały również mury, stropy oraz
klatki schodowe wraz z  szybem windy. Wy-
konano prace związane z  ekologicznym
ogrzewaniem opartym na pompach ciepła.
Do zamknięcia budynku pozostało wykona-
nie konstrukcji dachu wraz z  jego pokryciem,
niewielkie prace murarskie oraz montaż sto-
larki okiennej i  drzwiowej. Zamknięcie bu-
dynku przed zimą pozwoliłoby nam prowa-
dzić prace we wnętrzach bez względu na
warunki atmosferyczne.

Zależy nam na tym, aby WTA powstały jak
najszybciej i  służyły osobom niepełnospraw-
nym. Większość z  nich spędza wolny czas
w  domu, nie mając większych szans na roz-
wijanie swoich umiejętności i  talentów.
Warsztaty Terapii Artystycznej staną się
miejscem, w  którym będą mogli poczuć się

ważni i  potrzebni, wykonywać prace stosow-
ne do swoich możliwości i  zainteresowań.
Dołożymy wszelkich starań, żeby Warsztaty
Terapii Artystycznej w  Lubiatowie zostały
otwarte najpóźniej w  połowie 2014 r.

Jaki wpływ na plany Fundacji związanez tym miejscem miała wiadomość o poten-cjalnej budowie EJ w  Lubiatowie, w  okoli-cach terenów, na których powstaje Ośrodek"Spotkajmy się"?
Tak jak mieszkańcy gminy Choczewo w  listo-
padzie 2011 r dowiedzieliśmy się, że gmina ta,
została wytypowana jako jedna z  trzech moż-
liwych lokalizacji budowy elektrowni jądro-
wej w  Polsce. Konkretne miejsce nie zostało
jeszcze wybrane, natomiast teren który został
nam przekazany przez Lasy Państwowe znaj-
duje się w  obszarze wskazanym przez PGE.
Wiadomość ta postawiła nas w  nowej, trud-
nej sytuacji – takiej samej, w  jakiej znaleźli
się mieszkańcy gminy. Ostateczna decyzja co
do miejsca powstania elektrowni, zdaniem
ekspertów, będzie znana najwcześniej pod
koniec 2014 r. Po rozeznaniu sytuacji prawnej
w  której znalazła się fundacja postanowili-
śmy, że nie rezygnujemy z  naszych dotych-
czasowych planów. Od września 2012 kon-
centrujemy nasze działania na tym, aby do-
kończyć budowę i  oddać Warsztaty Terapii
Artystycznej do dyspozycji osób niepełno-
sprawnych. Bez względu na rozwój wydarzeń
w  gminie Choczewo, nie opuścimy osób nie-
pełnosprawnych z  tego terenu. Jak długo bę-
dą tu osoby niepełnosprawne intelektualnie,
tak długo będziemy je wspierać.

Jednocześnie w  związku z  decyzją Woje-
wody Pomorskiego o  zakazie wydawania no-
wych pozwoleń na budowę na tym terenie,
jesteśmy zmuszeni do wstrzymania wszel-
kich prac przygotowawczych budowy głów-
nego ośrodka rehabilitacyjno wypoczynkowe-
go. Istnieje niestety duże prawdopodobień-
stwo, że ośrodek nie powstanie w  dającej
przewidzieć się perspektywie. Z  rozmów
z  które przeprowadziliśmy z  władzami PGE
wynika, że nawet gdyby elektrownia miała
powstać w  innym miejscu, to teren w  Lubia-
towie może być zamknięty dla naszej inwe-
stycji jako tak zwana „lokalizacja zastępcza
EJ”.

Czy fundacja będzie szukała innej lokaliza-cji dla swojego ośrodka rehabilitacyjno wy-

poczynkowego.
Pomysł ośrodka jest ściśle związany z  tym
konkretnym miejscem, i  powstał z  marzeń
Anny Dymnej o  stworzeniu wyjątkowej prze-
strzeni do wypoczynku i  rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz ich rodzin. To ma-
giczne i  nie skażone przez „cywilizację” miej-
sce jest naprawdę unikalne.

Celem nadrzędnym Fundacji jest wspiera-
nie osób niepełnosprawnych intelektualnie,
a  nie budowanie ośrodków rehabilitacyjnych.
Plany budowy tego ośrodka są próbą urato-
wania tego wspaniałego miejsca dla osób,
których codzienność jest niejednokrotnie
trudna do wyobrażenia. Jeżeli okaże się jed-
nak, że teren ten zostanie przeznaczony na
budowę EJ lub będzie w  bezpośrednim są-
siedztwie, Fundacja zrezygnuje z  budowy
ośrodka i  nie będzie szukać innej lokalizacji.

W  tym miejscu chcę jasno powiedzieć, że
nie będziemy opiniować decyzji o  wyborze
ewentualnej lokalizacji pod budowę elek-
trowni. Zdajemy sobie sprawę, iż kwestia bu-
dowy elektrowni i  wyboru jej miejsca to te-
mat wzbudzający wiele emocji. Nie
zamierzamy uczestniczyć w  żadnych dysku-
sjach na temat „za” lub „przeciw”. Jesteśmy
zobowiązani przez naszych Darczyńców do
tego, aby pomagać osobom niepełnospraw-
nym. Na tym każdego dnia koncentrujemy
wszystkie nasze siły i  działania. A  jest ich
wiele: prowadzimy Warsztaty Terapii Arty-
stycznej dla osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie w  podkrakowskich Radwanowi-
cach, pozyskujemy środki na wyposażenie
„Doliny Słońca”, przygotowujemy Ogólnopol-
ski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” oraz
Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty, obejmujemy opieką indywidualną
setki osób z  całej Polski. Nie możemy więc
tracić czasu ani energii na sprawy, które zu-
pełnie od nas nie zależą.   Cały czas monitoru-
jemy rozwój sytuacji. Dopilnujemy tego, by
każda złotówka przeznaczona przez naszych
Darczyńców na budowę Ośrodka „Spotkajmy
się” została wykorzystana zgodnie z  przezna-
czeniem.  Na obecnym etapie znaczy to, że
wszystkie zebrane na ten cel środki zostaną
przeznaczone na budowę i  wyposażenie
Warsztatów Terapii Artystycznej w  Lubiato-
wie.

Sezon w  pełni. Dla mieszkańców naszej gmi-
ny jest to okres szczególnie wytężonej pracy.
Jest to też czas, w  którym odbywa się sporo
imprez organizowanych przez sołectwa, sto-
warzyszenia, także Gminę. Okazji nie braku-
je. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Sobótki, festy-
ny. W  tym roku sołectwa mogły przeznaczyć

część pieniędzy z  funduszu sołeckiego na or-
ganizację życia kulturalnego, więc łatwiej jest
tego typu imprezy finansować.

Polepszają się także warunki infrastruktu-
ralne – przybywa placów zabaw, altan, są bo-
iska i  wspólne miejsca spotkań, świetlice.
Wybudowanie placu zabaw nie jest zbyt kosz-

towne, ale świetlica z  prawdziwego zdarzenia
jest już dużym wyzwaniem finansowym.
Obecnie planowanie są takie w  Żelaźnie i  Lu-
biatowie. Koszty nie są jednak ważne, jeśli
obiekt rzeczywiście służy mieszkańcom i  jest
należycie wykorzystany. A  z  tym bywa róż-
nie. Najpierw mamy duże żądania i  oczeki-
wania. Marzymy o  tym, aby życie społeczne
kwitło, domagamy się powszechnego dostępu
do kultury, sportu, rekreacji, edukacji. Spoty-
kam się często z  powszechnie powtarzanym
sloganem „w  tej gminie (sołectwie) nic się

„Nic się nie dzieje”



s. 7WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Sarkofagw  strefie nr  2w  Lubiatowie
Poniższy artykuł, zgodnie z ży-
czeniem autora został zamiesz-
czony w Biuletynie „Wieści
Choczewskie” w oryginale. Re-
dakcja nie dokonała żadnej ko-
rekty, w tym także korekty sty-
listycznej i redakcyjnej. /w.w./

Dziś chcę dokonać sprostowania na temat
artykułu z  kwietnia, który dotyczy losu ziemi
lubiatowskiej i  chcę powiedzieć więcej, po-
nieważ w  zeszłym roku otrzymałem więcej
informacji w  grudniu z  wiadomego mi „źró-
dła”. Nie było mi łatwo podjąć decyzję. Posta-
nowiłem stanąć na wysokości zadania
i  uczyniłem to w  imię bezpieczeństwa miesz-
kańców. Na dzień dzisiejszy nie mogę udzie-
lać więcej informacji.

Inna ważna wiadomość to iż jeden z  inży-
nierów zrobi coś złego i  po prostu zamieni
opisy geologiczno-sejsmiczne z  negatywnych
na pozytywne co zaważy na przyszłość i  bę-
dzie stanowiło niebezpieczeństwo dla ludno-
ści całego rejonu Pomorza.

A  teraz przenieśmy się do epoki XX wieku,
gdzie zaczęto budować reaktor elektrowni ją-
drowej w  Żarnowcu. Prąd nie płynie na kraj,
a  żelbety bieleją i  kruszeją i  są naznaczone
znakiem czasu i  tak wygląda I  Sarkofag
w  Polsce.

I  tu nasuwa się pytanie do naszego Rządu
czy jest potrzebny w  Polsce Sarkofag nr  2,
w  dodatku na białej wydmie lubiatowskiej,

która jest obecnie objęta programem „Natura
2000” i  obejmuje cały pas nadmorski.

Ja osobiście uważam, że nasz Rząd powi-
nien zająć oficjalne stanowisko i  wycofać się
z  zamiarów na lokalizację elektrowni atomo-
wej w  Lubiatowie, zanim nie wrzucono
w  błoto konkretnej złotówki.

Bulwersuje mnie to, że w  mediach mówią
o  lokalizacji Choczewo, a  w  rzeczywistości
konkretnie dotyczy to Lubiatowa.

Specjaliści nie patrzą na to, że są tu skały
tektoniczne, i  że mieszkają tam ludzie. Wnio-
sek jeden: srebrniki atomowe cenniejsze nad
życie ludzkie.

W  kwietniowym artykule wspominałem
o  dwóch żywiołach, czyli drugi żywioł to
wpadający reaktor do głębin ziemi, po czym
przełoży się to na katastrofę która spali całą
ziemię lubiatowską, wraz z  opadem radioak-
tywnym o  wysokiej skali o  zasięgu w  kierun-
ku Łeba – Wejherowo – Półwysep Helski.
Pierwszy żywioł, który nawiedzi będzie o  du-
żej sile. Najgorsze, że rozstąpi się ziemia co
będzie stanowiło bezpośrednie zagrożenie
a  do szczelin w  ziemi wpadną całe wiekowe
drzewa z  korzeniami. Dziś martwi mnie to
najbardziej o  jakiej porze roku nastąpi owe
trzęsienie ziemi. Mówiąc szczerze niepokoi
mnie jedna pora roku gdzie będzie najtrud-
niej opanować taką sytuację. Chcę poinfor-
mować, że my mieszkańcy nie jesteśmy
przygotowani na tak wielki żywioł. Tu chcę
zapytać włodarzy naszej Gminy czy zabezpie-
czyli Gminę od strony ratowniczej i  medycz-
nej oraz jak wygląda plan ewakuacyjny?

Ponieważ 04.05.2012 r. otrzymałem infor-

macje, iż będzie konieczna ewakuacja całej
naszej gminy, dotyczyć też będzie miejsco-
wości Białogóra. W  kwietniowym artykule
wspomniałem o  górze, która nie powinna być
odsłonięta ani przez żywioł morski czy też za
pomocą koparki. Wspomniana tajemnicza
góra znajduje się na białej wydmie lubiatow-
skiej, która obecnie jest objęta programem
Natura 2000. Góra kryje wiele tajemnic pre-
historycznych, pod zwałami ziemi znajduje
się osada przodków tej ziemi. Zadziwiające
jest to, iż nieopodal tej osady znajduje się ka-
nion głęboki, co w  przeszłości stanowiło wej-
ście do głębin ziemi. Obecnie jest zasypany
zwałami piasku morskiego. To, co ważne, to
że na całym pasie nadmorskim znajdują się
bardzo niebezpieczne szczeliny głębinowe,
część z  nich pokrywa znaczna warstwa zie-
mi. Najgorsze, że niektóre z  nich dotykają lu-
stra ziemi i  są niebezpieczne.

Osobiście uważam, że Wydma Lubiatow-
ska oraz cały pas nadmorski powinny być
objęte specjalnym programem ochrony przy-
rody i  archeologii.

Apeluję do Rządu Rzeczypospolitej po raz
drugi o  zaniechanie zamiarów budowy elek-
trowni jądrowej w  Lubiatowie. Skoro przed
wojną tereny te wytyczono jako ważny rejon
uzdrowiskowy i  ówczesne czasy objęły cały
teren programem Natura 2000, to chyba nie
potrzeba niczego dodawać.

AMBPiotr z Lubiatowa

nie dzieje”. Pytam wręcz autora takiej wypo-
wiedzi, czego zatem oczekuje i  jak widzi roz-
wiązanie problemu. Odpowiedź jest zazwy-
czaj ogólna i  niejasna, a  ewentualne pomysły
nie są poparte ani wiedzą o  możliwościach
ich wykonania, ani też deklaracją własnego
udziału w  realizacji jakiejkolwiek działalno-
ści. Jakiej zatem rangi wydarzenia musiałyby
się odbywać, aby zadowolić wszystkich
mieszkańców? A  może nie potrafimy cieszyć
się i  docenić tego, co mamy?

Obserwuję aktywność sołtysów i  rad sołec-
kich i  stwierdzam, że zdecydowana więk-
szość z  nich stara się, aby „coś się działo”. Po-
mimo skromnych funduszy, ciągłej pomocy
tych samych darczyńców (chwała lokalnym
przedsiębiorcom za stałe wspieranie wielu
działań), poświęcenie własnego czasu, nie-
jednokrotnie prywatnych funduszy, bo
skromna dieta sołtysa nie starcza na pokry-
cie kosztów paliwa i  telefonów. Rady sołeckie
pracują bez żadnej gratyfikacji. Wymagania
stawiane są za to wielkie. Każda impreza jest
skwapliwie przez mieszkańców oceniana
i  rozliczana, zwłaszcza przez tych, którzy jej
nie widzieli. A  takich, niestety, jest zdecydo-
wana większość, bo udział tych, dla których
impreza jest, ciągle bywa bardzo skromny. Za
to komentarze o  nieudolności organizatorów
obszerne. Bywają i  zarzuty cięższego kalibru.

W  takiej sytuacji trzeba podziwiać sołtysów
i  rady sołeckie za to, że jeszcze im się chce
działać.

Nasuwają się więc pewne wątpliwości. Czy
celowe jest budowanie dalszych obiektów,
które potem nikomu nie służą lub są wyko-
rzystywane bardzo mało? Czy stać nas na bu-
dowę pomników? Najważniejsi są ludzie. Je-
śli naprawdę chcą działać to często wystarczą
do tego proste środki. Budynki nic nie znaczą
bez ludzi. Po co boiska, na których nikt nie
gra? Po co świetlica, w  których nie ma życia?
Muszą być liderzy, którzy zorganizują zajęcia
i  zachęcą do wspólnego działania, ale wszy-
scy musimy zrozumieć, że robimy to dla wła-
snego dobra. Emocje oczekiwania i  wizje
tworzą się tylko w  okolicach wyborów lub re-
ferendum. Potem kurz opada o  zostaje szara
rzeczywistość, czyli sołtysi do roboty, bo po to
was wybraliśmy i  waszym obowiązkiem jest
dla nas pracować, a  my was potem odpo-
wiednio rozliczymy.

Pamiętacie sprawę altany w  Choczewie?
Dużo kontrowersji budził koszt tej budowy.
Rzeczywiście, wydano niemało, bo ok.
70  tys.   zł. Kto zdecydował o  tej inwestycji? Ze-
branie wiejskie, które na ten cel przeznaczyło
dwuletni fundusz sołecki. Byłem na tym ze-
braniu. Wyjątkowo, jak na Choczewo, dużo
ludzi. Może około sześćdziesięciu, głównie

sportowców. Liderował im radny, który za-
zwyczaj na zebraniach w  Choczewie nie by-
wa. Większość uczestników tego zebrania też
już nigdy na kolejnych się nie pojawiła. Wte-
dy przyszli, bo podobno byli bardzo tematem
zainteresowani. Zdecydowali o  budowie alta-
ny, znali jej koszty. Wydawało się, że tworzy
się grupa ludzi, która cieszy się, że wreszcie
mamy swoje sołeckie miejsce na integrację.

W  sobótkowy wieczór, 23. czerwca na za-
proszenie sołtysa i  rady sołeckiej do altany
przybyło około 20 osób (chwilami może było
kilka więcej). Do tańca przygrywał uznany
zespół BMW. Dla kogo? Tak bywa na impre-
zach w  sołectwie Choczewo, które liczy około
1400 mieszkańców. Wracam do pytania. Czy
potrzebne nam kosztowne obiekty, które słu-
żą tylko garstce ludzi? Czy warto podejmować
trud organizacji skoro jest tak marne zainte-
resowanie? Może lepiej było przeznaczyć te
pieniądze na remont dróg, meliorację, szko-
łę? A  może zawodzą organizatorzy? Jeśli tak,
to dlaczego nikt dotąd (a  od lat jestem na
prawie każdym zebraniu wiejskim) nie wy-
szedł z  propozycją zorganizowania czegoś
lepszego? Może właśnie nadszedł czas tych,
którzy ciągle twierdzą, że „nic się nie dzieje”.
Czekamy na ich aktywność, pomysłowość
i  pracę na rzecz swojego środowiska.Krzysztof Łasiński

M ó j g ł o s
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„Ci, którzy nas od-
wiedzają,
czego nam życzą,
niech sami mają”

Górale mają bryndzę i  oscypki,
ślązacy - kluski śląskie, pozna-
niacy – pyry z  gzikiem, a  my,
mamy „SPIŻARNIĘ CHOCZEW-
SKĄ”, w  której są same smakoły-
ki.

Domowy chleb z  chrupiącą
skórką, masło czosnkowe, aro-
matyczne konfitury, „starbieniń-
skie” gołąbki, pierogi, ciasta
i  wszystko to, co Panie z  terenu
Gminy Choczewo potrafią wycza-
rować w  swoich kuchniach.

W  połowie lipca nastąpiło uro-
czyste otwarcie punktu oferują-
cego produkty i  wyroby, z  któ-

rych słyną gospodynie z  Kół
Gospodyń Wiejskich w  naszej
Gminie.

Powstanie takiej „Spiżarni” już
od bardzo dawna „chodziło po
głowie” Pani Gieni Kramek
z  KGW w  Sasinie i  Pani Anieli
Siemczuk z  KGW w  Starbieninie,
którym to w  końcu udało się
w  tym roku wraz z  pomocą wielu
osób (m.in. Wójta Gminy Cho-
czewo), zrealizować ten pomysł.

Głównym celem realizacji tego
pomysłu było zmobilizowanie
wszystkich Pań, które mają kuli-
narne talenty, do aktywności
i  działania.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich do częstego odwie-
dzania „Spiżarni choczewskiej”
i  nabywania pysznych choczew-
skich wyrobów.

Dnia 15.07.2012 r. na boisku w  Ko-
palinie odbył się Festyn Integra-
cyjny dla osób niepełnospraw-
nych. Organizatorem było
Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”
wraz z  panią prezes Ewą Świą-
tek.

Impreza rozpoczęła się uroczy-
stą Mszą Świętą w  Kościele w  Ko-
palinie uświetnioną oprawą mu-
zyczną Scholi „Genezareth”.

Po Mszy, na pobliskim boisku
wystąpiła Orkiestra Dęta z  Wierz-
chucina, a  po niej Marta Łaszew-
ska, która zaśpiewała piosenki:
„Chodź, pomaluj mój świat”, „Na
drugi brzeg” oraz „Na przeciw
marzeniom”. Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe zaprezen-
towało pokazy ratownictwa wod-
nego. Kolejnym etapem był wy-
stęp Damiana Piernickiego oraz
zespołu BMW. Gościnnie wystę-
pował zespół z  Bolszewa.

Następnie p. Krzysztof i  Ga-
briela Łasińscy zaprosili niepeł-
nosprawnych oraz wszystkich
chętnych do gry, zwanej boccia.
Na koniec dzieci z  Choczewka,

przygotowane przez Panią Sylwię
Kropidłowską, pokazały spektakl
o  tolerancji.

Na festynie można było zaopa-
trzyć się w  pyszne ciasto, kiełba-
ski oraz grochówkę. Nad bezpie-

czeństwem czuwała Ochotnicza
Straż Pożarna. Całość prowadził
p. Mariusz Kozakiewicz.

Dochód z  festynu został prze-
znaczony na wykonanie łazienki
dla Marty. W  organizacji Festynu

pomagali wolontariusze z  Hospi-
cjum w  Pucku.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za pomoc w  przygotowaniu
i  udział w  Festynie.

Festyn
integracyjny

Spiżarnia
Choczewska
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KIERZKOWO. 14.07.2012 r. odbył się V festyn re-
kreacyjno-sportowy. Ten dzień zapamiętamy
na długo: padał deszcz, wiało a  na dodatek
było zimno. Wydawało się, że trud i  praca ja-
ką włożyliśmy w  przygotowanie festynu pój-
dą na marne i  tylko sami organizatorzy będą
się bawić. Ale nie, mieszkańcy nie zawiedli
po raz kolejny! Szybko postawiliśmy namio-
ty, wyłożyliśmy przygotowane wcześniej wy-
roby gospodyń sołectwa oraz nagrody kon-
kursowe i  czekaliśmy już tylko na naszych
gości. Pierwszy raz w  Kierzkowie miały się
odbyć rozgrywki piłki nożnej zaprzyjaźnio-
nych drużyn Sołectwa Kierzkowo i  Bychowa
w  gm. Gniewino. Zawodnicy mimo deszczu
z  zapałem czekali na rozpoczęcie meczu. Nasi
zawodnicy grali wspaniale, no i  oczywiście
wygrali mecz. W  nagrodę otrzymali PUCHAR
ufundowany przez sołtysa Sabinę Fleming.
Ku wielkiemu zdziwieniu, a  później radości
zwycięska drużyna przekazała PUCHAR dru-
żynie z  Sołectwa Bychowo, dziękując im
w  ten sposób za udział w  rozgrywkach spor-
towych.

Deszcz padał i  padał ale nie przeszkadzało
to by festyn trwał dalej. W  chwilach przeja-
śnienia odbywały się dalsze zaplanowane
konkursy i  zawody. A  gdy deszcz zaczynał pa-
dać jedliśmy i  bawiliśmy się pod nową, dużą,
wspaniała wiatą. Przygrywał nam zespół
„BAJERANCI” do późnych godzin nocnych –
bez bajeru.

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli przy-
gotowania do festynu.

Jak zwykle nie zawiedli mieszkańcy –
dziękuję wam za to!

Szczególne podziękowania dla: E. Roga-
czewskiej Nadleśnictwo Choczewo, M.   Langa
– sklep „Melan”, J.   Czerwionka „Czer-Mar”,
J.   B.   Langer Piekarnia „Mateusz”, H.   Milewicz
Restauracja „Pod Kasztanem”, W.   Laskow-
skiemu Restauracja „Perełka”, J.   Bach „Bar Na
Rozdrożu”, R.   Zarzecznej Zakład Fryzjerski
„Afrodyta”, H.   J.   Babieleckim, S.   E.   Bartosie-
wicz, K.   J.   Bianga, K.   W.   Bielickim, K.   Bistran,

D.   Błochowiak, B.   Bocho, D.   Borówka,
H.   Z.   Borchman, E.   Borowskiej, P.   Cieślik,
J.   E.   Czarneckim, J.   Czernia, P.   Dębogórskie-
mu, T.   Drawc, J.   L.   Fleming, A.   Fleming,
D.   Grabińskiej, C.   Gryka, K.   Jankowskiemu,
H.   Kaczmarek, Z.   Kowzan, A.   Krukowskiemu,
K.   Langer, J.   Lenc, T.   Liszniańskiemu,

T.   Z.   P.   Nowak, K.   Osiewalskiej, Z.   Orzeł,
G.   S.   Puchalskim, K.   K.   P.   P.   W.   Piotrowskim,
G.   Piotrowskiej, W.   Piotrowskiej, A.   Płonka,
D.   Płonka, K.   Pocięgiel, B.   Radczuk, M.   Sie-
ramskiej, M.   Soyka, A.   Stenka, J.   Stenka,
K.   Styn, J.   Suchy, C.   Szczekała, J.   Szczekała,
E.   Z.   Szmudtka, W.   Wróbel, A.   Wasilewskiej,
G.   Wasilewskiej, S.   Wasilewskiemu, J.   Woź-
niak, L.   Wrońskiej, I.   Zielińskiej, B.   R.   Zon-

dziuk, Z.   Zięba, J.   Zwifka, i  innym których być
może pominęłam.

Z  życzeniami pięknej pogody na resztę lata
i  radości - Sabina Fleming
SŁAJKOWO. Dnia 03.06.2012 r. w  miejscowości
Żelazno na boisku sportowym zorganizowa-
no Dzień Dziecka.

Organizatorami byli: Sołtys Ryszard Kieza,
Rada Sołecka pani Halina Tillak, pani Renata
Tarnowska, pan Stefan Wika oraz Radny
Franciszek Fleming.

Był to festyn dla mieszkańców Sołectwa
Słajkowo.

W  festynie uczestniczyło około pięćdziesiąt
dzieci wraz z  rodzicami.

Przygotowano wiele atrakcji miedzy inny-
mi:   jedzenie banana na czas, bieg w  wor-
kach, strzał do bramki, slalom z  piłką, bieg
z  jajkiem na łyżce, przeciąganie liny, mecze
siatkówki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty
oraz słodkie poczęstunki. Do zabawy przygry-
wała nam muzyka Państwa Osuch. Na za-
kończenie odbyło się ognisko, na którym
wszyscy usmażyli kiełbasę. Sołtys 
SŁAJKOWO. W  dniu 23.06.2012 r. na boisku
w  Żelaznej zorganizowano Noc Sobótkową,
której organizatorami byli Pani Halina Tillak,
Pan Andrzej Kowalik, Roman Stanicki, Szy-
mon Balcerek, Marcin Zapora. Od godzin
wieczornych przy palącym się ognisku i  mu-
zyce bawiło się kilkadziesiąt osób. W  miarę
zapadania ciemności, bawiących się przyby-
wało. Zabawa w  najlepsze trwała do białego
świtu.

Nadmieniam, iż była to kolejna impreza
na boisku z  udziałem licznie przybyłych mi-
łośników zabawy, nie tylko z  Żelaznej, lecz
także ze Słajkowa i  Przebendowa.

Następne imprezy w  planie. Sołtys

W i e ś c i z   s o ł e c t w
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WÓJT GMINY CHOCZEWO

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 31 l ipca 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

został wywieszony wykaz

nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży i do dzierżawy.
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Z  końcem roku szkolnego 1991/92 z  powodu
wysokich kosztów utrzymania, uchwałą ów-
czesnej Rady Gminy Choczewo, zostało zli-
kwidowane jedyne na terenie Gminy Przed-
szkole Gminne. Władze Gminy zaproponowa-
ły utworzenie placówki niepublicznej i  umo-
wą użyczenia oddały budynek wraz z  wypo-
sażeniem. I  tak we wrześniu 1992 roku
powstało Przedszkole Niepubliczne, którego
zostałam organem prowadzącym i  dyrekto-
rem.

Nasze Przedszkole było jednym z  nielicz-
nych placówek niepublicznych działających
w  powiecie, a  może i  w  województwie. Wów-
czas były to zaczątki tworzenia się niepu-
blicznej oświaty.

W  ciągu 20 lat działalności Przedszkola
mieliśmy prawie 900 wychowanków. Nasze
życie przedszkolne spisaliśmy w  8 kronikach
– łącznie na 1140 stronach. Nauczyliśmy się
blisko tysiąca piosenek, zużyliśmy tysiące
kredek, kilogramy farb i  plasteliny. Braliśmy

udział w  wielu
konkursach
przedszkolnych,
gminnych, po-
wiatowych
i  ogólnopolskich,
a  także w  mię-
dzynarodowym
projekcie UNICEF-
u. Obejrzeliśmy 90
przedstawień te-
atralnych w  pla-
cówce, goszcząc
aktorów z  różnych
regionów

Polski. Wspomagali-
śmy akcje charyta-
tywne, zdobyliśmy
certyfikat ogólnopol-
skiego programu eko-
logicznego „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”.

Zjedliśmy tony
ziemniaków, pożegna-
liśmy tysiące mlecza-
ków…

Były chwile trudne,
smutne i  radosne…

Tworzyliśmy własną
historię i  naszą własną tradycję…

Szybko minęło 20 lat i  nadszedł dzień uro-
czystości Jubileuszu 20-lecia nasze placówki.
Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Chocze-
wo Pan Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady
Gminy Choczewo Pan Krzysztof Łasiński, Dy-
rektor Zespołu Szkół w  Choczewie Pan An-

drzej Soboń, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w  Ciekocinie Pani Lidia Grabowska, Leśniczy
– szkółkarz Pan Łukasz Kunz, rodzice i  dziad-
kowie naszych przedszkolaków. Dzieci przed-
stawiły program artystyczny, a  na akorde-
onie zagrała dla nas wszystkich również
nasza wychowanka, a  dziś już studentka Te-
reska Tarnowska.

Był to dzień szczególny dla naszych ma-
łych absolwentów, bowiem pożegnali się
z  przedszkolem, by od 1 września pójść do
I  klasy. Były gratulacje, życzenia, podzięko-
wania i  kwiaty od naszych gości, rodziców
i  wychowanków. Był

urodzinowy
tort oraz ciasta przygotowane przez rodziców.

W  ciągu minionych 20 lat wiele udało się
nam osiągnąć, ale przed nami wciąż jeszcze
wiele wyzwań…

Halina Chmiel

Jubileusz 20lecia przedszkola

Wycieczka do Zoo
Wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do oliwskiego

ZOO. Tyma razem ogród zwiedzaliśmy kolejką „Retro”

z  przewodnikiem. Ale to była frajda! Po zwiedzaniu był

czas na lody i  kupowanie pamiątek.

Zadowoleni i  pełni w
rażeń wróciliśmy do przedszkola.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy dh Dorocie i  dh Radkowi Grabiń-
skim oraz harcerzom z  10 DH „Wilki” za odnowienie
sprzętu w  naszym ogrodzie przedszkolnym.
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Minął rok szkolny, pozostały wspo-
mnienia!!!

wszyscy wiedzą rok szkolny minął, pozo-
stały jednak wspomnienia z  ostatnich dni
czerwca, kiedy to odbywały się nie lekcje, ale
wycieczki i  biwaki.

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
w  Ciekocinie wybrali się na biwak do Słajsze-
wa. Ktoś powiedziałby, tak blisko! Tak blisko,
ponieważ większość uczniów po raz pierwszy
spędzała noce poza domem. Nikt jednak nie

miał czasu, by zatęsknić za domem. W  ciągu
dnia odbywały się wyprawy nad morze, kon-
kurencje sportowe. Nie zabrakło wieczornej
wyprawy z  latarkami do lasu, by tam wyko-
nać mnóstwo zadań, za wykonanie których
kolejnego dnia Pani Grażyna Jędruch przygo-
towała dzieciom smaczne lodowe desery oraz
przejażdżki konne. Uczniowie mieli także
okazję integrować się z  dziećmi ze Szkoły
w  Potęgowie poprzez rozgrywane mecze piłki
nożnej oraz wspólną dyskotekę. Wieczór nie
obyłby się bez ogniska i  pieczonych kiełbasek,
które zakupił dla wszystkich dzieci Pan Sła-
womir Gronowski.

Kilka dni później uczniowie klas 0-III wy-
jechali do Kościerzyny oraz Wdzydz Kiszew-
skich dzięki Panu Tomaszowi Bałuk, który
sponsorował przejazd autokarem. Uczniowie
mogli popatrzeć, jak w  jednej z  zagród wypla-
ta się koszyki z  korzeni jałowca. W  innej cha-
cie można było samodzielnie wytoczyć gar-
nuszek na kole garncarskim lub podziwiać
warsztat malarski pana Antoniego Zaborow-
skiego. Niektórzy uczniowie w  starej szkole
mieli okazję poklęczeć na grochu za złe za-
chowanie. Natomiast w  Muzeum Kolejnic-
twa, istniejącego od 1992 r. uczniowie ogląda-

li 49 eksponowanych pojazdów szynowych
różnego typu. Wśród najciekawszych ekspo-
natów był największy polski parowóz Pu29-3
oraz spalinowóz SP47-001, a  oprócz nich, tak-
że niemiecka lokomotywa parowa Tw1-90,

jedyna z  tej serii, jaka zachowała się w  Pol-
sce.

Wszystkim sponsorom wycieczek i  biwa-
ków uczniowie dziękują i  proszą by nie zapo-
minać o  nich w  przyszłym roku szkolnym.

Dziękujemy! Samorząd Uczniowski

Na górze róże, na dole bratki. Ko-
cham dwa serca - Ojca i  Matki.

Wiemy jak bardzo zapracowani są rodzice
naszych szkolnych pociech, dlatego też
uczniowie klas 0-III SP Ciekocino przygotowa-
li pod koniec czerwca z  pomocą swoich wy-
chowawców „Dzień Rodziny”.

W  tym szczególnym dniu nie zabrakło łez
szczęścia, gdy rodzice oglądali przedstawienie
pt. „Niegrzeczna żabka”. Były tańce, śpiewy
oraz słodki poczęstunek. Uczniowie swoim
rodzicom przygotowali także piękne laurki,
obrazki oraz ręcznie filcowane kwiaty. Wie-

my, że każda bajka dobrze się kończy. Ten
dzień zakończył się z  uśmiechem na twarzy
spracowanych, zabieganych rodziców. Spę-
dzajmy więcej czasu z  naszymi pociechami,
tak szybko dorastają. Wszystkim rodzicom
dziękujemy za współpracę i  mile spędzony
dzień. Organizatorzy

Pożegnanie ze szkołą, ale nie ze
wspomnieniami.

Nie wiadomo, kiedy zleciało siedem lat
szkoły. Pierwsze kroki do szkoły w  Ciekocinie
to -„zerówka”, potem trzy lata klas młod-
szych. Czekaliśmy, kiedy będziemy w  klasie
czwartej, bo to już szkolna młodzież a  nie
maluchy. Teraz ukończyliśmy szkołę, poże-
gnaliśmy się z  kolegami, nauczycielami,
z  obsługą i  można byłoby powiedzieć - na-
reszcie! Ale... , nie było przecież tak źle, bę-
dziemy z  pewnością niekiedy tęsknić. Jeszcze
nie raz spotkamy swoich nauczycieli, z  któ-
rymi będziemy

wspominać chwile spędzone ze sobą, te ściągi
w  piórniku, czy nasze szkolne wpadki i  roz-
mowy z  panią dyrektor. Z  pewnością nie je-
den z  nas wspomina już dziś i  opowiada
swojej odwiedzającej nas rodzince jak prze-
biegał nasz ostatni wspólny z  wychowawcą
biwak w  Żarnowskiej. Pięciodniowy biwak
pod namiotami, rowery, na których prze-
mierzyliśmy ponad 124  km i  biała noc, którą
„przeżyły” dziewczyny spokojniej dzięki Pani
Łucji Oleszek. Najfajniejsze było to, że potra-
filiśmy wspólnie, wspierając się wzajemnie
spędzić tyle czasu. Chętnie wspominamy
mecz piłki nożnej z  tamtejszą młodzieżą.
Wynik był nieważny, najważniejsza była
wspólna zabawa. Za takimi chwilami z  pew-
nością będziemy tęsknić tym bardziej, że
większość z  nas na wakacje raczej nie wyje-
dzie. Dobrze, że w  szkołach organizowane są
różne atrakcje dla nas w  ciągu roku szkolne-
go. Niekiedy trudniej byłoby je zorganizować
gdyby nie pomoc sponsorów, bo kogo dzisiaj
stać na drogie wyprawy. Dziękujemy za te
siedem lat i  postaramy się Was nie zawieść
na dalszej drodze naszej edukacji.

Życie jest jak krajobraz,
ciągle się zmienia.
Dziś jesteśmy razem,
a jutro zostaną wspomnienia.Uczniowie klasy VI

Najcenniejszy dar - to uśmiech
dziecka!

Czy dzieci chętnie czekają na nowy rok
szkolny pomimo, że są wakacje?

Czasami wspomina się o  szkole, tym bar-
dziej, że uczniowie klas młodszych SP w  Cie-
kocinie otrzymali w  dniu zakończenia roku
szkolnego ogromny podarunek w  postaci za-
bawek kreatywnych i  gier dydaktycznych,
którymi chętnie by się pobawiły już teraz.
Dzięki sieci sklepów „TYGRYSEK”, którego
właścicielem jest Pan Paweł Trocki z  Wejhe-
rowa będą mogły z  uśmiechem rozpocząć
nowy rok szkolny. Pamiętajmy, że dzieci łą-
czą zabawę z  nauką. Tym bardziej, że obecne
są w  sprzedaży zabawki kreatywne, zabawki
dzięki którym można prowadzić różnego ro-
dzaju eksperymenty nie tylko w  deszczowe
dni ale także podczas słonecznych wakacji.
Uczniowie dziękują za dobre serce i  obiecują,
że wykorzystają te gry do poszerzania swojej
wiedzy.

Bogatym jest ten, kto posiada wiele;
bogatym jest ten, kto mało potrzebuje;
najbogatszym - kto dużo daje.

Uczniowie klas 0-III
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BIWAK SZKOLNY

W  dniach 21-22.06.2012r.   wybraliśmy się
na biwak klasy Vb, aby przygotować dla
uczniów zajęcia terenowe, gry, zabawy
i  podchody. Po przyjeździe do bazy har-
cerskiej w  Szklanej Hucie, pomogliśmy
rozstawić namioty, potem wspólnie roz-
paliliśmy ognisko (  pokazaliśmy zasady
rozpalania ognia w  lesie). Na ognisku
ugotowaliśmy obiad. Po krótkiej przerwie
obiadowej zbudowaliśmy na górkach
wraz z  uczniami ze szkoły  ich bazy,
a  następnie wszyscy  zaczęli grać w  zdo-
bywanie chorągiewek - flag. Staraliśmy
się, aby ćwiczyli spostrzegawczość,
zręczność oraz logiczne myślenie. Zajęcia
przenieśliśmy na plażę, tam zaś  nie
obyło się  bez sprytu oraz szybkości. Wró-
ciliśmy do bazy na kolację, czyli   na
ognisko z  kiełbaskami. Po  kolacji przy-
gotowaliśmy nocne podchody.   Kolejnego
dnia  odbył się turniej strzelniczy:   z  wia-
trówki oraz łuku. W  międzyczasie    grali-
śmy  w    piłkę siatkową, nożną oraz 
w  badmintona. W  biwaku udział wzięli :
Sara, Wacek, Ada, Błażej, Agata, Paweł,
Artur, Julka. 10 WLDH „WILKI”

WYCIECZKA ROWEROWA GROMADYBIWAK POD NAMIOTAMI

W  dniach 29 - 30  czerwca 2012r.   odbyła  się
wycieczka rowerowa gromady, połączona

z  biwakiem podsumowującym rok zuchowy
2011/2012.   Do Perlina dojechaliśmy drogą  przy
jeziorze na rowerach, z  p. Martą Garską,   har-
cerzami : „Kasztanem” i  „Grabsonem” oraz
naszą druhną. Wszystkie nasze bagaże : na-

mioty, karimaty,   plecaki zabrał p. Tadeusz
Pastusiak    do wojskowej przyczepy i  zawiózł
na miejsce biwaku. Jechaliśmy przez las, ro-
biąc sobie co chwilkę odpoczynek  aby
"sprawdzić" temperaturę wody w  Jeziorze
Choczewskim.   Dojechaliśmy na miejsce
i  rozstawiliśmy nasz obóz. Pograliśmy w  pił-
kę  i  pobawiliśmy się, następnie usiedliśmy
do ogniska, by upiec sobie kiełbaski na kola-
cję. Pani Marta i  Pan Artur pojechali w  mię-
dzyczasie do sklepu po pyszne lody dla nas.
Dziękujemy !!! Po kolacji udaliśmy się na zu-
chową wyprawę, by sprawdzić wieczorne ży-
cie w  jeziorze ... W  nocy przeszła straszna
burza, podczas gdy my spaliśmy   w  namio-
tach oraz pełniliśmy  warty przy ognisku.
Przeżyliśmy niezapomnianą przygodę.

Ogromne podziękowania dla Państwa
Marty i  Artura Garskich, którzy nas podczas
biwaku gościli. Dodatkowo dziękujemy p.
Marcie i  p. Sylwii Krzeptowskiej   za opiekę
nad nami podczas wycieczki rowerowej, a  p.
Tadeuszowi specjalne podziękowania należą
się za transport rzeczy niezbędnych na bi-
wak. Dla NICH gorące "zuchowe słoneczko" !10 WLGZ „MALI KORSARZE”
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Oddział powrócił do grodu razem ze zdo-
bytym łupem. Lob zdenerwował się na
brata. Zebrał całą ludność na placu i  wy-
głosił przemowę: „Mój brat ośmielił się
splądrować świątynię na bagnach co ścią-
gnie na nas gniew bogów. Powinniśmy
przygotować gród do obrony”. Lob zabrał
się za przygotowywania defensywy,
a  Mściwoj wściekły na brata osiodłał ko-
nia i  wyruszył z  grodu. Nie ujechał dale-
ko, kiedy zobaczył puchacza siedzącego
na gałęzi. Był to ten sam ptak, którego ka-
zał wcześniej zestrzelić przy świątyni. So-
wa sfrunęła z gałęzi na ziemię i zmieniła
się w odzianego w futro starca. Na głowie
miał hełm z jeleniej czaszki. Odezwał się
tymi słowami: „I co uciekłeś z grodu? Nie-
nawidzisz teraz swego brat, ponieważ
odebrał ci autorytet wśród ludu? Mam dla
ciebie pewną propozycję. Pomogę ci od-
zyskać władzę, ale w  zamian za to sta-
niesz się kapłanem takim jak ja”. Mściwoj
przystał na propozycję starca i nie wrócił
już do swoich.

Następnego dnia całą kotlinę pokry-
wała gęsta mgła i nie słychać było śpiewu
ptaków. Po południu obrońcy grodu
usłyszeli powolne, miarowe dudnienie,
rozlegające się gdzieś po drugiej stronie
kotliny. Nie byli w  stanie nic zobaczyć,
ponieważ mgła była gęsta jak mleko. Lu-
dzie ledwo widzieli zarysy domów. Lob
zebrał łuczników wraz z  tarczownikami
i  ustawił ich na murach, a  wojowników
pod bramą. Doborowych żołnierzy
umieścił jako posiłki w  garnizonie przy
koszarach. Sam stanął w pierwszym sze-
regu wojowników. Mgła zaczęła się
przerzedzać. Obrońcy ujrzeli zwłoki jed-
nego z  żołnierzy – Pumexa, nabite na
pal, na którego czubku siedział puchacz.
Mgła przerzedziła się jeszcze bardziej,
a ich oczom ukazał się straszliwy widok.
Gród był otoczony przez całą armię
upiornych wojowników. Ich ciało pokry-
te było czarną łuską, w  ich trupich twa-
rzach płonęły żółte, pozbawione źrenic
oczy. Jako broń dzierżyli przyczepione
do kijów, naostrzone zwierzęce kości. Za
nimi stały trzy duże, umięśnione, rów-
nież pokryte czarną łuską monstra z gło-
wą podobną do głowy dzika. W  łapach
trzymały wielkie bębny i  uderzały w  nie
przy pomocy maczug. Jakby na rozkaz
przestały i  zapadła cisza. Z  szeregu
upiornych wojowników wyłonił się Mści-
woj. Był ubrany w futro, a na głowie miał
jelenią czaszkę. Gdy przemawiał jego
głos rozlegał się po całej kotlinie: „Ode-
brałeś mi autorytet wśród naszego ludu!
To mi należy się władza! Poddajcie się
i  uczyńcie mnie królem, a  unikniemy
rozlewu krwi. Ty Lobie jednak musisz
zginąć”. Na te słowa ludzie zgromadzeni
w  grodzie zaczęli krzyczeć: „Nie pozwo-
limy ci zabić Loba! On zrobił dla nas wię-
cej dobrego niż ty! On odkrył rośliny,

które wyleczyły nas z  zarazy, a  ty ścią-
gnąłeś na nas gniew bogów! Wolimy zgi-
nąć za niego niż żyć pod twoimi rząda-
mi!”. Lob odezwał się tak: „Zaprzedałeś
dusze złym mocom, będziemy z  tobą
walczyć”. Na te słowa ludność zaczęła
wiwatować. Mściwoj wstąpił między sze-
regi upiornych wojowników i zniknął im
z  oczu. Bębny nadały sygnał do ataku.
Potworna armia rzuciła się do walki. Do-
wódca łuczników kazał ostrzelać wojsko
przeciwnika. Zdołali wystrzelić tylko jed-
ną salwę, bo napastnicy byli już pod mu-
rami. Stwory poruszały się bardzo szyb-
ko i  zwinnie. Ku zdziwieniu obrońców
przeskoczyły fosę i  zaczęły wspinać się
po murach. Po chwili były już na górze.
Rozpoczęła się krwawa rzeź. Potwory
atakowały szybko i  z  wielką siłą. Żołnie-
rze nie potrafili sprostać ich umiejętno-
ściom. Lob dał znak do odwrotu. Wszy-
scy żołnierze przemieścili się pod
garnizon. Tam wojsko przegrupowało
się. Potwory zdobyły bramę i  wdarły się
między domy. Żołnierze Loba ruszyli do
ataku. Obie armie starły się na środku
placu przed garnizonem. Bitwa była
krwawa i zaciekła, jednak potwory zyski-
wały przewagę. Obrońcy
zostali zepchnięci pod
bramę garnizonu. W  tym
momencie wrota otwarły
się i  wybiegł z  nich Lob
wraz ze swoimi doboro-
wymi wojownikami.
Śpiewali bitewną pieśń.
Ze straszliwym rykiem
Lob zamachnął się swym
dwuręcznym mieczem
i przerąbał na pół jednego
z  przeciwników. Wojow-
nicy widząc zapał wodza
zaciekle zaatakowali. Ich
oczy płonęły w  bitewnym
szale. Wkrótce wrogie
wojsko zostało zdziesiąt-
kowane. Lob wybiegł
z  grodu i  pognał w  kie-
runku Mściwoja. Brat
stanął przeciw bratu
i  rozpoczęła się zażarta
walka na śmierć i  życie.
Oboje byli sprawnymi
szermierzami. Lob atako-
wał zawzięcie i  szybko,
a  Mściwoj bronił się swo-
im kosturem. Walczyli
długo, lecz w  końcu Lob
ugodził Mściwoja w szyję.
Nagle na dnie kotliny po-
jawiło się pęknięcie,
z  którego trysnęła woda,
stopniowo zalewająca ko-
tlinę. Lob wyczerpany
walką zebrał tylu ludzi, ilu
tylko się dało wraz z  ich
dobytkiem i uciekli do lasu.

Po pewnym czasie zalało całą kotlinę.
Gród oraz pole bitwy znalazło się pod
wodą. Przepełnione wielkim smutkiem
plemię Hojraków patrzyło na nowo po-
wstałe jezioro. Wtem przyleciał puchacz
i  zmienił się w  starca, który przemówił
do plemienia: „Moja klątwa się spełniła.
Mściwoj został zabity przez brata, a wasz
gród został zalany. Wasz lud wycierpiał
już wystarczająco dużo. Mściwoj spro-
wadził na was zagładę. Lob jest świet-
nym wodzem, będziecie żyć w  dostatku
pod jego rządami. Możecie osiedlić się
w  tych lasach bez obaw. Nikt was tutaj
nie będzie nękał. Mam nadzieję, iż na-
uczyliście się, że chciwość i żądza władzy
prowadzą tylko do zguby. Chciałbym
prosić was tylko o jedno. Ku pamięci po-
ległych nazwijcie to jezioro Choczew,
ponieważ tak nazywa się bóg, którego
jestem kapłanem i za którego ginęliście”.
Lob zgodził się na warunki kapłana.
Plemię Hojraków stało się liczne i  żyło
w dostatku pod rządami Loba, a później
jego synów. Z czasem jezioro zaczęło na-
zywać się Jeziorem Choczewskim, a  lo-
belie przystosowały się do życia w  wo-
dzie i nadal tam rosną.

Legenda o powstaniu Jeziora Choczewskiego
Odcinek 2, ostatni

Szymon Borowski i Artur Grabiński, klasa IIb Gimnazjum w Choczewie

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym obejrzeć można
w naszej Bibliotece wystawę pn. "Gmina Choczewo i jej
mieszkańcy na starych fotografiach". Ekspozycja składa
się z ponad stu zdjęć oraz wspomnień z kroniki bibliotecz-
nej. Zapraszamy.



Hasło krzyżówki z  nr-u   6 (1 48) Wieści Choczewskich brzmi NARRATOR. Wpłynęły 32 prawidłowe rozwiązania. Dostarczyl i je: Karol Jankowski, Wie-
sław Bobkowski, Marta Scharmach, Patrycja Urban, Michalina Gradek, Dagmara Bigus, Joanna Lamek, Kamilla Worotyńska, Olga Papke,
Piotr Woźniak, Michał Blewąska, Adam Leyk, Beata Bach, Stanisława Blewąska, Joanna Wielińska, Anna Zabłotnia, Wioleta Bemka, Teofil Ca-
ruk, Sylweriusz Goyke, Emilia Ciesiołkiewicz, Magdalena Milewicz, Henryk Milewicz, Jerzy Stelmachowicz, Mariusz Kwas, Jan Hirth, Stanisła-
wa i   Henryk Milewicz, Czesława Bocho, Barbara Zondziuk, Wiktoria Cielecka, Marta Papke, Irena Fidurska, Małgorzata Król.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Barbarę Zondziuk, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięl i udział w  naszym konkursie i   za-

chęcamy do udziału w  kolejnym. Dziękujemy też Anetce za wylosowanie zwycięzcy.


