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Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy

poniedziałek w godzinach

od 9.00 do 17.00.

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

w każdy poniedziałek

od 14.00 do 17.00.

XLI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 28 października 2013 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się sesja Rady Gminy 

Choczewo.
Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (z dn. 27.08.2013, 09.09.2013 i 01.10.2013 r.), informacje Przewodniczącego 

Rady Gminy oraz sprawozdanie Wójta o działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy serdecznie powitał i przedstawił nowego Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Choczewie, Panią Renatę Banaś.
W imieniu Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo” oraz niezależnych radnych K. Langera i A. Małkowskiego, radna S. Kropidłowska po-

dziękowała Paniom z Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, z Panią Prezes A. Gawryszewską na czele za promowanie Gminy Choczewo 
i przygotowanie Dnia Polskiego podczas wizyty gminnej delegacji w Gminie Sømna w Norwegii.

Na sesję zaproszono Dyrektora zarządzającego PKS Wejherowo sp. z o.o. Pana Adama Galasa, który przedstawił szczegóły organizacji komunika-
cji autobusowej a także odpowiadał na pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności dowozów dzieci i młodzieży do szkół.

Natomiast radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
2. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Piaskowej i Puckiej w 

Choczewie.
3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa II w Choczewie.
4. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa I w Choczewie.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Skarbu Państwa.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo.
9. Uchwała w sprawie rozwiązania porozumienia ze Starostą Wejherowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu 

działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo.

XLII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 13 listopada 2013 r. w Sali konferencyjno-wystawowej w CIT w Choczewie odbyła się XLII sesja Rady Gminy Choczewo, na której radni 

podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022.
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie Gminy Chocze-

wo, terminu płatności i sposobu jej poboru.
4. Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Cho-

czewo.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie Gminy Choczewo.
6. Uchwała w sprawie porozumienia między gminami na partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Cho-

czewo uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest inna gmina.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy Chocze-
wo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.
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11 LISTOPADA
95 ROCZNICA ODZYSKA-

NIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to dla nas Polaków największe 
święto narodowe, to symbol miłości do ojczy-
zny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa.

Dnia 08 listopada 2013 r., w przeddzień 95 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, w Zespole Szkół w Choczewie odbyła 
się uroczysta akademia z okazji Święta Od-
zyskania Niepodległości. Uczniowie w mon-
tażu słowno muzycznym zaprezentowali 
najważniejsze momenty z historii polskiej 
walki o niepodległość. W fantastyczny spo-
sób przedstawili atmosferę wydarzeń z roku 
1918, ducha narodu polskiego tamtych czasów, 
który w czasie 123 lat niewoli nieustannie wy-
chodził z inicjatywą walki za wolną ojczyznę 
oraz próby walki z zaborcami. Występy i pa-
triotyczne pieśni w wykonaniu uczniów nie-
wątpliwie wzbudziły wśród słuchaczy wielkie 
emocje. Doskonale dobrana dekoracja i stroje 
aktorów podkreśliły podniosły nastrój uroczy-
stości. Dla wszystkich zaproszonych gości i 
uczniów uczestniczących w akademii była to 
doskonała lekcja historii oraz chwila zadumy 
i zastanowienia się nad tym jak być patriotą 
w czasach, gdy nie ma wojen, ani zaborów i 
co to znaczy „być odpowiedzialnym za swoją 
Ojczyznę”.

Po oficjalnych uroczystościach zaproszeni 
goście – władze Gminy, księża z naszej parafii, 
przedstawiciele i kierownicy instytucji naszej 
gminy oraz seniorzy z Koła Emerytów i Renci-
stów w Choczewie spotkali się w Harcówce na 
słodkim poczęstunku.

/w.w./

SPROSTOWANIE
Do artykułu zamieszczonego w „Wieściach choczewskich” nr 

9/październik 2013 „KRWIOBUS W CHOCZEWIE”, zakradł się błąd 
- chodziło oczywiście o akcję krwiodawstwa przeprowadzoną w 
naszej Gminie 26 sierpnia 2013 roku. Za błąd serdecznie przepra-
szamy!

Sprostowanie
We wrześniowym numerze biuletynu ukazał się artykuł pt.: 

„Festiwal dobrego smaku w Choczewie”, w którym jak słusz-
nie zauważono zabrakło wzmianki o uczestnictwie w evencie 
Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, za co serdecznie 
przepraszamy.
W nawiązaniu do tego artykułu serdecznie dziękujemy za czyn-

ny udział Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego w tym 
wydarzeniu oraz prezentację swoich przepysznych specjałów.
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ŚWIETLICA W CHOCZEWKU
Pod koniec września rozpoczęły się prace bu-

dowlane przy budowie świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Choczewko. Wykonawcą robót 
jest firma „SABUD”, natomiast głównym spon-
sorem jest Prokon/Windcom. Do 1 listopada 
wykonano fundamenty, ściany oraz zalano 
strop. W obecnej chwili trwają prace nad bu-
dową dachu. Zakończenie robót (stan surowy 
oraz wstawienie okien) planowane jest na 6 
grudnia.

ROZLICZENIE WYJAZDU DO 
GMINY SØMNA W NORWEGII

Ilość uczestników 25 osób

Składka na osobę 600,00

Suma zebrana 15.000,00

Prom Koszty przelewu

Zaliczka 2.600,00 13,00

Dopłata 8.900,00 44,50

Razem 11.500,00 57,50

Suma 11.557,50

Ubezpieczenie 478,00

Koszty przelewu 2,50

Razem 480,50

Autokar

Koszt ogólny 14.978,43

Zaliczka 3.000,00

Dotacja z Gminy Sømna 10.000,00

Razem 13.000,00

Dopłata do autokaru

1.978,43

SKŁADKA NA DOPŁATĘ od osoby

82,43

Prom + ubezpieczenie + zaliczka na 
autokar

15.038,00

38,00 od p. Roberta Lorbieckiego

koszty poniesione przez Urząd Gminy 
w Choczewie - zakup artykułów spożyw-
czych oraz przemysłowych potrzebnych 

do organizacji „Wieczoru polskiego”

987,62

Łączny koszt wyjazdu całej grupy

16.025,62

TRZY PYTANIA DO WÓJTA…
w.w.: Mija rok od podjęcia przez Radę Gmi-

ny Choczewo uchwały w sprawie podpisa-
nia porozumienia pod nazwą „Pakt na rzecz 
zatrudnienia i rozwoju”, mającego na celu 
wspieranie lokalnego rynku pracy oraz dy-
namizowanie rozwoju gospodarczego przez 
trzy Gminy: Choczewo, Gniewino i Krokowa.

Jakie wymierne korzyści dla naszej gmi-
ny wyniknęły z jego podpisania od tamtego 
czasu?

Wójt Wiesław Gębka: Pierwsza rzecz to taka, 
że razem z Gminami: Gniewino i Krokowa 
pracujemy budując szkielet i plan działań w 
sferze zatrudnienia, organizacji pracy, kur-
sów i szkoleń, który będzie już gotowy w mo-
mencie podjęcia decyzji o budowie elektrow-
ni jądrowej na terenie którejkolwiek z trzech 
Gmin. W momencie, kiedy będziemy wiedzie-
li już, że decyzja została podjęta i zaczną się 
przygotowania do budowy – my już będziemy 
mieli wstępnie opracowane zasady zatrudnia-
nia, przeprowadzania szkoleń, wyszukiwania 
firm. Ponieważ jest to specyficzna inwestycja, 
wszyscy zatrudnieni i w jakikolwiek sposób 
zaangażowani w budowę, będą musieli posia-
dać stosowne pozwolenia i certyfikaty.

Chcielibyśmy więc przygotować się do tego i 
realizować to w podobny sposób, jak widzie-
liśmy to we francuskiej elektrowni we Fla-
manville. Zależeć nam będzie na tym, aby w 
procesie budowy, a także później podczas eks-
ploatacji elektrowni, uczestniczyły firmy z na-
szego regionu, a także pracowali nasi miesz-
kańcy.

Jednakże, aby się to udało, musimy przygo-
tować się do tego znacznie wcześniej. Dlatego 
też opracowujemy razem z inwestorem PGE 
EJ 1, Marszałkiem Województwa i Wojewodą 
szkielet ramowy, który będziemy realizować 
w momencie, gdy ostateczna decyzja o lokali-
zacji elektrowni zostanie podjęta.

Obecnie jesteśmy w trakcie prowadzenia 
wspólnych pertraktacji z PGE i PGE EJ 1 na 
rzecz kompensaty finansowej dla naszych 
Gmin w związku z utratą dochodów spowo-
dowaną przedłużającym się okresem braku 
decyzji lokalizacyjnej.

Cały proces przygotowań do podjęcia decyzji 
o lokalizacji jest dla nas niezwykle trudny, na-
tomiast dzięki podpisaniu tego porozumienia 
występujemy w tych sprawach zawsze razem, 
a nasze decyzje i stanowiska wobec inwestora 
są wspólne. Rozmowy postępują na razie dość 
ciężko, ale mam nadzieję, że wkrótce zakoń-
czą się pozytywnie dla naszych gmin.

Myślę, że do momentu podjęcia decyzji nie-
wiele się będzie działo, dlatego że inwestor 
również czeka na wyniki badań lokalizacyj-
nych i środowiskowych.

w.w.: „NORDA”, czyli Gdynia i jednostki sa-
morządu terytorialnego zrzeszone w tym Fo-
rum, pozyskały z tzw. środków norweskich 
dotację w wysokości ok. 1.600.000 zł. Czy w 
planie wykorzystania przez NORDĘ tych fun-
duszy jest również Gmina Choczewo?

Wójt W. Gębka: Warunkiem przystąpienia 

do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego było partnerstwo. Gdynia zgłosiła projekt 
pt. „Norda – Północny Biegun Wzrostu” i tym 
samym znalazła się w gronie 15 polskich part-
nerstw samorządowych, którym przyznano 
dofinansowanie.

Projekt ten realizowany będzie w latach 
2013-2015 przez wszystkie jednostki samorzą-
du terytorialnego zrzeszone w Partnerstwie 
„NORDA”, czyli również przez Gminę Chocze-
wo, oraz partnerów społeczno-gospodarczych; 
Akademię Morską w Gdyni, Polską Izbę Spedy-
cji i Logistyki w Gdyni, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Morski 
w Gdyni oraz Ligę Ochrony Przyrody – Oddział 
Miejski w Gdyni.

Efektem projektu będą dwie strategie rozwo-
ju: „Dolina Logistyczna” i „Nadmorski Obszar 
Usługowy” oraz trzy programy operacyjne dla 
tzw. „Doliny Logistycznej” – dotyczące rozwoju 
przestrzennego i gospodarowania gruntami, 
komunikacji oraz rozwoju gospodarczego, a 
także trzy programy operacyjne dla „Nadmor-
skiego Obszaru Usługowego”.

W sprawie funduszy zewnętrznych, mam 
jeszcze do zakomunikowania jedną istotną i 
dobrą dla naszych mieszkańców informację – 
Urząd Marszałkowski poinformował, iż w wy-
niku zakończonej weryfikacji naszego wnio-
sku o płatność ostateczną w ramach działania 
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-
2013, dnia 30.10.2013 r. zostało przekazane 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa zlecenie płatności na kwotę 2.414.525,00zł. 
Dotyczy to inwestycji oczyszczalni ścieków 
w Choczewie, której zakończenie było bardzo 
trudnym zadaniem i wzbudzało wiele kontro-
wersji wśród radnych opozycyjnych. Pomimo 
skarg, które radni z Klubu „Dla Dobra Gminy 
Choczewo”: Jerzy Detlaff, Bronisław Nowak, 
Zbigniew Szafoni, Krystyna Olszowiec, Sylwia 
Kropidłowska, Krzysztof Waloch oraz Andrzej 
Małkowski wnieśli do Wojewody, Marszałka 
i innych służb, oczyszczalnia została ukoń-
czona w terminie, a Urząd Marszałkowski nie 
dopatrzył się istotnych nieprawidłowości w 
jej wykonaniu i złożył wniosek o wypłacenie 
całej należnej sumy, bez żadnych potrąceń. 
Działania radnych opozycyjnych, które mogły 
spowodować nie wykonanie inwestycji, a tak-
że zwrot przez Gminę kilku milionów złotych  
nie powiodły się.

w.w.: Zbliża się kolejna zbiórka żywności. 
Czy również w tym roku aktywnie się Pan w 
nią włączy? I czy są jakieś nowe pomysły na 
zwiększenie jej rozmiarów i efektów?

Wójt W. Gębka: Oczywiście, jak zwykle włą-
czę się w tę akcję. Natomiast KGW Starbieni-
no, które współpracuje z Bankiem Żywności 
koordynując na terenie naszej gminy całą 
akcję, będę wspierał jak tylko będzie to możli-
we. Nie da się wycenić pracy i zaangażowania 
wszystkich Pań z KGW w Starbieninie, które 
od pięciu lat prowadzą tę akcję. Wynik corocz-
nych zbiórek żywności jest to suma ich cięż-
kiej pracy i hojności wszystkich mieszkańców 
i darczyńców. Wszystkim, którzy mają w tym 
swój udział i w jakikolwiek sposób włączają 
się w tę akcję, serdecznie dziękuję. Nie ukry-
wam, że liczę w tym roku na jeszcze większe 
efekty przeprowadzonej zbiórki. Mam rów-
nież nadzieję, że wszyscy, którzy przed świę-
tami otrzymają tę pomoc, będą wiedzieć, że 
ta świąteczna paczka jest symbolem naszej 
pamięci o wszystkich potrzebujących z terenu 
gminy.
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PIKNIK Z LANE ENERGY
W JACKOWIE

Dnia 20 października 2013 r. w Jackowie odbył 
się zorganizowany przez amerykańską firmę 
Lane Energy Piknik informacyjno-rekreacyjny.

Ulewny deszcz, padający przez cały dzień przy-
sporzył organizatorom wydarzenia trochę kło-
potów, ale mimo niesprzyjającej pogody piknik 
pod białymi namiotami cieszył się dużym zain-
teresowaniem, nie tylko mieszkańców Sołectwa 
Jackowo, ale również osób z terenu całej Gminy.

Imprezę otworzyła przygotowana przez orga-
nizatora prezentacja multimedialna informu-
jąca o procesie wydobywania gazu z łupków. 
Następnie każdy z uczestników miał szansę za-
dawać szczegółowe pytania ekspertom.

Podczas pikniku nie zabrakło wielu atrakcji dla 
dzieci, m.in. dmuchane zabawki, Kącik Małego 
Malarza, malowanie twarzy oraz słodkie upo-
minki. Oprawę artystyczną pikniku zapewniły 
występy dzieci z Kółka Tanecznego oraz Chóru 
szkolnego z Zespołu Szkół w Choczewie. Organi-
zator zapewnił również gorące napoje, ciasto i 
ciepły posiłek dla każdego, kto zechciał uczest-
niczyć w Pikniku.

/w.w./

„DECYDUJMY RAZEM”
- spotkanie zespołu
monitorującego -

„Decydujmy razem” to pomysł skierowany 
dla władz samorządowych i społeczności lo-
kalnych. Jest to pilotażowy projekt budowa-
nia i testowania mechanizmów partycypacji 
w 108 gminach i powiatach na terenie całej 
Polski. Celem projektu było upowszechnienie 
sprawdzonych modeli współdecydowania 
mieszkańców z samorządami lokalnymi, do-
starczenie społecznościom i władzom narzę-
dzi monitorowania i oceny stanu partycypacji 
oraz opracowanie i przygotowanie do wdroże-
nia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.

Dnia 5 listopada 2013 r. odbyło się ostatnie 
spotkanie zespołu monitorującego projekt 
realizowany w Gminie Choczewo, mające na 
celu ocenę realizacji zadań i projektów za-
wartych w planie. Podsumowano również 
efekty pracy zespołu opracowującego Program 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na lata 
2013-2020. Podczas spotkania dyskutowano 
na temat możliwości aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych i włączenia ich w codzienne 
życie społeczności lokalnych, a także w proces 
współdecydowania i inne działania mające na 
celu szeroko rozumianą integrację społeczną.

Na pytanie „czy założenia Programu uda-
ło się zrealizować?” – nie udało się udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi, gdyż z jednej stro-
ny sam „Program” jako dokument, pomimo 
przyjęcia go jednogłośnie przez Radnych na 
sesji Rady Gminy, nie spotkał się z ich zainte-
resowaniem i aktywnością przy jego realiza-
cji, a także w procesie tworzenia „Programu” 
zabrakło samych zainteresowanych, czyli 
osób niepełnosprawnych, ale z drugiej strony, 
większość zadań z harmonogramu działań 
zapisanych w „Programie” realizowanych jest 
przez Samorząd, Organizacje i Stowarzysze-
nia, a także przez osoby prywatne.

Ostatecznym stwierdzeniem i podsumowa-
niem całej dyskusji było stwierdzenie, iż oso-
by niepełnosprawne należy włączyć w proces 
współdecydowania i współdziałania.

/w.w./

PRZEDSTAWICIELE „PRADO-
LINY ŁEBY” WE FRANCJI

W dniach 21-26 września br. Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” zor-
ganizowało wyjazd studyjny do miejscowości 
St. Raphael we Francji, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele LGR „Pradolina Łeby”.

Podczas wyjazdu odbyły się spotkania z wła-
dzami miasta, przedstawicielem rybaków 
oraz przedstawicielami tamtejszego LGR Le 
Groupe FEP Varois, w trakcie których porusza-
ny był temat funkcjonowania pescatourism’u 
we Francji, będącego istotną formą aktywiza-
cji przedsiębiorczej rybaków morskich. 

Pescatourism (turystyka rybacka) jest nową 
formą usługi turystycznej polegającą na za-
braniu grupy turystów na pokład jednostek 
rybackich przez zawodowych rybaków pod-
czas połowów.

Pescatourism, obok wędkarstwa morskiego 
może stać się kolejną dziedziną turystyki da-
jącą możliwość uzyskiwania dochodów przez 
rybaków i społeczności nadmorskie. Obecnie 
trwają prace LGR „Pradolina Łeby” nad wpro-
wadzeniem tej nowej usługi turystycznej na 
polskie wybrzeże.

Spotkania pozwoliły na wymianę doświad-
czeń na temat formalno-prawnych aspektów 
funkcjonowania pescatourism’u, jak również 
na podzielenie się informacjami dotyczącymi 
realizowanych działań i projektów.

Wyjazd odbył się w ramach środka 4.2 
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregio-
nalnej i międzynarodowej PO RYBY 2007 – 2013.

/K.Ś./

WIZYTA W SZWECJI
W dniach 5-9.listopada odbył się wyjazd stu-

dyjny do Szwecji zorganizowany przez Lokalną 
Grupę Rybacką „Pradolina Łeby”. Grupa licząca 
27 osób rekrutujących się z gmin będących 
członkami LGR  odwiedziła dwa południowe 
województwa : Blekinge i Smaland. Celem 
wizyty było zapoznanie się z działalnością 
szwedzkich LGR i osiągnięciami przedsiębior-
ców działających w branży turystycznej. Były 
więc spotkania z osobami prowadzącymi pen-
sjonaty, wynajmującymi łodzie do połowu ryb 
na morzu i jeziorze, odwiedziny w muzeum 
z regionalnymi eksponatami w Karlskronie, 
a także zwiedzanie miasta otoczonego przez 
tysiące wysepek i wpisanego na listę dziedzic-
twa światowego ze względu na swoje niezwy-
kłe walory przyrodnicze. Grupa odwiedziła 
także wędzarnię ryb, hodowlę jeleni, uroczy 
skansen w Korro schowany w smolandzkim 
lesie. Odbyła się także degustacja szwedzkich 
smakołyków wytworzonych przez lokalnych 
przedsiębiorców.

Podsumowanie wizyty nastąpiło podczas 
wspólnej konferencji polskich i szwedzkich 
LGR-ów na  urokliwej wyspie Aspo. Na spo-
tkaniu zaprezentowano dotychczasowe osią-
gnięcia i doświadczenia, a także omówiono 
kierunki dalszego współdziałania. Obie strony 
zainteresowane są zacieśnianiem współpra-
cy, która wydaje się być nietrudna do zreali-
zowania ze względu na niedużą odległość, 
a także bardzo podobny profil działań obu 
obszarów. Szwedzi dumni są ze swoich osią-
gnięć, często nawet niewielkich i doceniają 
wartość naturalnych lokalnych produktów. 
Są miłośnikami  natury i bardzo dbają o swoje 
środowisko traktując je jako niezbędny ele-
ment współistnienia człowieka i przyrody. 
Nasi lokalni przedsiębiorcy, producenci usług 
turystycznych i wyrobów kulinarnych nie po-
winni się jednak wstydzić swoich osiągnięć, 
bo są one na wysokim poziomie. Brakuje nam 
jednak odpowiednio silnej promocji swoich 
usług. Wszędzie W Szwecji podkreślano zna-
czenie współpracy poszczególnych podmio-
tów; gospodarczych jak i społecznych, bowiem 
sukces osiągnąć można tylko przez mądre 
współdziałanie.

Krzysztof Łasiński
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INICJATYWA SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO NA RZECZ 

POZNANIA I AKCEPTACJI
ENERGETYKI JĄDROWEJ

- KONFERENCJA W KROKOWEJ -
Dnia 24.10.2013 r. w na Zamku w Krokowej 

odbyła się trzecia część międzynarodowej Kon-
ferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie 
„Confrontations Europe”, skupiającej przed-
stawicieli biznesu, związków zawodowych, 
samorządów terytorialnych, stowarzyszeń, 
politycznych, intelektualistów i studentów z 
kilku krajów europejskich a także liderów w 
aktywnym udziale społeczeństwa obywatel-
skiego w budowaniu wspólnej Europy.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele 
podmiotów i organizacji zaangażowanych w 
budowę pierwszej EJ w Polsce i eksperci z kil-
ku państw europejskich mających doświad-
czenia w dziedzinie energetyki jądrowej.

Wzięli w niej udział również przedstawiciele 
Gminy Choczewo – Wójt Wiesław Gębka, Prze-
wodniczący Komitetu Obywatelskiego „Tak 
dla atomu w Choczewie” Sebastian Milewski i 
Przewodniczący Stowarzyszenia ekologiczno-
-turystycznego „Lubiatowska Wydma” Tade-
usz Pastusiak.

Podczas debaty omawiano najważniejsze 
kwestie dla Polski i Europy związane z ener-
getyką jądrową - finansowanie i gospodarcza 
konkurencyjność, doświadczenie w kwestiach 
społecznych i demokratycznych, edukację, 
szkolenia, zatrudnienie, bezpieczeństwo i go-
spodarkę odpadami.

Konferencja miała na celu wzbogacenie jej 
uczestników o wiedzę i doświadczenia z in-
nych krajów europejskich, aby mogli oni lepiej 
dostosować się do wyzwań i zagrożeń, które 
niesie ze sobą wprowadzenie energetyki ją-
drowej, a także przygotować się do czerpania z 
niej jak najwięcej korzyści dla całego regionu.

/w.w./

„Najwspanialszym darem,
jaki mogliśmy otrzymać od życia,

jest możliwość niesienia
bezinteresownej pomocy drugiemu Człowiekowi”

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA
ŻYWNOŚCI

Świąteczna Zbiórka Żywności to projekt re-
alizowany przez Banki Żywności, które współ-
pracują z Federacją Polskich Banków Żywno-
ści. Celem akcji jest zebranie jak największej 
ilości żywności, która zostaje przekazana oso-
bom potrzebującym takiego wsparcia. Pierw-
sza taka zbiórka odbyła się w 1997 roku. Od 
tamtej pory każdego roku podczas weekendu 
przypadającego zazwyczaj na przełomie listo-
pada i grudnia w wybranych sklepach w ca-
łej Polsce przed świętami Bożego Narodzenia 
zbierana jest żywność. Przy specjalnie ozna-
kowanych koszach dyżurują wolontariusze, 
którzy informują klientów o idei akcji oraz za-
chęcają do kupienia choćby jednego produktu 
spożywczego więcej i podarowania go ludziom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku akcja Świątecznej Zbiórki Żyw-
ności odbędzie się na terenie gminy w dniach 
29.11 – 01.12.2013 r. i jak zwykle koordynowana 
będzie przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Starbieninie, które na co dzień zaangażo-
wane są we współpracę z Bankiem Żywności 
w Słupsku. Podobnie jak w minionym roku 
zbiórka żywności prowadzona będzie również 
na terenie Gmin: Gniewino i Krokowa.

Dnia 14 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy 
w Choczewie odbyło się spotkanie organiza-
cyjne, na które przybyli wszyscy chcący nieść 
bezinteresowną pomoc potrzebującym. Pod-
czas spotkania Przewodnicząca KGW Starbie-
nino przypomniała cel i zasady akcji, zebrani 
podzielili się swoimi uwagami i doświadcze-
niami, a także zaplanowano przebieg trzy-
dniowej akcji.

Większość zebranych ze smutkiem zauwa-
żyła, że młodzież nie angażuje się w podobne 
akcje i wydarzenia. Może więc warto byłoby 
zachęcić młodych ludzi do bezinteresownej 
pomocy słabszym, biedniejszym i tym, którzy 
takiej pomocy potrzebują. Uświadamiajmy 
dzieciom i młodzieży, że wolontariat to szan-
sa na zdobycie nowych doświadczeń, to satys-
fakcja z własnej pracy, nauka pracy w grupie 
a także poczucie bycia częścią ważnego dzieła.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do 
aktywnego włączenia się w niesienie tej po-
mocy, tak aby żaden świąteczny stół nie był 
pusty, i aby wszystkim zbliżające się Święta 
przyniosły wyłącznie pokój i radość.

/w.w./

CHOCZEWSKIE STOWARZY-
SZENIE OSÓB NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH
„PROMYK NADZIEI”

zwraca się z uprzejmą prośbą do 
Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich 
i wszystkich chętnych, o pomoc w 
organizacji oraz wsparcie rzeczowe 
i finansowe „Spotkania opłatko-
wego” dla osób niepełnospraw-
nych, które odbędzie się 30.11.2013 
r. o godz. 13.00. Wszystkim, którzy 
zechcą wesprzeć nas w organizacji 
tego spotkania, z góry serdecznie 
dziękujemy.
                                                                                               

Zarząd

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„PROMYK NADZIEI”
KBS WEJHEROWO O/CHOCZEWO

Nr konta - 21 8350 0004 2602 0307 
2000 0010

Telefon kontaktowy: 58 572 40 33

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RAD-
NYCH, SOŁTYSÓW, OSOBY NIEPEŁ-
NOSPRAWNE I ICH OPIEKUNÓW NA 
SPOTKANIE OPŁATKOWE, KTÓRE 
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30.11.2013 r. O 
GODZ. 13.00 W ZESPOLE SZKÓŁ W 
CHOCZEWIE.

ZARZĄD

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż tego-
roczne Spotkanie opłatkowe odbę-
dzie się dnia 30.11.2013 r. o godzinie 
13.00 w Zespole Szkół w Choczewie 
/w świetlicy/.

Bardzo prosimy osoby niepełno-
sprawne i ich opiekunów z terenu 
Gminy Choczewo o zgłaszanie się 
do sołtysów lub pod numer telefo-
nu: 58 572 40 33 do 25.11.2013 r., aby-
śmy mogli ustalić i zapewnić Pań-
stwu dojazd na to spotkanie.

ZARZĄD
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BLIŻEJ SØMNY

Sømna – to norweska gmina leżąca w po-
wiecie Nordland, będąca częścią regionu Hel-
geland. Jej powierzchnia wynosi 193,7 km². 
Gmina liczy 2.100 mieszkańców - średnio na 1 
km² przypada 10,76 osób.

Gmina Vik (obecnie Sømna) została utworzo-
na 1 stycznia 1901 roku, poprzez oddzielenie jej 
od dużej Gminy Brønnøy. Swoją obecną nazwę 

– Sømna - otrzymała w 1941 roku. Natomiast 
1 stycznia 1964 r., Sømna została połączona z 
Bronnoysund, Velfjord, Bronnoy i północną 
częścią Bindal. Fuzja ta była jednak krótko-
trwała, ponieważ z dniem 1 stycznia 1977 r. 
Sømna stała się ponownie osobną gminą.

Centrum administracyjne i siedziba władz 
Gminy mieści się w miejscowości Vik. Inne 
wioski w gminie to Dalbotn, Sund, Vennesund 
i Berg.

Administratorem Gminy jest Pan Signar 
Kristoffersen, natomiast burmistrzem Pan 
Edmund Dahle, który ma bezpośredni nadzór 
nad osobami zarządzającymi każdym dzia-
łem.

Herbem Gminy, przyjętym oficjalnie w 1991 
roku, są trzy połączone ze sobą srebrne koni-
czyny na czerwonym tle, które symbolizują 

rolnictwo, kulturę 
i dobrobyt a także 
to, że rolnictwo jest 
głównym przemy-
słem w gminie.

Nazwa Sømna po-
chodzi prawdopodob-
nie od starego nor-
weskiego określenia 
wiatru, bądź też wody 
i fal – „sveifa”, albo 
od określenia „sve-
fja” oznaczającego 
dosłownie „spokojny 
sen”. Obszar ten otrzymał zapewne tę nazwę 
ze względu na liczne zatoczki ze spokojnymi 
portami, w których załogi łodzi szukały schro-
nienia i odpoczynku przed kolejnymi wypra-
wami.

Ciekawostką jest, to że – jak podają niektóre 
źródła - geograficzny Środek Norwegii zlokali-
zowany jest 7,3 km na południe od Torghatten 
niedaleko Sømny. …Cdn.

/w.w./

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI 
GMINY SØMNA W CHOCZEWIE

W dniu 15.11.2013 r. w Urzędzie Gminy w 
Choczewie odbyło się spotkanie władz Gmi-
ny Sømna z osobami, które uczestniczyły w 
dniach 14-24.09.2013 r. w wyjeździe do partner-
skiej norweskiej Gminy Sømna.

Naszą Gminę tym razem odwiedzili: Wójt 
Edmund Dahle, Administrator Signar Kristof-
fersen oraz specjalista od biznesu i gospodarki 
Tor-Arne Bakke. Były oczywiście podziękowa-
nie, wspomnienia i nieukrywana radość ze 
spotkania.

Wójt Edmund Dahle wyraził swoje zadowo-
lenie z kolejnego przyjazdu do naszej Gminy. 
Powiedział również, że współpraca z Gmi-
ną Choczewo zaczyna nabierać konkretnych 
kształtów - w Gminie Sømna trwa przygoto-
wywanie programu, który wspólnie z Gminą 
Choczewo zamierzają zrealizować, a w pracę 
nad projektem i dalszym planem współpracy 
zaangażowało się norweskie województwo.

/w.w./
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Zapraszam do skorzystania z usług firmy 
sprzątającej PERFEKT.

Sprzątanie najwyższej klasy sprzętem 

ROBOCLEAN.

Roboclean niemieckiej firmy Aura posiada 
certyfikaty medyczne i ułatwia oddycha-
nie alergikom. Filtruje w 100%  powietrze, 
stabilizuje wilgotność oraz jonizuje.

Oferujemy:
• sprzątanie codzienne (odkurzanie, 

mycie podłóg, ścieranie kurzy itp.)
• trzepanie dywanów, wykładzin, 

materacy
• pranie dywanów, wykładzin, tapicerek
• aromaterapie

Kontakt:
Magda Leśnik
Kopalino
Tel. kom. 663-216-012 lub 58 67-68-160

OGŁOSZENIE

Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Kierzkowie

informuje szanownych mieszkańców gminy Choczewo,
że 5 listopada 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn.:

„Wierzba to nie tylko biomasa - organizacja warsztatów
rękodzielniczych na terenie gminy Choczewo”

W ramach projektu odbędzie się wykład na temat biomasy
w oparciu o dokument gminny pod nazwą:

 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

(Gdańsk lipiec 2007 r., mgr inż. Ryszard Musiał)

Zapraszamy do sali CIT Urzędu Gminy w Choczewie:
godzina 10.00 dnia 9 grudnia 2013 roku

Sabina Fleming
Prezes KR-KGW w Kierzkowie
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GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w drugi i czwarty ponie-

działek każdego miesiąca, w godz. 14.30-16.30 do budynku Urzędu Gminy w Choczewie przy ul. Pierwszych 

Osadników 17 

ZADANIA GMINNEGO PUNKTU
 KONSULTACYJNEGO:

 motywowanie osób uzależnionych, jak 

i współuzależnionych do podjęcia psy-

choterapii w placówkach leczenia uza-

leżnienia, kierowanie do leczenia spe-

cjalistycznego,

 motywowanie osób pijących ryzykow-

nie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, 

do zmiany szkodliwego wzoru picia,

 udzielanie  wsparcia  osobom  po  za-

kończonym leczeniu odwykowym (np. 

poprzez  rozmowy  podtrzymujące, 

uruchomienie  przy  punkcie  grupy 

wsparcia dla osób po zakończonym le-

czeniu w placówce odwykowej),

 rozpoznawanie  zjawiska  przemocy 

domowej,  udzielanie  stosownego 

wsparcia  i  informacji  o  możliwości 

uzyskania  pomocy  i  powstrzymania 

przemocy,

 inicjowanie interwencji  w przypadku 

diagnozy przemocy domowej,

 gromadzenie aktualnych informacji na 

temat  dostępnych  miejsc  pomocy  i 

kompetencji  poszczególnych  służb  i 

instytucji  z  terenu  gminy,  powiatu, 

województwa,  które  powinny  być 

włączone w systemową pomoc dla ro-

dziny,

 rozpoznawanie innych zagrożeń i pa-

tologii,

 prowadzenie  profilaktycznej  działal-

ności edukacyjnej i informacyjnej,

PUNKT KONSULTACYJNY PRZEZNACZONY JEST GŁÓWNIE DLA OSÓB:

 znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej,

 z problemami rodzinnymi,

 uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

 współuzależnionych (rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym)

 osób z syndromem DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,

 dotkniętych przemocą itp.,

 niepotrafiących sobie także poradzić z szeregiem innych problemów

Nie musisz już samotnie zmagać się ze swoimi problemami.
Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc.
Pomoc w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym udzielana jest bezpłatnie.
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WYPRZEDAŻ GARAŻOWA 
„ŁĄCZNIK”

W sobotę, 19 października na parkingu przed 
Urzędem Gminy w Choczewie odbyła się wy-
przedaż garażowa.

Tylko dwóch wystawców wzięło udział w 
pierwszej garażowej wyprzedaży, gdzie za 
przysłowiowe grosze można kupić super rze-
czy. Niemniej jednak stoiska odwiedziło po-
nad 30 osób, które zrobiły pierwsze „garażo-
we” zakupy. Inicjatywa spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem, kilka osób zgłosiło chęć 
dołączenia po stronie sprzedających.

Zarówno sprzedawcom, jak i kupującym do-
pisała piękna pogoda.

- Ideą wyprzedaży pod nazwą ŁĄCZNIK, jest 
pozbycie się niepotrzebnych przedmiotów, na 
zasadzie zakupu lub wymiany, oraz integracja 
społeczna - sąsiedzi mogą lepiej się poznać, 
jest to okazja do rozmów, a także do poszerze-
nia kręgu znajomych mówi Maja Gadowska, 
organizator imprezy. - Każdego miesiąca pla-
nowana jest sobotnia wyprzedaż garażowa. 
Następna odbędzie się prawdopodobnie 30 li-
stopada, w tym samym miejscu, w godzinach 
od 10 do 12. Proszę szukać ogłoszeń – dodaje.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w następnej wyprzedaży garażowej czy to po 
stronie kupujących, czy sprzedających!

Tel. kontaktowy Maja Gadowska 880 884 489

„ATOMOWY AUTOBUS” W CHOCZEWIE
„Atomowy Autobus”, czyli mobilne laboratorium, wyruszył w dwutygodniową trasę po woj. 

pomorskim i zachodniopomorskim.
To już trzecia wyprawa Fundacji Forum Atomowe po szkołach, uczelniach wyższych, centrach 

kultury czy nauki i placówkach gminnych. Do tej pory Mobilne Laboratorium przejechało 5800 
km, odwiedziło 24 miasta i miejscowości, a jego pracownicy wygłosili 66 seminariów i odpowie-
dzieli na pytania ok. 8 tysięcy osób.

- Głównym celem naszego projektu jest dotarcie do lokalnych społeczności i przekazanie rze-
telnych informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej w kontekście rządo-
wego programu budowy elektrowni atomowej w Polsce - mówi Łukasz Koszuk, prezes Fundacji 
Forum Atomowe.

26.11.2013 
wtorek

Choczewo
godz. 9:00 – 14:00
Zespół Szkół w Choczewie
ul. Szkolna 2
godz. 16:00
Zespół Szkół w Choczewie
ul. Szkolna 22
Spotkanie otwarte dla szerokiej publiczności (45 min. semi-

narium z pokazami, po zakończeniu możliwość obejrzenia 
wystawy i pokazów fizycznych)
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ŚWIETLICA SOCJOTERAPEU-
TYCZNA W KUROWIE

W miesiącu październiku i listopadzie w 
świetlicy socjoterapeutycznej w Kurowie 
odbyły się warsztaty z zakresu profilakty-
ki w ramach projektu „Piwo To Też Alkohol” 
odbiorcami projektu były dzieci i młodzież 
uczęszczająca do świetlic środowiskowych w 
gminach Nowa Wieś Lęborska, Łęczyce, Głów-
czyce, Choczewo oraz Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawcze w Lęborku oraz „pierwsza 
pomoc” zorganizowane przez Ratowników 
Harcerstwa z Lęborka. W zajęciach uczest-
niczyło wiele dzieci ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum zamieszkałych w miejscowości 
Kurowo, ponadto 50 dzieci z naszej Gminy było 
w kinie w Rumi na filmie pt. „Wałęsa człowiek 
z nadziei”. Grupa dzieci wraz z opiekunem – 
p. Iwoną Ratajczak odwiedziły też cmentarz 
ewangelicki w Kurowie, gdzie przed Świętem 
Zmarłych zapaliły wiele zniczy. Udało się za-
tem połączyć przyjemne z pożytecznym. 

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

DZIEŃ ZIEMNIAKA
Każdego roku przedszkolaki świętują Dzień 

Ziemniaka. Tym razem z okazji tego święta 
dzieci wybrały się 10 października do Strze-
bielinka. Państwo Małgorzata i Rafał Fetta 
ugościli przedszkolaków w „Kasztanowym 
Gościńcu”, gdzie został zorganizowany Turniej 
Sportowy. Wszystkie konkurencje odbywały 
się w zgodzie z zasadami fair play i zdrowym 
duchu rywalizacji. Dzieci były szczęśliwe pod-
czas pokonywanych trudności. W każdej kon-
kurencji główną rolę wiódł oczywiście „ziem-
niak”. Dzieci zaczęły „kartoflane zawody” od 
poszukiwań schowanych ziemniaków, a na-
stępnie pokonywały slalomy, przeszkody, tre-
nowały rzuty i celność. Wśród konkurencji nie 
zabrakło także konkursu na „Najpiękniejszą 
postać ziemniaczaną”. Starszaki i maluchy 
z zaangażowaniem wykonywały wszystkie 
zadania i ćwiczenia, a w przerwach tańczy-
ły, śpiewały i bawiły się na placu zabaw. Po 
zakończonym turnieju zjadły smaczne grillo-
wane dania i podziękowały gospodarzom za 
gościnę. Zadowolone wróciły z dyplomami do 
przedszkola.

JESIENNE CZYTANIE
Starszaki miały przyjemność wziąć udział 

w projekcie realizowanym przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną „Nasza Gmina Czyta dzie-
ciom”. Zostały zaproszone przez organizato-
rów na pierwsze czytanie, które poprowadził 
Wójt Wiesław Gębka. Dzieci wysłuchiwały 
czytanych jesiennych wierszy i opowieści. Na 
zakończenie spotkania zostały poczęstowane 
słodkościami. Wróciły do przedszkola, by na-
tchnione wysłuchanymi tekstami rozpocząć 
prace związane z jesiennym konkursem pla-
stycznym  „Jesienny pejzaż”.

Magda Lica

(fotoreportaż na następnej stronie)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W 
CHOCZEWIE
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„SŁAJSZEWO – ATRAKCJE 
DLA UCZNIÓW”

 Dnia 16 października 2013roku po 
zakończonej akademii z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, klasy IV-VI ze szkoły w Ciekocinie 
wybrały się do Słajszewa, do gospodarstwa 
agroturystycznego „Ola” na pokaz pieczenia 
chleba.

 Na początku wszyscy przedstawili 
się właścicielce tego gospodarstwa. Pani Kasia 
- na którą wszyscy wołają Ola, zaprosiła nas 
do wiaty, w której stał specjalny piec do pie-
czenia chleba. Na początku rozpoznawaliśmy 
rodzaje zbóż, a potem musieliśmy wybrać 
spośród siebie piekarzy do pieczenia chleba. 
Wśród chłopców trzeba było zrobić wyliczan-
kę, bo chętnych nie brakowało. Po chwili 
okazało się, że piekarzami została Weronika i 
Michał. Uważnie słuchaliśmy wszystkiego, co 
mówiła pani Kasia. Dokładnie wsypywaliśmy 
wszystkie składniki do miski i po 20 minu-
tach mieliśmy gotową masę do wyrośnięcia. 
Ciasto rosło, a my w tym czasie graliśmy w 
piłkę nożną i siatkówkę. Po upływie około go-
dziny włożyliśmy formy z masą do pieca. W 
tym czasie częstowaliśmy się swojskim cia-
stem upieczonym przez panią Olę. Nawet się 
nie spostrzegliśmy, kiedy trzeba było wycią-
gać chleb z pieca. Był przepyszny i chrupiący, 
zwłaszcza ze swojskim masełkiem i dżemem 
borówkowym. Bardzo nam się tam podobało i 
nie chcieliśmy wracać. Dzięki pani Oli dowie-
dzieliśmy się, jak wygląda praca rolnika, przy-
pomnieliśmy sobie rodzaje zbóż i nauczyliśmy 
się piec chleb. Przed rozstaniem dostaliśmy 
jeszcze po kawałku pieczonego przez nas chle-
ba. Na drugi dzień uczniowie klas 0 -III także 
zostali ugoszczeni przez panią Olę. Maluchy 
przyjechały także bardzo zadowolone z chleb-
kiem w dłoniach. Dziękujemy państwu Zacha-
rewicz za niesamowite lekcje – jakże inne niż 
zawsze.

Uczniowie klasy VI
B I B L I O T E K A

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A 
W  C I E K O C I N I E

WARSZTATY DECOUPAGE
6 listopada w sali konferencyjno- wystawo-

wej Centrum Informacji Turystycznej w Cho-
czewie odbyły się zorganizowane przez naszą 
bibliotekę warsztaty decoupage, które popro-
wadziła Pani Dorota Bianga- Grabińska. W za-
jęciach wzięli udział członkowie Choczewskie-
go Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk Nadziei” oraz ich opiekunowie.

Efektem spotkania była dobra zabawa i pięk-
ne prace, a także chęć udziału w kolejnych 
warsztatach. Planowane są one na 9 grudnia, 
a ich tematem będą ozdoby choinkowe.

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM
19 października br. rozpoczęliśmy VI edy-

cję projektu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. 
Tradycyjnie pierwsze czytanie przypadło w 
udziale włodarzowi gminy Panu Wiesławowi 

Gębka. W role słuchaczy wcieliły się starszaki 
z Samorządowego Przedszkola w Choczewie. 
Za oknem jesień, więc jesienna była tematy-
ka czytania. Po wysłuchaniu wierszy i opo-
wiadań dzieci poczęstowane zostały słodką 
niespodzianką. Następnie pod opieką swojej 
wychowawczyni wróciły do przedszkola, by w 
plastyczny sposób wyrazić jesień.

KONKURS RECYTATORSKI
29 października w czytelni naszej Biblioteki 

odbył się konkurs recytowania wierszy Ju-
liana Tuwima. W jury zasiedli: Pan Krzysztof 
Łasiński, Pan Robert Lorbiecki, Pani Dorota Bo-

rówka, Pani Maja Gadowska. Na sali, oprócz 
dzieci biorących udział w konkursie, zgroma-
dziło się również wielu rodziców, którzy chcie-
li obejrzeć występ swoich pociech. Najczęściej 
deklamowanym utworem był wiersz pt. „Oku-
lary”. Niektóre dzieci zadbały także o nietypo-
wy strój i akcesoria, aby jeszcze bardziej wy-
razić nimi recytowany wiersz. Po zakończeniu 
wszystkich deklamacji trudny orzech do zgry-
zienia mieli jurorzy. W czasie, gdy obradowa-
li, dzieci otrzymały lizaki, którymi osładzały 
sobie czas oczekiwania na werdykt:

I miejsce ex aequo:  Wiktoria Karmazy, Pa-
trycja Domarus

II miejsce ex aequo: Tosia Jażdżewska, Fra-
nek Grabiński

III miejsce ex aequo: Wojtek 
Klarecki, Marysia Bieniek, 
Roksana Sawicz, Julka Bu-
rzyńska, Paweł Wątroba

Wyróżnienia: Agnieszka 
Bocho, Filip Bielicki, Magda 
Nowaczyk, Nikola Walczak, 
Natalia Hinca, Oliwia Dunst

Wszystkie dzieci otrzymały 
nagrody i dyplomy, a także 
podziękowania za to, że po-
święciły czas na nauczenie 
się wierszy. Już dziś zapra-
szamy do udziału w innych 
organizowanych przez nas 
konkursach.
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Dar od czytelniczki
Zapraszamy do wypożyczania sagi Ellinor 

Rafaelson- „Siła amuletu”. Jest to dar od na-
szej czytelniczki, której serdecznie dziękuje-
my!

LEKCJE ŁOWIECKIE

12 listopada rozpoczął się w naszej Bibliotece 
coroczny cykl lekcji łowieckich, które odby-
wają się w związku z organizowaną przez nas 
wystawą Hubertus. Pierwsze lekcje prowadził 
myśliwy z koła łowieckiego „Jeleń” Gdańsk, 
Pan Ryszard Karpiński. Na zajęciach ucznio-
wie klas II i III SP dowiedzieli się wielu infor-
macji o leśnej przyrodzie, gwarze myśliwskiej 
i zasadach zachowania się w lesie. W ciągu 
najbliższych dni w lekcjach uczestniczyć będą 
także inne klasy z Zespołu Szkół w Choczewie. 
Mamy nadzieję, że dzięki tym corocznym za-
jęciom dzieci będą bardziej świadome tego, 
co szkodzi  lasom i jak one same mogą o nie 
dbać.

E. Wójcik

DLA NIEPODLEGŁEJ …
Wyruszyliśmy 8 listopada 2013r. już o godz. 

15.20 z Choczewa autobusem do Wejherowa. 
Tam, na bazie naszego hufca „CEDRON” za-
kwaterowaliśmy się w jednym z domków 
(harcerze na piętrze, harcerki na parterze). 
Następnie wyruszyliśmy w pełnym umundu-
rowaniu na Capstrzyk z Okazji Niepodległości 
Polski przy Kolegiacie. Wraz z pozostałymi 
drużynami z hufca ustawiliśmy się w szyku 
apelowym. Każda drużyna otrzymała pochod-
nie, których blask pięknie rozświetlał ten uro-
czysty wieczór. Było nastrojowo i tajemniczo. 
Kilka słów na temat odzyskania przez Polskę 
niepodległości wygłosił zastępca prezydenta 
miasta – Bogdan Tokłowicz, odbył się Apel Po-

ległych oraz oddano Salwę Honorową. Złożo-
no też pod pomnikiem wiązanki kwiatów od 
przedstawicieli władz, służb mundurowych, 
organizacji pozarządowych oraz osób pry-
watnych. Pełni pozytywnych emocji wracali-
śmy ulicami Wejherowa do Harcerskiej Bazy 
Obozowej. Nie dawało nam jednak spokoju 
jedno pytanie: Dlaczego w naszej gminie nie 
odbywają się tak ważne dla Polaków uroczy-
stości? Jest wieczór, chłód, pochodnie, kilka 
słów z kart historii, wystrzały honorowe i za-
duma. Odzyskaliśmy Niepodległość. Ilu Pola-
ków oddało za to swoje życie? Czy to docenia-
my? Poczujmy to, nie tylko podczas akademii 
szkolnych, w których biorą udział uczniowie 
i nieliczni mieszkańcy z naszej gminy. Jeste-
śmy Polakami zapalając znicz za poległych, 
w przejmującym chłodzie listopadowego 
wieczoru, wywieszając biało-czerwoną fla-
gę przy domu… Po tych wszystkich naszych 
dyskusjach, wróciliśmy do domku na bazie. 
Tam zjedliśmy kolację i wyruszyliśmy pocią-
giem do Rumi na noc filmów. Było niesamo-
wicie, lecz zastanawialiśmy się jak w sobotę 
uda nam się świętować Niepodległość Polski 
podczas  hufcowego InO… Wróciliśmy do Wej-
herowa o godz. 6.10 w sobotni rześki poranek. 
Szybciutko wskoczyliśmy w swoje śpiwory, 
by choć przez chwilę odpocząć. Zapadliśmy w 
głęboki, kamienny sen. O godz. 8.30 druhna 
Dorota zrobiła nam  pobudkę; szybko myć się, 
ubierać, śniadanie i apel. Trzeba było jeszcze 
zapisać swój patrol na „II InO dla Niepodle-
głej”, organizowane przez dh. Tadeusza Kle-
ina dla harcerzy Hufca ZHP Wejherowo. Druh 
Tadek przygotował dwie trasy po okolicznych 
lasach. Jedna z nich liczyła 6 km, druga na-
tomiast 9 km i miała trudniejsze punkty do 
odszukania. Jeden z naszych patroli wyruszył 
na trasę dłuższą (harcerki), drugi na krótszą 
(harcerze). W tym samym czasie w „obozowi-
sku” pozostały „biszkopty”, ucząc się technik 
harcerskich, niezbędnych do zaliczenia pró-
by na harcerza i harcerkę. Około godz. 15.00 
wszyscy powrócili z Imprezy na Orientację i 
nasz biwak dobiegł końca. Jeszcze tylko doje-
chać do domu... Około godz. 17.00 „wylądowa-
liśmy” w Choczewie, a po niespełna godzinie, 
w swoich ciepłych łóżkach.

PRÓBNA CHOCZEWSKA DH „WILKI”

HARCERZE NA II TURNIEJU 
SOŁECKIM W KRĘGLE

Postanowi l iśmy 
spróbować swoich 
sił podczas rozgry-
wek na bowlingu w 
Gniewinie – II Sołec-
ki Turniej w Kręgle, 
którego organizato-
rem było Stowarzy-
szenie STEK „Wspól-
na Przyszłość” z 
Choczewa. Pierwszą 
naszą ekipę, czyli 
zespół ZHP I tworzyli 
harcerze: Siwa, Mop, 
Wieśniara i Grabson. 
Spotkaliśmy się na kręgielni 30 październi-
ka 2013 r. i zmierzyliśmy z drużyną „Łętowo 
I” oraz „Borkowo Lęborskie”. Z młodzieżą z 
Borkowa wygraliśmy 334 – 235, z Łętowa zaś 
przegraliśmy 367 – 385. Ostatecznie zajęliśmy 
II MIEJSCE, ale do finału nie zakwalifikowa-
liśmy się, zdobywając 701 pkt. w dwóch me-
czach. Wróciliśmy jednak do domów zadowo-
leni, bo zabawa była przednia…

Kolejne spotkanie odbyło się 6 listopada 2013 

r. drugiej ekipy z naszej drużyny, czyli ZHP II, 
w skład której weszli: Ada, Milka, Kasia i Prze-
ciąg. Naszymi rywalami byli „Słajszewo II” i 
„Łętowo II”. Z młodzieżą ze Słajszewa wygrali-
śmy 351 do 205, a z Łętowa 327 – 142 pkt. Zaję-
liśmy I MIEJSCE, zdobywając 678 pkt. Przeszli-
śmy do finału, podczas którego naszą drużynę 
harcerską reprezentowali: Przeciąg, Siwa, Mop 
i Milka. Zajęliśmy V miejsce, z którego bardzo 
się cieszymy. Nasza koleżanka okazała się 
Najlepszą Zawodniczką w kategorii do 16 roku 
życia, zdobywając 140 pkt. oraz statuetkę dla 
„Najlepszej…” Gratulacje Klaudia !!!

„Wilki” Choczewo

NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ
25 października 2013r. o godz. 17.30 spotkali-

śmy się w leśnych gęstwinach. Miejsce zostało 
wybrane nie przypadkowo, zadania przygoto-
wane również pod konkretnych uczestników.

Oprócz zuchów i harcerzy zjawili się również 
ich rodzice. Dla każdego uczestnika tej uro-
czystości dh. Dorota i dh. Radek przygotowali 
ciekawe zadania. Zuchy np. musiały odczy-

tać zaszyfrowaną wiadomość = zadanie oraz 
je wykonać, rozwiązać truuudną krzyżówkę 
oraz wykazać się sprytem, skacząc przez linę 
oraz sokolim wzrokiem, strzelając o zmierz-
chu. Kandydaci na harcerzy (którzy nie byli 
w gromadzie zuchowej) musieli przejść nieco 
inną próbę, ale tego zdradzać nie chcemy… 
Harcerze Starsi oraz Wędrownicy z naszej dru-
żyny przygotowali dla zuchów Próbę Odwagi, 
która chwilami była baaaardzo strassszzzną… 
Jednak wszystkie zuchy pokonały swoje lęki 
i wróciły z nocnej wyprawy po lesie w zupeł-
nej ciszy. Brawo !!! Podczas uroczystej zbiór-
ki drużynowi wyznaczyli również zadanie 
Rodzicom – dawnym harcerzom. To właśnie 
rodzice ułożyli harcerski stos ogniskowy na 
wcześniej przygotowanym miejscu i rozpali-
li ognisko. Rodzice byli również Strażnikami 
Ognia. Po wykonaniu wszystkich zadań przez 
uczestników, upiekliśmy sobie kiełbaski oraz 
wysłuchaliśmy gawędy.

Do drużyny harcerskiej dh. Radka przyby-
ło kilku nowych członków – kandydatów na 
harcerzy, tzw. „biszkoptów”. Otrzymali oni 
Poradniki Harcerskie i została im otwarta 
Próba na Harcerza lub Harcerkę. Każdy z nich 
ma opiekuna swojej próby, który ma wspierać 
kandydata w wykonywaniu zadań i mobili-
zować go do poznania tajemnic harcerskie-
go życia, Prawa i Przyrzeczenia, jak i naszej 
symboliki. Nie można wszak nosić na piersi 
Krzyża Harcerskiego, nie znając Jego historii 
oraz symboliki. Nie można być harcerzem nie 
znając Modlitwy Harcerskiej czy Hymnu ZHP. 
Nie można też przystąpić do złożenia Przyrze-
czenia Harcerskiego nie znając i nie rozumie-
jąc Prawa Harcerskiego. Oprócz tych wszyst-
kich oczywistych przecież spraw są jeszcze 
techniki harcerskie, które choć trochę każdy 
kandydat na harcerza musi poznać przed naj-
ważniejszym dniem – otrzymaniem Krzyża 
Harcerskiego. Czeka przecież każdego z nich 

Z U C H Y  I  H A R C E R Z E
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wykonanie praktycznego zadania w terenie, 
które jest do końca niewiadomą. Druhna Do-
rota wręczyła wszystkim zuchom – chłopcom, 
lilijkę skautową na mundur, a zuchenkom 
– dziewczynkom, koniczynkę skautową. Na 
sam koniec tej niezwykłej uroczystości za-
wiązaliśmy KRĄG PRZYJAŹNI wraz z naszymi 
rodzicami i wspólnie odśpiewaliśmy Bratnie 
Słowo oraz puściliśmy Iskierkę Przyjaźni. Czuj! 
Czuwaj!

Zuchy i harcerze z Próbnej Gromady Zucho-
wej i Drużyny Harcerskiej z Choczewa („Mali 

Korsarze”, „WILKI”)
Hufiec ZHP Wejherowo

Sprawność „RECYTATOR”
 W październiku 2013 r. wraz z 

Gminną Biblioteką Publiczną nasza Gromada 
Zuchowa zorganizowała konkurs recytator-
ski wierszy Juliana Tuwima. Nasze zuchy 
reprezentowało pięcioro wykonawców, na 15 
biorących udział w konkursie: Patrycja Do-
marus (I miejsce), Julia Burzyńska (III miej-
sce), Magda Nowaczyk (wyróżnienie), Paweł 
Wątroba (III miejsce) oraz Franek Grabiński 
(II miejsce). Zuchom została przez Radę Gro-
mady przyznana sprawność „Recytator” oraz 
otrzymały nagrody rzeczowe z rąk Jury.

phm. Dorota Bianga – Grabińska
drużynowa Próbnej Choczewskiej Gromady 

Zuchowej
(„Mali Korsarze”)
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Zwycięzca w krzyżówce
 

Hasło w krzyżówce z Nr-u 9 (163) Wieści Choczewskich brzmi: ALEKSANDER FREDRO. Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Bartłomiej Nowak, Sylweriusz Goyke, Anna Zabłotnia, Patryk Posański, Paulina Wyczyńska, Wiktoria Cielecka, Michalina Gradek, Piotr Woź-

niak.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Pan Piotra Woźniak, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie i zachęca-
my do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Mateuszowi za wylosowanie zwycięzcy.


