
XXXI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO VI KADENCJI
W dniu 15 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się XXXI Sesja 

Rady Gminy Choczewo. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawił Pana Radosława Skwarło, nowego radcę prawnego. 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Na wniosek radnych B. Nowaka i K. Langera, i po przeprowadzonym głosowaniu, z porządku 
obrad zdjęto punkt 8. - Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położo-
nych pomiędzy ulicami Pierwszych Osadników i Wojska Polskiego we wsi Choczewo. (8 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się), oraz 
punkt 13. - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Choczewo (8 głosów za, 7 głosów przeciw).

Na sesję przybyli goście z klubu AA z oddziału Integracja Kaszubska Region Pomorski, którzy przedstawili swój program działania i zachęcali do 
współpracy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok. (15 głosów za).
2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Choczewo na 2013 

rok. (14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się).
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015. (15 głosów za).

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo. 
(15 głosów za).

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Choczewo. (15 głosów za).

Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad, nastąpił wybór Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Choczewo. W drodze głosowania została powołana 
Komisja Skrutacyjna w składzie: radna Sylwia Kropidłowska, radna Krystyna 
Olszowiec i radny Krzysztof Waloch. Komisja Skrutacyjna dokonała ukonstytu-
owania się poprzez wybór osób funkcyjnych.

Następnie radny B. Nowak zgłosił kandydaturę A. Małkowskiego na Wice-
przewodniczącego. Innych kandydatur nie było.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego dotyczące-
go wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo. Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej – pani radna Krystyna Olszowiec wyjaśniła zasady głosowania i 

poinformowała o warunkach ważności głosu. Wszystkim radnym zostały rozdane karty do głosowania. Radni wg kolejności wyczytanych nazwisk 
wrzucali karty do głosowania do urny. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalania wyników głosowania i spo-
rządzenia protokołu z wyników wyborów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania tajnego informując, że na 15 radnych biorących udział w głosowaniu, przy 
większości bezwzględnej ustawowego składu Rady 8 głosów, głosów ważnych oddano 14, nieważnych głosów - 1. Za kandydaturą radnego Andrzeja 
Małkowskiego oddano 8 głosów, przeciwko kandydaturze oddano 6 głosów.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Choczewo został wybrany Pan Andrzej 
Małkowski.

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

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
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Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, miłego wypoczynku 
w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą 
przyszłość.

Niech ten podniosły czas wielkanocny pomoże nam w realizacji 
naszych marzeń i wiosennych postanowień.

Niech nie zabraknie nam umiejętności dostrzegania piękna świata, 
wiary w siebie i swoje możliwości a przede wszystkim wzajemnej 
życzliwości.

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

Przewodniczący Rady
Gminy Choczewo
Krzysztof Łasiński
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Szanowni Państwo,
w związku z wieloma uwagami i prośbami, aby nie zamieszczać na łamach „Wieści 
choczewskich” artykułów, których autor zastrzegł sobie anonimowość, pragnę 
przypomnieć Państwu, że według Art. 15 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. „Prawo 
Prasowe” –
„Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy swego 
nazwiska”, a „Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:
1. danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redak-
cji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających 
informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te 
zastrzegły nieujawnianie powyższych danych,
2. wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem 
interesy osób trzecich.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również innych osób zatrudnionych w 
redakcjach, wydawnictwach prasowych i prasowych jednostkach organizacyjnych.”

*****
Na zbliżające się Święta Wielkanocne życzę Państwu 
z całego serca wiosny, wiosny i jeszcze raz wiosny!

Życzę Państwu wiosny w życiu codziennym ale 
przede wszystkim życzę wiosny w sercach.

Życzę ciepła, zdrowia, radosnej nadziei i pogody
ducha.

Wesołych Świąt!
/w.w./

WÓJT GMINY CHOCZEWO

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 kwietnia 2013 roku 
na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo, 

ul. Pierwszych Osadników nr 17 i na stronie internetowej 
Urzędu: 

www.bip.choczewo.com.pl zostanie wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

722 024 910
wiesci1@gmail.com

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

Skład
	 TrollNet	Serwis	Komputerowy,
						ul.	Graniczna	8/32,	81-626	Gdynia
Druk
	 Wejherplast
	 ul.	Przemysłowa	41
	 84-200	Wejherowo
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I n f o r m a c j e  z  u r z ę d u

Zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Wójt Gminy Choczewo informuje, iż ZAKŁAD 

RECYKLINGU PESTAR ze Starogardu Gd. przeprowa-
dzi na terenie gminy Choczewo bezpłatną zbiórkę 

zużytego sprzętu elektrycznego (RTV, AGD itp) i 
elektronicznego (komputery, monitory itp).

Informacja pod numerem tel. 606-611-721, 664-178-
812 

W dniu 08 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) odbiór 
elektroodpadów odbędzie się w następujących 
miejscowościach:

Sasino - przy remizie – zbiórka od godz. 10.00 do 10.30
Ciekocino – przy sklepie – zbiórka od godz. 10.45 – 11.15
Słajszewo - przy dzwonach na odpady - zbiórka od godz. 11.30 do 12.00
Jackowo – przy dzwonach na odpady - zbiórka od godz. 12.15 do 12.45
Kurowo - przy przystanku PKS - zbiórka od godz. 13.00 do 13.30
Choczewko -  przy dzwonach na odpady - zbiórka od godz. 13.40 do 

14.00

W dniu 09 kwietnia 2013 r. (wtorek) odbiór elektroodpadów odbędzie 
się w następujących miejscowościach:

Choczewo - parking za Urzędem Gminy – zbiórka od godz. 10.00 do 
11.00

Kierzkowo – przy dzwonach na odpady - zbiórka od godz. 11.15 do 11.45
Osieki Lęborskie – przy sklepie – zbiórka od godz. 12.00 do 12.30
Kopalino – przy remizie – zbiórka od godz. 12.45 do 13.15
Lublewo – przy sklepie – zbiórka od 13.30 do 14.00

W dniu 10 kwietnia 2013 r. (środa) odbiór elektroodpadów odbędzie się 
w następujących miejscowościach:

Łętowo – przy sklepie - zbiórka od godz. 10.00 do 10.30
Żelazno - przy sklepie – zbiórka od godz.  10.45 do 11.15
Przebendowo – przy dzwonach na odpady – zbiórka od godz. 11.30-

12.00
Borkowo - przy dzwonach na odpady – zbiórka od godz. 12.15 do 12.45
Zwartowo - parking przy kościele – zbiórka od godz. 13.00 do 13.30
Zwartówko – przy dzwonach na odpady - zbiórka od godz. 13.40 – 14.00

Prosimy o wystawienie wyłącznie odpadów zużytego sprzętu elektryczne-

ELEKTROŚMIECI to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). 
Do tego typu odpadów zaliczamy zużyty sprzęt AGD (pralki, lodówki, 
odkurzacze itp.) i RTV (telewizory, magnetofony, radia itp.) telefony, 
świetlówki oraz zabawki dla dzieci na baterie itp. Ze względu na za-
wartość w tych odpadach substancji niebezpiecznych zagrażających 
zdrowiu ludzi oraz mogących negatywnie wpływać na stan środowi-
ska przyrodniczego, elektrośmieci nie można wyrzucać do pojemnika 
na odpady komunalne. Elektrośmici należą do grupy odpadów niebez-
piecznych a postępowanie z nimi określają przepisy ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym. 
Co więc zrobić ze zużytym sprzętem?
1. Należy pamiętać, że kupując nowy sprzęt na wymianę możemy od-
dać stary. Prawo zezwala na oddanie elektrośmieci do sklepu lub hur-
towni, w której kupujemy nowy sprzęt, ale wyłącznie tego samego 
typu. Obowiązuje zasada 1 za 1. Tak więc, kupując nowy sprzęt możemy 
oddać stary, niezależnie od jej marki. Sklep nie powinien pobierać za 
to żadnych opłat.
2. Elektrośmieci można zostawić również w punkcie serwisowym tylko 
wtedy, gdy okaże się że urządzenia nie da się już naprawić.
3. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można oddać również 
prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu, punkt skupu złomu 
tylko wtedy gdy punkt prowadzi zarejestrowaną działalność w zakresie 
zbierania odpadów niebezpiecznych (elektrośmieci), lub zakładu prze-
twarzania.
Gdzie oddać baterie?
Pamiętaj! Każdą zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do specjalnego 
pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”. Zużyte baterie pod-
dawane są recyklingowi, dzięki czemu:
zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska,
odzyskuje się wiele cennych surowców np.: cynk, ołów,
zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.
Wykaz miejsc, gdzie można oddać zużyte baterie znajduje się na stro-
nie gminy Choczewo www.choczewo.com.pl w zakładce Gospodarka 
odpadami.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
 W związku z wdrożeniem od dnia 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2012 r. poz 391) - nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Choczewo informujemy, że wszy-
scy właściciele nieruchomości z terenu Gminy Choczewo, bezwzględnie zobowiązani są wyposażyć posesje w pojemniki o pojemności 120 l. 
a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (10 i więcej lokali mieszkalnych) w pojemniki 1100 l., przeznaczone do gromadzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych (nieposegregowanych). Pojemniki na zmieszane odpady komunalne należy zakupić we własnym zakresie, bądź 
wydzierżawić od przedsiębiorcy odbierającego odpady. Dopuszcza się ustawienie na nieruchomości pojemników na odpady o pojemności 
240 l. z zachowaniem norm. 

Lp. Liczba osób 
zamieszkałych 

daną
nieruchomość

Ilość pojemników 
na zmieszane

odpady komunalne

Worki w kolorze żółtym - ilość 
worków na plastik, makulaturę, 
opakowania wielomateriałowe,  

drobny metal

Worki w kolorze zielonym 
- ilość worków na szkło

1. 1-4 osoby 1 2 1

2. 5-8 osób 2 2 2

3. 9-12 osób 3 3 2

4. 13 I więcej osób 4 4 2

Odpady segregowane odbierane będą w systemie workowym. Worki będą udostępnione w ramach opłaty za odpady. Dostarczenie kolejnego wor-
ka nastąpi po przekazaniu selektywnie zebranych odpadów.

go i elektronicznego (inne odpady nie będą odebrane).
Zużyty sprzęt należy umiejscowić w taki sposób, aby nie tarasować 
chodników, nie utrudniać ruchu drogowego. Prosi się osoby zaintere-
sowane o dostarczenie elektroodpadów wyłącznie w wyznaczonych go-
dzinach i miejscach.
W przypadku osób starszych możliwy odbiór z posesji po uprzednim po-
informowaniu kierowcy.

UWAGA!!! SPRZĘT MUSI BYĆ KOMPLETNY!
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Odpady będą odbierane od mieszkańców nieruchomości:

Frakcja odpadów
komunalnych

Częstotliwość odbioru

Zabudowa 
jednorodzinna

Zabudowa
 wielorodzinna

Zmieszane odpady
 komunalne

 (odbierane ze wszystkich 
nieruchomości)

2 x miesiąc 1 x tydzień

Odpady selektywnie zbierane 
(odbierane z nieruchomości, 

gdzie zadeklarowano 
selektywną zbiórkę odpadów)

1 x miesiąc 2 x miesiąc

Uwaga!
Przypominamy również o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy właścicieli 
nieruchomości, którzy dotychczas jej nie złożyli. W razie nie złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnio-
nych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty zostanie 
określona w drodze decyzji.

ŚWIETLICA W KOPALINIE

W dniu 30 listopada 2012 r. został złożony 
wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” PROW na lata 2007-2013 dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania po-
mocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” dotyczący operacji pn. „Budowa budynku 
zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w 
miejscowości Kopalino”, który obecnie jest na 
etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.
Celem operacji jest podniesienie standardu 
usług sportowych, społecznych i kulturalnych 
oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców 
poprzez budowę budynku zaplecza socjalnego 
dla boiska sportowego w miejscowości Ko-
palino. Budynek zaprojektowany jest w taki 
sposób, aby parter pełnił funkcję świetlicy 
wiejskiej, gdyż będzie znajdować się tam duża 
sala z kominkiem, kuchnia, magazyn sprzętu 
sportowego, węzły sanitarne przystosowane 
również dla osób niepełnosprawnych. Nato-
miast na piętrze budynku zaprojektowano 
duże pomieszczenie, które będzie wykorzy-
stywane na zajęcia sportowe, węzły sanitarne 
oraz szatnie. Wnioskowana kwota pomocy to 
478.850 zł.

WIELKANOCNE ŻYCZENIA
Mój ostatni artykuł „Sprawa polityczna” wy-
wołał niemałe poruszenie wśród jego adresa-
tów. I o to w gruncie rzeczy chodziło.
Problem został poruszony i przysłowiowe „no-
życe” przemówiły. Pojawiły się głosy oburze-
nia i zarzuty, że niesprawiedliwie oceniam 
dokonania doświadczonych działaczy. Z przy-
krością jednak stwierdzam, że zamysł mojej 
wypowiedzi został wyraźnie źle odczytany. 
Zarzucano mi bowiem głównie, że nie doce-
niam wyjątkowej aktywności i zasług lokal-
nych społeczników. Nikt jednak nie spostrzegł 
, a może nie chciał zauważyć, że intencja mo-
jego artykułu była zupełnie inna.
Przypomnę więc, chciałem zwrócić uwagę na 
demonstracyjne ignorowanie, i aż nadto wy-
raźnie widoczny brak współpracy niektórych 
lokalnych liderów z władzami Gminy. Od 
dawna sądzę bowiem, że brak dobrej komuni-
kacji i współdziałania jest główną przyczyną 
hamowania rozwoju naszej gminy. I tyle na 
temat. Jeśli ktoś odczytał moje intencje ina-
czej to mam nadzieję, że teraz zrozumiał.
Muszę także dokonać jednego wyjaśnienia. 
Może zbyt ogólnie potraktowałem wszyst-
kie przypadki, o których pisałem. Być może 
źle oceniłem zaangażowanie funduszy pu-
blicznych w organizację festynu w Jackowie. 
Zwróciła mi na to uwagę Pani sołtys Marzena 
Drewa twierdząc, że imprezę zorganizowała 
wyłącznie przy udziale środków prywatnych. 
Gratuluję takiej zaradności i przepraszam pa-
nią sołtys, radę sołecką i mieszkańców Jacko-
wa, jeśli poczuli się tym moim niedopatrze-
niem dotknięci. Zazwyczaj jednak imprezy 
lokalne angażują środki z funduszu sołeckie-
go i stąd potraktowałem Jackowo na równi z 
innymi.
Nikt jednak z moich rozmówców nie zaprze-
czył słuszności mojej tezy, iż zainteresowani 
współpracą z Wójtem i Gminą nie są, a próbu-
ją urządzać swoje sołectwa po swojemu.
Zastanawiam się także dlaczego rozmowy 
o naszej Gminie toczą się wyłącznie wokół 
spraw kontrowersyjnych powodując głębokie 
spory polegające na „biciu piany”, i nie pro-
wadzące do korzystnych dla naszej wspólnoty 

M ó j  g ł o s
rozwiązań? Dlaczego nie mówimy o dobrych 
działaniach, o pozytywnych przykładach, o 
wspólnych, korzystnych planach? Dlaczego 
każda rozmowa polityczna w Radzie Gminy 
rozpoczyna się z pozycji „okopów” i kończy 
awanturą, z której żadna ze stron nie odnosi 
żadnych korzyści? Dlaczego? Przecież w każ-
dym przypadku ofiarą tych niesnasek padają 
nasi mieszkańcy. I wydaje mi się ,że powoli 
mają dość tej gminnej wojenki. Kiedy nadej-
dzie czas zapłaty może być już za późno…
Nikt nie zwrócił uwagi na artykuł o niezwy-
kłej gminie Godziszów, która, choć potencjal-
nie biedna, bogata jest aktywnością swoich 
mieszkańców. Tam widocznie lepiej niż u 
nas dostrzegają korzyści płynące ze współ-
pracy. Spróbujmy zatem i my nauczyć cieszyć 
się rzeczami małymi, zwykłą codziennością. 
Spróbujmy zakasać rękawy i mozolnie, ale 
wspólnie wziąć za rogi naszą biedę i pokonać 
ją solidną pracą, a nie zawiścią. Nauczmy się 
życzyć sąsiadowi bogactwa zamiast cieszyć 
się z jego biedy. Równajmy ambicje w górę, a 
nie w dół. Zanim jednak do tego dojdzie trzeba 
wyrzec się ślepej zawiści i zacząć wszystko od 
nowa. Pozbyć się uprzedzeń, wyłuskać pozyty-
wy i zacząć budowę gminy przyjaznej i dostat-
niej, bo o takiej chyba wszyscy mieszkańcy 
marzą. Trzeba zasiać dobre ziarno, a potem je 
pielęgnować, by zebrać dobry plon. Jest to na-
sze wspólne zadanie.
W tym Wielkanocnym czasie zacznijmy naj-
lepiej od osobistego odnowienia. Każdy od 
siebie. Pamiętacie? Kto pierwszy rzucił ka-
mieniem? Nikt. Wszyscy odeszli zawstydzeni 
ze spuszczonymi głowami. Ciągle jest szan-
sa, aby rozpocząć publiczny twórczy dialog o 
przyszłości naszej wspólnoty i znaleźć nić po-
rozumienia. Może to zadanie niełatwe, ale na 
pewno możliwe.
Na ten świąteczny czas życzę więc nam 
wszystkim ODNOWY DLA DOBRA GMINY 
CHOCZEWO.

Krzysztof Łasiński

Udawane dobro gminy

Członkowie Klubu „Dla Dobra Gminy 
Choczewo” wyjaśniali w ostatnich „Wie-
ściach…” dlaczego mają inne zdanie. 
Bardzo zgrabnie próbują przedstawiać się 
jako jedyni obrońcy naszego społeczeń-
stwa i robią wrażenie, że tak naprawdę 
tylko oni działają dla dobra gminy, bo 
obniżają podatki i opłaty, chroniąc w ten 
sposób skromne portfele mieszkańców. 
Skutki ich działania są jednak korzystne 
tylko dla wybranej grupy ludzi(obniżenie 
wysokości podatku rolnego, z którego 
korzystają głównie bogatsi rolnicy) lub 
tylko nieznacznie wpływają na budże-
ty domowe (niewielka dodatkowa ob-
niżka cen wody i ścieków). Natomiast 
dla budżetu gminy obniżki te stanowią 
znaczną stratę, przez co uniemożliwia-
ją realizację wielu zbiorowych potrzeb 
wszystkich mieszkańców.
Z taką polityką i obłudą Klubu „Dla Dobra 
Gminy Choczewo” się nie zgadzam. Jesz-
cze bardziej nieprawdziwe jest stwier-
dzenie zawarte we wspomnianym ar-
tykule, że głównym problemem naszej 
gminy jest utrata zaufania między Radą 
Gminy a Wójtem. Autorzy powinni wypo-
wiadać się we własnym imieniu, bo tyl-
ko członkowie Klubu „Dla Dobra Gminy 
Choczewo” i radny Krzysztof Langer (po-
zornie niezależny) nie akceptują działań 
Wójta i nie potrafią się porozumieć ani z 
Wójtem, ani pozostałą częścią Rady. Nie 
próbują nawet prowadzić dialogu i z góry 
odrzucają, bądź blokują inicjatywy służą-
ce rozwojowi naszej Gminy. A wszystko 
to podobno dla jej dobra.

Rafał Kowalski
Przewodniczący

Klubu Radnych „Odnowa”
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Czujemy się obrażeni przez p. Łasińskie-
go w artykule jego autorstwa „Sprawa 
polityczna” zamieszczonego w ostatnich 
„Wieściach choczewskich”. Cytujemy 
słowa p. Łasińskiego: „Gminna opozycja 
przyjęła także dość nową metodę walki: 
bojkot i izolacja władzy. Bo jakże inaczej 
nazwać często zdarzające się demonstra-
cyjne nieuczestniczenie opozycyjnych 
radnych na gminnych imprezach, spo-
tkaniach a nawet niektórych sesjach? 
Jak traktować fakt, że na festyny w Słaj-
szewie, Jackowie, „Mikołajki” w Cho-
czewku, czy też dożynki w Sasinie nie 
zaprasza się Wójta, skoro organizatorem 
jest Sołtys, który jest przedstawicielem 
Gminy i przy udziale gminnych pienię-
dzy te imprezy urządza.” – koniec cytatu.
Otóż p. Łasiński zamiast pisać takie 
bzdury na łamach „Wieści choczew-
skich” powinien Pan sprawdzić w do-
kumentach czy z funduszu sołeckiego w 
Słajszewie czy w Jackowie poszła choćby 
jedna złotówka na w/w festyny. Oświad-
czamy, iż radny naszego okręgu wybor-
czego i my jako Rada Sołeckie za własne i 
sponsorów pieniądze, którym serdecznie 

jeszcze raz dziękujemy, w/w festyny zor-
ganizowaliśmy i nie życzymy sobie, aby 
nas Pan przed wyborcami w tak perfidny 
sposób oczerniał. Co do zapraszania Wój-
ta, czy też Pana osoby uważamy, iż na ta-
kie imprezy zaprasza się gości którzy na 
to zasługują. Czy na wszystkie imprezy 
organizowane przez Pana i Wójta zapra-
szani są wszyscy Sołtysi i wszyscy Radni, 
czy tylko wybrańcy władz? Jak szano-
wać włodarzy, którzy zamiast pomagać 
robią wszystko, aby od nas „odstraszyć” 
turystów, którzy mają już dość męki by 
dojechać, czy dojść obecną drogą do mo-
rza, na której za waszej kadencji nikt nie 
widział choćby równiarki by wyrównać 
istniejące tam dziury. Co na spotkaniach 
Sołtysów daje zbieranie przez Panią W-ce 
Wójt bolączek i najpilniejszych potrzeb 
mieszkańców do zrobienia – oprócz 
obietnic nic.
Reasumując: minął półmetek Waszej ka-
dencji, więc spieszcie się byście do końca 
kadencji zdążyli rozłożyć naszą Gminę 
na łopatki – czas krótki.

Sołtys Sołectwa Słajszewo
Andrzej Łuc

SPRAWA POLITYCZNA – DALSZY CIĄG

Tematem zwołanej 26.02.2013 r. w Gdań-
sku przez PGE EJ 1 konferencji prasowej 
było podsumowanie wyników badań 
opinii publicznej na temat energetyki 
jądrowej i projektu budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej, które zo-
stały przeprowadzone w październiku 
2012 r. przez TNS Polska. Przeprowadzono 
łącznie 3 tys. 676 wywiadów w gminach 
będących potencjalnymi lokalizacjami 
siłowni oraz w pobliskich większych 
miastach województw: pomorskiego i 
zachodniopomorskiego.
Dyrektor biura komunikacji i relacji ze-
wnętrznych PGE Energia Jądrowa Kata-
rzyna Kozłowska poinformowała pod-
czas konferencji, że 55 proc. pytanych 

KONFERENCJA PRASOWA Z PGE EJ
mieszkańców woj. pomorskiego zade-
klarowało poparcie dla inwestycji, gdy-
by była ona prowadzona na terenie ich 
gminy lub w jej najbliższym sąsiedztwie. 
Najwyższy poziom poparcia zanotowano 
w gminie Gniewino, w której inwestycję 
poparło trzech na czterech pytanych. Na-
tomiast 61 % ankietowanych mieszkań-
ców woj. pomorskiego popiera budowę 
elektrowni jądrowej w Polsce, 30 % jest 
przeciw inwestycji. W woj. zachodniopo-
morskim tylko 28 % badanych popiera 
taką budowę w kraju, a przeciw inwesty-
cji jest 63 % pytanych.
Zaznaczono również, że w porównaniu 
z wynikami badań z 2011 r. deklarowany 
poziom wiedzy w potencjalnych lokali-

zacjach siłowni w Pomorskiem, w gmi-
nach Gniewino, Choczewo i w Krokowej 
bardzo wzrósł.
Od 50 do 60 procent pytanych mieszkań-
ców gmin Krokowa, Choczewo i Gnie-
wino uważa, że planowana inwestycja 
będzie miała pozytywny wpływ na atrak-
cyjność turystyczną ich regionu.
Dyrektor Kozłowska poinformowała, też 
że z przeprowadzonych badań wynika, iż 
“znakomita większość pytanych uważa, 
że wpływ inwestycji na życie mieszkań-
ców będzie pozytywny”. W gminie Kro-
kowa odpowiedzi pozytywnych jest dwa 
razy więcej niż negatywnych, a w gminie 
Gniewino pozytywnych odpowiedzi jest 
prawie sześć razy więcej niż negatyw-
nych. Wśród pozytywnego oddziaływa-
nia inwestycji, ankietowani wymieniali 
głównie względy ekonomiczne - rozwój 
regionu, więcej miejsc pracy. Poinformo-
wano, że następne badanie opinii zosta-
nie przeprowadzone wiosną 2013 r. 
Natomiast dyrektor ds. operacyjnych 
PGE EJ Jacek Cichosz poinformował, że 
w połowie br. w dwóch potencjalnych 
lokalizacjach elektrowni, w Choczewie i 
Żarnowcu, rozpoczną się badania loka-
lizacyjne i środowiskowe. Wyniki badań 
przesądzą o tym, gdzie powstanie elek-
trownia.
W dniu 7 lutego 2013 roku PGE EJ 1 sp. z 
o.o. podpisała umowę z konsorcjum Wor-
leyParsons Nuclear Services JSC, której 
przedmiotem jest przeprowadzenie ba-
dań środowiskowych, badań lokalizacyj-
nych oraz usługi związane z uzyskaniem 
pozwoleń i uprawnień niezbędnych w 
procesie inwestycyjnym związanym z 
budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 
3000 MW.
Przedstawiciele PGE Energia Jądrowa 
wyrazili przekonanie, że jednym z głów-
nych zadań spółki jest dalsze prowadze-
nie dialogu ze społeczeństwem i zapew-
nienie informacji, przede wszystkim nt. 
bezpieczeństwa oraz technologii plano-
wanej inwestycji.

/w.w./
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25 listopada 2011 roku przedstawiono listę 
trzech potencjalnych lokalizacji pierwszej 
elektrowni jądrowej w Polsce. Na liście znala-
zła się również Gmina Choczewo. Dlatego też 
temat, nie tylko procesu wyboru lokalizacji, 
czy samej budowy, ale także współistnienia ta-
kiej inwestycji z lokalną społecznością i środo-
wiskiem, jest dla mieszkańców naszej gminy 
bardzo ważny. Równie ważne jest to, aby nie 
mając jakiegokolwiek doświadczenia i wiedzy, 
czerpać tę wiedzę od tych, którzy mają już wie-
loletnie doświadczenie, i aby podejmując waż-
ne decyzje móc oprzeć się na tej wiedzy.
We Francji czynnych jest 58 reaktorów jądro-
wych w 19 elektrowniach, które dają ok. 80% 
produkowanej energii. Francuskie elektrownie 
jądrowe rozrzucone są po całym kraju. Kilka 
z nich znajduje się w superatrakcyjnych, od-
wiedzanych przez miliony turystów regionach 

- np. w dolinie Loary. Tam energetyka nuklear-
na w żaden sposób nie koliduje z trasami tury-
stycznymi po zamkach nad Loarą i słynnych 
winnicach. Ilość osób odwiedzających w ciągu 
każdego roku te miejsca wskazuje na to, że tu-
rystom takie sąsiedztwo nie przeszkadza.
Przykładem może być francuska Gmina Le-
stiou położona w środkowej Francji, w depar-
tamencie Loir-et-Cher, nad prawym brzegiem 
Loary, w odległości 24 km od miasta Blois i 120 
km od Paryża.
27 lutego 2013 r. w Hotelu Mistral w Gniew-
nie, z inicjatywy Wójta Gminy Gniewino, od-
było się spotkanie z Merem Gminy Lestiou, 
Panem Pascalem Guénin. Podczas spotkania 
p. Pascal Guénin przedstawił sytuację Gminy, 
którą zarządza, opowiedział o działającej na 
jej terenie elektrowni jądrowej, o wzajemnych 
korzyściach i uciążliwościach wynikających 
z tego sąsiedztwa, a także odpowiedział na 
liczne pytania zadawane przez przybyłych na 
to spotkanie przedstawicieli gmin: Choczewo, 

Gniewino i Krokowa.
Gmina Lestiou liczy 278 mieszkańców i zaj-
muje powierzchnię 829 ha. (we Francji metro-
politalnej jest 36 571 gmin, 96 departamentów 
i 22 regiony) – można powiedzieć, że to takie 
nasze średniej wielkości sołectwo. Południowa 
granica gminy biegnie wzdłuż Loary i jednego 
z jej dopływów. W pobliżu gminy biegną trzy 
ważne szlaki transportowe:
autostrada A 10 Paryż – Bordeaux
linia kolejowa Paryż – Bordeaux
droga krajowa N 152 łącząca Orlean z Tours.
Przez gminę przebiega liczący 800 km szlak 
rowerowy łączący miasta usytuowane nad Lo-
arą. Przyciąga on rocznie 700.000 turystów, z 
czego 1/3 to cudzoziemcy. Dodatkową korzyścią 
dla gminy jest sąsiedztwo zamków nad Loarą 
(m.in. Chambord i Blois), które odwiedza ok. 5 

milionów turystów rocznie. Gmina jest częścią 
obszaru „Dolina Loary” znajdującego się na li-
ście światowego dziedzictwa UNESCO, co może 
dziwić wziąwszy pod uwagę fakt, że zlokali-
zowana jest tam, jedna z czterech położonych 
nad Loarą, elektrownia jądrowa Saint Laurent 
des Eaux (2 bloki po 900 MW) zajmująca obszar 
50 ha i dająca 2,5 % energii produkowanej we 
Francji.

Lokalizacja elektrowni Saint Laurent des 
Eaux ma duży wpływ na rozwój tej niewielkiej 
gminy. Przy czym najlepszym czasem dla jej 
rozwoju był moment budowy elektrowni.
W elektrowni obecnie zatrudnionych jest 721 
pracowników oraz 250 osób personelu firm ze-
wnętrznych (w 30 % firmy z regionu). W 2012 r. 
do zawodu i pracy w elektrowni przyuczono 30 
osób i przyjęto na staż kolejnych 27 osób. Poza 
korzyścią wynikającą z zatrudniania miesz-
kańców gminy na terenie elektrowni, niewąt-
pliwą korzyścią są wpływające do kasy gminy 
podatki i opłaty od elektrowni (w 2012 r.: 110 
000 €) oraz opłaty z tytułu słupów wysokiego 
napięcia (65 000 €). Można śmiało powiedzieć, 
że około 40% dochodu gminy pochodzi z elek-
trowni. Wspomnieć należy również umowy 
na dostawy i usługi zawarte z lokalnymi fir-
mami (w 2012 r. na 10 mln euro), oraz wydatki 
elektrowni na sponsorowanie m.in. sportu i 
kultury (w 2012 r. 23 tys. euro).
Ciekawym pomysłem na wykorzystanie wody 
(z drugiego obiegu) z chłodzenia reaktora, a 
tym samym na oszczędności, jest ogrzewanie 
pobliskich szklarni, w których uprawia się wa-
rzywa.
Aby zdobywać akceptację lokalnych społecz-
ności, operator elektrowni musi prowadzić w 
firmie politykę tzw. „otwartych drzwi”. Przy 
elektrowni powstało więc Centrum Informa-
cyjne, w którym turyści i wycieczki szkolne 
mogą „zwiedzać” elektrownię i zdobywać wie-
dzę z dziedziny energetyki, nie tylko jądrowej.
Również ciągły i jawny monitoring środowi-
ska w otoczeniu elektrowni powoduje zwięk-
szenie poziomu zaufania społeczeństwa do 
operatora.
W elektrowni istnieje trzypoziomowy proces 
kontroli środowiska:

- kontrola prowadzona przez operatora (będąca 
przedmiotem przepisów),

- bezpośrednia kontrola Urzędu Dozoru Jądro-
wego (upewnienie się co do prawdziwości wy-
ników),

- niezapowiedziane inspekcje (10 - 20 rocznie).
Operator zobowiązany jest do prowadzenia 
monitoringu środowiska polegającego na kon-
troli emisji do wody i powietrza. W tym celu 
powstało laboratorium (zatrudniające 40 osób, 
które przeprowadzają średnio 8000 kontroli w 
skali roku) prowadzące nadzór nad monitorin-
giem. Na Loarze zainstalowano w 3 punktach 

(przed elektrownią, w miejscu zrzutu wody i 
15 km za elektrownią) stacje kontrolujące stan 
wody. Urządzenia kontrolujące powietrze pod 
kątem radioaktywności zainstalowano w sa-
mym obiekcie elektrowni, ok. 1 km, 5 km i 10 
km od elektrowni. Co miesiąc badana jest tra-
wa i zboża, a także mleko oraz wody gruntowe.
Jak przy każdej francuskiej elektrowni, tak i 
przy elektrowni Saint Laurent des Eaux działa 
Lokalna Komisja Informacyjna (LKI), której 
głównym zadaniem jest informowanie lokal-
nej społeczności o istotnych wydarzeniach 
związanych z funkcjonowaniem elektrowni 
oraz kontrolowanie oddziaływania elektrowni 
na środowisko. Działalność LKI finansowana 
jest w 65% przez Sejmik Departamentu i w 35% 
przez Urząd Dozoru Jądrowego. W celu wyko-
nania swych obowiązków Komisja może w 
każdej chwili zlecić wykonanie rożnego rodza-
ju ekspertyz, pomiarów i analiz emisji itp. W 
skład Komisji wchodzi 54 członków z czynnym 
prawem głosu, wywodzących się z różnych 
środowisk. Komisja publikuje regularnie swo-
je biuletyny informacyjne zawierające wyniki 
przeprowadzanych badań i kontroli.
Społeczeństwo, które jest informowane o tym, 
co dzieje się na terenie i wokół elektrowni, czu-
je się bezpiecznie – do ok. 30 km od elektrowni 
Saint Laurent, jej oddziaływanie odbierane jest 
jako pozytywne, choć na pewno strata krajo-
brazu i para wodna wydobywająca się z komi-
nów mogą powodować pewne niezadowolenie 
z lokalizacji elektrowni na terenie gminy. Ko-
lejną uciążliwością „posiadania” elektrowni 
przez Gminę okazał się zakaz budowy nowych 
obiektów użyteczności publicznej w promieniu 
2 km od elektrowni.
Jednak, zdaniem Mera p. Pascala Guénin 
uciążliwości te całkowicie rekompensuje pra-
ca, którą mieszkańcom daje elektrownia oraz 
wysokie podatki, dzięki którym Gmina dosko-
nale funkcjonuje i się rozwija.

/w.w./

SPOTKANIE Z GOŚCIEM Z FRANCJI
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Wielkanocna zbiórka 
żywności

KGW Starbienino
Po raz kolejny łącząc siły z Bankiem Żyw-
ności w Słupsku mieliśmy możliwość 
okazania serca, empatii oraz pomocy 
Tym, którzy jej potrzebują. Większość 
czytelników pewnie pamięta bożonaro-
dzeniową akcję KGW Starbienino, Wiel-
kanocna zbiórka żywności jest kontynu-
acją współpracy ludzi, którzy pomagają 
na co dzień i wszystkich wolontariuszy 
poświęcających swój czas, środki trans-
portu czy chociażby użyczających swoje-
go wizerunku.
W dniach 15-16.03.2013 roku przeprowa-
dziliśmy zbiórkę żywności na terenie 
Choczewa, chcielibyśmy z całego serca 
podziękować właścicielom sklepów za 
aktywne wspieranie naszych inicjatyw 
- bez Was pewnie trudno byłoby osiągać 
takie wyniki. W tym miejscu chylimy 
czoła ku podziękowaniom dla wolonta-
riuszy – harcerzy będących pod opieką 
Pani Doroty Grabińskiej - którzy zawsze 
chętnie biorą udział w naszych projek-
tach, podziękowania należą się również 
wszystkim członkiniom KGW Starbieni-
no czynnie udzielającym się w stowarzy-
szeniu, poświęcającym swój czas anga-
żując się w pomoc innym, wspomnieć tu 
należy również o rodzinach tychże kobiet 
dzielnie znoszących ich nieobecność w 
domowych pieleszach – myślę że nie bę-
dzie to zbyt wiele gdy powiem Wam: -ko-

chani możecie być dumni, wasze Matki i 
Żony swoimi działaniami wnoszą wiele 
światła, ciepła i radości do życia ludzi 
którym niosą pomoc!!!
Na terenie Choczewa zebraliśmy po-
nad 360 kg żywności, co jest ogromnym 
sukcesem, gdyż taka akcja w okresie 
wielkopostnym zorganizowana została 
u Nas po raz pierwszy. BRAWO!!! Ponie-
waż działamy nie tylko na terenie naszej 
Gminy, zaprosiliśmy do współpracy za-
przyjaźnionych ludzi z Gmin Krokowa i 
Gniewino – którzy przeprowadzili zbiór-
kę żywności pod naszym patronatem na 
swoim terenie. Zebraliśmy sumując po-
nad 780 kg żywności. Dzięki życzliwości 
mieszkańców we „wkładzie do koszyka” 

mamy możliwość utworzenia paczek dla 
tych rodzin, którym na pewno są one 
niezbędne i przy okazji będą pięknym da-
rem serca na nadchodzące święta.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej 
Nocy w imieniu KGW Starbienino chcia-
łabym życzyć czytelnikom wielu chwil 
radości, pełnych ciepła i czułości. Aby 
zmartwychwstały Chrystus otworzył 
Wasze serca na pomoc dla Tych, którzy 
tego najbardziej potrzebują…
Niech wielkanocne jajko stanie się sym-
bolem pojednania bo pomoc powinna łą-
czyć a nie dzielić…

Wesołego Alleluja!!!
Aniela Siemczuk

K G W  S t a r b i e n i n o

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

13.04.2013
(druga sobota 

miesiąca)

11.05.2013
(druga sobota 

miesiąca)

8.06.2013
(druga sobota 

miesiąca)

20.04.2013
(trzecia sobota 

miesiąca)

18.05.2013
(trzecia sobota 

miesiąca)

22.06.2013
(czwarta sobota 

miesiąca)

Podziękowanie
Dziękujemy serdecznie Bankowi 
Żywności i paniom z KGW-Star-
bienino oraz wszystkim, którzy 
brali czynny udział w świątecz-
nej zbiórce żywności „Przyśniła 
mi się Wielkanoc”.
Stół zastawiony wieloma potra-
wami na ten czas. Dziś Wielka-
nocne śniadanie zjemy nie byle 
jakie. Jajko, baranek cukrowy i 
czekoladowy zajączek. Wszystkie 
te smakołyki i nie tylko dostar-
czył pewien gość. Więc mu po-
dziękuję, choć to za mało.
„Zajączku”, to dla wszystkich dar-
czyńców wielkie Bóg Zapłać.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z “BANKU ŻYWNOŚCI”
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W i e ś c i  z  s o ł e c t w

Rozpoczął się rok 2013, który mamy na-
dzieje będzie lepszy od poprzedniego. 
Ruszyliśmy pełną parą i tak dzięki panu 
Michałowi gościliśmy w naszym sołec-

twie przedstawicieli z ZHP Koło, którym 
Rada Sołecka za wdzięczność za długolet-
nią współpracę zaproponowała wyjazd 
na kręgle do Gniewina, z którego goście 
bardzo chętnie skorzystali.
Po czym w ramach ferii zimowych zorga-
nizowaliśmy najpierw dla dzieci wyjazd 
na basen. Później, dzięki panu Micha-
łowi, który wyraził zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie swojej sali zrealizowano 
dla dzieci prace plastyczne. Dzieci swój 
wolny czas spędziły na spotkaniach, na 
których robiły po dobraniu się w pary 
mumie z papieru toaletowego, następ-
nie indywidualnie wykonywały rysun-
ki, których motywem były zwierzęta. 
Największym jednak zainteresowaniem 
cieszyło się ozdabianie styropianowych 
jajek wielkanocnych. Do wykonania uży-
to cekinów, satynowych wstążek i bibu-
ły. Wzięły także udział w quizie z wiedzy 
o Polsce. Na zakończenie ferii dla dzieci 

Rada Sołecka zorganizowała wyjazd na 
kręgle. Przy każdej z okazji dzieci otrzy-
mały napoje i słodycze.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za 

udział. Bardzo nas cieszy Wasze zainte-
resowanie organizowanymi zajęciami i 
wyjazdami.
Kolejnym wydarzeniem w naszym so-

Wieści z Sołectwa Kopalino – Lubiatowo
łectwie był 8 marca, który jak zawsze na 
długo zostanie w pamięci. W tym roku 
Rada Sołecka postanowiła zorganizować 
Dzień Kobiet w Restauracji Szlacheckie 
Gniazdo. Na spotkanie przybyło dużo 
Pań, które bardzo mile zaskoczyły swo-
imi przybyciem sołtysa jak i radnego po-
wiatowego pana Wacława. W spotkaniu 
wziął, również udział zaproszony przez 
Radę Prezes OSP Kopalino.
Po zakończeniu oficjalnej strony spotka-
nia, pan radny powiatowy, prezes OSP 
oraz sołtys odśpiewali dla wszystkich 
Pań sto lat. Nie wiemy jak ten śpiew wy-
szedł, ale najważniejsze, że wszystkie 
Panie wytrzymały i nie opuściły nasze-
go spotkania. Następnie została podana 
kawa, herbata oraz ciasto, które upiekła 
pani Celina. Mamy nadzieje, że smako-
wało. W trakcie spotkania podany został, 
również pyszny żurek z bułeczkami przy-
gotowany przez restaurację. Przyjęcie za-
kończyło się około 22.
Dziękujemy wszystkim Paniom, że w 
natłoku obowiązków i wielu spraw zna-
lazły czas i wzięły udział w organizowa-
nej uroczystości. Dziękujemy także panu 

Bartłomiejowi właścicielowi restauracji 
za przygotowanie przyjęcia oraz za miłą 
obsługę. Dziękujemy Celinie za upiecze-
nie ciasta oraz paniom, które pomogły 
na spotkaniu. Podziękowania należą się 
również panom, którzy dwoili się i tro-
ili żeby obsłużyć nasze panie, czyli panu 
Wacławowi oraz panu Henrykowi. Jesz-
cze raz wszystkim bardzo dziękujemy i 
już serdecznie zapraszamy na następny 
rok. Mamy nadzieję, że panie podobnie 
jak w tym roku sprawią bardzo miłą nie-
spodziankę.
Sołtys
Sołectwa Kopalino – Lubiatowo



WIEŚCI CHOCZEWSKIE s. 9

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

UWAGA !!!
GZGK w Choczewie informuje, że z dniem 

14.03.2013 r. likwiduje KASĘ.
Wpłat należy dokonywać u Inkasenta

bądź za pośrednictwem banku
(KBS o/Choczewo nie pobiera

dodatkowych prowizji).
Jednocześnie informujemy, że siedziba Zakładu 
została przeniesiona na ul. Pierwszych Odsad-

ników 77 w Choczewie
(przy Oczyszczalni Ścieków).

tel. (58) 676 32 12, (58) 676 31 09 pn.-pt. 7:00-15:00
tel. alarmowe 601 169 522, 697 616 995

Ogłoszenie
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że 
trwają zapisy dzieci do Samorządowego Przedszko-
la w Choczewie na nowy rok szkolny 2013/2014. W 
tym celu należy pobrać kartę zgłoszeniową z naszej 
placówki i dostarczyć ją do 30 kwietnia. Komisja 
rekrutacyjna rozpatrzy wszystkie wnioski na po-
czątku maja.
Informujemy również, że aktualne informacje o 
działalności naszej placówki znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej przedszkola:

www.przedszkolechoczewo.dlaprzedszkoli.eu
Bożena Paździo
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„Portfel kwalifikacji zawodowych pięćdziesięciolatka”

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie od marca rozpoczął 
rekrutację do II edycji projektu dla osób bezrobotnych po pięćdziesiątym roku życia. Projekt jest realizowany w 
ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich’’ Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających bez za-
trudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt to bogata oferta, która zachęca osoby bezrobotne do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 
Jest to pierwsza tego typu propozycja skierowana do mieszkańców powiatu wejherowskiego, w szczególności mieszkańców trzech gmin: 
Choczewo, Łęczyce, Gniewino. 
W ramach projektu proponujemy:

-  SZKOLENIA ułatwiające poruszanie się na rynku pracy
- KURSY zawodowe według własnego wyboru
- PŁATNE STAŻE

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Informacje można uzyskać na dyżurach w każdej z gmin:
Gmina Choczewo – Urząd Gminy – wtorek – 9.00-14.00
Gmina Gniewino – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pokój 203 –środa– 9.00-14.00
Gmina Łęczyce – Urząd Gminy- czwartek -9.00-14.00
oraz w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym
tel: 058/684-38-14
Justyna Fleming: 533-733-153 
Katarzyna Radtke: 796-708-072

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Człowiek – najlepsza inwestycja

„PINOKIO” W 
PUNKTACH

PRZEDSZKOLNYCH
Dnia 13. marca 2013r. odbyły się przedsta-
wienia z udziałem teatru Art-Re z Kra-
kowa w punktach przedszkolnych: Cie-
kocino, Lublewko i Zwartowo. Spektakl 
został przygotowany na podstawie bajki 
włoskiego prozaika Carla Collodiego pt. 
„Pinokio”.
Podczas przedstawienia dzieci miały 
możliwość występów na scenie wraz z 
aktorami, co sprawiło maluchom wiele 
radości. Ponadto spektakl zawierał sceny 
humorystyczne z elementami współcze-
snymi rozładowującymi napięcie w nie-
śmiałej części publiczności.
„Pinokio” to opowieść o drewnianym pa-

jacyku, który marzył o zostaniu praw-
dziwym chłopcem. Jednak chęć przygód 
i ciekawość świata okazały się u nie-
go silniejsze. Pinokio nie posłuchał rad 
Świerszcza i uciekł z domu. Podczas swej 
wędrówki natrafił na wiele niebezpie-
czeństw. I jak to w bajkach bywa cała 
opowieść zakończyła się morałem. Nasz 
bohater uświadomił sobie, że kłamstwo 
nie popłaca a starszym należy się szacu-
nek. To jedne z najważniejszych życio-
wych wartości.
Występy w punktach przedszkolnych 
trwały po ok. 40 minut. Oprócz przed-
szkolaków na przedstawienia przybyli 
zaproszeni goście: rodzice z dziećmi w 
wieku przedszkolnym. Wszystkim bar-
dzo się podobało, a szczególnie dzieciom.
Sponsorem przedstawienia było Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego Powszechna Edukacja z siedzi-
bą w Pucku, któremu serdecznie dziękują 

przedszkolaki, zaproszeni goście oraz pa-
nie nauczycielki i opiekunki.
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Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  C H O C Z E W I E

FERIE W SZKOLE
Zwykło się mówić, że ferie zimowe to czas odpoczynku od szkoły. Tymczasem dzieci i młodzież 
z naszej gminy w pierwszym tygodniu ferii chętnie uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych 
przez Zespół Szkół w Choczewie.
Codziennie około 80 uczniów pod opieką 8-10 nauczycieli miło spędzało czas w szkole bądź poza 
nią. Największym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane wyjazdy na lodowisko do Wej-
herowa i na basen do Gniewina. Poza tym uczniowie brali udział w rozgrywkach piłki halowej, 
piłki ręcznej, tenisa stołowego, w strzelaniu z wiatrówki oraz zajęciach komputerowych.
Można więc pokusić się o stwierdzenie, że uczniowie podczas ferii zimowych nie chcą odpoczy-
wać od szkoły tylko od nauki.
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie serdecznie dziękuje wszystkim orga-
nizatorom pozaszkolnym, którzy zaangażowali się w przygotowanie zajęć, m.in. Stowarzyszeniu 
„Latarnik” Choczewo, Stowarzyszeniu „Huzar” Choczewo, Stowarzyszeniu Miłośników Piłki Siat-
kowej Choczewo, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wójtowi Gminy 
Choczewo, Sołectwu Choczewo, Ośrodkowi „Relaks” Zwartowo oraz Polskiej Grupie Energetycznej 
S.A.
Dziękujemy również wszystkim opiekunom za poświęcony czas i opiekę nad dziećmi.

Z u c h y  i  H a r c e r z e

PIĄTE URODZINY DRUŻYNY
W dniu 02 marca 2013r. (pół roku po uro-
dzinach - 13.IX.2012r.) o godz. 19.05 spo-
tkaliśmy się w Ośrodku RELAKS w Zwar-
towie na niezwyczajnym biwaku. Był on 
zupełnie inny niż pozostałe, gdyż właśnie 
taki miał być. Do pałacu w Zwartowie 
przybyło 18 harcerzy z naszej drużyny…
I zaczęło się… Rozłożyliśmy karimaty, 
śpiwory, przygotowaliśmy rzutnik, wiel-
ki ekran, głośniki do kina domowego, 
mnóstwo popcornu, napojów i seans się 
rozpoczął. Na początku był lekki film 
przygodowo-fantastyczny. Horrory, ko-
medie i inne filmy “spędziły” z nami całą 
noc. Około godziny 24.00 dh. Radek zarzą-

dził zbiórkę. Wskoczyliśmy w mundury i 
udaliśmy się w zupełnych ciemnościach 
do piwnic pałacu. Tam wraz z “biszkop-
tami” powtórzyliśmy punkty Prawa Har-
cerskiego. Nasz drużynowy - dh. Radek 
dopuścił pięciu harcerzy do złożenia Przy-
rzeczenia Harcerskiego: Mięso, Dawida, 
Błażeja, Julkę i Matyldę… Powtarzali rotę 
Przyrzeczenia przy pozostałych harcer-
zach z drużyny. Druhna Foczka asysto-
wała dh. Radkowi, gdy ich “krzyżował”. 
Przygotowaliśmy im dodatkowo zajęcia 

survivalowe na terenie parku przy pała-
cu, jednak pogoda nie pozwoliła na ich 
realizację , a szkoda… Po około godzinie 
wróciliśmy z piwnic do naszej “NOCY 
FILMÓW” z “nowymi” druhnami i druha-
mi. Widać było ich zadowolenie z tego, 
że otrzymali już swój upragniony Krzyż 
Harcerski.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Ośrodka 
RELAKS w Zwartowie za pomoc w organi-
zacji naszego urodzinowego biwaku.

10 WLDH „WILKI”

 PRAWO ZUCHA
Rozpoczęliśmy cykl zbiórek poświęco-
nych Prawu Zucha. Pierwsze z nich to: 
„ZUCH KOCHA BOGA I POLSKĘ”. Dla no-
wych zuchów jest to przygotowanie 
do Obietnicy, a dla tych, które mają już 
Znaczek Zucha - przypomnienie zasad 
obowiązujących w gromadzie zuchowej. 
Zuchy będą wykonywały różne zadania 
związane ze znajomością oraz przestrze-
ganiem Prawa Zucha. Kolejnym pra-
wem jest „ZUCH JEST DZIELNY”. Każdy 
zuch podawał swój przykład dzielności. 
Przenieśliśmy się do Krainy Dzielności i 
Zaradności. W krainie tej dzielne zuchy 
przeszły Próbę Odwagi – Próbę Ognia. 

Na początku druhna Dorota powiedziała 
jak należy przygotować się do tej próby. 
Pokazała też jak należy ją wykonać. Pa-
luszkami gasiliśmy świeczkę. Na następ-
nej zbiórce czekało nas „wyparzanie” ję-
zyków w Krainie Prawdomówności. Czy 
kłamczuchy są lubiane? Czy należy tak 
postępować?  Podjęliśmy decyzję, że zu-
chy z naszej gromady nie będą nigdy kła-
mały, bo jak głosi trzecie Prawo Zucha: 
„ZUCH MÓWI PRAWDĘ”. Druhna Dorota 
przygotowała dla nas specjalną miksturę, 
której skład jest objęty wielką tajemnicą. 
Każdy z nas otrzymał łyżkę z miksturą. 
Pachniała zachęcająco. Zuchy musiały 
jednocześnie zjeść miksturę i pięknie się 
uśmiechnąć. Wówczas próba zostawała 
zaliczona, a języki „wyparzone” i skłonne 
do mówienia tylko PRAWDY. Niektóre zu-
chy chyba bardzo duuuuużo musiały kła-
mać, bo przyszły po miksturę nawet trzy 
razy. Sprawdziliśmy też czy każdy z nas 
to OBOWIĄZKOWY ZUCH. Podczas zbiórki 
poznaliśmy 4 Prawo Zucha: „ZUCH PA-
MIĘTA O SWOICH OBOWIĄZKACH”. Okaza-
ło się, że wszystkie zuchy mają domowe 
obowiązki, ale nie wszystkie uwielbiają 
je wykonywać. Bawiliśmy się w kalam-
bury, przedstawiając swoje obowiązki: 
odkurzanie, mycie podłogi, zmywanie 
naczyń, ścieranie kurzu, mycie okien, 
wyrzucanie śmieci, wyprowadzenie psa 
na spacer, odrabianie lekcji, zamiatanie 
i podlewanie kwiatów. Kolejne prawo 
mówi, że: „WSZYSTKIM JEST Z ZUCHEM 
DOBRZE”. Wraz z naszą dh. Dorotą wybra-
liśmy się na halę sportową, aby rozegrać 
Turniej Sportowy pod czujnym okiem 
trenera - pana Andrzeja Lesnau. Jednak 
na samym początku zbiórki odśpiewali-
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śmy głośne „STO LAT” dla Karoliny, która 
właśnie tego dnia obchodziła swoje ósme 
urodzinki :). Karola poczęstowała nas 
wszystkich pysznymi czekoladkami. Po-
trafiliśmy rywalizować ze sobą w dwóch 
drużynach z uśmiechem na twarzy, prze-
grywać, wygrywać i dobrze się bawić. Pan 
Andrzej - TRENER SRS HUZAR Choczewo, 
wspaniale przygotował dla nas konku-
rencje sportowe: był slalom, bieg z piłką, 
kozłowanie, skok przez drabinki, raki, 
przeskoki przez piłkę, bieg przodem, bieg 
tyłem, przeskoki na jednej nodze przez 
pachołki i wiele innych. Dziękujemy!!! 
Ostatnie z naszych praw to „ZUCH STARA 
SIĘ BYĆ CORAZ LEPSZY”. Każdy z zuchów 
zapisał na karteczce swoją wadę, której 
chciałby się pozbyć i schował do przygo-
towanej przez dh. Dorotę szkatułki. Gdy 
przyjdzie wiosna, zakopiemy nasze wady 
głęboko pod ziemią, a już dziś postaramy 
się ich pozbyć. Każdy z nas postanowił 
być lepszym zuchem. Zuch Paweł obcho-
dził swoje urodziny i przygotował dla nas 
pyszne słodycze, a my odśpiewaliśmy Mu 
– „STO LAT!” .

 10 WLGZ „MALI KORSARZE”

 22 LUTEGO - DZIEŃ MYŚLI 
BRATERSKIEJ

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ - Święto Przy-
jaźni obchodzone 22 lutego na całym 
świecie przez harcerzy i skautów. Jest to 
dzień urodzin założyciela skautingu - sir 
Roberta Baden Powella (22.02.1857). Dzień 
ten uświadamia skautom na całym świe-
cie jak jest ich wielu, że są braćmi nieza-
leżnie od koloru skóry, narodowości czy 
wieku. Tego dnia harcerze myślą o sobie, 
ślą życzenia, kartki, uczestniczą w grach 
terenowych, tworzą krąg wokół ogniska 
by pośpiewać, odnawiają Przyrzeczenie 
Harcerskie. Spędzają wspólnie czas pod-
czas harcerskich wyzwań, wędrowniczej 
kuźnicy czy innej formie pracy. Najważ-

niejsze, że są ze sobą i jest im z tym do-
brze.
Spotkaliśmy się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej, aby tam podzielić się obo-
wiązkami i wyjść na zbiórkę w terenie. 
W ramach współpracy z Choczewskim 
Centrum Kultury mieliśmy do dyspozycji 
obiekty sportowe. Tam też się udaliśmy. 
Przygotowaliśmy ognisko, aby w każdej 
chwili można było podejść i ogrzać się. 
Artur z Agatą przygotowali Turniej Bra-
terski z okazji dzisiejszego święta. Był 
wyścig na sankach, bieg w „gaciach”, 
strzelanie z wiatrówki do celu oraz prze-
ciąganie liny. Bawiliśmy się współpracu-
jąc w dwóch ekipach. Następnie utwo-
rzyliśmy krąg wokół ogniska i harcerka 
Kasia złożyła Przyrzeczenie Harcerskie na 
płomienie Ognia Braterstwa. Otrzymała 
z rąk druhny Doroty wymarzony Krzyż 
Harcerski, na który ciężko pracowała. Po 
gratulacjach i życzeniach wytrwałości na 
harcerskim szlaku, harcerze uczestniczą-
cy w zbiórce odnowili swoje Przyrzecze-
nie Harcerskie. Pożegnaliśmy się Iskierką 
Przyjaźni… Dziękujemy za pomoc panu 
Robertowi Lorbieckiemu.

10 WLDH „WILKI”

„HAP”– POMÓŻMY PIESKOM

Zima. Mróz. Chłód. Śnieg. Lód. Zimno, 
więc UBIERAMY kurtki z kapturami. Ale 
czy tylko my marzniemy? NIE! Psiaki z 
Gdańskiego Schroniska „Promyk” także 
marzną. Zostaliśmy poproszeni o PO-
MOC! Przekazaliśmy do Hufca Gdańsk 
Śródmieście aż 12 kubraczków dla wy-
marzniętych psiaków… Były przepiękne. 
Każdy innego koloru, uszyty z polaru. Był 
różowy w kwiatki, niebieski w piłeczki, a 
nawet brązowy w beżowe kości. Mamy 
nadzieję, że pieskom od razu zrobi się cie-
plej w te mroźne noce. Z niecierpliwością 
czekamy na przypinki na mundur, które 
otrzymamy drogą pocztową.

„Kubraczki” z naszej gromady przekaza-
li: Asia Pomieczyńska, Paweł Wątroba, 
Łukasz Polesa, Franek Grabiński, Krzyś 
Lipiec, Magda Nowaczyk, Patrycja Doma-
rus, Kinga Wyszecka, Magda Pastusiak i 
Zosia Woźniak.

10 WLGZ „MALI KORSARZE”

POMOC HARCERSKA DLA 
BANKU ŻYWNOŚCI

W dniach 15-16.III.2013r. wzięliśmy udział 
w Wielkanocnej Zbiórce Żywności. Żyw-
ność zostanie przekazana  na święta dla 
najuboższych mieszkańców naszej gmi-
ny. Pomimo odbywających się w tych 
dniach zajęć szkolnych byli harcerze, 
którzy zgłosili się, aby pomóc w tej ak-
cji. Traktują oni harcerstwo bardzo po-
ważnie - jest dla nich służbą, a nie tylko 
zabawą. Zawsze znajdują czas na pomoc 
innym, pomimo swoich codziennych 
obowiązków oraz odczuć, które towarzy-
szą im podczas tego typu akcji. Ludzie po-
proszeni o pomoc reagują bardzo różnie. 
Jedni z uśmiechem na twarzy przekazują 
bardzo wiele, inni mniej, ale od serca, a 
jeszcze inni – nic nie dają. Wszystko we-
dług możliwości. Najgorzej jest wówczas, 
gdy ludzie poproszeni o pomoc krzyczą i 
obrażają wolontariuszy, bo i tak się zda-
rza… 
Dziękuję bardzo za pomoc w przeprowa-
dzeniu Wielkanocnej Zbiórki Żywności 
Idze Witkowskiej, Sarze Grabińskiej, Ka-
tarzynie Kesler, Mateuszowi Kesler, Artu-
rowi Grabińskiemu, Błażejowi Woźniak, 
Pawłowi Woźniak, Wackowi Lipiec, Da-
widowi Płotka i Szymonowi Borowskie-
mu oraz ich Rodzicom, gdyż w dwa dni 
zebraliśmy ponad 340 kg żywności. Dzię-
kujemy bardzo gorąco wszystkim, którzy 
nam w tym pomogli – DARCZYŃCOM.
Dorota Bianga - Grabińska
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Dar od czytelnika

Nasza Biblioteka wzbogaciła się o 
całą kolekcję książeczek dla dzieci z 
serii Klub Książek Disneya. Dziękuje-
my naszemu czytelnikowi Frankowi 
za ten wspaniały dar i zapraszamy 
dzieci do wypożyczania. Przykładowe 
książeczki prezentujemy na niniej-
szych kolażach, lecz jest ich na pól-
kach naszej Biblioteki o wiele więcej.

Odwiedziny przedszkola-
ków

6 marca br. poranka gościliśmy w 
naszej Bibliotece grupę przedszkola-
ków z Samorządowego Przedszkola w 
Choczewie, które wraz ze swoją wy-
chowawczynią wybrały się do nas na 
pierwszą lekcję biblioteczną.
Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób 
zakłada się kartę czytelnika i jak wy-
pożycza się książki. Nauczyły się też, 
że w bibliotece oprócz wypożyczania 
książek, można robić jeszcze wiele 

innych, ciekawych rzeczy, np. sko-
rzystać z Internetu, obejrzeć wysta-
wę, wziąć udział w różnych konkur-
sach, czy po prostu przyjść i spędzić 
miło czas.
Przedszkolaki obejrzały też wszystkie 
pomieszczenia w bibliotece, a na ko-

niec zatrzymały się na dłużej w dziale 
dziecięcym, gdzie z wielkim zaintere-

sowaniem oglądały książki dla naj-
młodszych. Mamy nadzieję, że nasza 

Biblioteka powiększy się wkrótce o 
kolejnych małych czytelników.

Komunikat
Przypominamy, że informacje o dzia-
łalności naszej Biblioteki, ogłoszenia 
o aktualnych konkursach i zdjęcia z 
odbywających się imprez i spotkań 
zamieszczamy na naszych stronach 
internetowych:
www.facebook.com/GBP.Choczewo
oraz www.bibliotekachoczewo.re-
publika.pl Dodatkowo, na stronie 
bibliotekachoczewo.republika.pl w 
godzinach pracy Biblioteki dostępny 
jest także katalog on-line, zawierają-
cy informacje o naszym księgozbio-
rze. Zapraszamy!

E. Wójcik

B i b l i o t e k a
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Krzyżówka „Zetka”

Litery z podanych w tabeli pół utworzą rozwiązanie. Należy je dostarczyć do 15 kwietnia 2013 r. do siedziby 
Biblioteki osobiście, e-mailem, lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
Ilustrowana Encyklopedia Popularna, a zwycięzca zostanie wyłoniony 16 kwietnia w drodze losowania.  
Wszystkie hasła rozpoczynają się literą Z. 
Adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
e-mail: biblioteka@choczewo.com.pl

A B C D E F G H I J

1

2
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4
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7

8

9

10

POZIOMO:

1 A- POLARNA LUB PORANNA
1 G- POTRAWA PO NELSOŃSKU
3 D- MĄŻ I BRAT HERY
5 A- U NIEGO ZGUBA
8 A- DOBRY….- NIE POŻYCZAJ
10 A- METALOWE ODPADKI
10 F- BYŁ NIM CZAKA

PIONOWO:

1 A- LAMPKA NA MOGILE
1 D- NA LUDOWO O KUKUŁCE
1 G- WYPŁACA RENTY I EMERYTURY
1 J- NA OBIAD W WAZIE
5 F- GATUNEK GOŁĘBIA I RYBY
7 B- GÓRA ŚMIECI I RUPIECI
7 I- GARBATE BYDŁO Z INDII

Hasło:
8 E 3 A 8 I 5 D 1 B 2 A 1 E 10  D 3 A 5 D 1 E

Hasło krzyżówki z nr-u 2 (156) „Wieści choczewskich” brzmi: EMIL ZOLA.
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli: Sylweriusz Goyke, Paulina Grzanka, Patrycja Grzanka, Marzena 
Płotka, Piotr Zabłotni, Wiktoria Cielecka, Mariusz Kwas, Patrycja Leyk, Michał Blewąska, Wioletta 
Kesler, Adam Leyk, Sławomir Bach, Sylwia Jędruch, Celina Świątek, Małgorzata Piotrowska, Krystyna 
Grydyk- Nowicka, Sara Grabińska.
Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Sylwię Jędruch. Gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszym konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnym. Dziękujemy też Mateuszowi za 
wylosowanie zwycięzcy.
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