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ROK (XV)

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.

Drogie Dzieci!
Z okazji Waszego święta życzymy wszystkim Dzieciom, tym 

dużym i małym, by każda przeżyta chwila była magiczna i prze-
pełniona fascynacją dla piękna świata,

by każdy dzień przybliżał Was do realizacji marzeń.
Promienny uśmiech niech wciąż gości na Waszych twarzach.
Każdego dnia niech spotykają Was nowe, niesamowite przy-

gody w gronie najwspanialszych przyjaciół i kochającej rodziny.
A wasze serca niech są zawsze gorące jak słońce!

XXXIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 22 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się XXXIII sesja Rady 

Gminy Choczewo.
Porządek sesji obejmował m.in.:
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Przekazanie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz informacje Wójta o działalności 

międzysesyjnej.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sasino „przy lesie” w gminie Choczewo. (15 głosów 

za)
2. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla działki nr 376/6 we wsi Sasino w gminie Choczewo (13 – za, 0 - 

przeciw, 2 – wstrzymujące się)
3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych pomiędzy ulicami 

Pierwszych Osadników i Wojska Polskiego we wsi Choczewo. (15 – za)
4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. (7 – za, 4 – przeciw, 4 – wstrzymujące się)
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrębie Borkowo, stanowiącej wła-

sność Gminy Choczewo. (13 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się)
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA. (15 za)
7. Uchwała w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia w porozumieniu z Powiatem Wejherowskim od-

nowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1437G przebiegającej przez Gminę Choczewo. (15 – za)
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Choczewo złożonej przez Społeczny Komitet Zrównoważonego Rozwoju, 

gmina Choczewo. (9 – za, 1 – przeciw, 5 – wstrzymujących się)
c.d. na str 2

„Któż nad moją kołyską 
czuwał nieraz w noc ciemną…
Któż gorąco się modląc, 
łzy wylewał nade mną…
Kto strzegł pierwszych mych kroków,
Gdy się chwiała dziecina…
Tyś była, Ty zawsze moja Matko jedyna…
Za te trudy i prace 
czyż się Tobie o Matko
Kiedy w życiu odpłacę…?”

Wszystkim Mamom w dniu ich święta dziękujemy im za miłość 
i troskę, za cierpliwość i serce okazywane każdego dnia, za wiarę i 

brak zwątpienia…
Życzymy Wam, drogie Mamy, wiele sił i zdrowia, jak najwięcej 

szczęścia i pogody ducha…
Samych radosnych i pięknych chwil!
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722 024 910
wiesci1@gmail.com

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

Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/3/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 10 grudnia 2010 r. dot. powołania komisji stałych Rady Gminy 
Choczewo. (9 – za, 6 – przeciw)

Przed głosowaniem nad uchwałą padł wniosek o wyłączenie z Komisji Rewizyjnej radnego F. Fleminga. (8 – za, 7 – przeciw)
Natomiast radny M. Liszniański złożył wniosek o rezygnację z udziału w pracy ww. Komisji. (8 – za, 6 – przeciw, 1 – wstrzymujący się)
Następnie zgłoszono kandydaturę radnego K. Walocha i radnej K. Olszowiec na członków Komisji Rewizyjnej.
Głosowania nad ww. kandydaturami zadecydowały o nowym składzie Komisji Rewizyjnej: radny K. Waloch – członek (8 – za), radna K. Olszo-

wiec - członek (8 – za, 3 – przeciw, 4 – wstrzymujące się)
10. Uchwała w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Gminy Choczewo przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. 

(13 – za, 2 – wstrzymujące się)

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

Wynik otwartego
konkursu ofert na 
wsparcie zadań

publicznych

W ramach otwartego konkursu na wsparcie 
zadań publicznych ogłoszonego przez Wójta 
Gminy Choczewo, zgłosiły się trzy stowarzy-
szenia: Stowarzyszenie Ludowy Klub Sporto-
wy „Latarnik”, Stowarzyszenie Sportowo-Tu-
rystyczno-Ekologiczno - Kulturalne „Wspólna 
Przyszłość”, Stowarzyszenie Rekreacyjno - 
Sportowe „Huzar”.

Komisja w składzie: p. D. Borówka, p. I. Goy-
ke, p. M. Górnisiewicz, p. R. Lorbiecki oraz p. K. 
Wojciechowski, po sprawdzeniu merytorycz-
nym ofert przystąpiła do obrad, stwierdzając, 
że wszystkie trzy stowarzyszenia złożyły pra-
widłowo oferty.

Wynik otwartego konkursu ofert na wspar-
cie zadań publicznych w zakresie: Wspieranie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
wśród mieszkańców Gminy Choczewo po-
przez prowadzenie zajęć w różnych dyscypli-
nach sportu oraz organizację imprez sporto-
wych, w szczególności zawodów sportowych i 
turniejów w 2013 roku:

1. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy 
„Latarnik” Choczewo,

ul. Kusocińskiego 7, 84 – 210 Choczewo
2. Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczno-

-Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Przy-

INFORMACJA
Dnia 07.06.2013 r. na Gminnych Obiektach Sportowych

w Choczewie odbędzie się 
Dzień Dziecka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

„PIĘKNA WIEŚ
POMORSKA 2013”

Rozpoczęła się już 20. edycja konkursu „Pięk-
na Wieś Pomorska 2013”. Tegoroczne zmaga-
nia odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i 
„Zagroda” w trzech etapach – gminnym, po-
wiatowym i wojewódzkim.

Organizatorami konkursu są Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego, Sekreta-
riat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich Województwa Pomorskiego i Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. 
Współorganizatorami są urzędy gmin i staro-
stwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udział 

społeczności wiejskich w zrównoważonym 
rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego es-
tetyki. Konkurs, zgodnie z założeniami Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2012-
2013, przyczyni się do identyfikacji i analizy 
możliwych do przeniesienia dobrych praktyk 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Oceny dokonują komisje:
• gminne – powołane przez wójta, bur-

mistrza gminy, które do 15 czerwca 2013 
r. zgłaszają do eliminacji powiatowych 
laureatów pierwszych miejsc konkursu 
w kategoriach Wieś i Zagroda

• powiatowe – powołane przez starostę 
powiatu, które do 15 lipca 2013 r. zgła-
szają do eliminacji wojewódzkich lau-
reatów pierwszych miejsc konkursu w 
kategoriach Wieś i Zagroda

• wojewódzka – na podstawie przesła-
nych zgłoszeń oraz wizytacji dokona 
oceny wsi i zagród w terminie do 15 
września 2013 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz 
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień od-
będą się nie później niż 31 października 2013 r.

szłość”, Ul. Matejki 6, 84 - 210 Choczewo
3. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 

„Huzar” Choczewo, Ul. Wojska Polskiego 
5a/15, 84 – 210 Choczewo

Wartość dotacji: 30.000,00 zł

Termin realizacji zadania: od dnia 
1.05.2013r. – do dnia 31.12.2013r.
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Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki
na odpady komunalne.

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, właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest wyposażyć każdą zamieszkałą nieruchomość do 1 lipca 2013 roku w 
następującą liczbę pojemników na odpady zmieszane (nieposegregowane):

- nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby – 1 pojemnik o pojemności 120 l,
- nieruchomość zamieszkała przez 5-8 osób - 2 pojemniki o pojemności 120 l,
- nieruchomość zamieszkała przez 9-12 osób – 3 pojemniki o pojemności 120 l,
- nieruchomość zamieszkała przez 13 i więcej osób – 4 pojemniki o pojemności 120 l,
- w przypadku zabudowy wielorodzinnej (>10 lokali, gdzie powołano zarząd) – pojemniki o 

pojemności 1100 l.

Ustawienie pojemników na zmieszane odpady komunalne jest obowiązkowe na każdej nie-
ruchomości. Właściciel nieruchomości może dysponować pojemnikami wykupionymi na 
własność, bądź wydzierżawionymi od przedsiębiorcy świadczącego takie usługi. Dopuszcza się 
ustawienie na nieruchomościach pojemników na odpady zamieszane o pojemności 240 l. z za-
chowaniem norm. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki właściciele nieruchomo-
ści otrzymają dodatkowo worki. Worki będą udostępnione w ramach opłaty za odpady, przez 
przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu. Dostarczenie pierwszych worków nastąpi do 
dnia 1 lipca 2013 roku, zaś dostarczenie kolejnych worków nastąpi po przekazaniu selektywnie 
zebranych odpadów.

Uwaga!
Przypominamy również o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-

wania odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy 
dotychczas jej nie złożyli. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 
deklaracji wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji.

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Choczewie

 26 kwietnia 2013 
roku o godz. 16.00 
w sali konferencyj-
no-wystawowej w 
Centrum Informacji 
Turystycznej Urzędu 
Gminy w Choczewie 

odbyło się spotkanie z Panem Zygmuntem 
Medowskim – specjalistą terapii uzależnień, 
przewodniczącym Zarządu Głównego Towa-

rzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWI-
SKO” w Sopocie. Głównym tematem spotkania 
były „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzie-
ży ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu 
i narkotyków”. Osoby, które przybyły na spo-
tkanie mogły dowiedzieć się między innymi: 
po czym poznać, że dziecko zachowuje się w 
sposób ryzykowny, kiedy i jak interweniować 
oraz w jakich sytuacjach i gdzie warto skorzy-
stać z pomocy specjalistów.

Dnia 25 kwietnia 2013r gminy stowarzyszo-
ne w Metropolitalnym Forum „Norda” już po 
raz drugi, podczas specjalnie zorganizowanej 
konferencji na terenie Gminy Kosakowo zor-
ganizowały rozpoczęcie sezonu turystycznego.

Do nadmorskiej miejscowość Rewa zapro-
szono dziennikarzy z lokalnych gazet, te-
lewizje, burmistrzów, wójtów i inne osoby 
reprezentujące poszczególne samorządy. Ho-
norowym gościem był Prezydent Miasta Gdyni 
Wojciech Szczurek. Celem tej konferencji jest 
zwrócenie uwagi mieszkańców i przyjezdnych 
na nasze atrakcje turystyczne przygotowane 
na lato. Uważamy, że turysta przyjeżdżający 
do Gdyni ma w pobliżu wiele interesujących 
miejscowości i miejsc, które warto odwiedzić, 

by ciekawie spędzić czas. Podczas konferencji 
wydane zostały materiały turystyczne promu-
jące region nadmorski. W tym roku wydana 
została mapa atrakcji turystycznych Kaszub 
Północnych w języku polskim i angielskim, 
plakaty z kalendarzem imprez na poszczegól-
ne miesiące (na konferencji zaprezentowano 
plakat z imprezami na czerwiec 2013) oraz 
wystawa fotograficzna. W trakcie konferen-
cji wystąpił zespół „Kosakowianie” działa-
jący przy kosakowskim oddziale Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Na koniec wszyscy 
obecni ustawili się do wspólnego pamiątko-
wego zdjęcia.

/R.L./

METROPOLITALNE FORUM „NORDA”

Zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego

i elektronicznego
Wójt Gminy Choczewo informuje, iż

ZAKŁAD RECYKLINGU PESTAR ze Starogardu 
Gd. Przeprowadzi na terenie gminy Chocze-
wo bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elek-
trycznego (RTV, AGD itp) i elektronicznego 
(komputery, monitory itp).

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

W dniu 03 czerwca 2013 r. (poniedziałek) 
odbiór elektroodpadów odbędzie się w nastę-

pujących miejscowościach:
Ciekocinko - przy dzwonach – zbiórka od 

godz. 10.00 do 10.30
Biebrowo – przy dzwonach – zbiórka od 

godz. 10.45 – 11.15
Choczewo - parking za Urzędem Gminy - 

zbiórka od godz. 11.30 do 12.30
Lubiatowo – przy sklepie – zbiórka od godz. 

12.45 – 13.15
Lublewko – przy dzwonach na odpady - 

zbiórka od godz. 13.30 do 14.00
Słajkowo - przy przystanku PKS - zbiórka od 

godz. 14.15 do 14.45

Prosimy o wystawienie wyłącznie odpadów 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego (inne odpady nie będą odebrane).

Zużyty sprzęt należy umiejscowić w taki 
sposób, aby nie tarasować chodników, nie 
utrudniać ruchu drogowego. Prosi się osoby 
zainteresowane o dostarczenie elektroodpa-
dów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i 
miejscach.

W przypadku osób 
starszych możliwy 
odbiór z posesji po 
uprzednim poinfor-
mowaniu kierowcy.

UWAGA!!! SPRZĘT 
MUSI BYĆ

KOMPLETNY!
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w.w.: W dniu 25 kwietnia 2013 r. gminy 
stowarzyszone w Metropolitalnym Forum 
„Norda”, do którego również należy gmina 
Choczewo, zorganizowały symboliczne roz-
poczęcie sezonu turystycznego. Jak wyglądają 
obecnie przygotowania do sezonu letniego na 
terenie naszej gminy?

Wójt Wiesław Gębka: Obecnie jesteśmy na 
etapie porządkowania gminy po długiej zimie. 
Dzięki osobom, które odpracowują tzw. go-
dzinki została między innymi uporządkowana 
główna ulica Choczewa. Zebrano z niej piach, 
który potem wywieźli pracownicy Zakładu Ko-
munalnego, a Pan E. Langa wyczyściła ulicę 
swoim sprzętem. W tej chwili w sołectwie Ko-
palino pracują trzy osoby, które zbierają piach i 
trawę przy krawężnikach.

Chcieliśmy ożywić i upiększyć gminę kwiata-
mi. Ale niestety radni usunęli z budżetu 3.000 
zł, które przeznaczone były na ten cel. Postara-
my się jednak zrobić to chociaż przy Urzędzie 
Gminy.

Pracujemy nad tym, aby zwiększyć współ-
pracę między gminą a organizacjami pozarzą-
dowymi, które mogłyby wspierać rozwój tury-
styki w gminie, organizując ciekawe zajęcia, 
wycieczki rowerowe np. szlakiem dworków i 
pałaców, czy też spacery Nordic Walking.

Na większości najczęściej używanych dróg w 
miejscowościach nadmorskich równiarka do-
konała już poprawy ich nawierzchni.

Największym jednak problemem w czasie se-
zonu letniego może okazać się wywóz śmieci, 
gdyż wiele spraw związanych z ich wywozem 
jest niedostatecznie uregulowanych. Będziemy 
w miarę możliwości starać się dokonywać w 
tym względzie kontroli i jednocześnie skutecz-
nie egzekwować opłatę klimatyczną. Kontrole 
przeprowadzane będą przez pracownika Urzędu 
Gminy wraz z Urzędem Skarbowym.

Warto w tym miejscu dodać, że rozstrzygnięto 
przetarg na wywóz śmieci w gminie. Wygrała 
firma Agora z Lęborka.

Na drogach naszej gminy zwiększone zostało 
bezpieczeństwo poprzez wyznaczenie dwóch 
nowych punktów kontroli radarowej. Jest ich 
już 5 na terenie gminy.

W tym roku, z powodu braku pieniędzy, nie 
zakupiliśmy żadnych nowych materiałów re-
klamowych gminy.

w.w.: Art. 271. Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o 
finansach publicznych mówi, że „Nie póź-
niej niż dnia 30 czerwca roku następującego 
po roku budżetowym, organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego podejmuje 
uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu 
(wójta)”. Jak wygląda wykonanie zeszłorocz-
nego budżetu, czy wszystko udało się zreali-

zować? I jaki może być Pana zdaniem wynik 
głosowania w sprawie udzielenia wójtowi ab-
solutorium?

Wójt W. Gębka: Zeszłoroczny budżet uzyskał 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, pomimo tego, że nie wszystko zostało 
zrealizowane. Przeszacowana została sprzedaż 
nieruchomości gminnych. Powodem tego była 
dekoniunktura i ogólnie kryzys na rynku nie-
ruchomości. Według planu dochody majątkowe 
gminy miały wnieść 4.000.304 tys. zł, a udało 
się osiągnąć wynik zdecydowanie niższy, bo 
tylko 442.419,00 zł.

Przyczyną wstrzymania sprzedaży działek 
gminnych był także fakt wskazania terenu 
gminy Choczewo jako potencjalnej lokalizacji 
elektrowni jądrowej. Zwolennicy jej budowy 
przyjeżdżają i oglądają działki, ale nie decy-
dują się na ich zakup, gdyż wciąż czekają na 
ostateczną decyzję PGE EJ w sprawie lokaliza-
cji. Natomiast przeciwnicy nie decydują się na 
kupno działek, gdyż nie chcieliby ewentualnego 
sąsiedztwa w postaci elektrowni.

W związku z tym, wraz z wójtami gmin Gnie-
wino i Krokowa, podjęliśmy działania na rzecz 
zrekompensowania naszych strat z powodu 
braku możliwości uzyskiwania dochodów ze 
sprzedaży gminnych nieruchomości. Wystąpi-
liśmy z wnioskiem do PGE o wypłatę 5 mln dla 
każdej z gmin, jako kompensaty za brak decyzji 
w sprawie lokalizacji elektrowni.

Drugim elementem niezrealizowanym w 
budżecie były wpływy z mandatów. Przepro-
wadzane kontrole radarowe spowodowały, że 
kierowcy jeździli ostrożniej i spokojniej, przez 
co nie udało się więc osiągnąć zaplanowanej w 
budżecie sumy 700 tys. zł.

Tak jak już powiedziałem, RIO pozytywnie za-
opiniowała wykonanie budżetu za rok 2012. W 
tej chwili budżet będzie oceniała Komisja Rewi-
zyjna. Pomimo tego, że Komisja Rewizyjna zło-
żona jest z radnych jednego klubu, i w dodatku 
opozycyjnego, to mam nadzieję, że w swoich 
pracach będzie obiektywna. Wierzę, że prawi-
dłowo oceni wykonanie budżetu za poprzedni 
rok i dostosuje się do opinii wydanej przez RIO.

Martwi mnie natomiast postawa Komisji w 
związku ze skargą na działania wójta, która 
wpłynęła od Pana Zacharewicz. Komisja pozy-
tywnie oceniła tę skargę, ale nie uzasadniła na 
jakiej podstawie prawnej gmina miałaby doko-
nywać jakichkolwiek działań na prywatnym 
gruncie.

w.w.: Od pożaru domu w Ciekocinku, pod-
czas którego dach nad głową straciło 8 rodzin 
minęło już kilkanaście miesięcy. Czy nadal 
aktualny jest plan budowy domu socjalnego 
dla poszkodowanych?

Wójt W. Gębka: Odebraliśmy właśnie po-
zwolenie na budowę domu w Zwartowie. W 
związku z tym będziemy ponownie występo-
wać do wszystkich miast i gmin o wsparcie tej 
inwestycji. Będziemy także poszukiwać dodat-
kowych środków na budowę. Natomiast pra-
cownicy Działu Inwestycyjnego zajmą się przy-
gotowaniem przetargu. Fakt, że otrzymaliśmy 
już pozwolenie, daje nam możliwość podjęcia 
dalszych działań w tej sprawie.

TRZY PYTANIA DO WÓJTA… GMINA, WÓJT I RADA 
GMINY

- ROLA, KOMPETENCJE
I ZADANIA -

Gmina wykonuje zadania publiczne w 
imieniu własnym i na własną odpowie-
dzialność. Posiada osobowość prawną, a jej 
samodzielność podlega ochronie sądowej.

Organami gminy są: wójt oraz rada gminy. 
Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, od 
2002 r. wybieranym przez społeczność gmin-
ną w wyborach bezpośrednich i jednoosobo-
wo odpowiada za rozwój gminy. Rada gminy 
to organ stanowiący i kontrolny gminy.

Zadania i kompetencje wójta
Obecnie w Polsce wójt pełni funkcję organu 

wykonawczego gminy i wykonuje uchwały 
rady gminy i zadania gminy określone prze-
pisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
• przygotowywanie projektów uchwał rady 

gminy
• określanie sposobu wykonywania uchwał
• gospodarowanie mieniem komunalnym
• wykonywanie budżetu
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych 
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy 

oraz reprezentuje ją.
W realizacji zadań własnych gminy wójt 

podlega wyłącznie radzie gminy.

Zadania i kompetencje rady gminy
Do właściwości rady gminy należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania gmi-
ny, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada 
gminy ze swojego grona może powoływać 
stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 
ustalając przedmiot działania oraz skład oso-
bowy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy mię-
dzy innymi należy:

• uchwalanie statutu gminy;
• ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowie-

nie o kierunkach jego działania oraz 
przyjmowanie sprawozdań z jego dzia-
łalności;

• powoływanie i odwoływanie – na wniosek 
wójta - skarbnika gminy;

• uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywa-
nie sprawozdania z wykonania budżetu 
oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absoluto-
rium z tego tytułu;

• uchwalanie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego;

• ustalanie zakresu działania jednostek po-
mocniczych, zasad przekazywania im 
składników mienia do korzystania oraz 
zasad przekazywania środków budżeto-
wych na realizację zadań przez te jed-
nostki;

• podejmowanie uchwał w sprawach podat-
ków i opłat w granicach określonych w 
odrębnych ustawach;

• podejmowanie uchwał w sprawach mająt-
kowych gminy, przekraczających za-
kres zwykłego zarządu;

• określanie wysokości sumy, do której wójt 
może samodzielnie zaciągać zobowią-
zania.

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań 
lub działalności danej rady gminy zajmuje 
się wojewoda.
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SEMINARIUM ZWIĄZKU 
GMIN POMORSKICH

Dnia 23 kwietnia 2013r w Grabówku – Gmi-
na Nowa Karczma odbyło się Seminarium 
dot. aktywizacji społeczności lokalnej w sferze 
przedsiębiorczości oraz jej promocji.

Na przykładzie Gminy Nowa Karczma i Po-
wiatu Kościerskiego przedstawiono role sa-
morządu gminnego w promocji przedsiębior-
czości. Starosta Kościerski Piotr Lizakowski 
przedstawił w jaki sposób tworzą wspólną 
ofertę dla inwestorów. Polega to na tym, że 
wójtowie poszczególnych gmin przedstawili 
swoje najlepsze lokalizacje dla inwestorów. 
Powstał z tego wspólny produkt. W momencie 
kiedy w starostwie pojawi się inwestor zainte-
resowany lokalizacją firmy na terenie powia-
tu kościerskiego, jest dla niego przygotowana 
oferta. Same procedury związane z lokalizacją 
i wszelkimi pozwoleniami zostały tak uprosz-
czone, aby można było jak najszybciej rozpo-
cząć budowę. Ma to też wpływ na obniżanie 
bezrobocia i zwiększenie atrakcyjności terenu.

Podczas seminarium wystąpienie mieli rów-
nież Katarzyna Matuszak – Dyrektor Działu 
Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju 
Pomorza S.A. oraz Dariusz Gobis – Dyrektor 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.

/R.L./

PROJEKT SEEMORE

W dniach 06 – 09.05.2013r w ramach projek-
tu SeeMore odbyły się warsztaty programowe 
w Palma de Mallorca (Hiszpania). W projekcie 
tym uczestniczą przedstawiciele z sześciu kra-
jów europejskich, w tym też z Polski – Gmina 
Choczewo. Celem tego projektu jest zapewnie-
nie zrównoważonej mobilności turystów.

Przesłanie Seemore do turystów „Travel 
Smart: Zobacz więcej! Podczas podróży w 
transporcie publicznym, na rowerze lub pie-
szo będziesz miał większe możliwości, aby 
cieszyć się krajobrazem”.

W ramach tego projektu dla naszej gminy 
realizowane będą dyspensery, czyli półauto-
matyczne podajniki do map oraz aplikacja 
do badań ankietowych wśród mieszkańców i 
turystów. Dyspensery zostaną rozstawione na 
terenie gminy. W trakcie warsztatów pokaza-
no jak zachęca się turystów do podróżowania 
środkami transportu publicznego aby zmniej-
szyć ilość samochodów.

/R.L./

Targi turystyczne
w Warszawie

XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 
2013, które odbyły się w dniach 19-21 kwietnia, 
przyciągnęły tłumy warszawiaków. Centrum 
Targowo - Kongresowe MT Polska w War-
szawie zgromadziło w weekend około 25.000 
odwiedzających, którzy przybyli, by zapoznać 
się z ofertą wyjazdową i skorzystać z targo-
wych atrakcji. Swoje propozycje zaprezento-
wało łącznie ponad 500 wystawców z 18 kra-
jów. Równolegle z targami LATO odbyły się II 
Targi Produktów Regionalnych „Regionalia” 
oraz I Targi „Agroturystyka”. Naszą gminę na 
targach reprezentowały następujące osoby z 
Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego 
Aleksandra Gawryszewska, Monika Stanicka 
oraz Robert Lorbiecki z Urzędu Gminy.

Oficjalne otwarcie XVIII Targów Turystyki i 
Wypoczynku LATO 2013 odbyło się w piątek 19 
kwietnia o godzinie 11:00 udział w nim wzięli 
przedstawiciele m.in. Polskiej Izby Turystyki i 
Polskiej Organizacji Turystycznej, Parlamen-
tu, ambasad, administracji rządowej i samo-
rządowej oraz wystawcy.

Na targach, poza polskimi miastami, powia-
tami, lokalnymi atrakcjami turystycznymi, 
biurami podróży, hotelami, uzdrowiskami i 
ośrodkami SPA, zaprezentowało się kilkuna-
stu wystawców z całego świata, którzy chcieli 
przybliżyć swoje walory turystyczne Polakom.

Tegoroczna edycja obfitowała w ciekawie 
zaaranżowane stoiska, uwagę przyciągały 
piękne kolorowe zdjęcia, regionalne stroje re-
prezentantów z różnych części Polski, a także 
degustacje regionalnych przysmaków. Nasze 
stoisko cieszyło się sporym zainteresowa-
niem, a przede wszystkim specjały regional-
ne przygotowane przez nasze gospodynie. Nie 
brakowało też osób, które odwiedziły już nasz 
region. Podczas całych targów udało się zain-
teresować sporą ilość odwiedzających ofertą 
turystyczną Gminy Choczewo zapraszając ich 
serdecznie w nasze strony.

Patronat Honorowy nad targami LATO 2013 
objęli: Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, Adam Struzik – Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego, Rafał 
Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej oraz Paweł Niewiadomski – Prezes 
Polskiej Izby Turystyki.

Bardzo serdecznie dziękujemy Choczewskie-
mu Stowarzyszeniu Turystycznemu oraz wój-
towi Wiesławowi Gębce za zorganizowanie 
tego wyjazdu.

/R.L./

Międzynarodowa
debata w Kopalinie

Przedstawiciele gminy Choczewo: p. Marze-
na Górnisiewicz -zastępca Wójta, p. Krzysztof 
Łasiński - Przewodniczący Rady Gminy oraz 
p. Anita Bieleninik-Oyeye - pracownik Urzędu 
Gminy, wzięli udział w spotkaniu z między-
narodową grupą uczestników warsztatów pn. 
„Dieta dla mieszkańców regionu Morza Bał-
tyckiego”. Był to projekt finansowany z fun-
duszy Unii Europejskiej, który miał na celu 
opracowanie zdrowej diety opartej na lokal-
nych produktach i kuchni regionalnej. Reali-
zatorem zadania był Polski Klub Ekologiczny.

 
W restauracji „Szlacheckie Gniazdo” w Kopa-

linie spotkali się więc przedstawiciele sześciu 
nadbałtyckich krajów (Litwy, Łotwy, Estonii, 
Szwecji, Niemiec i Polski), aby podyskutować 
o perspektywach, możliwościach i walorach 
zdrowego żywienia oraz wykorzystaniu lokal-
nych doświadczeń i zasobów żywnościowych 
w codziennej diecie. Gmina Choczewo słynie 
z osiągnięć kulinarnych naszych gospodyń, 
posiada naturalne warunki do produkcji zdro-
wej żywności i spore już doświadczenie w za-
kresie jej promowania. Można powiedzieć, że 
wytworzyła się tu nawet swoista turystyka 
kulinarna i część gości odwiedza naszą gminę 
z powodu jej „atrakcji smakowych”. Przyjazne 
i czyste środowisko sprzyja zaś tym, którzy 
szukają tu spokoju i zdrowia. O tych wszyst-
kich skarbach naszej gminy opowiadała p. 
Marzena Górnisiewicz zachęcając gości do 
częstego odwiedzania naszej ziemi. P. Krzysz-
tof Łasiński natomiast zapoznał uczestników 
z zagrożeniami dla naturalnego środowiska, 
które są efektem działalności człowieka i sta-
nowią spory problem dla mieszkańców. Pilną 
sprawą jest rozwiązanie kwestii zagospoda-
rowania odpadów stałych, czyli popularnych 
śmieci, a także sprawa utylizacji nieczysto-
ści płynnych, która wymaga kosztownych 
inwestycji w postaci oczyszczalni i systemu 
kanalizacji. P. Maria Staniszewska z PKE 
przedstawiła bardzo ciekawą prezentację o za-
grożeniach dla Bałtyku wynikających z dzia-
łalności człowieka, zanieczyszczaniu akwenu 
przez przemysł, rolnictwo, transport i inne 
czynniki, które niszczą ekosystem i negatyw-
nie wpływają na zdrowie mieszkańców kra-
jów nadbałtyckich. P. Ewa Podlesińska barw-
nie przedstawiła historię i kulturę Kaszubów 
czym bardzo zaciekawiła zagranicznych gości, 
zwłaszcza opowieściami o zwyczajach i wyro-
bach sztuki ludowej. Wszystkie zaś problemy z 
wzajemną komunikacją rozwiązywała p. Ani-
ta, która pomagała w tłumaczeniu. Nie było 
takiej potrzeby w przypadku Litwinów, którzy 
posługiwali się językiem polskim. Uczestnicy 
zachwalali natomiast tutejszą gościnność i 
doskonałą kuchnię.

Krzysztof Łasiński
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„Być kobietą, być kobietą - marzę ciągle będąc dzieckiem,(…)
Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie,
łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie...
Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń?
Być kobietą w każdym calu kiedyś przecież zostać muszę!”

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ze środków Sekretariatu Re-
gionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2012-2013, 
organizuje warsztaty pt. „Być kobietą w każdym calu”, skierowane do kobiet z kół gospodyń 
wiejskich województwa pomorskiego.

 W dniu 25 kwietnia takie warsztaty odbyły się w gminie Choczewo. Uczestniczyło w 
nich ponad 30 pań, które w trakcie zajęć mogły poznać metody skutecznego komunikowania, 
radzenia sobie ze stresem, świadomej mowy ciała czy operowania głosem. Panie miały również 
okazję sprawdzić swoje umiejętności przed kamerą, a także skorzystać z indywidualnej porady 
odnośnie swojego wizerunku.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatów pozwolą paniom nabyć większej pewności 
siebie, niezbędnej przy wystąpieniach publicznych, a także w życiu codziennym.

Na zakończenie warsztatów wszystkie uczestniczki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu 
warsztatów. Warto dodać, że podobne zajęcia odbywają się tylko w sześciu wybranych powia-
tach województwa pomorskiego: kościerskim, kartuskim, starogardzkim, puckim, wejherow-
skim i gdańskim.

Wszystkie Panie uczestniczące w warsztatach były ogromnie zadowolone z bardzo sympatycz-
nej atmosfery spotkania i po blisko pięciu godzinach spędzonych na ciekawych zajęciach, wra-
cały do domów czując niedosyt i chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu spotkaniach.

/w.w./

„BYĆ KOBIETĄ W KAŻDYM CALU!”

Medal dla siatkarzy
W dn. 19-21. kwietnia na obiektach spor-

towych w Redzie już po raz siedemnasty sa-
morządowcy z całej Polski rywalizowali w 
Mistrzostwach Polski Pracowników Samo-
rządowych w Piłce Siatkowej. Nasza drużyna 
nie wzięła udziału tylko w pierwszym turnie-
ju, więc dla nas były to szesnaste rozgrywki. 
Od kilku lat rywalizujemy w kategorii „45+” 
co oznacza, że mężczyźni muszą przekroczyć 
taką granicę wieku, natomiast paniom nikt 
lat nie liczy.

Z roku na rok konkurencja jest coraz trud-
niejsza, a tym razem do rywalizacji w naszej 
kategorii przystąpiło 14 drużyn. W grupowych 
rozgrywkach, po porażce z zespołem Gliwic 
oraz wygranych z Rzeszowem i Kołobrzegiem, 
z drugiego miejsca awansowaliśmy do dal-
szych gier. W walce o półfinał spotkaliśmy 
się z drużyną Powiatu Ostródzkiego i poko-
naliśmy ją awansując w ten sposób do strefy 
medalowej. Tutaj los przydzielił nam za prze-
ciwnika ubiegłorocznego mistrza z Człucho-

wa, któremu ulegliśmy po zaciętej walce 1:2 w 
setach. W grze o trzecie miejsce przegraliśmy 
minimalnie z zeszłorocznym wicemistrzem, 
czyli Częstochową i w ten sposób zakończyli-
śmy turniej na czwartym miejscu. Jest to wy-
nik zadowalający, bo poziom rozgrywek był 
naprawdę wysoki, a nasza drużyna była zde-
cydowanie najstarszą w turnieju. W nagrodę 
otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom, puchary, 
a także medale, które tu przyznawane są tak-
że zdobywcom czwartego miejsca.

Mistrzem został ponownie zespól z Człucho-
wa, który w finale pokonał Gliwice. Na trze-
cim miejscu uplasowała się drużyna z Często-
chowy. To nie koniec jednak naszych nagród. 
Pamiątkową statuetkę dla najstarszego za-
wodnika otrzymał nasz Jurek Czerwionka, 
a za najlepszego siatkarza w kategorii „45+” 
uznany został Marek Świątek.

W drużynie Choczewa wystąpili: Ala Jaskul-
ska, Marlena Gacek, Kasia Knapińska, Lila 
Świątek, Andrzej Kościemski, Marek Świątek, 
Jurek Czerwionka, Kazik Kowalewski, Andrzej 
Bukowski i Krzysztof Łasiński.

Krzysztof Łasiński
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Trening w Mauszu
Adrian Szczerbiński ponownie zaproszony 

został na konsultacje do Ośrodka Sportowego 
w Mauszu, gdzie miał okazję odbyć specjali-
styczne treningi z wysokiej klasy tenisistami 
stołowymi i pod nadzorem doświadczonego 
trenera. W ten sposób Adrian wciąż dosko-
nali swoje umiejętności i przygotowuje się do 
zawodów rangi krajowej. Pobyt naszego uta-
lentowanego tenisisty w Mauszu możliwy był 
dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Szansa-
-Start„ z Gdańska, z którym na stałe już współ-
pracuje Adrian.

Dziękujemy więc władzom Stowarzyszenia, 
a także panu Romanowi Figuła za pomoc w 
zorganizowaniu wyjazdu i stałe wspieranie 
Adriana oraz innych grających w naszej gmi-
nie tenisistów.

Krzysztof Łasiński

Choczewski
Dzień Seniora

Podobnie, jak w latach poprzednich, Urząd 
Gminy w Choczewie miał zaszczyt zorganizo-
wać, przy współudziale Zespołu Szkół w Cho-
czewie z Panem dyrektorem Andrzejem Sobo-
niem na czele, Dzień Seniora. 

Dla zdecydowanej większości sobota 20 
kwietnia 2013 roku była zwykłym dniem, lecz 
nie dla naszych seniorów, którzy mogli w ten 
dzień, już po raz siódmy, spotkać się wspólnie 
w hali sportowej Zespołu Szkół.

Po uroczystym otwarciu i serdecznym powi-
taniu gości, poprowadzonym przez Pana An-
drzeja Sobonia, nastąpiło wręczenie 9 parom 
„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Uroczyste wręczenie owych medali, kwiatów 
oraz upominków miał zaszczyt poprowadzić 
Pan wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka. 
Szczególną parą byli państwo Horst i Helena 
Zienke, którzy obchodzili już 60 rocznicę ślu-
bu.

Z okazji tak szczególnego dnia, w części ar-
tystycznej wystąpiły dzieci ze szkoły w Cie-
kocinie, które przygotowały pod czujnym 
okiem swych opiekunów, pokaz tańca w tra-

dycyjnych kaszubskich strojach przy akompa-
niamencie akordeonu, a zaraz po nich swój 
kunszt artystyczny zaprezentowały dzieci z 
Kółka Tanecznego z Zespołu Szkół w Chocze-
wie.

Oprawy muzycznej tej wyjątkowej uroczy-
stości, podjął się zespół z miejscowości Sławo-
szyno pod przewodnictwem pana Bronisława 
Lemke. Zdecydowana większość gości słysząc 
tylko pierwsze dźwięki ruszyła na parkiet, 
szalejąc niemalże do upadłego. Można było 
tylko pozazdrościć wigoru naszym seniorom. 
Natomiast, gdy ktoś opadł z sił podczas ta-
necznych wygibasów, mógł skosztować wielu 
specjałów, przygotowanych przez pracowni-
ków kuchni Zespołu Szkół. Punktem kulmina-
cyjnym balu, był pokaźnych rozmiarów tort.

Coroczna organizacja „Balu Seniora” jest nie-
zaprzeczalnie idealną okazją aby podziękować 
aktywnym seniorom za ich udział i pracę na 
rzecz środowiska lokalnego i jego rozwoju, jak 
również ma na celu umożliwienie wszystkim 
seniorom z naszej gminy spędzenie wolnego 
czasu na wspólnej, radosnej zabawie.

Do naszych drogich Seniorów, będących 
przykładem młodości i żywotności ducha kie-
rujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności, szczęścia w gronie najbliższych 
i jeszcze wielu udanych zabaw.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy aktywnie zaangażowali się w or-
ganizację tego wydarzenia i przyczynili się do 
uświetnienia uroczystości.

/A.Ś./

Pary małżeńskie z 50-letnim stażem mał-
żeńskim, obchodzące tzw. „Złote Gody”:

1. Państwo Maria i Józef Bach
2. Państwo Gizela i Klaus Georg Hagemes
3. Państwo Barbara Wanda i Zygmunt Paweł 

Krauze
4. Państwo Irena i Stanisław Lipski
5. Państwo Brygida Helga i Wojciech Jan 

Minga
6. Państwo Regina Zuzanna i Władysław No-

waczyk
7. Państwo Marianna i Józef (śp.) Stanek
8. Państwo Elżbieta i Henryk Stasiak
9. Państwo Helena i Horst Zienke

WYCIECZKA KOŁA
EMERYTÓW I RENCISTÓW 

DO GDAŃSKA

W dniu 25 kwietnia 2013 r. wczesnym ran-
kiem, członkowie Koła Emerytów i Rencistów 
z Choczewa, udali się na całodniową wyciecz-
kę autokarową do Gdańska.

Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedza-
nie stadionu PGE ARENA Gdańsk, na którym 
to odbywały się mecze Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej Euro 2012. Stadion ten to nowo-
czesny obiekt sportowy, pełniący rolę centrum 
biznesu, rozrywki i rekreacji. Zaprojektowany 
tak, by móc organizować wielkie imprezy na-
wet do 45 tys. widzów: mecze piłkarskie, kon-
certy i inne wydarzenia sportowe. Przewod-
nik, który oprowadzał po stadionie, pokazywał 
miejsca, w których przebywali między innymi 
mistrzowie Europy. Niewątpliwą ciekawostką 
tego miejsca była kaplica w stylu piłkarskim 
zaaranżowana w jednym z pomieszczeń sta-
dionu. Jednak najważniejszym punktem 
zwiedzania było wejście na murawę boiska i 
możliwość posiedzenia choć przez chwilę na 
ławeczce rezerwowych. Interesującym akcen-
tem obiektu okazała się również elegancka 
restauracja PGE ATOM Club o powierzchni ok. 
1600 m2, z widokiem na trybuny i murawę 
stadionu. Szczególne zainteresowanie zwie-
dzających wzbudziła również ekskluzywna 
loża VIP i cena jej wynajmu…

Kolejnym miejscem przewidzianym do zwie-
dzania w programie wycieczki było Wester-
platte. Wystawa plenerowa „Westerplatte: 
Kurort - Bastion - Symbol” przygotowana 
przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku, przedstawiająca ponad 200 rycin, zdjęć 
i ilustracji pozwoliła wstępnie zapoznać się z 
dziejami tego wyjątkowego miejsca pamięci 
narodowej.

Trzygodzinny spacer z przewodnikiem ścież-
ką edukacyjną po istniejących i nieistnieją-
cych już obiektach byłej Wojskowej Skład-
nicy Tranzytowej, rozciągającą się od Bramy 
kolejowej aż do Pomnika Obrońców Wybrze-
ża, był interesującą lekcją historii. W trak-
cie zwiedzania ruin koszar i wartowni oraz 
cmentarzyka poległych żołnierzy, przewodnik 
opowiadał o niezwykłych wydarzeniach z li-
kwidacji Kurortu, powstania Składnicy i obro-
ny Westerplatte, o których często już nikt nie 
pamięta. Spacer ten stał się również doskona-
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łą okazją do przypomnienia nie tylko historii 
sprzed blisko 74 lat, ale także oddania hołdu 
tym, którzy narażali swoje życie i ginęli bro-
niąc polskiej ziemi.

Zwieńczeniem zwiedzania pozostałości pla-
cówki wojskowej było wejście na usypany w 
1966 r. kopiec, na którym usytuowano monu-
mentalny pomnik Obrońców Wybrzeża, pod 
którym najwytrwalszym wycieczkowiczom 
zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Wszyscy uczestnicy wycieczki, pomimo lek-
kiego zmęczenia byli zadowoleni, i już po po-
wrocie do Choczewa z apetytem zjedli obiad 
przygotowany przez właścicieli Restauracji 
„Pod Kasztanem”.

Ogromne podziękowania należą się sponso-
rowi wyjazdu – spółce PGE ENERGIA JĄDRO-
WA S.A. Dzięki wsparciu finansowemu spółki 
impreza ta mogła się odbyć. Serdecznie dzię-
kujemy!

Informujemy, iż zebrania Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Choczewie odbywają 
się w każdy czwartek o godzinie 10.00 w sali 
konferencyjno-wystawowej w Centrum Infor-
macji Turystycznej Urzędu Gminy w Chocze-
wie. Zapraszamy! 

/w.w./

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W CHOCZEWIE
W dniu 25 kwietnia 2013 r. oficjalnie otwarto Lokalny Punkt Informacyjny związany z pro-

jektem budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, którego celem będzie informowanie i 
edukacja lokalnych społeczności. Pracownicy Punktu będą organizować spotkania z ekspertami, 
pracownikami PGE i przedstawicielami firmy, która będzie prowadzić badania lokalizacyjne.

W inauguracji działalności punktu wzięli udział m.in.: władze Gminy Choczewo oraz prezes 
spółki PGE EJ, odpowiedzialnej za tę inwestycję.

Działalność LPI zainaugurowana została czterodniowym Laboratorium, które wraz z firmą 
„Smart_Lab” przygotowała Fundacja FORUM ATOMOWE.

Wolontariusze z Fundacji prezentowali pokazy i dzielili się wiedzą dotyczącą promieniotwór-
czości oraz energii i energetyki jądrowej. Z kolei pracownicy „Smart_Lab” pokazując wiele cie-
kawych eksperymentów przekonywali uczestników, że chemia to nie tylko to, co truje i jest 
niebezpieczne! Uczestnicy pokazów mogli m.in. odbyć „spacer w chmurach” (i tym samym prze-
konać się, że unoszące się nad elektrownią obłoki wcale nie są niebezpieczne) lub zamknąć się 
w bańce mydlanej.

Podobne Punkty otwarto w Gminach Gniewino i Krokowa.
Lokalny Punkt Informacyjny w Choczewie otwarty jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 

w godz. 10.00 – 18.00.
Informacji można też zasięgać pod adresem e-mail: info.choczewo.ej@gkpge.pl
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

/w.w./

Wywiad z prezesem 
PGE Energia Jądrowa SA. 

Aleksandrem Gradem
„Wieści choczewskie”: Jakie zadania stoją 

przed pracownikami otwartych w minio-
nym miesiącu Lokalnych Punktów Informa-
cyjnych?

Prezes Aleksander Grad: Zadania Lokalnych 
Punktów Informacyjnych koncentrują się na 
czterech obszarach: informowaniu, edukowa-
niu na temat energii jądrowej, wyjaśnianiu 
poszczególnych działań związanych z inwe-
stycją oraz budowaniu dobrych stosunków z 
mieszkańcami gmin. Zakres zadań LPI opra-
cowaliśmy wzorując się na praktyce spraw-
dzonej przy okazji innych, dużych inwestycji, 
na doświadczeniu podobnych punktów dzia-
łających zagranicą oraz na zaleceniach i do-
brych praktykach organizacji międzynarodo-
wych zajmujących się energią jądrową.

Działalność LPI opiera się na kilku założe-
niach. Po pierwsze – wszyscy, a przede wszyst-
kim mieszkańcy potencjalnych lokalizacji, 
mają prawo do informacji na temat samej in-
westycji, prowadzonych w związku z nią prac 
czy planów inwestora. Każdy zainteresowany 
może przyjść do punktu i zadać pytanie na in-
teresujący go temat. Po drugie – praca punk-
tów, jak i w ogóle całość naszych działań w 
lokalizacjach, musi odbywać się w porozumie-
niu z mieszkańcami i wychodzić naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Chcemy angażować lokal-
ne społeczności w wypracowanie takich pro-
cedur, aby nasza obecność nie budziła obaw 
czy zastrzeżeń mieszkańców. Liczę, że punkty 
pozwolą nam być bliżej mieszkańców. Punkty 

mają dostarczać wiedzy i informacji w sposób 
atrakcyjny i zgodny z oczekiwaniami miesz-
kańców gmin. To dlatego niedawno unowo-
cześniliśmy i ujednoliciliśmy ich wygląd wy-
posażając m.in. w multimedia. Liczymy, że 
już teraz staną się one  atrakcją przyciągającą 
także gości, turystów. Zamierzamy stale roz-
wijać prezentowane w punktach treści a także 
organizować dodatkowe wydarzenia – takie 
jak doświadczenia i pokazy wzorowane na 
piknikach naukowych, wykłady, spotkania. 
Doświadczenia z krajów, w których energe-
tyka jądrowa już działa pokazują, że punkty 
informacji o energetyce jądrowej mogą stać 
się magnesem przyciągającym turystów (na 
przykład centrum informacyjne przy czeskiej 
elektrowni w Temelinie w ubiegłym roku od-
wiedziło ponad 34 tys. osób).

Nasze działania nie ograniczają się jednak 
tylko do lokali, w których znajdują się punkty. 

Zamierzamy prowadzić działania również „w 
terenie”, np. w szkołach czy bibliotekach. 

„Wieści…”: Jakie znaczenie dla realizacji 
projektu budowy pierwszej elektrowni ją-

drowej w Polsce może mieć planowane po-
łączenie spółek (PGE EJ ze spółką PGE) odpo-
wiedzialnych za jej budowę? Czy połączenie 
to może spowodować opóźnienia w realiza-
cji projektu?

Prezes A. Grad: Mogę zapewnić, że planowa-
ne połączenie w żaden sposób nie wpłynie na 
harmonogram realizacji projektu. Większość 
zadań PGE Energia Jądrowa przejmie PGE EJ1, 
która bezpośrednio odpowiada za przygotowa-
nia do realizacji inwestycji i w przyszłości bę-
dzie operatorem elektrowni. Wchłonięcie PGE 
Energia Jądrowa przez PGE uprości strukturę 
projektu i na tym etapie pozwoli lepiej zarzą-
dzać całością inwestycji.

„Wieści…”: Kiedy fizycznie zaczną się bada-
nia poprzedzające wybór lokalizacji pierw-
szej polskiej elektrowni jądrowej w Polsce w 
lokalizacji Lubiatowo w gminie Choczewo?

Prezes A. Grad: Rozpoczęcie badań zaplano-
waliśmy na początku drugiej połowy roku. Od 
lutego, a więc od podpisania umowy z Worley-
Parsons prowadzimy razem z wykonawcą in-
tensywne prace przygotowujące go do podjęcia 
prac na terenach lokalizacji. Przygotowania te 
polegają m.in. na określeniu zakresu i zasięgu 
badań. Badania będą prowadzone zgodnie z 
polskimi przepisami i regulacjami. Uwzględ-
nione zostaną przy tym wytyczne i standar-
dy unijne oraz międzynarodowe. Prace będą 
poddawane przeglądom prowadzonym przez 
niezależne komisje doradztwa technicznego. 
Wyniki badań w formie raportów zostaną 
przedstawione organom administracyjnym i 
będą podstawą do wydania decyzji o uwarun-
kowaniach środowiskowych oraz o ustaleniu 
lokalizacji.

Badania środowiskowe potrwają rok a loka-
lizacyjne dwa lata. Okres prowadzenia badań 
wynika z polskich przepisów i międzynaro-
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dowych standardów. Zależy nam, aby prace 
badawcze odbywały się przy akceptacji i w 
porozumieniu z mieszkańcami gmin. Stąd w 
ramach przygotowań do ich rozpoczęcia prze-
prowadziliśmy cykl warsztatów dla wójtów, 
radnych, sołtysów, ale także przedstawicieli 
organizacji społecznych, podczas których zbie-
raliśmy pytania i sugestie dotyczące realizacji 
badań. W sumie dostaliśmy prawie 400 pytań, 
na które wkrótce przekażemy odpowiedzi.

WorleyParsons będzie w trakcie badań wy-
korzystywać wiedzę i kompetencje polskich, 
w tym lokalnych organizacji, instytucji a 
nawet osób fizycznych. Prowadzone obecnie 
działania służą również przygotowaniu orga-
nizacyjnemu tej współpracy. Była ona jednym 
z tematów poruszonym przez przedstawicieli 
WorleyParsons na posiedzeniu Wojewódzkiej 
Rady Bezpieczeństwa Energetycznego 5 kwiet-
nia.

Po rozpoczęciu badań w Lokalnych Punktach 
Informacyjnych będą regularnie organizowa-
ne dyżury ekspertów, które pozwolą miesz-
kańcom potencjalnych lokalizacji uzyskać 
informacje na temat aktualnego stanu prac 
badawczych.

„Wieści…”: Na jakim etapie są przygoto-
wania do budowy elektrowni? Jakie ważne 
decyzje zapadną w najbliższym czasie?

Prezes A. Grad: Rozpoczęcie badań lokali-
zacyjnych i środowiskowych to jedno z klu-
czowych wydarzeń projektu. Zakładamy jed-
nak, że w tym roku będzie ich więcej. Przede 
wszystkim rozpoczniemy właściwy etap po-

stępowania zintegrowanego, które wskaże 
strategicznego partnera projektu. Zadaniem 
tego partnera będzie m.in. dostarczenie tech-
nologii reaktora, pozyskanie generalnego wy-
konawcy, zapewnienie (części) finansowania, 
dostaw paliwa a także, już po uruchomieniu 
elektrowni, zapewnienie wsparcia w jej użyt-
kowaniu. W połowie kwietnia rozpoczęliśmy 
trzecią, ostatnią rundę wstępnych rozmów 
z firmami, które wyraziły zainteresowanie 
udziałem w tym postępowaniu. Celem tych 
rozmów jest wypracowanie koncepcji postę-
powania i wstępnych wymagań, które będą 
musiały spełnić zainteresowane firmy.

Wkrótce powinniśmy też rozpocząć rozmo-
wy z rządem na temat możliwych sposobów 
wsparcia inwestycji. Takie wsparcie jest rze-
czą zupełnie normalną przy tak ogromnych 
inwestycjach. Nie ma gotowej recepty, jak ta-
kie wsparcie ze strony polskiego rządu powin-
no wyglądać. Chcemy jak najszybciej usiąść 
do rozmów na ten temat, aby wypracować 
rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania 
przez inwestora, rząd, obywateli i Unię Euro-
pejską. Model współpracy powinien być opra-
cowany jesienią. 

Prowadzimy również działania, których ce-
lem jest rozwój zaplecza eksperckiego, kadr i 
kompetencji dla przyszłej elektrowni. W naj-
bliższym czasie ogłosimy program współpracy 
z uczelniami wyższymi, którego celem jest za-
interesowanie studentów i młodych naukow-
ców tematem energetyki jądrowej. Choć jest 
to program ogólnopolski, liczymy zwłaszcza 

na udział studentów i doktorantów z uczelni 
w Województwie Pomorskim. Jest dla mnie 
oczywiste, że to właśnie Pomorze powinno 
być centrum budowania wiedzy i kompetencji 
dla polskiej energetyki jądrowej. Nasze dzia-
łania edukacyjne na Pomorzu obejmą także 
regionalne uniwersytety trzeciego wieku. na 
których planujemy uruchomienie cyklu wy-
kładów. Planujemy też zaproponować szko-
łom z powiatów potencjalnych lokalizacji za-
jęcia, które wykorzystywałyby fakt, ze na ich 
terenie prowadzone są badania środowiskowe 
i lokalizacyjne. Taka lekcja może być doskona-
łym połączeniem nauki i rozrywki a zarazem 
przykładem korzyści, jakie lokalne społecz-
ności mogą mieć z prowadzonych przez nas 
prac. Chcę jednak podkreślić, że to sami na-
uczyciele wypracują scenariusz zajęć. Wkrótce 
zorganizujemy warsztaty temu poświęcone.

„Wieści…”: Budowa elektrowni jądrowej to 
bardzo skomplikowany proces. Czy nie lepiej 
rozwijać inne źródła energii?

Prezes A. Grad: Warto pamiętać, że energe-
tyka jądrowa jest wykorzystywana w połowie 
krajów Unii Europejskiej. W Belgii, Francji, 
Słowacji czy Szwecji dostarcza 40 i więcej pro-
cent całej energii elektrycznej. Rząd Wielkiej 
Brytanii ogłosił, że w 2050 r. połowa potrzeb 
energetycznych kraju będzie zaspokajana 
przez elektrownie atomowe. Energetyka Ją-
drowa to pewne i czyste źródło energii, które 
w długim okresie jest także tanie w porówna-
niu z innymi technologiami.

„Tylko dla
przeciwników”

W dniu 04.05.2013r. W Zespole szkół im. Unii 
Europejskiej w Choczewie odbyło się „tajne” 
spotkanie przeciwników budowy elektrowni 
jądrowej.

Jak każdy wie, szkoła w Choczewie jest 
miejscem publicznym, gdzie spotkania które 
tam się odbywają powinny być dostępne dla 
wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla wy-
branych grup. Niestety, jak to u nas w Gminie 
często bywa, nie wszystko jest takie proste. W 
związku z tym w mojej głowie rodzi się pyta-
nie: jak można było wydać zgodę na to, aby za-
mknięte spotkanie organizowane przez taką 
organizację mogło odbyć się w obiekcie pu-
blicznym, jakim jest szkoła…? Jak widać moż-
na. Mało tego, przed drzwiami szkoły posta-

wiono osobę nie będącą mieszkańcem gminy, 
której zadaniem było wpuszczać jedynie osoby 
będące jego zdaniem przeciwnikami atomu…

Po sobotnim spotkaniu w szkole wiemy 
już z jakich źródeł finansowany jest Komitet 
„Nie dla atomu”. Przewodniczący tego komi-
tetu zbierał pieniądze od zebranych tam go-
ści na dalsze działania komitetu. (Na pewno 
posiadał zgodę urzędu skarbowego na taką 
działalność!). Z pewnością zebrane pieniążki, 
głównie w walucie euro na pewno się przy-
dadzą. Jak wiemy paliwo jest drogie, a jeździć 
po miejscowościach i wciskać ludziom ulotki, 
chodząc od domu do domu jest istotną rzeczą 
antyatomowej kampanii.

Następną, równie interesującą sprawą jest 
to, iż na spotkaniu zostały przedstawione 
zdjęcia zwolenników budowy elektrowni 
(oczywiście bez ich zgody na wykorzystanie 
wizerunku!). Zostali oni przedstawieni jako 

„wrogowie” przeciwników i osoby niebez-
pieczne. Wydaje mi się, że takie „podjudzanie” 
ludzi jest karalne, lecz pewne osoby (każdy 
wie o kogo chodzi) czują się bezkarne.

Na spotkaniu mogliśmy się dowiedzieć także 
o radioaktywnym pyle pochodzącym z chłod-
ni kominowych, co oczywiście jest totalną 
bzdurą. Dziwię się że obecne tam osoby nie 
wyszły ze spotkania, bo kto chciałby słuchać 
takich bzdur. Zapewne nikt nawet tego nie 
sprostował, a na sali można było usłyszeć 
gromkie brawa.

I tak w pokojowej atmosferze rozjechały się 
samochody z Niemiec, Warszawy, Łodzi... 
Szkoda tylko, że w spotkaniu uczestniczyło za-
ledwie parę osób z gminy Choczewo. Z drugiej 
strony patrząc, kto chciałby marnować swój 
czas i słuchać bajek o potworze jakim jest 
elektrownia jądrowa.

Mieszkaniec

SOŁECTWO BORKOWO

POŻEGNANIE
Z SOŁECTWEM

Ponieważ rezygnuję z zaszczytu bycia Soł-
tysem sołectwa Borkowo, chciałam rozliczyć 
się z mieszkańcami mojej wsi. Sołtysem zo-
stałam wybrana 03 lutego 2011 roku. Ponie-
waż nowe stanowisko nie pozostawia mi zbyt 
wiele czasu, przez co wieś jest zaniedbywana, 
postanowiłam zrezygnować z tej funkcji.

2010 rok - I fundusz sołecki w wysokości 
9.523 zł. Cały fundusz przeznaczony został 
przez mieszkańców wsi na zakup wyposaże-
nia placu zabaw.

2011 rok - II fundusz sołecki w wysokości 8.711 
zł przeznaczony został na rekultywację pla-
cu zabaw, wywiezienie margla, nawiezienie 
czarnej ziemi, wyrównanie terenu, utwar-

dzenie, posianie trawy, podlewanie, koszenie. 
Firma w ramach gwarancji wyposażyła plac 
zabaw w zakupiony wcześniej sprzęt. Wyko-
nano również naprawę drogi dojazdowej do 
placu zabaw na koszt Urzędu Gminy.

2012 rok - III fundusz sołecki w wysokości 
9.893 zł. - cała kwota tego funduszu została 
przeznaczona przez mieszkańców wsi na za-
kup i montaż ogrodzenia placu zabaw. Wyko-
nano 2 furtki i bramę wjazdowa oraz ogrodze-
nie. Zakład Energetyczny bezpłatnie wykonał 
przy pomocy naszej młodzieży oświetlenie 
placu. Zakup kabla oraz 4 lamp ogrodowych 
Zakład Energetyczny zapłacił z własnych fun-
duszy. Robociznę wykonała młodzież ze wsi 
Borkowo Lęborskie.

2013 rok - IV fundusz sołecki w wysokości 
10.571,50. Środki finansowe mieszkańcy wsi 
przeznaczyli na n/w rzeczy:

- zakup słupków i siatki do siatkówki
- zakup desek na obudowę letniej świetlicy

- zakup karuzeli i dodatkowego wyposażenia 
do placu zabaw

- organizacja imprez
Przez cały okres sprawowania funkcji Sołty-

sa wystosowano do Urzędu Gminy Choczewo 
6 pism dotyczących naprawy i wykonania dy-
wanika asfaltowego w Borkowie Lęborskim. 
Dla mieszkańców wsi jest to najpoważniejsza 
kwestia. Na początku 2011 roku Urząd Gminy 
wykonał naprawę przepustu pod drogą we 
wsi.

W 2011 roku została wykonana letnia świe-
tlica za 12.100 zł. Darczyńcą był Józef Górni-
siewicz. Prace budowlane wykonali prawie 
wszyscy mieszkańcy wsi. Jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękuję za tak spontaniczną po-
moc. Ale świetlica do dnia dzisiejszego bardzo 
dobrze służy młodzieży i dorosłym. Można się 
spotkać, uruchomić grilla i mile spędzić czas. 
Na koszt sołtysa została zbudowana i zamon-
towana przed sklepem Borkowo 32, nowa, 

W I E Ś C I  Z  S O Ł E C T W
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DZIEŃ STRAŻAKA
W GMINIE CHOCZEWO

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek

W dniu 4 maja obcho-
dzimy „Dzień Straża-
ka”, święto tych, którzy 
pełnią niebezpieczną, 
pełną zagrożeń, ale też 
piękną służbę. Bo czyż 
może być coś piękniej-
szego w życiu człowie-
ka niż dawanie siebie 
samego bliźnim…? A 
właśnie takie idee przy-
świecają pracy straża-
ków. Idee te czerpane 
są bezpośrednio od ich 

patrona - św. Floriana. Ten, który poniósł mę-
czeństwo, gdy śpieszył z pomocą i pociechą 
prześladowanym chrześcijanom, stał się opie-
kunem wykonujących zawody wiążące się z 
ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, 
piekarzy i hutników w wielorakich niebezpie-
czeństwach, jakie na co dzień zagrażają mate-
rialnemu i duchowemu dobru człowieka.

10 maja, z okazji Dnia Strażaka odbyło się 
spotkanie wszystkich Straży Pożarnych Gmi-
ny Choczewo. Uroczyste spotkanie rozpoczęło 
się Mszą Św. w kościele w Lubiatowie, odpra-
wionej w intencji wszystkich strażaków.

Mniej oficjalna część obchodów święta odby-
ła się w Chabaziówce z Szklanej Hucie.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili 
Strażacy z OSP Żukowo oraz Wójt Pan Wiesław 
Gębka i Wicewójt Pani Marzena Górnisiewicz.

22 kwietnia, w przededniu Święta Straża-
ka, OSP Kopalino otrzymało basen strażacki 
podarowany przez Pana Krzysztofa Czajkę a 
Pan Piotr z Gdyni przekazał dwa radiotelefony 
„motorola mobilna”. Natomiast OSP Żukowo 
podaruje strażakom z Kopalina motopompę 

pożarniczą PO – 5, a także zadeklarowało prze-
kazanie motopompy pożarniczej M8/8-P08 – 
380.

Straż to dawanie poczucia bezpieczeństwa, 
współdziałanie, pasja przekazywana z poko-
lenia na pokolenie… Dzięki Waszej postawie, 
sumiennej pracy, profesjonalnej działalności 
społecznej i wysokiej sprawności operacyjnej 
straż pożarna niezmiennie cieszy się w spo-
łeczeństwie zaufaniem, dużym szacunkiem i 
uznaniem…

W związku z tym pragniemy złożyć 
wszystkim strażakom słowa podzięko-

wania za codzienne realizowanie zadań, 

za poświęcenie w ochronie życia i mienia 
ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorob-

ku pożarniczego.
Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze 
szczęśliwych powrotów z akcji, a także 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. Niech Św. Florian otacza Was 
swoją opieką w wypełnianiu strażackiej 

powinności, a ta jakże trudna służba, niech 
będzie dla Was źródłem satysfakcji i powo-

dem do dumy.

/w.w./

S T R A Ż  P O Ż A R N A

ładna tablica ogłoszeń. Również w 2012 roku 
zostały wykonane prace porządkowe w ciągu 
kasztanów przy naszej drodze.

Bardzo dziękuję mieszkańcom wsi, Radzie 
Sołeckiej, młodzieży. Dziękuje również za bar-
dzo dobrą współpracę władzom Gminy. Życzę 
nowemu Sołtysowi równie owocnej pracy.

Marzena Górnisiewicz

SOŁECTWO KIERZKOWO

Wyjazd na basen

Dzieci z sołectw Kierzkowo i Starbienino 17 
kwietnia 2013 r. uczestniczyły we wspólnym 
wyjedzie na basen do Gniewina. Wyjazd był 
organizowany spontanicznie, mimo to zebra-
ła się niewiarygodnie liczna grupa dzieci liczą-
ca 40 osób. Przyjechał po nas bus, ale okazał 

on się zbyt mały, aby zabrać wszystkich chęt-
nych. Dzięki pomocy pana Dyrektora Andrze-
ja Sobonia transport odbył się odpowiednim 
autokarem, za co serdecznie dziękuję. Pani 
w recepcji mieszczącej się przy basenie była 
zaskoczona, podobnie jak ja, tak liczną grupą. 
Zmieściliśmy się w basenie a dzieci były nie-
zmiernie zadowolone. I oto właśnie chodziło. 

W przyszłości zachęcam rodziców, aby wraz 
z dziećmi uczestniczyli w takich wyjazdach. 
Ich pomoc jest w takich wyjazdach niezbędna.

Sabina Fleming

Wycieczka do
Szymbarka

20.04.2013r. KR-KGW w Kierzkowie zorga-
nizowało wyjazd do Szymbarka. Pomimo za-
planowanego na popołudnie tego dnia Balu 
Seniora wiele osób postanowiło skorzystać 
z dodatkowej atrakcji decydując się na wy-
cieczkę do Szymbarka. Sądzę, że to chwilowe 
wahanie zostało zażegnane atrakcjami tego 
wyjazdu. Pogoda była słoneczna, chociaż to-
warzyszył jej chłodny wiatr. Sprzyjała ona 
zwiedzaniu tego ciekawego miejsca. W Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-
barku pokazano nam m.in.:
• Dom do Góry Nogami - drewniany dom na-

turalnych rozmiarów, który został posta-
wiony na dachu, symbolizujący czasy PRL-
-u, gdy wszystko było postawione na głowie,

• Najdłuższą deskę świata 36,83 m – wyciętą 
ze 120-letniej daglezji. i wpisaną 12 czerwca 

2002 r. do Księgi Rekordów Guinnesa,
• Dom Sybiraka – dom budowany i zamiesz-

kiwany przez Polaków 240 lat temu na Sy-
berii,

a także Muzeum Ciesielnictwa, Dom Harce-
rza, Kużnię, Piec chlebowy, Dwór Salino, Stół 
noblisty im. Lecha Wałęsy, Statuę Świętowi-
da Kaszubskiego, Dom Powstańca Polskiego 
z Adampola, Dom trapera kaszubskiego z 
Kanady, Pomnik Gryfa Pomorskiego, Kośció-
łek św. Rafała, Bunkier Gryfa Pomorskiego, 
Chatę Kaszubską z Wilanowa, w gminie 
Przodkowo.

W ciągu kilku godzin poznaliśmy wszystkie 
atrakcje Szymbarka i jego okolic wypiliśmy 
smaczną kawę i powróciliśmy zadowoleni do 
domów. Część uczestników ochoczo wybrało 
się jeszcze tego dnia na Bal Seniora.

Wszystkim uczestnikom wycieczki składam 
serdeczne podziękowania za miło spędzony 
razem czas.

Sabina Fleming

STRAŻAK OCHOTNIK I JEDNOSTKA OSP Z NASZEJ 
GMINY NAJLEPSI!

Strażak ochotnik - Karol Wojciechowski z OSP Choczewo oraz OSP Sasino zostali 
zwycięzcami w rankingu na Strażaków Pomorza 2013 organizowanym przez Dzien-
nik Bałtycki.

Strażak Ochotnik - Karol Wojciechowski 2764 GŁOSÓW
Jednostka OSP - OSP Sasino 1114 GŁOSÓW

GRATULUJEMY WYNIKÓW!
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zaprasza na

Świętojańskie Disco Party

Proponujemy:
• całonocną zabawę przy rytmach muzyki najnowszych przebojów i nie tylko - prowadzoną przez DJ
• doskonałe menu
• ognisko oraz puszczanie wianków
• open bar w godz. 20.00 – 3.00 
(nielimitowany alkohol, napoje zimne i gorące w cenie biletu)

Zaczynamy 22 czerwca o godz. 19

Cena biletu – 110 zł
Dla uczestników party - nocleg z 50% rabatem - 30 zł/os. 

Informacja i rezerwacja miejsc w recepcji lub pod numerem telefonu: 58 677 63 51

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ
W dniach 14 - 16.06.2013 r. organizujemy Wycieczko - Pielgrzymkę na 

trasie: Ojców – Łagiewniki – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków – Wado-
wice – Oświęcim.

W programie pielgrzymki przewidziano m.in.: zwiedzanie Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, w Krakowie - Wawelu, Grobów 
Królewskich, Kościoła Mariackiego, Domu „Jana Pawła II” w Wadowicach 
oraz Oświęcimia.

Cena od osoby wynosi 390 zł i obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi, 
3 obiady, 2 śniadania, przewodników podczas zwiedzania oraz ubezpie-
czenie.

Kontakt: 723-621-549 lub (58)572-43-92 Aniela Siemczuk

Serdecznie zapraszamy do wspólnego
podróżowania

Dnia 20 maja 2013 roku w Sali Centrum
Informacji Turystycznej przy Urzędzie Gminy 

w Choczewie odbyła się Konferencja Organizacji 
Pozarządowych z terenu Gminy Choczewo

pt. „Współpraca to klucz do sukcesu”,
zorganizowana przez Wójta Gminy Choczewo 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich Starbienino.

Relację z jej przebiegu zamieścimy
w kolejnym numerze „Wieści choczewskich”. 

Już dziś zapraszamy do lektury!
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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
Obchody Dnia Ziemi

w Szkole Podstawowej 
w Ciekocinie

Ziemię, tak jak matkę, mamy tylko jedną, 
zatem powinniśmy ją szanować i o nią dbać. 
Ale tego trzeba się nauczyć i o tym pamiętać. 
Właśnie w tym celu w Szkole Podstawowej 
w Ciekocinie odbywają się zajęcia z edukacji 
ekologicznej, na których uczniowie wzbogaca-
ją swoją wiedzę na temat przyrody i uczą się, 
jak należy ją szanować.

Poza tym dnia 10.05.2013r. uczniowie naszej 
szkoły w sposób szczególny uczcili Święto Zie-
mi.

Uroczystość ta rozpoczęła się od występu 
klas I-III, które pod kierunkiem p. A Książek 
uświadomiły nam wszystkim, że człowiek 
przez swoją bezmyślność może doprowadzić 
do zniszczenia pięknych zakątków naszego 
kraju. Występ bardzo się wszystkim podobał 
i został nagrodzony licznymi brawami. Póź-
niej odbył się quiz wiedzy przyrodniczej i eko-
logicznej przeprowadzony przez nauczyciela 
przyrody - p. G. Książek.

W kategorii dzieci klas młodszych I miejsce 
zdobyła klasa ”O”, natomiast w starszej gru-
pie wiekowej największą wiedzą wykazała się 
klasa piąta. Każda z klas, jak i też uczestnicy, 
otrzymała skromne, ale ciekawe nagrody.

Tego dnia został też rozstrzygnięty konkurs 
„Puszka”, przeprowadzony na początku roku 
szkolnego. Najpiękniej oczyściła naszą okolicę 
z porozrzucanych metalowych puszek Kinga 
Gawryszewska, która za swój trud w nagrodę 
otrzymała rower ufundowany przez p. Rafała 
Liss.

Pozostali uczestnicy tego konkursu otrzy-
mali nieco mniejsze nagrody – ufundowane 
przez „Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Cie-
kocinie”. Ten dzień był wyjątkowy i bardzo po-
uczający. A więc dorośli, jeśli nie wiecie, gdzie 
wyrzucać śmieci i jak dbać o Matkę Naturę, 
to zapytajcie się swoich dzieci. One Was tego 
nauczą. Troska o piękno przyrody, to nasze 
wspólne zadanie. Nie dopuśćmy więc do tego, 
by Matka Natura przestała nas żywić i zacznij-
my o nią dbać.

„Młodzież - premierowy 
występ”

Ciekocińska szkoła ma swoich regionalnych 
artystów! Wystarczyło zaledwie kilka miesię-
cy ćwiczenia tańca i śpiewu w ramach lekcji 
języka kaszubskiego prowadzonego przez p. 
Marka Czarnowskiego, by uczniowie klas V-VI 
pokazali żywiołowy program tańców i przy-
śpiewek. Okazją do występu był coroczny „Bal 
Seniora”, który odbył się w dniu 20 kwietnia 
tego roku w Choczewie. Brawom i gratulacjom 
nie było końca.

Młodzi tancerze z Ciekocina potrafią zatań-
czyć Kosedera, Szewca, Naszą nenkę, Wôłto-
ka oraz zaśpiewać kilka wesołych i znanych 
przyśpiewek.

Już dziś szykują się na przegląd szkolnych 
zespołów tańca ludowego w Wierzchucinie. 
Miejmy nadzieję, że wypadną w konkursie tak 
samo dobrze jak w występie choczewskim.

Także uczniowie klas O-IV w ramach zajęć 
ćwiczą tańce i śpiewają. Oni także będą mieli 
swój debiut z okazji Dnia Rodziny. Z pewno-
ścią o nich napiszemy!

Samorząd Uczniowski
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Z U C H Y  I  H A R C E R Z EDLA ZIEMI
22 kwietnia 2013r - Światowy Dzień Ziemi, 

jednak nasza gromada obchodziła to święto 
dzień później. Gdy tylko zostawiliśmy nasze 
szkolne plecaki, zabraliśmy się do pracy. 
Zbieraliśmy śmieci do trzech ogromnych 
worków. Były tak ciężkie, że z trudem mo-
gliśmy je nieść. Następnie grabiliśmy liście 
i gałęzie, które spadły z drzew na terenie 
gminnych obiektów sportowych. Niestety, 
nie udało nam się wszystkiego posprzątać w 
ciągu godzinnej zbiórki . Zostawiliśmy jednak 
naszą Ziemię o wiele czyściejszą. Wiemy, że 
należy o Nią dbać i nie zaśmiecać Jej….

Wiosna zagościła na dobre, więc zuchy z 
10 WLGZ „Mali Korsarze” wyruszyły na tajną 
misję, aby zostawić „Ślad dla Ziemi - ZHP” . 14 
maja 2013 r. wraz z leśniczym Nadleśnictwa 
Choczewo - Panem Tomkiem, zuchy udały się 
do lasu przy Łętówku, aby zasadzić 50 sztuk 
sadzonek drzewek. Drzewka, które sadzili-
śmy okazały się wiśniami... Akcja ta ma na 

Puchar i  I Miejsce  dla 
harcerzy z Choczewa

Harcerze z naszej gminy (10 WLDH „WILKI”) 
w dniach 26-28.04.2013r. wzięli udział w II MA-
NEWRACH TECHNICZNO - OBRONNYCH ZHP, 
organizowanych przez ZHP Hufiec Wejherowo 
i Szczep Luzino. W przygotowaniu zadań dla 
harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników 
zaangażowano Państwową Straż Pożarną, 
Straż Miejską, Policję, Szefa Bezpieczeństwa 
Powiatu Wejherowskiego i Ratowników Me-
dycznych. Dodatkowo odwiedziła nas Grupa 
Antyterrorystyczna z Gdańska. 

Zadania były naprawdę różne – poprzez 

nocny bieg na orientację InO po Wejherowie 
oraz okolicznych lasach (ok. 5 godzin) do bie-
gu patrolowego przez cały kolejny dzień wraz 
z wykonywaniem ciekawych zadań na trasie 
(strzelnica, „gaszenie” pożaru, poszukiwanie 
zaginionego, przemyt ludzi, przeprawa przez 
bagna, udzielane pomocy podczas utraty przy-
tomności itp.) Wszystkie zadania w trakcie 
manewrów były punktowane…

„WILKI” zdobyły puchar, zajmując I MIEJ-
SCE! W manewrach wzięło udział 18 patro-
li harcerskich (z Luzina, Wejherowa, Gdyni, 
Gdańska i z Choczewa), a naszą drużynę re-
prezentował patrol w składzie: Iga Witkow-
ska, Paweł Woźniak, Mateusz Kesler, Szymon 
Wejer i Artur Grabiński.

celu zapewnienie pożywienia dla ptaków 
tam żyjących. Chłopcy kopali łopatami dołki, 
dziewczynki umieszczały korzenie sadzo-
nek w dołku, wspólnie je zakrywali ziemią 
i udeptywali. Zbiórka tego dnia była trochę 
dłuużżżżższa, ale misja została wykonana w 

100 %. Super ZUCHY !!!
Zuchy dziękują Nadleśnictwu Choczewo za 

wspaniałą akcję edukacyjną i wspólne posa-
dzenie sadzonek drzewek :)

10 WLGZ „MALI  KORSARZE”

B I B L I O T E K A

Lekcja biblioteczna 
pierwszaków

8 maja, pod okiem swoich wychowawczyń, 
złożyły w naszej Bibliotece wizytę pierwszaki 
ze Szkoły Podstawowej w Choczewie. Ponie-
waż tego dnia przypada Dzień Bibliotekarza, 
złożyły nam piękne życzenia i obdarowały 
nas bukietem kwiatów. Przy okazji wzięły też 
udział w lekcji bibliotecznej, podczas której 
dowiedziały się między innymi, co można ro-
bić w Bibliotece, jak wygląda tradycyjny kata-
log kartkowy i jak się w nim dawniej wyszuki-
wało książki. Dla porównania obejrzały także 
katalog komputerowy.

Po pogadance przyszedł czas na buszowanie 
w dziale dziecięcym. Dzieci dostały też karty 
deklaracji, aby w najbliższym czasie, po wy-
pełnieniu kart przez rodzica, móc zapisać się 
do naszej Biblioteki. Nie zabrakło także słod-
kiej niespodzianki w postaci lizaka dla każde-
go dziecka. Dziękujemy za wizytę i pamięć o 
naszym święcie!

Nasza Gmina Czyta 
Dzieciom

7 maja odwiedziły naszą Bibliotekę: Pani Elż-
bieta Wojciechowska - Kierownik Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Choczewie, oraz wesoła 
gromadka pierwszoklasistów ze Szkoły Pod-
stawowej w Choczewie. Przyczyną tej miłej 
wizyty było kolejne spotkanie z cyklu: Nasza 
Gmina Czyta Dzieciom. Pani Elżbieta przeczy-
tała dzieciom wiersze Jana Brzechwy, po czym 
rozpoczęły się warsztaty plastyczne. Poprowa-
dziła je Pani Basia Cholka, a zajęcia rozpoczę-
ła od pokazania dzieciom teledysków z filmu 
„Akademia Pana Kleksa”, w którym wiersze 
Jana Brzechwy zostały wykonane jako piosen-
ki.

Po obejrzeniu fragmentów filmu każde z 
dzieci pod kierunkiem Pani Basi oraz wycho-
wawczyni klasy Pani Doroty Wątroba stwo-
rzyło swoją własną Kaczkę Dziwaczkę, jedną 
z najpopularniejszych postaci z wierszy Jana 
Brzechwy.

Spotkanie autorskie z 
Panią Roksaną Wróbel - 

Jędrzejewską
9 maja trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej 

w Choczewie mieli przyjemność uczestniczyć 
w spotkaniu autorskim z bardzo sympatycz-
ną pisarką książek dla dzieci - Panią Roksa-
ną Wróbel - Jędrzejewską, które opowiedziała 
małym słuchaczom o swojej pasji i pracy, czyli 
pisaniu. Dzieci poznały też bliżej ryjówkę Flor-
kę, bohaterkę jednej z książek Pani Roksany. 

Pisarka gorąco zachęcała dzieci, aby próbo-
wały pisać własne utwory i tworzyć do nich 
ilustracje. Zaprezentowała szereg ilustracji do 
swoich książek wykonanych różnymi techni-
kami malarskimi.

Na koniec zachwycone dzieci obdarowały 
swojego gościa kwiatami, po czym ustawiły 
się do pamiątkowego zdjęcia razem z Florką, 
Panią Roksaną i wychowawczynią klasy Pa-
nią Mirosławą Rudnicką.
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Warsztaty kreatywnego 
pisania

Popołudnie 9 maja upłynęło w naszej Biblio-
tece pod znakiem warsztatów kreatywnego 
pisania, które poprowadziła Pani Joanna Ja-
giełło. Wzięli w nich udział uczniowie z Ze-
społu Szkół w Choczewie oraz zainteresowane 
osoby dorosłe, które miały ochotę podnieść 
swoje umiejętności pisarskie.

Warsztaty polegały na pracy w grupie, co po-
zwala na dzielenie się z innymi swoim spo-
strzeżeniami i uczenie się za pomocą zabawy 
i konstruktywnej krytyki. Uczestnicy tworzyli 
krótkie formy prozatorskie inspirowane na 
przykład zdjęciem, obrazem, notką, a następ-
nie dzielili się z innymi tym, co napisali.

Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosfe-
rze, a na koniec sympatycznym akcentem był 

bukiet kwiatów, którym uczestnicy warszta-
tów podziękowali Pani Joannie za jej starania.

Nowości
Z przyjemnością prezentujemy porcję świeżo 

zakupionych książek, które można już wypo-
życzyć w naszej Bibliotece. Kolejne przedsta-
wimy wkrótce na stronie www.facebook.
com/GBP.Choczewo

Przypominamy, że o dostępności danej 
książki można dowiedzieć się telefonicznie, 
mailowo, oraz poprzez Facebooka. Również 
tymi drogami można dostępną książkę za-
mówić. Zamówioną książkę należy odebrać w 
ciągu tygodnia od zamówienia.

Zapraszamy do wypożyczania!
E. Wójcik Warsztaty Kreatywnego Pisania

Spotkanie autorskie z Panią Roksaną Wróbel- Jędrzejewską

Lekcja Biblioteczna Pierwszaków

Nasza Gmina Czyta Dzieciom
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Hasło w krzyżówce z Nr-u 4 (158) Wieści Choczewskich brzmi: EDMUND DANTES.
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Wiktoria Cielecka, Sylweriusz Goyke, Mariusz Kwas, Katarzyna Kesler, Marzena Płotka, Stanisław Pipka, Krystyna Bach, Anna Zabłotnia, Mag-

dalena Milewicz, Oskar Milewicz, Maksymilian Milewicz, Henryk Milewicz.
Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Pana Sylweriusza Goyke, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie i za-

chęcamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Konstancji za wylosowanie zwycięzcy.


