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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.

XXXVI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się sesja Rady 

Gminy Choczewo.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż 23.06.2013 r. Pan Marek Zdral zrezygnował z pełnienia 

funkcji sołtysa sołectwa Gościęcino, natomiast 25.06.2013 r. na zebraniu sołeckim w Gościęcinie wybrano na to stanowisko Pana Zbigniewa Sza-
foni.

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022. (10 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się)
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Choczewo za 2012 rok. (12 – za, 2 – wstrzymujące się)
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. (8 – za, 3 – przeciw, 3 – wstrzy-

mujące się)
4. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. (14 – za).

XXVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 15 lipca 2013 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się sesja Rady 

Gminy Choczewo, na której radni podjęli: Uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. (9 głosów za, 6 wstrzymujących 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.
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SPROSTOWANIE
W artykule „ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ 

TABLICY NA CMENTARZU EWANGELICKIM 
W SASINIE” zamieszczonym na stronie 3 w 
czerwcowym numerze „Wieści choczewskich” 
chodziło oczywiście o cmentarz ewangelicki 
w Słajszewie, który znajduje się na terenie le-
śnictwa Sasino.

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy!

INFORMACJA
W związku z realizacją projektu „Choczew-

skie Przedszkolaki - RÓWNE Dzieciaki” Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
POWSZECHNA EDUKACJA ogłasza, iż z dniem 1 
sierpnia 2013 rusza rekrutacja dzieci do Punk-
tów Przedszkolnych w Zwartowie, Ciekocinie, 
Lublewku.

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat, którzy pragną, aby ich 
dzieci zaczęły swoją edukację w naszych pla-
cówkach do zgłaszania się. Dokumenty rekru-
tacyjne dostępne są na stronie www.przed-
szkola.pozytywneinicjatywy.pl lub w siedzibie 
CKZiU w Pucku przy ul. Przebendowskiego 12.

W razie większej liczby zgłoszeń o uczestnic-
twie w projekcie będą decydowały następujące 
kryteria:

- sytuacja materialna rodziny
- rodzic samotnie wychowujący dzieci
- wielodzietność 
- niepełnosprawność.

W związku z rozpoczęciem zajęć w Punk-
tach Przedszkolnych poszukujemy również 
osób zainteresowanych pracą na stanowisku 
nauczyciel przedszkola oraz opiekunka. Apli-
kacje prosimy wysyłać na adres a.kamin-
ska@pozytywneinicjatywy.pl bądź składać 
osobiście w siedzibie biura w Pucku przy ul. 
Przedendowskiego 12. tel. (58) 350 85 64

PLAN TRENINGÓW
PIŁKARSKICH

Roczniki 2000 – 2001: poniedziałek, środa, 
piątek 18.30 – 20.00

2002 – 2004: poniedziałek, środa, piątek 
16.30 – 18.15

2005 i młodsi poniedziałek, wtorek, środa – 
17.00 – 18.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

w.w.: Jak obecnie może Pan ocenić pracę 
podległych jednostek organizacyjnych Urzę-
du Gminy Choczewo i współpracę z nimi?

Wójt Wiesław Gębka: Praca jednostek orga-
nizacyjnych Urzędu Gminy Choczewo i współ-
praca z nimi powoli zaczyna się układać, a ja z 
niej jestem zadowolony.

Z Gminnym Zakładem Gospodarki Komu-
nalnej wspólnie kształtujemy rozwój Zakła-
du i dostosowujemy jego pracę do potrzeb 
mieszkańców gminy. Po wstępnym okresie 
„docierania się” z Dyrektorem i zdarzającej 
się wymiany różnicy zdań rozumiemy się do-
brze. Dyrektor okazał się sprawnym zarządcą 
firmy, właściwie zorganizował jej pracę, a ja 
staram się w jego autonomię nie ingerować.

Jeżeli chodzi o Zespół Szkół w Choczewie, to 
należy przypomnieć o wyjątkowym wspól-
nym sukcesie uczniów, nauczycieli i dyrek-
cji polegającym na fantastycznym wyniku 
osiągniętym na egzaminach przez szóstokla-
sistów i uczniów trzecich klas Gimnazjum. 
Zdaję sobie sprawę, że ten rocznik wysoko za-
wiesił poprzeczkę następnym absolwentom, 
ale sądzę, że praca szkoły zmierza we wła-
ściwym kierunku, ponieważ jest spora grupa 
nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, którzy 
z oddaniem wykonują swój zawód. Dlatego 
uznałem, że niektórych z nich należy szcze-
gólnie wyróżnić.

Wciąż jednak dużym problemem pozostaje 
finansowanie całej oświaty , która jest naj-
większym obciążeniem budżetu gminy, gdyż 
przyznana subwencja oświatowa nie wystar-
cza na pokrycie wszystkich kosztów. Nawet, 
po raz pierwszy w historii, uzyskana dodat-
kowa subwencja na język kaszubski (w kwo-
cie ok. 1 mln złotych) nie uzupełnia potrzeb 
oświaty w całości. Obecnie pracujemy nad 
strukturą wydatków ponoszonych na oświatę.

Z Dyrekcją i pracownikami Szkoły Podsta-
wowej w Ciekocinie współpraca układa się 
poprawnie, jednak  wyniki nauczania nie są 
zadowalające. Mam nadzieję, że działające 
prężnie Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” 
skupiające wielu wartościowych ludzi będzie 
miało wpływ na to, że poziom nauczania 
wzrośnie, a współpraca Szkoły z Gminą się 
rozwinie.

Moja współpraca z Przedszkolem Samorzą-
dowym w Choczewie jest niestety bardzo zła, 
Jest mi przykro, że Pani Dyrektor nie widzi po-
trzeby współpracy i praktycznie izoluje Przed-

szkole od Gminy. Takie postępowanie nie słu-
ży dobrze żadnej ze stron. Składając na mnie 
doniesienia do Prokuratury o domniemanym 
szantażowaniu Jej przeze mnie w sprawie Re-
ferendum, pokazała, że współpraca ze mną, 
jako przełożonym jest w pracy Przedszkola 
czymś zbędnym. Takie zachowanie osoby na 
stanowisku kierowniczym jest dla mnie zu-
pełnie niezrozumiałe, zwłaszcza, że żadne 
zarzuty nigdy się nie potwierdziły. Od samego 
początku nasza współpraca była chłodna, ale 
konflikt znacznie się zaostrzył po tym kiedy 
zaproponowałem włączenie Przedszkola w 
struktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Zmiana ta nie była wymierzona przeciwko 
Pani Dyrektor, ani Przedszkolu, ale jedynie 
elementem przekształceń strukturalnych ca-
łej gminnej oświaty, która przecież wciąż ge-
neruje duże koszty. Radni opozycyjni blokują 
jednak wszystkie zmiany, więc ciągle w tym 
względzie stoimy w miejscu, chociaż interes 
Gminy wymaga poszukiwania nowych roz-
wiązań.

Wiadomo, że problemem całej Ochrony 
Zdrowia w Polsce są kolejki do specjalistów, 
gdyż system ten jest wciąż niedoskonały. Ta-
kie trudności dotykają również nasz Gminny 
Ośrodek Zdrowia. Natomiast wyniki finanso-
we i ilość przyjmowanych pacjentów są zado-
walające, a Ośrodek jest dobrze zarządzany. 
Rozumiem też zdarzające się narzekania pa-
cjentów na codzienne małe trudności organi-
zacyjne Ośrodka Zdrowia, bo człowiek oczeku-
jący pomocy ma zawsze podniesiony poziom 
emocji, ale personel jest doświadczony i stara 
się jak najbardziej służyć pacjentom i wyko-
nywać swoją pracę jak najlepiej. Gmina finan-
suje dodatkowo pracę ortopedy. Z opinii, które 
słyszę, twierdzę, że zmiana lekarza nie wpły-
nęła negatywnie na jakość wykonywanych 
usług. Wielu pacjentów poradni ortopedycznej 
korzysta z zabiegów, które Pan Doktor od razu 
wykonuje w szpitalu, w którym pracuje.

Mamy jedynie nierozwiązany problem z le-
karzem ginekologiem, gdyż NFZ zerwało kon-
trakt na świadczenie tych usług w naszym 
Ośrodku Zdrowia. Podjęliśmy działania ma-
jące na celu ponowne podpisanie kontraktu. 
Doraźnie „ratujemy się” finansowaniem usług 
ginekologa z przesunięć w budżecie, których 
udało się dokonać z pomocą wszystkich rad-
nych i Pani Kierownik Ośrodka. Jest to jednak 
działanie krótkoterminowe i mamy nadzieję, 
że odwołanie, które złożyliśmy do NFZ zosta-
nie przyjęte, a kontrakt z lekarzem ginekolo-
giem podpisany.

Praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej nadal nie jest taka, jakiej mógłbym ocze-
kiwać, gdyż na chwilę obecną jego działania 
sprowadzają się do wypłaty zapomóg i pienię-
dzy z funduszu alimentacyjnego. Wciąż pró-
buję skłonić Panią  Kierownik do wspólnego 
zbudowania strategii, która pomoże wyjść z 
biedy i uzyskać samodzielność w życiu pod-
opiecznych Ośrodka. Światełkiem w tunelu 

TRZY PYTANIA DO WÓJTA…
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jest obecnie realizowany pierwszy w historii 
GOPS-u projekt finansowany z funduszy eu-
ropejskich pn. „Dogonić Marzenia”. Traktuję 
to jako dobry początek i liczę na większą ak-
tywność ze strony pracowników w realizowa-
niu grantów, a także w zmianie mentalności 
tych, którzy dziś korzystają z pomocy Ośrodka. 
Chciałbym, aby praca Ośrodka nie ograniczała 
się tylko do rozdawania zapomóg i zasiłków, 
ale skupiła się również na kompleksowej po-
mocy podopiecznym, a sam GOPS widziałbym 
jako najważniejszą instytucję zmierzającą w 
kierunku rozwoju i zmian w strukturze spo-
łecznej w naszej gminie. Wierzę, że małymi 
kroczkami uda się to zrealizować. Poprawiły 
się także relacje GOPS-u z organizacjami dzia-
łającymi w obszarach pomocy społecznej(np. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Starbieninie, któ-
re zajmuje się dystrybucją żywności otrzyma-
nej z Banku Żywności w Słupsku),ale uważam, 
że wciąż w takiej kooperacji drzemią ogromne 
możliwości, z których GOPS powinien skorzy-
stać.

w.w.: Sezon letni w pełni i turyści tłum-
nie odwiedzają naszą gminę, co powoduje 
zwiększoną produkcję wszelkiego rodza-
ju odpadów i zanieczyszczeń. Nowy system 
dbania o utrzymanie porządku w gminach 
zaczął obowiązywać z początkiem lipca. Czy 
dziś można już powiedzieć, że radzimy sobie 
z odbiorem śmieci i nieczystości płynnych, a 
nasze wsie są czyste i zadbane?

Wójt W. Gębka: Utrzymanie porządku w gmi-
nie i dbanie w sołectwach o estetykę poszcze-
gólnych wsi natrafia na odwieczny problem 
– brak funduszy z powodu bardzo okrojonego 
budżetu. Obecnie ratujemy się dziesięcioma 
pracownikami zatrudnionymi w ramach prac 
społecznie użytecznych, którzy pomagają w 
utrzymaniu porządku we wsiach, w których 
zaistnieje taka potrzeba. W tym roku nie mo-
gliśmy pozwolić sobie na pracowników inter-
wencyjnych, którzy pracowali w 2011 roku, ale 
na pewno będziemy starali się do tego wrócić, 
jak tylko sytuacja finansowa gminy ulegnie 
poprawie, gdyż do pomocy w utrzymaniu tego 
porządku są oni niezbędni. Część zadań wyko-
nuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 
ale z powodu braku możliwości  finansowych 

i organizacyjnych nie jest w stanie zaspokoić 
wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Wywóz nieczystości płynnych stał się zauwa-
żalnym problemem dla naszej gminy, gdyż 
zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w 
Choczewie spowodowało zmniejszenie moż-
liwości odbioru ścieków. W elektronicznym 
systemie pracy oczyszczalni można oddać je-
dynie ok. 5-6 wozów asenizacyjnych dziennie. 
Natomiast gmina Gniewino przyjmuje nieczy-
stości płynne od wszystkich przedsiębiorców z 
terenu naszej gminy, którzy posiadają konce-
sję na świadczenie takich usług. W ubiegłym 
roku zdarzały się jednak takie sytuacje, kiedy 
właściciele podpisali umowę z Oczyszczalnią 
w Gniewinie, a przez cały czas trwania umo-
wy dokonali tylko jednego zrzutu. Dlatego też 
gmina Gniewino nie chciała początkowo pod-
pisywać kolejnych umów. Po mojej interwen-
cji wydano jednak zgodę na wywóz nieczy-
stości płynnych do Oczyszczalni w Gniewnie 
przez naszych przedsiębiorców.

W tym roku zanotowano już incydent wyla-
nia przez osobę posiadającą koncesję na wy-
wóz szamb zawartości wozu asenizacyjnego 
na łąkę w Jackowie. W tej chwili dochodzenie 
w tej sprawie prowadzi policja, a osoba ta być 
może straci koncesję na bardzo długo.

Od 1 lipca weszła w życie nowa Ustawa o 
utrzymaniu porządku w gminach. Jesteśmy 
dopiero na samym początku wprowadzanych 
zmian, i w zasadzie w najważniejszym półro-
czu, które pozwoli nam na zaobserwowanie 
wszystkich mankamentów i niedociągnięć 
Ustawy.

Pierwsze miesiące będą na pewno trudne, 
ale dołożymy wszelkich starań, aby w ramach 
przepisów, poprawić jakość zbierania śmie-
ci z terenu gminy. W celu uniknięcia „dzi-
kich” wysypisk śmieci zamontujemy kamery. 
Ostrzegam, że za wywożenie śmieci do lasu, 
stawianie ich przy pojemnikach na odzież, czy 
też publicznych koszach na śmieci, kary będą 
dotkliwe.

Od zeszłego roku prowadzimy działania w 
celu zwiększenia poboru opłaty klimatycznej 

od turystów. W bieżącym roku zatrudniliśmy 
na umowę-zlecenie osobę, która ma za zada-
nie zbieranie opłaty od osób wynajmujących 
pokoje i domki, które nie podpisały umowy z 
Gminą na jej pobieranie.

Chciałem, aby zebrane w ten sposób fundu-
sze pozostały w sołectwie, w którym je zebra-
no, jednak radni z Klubu Radnych „Dla Dobra 
Gminy Choczewo” podczas konstruowania bu-
dżetu na 2013 r. wyrazili niechęć do oddania 
tych pieniędzy do poszczególnych sołectw.

w.w.: Wakacje dopiero na półmetku, ale 
już teraz trzeba myśleć o rozpoczynającym 
się pierwszego września roku szkolnym. Czy 
planowany przez Pana od jakiegoś czasu 
nowy system dowozów dzieci do szkoły ma 
szansę na realizację z początkiem nowego 
roku szkolnego 2013/2014?

Wójt W. Gębka: Od początku mojej kadencji 
chciałem zmienić system komunikacji auto-
busowej w gminie, zwiększając tym samym 
możliwości dojazdu w różnych kierunkach 
– uczniom do szkół ponadgimnazjalnych, do-
rosłym do pracy, a także młodzieży na popo-
łudniowe zajęcia pozalekcyjne do Choczewa. 
Wzorując się na innych gminach postano-
wiłem realizować dowozy dzieci do szkół (w 
Choczewie i Ciekocinie) w ramach kursów li-
niowych autobusów PKS Wejherowo. Podróż 
młodzieży szkolnej w komunikacji realizowa-
nej przez PKS opierać się będzie, tak jak obec-
nie, na biletach miesięcznych, kupowanych 
przez szkoły. Posiadane bilety będą jednak 
ważne nie tylko na dojazd i powrót ze szko-
ły, ale honorowane będą na wskazanej trasie 
w każdym innym autobusie PKS, także wtedy 
gdy przejazd dziecka nie będzie związany z na-
uką. Największe korzyści ze współpracy Gmi-
ny z PKS Wejherowo uzyskają jej mieszkań-
cy. Dzięki rozszerzeniu obecnej komunikacji 
szkolnej o nowy układ tras i kursów autobusy 
kilka razy dziennie dojeżdżać będą do miej-
scowości położonych peryferyjnie i pozbawio-
nych dziś dobrej komunikacji, a w większości 
kursów pojawi się w Choczewie możliwość 
skomunikowanej przesiadki na autobusy do i 
z Wejherowa.

• Aby usprawnić odbiór odpadów, wszyst-
kie nieruchomości położone na terenie 
gminy Choczewo powinny być wyposa-
żone w tabliczki z widocznym nume-
rem domu,

• Pojemniki do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych są obowiązko-
we na każdej nieruchomości. Przy se-
gregacji odpadów dodatkowo otrzymu-
jecie Państwo worki do selektywnego 
zbierania odpadów, a to co pozostanie 
po przeprowadzonej selekcji wrzucacie 
do pojemnika na zmieszane odpady ko-
munalne.

Pojemnik na odpady zmieszane przeznaczo-
ny jest na śmieci, które nie nadają się do odzy-
sku czy recyklingu i nie stanowią zagrożenia 
do zdrowia ludzi oraz środowiska.

• Wyrzucamy do niego np.: artykuły hi-

gieniczne (chusteczki jednorazowe, 
patyczki do uszu, watę, pampersy itp.) 
porcelanę, talerze, potłuczone szyby, po-
piół, niedopałki papierosów itp. Kolejne 
worki do selektywnej zbiórki odpadów 
dostarczane będą bezpośrednio przez 
firmę obsługującą, przy odbiorze selek-
tywnie zbieranych odpadów, w liczbie 
odpowiadającej wystawionym workom. 
Zaleca się montaż skrzynek na listy, 
umożliwiając tym samym bezproble-
mowe przekazanie kolejnych worków,

• Odbiorowi podlegają pojemniki i wor-
ki, które są postawione przy krawędzi 
ogrodzenia lub przy pergolach śmietni-
kowych, zgodnie z ustalonym z gminą 
harmonogramem, należy je umieścić 
jak najbliżej ogrodzenia, w celu ułatwie-
nia ich opróżnienia. W przypadku wy-
stawienia pojemników i worków przed 
posesję, należy ustawić je przy krawędzi 
ogrodzenia, w sposób nie ograniczający 

możliwości przejścia lub przejazdu w 
pasie drogowym.

• Dopuszcza się odbieranie odpadów se-
lektywnie zbieranych w pojemnikach 
w następujących ujednoliconych kolo-
rach:

szkło – zielonym,
plastik, makulatura, odpady wielo-
materiałowe, metal– żółtym.

• Dopuszcza się stosowanie pojemników 
do selektywnego gromadzenia odpadów 
komunalnych w kolorach innych niż 
wskazane, pod warunkiem umieszcze-
nia na nich w widocznym miejscu na-
pisu („szkło”, „plastik, makulatura, od-
pady wielomateriałowe, metal”).

• Opróżnione i oczyszczone opakowania i 
butelki należy, trwale zgnieść przed zło-
żeniem do pojemnika lub worka, tak by 
zachowały zmniejszoną objętość.

Apel do mieszkańców!
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WIDZĘ TO INACZEJ
W ostatnim numerze „Wieści” p. Sylwe-

riusz Goyke dotknął sprawy podziału środków 
gminnych w ramach konkursu na wykony-
wanie zadań w ramach upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 
gminy Choczewo oraz pośrednio funkcjono-
wania życia kulturalnego i sportowego w gmi-
nie w ogóle. Zaledwie dotknął, bo omówienie 
całości zagadnień w tym temacie przekracza 
możliwości jednego artykułu. Generalnie od-
czuwam niezadowolenie autora z podziału 
dostępnej puli środków gminnych i mimo de-
klaracji, że jest to jego zdanie prywatne, mam 
wrażenie, że jest to głos w obronie jednego z 
uczestników postępowania konkursowego, 
którego członkiem władz jest autor.

Nie byłem członkiem komisji, która decy-
dowała o podziale środków konkursowych i 
jej pełny skład poznałem dopiero na potrzeby 
napisania tego artykułu. Nie znam też kuli-
sów decyzji, ani protokołu. Jako radny byłem 
jednak przy konstruowaniu budżetu gminy i 
znam historię tworzenia tego grantu.

Przeciętny obserwator życia publicznego w 
naszej Gminie wie, że decyzje w Radzie Gminy 
nie zapadają łatwo i szybko. Nawet pozornie 
błahe poprzedzone są długimi debatami, spo-
rami, które głównie są wynikiem niezwykłej 
podejrzliwości i dociekliwości radnych opozy-
cyjnych. Podobnie było i tym razem przy bu-
dowaniu budżetu gminy, a decyzja o umiesz-
czeniu w nim pieniędzy na ww. zadania 
sportowe została podjęta niemalże w ostatniej 
chwili. Uchwałę budżetową Rada przyjęła w 
końcu stycznia b.r. Od samego początku do-
myślnym odbiorcą grantu miały być dzieci i 
młodzież. W tym czasie jedynym beneficjen-
tem wydawał się być Klub Sportowy „Huzar”, 
który jako jedyny prowadzi systematyczne i 
zorganizowane, całoroczne zajęcia z piłki noż-
nej dla około 60-cioosobowej grupy chłopców i 
dziewcząt. Działacze Klubu deklarowali także 
rozszerzenie działalności na inne dyscypliny 

sportowe (może w przyszłości się uda).

Po ogłoszeniu konkursu jednakże przystąpi-
ły do niego trzy stowarzyszenia z aspiracja-
mi wykorzystania proponowanego funduszu 
na wyznaczone w warunkach konkursu za-
dania. Widocznie spełniły wymagane kry-
teria uczestnictwa, bo wszystkie oferty były 
rozpatrywane. Nie zdziwiłbym się w ogóle 
gdyby cała grantowa pula została przyznana 
„Huzarowi”. Priorytetem gminy powinna być 
młodzież i dzieci .Taką grupą mieszkańców 
zajmuje się właśnie „Huzar”. Przy czym jest 
to działalność, która trwa od dłuższego cza-
su, prowadzona przez cały rok i w niewielkim 
stopniu przez gminę dotychczas wspomagana. 
Bardzo duży ciężar finansowy i organizacyjny 
wzięli na siebie natomiast rodzice(i dziadko-
wie) dzieci, którzy wydatnie uczestniczą w 
kosztach dojazdów, zaopatrzenia, organizacji 
obozów, a także pozyskiwaniu sponsorów. Bez 
ich zaangażowania działalność Klubu byłaby 
niemożliwa. Ponadto w przeszłości pieniądze 
te były adresowane i wykorzystywane przez 
Klub Sportowy „Orzeł” (40 tys. zł), który pro-
wadził zajęcia prawie identyczne jak „Huzar”, 
przy czym „Orzeł” był zawsze jedynym uczest-
nikiem konkursu.

Komisja dokonała innego podziału i każdy 
otrzymał „kawałek tortu”. Klub Sportowy „La-
tarnik” także już posiada drużynę młodzieżo-
wą, ale od niedawna i jej działalność jest jesz-
cze nieustabilizowana. Stowarzyszenie „STEK” 
również oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Są one jednak organizowane okazjonalnie i 
niesystematycznie. Być może i takie powody 
wzięła pod uwagę Komisja podejmując decy-
zję. Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że 
pierwszy raz w historii Gminy w konkursie 
uczestniczył i grant otrzymał więcej niż jeden 
podmiot. Wcześniej LKS „Orzeł” nie mógł mieć 
żadnej konkurencji.

Nie jest mi obca wiedza o działalności i zasłu-

gach każdego ze wspomnianych stowarzyszeń 
dla Gminy. Wszystkie cenię sobie jednakowo i 
wiem z czym wiąże się działalność społeczna. 
Stowarzyszenia także wiedzą, że zawsze spo-
tykają się w swoich działaniach z przychyl-
nością Gminy, a Wójt Wiesław Gębka bardzo 
osobiście angażuje się w pomoc bieżącą jak i 
również w pozyskiwanie dla tych Stowarzy-
szeń, ale także i innych grup działania z tere-
nu Gminy, sponsorów, nieraz strategicznych. 
Są więc i także pozabudżetowe źródła finanso-
wania, z których korzystają Stowarzyszenia. 
Dlatego sądzę, że Komisja dokonała podziału 
właściwego, biorąc zwłaszcza pod uwagę pre-
sję czasu i niezwyczajnych okoliczności, które 
rzeczywiście mogą tworzyć wrażenie organi-
zacyjnego chaosu. Myślę także, że w latach 
następnych „Huzar” będzie musiał bardziej 
postarać się o lepsze przygotowanie wniosku 
konkursowego oraz liczyć się z rosnącą kon-
kurencją, bo zapewne amatorów na dotacje 
gminne przybędzie, biorąc pod uwagę liczbę 
działających zarejestrowanych podmiotów.

Cenię p. Sylweriusza Goyke za to ,że odważył 
się podpisać pod swoim artykułem, bo skłonił 
mnie do polemiki, która umożliwia miesz-
kańcom zapoznanie się z innym poglądem i 
świadczy o tym, że publiczna debata w spra-
wach gminy jest możliwa i potrzebna. Przy-
znam jednak ,że sposób w jaki autor podważa 
kompetencje i fachowość członków Komisji 
wzbudził we mnie spory niesmak, bo akurat 
w jej skład wchodzili ludzie dobrze znający za-
gadnienie. Nie mogę też zgodzić się ze sztam-
powym  uogólnieniem: ”W naszej gminie nie 
ma żadnych klubów zainteresowań, oprócz 
zajęć z piłki nożnej dla dzieci oraz siatkówki 
dla osób dorosłych”. To stwierdzenie w stylu 
ulubionego sloganu dyżurnych malkonten-
tów, którzy notorycznie twierdzą że w naszej 
gminie dzieje się źle. Kiedy zapytasz: ”dlaczego 
źle?”- „bo źle”. I już. Ale to już temat na inny 
artykuł.

Krzysztof Łasiński

Minister Budownictwa Transportu i Go-
spodarki Morskiej odrzucił wniosek o unie-
ważnienie decyzji Wojewody Pomorskiego, 
złożony przez stowarzyszenie „Lubiatowska 
Wydma”. Dokument stworzony przez przeciw-
ników budowy elektrowni jądrowej w Chocze-
wie zakładał, że teren, na którym trwać będą 
badania środowiskowe pokrywa się z terena-
mi Natura 2000, w związku z czym wojewo-
da nie powinien był zatwierdzać wybranych 
terenów pod inwestycję. Ministerstwo nie 
zgodziło się z argumentacją stowarzyszenia i 
odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji 
wojewody.

- Wbrew twierdzeniu skarżącego, decyzja 
Wojewody Pomorskiego nie została wydana z 
rażącym naruszeniem przepisów ustawy, jak 
również nie narusza rażąco żadnego inne-
go przepisu prawa – uzasadniło Ministerstwo 
Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej.

Minister zaznaczył, że decyzja ma umożli-
wić inwestorowi przeprowadzenie pomiarów 

i badań potrzebnych do przygotowania rapor-
tu lokalizacyjnego, podkreślając jednocześnie, 
że nie daje to jeszcze podstaw do rozpoczęcia 
budowy elektrowni jądrowej.

To dobra wiadomość dla spółki PGE EJ1, która 
przygotowuje się do przeprowadzenia badań 
środowiskowych i lokalizacyjnych w lokaliza-
cji „Choczewo” zgodnie z założonym wcześniej 
harmonogramem.

- W perspektywie rozpoczynających się ba-
dań środowiskowych i lokalizacyjnych decy-
zja Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej jest dla nas bardzo ważna. 
Oznacza bowiem utrzymanie w mocy decyzji z 
dnia 23.01.2012 r. wydanej przez Wojewodę Po-
morskiego ws. lokalizacji „Choczewo”. Dla PGE 
EJ 1 to właśnie decyzja Wojewody Pomorskiego 
stanowi podstawę rozpoczęcia badań w tej lo-
kalizacji. Warto dodać, że decyzja Ministra nie 
stwierdza nieprawidłowości, które skutkowa-
łyby nieważnością decyzji Wojewody Pomor-
skiego, ani naruszenia prawa na które powo-
łało się stowarzyszenie „Lubiatowska Wydma” 

– powiedział Aleksander Grad, Prezes PGE EJ 1 
sp. z o.o.

Badania środowiskowe i lokalizacyjne roz-
poczną się więc w drugiej połowie tego roku i 
będą przeprowadzane w dwóch lokalizacjach 
– „Żarnowiec” i „Choczewo”. Potrwają 24 mie-
siące i jak wskazują przedstawiciele PGE EJ1 – 
wbrew temu co mówią przeciwnicy atomu nie 
będą niosły ze sobą negatywnych skutków dla 
lokalnej społeczności czy turystów.

- Badania nie będą oddziaływać na lokalne 
społeczności w takim stopniu, żeby było to od-
czuwalne w sektorze turystyki. Nie przewiduje 
się, aby badania miały jakikolwiek wpływ za-
równo na turystykę, jak również na agrotury-
stykę w regionie, czy wpływały na dostęp do 
jeziora Żarnowieckiego – informuje Katarzyna 
Kozłowska, dyrektor Biura Komunikacji i Rela-
cji zewnętrznych PGE EJ1.

Tym samym badania nie wpłyną też na 
odbywające się w sezonie letnim obozy czy 
zgrupowania, takie jak omawiane w mediach 

Lubiatowo nadal dobrą lokalizacją dla 
atomu
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warsztaty fundacji „Mimo Wszystko”.

Po zakończeniu badań, powstanie raport 
dotyczący oddziaływania inwestycji na śro-
dowisko, który przedstawiony zostanie spo-
łeczeństwu i poddany konsultacjom społecz-
nym. Jednocześnie, jak deklaruje inwestor, 
cały czas zadawać można pytania dotyczące 
budowy elektrowni jądrowej, w tym w szcze-
gólności badań lokalizacyjnych i środowisko-
wych. Pytania, wątpliwości mieszkańcy mogą 
przekazywać zarówno osobiście w Lokalnych 
Punktach Informacyjnych znajdujących się w 
Choczewie, Gniewinie i Krokowej, jak i ma-
ilowo za pomocą adresów: info.choczewo.ej@
gkpge.pl, info.gniewino.ej@gkpge.pl, info.kro-
kowa.ej@gkpge.pl. Spółka planuje stałe dyżu-
ry ekspertów oraz w okresie wakacyjnym tzw. 
mobilny Punkt Informacyjny, w którym tury-
ści będą mogli uzyskać informacje na temat 
energetyki jądrowej.

Pakiet informacji dostępny jest także na 
stronie www.swiadomieoatomie.pl.

Olga Muchowska

KILKA PYTAŃ I ODPOWIEDZI:
Czy raport z badań środowiskowych będzie 

zawierał analizę wpływu inwestycji na życie 
mieszkańców (Np. w jakich odległościach 
będą poszczególne strefy zagrożenia – 1 i 2, 
jakiego typu zagrożenia wniesie do życia 
mieszkańców planowana inwestycja)?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko będzie zawierał ocenę wpływu 
inwestycji na życie ludzi. W ramach analiz 
związanych z badaniami lokalizacyjnymi Wy-
konawca badań, zgodnie z obowiązującym w 
Polsce prawem, przedstawi Plany postępowa-
nia awaryjnego w sytuacji wystąpienia zagro-
żenia dla ludzi, prognozy tempa, ilości i dróg 
rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwór-
czych, modele rozpraszania atmosferycznego 
i rozprzestrzeniania skażenia w wodach po-
wierzchniowych, ocenę narażenia na promie-
niowanie ludności, a także realne możliwości 
przeprowadzenia działań interwencyjnych 
(plany awaryjne).

Dlaczego prowadzenie badań przewidziane 
jest na obszarach programu Natura 2000?

Prowadzenie badań na terenie obszaru Na-
tura 2000 jest przewidziane, ponieważ obszar 
ten graniczy z potencjalną lokalizacją elek-
trowni jądrowej. Na obszarze Natura 2000 nie 
jest planowane prowadzenie badań inwazyj-
nych mogących mieć negatywny wpływ na te 
obszary.

Czy PGE EJ 1 będzie korzystać z już wyko-
nanych na terenie Natury 2000 badań sie-
dliskowych?

PGE EJ 1 wykorzysta w miarę możliwości do-
stępne badania, ale planuje w tym zakresie 
przeprowadzić zestaw własnych badań.

W jakim celu będą przeprowadzane bada-
nia środowiskowe w zakresie monitoringu 
ptaków (czy będą to jakieś stacje monitoru-
jące, czy jedna wieża, czy będą brali w tym 
udział ludzie)?

Monitoring ptaków to część oceny oddziały-
wania projektu na środowisko. Zbadana zo-
stanie populacja ptaków żyjących na terenie 
lokalizacji tak, aby zapewnić ich ochronę i 
do minimum ograniczyć oddziaływanie, ja-
kiemu będą one podlegać podczas budowy i 
eksploatacji obiektu. Badania ptaków będą 
prowadzone przez grupę doświadczonych or-
nitologów, którzy będą prowadzić obserwacje 
w oparciu o dwa schematy badawcze: cenzus 
rzadkich i średnio licznych gatunków ptaków 
oraz liczenia prowadzone na punktach obser-
wacyjnych.

SPOTKANIE Z PRZEDSTA-
WICIELAMI BANKU ŻYW-
NOŚCI W SŁUPSKU

Dnia 27.06.2013 r. w Urzędzie Gminy w Cho-
czewie odbyło się spotkanie z przedstawiciela-
mi Banku Żywności w Słupsku. Uczestniczyli 
w nim: p. Lidia Hanczaruk - dyrektor biura w 
Słupsku, p. Maciej Finke – koordynator PEAD, 
Wójt Gminy Choczewo – p. Wiesław Gębka, 
Przewodniczący Rady Gminy – p. Krzysztof 
Łasiński, Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – p. Bożena Mrówczyńska, 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Starbienino – p. Aniela Siemczuk oraz członek 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, 
Kultury i Sportu – Radna p. Krystyna Olszo-
wiec.

Spotkanie to miało na celu m.in. przedsta-
wienie wyników, jakie w zbiórkach oraz wy-
dawaniu żywności osiąga KGW Starbienino, 
które koordynuje wszystkie te działania na te-
renie Gminy Choczewo, a także wspólne opra-
cowanie planu na dalszą współpracę.

Wójt serdecznie podziękował Pani Anieli 
Siemczuk za zaangażowanie w niesienie po-
mocy najbiedniejszym, za organizowanie i 
przeprowadzanie zbiórek żywności, za jej co-
miesięczną dystrybucję oraz za współpracę 
z Bankiem Żywności. Pani Lidii Hanczaruk i 
Panu Maciejowi Finke podziękował natomiast 
za ciągłą chęć współpracy z naszą gminą.

Dyrektor biura, p. Lidia Hanczaruk powie-
działa, że Gmina Choczewo może służyć jako 
wzór dobrej pomocy biednym. Podziękowała 
p. Anieli Siemczuk za rzetelność w prowadze-

niu dokumentacji, za doskonałą dystrybucję 
żywności, dobrą realizację programu i za re-
welacyjne efekty świątecznej zbiórki żywno-
ści, w którą zaangażowani byli również sołty-
si, radni, wójt oraz inni wolontariusze.

Pani Aniela Siemczuk poinformowała zebra-
nych o pozytywnym wyniku kontroli przepro-
wadzonej przez Agencję Rynku Rolnego. Po-
dziękowała kierownikowi GOPS-u p. Bożenie 
Mrówczyńskiej za dobrą współpracę i pomoc 

w rozwiązywaniu problemów (m.in. za opła-
canie ze środków GOPS transportu żywności) 
i za płynność w wydawaniu zaświadczeń oso-
bom korzystającym z pomocy Banku Żywno-
ści.

Obecnie z tej formy pomocy korzysta regu-
larnie ok. 1000 osób z terenu Gminy Choczewo.

/w.w./

W dniach 24 – 25 sierpnia odbędzie się Pielgrzymka do Lichenia
i Częstochowy.

Osoby zainteresowane udziałem w Pielgrzymce proszone są o kontakt 
pod numerem telefonu:

723 621 549
Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie osoby niepełnosprawne.
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SPOTKANIE POLSKICH SZEFÓW KUCHNI
- Gotujemy ProNature –

Choczewo 30.06.-02.07. 2013 r.
Od 30 czerwca do 2 lipca br. w leśniczówce Chabaziówka pod hasłem „Bronimy godności pol-

skich ryb, czyli rybka lubi pływać” dziewięciu polskich szefów kuchni w niesamowitej atmos-
ferze wspólnie przygotowywało wspaniałe dania z polskich ryb i darów choczewskich lasów.

Swój udział w tym niecodziennym wydarzeniu miały również Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Sasinie, które wraz z Szefem Kuchni Restauracji „Metamorfoza” Panem Łukaszem Tocz-
kiem opracowały menu na niezapomniany wieczór w Leśniczówce.

Nieocenioną pomocą służyła również Pani Teresa, która wprowadziła uczestników wspólnego 
gotowania w cudowny świat walorów smakowych, zdrowotnych i duchowych naszych polskich 
ziół, które z powodzeniem można wykorzystać do udoskonalania i uszlachetniania przygotowy-
wanych potraw.

„CHODŹ Z NAMI”
czyli

Rajd w Kopalinie
W ramach projektu „Pomorskie Parki Nordic Walking” Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” 

utworzyło 330 kilometrów tras na obszarze 11 gmin. Również na terenie Gminy Choczewo.

Jeden z Parków Nordic Walking znajduje się w Kopalinie, gdzie 21 lipca 2013 r. odbyło się uro-
czyste otwarcie trasy oraz Rajd nordic walking. Impreza spotkała się z dużym zainteresowa-
niem zarówno samych mieszkańców, jak i turystów. Aktywny udział w pięciokilometrowym 
Rajdzie wziął również wójt Gminy Choczewo, który wcześniej wraz z przedstawicielami Stowa-
rzyszenia uroczyście przeciął wstęgę, oficjalnie otwierając trasę w Kopalinie. W ramach Rajdu 
odbył się profesjonalny instruktaż uprawiania tejże dyscypliny złożony z części teoretycznej 
oraz praktycznej. Podczas zajęć omawiano kwestie odpowiedniego doboru sprzętu, prawidłowej 
techniki oraz niezbędnej rozgrzewki.

Wszystkim uczestnikom Rajdu zapewniono darmowy poczęstunek dla zregenerowania sił, a 
dla tych, którzy jeszcze nie mieli pewności, czy zdecydują się na ten rodzaj aktywności fizycznej 
– ciekawe gadżety mające pomóc w uprawianiu tej dyscypliny.
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PLENEROWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W KOPALINIE

Dnia 21.07.2013 r. na boisku w Kopalinie odbyło się „Plenerowe Spotkanie Integracyjne” dla osób 
niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz wszystkich mieszkańców gminy Choczewo. Organiza-
torem spotkania było Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”.

Piknik rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Kościele w Kopalinie uświetnioną oprawą mu-
zyczną Scholi „Genezareth” z Choczewa. O godzinie 12.00 na boisku sołeckim nastąpiło uroczyste 
otwarcie Pikniku i powitanie zaproszonych gości.

W trakcie imprezy wystąpił Zespół Kaszubski z Linii pod Kierownictwem Pani Marii Oszmań-
skiej oraz Marta Łaszewska. Najmłodsi mogli uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla 
nich zabawach, grach i konkursach. Ratownicy WOPR Wejherowo przedstawili pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Na głodnych czekała darmowa grochówka, kiełbaski z grilla, gofry, pyszne 
domowe wypieki i inne potrawy przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Gminy Choczewo.

Celem Pikniku była zbiórka pieniędzy na dokończenie łazienki dla Marty oraz wyłożenie pod-
jazdu płytkami antypoślizgowymi dla Magdaleny.

Zarząd Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” serdecz-
nie dziękuje ofiarodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania, 
gdyż odbyło się ono dzięki ich ofiarności i niezrównanej pomocy.

Dnia 20 lipca 2013 r. na terenie Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo wszystko” w Lubiatowie już po 
raz trzeci wolontariusze z Fundacji zorganizo-
wali Piknik integracyjny dla mieszkańców i 
turystów gminy Choczewo. 

Piknik miał na celu zintegrowanie lokalnych 
środowisk osób niepełnosprawnych, pobudze-
nie wrażliwości społecznej na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, a także umilić spędzanie 

wolnego czasu okolicznym mieszkańcom i tu-
rystom.

Podczas Pikniku dla wszystkich, którzy w ten 
piękny lipcowy dzień zdecydowali się przybyć 
na teren Fundacji w Lubiatowie, wystąpiła 
drużyna harcerska z Oławy, Marta Łaszewska, 
Magda Lange oraz Damian Piernicki, prezen-
tując swoje umiejętności recytatorskie i wo-
kalne. Dla małych i trochę większych gości 
wolontariusze przygotowali wiele atrakcji i 

niespodzianek… Odbyły się przejażdżki konne 
oraz fundacyjnym land-roverem. W kąciku 
plastycznym dzieci mogły poprosić o pomalo-
wanie na twarzy kwiatka, motylka lub inne-
go stworka. Poza tym w kąciku plastycznym 
powstawały najpiękniejsze kartki urodzino-
we dla Pani Anny Dymnej, która właśnie tego 
dnia obchodziła swoje urodziny. W trakcie 
trwania Pikniku odbywały się zajęcia z dogo-
terapii, warsztaty taneczne i integracyjne oraz 
pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej.

„SPOTKAJMY SIĘ…”
PIKNIK INTEGRACYJNY FUNDACJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”
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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

I MIEJSCE DLA CHOCZEWA!!!
13 lipca 2013 r. na boisku w Perlinie odbył się „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Perlina 

Ryszarda Tyszer”, w którym rywalizowały cztery drużyny: z Bychowa, Choczewa, Gniewina i 
Perlina. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” w meczach 2 razy po 15 min.

Drużyna reprezentująca Choczewo okazała się bezkonkurencyjna, i wygrywając wszystkie trzy 
mecze (choć nie bez niewielkich problemów) wywalczyła I miejsce. Gratulujemy wygranej!

W I E Ś C I  Z  S O Ł E C T W

SOŁECTWO CHOCZEWO

Powitanie Lata
w Choczewie

W sobotni wieczór 29. czerwca na obiektach 
sportowych pod tzw. ”dębami” zebrali się 
mieszkańcy Choczewa (i nie tylko), aby rozpo-
cząć sezon letni 2013 roku.

Rodzinny festyn zorganizowany został z ini-
cjatywy sołtysa Ignacego Goyke i Rady Sołec-
kiej. Aktywnie w przeprowadzenie imprezy 
włączyło się także Koło Gospodyń Wiejskich 
w Choczewie działające pod przewodnictwem 
p. Krystyny Gabryelskiej, które przygotowało 
stoisko z własnymi wyrobami kulinarnymi. 
Wśród nich szczególnym powodzeniem cie-
szyły się ciasta i to nie tylko z powodu wyjąt-
kowo promocyjnej ceny, ale głównie ze wzglę-
du na swoją doskonałą jakość. Zaopatrzenie w 
napitki i jedzenie zapewnił niezawodny Darek 
Godula. Zanim zapadły ciemności przeprowa-
dzono gry i zabawy z nagrodami dla wszyst-
kich  uczestników. O zmierzchu zapłonęło 
ognisko, przy którym zebrali się biesiadnicy, 
a chętni do zabawy mogli potańczyć przy mu-
zyce serwowanej przez Wiesia Usyka. Zabawa 
trwała do północy. Ci, którzy przybyli bawili 
się nieźle, dla pozostałych będą jeszcze okazje 
w przyszłości na miłe spędzenie czasu.

Organizatorzy serdecznie dziękują także 
tym, którzy wyjątkowo aktywnie włączyli się 
w organizację festynu; p. Gabrysi Łasińskiej, 
p. Gabrysi Goyke, p. Dorocie Wojda, a także za 
wszechstronną pomoc p. Robertowi Lorbiec-
kiemu i p. Andrzejowi Lessnau. Marcinowi 
zaś osobiście dziękuję za wytrwałą opiekę nad 
ogniskiem.

Krzysztof Łasiński

ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 2012/2013

W ZESPOLE SZKÓŁ
W CHOCZEWIE

W dn. 28.06 br. odbyło zakończenie roku szkol-
nego uczniów gimnazjum klas III. W uroczy-
stym pożegnaniu trzecioklasistów wzięli udział: 
Pan Jerzy Budnik – poseł Sejm RP, Wójt Gminy 
Choczewo – Pan Wiesław Gębka, Zastępca Wójta 
– Pani Marzena Górnisiewicz, Przewodniczący 
Rady Gminy – Pan Krzysztof Łasiński, ks. Alojzy 
Konkolewski proboszcz z parafii Zwartowo, rad-
ni Gminy Choczewo, sołtysi z poszczególnych 
sołectw, przedstawiciele wszystkich instytucji z 
terenu Gminy Choczewo, nauczyciele, rodzice i 
inni zaproszeni goście.

Dyrektor szkoły wręczał indywidualne nagro-
dy najlepszym uczniom, sportowcom, laure-
atom konkursów i olimpiad oraz świadectwa 
ukończenia gimnazjum. Uroczystość uświetnił 
program artystyczny przygotowany przez na-
szych „absolwentów” oraz ich wychowawców: 
p. Henrykę Soboń, p. Katarzynę Sychowską, p. 
Małgorzatę Kobiela i… p. Mateusza Radziejew-
skiego.

Nazajutrz, 29.06.br. odbyło się niemniej uro-
czyste zakończenie roku szkolnego pozostałych 
uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 

SUKCES UCZNIÓW KLAS 
TRZECICH GIMNAZJUM

W CHOCZEWIE!
Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowa-

dzony był po raz drugi na nowych zasadach. W 
części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązy-
wali odrębne zestawy zadań z języka polskie-
go oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w 
części matematyczno-przyrodniczej – odrębne 
zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów 
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geogra-
fii.

W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwią-
zywali zestaw zadań z języka obcego nowożyt-
nego albo tylko na poziomie podstawowym, 
albo na poziomie podstawowym i rozszerzo-
nym.

Gimnazjaliści osiągnęli średni wynik zbliżony 
do średniego wyniku w powiecie wejherowskim 
z zakresu matematyki. Wynik z przedmiotów 
przyrodniczych jest zbliżony do wyniku woje-
wództwa pomorskiego, a z języka polskiego nie-
co wyższy od wyniku wojewódzkiego.

Największym jednak sukcesem szkoły jest wy-
nik z historii i wiedzy o społeczeństwie – wynik 
wyższy od średniego wyniku w kraju, a także 
wynik z języka niemieckiego i angielskiego na 
poziomie rozszerzonym oraz z języka niemiec-
kiego na poziomie podstawowym.

Tegoroczne wyniki gimnazjalne są zdecydo-
wanie wyższe od średnich wyników szkół wiej-
skich (grupa „wieś”) i zbliżone do wyników szkół 
miejskich liczących od 20 tys. do 100 tys. miesz-
kańców, a w przypadku historii i wiedzy o społe-
czeństwie zbliżone do wyników szkół miejskich 
liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.
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Z U C H Y  I  H A R C E R Z E

SPOTKANIE Z KS. JANEM KACZKOWSKIM
26 czerwca 2013 r. gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Choczewie gościli wyjątkowego człowieka 

– ks. Jana Kaczkowskiego, autora książki „Nie ma szału, jest rak”, o której opowiadał zgroma-
dzonej na spotkaniu młodzieży.

Ks. Jan Kaczkowski jest twórcą Hospicjum pw. Św. Ojca Pio w Pucku i powstającego domowego 
hospicjum dla dzieci. Jest doktorem teologii moralnej i bioetykiem. Uczy lekarzy, jak rozmawiać 
z pacjentami o umieraniu.

Podczas spotkania ks. Jan przekonywał młodzież, że nie należy unikać rozmów na trudne 
tematy, że nawet te najtrudniejsze nie muszą być przygnębiające. Udzielał również bardzo prak-
tycznych podpowiedzi jak radzić sobie z nieuleczalną chorobą lub ze śmiercią bliskiego człowie-
ka.

OBIETNICA ZUCHOWA
21 czerwca 2013 r. zuchy z 10 Wodno-Lądowej 

Gromady Zuchowej „Mali Korsarze” uczestni-
czyły w bardzo wyjątkowej zbiórce – Obietnicy 
Zuchowej.

Na zbiórkę przybyli zaproszeni goście – ro-
dzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz harcerze z 
10 WLDH „WILKI”. To wielkie wydarzenie od-
bywało się na plaży w Lubkowie. Na samym 
początku zbiórki, nasza drużynowa – dh. Do-
rota zaprosiła wszystkich do wspólnego kręgu 
i opowiedziała gawędę o Prawie Zucha oraz o 
naszym największym skarbie – Znaczku Zu-
cha. Wszyscy przypominaliśmy sobie te chwi-
le, gdy poznawaliśmy kolejne punkty naszego 
prawa oraz przechodziliśmy próby: odwagi, 
wytrzymałości, prawdomówności, obowiąz-
kowości itd. Następnie druhna zaprosiła nas 
trochę dalej od gości, aby przedstawić nam już 
ostatnie zadanie do wykonania, aby zdobyć 
Znaczek Zucha. Zadanie to zostało przygoto-
wane przez harcerzy i było dla niektórych z 
nas bardzo trudne… Wszyscy jednak pomimo 
lęku „wskoczyliśmy” w kamizelki ratunkowe 
i na żaglówki, by wypłynąć z harcerzami na 
wody Jeziora Żarnowieckiego. A tam każdy 
z nas musiał usiąść za sterem i „prowadzić” 
żaglówkę we wskazanym kierunku. „Walczy-
liśmy” też z szotami – to takie linki, sznurki, 
które musieliśmy na komendę kapitana cią-
gnąć z całych sił. Bardzo nam się podobało to 
zadanie, strach pokonaliśmy w kilka chwil. 
Szczęśliwi, cali i zdrowi powróciliśmy do na-
szych rodziców, którzy byli bardziej wystra-
szeni od nas. Musieliśmy jeszcze przekonać 
się czy „wszystkim z zuchem jest dobrze” i 
pląsaliśmy z naszymi gośćmi. Dopiero  wów-
czas mogliśmy przystąpić do złożenia Obiet-
nicy Zuchowej. To była najbardziej uroczysta 
chwila… Wreszcie otrzymaliśmy nasze upra-
gnione Znaczki Zucha, a potem prezenty przy-
gotowane przez dh. Dorotę (Poradnik Zucha) i 
naszych rodziców (berety). Zostaliśmy Praw-
dziwymi Zuchami.

Zasiedliśmy więc do ogniska, by upiec sobie 
kiełbaski. Nasi rodzice przygotowali praw-
dziwą ucztę: kiełbaski, słodycze, ciasto, soki, 

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań 
i analiz. Wiele działo się w naszej szkole w 
ciągu tych dziesięciu miesięcy wytężonej 
pracy.

Nasi uczniowie uczestniczyli w licznych 
konkursach przedmiotowych i zawodach 
sportowych. Najwięcej jednak satysfakcji 
dają czołowe miejsca w konkursach i zawo-
dach na szczeblu powiatowym, wojewódz-
kim, ogólnopolskim: I miejsce – Mistrzostwa 
Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców Szkół 
Gimnazjalnych;

I miejsce – Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Unii Europejskiej i Samorządzie Wojewódz-
twa Pomorskiego (gimnazjum); II miejsce – 
Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej 
Wiejskich Szkół Podstawowych; II miejsce 
– Powiatowy turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 
(szkoła podstawowa); III miejsce – Powiatowy 
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom” (gimnazjum); III miejsce - Po-
wiatowe Zawody Piłki Nożnej Chłopców (gim-
nazjum); III miejsce - Półfinał Wojewódzki 
XIV Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Tenisie 
Stołowym Chłopców; I miejsce - Wojewódzki 
Konkurs „My Europejczycy, czyli Pomorskie w 
Unii – konkurs wiedzy dla gimnazjalistów”; 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z j. 
angielskiego (wydawnictwo MACMILLAN); II 
miejsce - ogólnopolski konkurs z j. angiel-
skiego (gimnazjum).

Dzięki inicjatywy nauczycieli uczniowie kla-
sy IIc gimnazjum mogli uczestniczyć w dwu-
dniowej edukacyjnej wycieczce do Warszawy, 
a uczniowie klas IIIa i IIIc w sześciodniowej 
wycieczce do Krakowa. Ponadto trzy uczen-
nice klas trzecich – laureatki wojewódzkiego 
konkursu „My Europejczycy, czyli  Pomorskie 
w Unii” w ramach nagrody wyjechały na trzy 
dni do Warszawy.

Nasi uczniowie klas trzecich gimnazjum i 
szóstych szkoły podstawowej osiągnęli suk-
ces, gdyż średnie wyniki szkoły z tegorocz-
nych egzaminów są wysokie. Średni wynik 
szóstoklasistów uplasował się na poziomie 
średniego wyniku województwa pomorskie-
go.

W gimnazjum z zakresu matematyki mamy 
średni wynik zbliżony do średniego wyniku 
w powiecie wejherowskim. Nasz wynik z 
przedmiotów przyrodniczych jest zbliżony 
do wyniku województwa pomorskiego, a z 
języka polskiego nieco wyższy od wyniku wo-
jewódzkiego. Największym jednak sukcesem 
naszej szkoły jest wynik z historii i  wiedzy o 
społeczeństwie – wyższy od średniego wyni-
ku w kraju, a także wynik z języka niemiec-
kiego i angielskiego na poziomie rozszerzo-
nym oraz z języka niemieckiego na poziomie 
podstawowym.

W dniu zakończenia roku szkolnego 36 
gimnazjalistów otrzymało świadectwa z 

wyróżnieniem, z czego 24 uczniów uzyskało 
bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia 
5,0 i wyższa): Małgorzata Grabowska (IIIa), 
Katarzyna Żuk (IIb), Kacper Bąk (IIa), Agata 
Knapińska (IIb), Paweł Szur (IIIa), Kornelia 
Stankowska (IIIc), Artur Grabiński (IIIb), Daria 
Spychalska (Ia), Agata Rynko (Ia), Tomasz 
Joachimiak (Ia), Aleksandra Łasińska (IIIb), 
Kinga Wejer (IIIb), Karolina Wyszecka (IIIb), 
Adrianna Rabczenko (Ib), Marika Klaman 
(IIb), Julia Goyke (IIIa), Katarzyna Fusowska 
(Ia), Dawid Płotka (IIIa), Malwina Sarzyńska 
(IIIb), Alicja Fidurska  (Ia), Iga Witkowska 
(IIIb), Malwina Wypych (IIIc), Paweł Woźniak 
(IIIb), Patrycja Kowalska (Ia).

Natomiast w klasach IV-VI szkoły podsta-
wowej aż 48 uczniów otrzymało świadectwa 
z wyróżnieniem. Średnią ocen 5,0 i wyższą 
uzyskali następujący uczniowie: Nina Kimilu 
(6b), Oghenetega Oyeye (4a), Julia Busłowicz 
(4b), Kinga Penke (6a), Patrycja Krzeptowska 
(4a), Ada Knapińska (6b), Patryk Sychowski 
(4a), Aneta Belka (5a), Kinga Woźniak (5b), 
Katarzyna Kesler (5c), Sara Grabińska (6b), 
Iga Dettlaff (4b), Mateusz Krók (5a), Zuzan-
na Hajkowicz (5a), Zofia Siuta (5c), Wiktoria 
Cielecka (5c), Artur Parcelewski (6a), Wioleta 
Wiśniewska (6c), Magdalena Joachimiak (4b), 
Zofia Modlińska (4a), Antonina Paździo (4a), 
Natalia Lautenschleger (5a), Kacper Busłowicz 
(6c), Julia Kozłowska (4b), Cezary Ceynowa 
(4a), Marcin Fetta (5a), Adrian Praszczak (5a), 
Bartosz Paździo (6a), Gracjan Burzyński (4a), 
Artur Holcer (4a), Dominika Krzysztofiak (4a), 
Matylda Witkowska (4a), Patrycja Zagórowicz 
(4a), Agata Pytel (5b), Wacław Lipiec (6b), 
Łukasz Świtała (6c).

Na wyróżnienie zasłużyli również ucznio-
wie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 wyka-
zali się stuprocentową frekwencją: gimna-
zjum -  Mateusz Fetta (Ia), Alicja Skrzycka (Ia), 
Kasandra Wojda (Ia), Krzysztof Stenka (Ia), 
Damian Jankowski (IIa), Łukasz Jankowski 
(IIa), Julia Goyke (IIIa), Paweł Woźniak (IIIb), 
Aleksandra Łasińska (IIIb), Aleksandra Dy-
mowicz (IIIc), Malwina Wypych (IIIc); szkoła 
podstawowa – Jacek Erdmann (2b), Rafał 
Dunst (3a), Maciej Pop (3a), Michał Rytlewski 
(3a), Wiktor Witkowski (3a), Zofia Szymańska 
(3b), Zofia Woźniak (3b), Oghenetega Oyeye 
(4a), Agata Dziobak (4b), Julia Kozłowska (4b), 
Marcin Fetta (5a), Wiktoria Hinz (6b), Nikola 
Majchrzak (6c), Wioleta Wiśniewska (6c).

Na uroczystym zakończeniu roku szkol-
nego 2012/2013 Wójt Gminy Choczewo Pan  
Wiesław  Gębka wręczył listy gratulacyjne 
nauczycielom wyróżniającym się w pracy 
oraz uczniom klas kończących szkołę podsta-
wową i gimnazjum, którzy uzyskali wysokie 
wyniki w nauce.

Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013
w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie
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kawę, herbatę oraz ogromny tort ze Znacz-
kiem Zucha, który był przepyszny. Wrę-
czyliśmy również naszej druhnie ślicznego 
kwiatka jako podziękowanie. Była to bardzo 
niezwykła zbiórka, którą zapamiętamy na 
długo. Dziękujemy za zabezpieczenie wodne, 
które otrzymaliśmy od jednostki WOPR z Na-
dola, a ratowniczo-medyczne od harcerzy z 10 
WLDH „WILKI” (są Ratownikami ZHP). Dzięku-
jemy również bosmanowi z Lubkowa – panu 
Piotrowi, panu Robertowi Lorbieckiemu z Cho-
czewskiego Centrum Kultury, a przede wszyst-
kim naszym Rodzicom, którzy byli w tym 
dniu z nami, harcerzom za żeglarską przygodę 
i druhnie Dorocie.

10 WLGZ „MALI KORSARZE”

Wręczenie nagród 
najlepszym czytelnikom

26 czerwca uhonorowani zostali najlepsi 
czytelnicy naszej Biblioteki rekrutujący się 
spośród uczniów Zespołu Szkół w Choczewie. 
Uroczystość odbyła się w bibliotecznej czytel-
ni, a wręczenia nagród dokonały: wicewójt 
Gminy Choczewo Pani Marzena Górnisiewicz 
oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Choczewie Pani Beata Żuk.

Podczas spotkania młodzi czytelnicy mieli 
okazję opowiedzieć o swoich ulubionych ro-

dzajach książek, dowiedzieli się również, jak 
bardzo zmieniły się kanony literatury mło-
dzieżowej w ciągu ostatnich kilkunastu i kil-
kudziesięciu lat.

Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem oraz słodkim poczęstun-
kiem.

Gratulujemy naszym najlepszym czytelni-
kom i mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
ich liczba wzrośnie, gdyż żaden, nawet naj-
lepszy film nie dostarczy nam takich przeżyć, 
jakie podczas czytania książek jest w stanie 
wyczarować nasza własna wyobraźnia.

Wakacyjne wystawki

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia na-
szej Biblioteki i obejrzenia kilku wakacyjnych 
wystawek. Są to między innymi mini eks-
pozycje poświęcone Julianowi Tuwimowi i 
dworkom na Pomorzu. Podziwiać też można 
zdjęcia Pana Piotra Kanigowskiego, hafty Pani 
Barbary Brzeskiej- Gedeckiej oraz pieczołowi-
cie odtworzony przez Pana Piotra Radczuka 
model galeonu „Revenge”. Próbkę wspomnia-
nych wystawek prezentujemy na kolażu. Za-
praszamy!

E. Wójcik
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11 sierpnia (niedziela) o godz. 16:00 
Park Miejski im. Aleksandra Majkowskiego 

w Wejherowie 
(w okolicy wiaty, w razie deszczu pod wiatą) 

 
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
im. Aleksandra Majkowskiego serdecznie zaprasza wszystkich 
Czytelników do udziału w akcji wspólnego cichego czytania  

w przestrzeni publicznej. 
 

Weź ze sobą swoją ulubioną książkę, usiądź i czytaj z nami! 
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Zwycięzca w krzyżówce wylosowany!

Hasło w krzyżówce z Nr-u 6 (160) Wieści choczewskich brzmi: KRZYŻACY. Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Bartłomiej Nowak, Barbara Zondziuk, Adam Michalak, Justyna Michalak, Anna Zabłotnia, Sylweriusz Goyke, 

Bartek Kordowski, Andrzej Kordowski, Michał Blewąska, Krystyna Bach, Władysława Dettlaff, Agnieszka Ladach, 
Stanisław Pipka, Olga Papke, Adam Leyk.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Agnieszkę Ladach, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w Konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Pawłowi za wylosowanie zwycięzcy.


