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

poniedziałek w godzinach

od 9.00 do 17.00.

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

w każdy poniedziałek

od 14.00 do 17.00.

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi,
Nauczyciel czegoś również się uczy”

Paulo Coelho

Święto Edukacji Narodowej – to święto obchodzone co roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i 
wychowawców. Dzień ten, jako święto wszystkich związanych z nauką i oświatą, ustanowiony został w 
1972 roku, a data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku.

Praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, to także dawanie przykładu młodym, kształ-
tującym się osobowościom, to wskazywanie właściwej drogi rozwoju i przekazywanie uniwersalnych 
wartości.

Jest to trudna praca i ważna misja, za które należy się szacunek, wdzięczność i uznanie.
Dlatego też, z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracow-

nikom Placówek Oświatowych składamy najserdeczniejsze życzenia – realizacji planów zawodowych, 
zadowolenia z wykonywanej pracy oraz powodzenia w życiu osobistym.

XXXVIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 27 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się sesja Rady Gminy 

Choczewo.
Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy, informacje Wójta o dzia-

łalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt serdecznie podziękowali Pani Marzenie Górnisiewicz za dotychczasową pracę na stanowisku Zastępcy Wójta.
Następnie Wójt powitał i przedstawił nowego Zastępcę – Pana Roberta Lorbieckiego.
Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 28/42 przy ulicy Jałowcowej we 

wsi Kopalino w gminie Choczewo.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych.
5. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo.
6. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przy-

stanków.
7. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 213.

XXXIX SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 9 września 2013 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się nadzwy-

czajna sesja Rady Gminy Choczewo, na której radni podjęli dwie uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-

2022.
2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

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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ŚMIECI PO NOWEMU
W miesiącu wrześniu selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 92% osób 

uprawnionych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanych przez mieszkańców gminy Cho-
czewo podano około 4 600 osób. Zebrane z terenu gminy Choczewo odpady 

trafiły do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku.

Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Choczewo przedstawia się następująco:

Miesiąc Zmieszane odpady 
komunalne [Mg]

Plastik, metal, opakowania 
wielomateriałowe, papier 

[Mg]

Szkło 
[Mg]

Lipiec 44,91 3,12 2,62

Sierpień 41,06 5,83 6,78

Wrzesień 61,90 6,23 6,22

Przypominamy:
W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW można bezpłatnie oddać: chemikalia (farby, 

lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin), leki, akumulatory, świetlówki, zużyte kartridże 
i tonery, przepracowany olej, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt jest czynny w godzinach od 10.00 do 15.00 przed Urzędem Gminy Choczewo w następu-
jących terminach: 12 październik, 16 listopad, 14 grudzień.

Pamiętaj! Każdą zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do specjalnego pojemnika oznaczo-
nego napisem „Zużyte baterie”. Zużyte baterie zanosimy do szkół i Urzędu Gminy. Do odbioru 
zużytych baterii zobowiązana jest ponadto każda placówka handlowa, w której można zakupić 
baterie.

Przeterminowane lekarstwa należy oddać do specjalnego pojemnika znajdującego się w Ośrod-
ku Zdrowia w Choczewie.

Opłaty za odpady

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upły-
wającym w dniu 15 października 2013 r. kolej-
nym terminie opłaty za odpady, za miesiąc 
październik.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez we-
zwania (tj. nie będą wystawiane faktury ani 
rachunki), zgodnie z zadeklarowaną kwotą, 
do 15 dnia każdego miesiąca.

Należy również pamiętać o uregulowaniu 
zaległości w opłacie za odpady od lipca 2013 
roku.

Zmiany deklaracji dokonujemy w przeciągu 
14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana 
danych określonych w deklaracji. Korekty de-
klaracji może dokonać wyłącznie osoba, która 
złożyła pierwszą deklarację.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu 
Gminy Choczewo, prowadzony przez Kaszub-
ski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział 
Choczewo na  nr rachunku 72 8350 0004 2600 
0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane 
osoby składającej deklarację, adres nierucho-
mości (dla której składana była deklaracja). W 
tytule wpłaty należy wpisać: opłata za odpady 
za okres …. Opłatę należy uiścić w wysokości 
podanej w deklaracji. Przypominamy, że jest 
ona zależna od ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. Miesięczna stawka od 
osoby za odbiór śmieci w gminie Choczewo 
wynosi od osoby 8,00 zł, jeśli odpady są segre-
gowane i 16,00 zł w przypadku braku segrega-
cji.

Ogród państwa Kwiatkowskich – I miejsce 
w gminnej edycji konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2013”

Podsumowanie gminnej edycji konkursu „Piękna 
Wieś Pomorska 2013”

W dniu 08 września 2013 roku odbyło się podsumowanie gminnej edycji konkursu „Piękna 
Wieś Pomorska 2013”. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. Ce-
lem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego wsi, poprawa jakości 
życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i 
integracja społeczności lokalnej. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 17 zagród i 3 wsie.

Na podsumowanie konkursu zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Wójt Gminy 
Choczewo, wręczył laureatom konkursu nagrody w postaci kart podarunkowych oraz dyplomy, 
zaś pozostali uczestnicy nagrodzeni zostali krzewami ozdobnymi.

Pierwsze miejsce w kategorii „Zagroda” zdobyli Krystyna i Czesław Kwiatkowscy 
z Sasina. Drugie miejsce przyznano Grażynie Puchalskiej z Kierzkowa, zaś trze-
cie miejsce zdobył Zbigniew Michna z Lubiatowa. Komisja postanowiła przyznać 
również wyróżnienie dla Doroty Borówki z Kierzkowa. W kategorii „Wieś” zwycię-
żyła miejscowość Lubiatowo.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie oraz za wkład pracy 
w poprawę estetyki swoich zagród oraz estetyzację i poprawę jakości życia na wsi.
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TRZY PYTANIA DO WÓJTA…
w.w.: Niedawno przebywał Pan wraz dużą 

grupą naszych mieszkańców poza granica-
mi kraju. Z czym wracacie z dalekiej wypra-
wy?

Wójt Wiesław Gębka: Po trzech latach poje-
chaliśmy do zaprzyjaźnionej norweskiej Gmi-
ny Sømna. Wyjazd ten mógł się odbyć również 
dzięki funduszom, które Gmina Sømna zdoby-
ła z województwa Nordland.

W trakcie naszego pobytu w Sømnie spo-
tkaliśmy się ze wszystkimi, którzy kilka lat 
temu odwiedzili Gminę Choczewo. Odbywały 
się również spotkania tematyczne i panelowe, 
wzięliśmy też udział w sesji Rady Gminy. Pod-
czas spotkania z przedstawicielami wojewódz-
twa Nordland i Gminy Sømna nakreśliliśmy 
program dalszej współpracy między naszymi 
gminami. Ustaliliśmy kierunki tej współpracy 
w kilku dziedzinach – szkolnictwo, turystyka i 
agroturystyka oraz gospodarka. Jeśli chodzi o 
współpracę w zakresie turystyki, to będziemy 
dążyć do tego, aby na stronach internetowych 
Gminy Sømna ukazywały się nasze oferty 
turystyczne i agroturystyczne, a na stronach 
w naszej gminie – oferty turystyczne z Gmi-
ny Sømna. Natomiast jeśli chodzi o przedsię-
biorców z naszych gmin, to postanowiliśmy 
do połowy przyszłego roku omówić szczegóły 
możliwości współpracy z przedstawicielami 
firm i gospodarstw rolnych, aby następnie 
móc przedstawić wzajemne oferty dla pra-
cowników oraz wymiany towarów.

Uznaliśmy także, że ewentualna współpraca 
może odbywać się pomiędzy poszczególnymi 
grupami tematycznymi, w których władze 
gmin mogą być jedynie czynnikiem wspoma-
gającym. Wiem, że już konkretne plany i kon-
takty posiadają harcerze, których przedstawi-
ciele byli w naszej delegacji. Wymiana może 
odbywać się także na gruncie prywatnym, np. 
myśliwych czy rolników. Sporą atrakcją w 
Norwegii są połowy ryb i zorganizowanie ta-
kich wypraw jest również możliwe.

Ciekawym pomysłem, który chcielibyśmy 
w przyszłości zrealizować, jest zatrudnienie 
w naszej gminie norweskiego koordynatora 
współpracy, a w Gminie Sømna – koordyna-
tora z Polski.

Aby jednak współpraca nasza mogła lepiej 
się rozwijać, należy już teraz zintensyfiko-
wać naukę języka angielskiego w naszych 
szkołach, a także osób dorosłych, co ułatwi 
kontakty i porozumiewanie się, gdyż Norwe-
gowie są praktycznie narodem dwujęzycznym 

i większość z nich posługuje się również języ-
kiem angielskim.

W trakcie pobytu w Norwegii nasza grupa 
przygotowała dla naszych gospodarzy „Dzień 
polski”, na który przybyło ponad 120 osób z 
gminy Sømna i sąsiednich gmin. Zorganizo-
wana przez nas impreza była bardzo udana, 
a Norwegowie byli zachwyceni wyjątkowymi 
specjałami przygotowanymi przez wszystkie 
Panie reprezentujące naszą gminę w Norwe-
gii.

Uczestniczyliśmy również w festynie z okazji 
otwarcia wyremontowanego odcinka drogi w 
miejscowości Vik, podczas którego mieliśmy 
swoje stoisko, na którym przedstawialiśmy 
ofertę turystyczną naszej gminy, materiały 
o gminie reklamujące jej walory oraz często-
waliśmy Norwegów polskimi produktami – 
chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem, 
pierogami, polskimi wędlinami i ciastem 
drożdżowym.

Należy przyznać, że część kulinarna była 
główną atrakcją, atutem i dużą wartością po-
bytu naszej delegacji w Norwegii, gdyż Norwe-
gowie byli zauroczeni polskimi smakami tak 
bardzo, że poprosili o możliwość zorganizo-
wania dla nich kursu kulinarnego podczas ich 
najbliższego przyjazdu do Gminy Choczewo.

Zaproszenie, które złożyliśmy na ręce wójta 
Sømny Edmunda Dahle, przyjęto oczywiście 
z entuzjazmem i padła deklaracja, że planują 
przyjechać do nas w sierpniu przyszłego roku.

w.w.: Od nowego roku szkolnego dowozy 
szkolne realizuje PKS Wejherowo. Radykal-
na zmiana organizacji komunikacji wnio-
sła sporo zamieszania i niezrozumienia 
zwłaszcza wśród rodziców, którzy przyzwy-
czajeni byli do starego modelu dojazdów. 
Decyzję o zmianie podjął Pan w zasadzie 
jednoosobowo, przy proteście opozycyjnych 
radnych. Na czym opiera Pan racjonalność 
swojego planu?

Wójt W. Gębka: Główną i najważniejszą in-
tencją zorganizowania w nowy sposób dojaz-
dów dzieci do szkoły było to, aby dzieci mia-

ły możliwość nie tylko samych dojazdów do 
szkoły w Choczewie, ale także mogły bezpłat-
nie dojeżdżać na zajęcia pozalekcyjne i wyko-
rzystywać tzw. bilet sieciowy umożliwiający 
podróże wszystkimi autobusami PKS Wejhe-
rowo na liniach przez nich obsługiwanych, 
także poza teren Gminy. Z przejazdów korzy-
stać mogą także wszyscy mieszkańcy, oczywi-
ście po uiszczeniu opłaty za bilet.

PKS Wejherowo obsługuje dowozy dzieci do 
szkoły już przez prawie dwa miesiące. Oczy-
wiście, jeszcze nie wszystko funkcjonuje tak, 
jak powinno. Jednym z problemów okazał 
się rozkład jazdy, który trzeba dopracować. 
Sukcesywnie rozkłady jazdy będą pojawiać 
się na przystankach. Jak już wcześniej wspo-
minałem, na to dopracowanie daliśmy sobie 
3 miesiące. Na razie na bieżąco korygowane 
są złe połączenia i uzupełniane te brakujące. 

Dziękuję wszystkim rodzicom uczniów, któ-
rym zapewniamy dowozy do szkoły, za wy-
rozumiałość i podpisanie deklaracji. Pomogło 
to nam w szybkim zrealizowaniu obowiązku 
gminy zapewnienia takiego dojazdu uczniom 
naszej szkoły. Natomiast z dużym smutkiem 
i zdziwieniem przyjmowałem informacje o 
tym, że niektórzy radni straszyli rodziców, iż 
będą musieli sami płacić za dojazdy dzieci do 
szkoły.

W przyszłości chcielibyśmy zapewnić rów-
nież dzieciom uczęszczającym do szkoły w 
Ciekocinie oraz dzieciom mieszkającym w 
Choczewie bilety sieciowe, aby także one mia-
ły możliwość bezpłatnych podróży autobusa-
mi PKS Wejherowo. Mam nadzieję, że uda mi 
się przekonać radnych do zapewnienia w no-
wym budżecie gminy środków na ten cel.

w.w.: Czy nie obawia się Pan, ze radni jed-
nak nie przychylą się do tego wniosku, skoro 
na sesji Rady Gminy w dniu 01.10.2013 r. nie 
przyjęli propozycji zmiany budżetu gminy i 
zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego obej-
mującego spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów? Czy odrzucenie przez większość 
radnych tej propozycji ratowania stanu fi-
nansów gminy nie było działaniem na szko-
dę gminy?

Wójt W. Gębka: Na sesję Rady Gminy, która 
odbyła się 01.10.2013 r. przygotowałem projekt 
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 
oraz przemodelowania zadłużenia gminy, 
aby dostosować program spłaty zadłużenia 
do nowych wymagań ustawy o finansach 
publicznych. Proponowałem zaciągnięcie kre-
dytu konsolidacyjnego umożliwiającego wy-
dłużenie okresu spłat, a także zmniejszenie 
obciążeń w okresie objętym spłatą kredytu i 
spełnienie wskaźników określonych przepisa-
mi art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finan-
sach publicznych, a tym samym uniknięcie 
braku możliwości uchwalenia budżetu gminy 
na rok 2014 i lata następne. Należy tu dodać, 
że kredyt konsolidacyjny obejmowałby wcze-
śniej zaciągnięte (od 2004 roku) kredyty i nie 
spowodowałby zwiększenia kwoty zadłużenia. 
Poza tym zaciągnięcie tego kredytu należałoby 
traktować jedynie jako zmianę wierzyciela i 
operację na długu. Nie stanowiłby on klasycz-
nego przychodu, gdyż nie wpłynąłby na konto 
gminy, a bank udzielający kredytu dokonał-
by bezpośrednich spłat zobowiązań na konta 
banków. Dochody gminy wciąż są pomniej-
szane poprzez obniżanie podatku rolnego, czy 
też blokowanie przez radnych opozycyjnych 
inwestycji mogących przynosić gminie zysk 
w postaci podatków. Uznałem więc że jedy-
nym sposobem na ratowanie finansów Gmi-
ny przed negatywnymi konsekwencjami w 
kolejnych latach, będzie restrukturyzacja za-
dłużenia gminy. Powtarzam, restrukturyzacja 
długu, a nie jego zwiększenie. Niestety, radni: 
Jerzy Detlaff, Krystyna Olszowiec, Krzysztof 
Waloch, Krzysztof Langer, Sylwia Kropidłow-
ska, Bronisław Nowak i Zbigniew Szafoni gło-
sowali przeciwko podjęciu tej uchwały, a rad-
ny Andrzej Małkowski wstrzymał się od głosu. 
Zabrakło zatem jednego głosu, aby uchwałę 
przyjąć. Sytuacja jest o tyle niekomfortowa, 
że Regionalna Izba Obrachunkowa może nie 
przyjąć nam budżetu na rok 2014, a to grozi 
dezorganizacją pracy Gminy. Być może rad-
nym opozycyjnym właśnie o to chodzi, bo 
sami nie potrafią, i nie chcą zaproponować 
wyjścia z tej trudnej sytuacji. To kolejny przy-
kład głosowania tych radnych według zasady: 
”nie, bo nie”. Taka postawa jest szkodliwa dla 
Gminy i jej mieszkańców.
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KRWIOBUS 
W CHOCZEWIE

Mobilny punkt krwiodawstwa, w którym 
można było oddać krew dla potrzebujących 
stanął 26 sierpnia 2008 r. w centrum Chocze-
wa.

Krew to czasem jedyne lekarstwo i ratunek 
dla wielu osób, który ma w sobie każdy z nas. 
Chętnych, do podzielenia się tym „darem ży-
cia” z innymi, przybyło wielu, choć nie wszy-
scy zakwalifikowali się, aby móc krew oddać.

Swoją chęć oddania krwi zadeklarowały 33 
osoby, z czego 22 osoby oddały 10 litrów krwi.

Wszystkim honorowym dawcom krwi, a 
także pomysłodawcy i inicjatorowi, który 
zachęcał mieszkańców do udziału w akcji – 
Panu Andrzejowi Małkowskiemu, serdecznie 
dziękujemy!

WAKACJE…
W okresie wakacji, blisko 150 dzieci z tere-

nu Gminy Choczewo uczestniczyło w trzech 
atrakcyjnych wycieczkach do „Bunkrów 
Blüchera” w Ustce, skansenu w Klukach, 
Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w 
Smołdzinie, Parku Rozrywki w „Dolinie Char-
lotty” oraz Aquaparku w Redzikowie. Podczas 
wyjazdu zwiedzały one m.in. wspomniane 
już wyżej bunkry Blüchera, gdzie czekał na 
nie wojskowy dryl, dzieci strzelały z łuku, ka-
rabinu „paint-ball”, uczestniczyły w warszta-
tach garncarstwa, szukały „min”, odwiedziły 
park linowy i zoo, aquapark, wzięły też udział 
w mini-turnieju gry w kręgle oraz „komór-
kowym” koncercie życzeń. Nasze pociechy 
brały aktywny udział w wielu konkursach i 
zabawach, gdzie uczyły się zdrowej rywali-
zacji, smaku wygranej i porażki, choć z tym 
ostatnim bywało różnie… Wycieczki były fi-
nansowane ze środków „Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 
w Choczewie, natomiast nagrody w konkur-
sach i wodę mineralną dla dzieci fundowało 
Stowarzyszenie „Latarnik”. Głównym opieku-
nem i organizatorem była Pani Iwona Rataj-
czak. Wszystkim dopisywał dobry, wakacyj-
ny humor a wycieczki te miały głównie na 
celu integrację dzieci i młodzieży, stanowiąc 
jednocześnie alternatywną formę spędzenia 
wolnego czasu.

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

„DECYDUJMY RAZEM”
30 sierpnia 2013 r. w Sali konferencyjno-wy-

stawowej Centrum Informacji Turystycznej w 
Choczewie odbyło się spotkanie zespołu moni-
torującego „Program wsparcia osób niepełno-
sprawnych” wybrany do realizacji w projekcie 
„Decydujmy razem”.

Na spotkanie przybyła również Pani Katarzy-
na Kamińska z PCPR w Słupsku, która zapre-
zentowała realizowany przez nich projekt dla 
osób niepełnosprawnych „Rękodzieło sposo-
bem na przełamanie barier”.

Następnie Pani Ewa Świątek przedstawiła 
historię powstania i dwuletnią już działalność 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk Nadziei”. Dzięki aktywności człon-
ków Stowarzyszenia i osób wspomagających 
ich działania udało się na przestrzeni tych lat 
zorganizować m.in. Festyny Integracyjne i wi-
gilie dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie nieustannie udziela pomocy 
w pisaniu i dostarczaniu wniosków do PCPR 
czy też Starostwa w Wejherowie, jak też po-
mocy prawnej dla swoich podopiecznych. 
Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i 
Organizacjami – w tym z Puckim Hospicjum 
pw. Św. Ojca Pio, Fundacją „Pan Władek” z 
Gdańska, Fundacją Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko” - zaowocowała powstaniem trzech 
Punktów Przedszkolnych w Gminie Choczewo, 
wyjazdami, stałymi kontaktami i pomocą w 
organizowaniu imprez integracyjnych a także 
pomocą materialną dla osób poszkodowanych 
np. w wyniku pożaru domu mieszkalnego w 
Ciekocinko. Ciągłe poszukiwanie sponsorów 
sprawia, że podopieczni otrzymują systema-
tycznie pomoc, której potrzebują. Dzięki hoj-
ności sponsorów udało się wyremontować 
kilka łazienek, wybudować szambo i zamon-
tować podjazdy dla wózków.

Pan Krzysztof Łasiński, uzupełniając niejako 
wypowiedź Pani Ewy Świątek, przedstawił po-
zostałe działania, które na rzecz osób niepeł-
nosprawnych realizowano w ostatnim czasie 
na terenie gminy.

Omówiono również harmonogram dalszych 
działań zespołu monitorującego projekt.

/w.w./

WARSZTATY SEEMORE
Dnia 28 sierpnia 2013 r. w Sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej odbyły się 

Warsztaty Projektu Seemore dla Radnych oraz Sołtysów Gminy Choczewo. Osobami prowadzą-
cymi byli panowie Rafał Galiński oraz Andrzej Piotrowicz reprezentujący Pomeranian Associa-
tion „Common Europe” (PSWE), którzy współpracują z Urzędem Gminy Choczewo w ramach 
wyżej wspomnianego projektu. Panowie z PSWE obszernie prezentowali wpływ projektu na tu-
rystykę w regionach, gdzie został on już w pełni wdrożony i korzyści dla turystów oraz miesz-
kańców, jakie z niego płyną.

Dyskutowano przy okazji również o zwiększeniu popularności turystyki aktywnej, głównie 
rowerowej na terenie Gminy Choczewo. 
Pan Rafał Galiński szeroko zaprezento-
wał projekt powstania na terenie Pomo-
rza trasy Eurovelo R-10, która miałaby 
być swoistą „autostradą” rowerową ze 
Świnoujścia, aż do Gdańska.

Podzielono się również wynikami an-
kiet, które były przeprowadzone w lipcu 
w ramach projektu SEEMORE, wśród 
mieszkańców Gminy Choczewo oraz 
odwiedzających ją turystów, które pokazały, że nasza gmina ma ogromne możliwości do bycia 
atrakcyjną dla turysty rowerowego.

Oprócz przeprowadzenia badań ankietowych na terenie Gminy Choczewo w ramach projektu 
SEEMORE zamontowane zostały dyspensery do map, które mamy nadzieję wpłyną w znacznym 
stopniu na zwiększenie atrakcyjności naszej gminy.

Serdecznie dziękujemy Radnym i Sołtysom za obecność na warsztatach i mamy nadzieję, że 
informacje, które uzyskali przyczynią się do jeszcze szybszego rozwoju turystyki rowerowej na 
ternie Gminy Choczewo.

/A.W./
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BURSZTYNÓWKA 2013
06 września 2013 r. w Hotelu Mistral w Gnie-

winie rozstrzygnięty został konkurs „Burszty-
nówka 2013” w kategoriach najlepszy produkt 
rękodzielniczy i najlepszy produkt kulinarny.

Jury w składzie: Wojciech Sumiński, Mi-
chał Słowik, Arkadiusz Pasiuk oraz Roman 
Drzeżdżon oceniało 27 prac zgłoszonych przez 
15 twórców z całego obszaru Lokalnej Grupy 
Działania.

Wśród nagrodzonych znalazły się również 
osoby z terenu Gminy Choczewo.

W kategorii najlepszy produkt kulinarny I 
miejsce zajęła Pani Katarzyna Zacharewicz 
za „Pasztet z pomuchla”, II miejsce – Pani Ge-
nowefa Kramek za „Biszkopt z kaszanki”.

Ponadto za całokształt działalności nagrodę 
specjalną otrzymała Pani Halina Łuc.

Serdecznie gratulujemy!
/w.w./

TURNIEJ SOŁECKI
W niedzielę 8 września na terenie Gminnych 

Obiektów Sportowych w Choczewie odbył się 
festyn dla mieszkańców oraz turystów, pod 
nazwą „Turniej Sołecki”. Impreza została zor-
ganizowana przy współpracy Stowarzyszenia 
STEK – Wspólna Przyszłość oraz Urzędu Gmi-
ny w Choczewie. Imprezę zaszczycili swoją 
obecnością: Wójt Gminy Choczewo – Wiesław 
Gębka, Zastępca Wójta – Robert Lorbiecki oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – 
Krzysztof Łasiński.

W turnieju wystartowało 10 sołectw: Cho-
czewo, Łętowo, Kopalino-Lubiatowo, Ciekoci-
no, Jackowo, Starbienino, Borkowo Lęborskie, 
Kierzkowo, Sasino, Zwartówko. Konkurencje, 
w których startowały drużyny przyciągnęły 
uwagę znacznej ilości widzów, którzy kibico-
wali zmaganiom. Przygotowane przez Stowa-
rzyszenie STEK konkurencje były przeróżne, 
od sztafety przez rzut ziemniakiem do celu 
i wbijania gwoździ, a na piciu piwa na czas 
kończąc. Po podsumowaniu wyników zwycię-
żyła drużyna sołecka Łętowo w składzie: Paweł 
Kowalski, Dorota Karczocha, Monika Osak, 
Marta Osak, Daniel Petrow, Daniel Haak, Ka-
rol Haak, Grzegorz Okoń, Sebastian Śmiglak, 
drugie miejsce zajęło Kopalino-Lubiatowo, a 
trzecie sołectwo Choczewo.

W przerwie między konkurencjami zostały 
rozdane nagrody w konkursie „Piękna Wieś”, 
które wręczył Wójt Gminy Choczewo – Wie-
sław Gębka. Dodatkowo odbywały się kon-
kursy z nagrodami dla widzów dotyczące 
energetyki jądrowej, które ufundowała PGE 
EJ1. Podczas całego turnieju można było sko-
rzystać z okazji i porozmawiać z przedstawi-
cielami PGE  EJ1 na temat energetyki jądrowej 
na Pomorzu przy ich stoisku edukacyjnym, 
na którym oprócz przekazywania informacji 
można było obejrzeć widowiskowe reakcje 
chemiczne.

W ramach realizowanego przez Gminę Cho-
czewo projektu SEEMORE oraz aby mieszkańcy 
mogli na własne oczy zobaczyć efekty udziału 
w tym projekcie, dojazd z każdej miejscowo-
ści na festyn i z powrotem autobusami PKS, 
był darmowy. Dodatkowo w ramach promocji 

tego projektu można było skorzystać z okazji i 
zagrać w DISC-GOLF’a.

Stowarzyszenie STEK podczas trwania tur-
nieju prowadziło zbiórkę publiczną wraz z 
cegiełkami - nagrodami, a pośród tysiąca ce-
giełek znajdowała się szczególna jedna, która 
dawała możliwość wygrania Skutera.

Na koniec warto wspomnieć, że zwycięzca, 
czyli sołectwo Łętowo reprezentowało naszą 
Gminę w Turnieju Sołeckim na Dożynkach 
Powiatowo - Gminnych w Łęczycach dnia 
15 września. Transport dla drużyny zapew-
nił PKS, za co serdecznie dziękujemy panu 
Adamowi Galas – dyrektorowi PKS. Dożynki 
odbywały się na placu przy Zespole Szkół. Or-
ganizatorami tegorocznej uroczystości były: 
Gmina Łęczyce oraz Gminna Instytucja Kul-
tury i Biblioteka w Łęczycach przy współpracy 
z Powiatem Wejherowskim oraz Sołectwami 
gminy Łęczyce. Pa zaciętej rywalizacji z sołec-
twami z innych gmin sołectwo Łętowo skoń-
czyło na dobrym siódmym miejscu. Gratulu-
jemy wyniku.

/A.W./

Cegiełka wspierająca projekt:

„INTEGRACJA 
MIESZKAŃCÓW 
GMINY CHOCZE-
WO 2013/2014”

„Loteria Fantowa” - koja-
rzy się od zawsze w Naszej Gminie z Dożyn-
kami. W tym roku Dożynki zastąpił „Turniej 
Sołectw Choczewo 2013”, a Loterię Fantową za-
stąpiły Cegiełki.

Z jednej strony można powiedzieć, że super 
impreza, bo przecież była zdrowa, sportowa 
rywalizacja, w której można było dobrze się 
bawić i wygrać nagrody. Wspierając projekt 
„Integracja Mieszkańców Gminy Choczewo 
2013/2014” można było przy zakupie cegiełki 
otrzymać cenne nagrody, np. rower, czy sku-
ter. Z drugiej zaś strony nasuwa się pytanie: 
A może lepiej w przyszłości zorganizować tra-
dycyjne dożynki z turniejem sołectw i loterią 

fantową? - zostawię to pytanie bez odpowiedzi 
:) Każdy niech sam sobie odpowie?

Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili ce-
giełki wspierając tym samym projekt „Integra-
cja Mieszkańców Gminy Choczewo 2013/2014”.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Spon-
sorom za otrzymane nagrody oraz środki pie-
niężne na ich zakup:

p. Sławomir Dziobak – Usługi Ogólnobudow-
lane, p. Wojciech Porębski – Stacja Paliw HO-
BET, p. Alicja i Andrzej Totzki – Zajazd Alusia, 
p. Magdalena i Henryk Milewicz – Restaura-
cja pod Kasztanem, p. Ryszard Skrzypkowski 
– Mechanika pojazdowa, p. Małgorzata i An-
drzej Banaszek – sklep spożywczy „Banan”, p. 
Agnieszka i Marcin Krzysztofiak – Mechanika 
Samochodowa „Martin”, p. Aleksandra Trela – 
sklep odzieżowy „Ola Styl”, p. Daniel Firmanty 
– sklep MotoGama, p. Rafał Misztal – piekar-
nia Starowiejska, p. Cymbaluk, Pasieka „Do-
lina Słupi”, p. Aleksandra i Zdzisław Gawry-
szewski – sklep spożywczy – przemysłowy, p. 
Katarzyna Jędrusik – sklep KAPIRA, p. Wiesław 
Laskowski – restauracja PESTKA, p. Katarzyna 
Wrońska – Kwiaciarnia, p. Jerzy Czerwionka – 
sklep mięsny „CZER-MAR”, Biblioteka Publicz-
na w Choczewie, Nadleśnictwo Choczewo, p. 
Anna Dudkiewicz – Kwiaciarnia, 10 WLDH 
„Wilki”, p. Iwona i Andrzej Majtacz – Prasa i 
Upominki „MAGIS”, p. Beata Karczmarzyk – 
Przewozy BUS, p. Bogusi i Józkowi Langer – 
piekarnia Mateusz, p. Bożena Kozłowska, p. 
Mirka i Eugeniusz Langa – market MELAN, p. 
Danuta i Dariusz Godula – sklep spożywczy, 
p. Zbigniew Bielecki i p. Wojciech Wypych – 
sklep spożywczy „ZBYWOJ”, Sklep Rowerowy 
„ProSport” Wejherowo, p. Robert Lorbiecki, p. 
Krzysztof Langer, p. Krzysztof Woźniak, Sklep 
Wodnik, Sklep Husqvarna, Sklep Farbolak.

Dziękujemy również wszystkim członkom 
naszego stowarzyszenia, jak również wszyst-
kim osobom pomagającym w organizacji im-
prezy.

Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współ-
pracy :)

Michał Bianga Prezes Zarządu
Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”
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Turniej sołecki - galeria zdjęć
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DELEGACJA 
GMINY CHOCZEWO 
W GMINIE SØMNA

Współpraca Gminy Choczewo z Gminą 
Sømna trwa nieprzerwanie już od kilku lat. 
Zapoczątkował ją przyjazd do Słajszewa człon-
ków męskiego chóru Trælnes Mannskor w 
2005 roku. Bliższa współpraca między samo-
rządami lokalnymi trwa jednak od roku 2008, 
kiedy to podczas uroczystości dożynkowych 
wójtowie obu gmin podpisali umowę inten-
cyjną o współpracy i partnerstwie pomiędzy 
gminami. Umowa ta miała pomóc w realiza-
cji przedsięwzięć zmierzających do współpra-
cy i wymiany między regionami w dziedzinie 
kultury, szkolnictwa i gospodarki. Podpisanie 
tej umowy zaowocowało m.in. wspólnym 

projektem pt. „Tak widzę Choczewo! Tak wi-
dzę Sømna!” realizowanym przez młodzież 
i nauczycieli, wyjazdami do Gminy Sømna 
młodzieży z naszej szkoły, wzajemnymi wi-
zytami kolejnych delegacji oraz wspólnym 
nagraniem płyty przez norweski chór Trælnes 
Mannskor i choczewską Scholę „Genezareth”.

Od tamtego czasu w Gminie Choczewo po-
wstało kilka Stowarzyszeń, które systema-
tycznie rozwijają swoją działalność, i któ-
re mogłyby podjąć się realizacji wspólnych 
projektów z Gminą Sømna, w której również 
działa wiele Stowarzyszeń i Związków. Wójt 
Edmund Dahle w rozmowie ze mną przedsta-
wił kila z nich: „w naszej Gminie działają Klu-
by sportowe zrzeszające młodzież z sekcjami 
piłki ręcznej, piłki nożnej, pływania i sportów 
zimowych, finansowane ze źródeł własnych 
i z dotacji Gminy. Istnieje Związek Historycz-
ny, Związek Emerytów, Kluby Muzyczne, Klub 
Teatralny oraz cztery Zrzeszenia działające na 
rzecz rozwoju swojego regionu. Działa również 

Szkoła Kulturalna, z której korzystać może 
każdy – dzieci, młodzież i dorośli. W ramach 

Szkoły prowadzone są zajęcia m.in. gry na 
instrumentach, nauka tańca, nauka śpiewu i 
kółko teatralne”. 

Wójt E. Dahle 
opowiada jąc 
o projekcie re-
a l i z o w a n y m 
w Szkole w 
Sømnie chciał 
zainteresować 
nim również 
nauczycieli ze 
Szkół Gminy 
Choczewo. Pro-
jekt ten ma za 
zadanie uczyć 
młodzież odpo-
wiedzialności 
i zarządzania 
poprzez prowadzenie własnych firm-spół-
dzielni, w których młodzież pracuje i zarabia 
własne pieniądze.

Podczas rozmowy ze mną, Wójt Gminy 
Sømna Edmund Dahle powiedział że: „Już na 
samym początku naszych kontaktów z Gminą 
Choczewo wyznaczyliśmy kilka dróg, którymi 
nasza współpraca miałaby podążać. Były to 
przede wszystkim kultura, turystyka, gospo-
darka i szkolnictwo. Działania w tych kierun-
kach zostały już podjęte. Teraz wszystko jest 
już uzależnione od ludzi, którzy kontynuować 
będą podjęte przez nas działania, My, na po-
ziomie gminy możemy jedynie popierać te ini-
cjatywy, dając osobom chętnym do tych dzia-
łań wsparcie i dotacje. Ważne jest w tym to, 
aby każda z tych osób była już odpowiedzialna 
za dziedzinę, w której będzie współpracować, i 
za działania, które podejmie”. 

Powiedział także, że: „od 13 lat jestem Wój-
tem Gminy Sømna i jestem bardzo zado-
wolony, że przez te lata miałem możliwość 
przeprowadzić wiele zmian w mojej gminie 
i pracować na rzecz jej mieszkańców. Mam 
również nadzieję, że za tej kadencji będę miał 
szansę rozwinąć jeszcze bardziej współpracę z 
Gminą Choczewo i wprowadzić ją na stabilne 

i wyraźne tory”.

Tegoroczna wizyta w Gminie Sømna 25-cio 
osobowej choczewskiej delegacji miała być 
kolejnym etapem wzajemnego poznawania 
się i budowania zaufania, będącego ważnym 
elementem przyjaźni i współpracy. Mam na-
dzieję, że na efekty wrześniowego pobytu w 
Sømnie choczewskiej delegacji nie będziemy 
długo czekać. W trakcie pobytu naszej dele-
gacji zorganizowano w Sømnie wiele spotkań 
tematycznych dla grup zainteresowanych 
wspólnymi przedsięwzięciami. Liczymy więc 
na to, iż znajdą się osoby, które mając chęć i 
zapał do działania, zechcą wziąć na siebie od-
powiedzialność i realizować partnerskie pro-
jekty z Gminą Sømna.

/w.w./



s. 9WIEŚCI CHOCZEWSKIE

W KRAINIE FIORDÓW, 
ŁOSI I ŁOSOSI…

…czyli tam, „gdzie fiordy jedzą z ręki”…

Czy dziesięciodniowa wyprawa do Norwegii 
pozwoliła mi się przekonać, że tak właśnie 
jest? – chyba nie, bo poznanie i ujarzmienie 
takiego fiorda wymaga czasu, a mi właśnie 
zabrakło tego czasu podczas pobytu w norwe-
skiej Gminie Sømna, aby fizycznie dotrzeć do 
takiego potwora…

Jednak z pewnością mogę stwierdzić, że 
pobyt ten dał mi możliwość przekonania się 
„na własne oczy” jaki to piękny i malowniczy, 
choć surowy kraj. Dał mi też szansę na pozna-
nie innej kultury, a przede wszystkim ludzi, 
którzy tę kulturę tworzą. Ludzi wspaniałych 
i życzliwych, przyjaźnie nastawionych do 
świata, którzy smakując życie cieszą się każdą 
chwilą. Spędzając kilka dni w tej niewielkiej 
gminie i obserwując życie jej mieszkańców, 
przekonałam się, że wyniki badań przepro-
wadzonych przez Londyński Legatum Insti-
tute są prawdziwe – mieszkańcy Norwegii są 
najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, a sama 
Norwegia krajem, w którym pod względem 
relacji międzyludzkich żyje się najlepiej.

Ale zacznijmy od początku…

Najpierw niespodziewana propozycja wyjaz-
du i zaledwie kilka dni na podjęcie decyzji, że 
- …jadę. Potem spotkanie, na którym ogarnęło 
mnie przerażenie, bo mam jechać do Norwe-
gii …lepić pierogi! Ale to nic, zgadzam się na 
wszystko – przecież zobaczę fiordy!

14 września, dwadzieścia pięć osób z Gmi-
ny Choczewo i dwóch kierowców autobusu z 
Gniewina(!), wpakowało się wraz z bagażami i 
mnóstwem przysmaków dla Norwegów spra-
gnionych polskich smaków, w niebieski auto-
bus i odjechało w stronę Świnoujścia.

Podróż przez północną Polskę, dzięki żół-
tym śpiewnikom Doroty oraz gitarom Radka 
i Zbyszka, minęła bardzo szybko. Nie byłam 
tym zachwycona, gdyż trochę obawiałam się 
choroby morskiej i wciąż zastanawiałam się, 
czy „Wawel” to nie będzie nasz Titanic…

Rano zobaczyłam stały ląd, co znaczyło że 
przeżyłam. Byliśmy w Szwecji. Z Ystad trasą 

przez Oslo i Trondheim kierowaliśmy się w 
stronę Sømny. Podróż przez Szwecję mija-
ła spokojnie, wręcz leniwie z kilkoma przy-
stankami na oddech świeżym skandynaw-
skim powietrzem. W miarę jak krajobrazy za 

oknem zaczęły się zmieniać domyśliłam się, 
że jesteśmy w Norwegii. Wysokie górskie sto-
ki tworzące majestatyczne twierdze, malow-
nicze zatoki i górskie wodospady, z których 
nagle tworzyły się rwące rzeki… To właśnie 
tym chciałam się w tej tajemniczej krainie 
trolli zachwycać. Zapierające dech w piersiach 
widoki i niezaprzeczalne piękno norweskiej 
przyrody zrekompensowało mi pewne nie-
dogodności, które na trasie pomiędzy Oslo a 
Trondheim musieliśmy przeżyć podczas dzie-
więciogodzinnego nocnego postoju na leśnym 
parkingu… Ale potem było już tylko lepiej. Po 
48 godzinach od wyjazdu z Choczewa dotar-
liśmy do celu naszej podróży: Motel „SØMNA 
KRO & GJESTEGAARD w miejscowości Vik w 
Gminie Sømna, gdzie po wejściu do pokoju 
miałam ochotę spać co najmniej dwa dni! 
Tylko po co? Przyjechałam tu przecież oglądać 
fiordy i łosie. A skoro Helgoland to kraina Wi-
kingów, to może jeszcze do tego spotkam ta-
kiego wielkiego w hełmie na głowie…?

Niestety, nie spotkałam ani jednego Wikin-
ga. Ale w zamian za to, dzięki uprzejmości 

Państwa Solhill i Tronda Grønmo zobaczyłam 
„na żywo” łosia, lub raczej łosiową czyli klępę. 
Co prawda tylko z daleka, i w niezbyt sprzyja-
jących warunkach, gdyż padało i zmierzchało, 
więc widoczność nie była najlepsza, ale osią-

gnęłam kolejny cel podróży – zobaczyłam na 
własne oczy symbol Norwegii, zwierzę, które 
osobiście darzę wielką sympatią i sentymen-
tem. Zdjęcia z tamtego „spotkania” nie mam, 
ale od Państwa Grønmo otrzymałam wspa-
niałe pamiątki, które na zawsze będą przypo-
minać mi tamto wieczorne spotkanie z łosiem 
i życzliwość, którą wówczas mi okazali.

Każdy dzień spędzony w Gminie Sømna był 
niepowtarzalny. Z każdego z tych dni mam 
wyjątkowe wspomnienia…, setki przepięk-
nych wspomnień…

Nasza wizyta w Mleczarni „Tine”, pozwoliła 
mi rozsmakować się w produkowanych w niej 
serach, którymi później każdego poranka de-
lektowałam się na śniadanie… Uzdrawiająca 
woda św. Olafa z wyjątkowymi etykietami na 
butelkach, którą otrzymaliśmy w prezencie 
przypominać mi będzie przeuroczy wieczór z 
historią regionu nad zatoczką w Vennesund… 
Smak ciasta marchewkowego będę zawsze już 
kojarzyć z ciepłem kozy ogrzewającej małą 
historyczną kuźnię w gospodarstwie Państwo 
Hege i Johna K. Hass… A zapach świeżo parzo-
nej kawy przypomni mi słoneczne i leniwe 
popołudnie spędzone w towarzystwie Wójta 
Edmunda Dahle i Radcy Signara Kristoffer-
sena w kulturalnej kawiarence w Vik… Moje 
najlepsze w życiu zdjęcie zrobione podczas 
wędkowania nie da mi zapomnieć o zapachu 
oceanu, o tęczy nad wysokimi skałami, zim-
nym wietrze na twarzy i o złowionych przez 
Rafała i Wojtka rybach… Gdy usłyszę kiedyś 
smutny głos Anny German na pewno przypo-
mnę sobie zamyślenie i zadumę malujące się 
na twarzach słuchających śpiewu Oli podczas 
wieczoru z chórem Trælnes Mannskor… A 
gdy rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy 
Choczewo uśmiechnę się zapewne, przypomi-
nając sobie kameralną i jakże spokojną sesję 
Rady Gminy Sømna…

Aż wreszcie wspomnę Wieczór Polski, zorga-
nizowany przez nas dla naszych gospodarzy 
– wiele miłych słów, prezentów, podzięko-
wań i wzruszeń. Smaczne pierogi ruskie i te 
z kapustą. Radość Pań, z tego, że dania które 
przygotowały na ten wieczór smakowały za-
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Rozciągający się
Skałami i chmurami ponad morzem,
Z tysiącem domostw.
Kochamy, kochamy go i myślimy
O naszych ojcach i matkach
I sagach, które ślą
Ślą marzenia na naszą ziemię” (…).
Rozumiem też dlaczego stał się on hymnem 

Norwegii.

Teraz, już na zawsze Norwegia pozostanie 
w mojej pamięci jako kraj, w którym spo-
tkać można życzliwość i bezgraniczne zaufa-
nie wobec drugiego człowieka, ciszę i spokój, 
skromność i ogromną pokorę wobec natury.

Przez tych kilka dni, które spędziłam w kra-
ju fiordów i szumiących wodospadów, zdąży-
łam zobaczyć bardzo, ale to bardzo niewielką 
cząstkę tego, co kraj ten ma do zaoferowania. 

Jednak to, co zobaczyłam, to co przeżyłam i to 
co zafascynowało mnie w nim, sprawiło, że 
chciałabym tam wrócić - jak najszybciej i na 
dłużej…

Dziękuję władzom Gminy Sømna za zapro-
szenie i gościnność, której w każdym miejscu, 
które dane nam było odwiedzić, doświadczali-
śmy. Dziękuję wszystkim, których poznałam i 
spotkałam podczas pobytu w Sømnie za zain-
teresowanie, za pomoc i za przyjazną atmos-
ferę, która towarzyszyła naszemu pobytowi.

Dziękuję wszystkim współtowarzyszom tej 
niezapomnianej wyprawy za wyrozumia-
łość w trudnych sytuacjach i za radość, którą 
wspólnie mogliśmy przeżywać.

Dziękuję również tłumaczom za ich stoicki 
spokój, kiedy czasem z przerażeniem w oczach 
słuchali naszych wypowiedzi, które podczas 
spotkań z Norwegami musieli tłumaczyć.

Dziękuję kierowcom za bezpieczną podróż, za 
odpowiedzialność, za cierpliwość i za poczucie 
solidarności, pomimo uciążliwości, które nio-
sła ze sobą długotrwała podróż…

/w.w./

p.s. Nie napisałam nic o tytułowych norwe-
skich łososiach… Ale też nie napisałam nic o 
ewangelickim kościółku z 1875 roku, w którym 
spędziłam magiczny poranek, ani o kamieniu 
z „Głowy konia” który wciąż noszę przy sobie… 
Nie wspomniałam też o dzielnych norweskich 
strażakach, ani o polskich „Sokołach”…

A to tylko dlatego, że to już całkiem inna hi-
storia.

proszonym gościom…. I jeszcze Festyn z okazji 
uroczystego otwarcia drogi, zakończony pol-
sko-norweską zabawą, a także smutne poże-
gnania w przepięknej Sali kominkowej…

Każde z tych wspomnień jest inne i niesie 
ze sobą różnorodne emocje, ale wszystkie te 
wspomnienia zawsze będzie łączyć jedno – 
Gmina Sømna.

Parę punktów z programu naszego pobytu 
w Sømnie nie zostało zrealizowanych. Trochę 
tego żałuję. Szczególnie wyprawy na słynną 
Górę Torghatten, związaną z romantyczną le-
gendą o norweskich Trollach, w której Troll z 
czarnym charakterem próbuje zdobyć piękną 
dziewczynę. Oczywiście bez powodzenia. Po-
stanawia więc ją zabić. Ale gdy tylko wystrze-
lił strzałę, król Trolli – Somna (!), zarzucając 
na dziewczynę swój kapelusz, uratował ją. 
Jednak kapelusz zamienił się w górę z dziurą 
w samym środku…

Nie dotarliśmy na tę górę, aby przekonać się 
czy duchy bohaterów tej legendy krążą gdzieś 
w jej pobliżu, ale za to zwiedziliśmy malow-
nicze nadmorskie miasteczko Brønnøysund, 
w którym dzięki Zbyszkowi znalazłam uroczy 
sklepik Pana Edwarda Nielsena. Sklep pełen 
pamiątek, wspomnień, antyków i autentycz-
nej życzliwości właściciela, który podarował 
nam, Polakom odwiedzającym sklep to, co 
nam się w Jego sklepiku spodobało. Dziękuje-
my serdecznie za te pamiątki.

 
Wszystko co dobre, zawsze ma swój szyb-

ki koniec. Tak i nasz pobyt w Norwegii mi-
nął bardzo szybko. Jak dla mnie… trochę za 
szybko. Powrotna droga, naszym niebieskim 
autokarem, z kilkugodzinną przerwą w ma-
jestatycznym Sztokholmie, była dla mnie już 
trochę inna – z odrobiną nostalgii i smutku. 
Ale też z nadzieją, że może jednak jeszcze kie-
dyś tam wrócę, bo mam do czego – zostawi-
łam tam przecież kawałek swojego serca…

Słoneczną Szwecję też żegnałam z pokła-
du promu z lekkim rozrzewnieniem, że nie-
uchronnie zbliżam się do końca wspaniałej 
wycieczki, i z myślą, że jeszcze tylko kilka-
naście godzin dzieli mnie od powrotu do co-
dzienności. Chyba, że to właśnie „Scandina-
via” będzie naszym Titanikiem…

Dziś, wspominając tę niezwykłą podróż do 
Norwegii rozumiem słowa, które w swoim 
wierszu napisał w 1895 roku norweski poeta 
noblista Bjørnstjerne Bjørnson:

„Tak, kochamy ten kraj
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„ZIELONA SZKOŁA” 
W LUBIATOWIE

Już od kilku lat Pani Ewa wraz z innymi wy-
chowawcami z Zespołu Szkół Specjalnych nr 
17 w Gdyni oraz z rodzicami wychowanków 
szkoły organizują tzw. „Zieloną Szkołę”, na 
którą przyjeżdżają w gościnne progi komplek-
su wypoczynkowego Pani Brygidy Perkowskiej 
w Lubiatowie.

Także w tym roku, we wrześniu, 30 osobowa 
grupa młodzieży i opiekunów przez kilka dni 
spędzała aktywnie czas w naszej gminie jed-
nocześnie ucząc się i wypoczywając.

Podobnie jak w latach poprzednich, jednego 
z tych dni zorganizowano Piknik, na który do 
wspólnej zabawy zaproszono gości – niepeł-
nosprawne dzieci z Gminy Choczewo, zaprzy-
jaźnione Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, DJ-a 
Wiesia oraz tych, którzy przez te lata zaprzy-
jaźnili się z młodzieżą z gdyńskiej szkoły.

Przedpołudniowa pogoda tego dnia nie da-
wała większych nadziei na zabawę na świe-
żym powietrzu – było mokro i deszczowo. 
Jednak gdy na miejsce Pikniku zaczęli powoli 
przybywać zaproszeni goście, a młodzież za-
częła krzątać się, przygotowując przyjęcie i 
miejsce zabawy, słońce nieśmiało i delikatnie 
przebijało się przez szare deszczowe chmury. 
Deszcz przestał siąpić, dając tym samym moż-
liwość beztroskiej i radosnej zabawy.

Przygotowane przez wychowawców gry i 
zabawy wzbudzały dużo emocji i co rusz było 
słychać wybuchy śmiechu i okrzyki radości. 
Jednakże najbardziej oczekiwanym punktem 
Pikniku była jak zwykle dyskoteka i tańce przy 
muzyce DJ-a Wiesia…

Dziękuję serdecznie Pani Ewie za zaprosze-
nie i możliwość uczestniczenia po raz kolejny 
we wspaniałej imprezie, podczas której czas i 
wszelkie bariery przestały istnieć, a przeżyte z 
Wami chwile przypominają mi jak ważna jest 
otwartość, akceptacja i przyjaźń.

/w.w./

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
Z okazji Dnia bez Samochodu dnia 20 wrze-

śnia odbyła się w Sali konferencyjnej Centrum 
Informacji Turystycznej w Choczewie konfe-
rencja zorganizowana przez Lokalną Grupę 
Rybacką „Pradolina Łeby”, dotycząca rozwoju 
turystyki rowerowej na terenie Pomorza. Swą 
obecnością zaszczycili nas: pani Marta Cheł-
kowska – Dyrektor Departamentu Turystyki i 
Promocji Urzędu Marszałkowskiego, pan Ar-
kadiusz Szczygieł – Naczelnik Wydziału Roz-
woju i Programów Europejskich Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, pan Tomasz 
Milewski z Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego oraz Wejherowskiego Towarzy-
stwa Cyklistów, a także pani Ludmiła Gołąbek 
– właścicielka Hotelu Gołąbek w Łebie.

Poruszonych zostało wiele tematów i proble-
mów dotyczących powstawania tras rowero-
wych oraz aktywizacji społeczności lokalnych 
do podejmowania działań w kierunku aktyw-
nej turystyki. Poruszono także temat zdoby-
wania środków finansowych na tworzenie 
szlaków rowerowych dostępnych dla każdego 
turysty oraz mieszkańców. Pani Ludmiła Go-
łąbek przy okazji obszernie zaprezentowała 
opinie turystów zagranicznych na temat sta-
nu tras rowerowych na terenie Pomorza.

Przedstawiciele zaproszonych instytucji wy-

mienili się swoimi doświadczeniami i zasu-
gerowali pomysły odnośnie wytyczania oraz 
oznakowania głównych szlaków rowerowych, 
które łączyłyby sąsiadujące ze sobą gminy i 
miasta.

Drugą częścią Dnia bez Samochodu była wy-
cieczka rowerowa z Lęborka i Wejherowa do 
Choczewa w niedzielę 22 września, która zor-
ganizowana została przez Lokalną Grupę Ry-
backą „Pradolina Łeby”, Wejherowskie Towa-
rzystwo Cyklistów oraz Stowarzyszenie Lew 
Lębork.

Dnia 22 września o godzinie 10.00 wyjechały 
dwie grupy, grupa „lęborska” i grupa „wejhe-
rowska”. Spotkanie obu grup nastąpiło w Dą-
brówce. Stamtąd wspólnie ruszyli dużą grupą 
do Choczewa. Na gminnych obiektach spor-
towych w Choczewie czekały na wszystkich 

uczestników rajdu a także dla każdego kto 
przyjechał rowerem upominki, poczęstunek i 
konkursy przygotowane przez Lokalną Grupę 
Rybacką „Pradolina Łeby”. Łącznie przybyło 
około 50–ciu rowerzystów. Po wspólnej „bie-
siadzie” oba stowarzyszenia udały się w drogę 
powrotną, każde do swojego miasta.

Dziękujemy Lokalnej Grupie Rybackiej „Pra-
dolina Łeby” za organizację imprezy, Tomkowi 
Milewskiemu z WTC Wejherowo oraz  Sto-
warzyszeniu Lew Lęborski za przybycie. Było 
nam naprawdę bardzo miło gościć wszystkich 
uczestników. Dzięki współpracy z WTC Wejhe-
rowo udało się zamontować 4 stojaki rowe-
rowe przed Urzędem Gminy Choczewo za co 
bardzo dziękujemy.

/A.W./
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„FESTIWAL DOBREGO 
SMAKU” w CHOCZEWIE

W ostatni weekend września na terenie 
Gminy Choczewo, a dokładniej w hali spor-
towo-widowiskowej Zespołu Szkół w Chocze-
wie odbył się „Festiwal Dobrego Smaku” zor-
ganizowany w ramach „Dni Kultury Powiatu 
Wejherowskiego”. Organizatorem wydarze-
nia było: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie pod 
przewodnictwem dyrektora – Tomasza Fop-
ke, Starostwo Powiatowe w Wejherowie re-
prezentowane przez Stanisławę Bujanowicz i 
Wacława Seweryna, Urząd Gminy Choczewo 
wraz z Zespołem Szkół oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich z powiatu wejherowskiego.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia w Wej-

herowie mieszkanka naszej gminy Pani Ka-
tarzyna Zacharewicz otrzymała medal „Za 
zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” nadane-
go przez przewodniczącego kapituły medalu 
pana Wiesława Szczygieł.

Drugi dzień wydarzenia odbywał się w Ze-
spole Szkół w Choczewie pod nazwą „Festi-
wal Dobrego Smaku”, podczas którego swoje 
przepyszne i zarazem piękne dla oka potrawy 
prezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu naszego powiatu. Nie zabrakło oczy-
wiście naszych pań z Sasina, które prezento-
wały słynną już „Kaczkę po pomorsku”, „Kuch 
marchewny”, „Nalewkę jagodową” i kilka in-
nych potraw znanych już nie tylko na Pomo-
rzu, a które zostały wpisane na Listę Produk-
tów Tradycyjnych. Oprócz samej prezentacji 
na stoiskach, każdy mógł spróbować potraw 
przygotowanych przez wszystkie K.G.W.. Całą 
imprezę uświetnił pokaz kunsztu artystycz-

no-kulinarnego Mistrza Europy w Carvingu, 
pana Grzegorza Gniech, który prezentował 
sposoby wycinania w warzywach i owocach 
przeróżnych dekoracji.

W części artystycznej wydarzenia nie zabra-
kło  występu dzieci z Zespołu Szkół w Chocze-
wie, a całość uświetnił pokaz tańca Mistrzów 
Świata, wejherowskiego klubu „Świat Tańca”.

Serdecznie gratulujemy pani Katarzynie Za-
charewicz otrzymania wyróżnienia na szcze-
blu powiatowym. Dziękujemy wszystkim 
paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygo-
towanie swych najlepszych specjałów, a także 
paniom Hannie Racławskiej i Elżbiecie Błaże-
jewskiej z Powiatowego Oddziału Doradztwa 
Rolniczego za pomoc w zorganizowaniu festi-
walu właśnie w naszej gminie.

/A.W./
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W HOŁDZIE OFIAROM 
ZBRODNI

Co roku, w pierwszą niedzielę październi-
ka, w leśnej piaśnickiej kaplicy odbywają się 
uroczystości ku czci kilkunastu tysięcy ofiar 
zbrodni hitlerowskiej. Znaczną większość po-
mordowanych stanowili przedstawiciele po-
morskiej i kaszubskiej inteligencji, działacze 
społeczni, funkcjonariusze publiczni, a także 
duchowieństwo. W ramach planowej ekster-
minacji zabito tutaj w bestialski sposób około 
dwunastu tysięcy osób - ofiarami byli także 
Niemcy przywożeni z terenu III Rzeszy.

Piaśnica, zwana także pomorskim Katyniem, 
to pomnik męczeństwa polskiego narodu, to 
świadectwo ogromnej zbrodni dokonanej w 
imię nienawiści i mroczna karta w dziejach 
ludzkości. To krzyk historii i przestroga dla 
współczesnych, zwłaszcza młodych, ludzi.

6.października, przed leśną kaplicą pw. bło-
gosławionej siostry Alicji Kotowskiej, również 
zamordowanej w Piaśnicy, zgromadziło się 
kilkaset osób. Wśród nich posłowie, prezyden-
ci miast, burmistrzowie, wójtowie, radni, soł-
tysi, przedstawiciele organizacji społecznych 
ze Stowarzyszeniem „Rodzina Piaśnicka” na 
czele, żołnierze, harcerze i młodzież szkolna, 
która zaprezentowała wzruszające widowisko 

słowno-muzyczne. Uroczystą mszę św. cele-
brował ksiądz arcybiskup senior Tadeusz Go-
cłowski, który także wygłosił homilię do wier-
nych. Podkreślił w niej powagę i symbolikę 
tego niezwykłego miejsca. Wojna jest zawsze 
efektem braku porozumienia między ludź-
mi. Bez dialogu nie ma pokoju, ani postępu. 
Zwrócił się do młodzieży z wezwaniem, aby 
dobrze odczytała piaśnicką tragedię i nigdy 
nie pozwoliła na powtórkę takich wydarzeń. 
Zapobiec konfliktom międzyludzkim możemy 
jedynie przez rozsądny dialog oparty jedno-
cześnie na dwóch filarach - sprawiedliwości 
i miłości. Muszą one istnieć równocześnie. 
Zaapelował do obecnych polityków i samorzą-
dowców, aby tymi zasadami kierowali się w 
swojej służbie narodowi.

U stóp pomnika w hołdzie pomordowanym 
delegacje złożyły kwiaty. Była i reprezentacja 
gminy Choczewo wspierana przez harcerzy 
z Próbnej Drużyny Harcerskiej z Choczewa 
włączonej niedawno w skład Hufca ZHP Wej-
herowo. Był jeszcze jeden choczewski akcent 
podczas tej uroczystości. Nad smukłymi pia-
śnickimi sosnami krążyły gołębie przywie-
zione tu przez choczewskich hodowców tych 
ptaków. 

Gołębie - symbol pokoju. To dobry znak.

Krzysztof Łasiński

Trzy znakomite 
polskie siatkarki 

z drużyny ATOM TREFL 
Sopot spotkały się 

z dziećmi ze szkółek 
żeglarskich z trzech 

gmin: Gniewino, 
Choczewo, Krokowa

W dniu 17 września br. w Hali Widowisko 
Sportowej w Gniewinie odbyło się spotkanie 
dzieci ze szkółek żeglarskich z siatkarkami 
Atomu Trefla Sopot. 

W spotkaniu brało udział ponad 50 dzieci z 
gm. Krokowa, 30 dzieci z gm. Gniewina oraz 
10 z gm. Choczewo. Ze strony Atomu Trefl So-
pot swoją obecnością zaszczyciły nas 3 zawod-
niczki Anna Podolec, Natalia Gajewska, Justy-
na Łukasik oraz trener zespołu Piotr Graban. 
Spotkanie rozpoczęło się krótkim wykładem 
na temat zdrowego żywienia. Ponadto dzieci 
miały okazję porozmawiać z mistrzyniami, 
dowiedzieć się o sportowym trybie ich życia, 
poznać tajniki ich sławy, otrzymać autograf 
oraz wziąć udział w treningu prowadzonym 
przez zespół Atomu Trefl Sopot. Spośród dzieci 
wyłoniono 4 drużyny, które pod przewodnic-
twem zawodniczek i trenera zagrały pokazo-
we mecze. Blisko dwu i półgodzinne spotkanie 
okazało się wielką atrakcją dla dzieci.

Dodajmy, że założony w 2008 roku ATOM 
TREFL Sopot to sponsorowana przez PGE Polska 
Grupa Energetyczna S.A. drużyna dwukrot-
nych Mistrzyń Polski w siatkówce kobiet, po 
raz trzeci z rzędu uczestnicząca w Europejskiej 
Lidze Mistrzyń w walce o klubowe Mistrzo-
stwo Europy. Od maja 2013 roku pierwszym 
trenerem „Atomówek”, bo tak popularnie 
mówi się o sopockich siatkarkach, jest Teunis 
Teun Buijs, 53-letni dziś były reprezentacyjny 
siatkarz z Holandii a jego pierwszym asysten-
tem jest Piotr Graban.

Lokalny Punkt Informacyjny w Choczewie
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I n f o r m a c j e  i  o g ł o s z e n i aKONFERENCJA PRASOWA 
PGE

9 października 2013 r. w Gdańskim Klubie 
Biznesu w Gdańsku odbyła się konferencja 
prasowa PGE EJ 1, której celem było przeka-
zanie najnowszych informacji dotyczących 
prowadzonych na Pomorzu badań lokalizacyj-
nych i środowiskowych oraz przedstawienie 
wyników kolejnych badan opinii publicznej 
na temat energetyki jądrowej.

Obecni na konferencji przedstawiciele spółki 
odpowiadającej za przygotowanie procesu in-
westycyjnego i budowę pierwszej elektrowni 
jądrowej w Polsce - Dyrektor biura komunika-
cji i relacji zewnętrznych PGE Energia Jądrowa 
Pani Katarzyna Kozłowska oraz Dyrektor ds. 
operacyjnych PGE EJ Pan Jacek Cichosz poin-
formowali, że obecnie w dwóch lokalizacjach 
w województwie pomorskim: „Choczewo” (w 
gm. Choczewo) i „Żarnowiec” (gm. Gniewino 
i gm. Krokowa) prowadzone są badania loka-
lizacyjne i środowiskowe związane z budową 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Celem 
tych badań jest potwierdzenie, że potencjalna 
lokalizacja będzie odpowiednia dla elektrowni 
ze względu na środowisko oraz bezpieczeń-
stwo jądrowe.

Badania prowadzone przez firmę WorleyPar-
sons, wyłonioną w przetargu, obejmują m.in. 
badania warunków geologicznych, środowi-
ska naturalnego i przyrodniczego oraz obec-
nego zagospodarowanie terenu. Prace tereno-
we obejmą dziesiątki tysięcy hektarów i będą 
bardzo szczegółowe. Obecnie prowadzona jest 
już inwentaryzacja przyrodnicza fauny i flory 
oraz obserwacje morskie i lądowe.

Badania środowiskowe mają potrwać mi-
nimum 12 miesięcy, a lokalizacyjne – co naj-
mniej 24 miesiące.

Dyrektor Jacek Cichosz poinformował rów-
nież, iż „na tę chwilę nieplanowane jest 
uruchomienie badań lokalizacyjnych i śro-
dowiskowych w Gąskach. Skupiamy się na 
lokalizacji „Choczewo” i „Żarnowiec” co naj-
mniej do III kwartału 2014 roku, kiedy po-
winniśmy mieć już pierwsze wyniki badań 
potwierdzających. Mamy taką nadzieję, że 
zarówno jedna, jak i druga lokalizacja może 
być wykorzystana pod budowę elektrowni ją-
drowej”.

Przedstawiciele PGE EJ zapewniają, że bada-
nia nie będą przeszkadzały mieszkańcom. W 
drugiej połowie listopada planowane jest or-
ganizowanie w gminach potencjalnych loka-

lizacji warsztatów i spotkań informacyjnych 
dotyczących prowadzonych prac.

Ponadto Pani Katarzyna Kozłowska podsu-
mowała dotychczasową współpracę z samo-
rządami na terenie, których rozpoczęły się 
badania lokalizacyjne i środowiskowe oraz 
kampanię edukacyjno-informacyjną prowa-
dzoną przez spółkę wśród mieszkańców po-
tencjalnych lokalizacji.

Wyniki badań opinii publicznej na temat 
energetyki jądrowej przeprowadzonych przez 
Instytut TNS Polska w czerwcu 2013 r. w nie-
których gminach woj. pomorskiego (m.in. 
Gniewino, Krokowa, Choczewo) i zachodnio-
pomorskiego (Mielno, Koszalin) przedstawił 
Pan Krzysztof Nowak z agencji PR Profile. We-
dług tych badań społeczne poparcie dla budo-
wy elektrowni jądrowej nieznacznie spadło. 
Jednakże w gminach branych pod uwagę jako 
potencjalne lokalizacje siłowni poparcie dla 
tej inwestycji utrzymuje się na stałym, wyso-
kim poziomie. Najwyższe poparcie dla budo-
wy elektrowni w Polsce wyrażają mieszkań-
cy Gniewina (80 proc.) i Krokowej (60 proc.), 
w gminie Choczewo poparcie dla inwestycji 
wynosi 54 procent. Jak wynika z badań, inwe-
stycję na terenie swojej gminy najczęściej po-
pierają mieszkańcy Gniewina (72 proc.) i Kro-
kowej (58 proc.). W gminie Choczewo poparcie 
wynosi 55 procent. W Mielnie budowę siłowni 
w sąsiedztwie popiera 11 proc. pytanych, a w 
Koszalinie 26 procent.

Analizując wyniki tych badań można stwier-
dzić, że od ostatnich badań przeprowadza-
nych w 2012 r. poziom poparcia/sprzeciwu dla 
budowy EJ w Polsce jest w zasadzie stały, że 
w województwie pomorskim przeważa pozy-
tywne nastawienie do inwestycji, a miesz-
kańcy wykazują dość duży poziom poczucia 
bezpieczeństwa informacyjnego. Natomiast 
mieszkańcy gmin potencjalnych lokalizacji są 
otwarci na nowe argumenty i dialog, są zain-
teresowani działaniami edukacyjno-informa-
cyjnymi, a inwestycję postrzegają jako ważny 
element rozwoju ich regionu.

Harmonogram zawarty w projekcie Progra-
mu Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje 
wybór lokalizacji i podpisanie kontraktu na 
budowę pierwszego bloku do końca 2016 r., 
opracowanie projektu technicznego oraz uzy-
skanie niezbędnych pozwoleń do końca 2018 r. 
Na budowę i podłączenie do sieci pierwszego 
bloku jądrowego przewidziano okres od po-
czątku 2019 do końca 2024 r.

/w.w./

PODZIĘKOWANIA
P.Z.E.R. i I. Koło Nr 1 w Choczewie dnia 

12.09.2013 r. zorganizowało piknik „Grzybobra-
nie.

Członkowie naszego Koła pragną tą drogą po-
dziękować wszystkim osobom, dzięki którym 
piknik ten mógł się odbyć. Serdeczne podzię-
kowania dla Pani Brygidy Perkowskiej za za-
proszenie na swoją posesję. Również serdecz-
ne podziękowania dla Dyrektora Zespołu Szkół 
w Choczewie Pana Andrzeja Sobonia za zorga-
nizowanie nam dojazdu na miejsce spotka-
nia. Podziękowania składamy również Panu 
Adamowi Galas Dyrektorowi zarządzającemu 
P.K.S.W Wejherowo za nieodpłatny przejazd 
autobusem całej naszej grupie.

Przewodniczący Zarządu Koła
Ignacy Goyke

INFORMACJA
Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełno-

sprawnych „PROMYK NADZIEI” pragnie poin-
formować, iż znalazło się dwóch sponsorów, 
którzy obdarowali Naszych Podopiecznych 
darami. Jeden sponsor z Łeby – ofiarował 
dla naszych podopiecznych wersalki, a drugi 
sponsor przekazał farbę olejną, którą także 
rozdaliśmy potrzebującym. Muszę przyznać, 
że obdarowani byli bardzo zadowoleni i szczę-
śliwi, gdyż mogli odświeżyć sobie drzwi, okna, 
a nawet podłogi. Chcemy także podziękować 
Panom, którzy przywozili te farby i wersalki 
- za ich poświęcenie, czas oraz trud w dźwiga-
niu tych rzeczy.

Dziękujemy również Fundacji „Pan Władek” 
z Gdańska, z którą od lat współpracujemy, za 
to że wspólnie mogliśmy pomóc pewnej rodzi-
nie z Kopalina.

Obecnie przygotowujemy się do „Spotkania 
opłatkowego”, które odbędzie się 30.11.2013 r. 
o godz. 13.00 /sobota/. Osoby, które chciałyby 
włączyć się, wesprzeć i pomóc w przygotowa-
niach tego spotkania serdecznie zapraszamy. 
Będziemy również ogromnie wdzięczni za 
wszelką pomoc finansową i nie tylko, z góry 
bardzo serdecznie dziękujemy.

Zarząd

Poniżej podajemy nasze dane i numer konta:
CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIE-

PEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”
KBS WEJHEROWO O/CHOCZEWO
Nr konta - 21 8350 0004 2602 0307 2000 0010
NIP - 5882389680
REGON - 221530439
KRS - 0000394948
tel.: 58 572 40 33 

Rozliczenie Zbiórki 
Publicznej w dniu 8.09.2013r.
Komisja w składzie:
1. Bartłomiej Żurowski – skarbnik stowarzy-

szenia
2. Jadwiga Woźniak – Członek Komisji Rewi-

zyjnej stowarzyszenia
3. Dorota Bianga – Grabińska – sekretarz sto-

warzyszenia
przeliczyła zawartość pięciu puszek kwestar-

skich w dniu 10.09.2013r. (pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży cegiełek z nagrodą podczas Tur-
nieju Sołectw w dniu 08.09.2013r.).

Poniesione wydatki, związane z przeprowa-
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dzeniem zbiórki: zakup nagród i opakowań 
do prezentów o łącznej kwocie 996,50 zł, słow-
nie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 
50/100. Uzyskana kwota ze sprzedaży cegiełek 
to 5496,50 zł słownie: pięć tysięcy czterysta 
dziewięćdziesiąt sześć złote 50/100.

Kwota pozyskana na projekt „Integracja 
Mieszkańców Gminy Choczewo 2013/2014”, 
propagującą kulturę fizyczną, współzawod-
nictwo, sport i rekreację wśród mieszkańców 
naszej gminy to 4.500 zł, słownie: cztery ty-
siące pięćset złotych.

II Sołecki Turniej w Kręgle
W ramach projektów: „Integracja Mieszkań-

ców Gminy Choczewo 2013/2014” oraz „Gmin-
na Rywalizacja Sportowo-Rekreacyjna Chocze-
wo 2013” zostanie rozegrany II Sołecki Turniej 
w Kręgle, na który przedstawicieli – drużyny 
z sołectw Gminy Choczewo serdecznie zapra-
szamy.

Turniej rozpoczyna się od dnia 29.10.2013r. i 
będzie trwał do ok. 08.11.2013r. 

Regulamin oraz szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie internetowej naszego sto-
warzyszenia www.stek-choczewo.org.pl.

Sponsorzy Turnieju:
• p. Leszek Szymański – firma WINDCOM 

Sp. z o.o.
• środki pieniężne otrzymane w ramach 

„grantu gminnego” na rozwuj i rozpo-
wszechnienie kultury fizycznej oraz 
sportu wśród mieszkańców Gminy Cho-
czewo

Organizatorzy Turnieju: Stowarzyszenie 
STEK „Wspólna Przyszłość”

Zapraszamy wszystkie sołectwa do czynnego 
udziału w Turnieju

Michał Bianga
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość” 
 

 

URZĄD POCZTOWY 
W CHOCZEWIE 

INFORMUJE
Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, iż Urząd Pocztowy w Chocze-

wie świadczy usługi dla klientów codziennie 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
10.00 do 17.00. Zakres świadczonych usług po-
zostaje bez zmian.

Szanowny Kliencie,
u nas w dalszym ciągu wyślesz list, paczkę, 

zapłacisz rachunki, odbierzesz awizowaną 
przesyłkę, założysz konto, dostaniesz kredyt.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Powiew weny
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-

na w Wejherowie zaprasza autorów z wo-
jewództwa pomorskiego do udziału w VIII 
edycji Konkursu Literackiego „Powiew 
Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Po-
morze za setki i tysiące lat…”, motto zaś 
stanowi cytat z książki Davida Mitchella pt. 
„Atlas Chmur”, który brzmi: „Czas jest tem-

pem, w którym znika przeszłość…”.
Konkurs ma charakter otwarty i jest rozgry-

wany w dwóch kategoriach: prozy i poezji w 
dwóch grupach wiekowych: „A” – od 16 do 19 
lat oraz „B” – powyżej 20 lat. W kategorii prozy 
należy przesłać opowiadanie lub dziennik o 
objętości do 10 stron standardowego maszyno-
pisu, a w kategorii poezji – 3 utwory. Prace na-
leży dostarczyć osobiście lub przesłać na adres 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie przy ul. Kaszubskiej 14 do końca 
października 2013 roku w 3 egzemplarzach 
maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD, z 
dopiskiem: „Powiew Weny”.

Nagrodami w konkursie są: w grupie wieko-
wej „A” – nagrody rzeczowe w formie sprzętu 

multimedialnego, w grupie wiekowej „B” – 
nagrody pieniężne:

I miejsce – 700 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł

Ponadto w każdej kategorii zostaną przyzna-
ne wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tego-
rocznej edycji konkursu!

Salon firmowy:
OKNA DK

84-242 Kębłowo,
ul. Wiejska 3
Tel./fax 58-677-06-73  

 Właściciel:
Karol Domagała
Tel. Kom. 509-770-976

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z e s p ó ł  S z k ó ł  w  C h o c z e w i e

INAUGURACJA ROKU 
SZKOLNEGO 2013/2014 W 

ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHOCZEWIE

W dn. 02.09.2013 r. w Zespole Szkół w Cho-
czewie odbyła się uroczysta inauguracja roku 
szkolnego, którą o godz. 08:00 zapoczątkowała 
Msza Święta w miejscowym Kościele Parafial-
nym.

Z uwagi na padający deszcz, uroczysta inau-
guracja nowego roku szkolnego odbyła się w 
hali sportowej, gdzie zgromadzili się ucznio-
wie, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy 
szkoły, Dyrekcja oraz zaproszeni goście – Za-
stępca Wójta Gminy Choczewo, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Choczewo, księża z parafii w 
Choczewie i Zwartowie, Dyrektor PKS Wejhe-
rowo. Zgromadzonych przywitał Dyrektor ZS 
w Choczewie – Pan Andrzej Soboń, który od-
czytał m.in. „List Krystyny Szumilas, Ministra 
Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego 2013/2014”. Po omówieniu spraw 
organizacyjnych, dotyczących nowego roku 
szkolnego, uczniowie wraz z wychowawcami 
rozeszli się do swoich klas lekcyjnych.

Z U C H Y  I  H A R C E R Z E

ZMIANA PRZYDZIAŁU 
SŁUŻBOWEGO

W dniu 28 września 2013 r. harcerze i zuchy 
z drużyny harcerskiej „WILKI” oraz groma-
dy zuchowej „MALI KORSARZE” z Choczewa 
zmienili swój przydział służbowy. Drużynowi: 
dh. Dorota Bianga - Grabińska oraz dh. Ra-
dek Grabiński wspólnie z Rodzicami zuchów 
i harcerzy podjęli decyzję, iż według podziału 
administracyjnego należymy do Powiatu Wej-
herowskiego, tak więc obie jednostki powinny 
należeć do Hufca ZHP Wejherowo. Napisali-
śmy w tej sprawie pismo - prośbę do Druhny 
Komendantki Hufca Wejherowo - phm. Zofii 
Wysockiej, która to swoim rozkazem L10/2013 
przyjęła nas do swojego hufca.

Przechodzimy teraz tzw. trzymiesięczny 
okres próbny i z tego powodu nasze jednostki 
nazywają się inaczej. „Mali Korsarze” to Prób-
na Gromada Zuchowa z Choczewa, a „WILKI” 
to Próbna Drużyna Harcerska z Choczewa. Po 
pozytywnym zakończeniu próby, w styczniu 
2014 r., wrócimy do poprzednich nazw. Jednak 
już reprezentujemy Hufiec Wejherowo oraz 
naszą Gminę na uroczystościach patriotycz-
nych oraz kościelnych, np. w Piaśnicy.
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B I B L I O T E K AWręczenie nagród w 
Konkursie „Moja wizja 

sportu w Gminie 
Choczewo”

8 października w czytelni naszej Biblioteki 
rozdane zostały nagrody w Konkursie „Moja 
wizja sportu w Gminie Choczewo”. Dyplomy 
i upominki wręczali: Pan Robert Lorbiecki, 
Pan Krzysztof Łasiński, Pan Michał Bianga, 
Pan Andrzej Lessnau, Pani Ewa Światała, Pani 
Beata Żuk. Było gwarno i wesoło, a na koniec 
wszystkie dzieci otrzymały słodką niespo-
dziankę w postaci cukierków.

Sponsorami nagród byli: Urząd Gminy Cho-
czewo, Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przy-
szłość”, SRS „Huzar” Choczewo oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Choczewie.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, współorganizatorom i sponsorom 
Konkursu.

Nowości dla dzieci

Nowości dla młodzieży

Rozstrzygnięcie Gmin-
nego Konkursu Fotogra-
ficznego „Wspomnienia 

z wakacji”
8 października br.  Komisja Konkursowa w 

składzie: Pan Robert Lorbiecki, Pan Krzysztof 
Łasiński, Pani Beata Żuk spośród nadesłanych 
na Konkurs fotografii wyłoniła następujących 
laureatów:

I miejsce- Pan Bartłomiej Nowak
II miejsce- Pani Aleksandra Paluszek- Kur
III miejsce-Pani Anita Bieleninik- Oyeye
Gratulujemy laureatom i zapraszamy ich do 

naszej Biblioteki po odbiór nagród.

Zapraszamy do wypożyczania nowości wy-
dawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Zakup zrealizowano ze środków finansowych 
Biblioteki Narodowej. Przykładowe tytuły pre-
zentujemy na poniższych kolażach.
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s. 19WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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Zwycięzca w krzyżówce wylosowany!
Hasło w krzyżówce z Nr-u 8 (162) Wieści choczewskich brzmi: PIĘTNASTOLETNI KAPITAN.

Prawidłowe rozwiązania dostarczyli: Anna Zabłotnia, Wioletta Kesler, Justyna Michalak, Piotr Białk, Maria Gil, Patryk Posański, Paulina Wy-
czyńska, Sara Grabińska, Piotr Woźniak, Michalina Gradek, Barbara Zondziuk, Stanisław Gołąb, Oskar Milewicz.

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


