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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.

XLIV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 20 grudnia 2013 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 

się sesja Rady Gminy Choczewo. Na przedświąteczną sesję przybyli zaproszeni goście – Prezesi Stowarzyszeń z te-
renu Gminy Choczewo, Ksiądz Proboszcz ze Zwartowa oraz Ksiądz Proboszcz z Choczewa. Dużym zaskoczeniem dla 
wszystkich zebranych była wizyta Posła Jerzego Budnika, który zaszczycił swoją obecnością spotkanie opłatkowe dla 
radnych, zaproszonych gości i pracowników Urzędu, które odbyło się tuż po zakończeniu sesji.

Jednak przed otwarciem obrad, w przepięknej scenografii i rewelacyjnych strojach z programem artystycznym o 
tematyce świątecznej, wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ciekocinie. Do występu dzieci przygoto-
wywali nauczyciele: Pani Zdzisława Neubauer i Pan Marek Czarnowski. Dziękujemy artystom i ich opiekunom za 
wspaniały przedświąteczny występ. Sala udekorowana była pięknymi ozdobami świątecznymi, wykonanymi m.in. 
przez biorących udział w zeszłorocznym Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowym zorganizowanym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Choczewie.

Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

Na sesji Radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Ogrodowej i 

Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo. (za – 14 głosów)
2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. (za – 14)
3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (za – 13)
4. Uchwała w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdom-
nych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Choczewo. (za – 13)

5. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Choczewo na rok 2014. (za – 13)

6. Uchwała w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo. (za – 13)
7. Uchwała w sprawie udziału Gminy Choczewo w „Programie NORDA” w ramach Programu Regionalnego Mini-

sterstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorial-
nego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. (za – 13)

8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Cho-
czewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego. (za – 13)

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Choczewo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego. (za – 13)

10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. (za -13)

11. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie. (za – 13)
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XLV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 30 grudnia 2013 r. odbyła się ostatnia w minionym roku sesja Rady Gminy Choczewo.
Podczas sesji Radni podjęli Uchwały:
1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. (8 głosów – za, 5 głosów – przeciw, 2 – głosy wstrzy-

mujące się)
2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025. (8 – za, 4 – przeciw, 3 – wstrzy-

mujące się)
3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. (8 – za, 5 – przeciw, 2 – wstrzymujące się)
4. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo. (13 – za, 2 – przeciw)
Z funkcji członka Komisji Rewizyjnej zrezygnował radny K. Waloch. Na nowego członka Komisji Rewizyjnej radna 

K. Dettlaff zaproponowała radnego F. Fleminga. Radni kandydaturę przyjęli głosami: 13 - za, 1 – przeciw, 1 – wstrzy-
mujący. Następnie podjęli stosowną Uchwałę.

5. Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo oraz zmiany uchwały Nr 
II/3/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 10 grudnia 2010r. dotyczącej powołania komisji stałych Rady Gminy Choczewo. 
(13 – za, 2 – wstrzymujące się).

Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej wynika ze Statutu oraz Ustawy o Samorządzie, które mó-
wią, iż w Komisji Rewizyjnej muszą być reprezentanci każdego Klubu Rady Gminy. Do tej pory członkami Komisji 
Rewizyjnej byli przedstawiciele tylko jednego Klubu – Klubu Radnych dla Dobra Gminy Choczewo.

Z porządku obrad zdjęto podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Choczewie. (12 – za, 3 – wstrzy-
mujące 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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Tak, jak we wcześniejszych latach 
mieszkańcy Gminy Choczewo mie-
li okazję do przywitania Nowego 
Roku przed Urzędem Gminy Chocze-
wo. Odgłosy muzyki roznosiły się po 
Choczewie od godziny 2300 i przycią-
gnęły uwagę kilkuset mieszkańców 
z terenu Gminy, którzy mieli ochotę 
„wskoczyć” w Nowy Rok wspólnie z 
Wójtem Gminy – Panem Wiesławem 
Gębką, który odliczył czas do zakoń-
czenia 2013 roku, a jednocześnie do 
rozpoczęcia 2014. W momencie, gdy 
rozbrzmiała sekunda 0 rozbrzmiał 
dźwięk strzelających szampanów, a 
z dachu Urzędu Gminy zostały od-
palone fajerwerki. Podczas trwają-
cego blisko 15 minut pokazu zebrani 
mieszkańcy składali sobie życzenia, 

wiwatowali i tańczyli.

Dziękujemy serdecznie  Eugeniu-
szowi i Pawłowi Langa oraz Krystian 
Węsce za przygotowanie dla naszych 
mieszkańców pokazu fajerwerków. 

Panu Wiesławowi Usyk za doskona-
le zorganizowaną muzykę podczas 
trwania wydarzenia oraz wszystkim 
darczyńcom, którzy wsparli organi-
zację zabawy sylwestrowej.

/A.W./

Sylwester 2013

„Kto mnie może kochać więcej
Zmarznę-grzejesz moje ręce

Zszywasz spodnie, budzisz rano
Miód smarujesz mi na chlebie
Ty mnie kochasz – a ja babciu

Bardzo, bardzo kocham Ciebie.”

                                       *****
„Wszystkim dziadkom nowa zima

srebrne gwiazdki poprzypina
z taką gwiazdką każdy dziadek

mógłby iść na defiladę
białym parkiem razem z nami

na spotkanie z gołębiami.”

*****
DZIEŃ BABCI to święto obchodzone 21 stycznia dla uhonorowania wszystkich babć. Pomysł powstania święta w 

Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już dwa lata później – w 1966 r., „Express Wieczorny” 
ogłosił ten dzień „Dniem Babci”.

Tradycja obchodzenia również DNIA DZIADKA – obchodzonego 22 stycznia, zrodziła się dużo później. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku święto przywędrowało do Polski prawdopodobnie z Ameryki i stopniowo stawało się 
coraz popularniejsze.

*****

KOCHANE BABCIE, KOCHANI DZIADKOWIE!
Z okazji Waszego święta pragniemy podziękować Wam za troskę, trud i ciężką pracę.

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, nieustającego zdrowia, pogody ducha i wszelkiego zadowolenia.
Życzymy wszystkim Wam, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie 

czasem spełnienia i satysfakcji.
Prosimy Was także, żebyście młodym pokoleniom przekazali dar doświadczenia i mądrości,

który posiadacie.

Wnukowie



s. 4 nr 1 (166), styczeń 2014

„MASZOPERIA” w Gniewinie

W dniach 13-14 grudnia 2013r. w 
hotelu „Mistral” w Gniewinie odby-
ła się Konferencja pn. „Maszoperia 
w hotelu Mistrzów”. Organizatorem 
spotkania była Lokalna Grupa Rybac-
ka „Pradolina Łeby”.

„Maszoperia” skupia Lokalne Gru-
py Rybackie z województwa pomor-
skiego, które ze sobą współpracują. 
Wychodząc z założenia, że w grupie 
siła, wspomagają się w organizowa-
niu prac związanych z wdrażaniem 
Lokalnych Strategii Rozwoju Obsza-
rów Rybackich, wymieniają się do-
świadczeniami ze zrealizowanych 
projektów, współdziałają w promo-
waniu swoich obszarów, ale przede 

wszystkim wyłaniają wspólną repre-
zentację do zgłaszania postulatów do 
władz samorządowych i ministerial-
nych.

Na Konferencję przybyli przedsta-
wiciele Zarządów wszystkich człon-
ków „Maszoperii”, którzy zaprezen-
towali dotychczasowe osiągnięcia 
poszczególnych LGR-ów. Odbyła się 
także debata na temat wspólnej stra-
tegii działań w obliczu nowej per-
spektywy finansowej na lata 2014-
2020.

Gość Konferencji, Dyrektor Depar-
tamentu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego, 
pani Justyna Durzyńska dokonała 

oceny wdrażania pomorskich Lokal-
nych Strategii Rozwoju Obszarów Ry-
backich. Drugi zaproszony gość, Pan 
senator RP Kazimierz Kleina, na spo-
tkanie nie przybył.

Konferencja dowiodła, że wspólne 
działania przynoszą korzyści, a lo-
kalne samorządy i przedsiębiorcy po-
trafią bardzo dobrze wykorzystywać 
środki unijne, które służą rozwojowi 
obszarów objętych działaniem LGR.

W grudniu ub. roku przewodnic-
two „Maszoperii” zakończyła LGR 
„Pradolina Łeby” i przekazała je w 
ręce Wdzydzko-Charzykowskiej Gru-
pie LGR „Mòrénka”.

Krzysztof Łasiński

Siły na zamiary

Po raz pierwszy w tej kadencji Rady 
Gminy budżet został uchwalony w 
pierwszym terminie, tj. przed koń-
cem roku poprzedzającego rok, na 
który planowany jest budżet. Czy 
to znak politycznej stabilizacji? Nie 
sądzę. Został on bowiem przyjęty 
jedynie większością głosów. Za pod-
jęciem uchwały głosowali radni: Kry-
styna Dettlaff, Franciszek Fleming, 
Rafał Kowalski, Marian Liszniański, 
Zbigniew Sarzyński, Michał Ziela-
skiewicz, Krzysztof Łasiński oraz 
Andrzej Małkowski. Trochę to zaska-
kujący wynik głosowania, ponieważ 
w trakcie budowania budżetu i oce-
ny projektu, który zgodnie z ustawą 
przedstawił Radnym Wójt Gminy 
już 15.listopada, uwag i wniosków ze 
strony radnych opozycyjnych prawie 
nie było. Mimo to nie poparli propo-
nowanej uchwały.

Więcej kontrowersji wzbudziła 
uchwała o zaciągnięciu kredytu kon-
solidacyjnego. Po dwóch nieudanych 
próbach wreszcie udało się ją przy-
jąć: taką samą większością głosów 
jak uchwałę budżetową. Znowu prze-
ważył głos rozsądku radnego A. Mał-
kowskiego. Uchwała o zaciągnięciu 
kredytu konsolidacyjnego była ko-
nieczna, gdyż porządkuje ona finan-
se gminy w latach 2014-2025, pozwa-
la zaoszczędzić w tej perspektywie 
czasowej sporo pieniędzy na kosz-
tach obsługi kredytu i, co najważniej-
sze, umożliwia spełnienie wskaźni-
ków określonych przepisami w art. 

243 ustawy z dn. 27.sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych. Uchwa-
ła ta ściśle związana jest z uchwałą 
budżetową i jej niepodjęcie mogło 
skutkować unieważnieniem uchwa-
ły budżetowej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Należy zaznaczyć, że 
kredyt konsolidacyjny będzie obej-
mował wcześniej zaciągnięte kredy-
ty i nie zwiększy zadłużenia Gminy. 
Podjęcie tych dwóch uchwał miało 
więc decydujące znaczenie dla funk-
cjonowania Gminy w roku 2014.

Czy możemy więc mówić o tym, 
że stworzyliśmy budżet „marzeń”? 
Raczej, nie. Jego zaletą jest to, że jest 
on bardzo realny do wykonania, po-
nieważ nie ma w nim niepewnych 
dochodów, a wydatki zaplanowane 
są na miarę aktualnych możliwo-
ści. Ostatnie lata pokazały, że zbyt 
optymistycznie zakładano sprzedaż 
majątku gminnego. Jak wiadomo, 
rynek nieruchomości aktualnie jest 
bardzo słaby i planowanie dochodów 
z tej sprzedaży jest bardzo ryzykow-
ne. Zrezygnowano także z wygóro-
wanych planów dochodów z tytułu 
nałożonych mandatów.

Filarem dochodów, którymi Gmi-
na może swobodnie dysponować są 
bezpośrednie wpływy z podatków 
i udziały w podatkach. Subwencje 
i dotacje, które stanowią większą 
część dochodów budżetowych są 
głównie pieniędzmi adresowanymi, 
tzn. można je wydać tylko na cele, 
na które są przeznaczone. Przede 
wszystkim wydatkowane są one na 
oświatę i opiekę społeczną i nie wy-

starczają na te potrzeby. Wprowadze-
nie nauczania języka kaszubskiego 
w roku ubiegłym polepszyło sytuację 
oświaty o ok. 1mln, ale wciąż brakuje 
drugie tyle do zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb (nie licząc pilnych 
już inwestycji w tym dziale). Dołożyć 
trzeba więc z tego pierwszego źródła, 
czyli dochodów podatkowych. Zosta-
je zatem niewiele na podstawowe 
potrzeby Gminy, a jak wiadomo, jest 
ich bardzo dużo.

Generalnie problemem Gminy są 
zbyt małe dochody. Niewiele moż-
na już zaoszczędzić na wydatkach, 
bo gmina przecież musi na bieżąco 
funkcjonować. Polepszenie sytuacji 
finansowej Gminy może nastąpić 
jedynie poprzez zwiększenie sta-
łych dochodów. Te mogą powstać 
tylko dzięki nowym podatkom. Po-
trzeba zatem nowych inwestycji 
na terenie Gminy, które spowodują 
wzrost dochodów podatkowych. Po-
datnikami są także mieszkańcy. Im 
więcej pracujących ludzi z terenu 
Gminy tym więcej wpływów podat-
kowych. Mieszkańców nam jednak 
nie przybywa-akurat jest tendencja 
przeciwna. Ludzie emigrują, bo nie 
ma pracy. I wracamy do początku. 
Potrzeba inwestycji, które stworzą 
miejsca pracy i na stałe przyciągną 
ludzi do osiedlania się na terenie 
Gminy.

Perspektywa poprawy jest. Wszy-
scy widzimy, że inwestorzy intere-
sują się naszą Gminą. Obecnie przy-
gotowywana jest realizacja farmy 
wiatrowej w okolicach Zwartowa, 
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trwają poszukiwania gazu z łup-
ków, badania i poszukiwania zaso-
bów naturalnych prowadzone przez 
„Geofizykę” Toruń, trwają badania 
lokalizacyjne dla  potencjalnej elek-
trowni jądrowej. Czym zakończą się 
te prace? Dzisiaj jeszcze nie wiado-
mo. Każdemu jednakże z tych pro-
jektów towarzyszą społeczne emocje, 
ponieważ każda inwestycja ingeruje 
w środowisko naturalne i środowi-
sko życia człowieka. Są różne zdania 
mieszkańców na temat poszczegól-
nych działań. Jedni są bardzo „za”, 
inni energicznie protestują. Jednak 
najważniejszy jest człowiek i dla-
tego potrzeba mądrej i ostrożnej 
polityki, aby nie wylać przysłowio-
wego dziecka z kąpielą. Do podjęcia 
dobrej decyzji konieczne jest jednak 
porozumienie społeczne. Decydują-
cym o wyborze inwestora i rodzaju 
inwestycji nie może być sympatia 
ani interes wąskiej grupy ludzi, lecz 
kompromis, racja i dobro większo-
ści. Istotny jest kompromis i zrozu-
mienie problemu oraz pojęcie dobra 

społecznego. Przy tak znaczących 
inwestycjach zawsze jest rachunek 
zysków i strat. Coś trzeba poświęcić, 
aby coś zyskać. Sztuka dobrego wy-
boru polega na tym, aby więcej zy-
skać. Jednak o wszystkim decydują 
ludzie. Społeczeństwo wybrało swo-
ich przedstawicieli, aby podejmowa-
li strategiczne, często trudne decyzje. 
Trzeba mądrego porozumienia rad-
nych, co niestety, nie jest w naszej 
Gminie łatwe. Atmosfera wzajemnej 
podejrzliwości, oskarżeń, podjazdo-
wych wojenek nie sprzyja dobrej pra-
cy i myśleniu o wspólnym, dobrym 
interesie Gminy. Hasło przywołujące 
działania dla dobra Gminy traci na 
wartości, jeśli w praktycznym dzia-
łaniu oznacza jedynie walkę o inte-
resy wąskiej grupy ludzi i wygórowa-
ne ambicje. Potrzeba zjednoczenia sił 
dla wspólnego dobra, a wtedy trud-
ności uda się pokonać.

Pamiętajmy jednak o tym, że z pu-
stego i Salomon nie naleje. Nie bę-
dzie oczekiwanego rozwoju Gminy 

bez zwiększenia stałych dochodów.
Spójrzmy jeszcze na planowane in-

westycje gminne. Są one skromne. 
Wprawdzie prognozowane są one na 
wartość ok. 935tys.zł, ale znaczące 
są tylko trzy: odnowa nawierzchni 
na ulicy Kusocińskiego w Chocze-
wie (200tys.zł) oraz budowa budynku 
zaplecza socjalnego dla boiska spor-
towego w Kopalinie (600 tys. zł) i re-
mont świetlicy w Łętowie (40tys.zł.), 
przy czym te dwa ostatnie zadania 
wspomagane będą ze środków unij-
nych. To niezbyt dużo w stosunku 
do potrzeb, ale na miarę aktualnych 
możliwości finansowych Gminy.

Jeśli w ciągu roku wpłyną dodat-
kowe środki do budżetu możliwe 
jest jeszcze wybudowanie domu so-
cjalnego w Zwartowie oraz odcinka 
kanalizacji Przebendowo-Kurowo. 
Byłyby to inwestycje także wspoma-
gane przez środki zewnętrzne.

Dużo to czy mało? Akurat tyle na 
ile nas stać.

Krzysztof Łasiński

PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Głośno było ostatnio o moż-

liwości znacznego zasilenia budże-
tu Gminy. Zapowiadał Pan, że na-
stąpi to już wkrótce...

Wójt Wiesław Gębka: Otrzyma-
liśmy z Urzędu Skarbowego w Wej-
herowie decyzję o zwrocie VAT za 
inwestycje zrealizowane w Gmi-
nie Choczewo w latach 2008 – 2012 
(m.in. za modernizację oczyszczalni 
ścieków w Choczewie, modernizację 
Ośrodka Zdrowia w Choczewie oraz 
kanalizację Zwartowo). Na jej pod-
stawie mieliśmy otrzymać wpłatę do 
3.grudnia 2013r. Niestety, w związku 
z tym, że Gminny Zakład Komunal-
ny jest jednostką budżetową Urzę-
du Gminy, a nie spółką, realizacja 
zwrotu napotyka na pewne prze-
szkody i Urząd Skarbowy przeprowa-
dza ponownie szczegółowe kontrole, 
które opóźniają wypłatę przyzna-
nej Gminie kwoty w wysokości ok. 
1.600.000,00 zł.

w.w.: Czy podjęcie uchwały o za-
ciągnięciu kredytu konsolidacyjne-

go oznacza zwiększenie zadłużenia 
Gminy?

Wójt W. Gębka: 30 grudnia 2013 
r., podczas sesji Rady Gminy, Radni 
(choć niejednogłośnie) w końcu zde-
cydowali się podjąć uchwałę o zacią-
gnięciu przez gminę kredytu kon-
solidacyjnego, mającego połączyć 
spłatę sześciu kredytów i pożyczek, 
które obecnie Gmina spłaca. Zacią-
gnięcie tego kredytu co prawda wy-
dłuży spłaty całkowite do 2025 roku, 
ale jednocześnie pozwoli zmniejszyć 
obciążenia Gminy w okresie objętym 
spłatą kredytu, a przede wszystkim 
spełnić wskaźniki określone zno-
welizowaną ustawą o finansach pu-
blicznych. Po raz kolejny podkreślę, 
że zaciągnięcie kredytu konsolida-
cyjnego nie zwiększy obecnej kwoty 
zadłużenia budżetu gminy.

w.w.:Jak ocenia Pan budżet Gmi-
ny na 2014 rok?

Wójt W. Gębka: Zaproponowany 
przeze mnie tegoroczny budżet zo-
stał przyjęty przez Radnych na sesji 
30 grudnia 2013 r.. I choć w określo-
nym uchwałą terminie nie wpłynę-
ły od Radnych opozycyjnych żadne 
uwagi, to nie został on przyjęty jed-
nogłośnie.

Budżet na 2014 rok jest moim zda-
niem wyjątkowo dobrze skonstru-
owanym budżetem, gdyż zostały w 

nim urealnione dochody, zwłaszcza 
ze sprzedaży nieruchomości gmin-
nych.

W ostatnich latach bowiem popyt 
na nieruchomości (nie tylko gmin-
ne) jest bardzo niski.

Zaplanowanych jest również kilka 
inwestycji: remont 400 m ulicy Ku-
socińskiego w Choczewie, który ze 
względu na to, że jest to droga powia-
towa, zostanie zrealizowany wraz ze 
Starostwem Wejherowo oraz budo-
wa zaplecza boiska w sołectwie Ko-
palino-Lubiatowo i remont świetlicy 
w Łętowie, na które zostały wydane 
pozwolenia, a część kosztów budowy 
i remontu zasili dotacja z funduszy 
Unii Europejskiej. Przyjęliśmy wa-
runkowo do realizacji także dwie ko-
lejne inwestycje. Planujemy budowę 
domu socjalnego w Zwartowie, na 
którą posiadamy już stosowne po-
zwolenia, a za pieniądze przekaza-
ne przez inne samorządy zakupiono 
stal zbrojeniową i pustaki oraz wy-
konać odcinek kanalizacji Przeben-
dowo-Kurowo.

Mówię warunkowo, bo nie prze-
znaczono na te cele pieniędzy w 
uchwale budżetowej. Jeśli tylko fun-
dusze się pojawią, a jest to bardzo 
prawdopodobne, natychmiast przy-
stąpimy do realizacji tych zadań.
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O zmianach w planowanych na ten 
rok w poborze opłaty za zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków, 
a także o nowych cenach, sprzęcie i 
rozmawiam z Dyrektorem Gminne-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Choczewie, Panem Mirosławem 
Rogaczewskim.

w.w.: 13 listopada 2013 r. na sesji 
Rady Gminy Radni podjęli uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia no-
wych taryf oraz zasad rozliczenia 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Choczewo mają-
ce obowiązywać od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2014. Czym podyk-
towana jest ta podwyżka? Widnie-
je w niej również zapis o opłacie 
abonamentowej i stawce opłat za 
dokonywane rozliczenia w budyn-
kach wielolokalowych. Czym są, i 
jak duże będą te dodatkowe opłaty?

Dyrektor M. Rogaczewski: Pod-
wyżka opłat za odbiór ścieków po-
dyktowana jest po pierwsze tym, że 
obsługa nowej oczyszczalni wyma-
ga zużycia zwiększonej ilości ener-
gii elektrycznej, a po drugie tym, 
że zmniejszyły się dopłaty z Urzędu 
Gminy dla klientów indywidual-
nych. Nowością dla naszych odbior-
ców jest wprowadzenie opłaty abo-
namentowej od przyłącza, za tzw. 
gotowość Zakładu do zapewnienia 
poboru wody przez mieszkańca. W 
50 % gmin w województwie funk-
cjonuje ona już od dawna. W naszej 
gminie skierowana jest ona głównie 
do sezonowych mieszkańców, którzy 
pobierają wodę jedynie w miesią-
cach letnich. Powoduje to koniecz-
ność przepłukiwania sieci poza sezo-
nem i naraża Zakład na ponoszenie 
dodatkowych kosztów z tym zwią-
zanych. W związku z tym obniżyli-
śmy cenę wody a wprowadziliśmy 
abonament, co spowoduje, że każdy 
będzie ponosił koszty utrzymania 

sieci wodociągowej, a nie tylko stali 
mieszkańcy.

Od stycznia zamierzamy wprowa-
dzić również zmiany w rozliczeniach 
odbiorców naszych usług w budyn-
kach wielolokalowych. Dotychcza-
sowe umowy zawierane indywidu-
alnie z odbiorcami były niezgodne z 
Ustawą, gdyż Zakład powinien posia-
dać umowę z zarządcą lub właścicie-
lem nieruchomości, w której będzie 
zawarty sposób rozliczania się za po-
braną wodę i odprowadzane ścieki. 
Wprowadzając taką opłatę zgodnie 
z Ustawą daliśmy możliwość miesz-
kańcom takich budynków wyboru, 
w jaki sposób chcą być rozliczani, czy 
przez zarządcę czy przez nasz Zakład.

w.w.: Czy stawki za wywóz nie-
czystości płynnych z terenu Gminy 
Choczewo również uległy zmianie?

Dyrektor M. Rogaczewski: Ceny 
wywozu nieczystości płynnych 
podlegają niejako sezonowości. W 
związku z tym, że w sezonie wzra-
sta zapotrzebowanie na tę usługę, 
a nasza oczyszczalnia jest w stanie 
przyjąć jedynie 55 m3 ścieków na 
dobę, zmuszeni jesteśmy korzystać z 
oczyszczalni w Gniewinie, więc koszt 
jaki z tego tytułu ponosimy jest więk-
szy choćby ze względu na dojazd do 
Gniewina. Przykładowo cena za wy-
wóz nieczystości płynnych z Lubia-
towa w sezonie wynosi 200,00 zł, a 
poza sezonem 150,00 zł.

w.w.: Jaki sprzęt zakupiono w 
minionym roku i czy w roku bieżą-
cym planowany jest dalszy rozwój 
Zakładu?

Dyrektor M. Rogaczewski: W roku 
2013 zakupiliśmy miniładowarkę do 
przerzucania osadu, zamiatarkę i 
pług śnieżny do tej ładowarki. Dosto-
sowaliśmy do naszych potrzeb samo-
chód przejęty od Straży Pożarnej w 
Choczewie. Zakupiono do niego becz-

kę o pojemności 7 m3, oraz pompę i 
wąż aby mógł on sprawować funkcję 
samochodu asenizacyjnego. Przepro-
wadziliśmy kapitalny remont cią-
gnika rolniczego. Zakupiono również 
nowy program do rozliczeń opłat za 
wodę i ścieki, umożliwiający wysta-
wianie przez inkasenta rachunku 
bezpośrednio po pobraniu opłaty. W 
związku z tym mam prośbę, aby do-
konywać opłat właśnie u inkasenta, 
gdyż ułatwi to rozliczanie, a dodat-
kowo spowoduje oszczędności dla 
mieszkańca, ponieważ od 1 stycznia 
Bank za każdą wpłatę pobiera pro-
wizję. Koszty prowizji za dokonaną 
wpłatę poniesie wówczas Zakład.

Planów na rozwój Zakładu jest na 
pewno wiele, jednak aby mógł się 
on tak naprawdę rozwinąć, musiał-
by zostać przekształcony w spółkę 
Gminy Choczewo i świadczyć usługi 
wszystkim mieszkańcom i przed-
siębiorstwom, i nie tylko związane z 
dostarczaniem wody i odprowadza-
niem ścieków, również na zewnątrz 
Gminy.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W CHOCZEWIE

SPOTKANIE 
PODSUMOWUJĄCE 

ZBIÓRKĘ 
ŻYWNOŚCI

Dnia 18.12.2013 r. w Sali konferen-
cyjno – wystawowej Centrum Infor-
macji Turystycznej Urzędu Gminy w 
Choczewie odbyło się spotkanie pod-

sumowujące przedświąteczną zbiór-
kę żywności organizowaną przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Starbie-
nina pod patronatem Banku Żywno-
ści.

Na spotkanie przybyli zaproszeni 
goście oraz wszyscy, którzy aktywnie 
zaangażowani byli w akcję zbierania 
żywności. Swoją obecnością spotka-

ni zaszczycili Państwo Maria i Wła-
dysław Ornowscy z Fundacji „Pan 
Władek” z Gdańska.

Tradycyjne potrawy wigilijne i 
ciasta, które znalazły się na stołach 
przygotowały Panie z Kół Gospodyń z 
Gminy Choczewo.

/w.w./



s. 7WIEŚCI CHOCZEWSKIE

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
EMERYTÓW 

I RENCISTÓW

19 grudnia 2013 r. Zarząd Koła 
Emerytów i Rencistów w Choczewie 
zorganizował dla swoich członków 
i sympatyków przedświąteczne spo-
tkanie opłatkowe. Tradycyjnie odby-
ło się ono w Restauracji „Pod Kaszta-
nem”.

Przy świątecznych stołach zgroma-

dziła się liczna grupa seniorów. Na 
uroczystość przybyli również zapro-
szeni goście, m.in.: Prezes wejherow-
skiego oddziału Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów Wacław Po-
trykus, Wójt Gminy Choczewo Wie-
sław Gębka, Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński, 
ks. Proboszcz Wojciech Szmeichel, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
Andrzej Soboń, Dyrektor Kaszubskie-
go Banku Spółdzielczego w Chocze-
wie Katarzyna Olszowiec.

W podziękowaniu za wieloletnią 
pracę w Zarządzie i na rzecz Koła, 
Prezes Wacław Potrykus i Prezes 
Ignacy Goyke wręczyli Pani Irenie 
Lorek nominację na honorowego 
członka Zarządu.

Po przemówieniach i życzeniach 
zaproszonych gości, refleksji księ-
dza dotyczącej świąt i błogosławień-
stwie, przyszedł czas na dzielenie się 
opłatkiem, wzajemne życzenia oraz 
wigilijny posiłek.

/w.w./



s. 8 nr 1 (166), styczeń 2014

XV Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich

W sobotę 18 stycznia 2014 r. w Cen-
trum Kultury i Bibliotece w Gniewi-
nie odbył się XV Powiatowy Turniej 
Kół Gospodyń Wiejskich.

W Turnieju uczestniczyło sześć Kół 
Gospodyń z terenu Powiatu wejhe-
rowskiego. Naszą Gminę reprezento-
wały Panie z KGW Sasino. W czasie 
Turnieju Panie rywalizowały ze sobą 
w pięciu konkurencjach: kulinaria, 
edukacja, piosenka, taniec i moda.

W pierwszej konkurencji – kulina-

ria - zwyciężyło KGW Sasino. Nagro-
dę Główną – GRAND PRIX za całość 

jury przyznało 
Kołu Gospodyń 
Wiejskich z 
Rybna.

W czasie 
przerwy, pod-
czas gdy jury 
prowadziło ob-
rady, przedsta-
wicielki każde-

go z Kół wzięły udział w miniturnieju 
bowlingowym, w którym drugie 
miejsce zdobyły Panie z KGW Sasino.

Naszym Paniom w czasie Turnieju 
kibicowali, m.in. Wójt Gminy Cho-
czewo Wiesław Gębka, Z-ca Wójta 
Robert Lorbiecki, Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo Krzysztof Ła-
siński oraz Radny Powiatowy Wa-
cław Seweryn, a także sympatycy 
sasińskiego Koła.

/w.w./

Norweska Gmina Sømna to na-
sza Gmina partnerska. Jej centrum 
administracyjnym i siedzibą władz 
jest miejscowość Vik. Urzęduje tam 

m.in.: burmistrz Pan Edmund Dah-
le i administrator Gminy Pan Signar 
Kristoffersen.

W norweskich gminach, podobnie 
jak u nas, funkcjonuje Rada Gminy. 
Podczas wrześniowego pobytu w za-
przyjaźnionej Gminie Sømna mie-
liśmy przyjemność uczestniczyć w 
sesji Rady Gminy Sømna, podczas 
której swoje wystąpienie miał rów-
nież Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka. W trakcie jej trwania mogli-
śmy dowiedzieć się jak w Gminie 
Sømna funkcjonuje samorząd.

Obradom norweskiej Rady Gminy 
przewodniczy wójt, który udziela gło-
su Radnym. 17 radnych wybieranych 
jest podczas wyborów przez miesz-

kańców Gminy. Z kolei Radni wy-
bierają spośród siebie pięcioosobowy 
Zarząd. W Radzie Gminy funkcjonują 
Komisje ds. rolnictwa, lasów, kon-

troli, pracy, inwestycji, 
skarg oraz Rada Star-
szych, Rada Młodzieży 
i Rada Niepełnospraw-
nych. Rada Gminy wy-
biera Administratora, 
który jest głównym 
zarządcą Gminy. Admi-
nistrator ponosi pełną 
odpowiedzialność za 
decyzje polityczne i ad-

ministracyjne Rady Gminy, a także 
za ich realizację. Radca ma również 
bezpośredni nadzór nad jednostka-
mi, którymi Urząd zarządza: szkoły, 
przedszkola, ośrodki zdrowia, ZUS, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblio-

teka i ośrodki kultury oraz dział 
techniczny. Wszystkie działania po-
dejmowane przez Zarządcę i Radę 
Gminy kontrolowane są przez spe-
cjalną komisję z województwa. W 
niektórych przypadkach współpraca 
ta trwa cały czas, gdyż województwo 
jest odpowiedzialne za część zadań 
na terenie każdej gminy, w tym np. 
drogi, czy szpitale. Władze Gminy i 
Rada Gminy współpracują również z 
sąsiednimi gminami.

Natomiast Burmistrz, będący 
przedstawicielem partii rządzącej, 
pełni bezpośredni nadzór nad osoba-
mi zarządzającymi każdym działem 
w Urzędzie: kadr, finansowy, ewi-
dencji, biznesu, zdrowia publiczne-
go, rolnictwa, przemysłu i kultury 
oraz techniczny. Cdn….

/w.w./

BLIŻEJ SØMNY
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

UWAGA !!!

ROLNICY GMINY CHOCZEWO
DNIA 19 LUTEGO 2014 ROKU O GODZ. 09.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY CHOCZEWO
ZORGANIZOWANE ZOSTANIE SZKOLENIE

W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM

OSOBY KTÓRYM UPRAWNIENIA KOŃCZĄ SIĘ W 2014 ROKU
PROSZONE SĄ O KONTAKT W CELU ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ

DORADCA ROLNICZY - ELŻBIETA BŁAŻEJEWSKA 797-010-642

ŻYCZENIA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Wszystkim Emerytom i Rencistom z Gminy Choczewo życzymy by Nowy Rok 
2014 przyniósł radość, z tego co jest, nadzieję na to co przed Wami. Życzymy 

niezawodnego zdrowia i wszelkiej pomyślności, uśmiechu i pogody ducha na 
każdy nadchodzący dzień. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia udało się 

Wam zrealizować, bo tylko one nadają życiu sens.

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie

CENTRUM EKSPERYMENT 
Z POKAZAMI 

O ENERGETYCE JĄDROWEJ

W dniu 23 listopada 2013 r. dzieci 
z trzech gmin Choczewo, Gniewino 
oraz Krokowa wyjechały do Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Pomorskim 
Centrum Naukowo-Technologicz-
nym w Gdyni. Wyjazd zorganizo-
wany został przez PGE EJ 1, spółkę 
celową odpowiadającą za budowę 
pierwszej polskiej elektrowni jądro-
wej.

Dzieci biorące udział w wycieczce 
w okresie wakacyjnym uczestniczy-

ły w świetlicowych warsztatach ar-
tystycznych zorganizowanych przez 
Lokalny Punkt Informacyjny.

W Centrum Eksperyment naj-
pierw wysłuchały dwóch wykładów 
o ochronie radiologicznej oraz o źró-
dłach energii, przygotowanych przez 
zespół Fundacji Forum Atomowe.

Następnie czas upłynął im na od-
krywaniu atrakcji Centrum Nauki 
EXPERYMENT, którego celem jest 
„łączenie nauki i zabawy w atrak-
cyjną formę spędzania czasu na 
interaktywnych wystawach oraz 
poprzez prowadzenie działań ko-
munikujących naukę”. W Centrum 
Nauki EXPERYMENT dzieci mogły 

przyswoić wiedzę dotyczącą energii 
i lepiej zrozumieć otaczające proce-
sy z nią związane. Dzieci były zafa-
scynowane i bardzo zainteresowane 
dostępnymi eksponatami i bardzo 
chętne odkrywały zakamarki świata 
„ukrytego” w CN EXPERYMENT.

Serdeczne podziękowania należą 
się pani Anecie Bąk oraz panu Woj-
ciechowi Paździo za pomoc w opiece 
nad dziećmi.

Serdecznie zapraszamy do aktyw-
nego udziału w działaniach eduka-
cyjnych prowadzonych w ramach 
działalności Lokalnego Punktu Infor-
macyjnego w Choczewie.

/M.G./
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWO

Już po raz drugi Sołtys i Rada So-
łecka z Choczewa wcielili się w rolę 
Świętego Mikołaja i przed Świętami 
Bożego Narodzenia odwiedzili pod-
opiecznych z Domu Pomocy Społecz-
nej „Zacisze” w Osiekach, obdaro-
wując pensjonariuszy paczkami ze 
słodyczami.

Świąteczne paczki od Sołectwa 
Choczewo trafiły także do przedszko-
laków z Samorządowego Przedszkola 
w Choczewie i Niepublicznego Przed-
szkola w Choczewie. Część paczek 
sołectwo przeznaczyło jako fanty na 
loterię zorganizowaną dnia 12.01.2014 
r. przez choczewski Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Życzenia Noworoczne

Wszystkim mieszkańcom Sołectwa 
Choczewo składamy życzenia wszel-
kiego dobra, spokoju i pomyślności.

Życzymy Państwu, aby był to rok 
szczęśliwy i bogaty w pozytywne do-
znania, aby przyniósł wiele satysfak-
cji z własnych dokonań, i aby spełnił 
pokładane w nim nadzieje.

Niech w Nowym Roku świat będzie 
dla nas pełen ciepła, radości i przy-
jaciół, a w naszych domach niech 
nigdy nie zabraknie miłości, życzli-
wości i zrozumienia.

Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Choczewo

SOŁECTWO KIERZKOWO

Kierzkowo

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kierzkowie zakończyło 
realizację operacji pod nazwą „Wierz-
ba - to nie tylko biomasa – organiza-
cja warsztatów rękodzielniczych na 
terenie gminy Choczewo”.

Projekt realizowany był w zakresie 
małych projektów w ramach działa-

nia 413 Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju objętego PROW 2007-2013. 
Udział  w warsztatach wzięło około 
20 uczestniczek zamieszkałych na 
terenie Gminy Choczewo. Zajęcia 
składały się z wykładu i trzech róż-
nych warsztatów powiązanych jed-
nym tematem: wierzba.

Wykład na temat „Biomasy” został 
przeprowadzony w Sali Centrum In-
formacji Turystycznej w Choczewie. 
W wykładzie wzięli udział uczestnicy 
warsztatów oraz młodzież.

Pierwszy z warsztatów praktycz-
nych obejmował hafciarstwo. Pro-
wadzącą była p. Barbara Zondziuk 
- utalentowana artystycznie miesz-
kanka Gminy Choczewo. Uczestnicz-
ki zajęć wyszywały ściegiem krzy-
żykowym na płótnie dwa wizerunki 
obrazujące wierzbę.

Drugi z warsztatów - warsztaty wi-
kliniarskie - poprowadził mistrz ko-
szykarstwa p. Wojciech Solka, zam. 
w Śniechach, który oprócz prowa-
dzenia warsztatów „koszykarskich” 
współpracuje z wieloma muzeami 
regionalnymi. Zajęcia obejmowały 
pokaz obróbki wikliny połączony z 
zapoznaniem uczestników z podsta-
wową techniką wyplatania koszy. 
Podczas zajęć uczestniczki samo-
dzielnie wyplatały przedmioty użyt-
kowe z wikliny.

Trzeci z warsztatów poświęcony 
florystyce, poprowadziła mistrzyni 

tej sztuki - Aleksandra Ciecholewska, 
od wielu lat prowadząca z powodze-
niem warsztaty zarówno dla amato-
rów jak i profesjonalistów z branży 
wikliniarskiej. Na warsztatach flo-
rystycznych zajmowałyśmy się ob-
róbką pięknych kwiatów, wykony-
waniem przeróżnych ozdób do nich, 
układaniem bukietów oraz tworze-
niem dekoracji z udziałem wikliny.

Wszystkie prace wykonane pod-
czas warsztatów przeszły na wła-
sność uczestniczek. Zajęcia przebie-
gały w nadzwyczaj miłej i przyjemnej 
atmosferze.

Wszystkie uczestniczki biorące 
czynny udział w zajęciach progra-
mu „Wierzba to nie tylko biomasa…” 
kończyły je z nieukrywanym zado-
woleniem. Posiadły bowiem umie-
jętności, które zaprocentują z pew-
nością piękniejszym wystrojem ich 
mieszkań oraz możliwością ewen-
tualnego zarobkowania. Ponadto  
uczestniczki programu mogą dzie-
lić się nabytą wiedzą z najbliższymi 
osobami i znajomymi propagując ten 
niełatwy, ale jakże przydatny kunszt 
w swoich środowiskach.

Sabina Fleming

SOŁECTWO STARBIENINO

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W STARBIENINIE

Dnia 15 grudnia 2013 r. w siedzibie 
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowe-
go w Starbieninie odbyło się, zorga-
nizowane przez Radę Sołecką i Koło 
Gospodyń Wiejskich Starbienino, 
spotkanie opłatkowe dla wszystkich 
mieszkańców Sołectwa.

W spotkaniu uczestniczyli również 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Cho-
czewo Wiesław Gębka, Przewodni-
czący Rady Gminy Krzysztof Łasiński 
oraz Księża Parafii Choczewo – ks. 
Proboszcz Wojciech Szmeichel i ks. 
Wikary Dawid Rożek.
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Zaproszony na ten wieczór zespół 
muzyczny wprowadzał zebranych w 
świąteczny nastrój.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tego sympatycznego spotka-
nia, a także tym, którzy na to spotka-
nie przybyli.

Sołtys Sołectwa Starbienino

SOŁECTWO ŻELAZNO

MIKOŁAJKI

W dniu 15.12.2013 r. o godzinie 15.00 
na świetlicy wiejskiej w Żelaznej 
odbyło się spotkanie małych miesz-
kańców naszego sołectwa z miko-
łajem. Po przywitaniu licznie zgro-
madzonych gości, sołtys zaprosił na 
salę Mikołaja, w którego rolę wcielił 
się członek Rady Sołeckiej – Pan Ste-

fan Wika. Mikołaj wręczał dzieciom 
paczki ze słodyczami, za co musiały 
wyrecytować wierszyk, zaśpiewać 
piosenkę lub opowiedzieć bajkę. Po 
rozdaniu prezentów dzieci bawiły się 
przy muzyce.

Sołtys Ryszard Kieza serdecznie 
dziękuje Pani Halinie Tilak za nad-
zorowanie imprezy i przygotowanie 
paczek.

Sołtys Ryszard Kieza

22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
ZAKOŃCZONY

Z przyjemnością informujemy, że rekord z 2012 r. został pobity i aktualnie wynosi 
14.238,05 zł

Zapraszamy na naszą stronę internetową gdzie można obejrzeć galerię zdjęć z imprezy:
www.stek-choczewo.org.pl

Dziękujemy Wszystkim sponsorom, darczyńcom, ofiarodawcom oraz wolontariuszom,  
dzięki którym wspólnie pobiliśmy rekord.

Szczególne podziękowania należą się członkom naszego stowarzyszenia, DH Wilki, Gromadzie Zuchowej „Mali 
Korsarze” oraz Fundacji Siłacze Pomorza za wspólną organizację, ciężką pracę, a przede wszystkim za serce oka-
zane podczas Finału  WIELKIE DZIĘKI

Lista darczyńców:
Prezydent RP p. Bronisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów, Premier p. Donald Tusk, Nadleśnictwo Choczewo 

- p. Ewa Rogaczewska, Wójt Gminy Choczewo - p. Wiesław Gębka, Usługi Ogólnobudowlane Lubiatowo - p. Sławomir 
Dziobak, Fundacja Siłacze Pomorza, Choczewska Drużyna Harcerska „WILKI”, Choczewska Gromada Zuchowa „Mali 
Korsarze”, Rada Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo, Urząd Morski Lubiatowo, Wydział Kultury Starostwa 
Powiatowego Wejherowo, Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie, Gminna Biblioteka Publiczna, Kaszubski Bank 
Spółdzielczy Choczewo, OSP Choczewo, Zespół Szkół w Choczewie, Zespół Muzyczny „ Krzyski”, Zespół Muzyczny 
„CONTRA”, Szkoła Podstawowa w Ciekocinie, Przedszkole Samorządowe w Choczewie, Przedszkole Niepubliczne w 
Choczewie, Rada Sołecka Choczewo, KR KGW Choczewo, KR KGW Kierzkowo, KGW Starbienino, KGW Sasino, PGE 
LPI Choczewo, Choczewskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Gospodarstwo Agroturystyczne „OLA” Słajszewo, Go-
spodarstwo Rolne p. Krzysztof Woźniak, Gospodarstwo Rolne p. Krzysztof Langer, Kwiaciarnia p. Katarzyna Wroń-
ska, Restauracja „Pod Kasztanem”, Stacja Paliw HOBET, Sklep Spożywczy MELAN, Restauracja „PESTKA”, Sklep „CZER-
-MAR”, Sklep Husqvarna Choczewo, Cukiernia „IWONKA” Łęczyce, Cukiernia Krzysztof Wenta, Piekarnia „Mateusz” 
Choczewo, Piekarnia „Starowiejska” Ciekocino, Sklep WODNIK Choczewo, Sklep Perełka, Sklep Raven, Sklep KA.PI.RA, 
A. Z. Gawryszewscy Kierzkowo, F.H.U. MARTIN Choczewo, Salon Fryzjerski KAROLINA Choczewo, IMR Sp. z o.o. Kar-
toszyno, TROPOS s.c., Sklep MOTO-GAMa, p. Aleksander Skotarczak Choczewo, Systemfloor p. Piotr Walczak, p. Józef 
Hintzke Lublewko, Sklep Zby-Woj Sasino, Sklep MAGIS Choczewo, p. Dorota Borówka Kierzkowo, Kwiaciarnia Nefryt, 
Kwiaciarnia Bogusława Groen, Sklep Kopciuszek, Usługi krawieckie MAJA, Przewozy Pasażerskie Beata BUS, Pokrycia 
Dachowe p. Patryk Bianga, Sklep Farbolak, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI”, SRS „Hu-
zar” Choczewo, Klub Sportowy „GRYF” Wejherowo, Restauracja „Kasztanowy Gościniec” Strzebielinko, DJ p. Szczepan 
Czaja, Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”, Mieszkańcy Gminy Choczewo

Dziękujemy za występy artystyczne dyrekcji, nauczycielom i dzieciom z Zespołu Szkół w Choczewie; dziękujemy 
dyrekcji, nauczycielom i dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Ciekocinie; dziękujemy za występy muzyczne: Aleksan-
drze Łasińskiej, Malwinie Sarzyńskiej, Aleksandrze Hinc, Agacie Knapińskiej oraz zespołowi muzycznemu „Krzyski” 
i zespołowi „Contra” za oprawę muzyczną.

Dziękujemy druhom z OSP Choczewo za profesjonalny pokaz udzielenia pierwszej pomocy „NA RATUNEK”.
Światełko do nieba - pokaz sztucznych ogni  zostało ufundowane z darowizn otrzymanych od p. Ewy Rogaczewskiej 

(c.d. na str. 17)

S T O W A R Z Y S Z E N I E  „ S T E K ”
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PUNKTPUNKT          SELEKTYWNEJSELEKTYWNEJ          ZBIÓRKIZBIÓRKI          ODPADÓWODPADÓW    

Punkt będzie czynny w godzinach od 09.00 do 14.00, przed Urzędem Gminy Choczewo, w dni 

wyznaczone w harmonogramie (aby skorzystać z punktu należy okazać dokument potwierdzający 

zamieszkiwanie na terenie gminy np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

WW  PUNKCIEPUNKCIE  SELEKTYWNEJSELEKTYWNEJ  ZBIÓRKIZBIÓRKI  ODPADÓWODPADÓW  możnamożna  oddać:oddać:

− Odpady niebezpieczne tj.: chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony 

roślin), leki, akumulatory, świetlówki, zużyte kartridże i tonery, przepracowany olej,

− Odpady zielone,  

− Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.), 

− Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, 

materace, pierzyny),

−  Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 

− Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, 

wózki i chodziki dziecięce, 

− Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki), 

− Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, 

komputery itp.), 

− Stolarka okienne i drzwiowa, 

− Zużyte opony.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW PROBLEMOWYCH: 

Miesiąc Dzień

Styczeń 11

Luty 08

Marzec 08

Kwiecień 5, 26

Maj 10, 31

Czerwiec 7, 28

Ponadto odpady wielkogabarytowe (tj. meble, urządzenia sanitarne itp.), zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz zużyte opony można oddać  podczas tzw. wystawek organizowanych 2 razy w 
roku w okresie od 15 kwietnia do 30 maja oraz od 1 września do 15 października. 
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REJON 

D
zi

e
ń

MIESIĄC /ROK 2014              (I półrocze)

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECEŃ MAJ CZERWIEC

WTOREK 7,21 4,18 4,18 1,15 6,20 3,17

WTOREK 14,28 11,25 11,25 8,22 13,27 10,24

CZWARTEK 9,23 6,20 6,20 3,17 15,29 12,26

CZWARTEK 2,16 6,20 6,20 3,17 8,22 5,2O

CZWARTEK 9,23 13,27 13,27 10,24 15,29 12,26

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTÓW ( WORKI ŻÓŁTE ORAZ ZIELONE )
REJON Dzień STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECEŃ MAJ CZERWIEC

ŚRODA 29 26 26 30 28 25

CHOCZEWO ŚRODA 22 19 19 16 21 18

ŚRODA 8 5 5 2 7 4

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW 
DOMOWYCH Z TERENU GMINY CHOCZEWO

     LUBLEWKO, LUBLEWO, STARBIENINO, 
CHOCZEWO:  UL.  PUCKA, PIERWSZYCH 

OSADNIKÓW, WOJSKA POLSKIEGO, 
PIWNA, SZKOLNA, KOWALEWSKIEGO, 

KRÓTKA, BAŁTYCKA

ŁĘTOWO, ŁĘTÓWKO, SŁAJKOWO, 
GARDKOWICE, KARCZEMKA 

GARDKOWSKA , CHOCZEWO: UL. 
CHMIELNA , KUSOCIŃSKIEGO, 

KOŚCIUSZKI, PRUSA, REYMONTA, 
MICKIEWICZA, KONOPNICKIEJ, MATEJKI, 
OGRODOWA, ŁĄKOWA, ŁOWIECKA, LISIA, 

RÓŻANA, ŚWIERKOWA, OSADA LEŚNA 

ŻELAZNO, KUROWO, PRZEBENDOWO, 
PRZEBENDÓWKO, BORKOWO, 

BORKÓWKO, ZWARTOWO, ZWARTÓWKO, 
ZWARCIENKO, GOŚCIĘCINO

LUBIATOWO, KOPALINO,  KIERZKOWO, 
KARCZEMKA KIERZKOWSKA, OSIEKI 

LĘBORSKIE

OSETNIK (STILO), SASINO, CIEKOCINO, 
CIEKOCINKO, SŁAJSZEWO, SŁAJSZEWKO, 

BIEBROWO, CHOCZEWKO, JACKOWO 

LUBLEWKO, LUBLEWO, STARBIENINO, 
ŁĘTOWO, ŁĘTÓWKO, SŁAJKOWO, 

GARDKOWICE, KARCZEMKA 
GARDKOWSKA, ŻELAZNO, KUROWO, 
PRZEBENDOWO, PRZEBENDÓWKO, 

BORKOWO, BORKÓWKO, ZWARTOWO, 
ZWARTÓWKO, ZWARCIENKO, 

GOŚCIĘCINO            

OSETNIK (STILO), SASINO, CIEKOCINO, 
CIEKOCINKO, SŁAJSZEWO, SŁAJSZEWKO, 
BIEBROWO, CHOCZEWKO, LUBIATOWO, 

KOPALINO, JACKOWO, KIERZKOWO, 
KARCZMA KIERZKOWSKA, OSIEKI 

LĘBORSKIE

UWAGA:      
Usytuowanie pojemnika określa  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo i w 

przypadku, gdy brak jest miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd pojazdu przeznaczonego do odbioru 
odpadów na posesji, pojemniki i worki z odpadami komunalnymi powinny być ustawione przed posesją przy 

krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.
Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 7:00.

P.W. AGORA - 1 Sp. z o.o. w Lęborku       tel.: 59 862 24 18
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Rodzaj  odpadu

D
zi

e
ń MIESIĄC /ROK 2014              (I półrocze)

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECEŃ MAJ CZERWIEC

WTOREK 7,14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8,15,22 6,13,20,27 3,10,17,24

ŚRODA 8,22,29 5,19,26 5,19,26 2,16,30 7,21,28 4,18,25

     HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z TERENU             
                       GMINY CHOCZEWO – budynki wielorodzinne                                    
                          Choczewo ul. Pucka 10, 12, 14, 16                                                    

                         Choczewo ul. Wojska Polskiego 3, 5                                       

Zmieszane 
odpady 

komunalne

Odpady 
selektywnie 

zbierane

Opłaty za odpady
Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym w dniu 15 

stycznia 2014 r. terminie opłaty za odpady, za miesiąc styczeń.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez wezwania (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 deklaracji może dokonać wyłącznie osoba, która 
złożyła pierwszą deklarację.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu 
Gminy Choczewo, prowadzony przez Kaszubski 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 nieruchomo-
ści (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 opłaty 
za odbiór śmieci w gminie Choczewo wynosi 8,00 zł od osoby, jeśli odpady są segregowane i 
16,00 zł w przypadku braku segregacji.

Informujemy, iż możliwe jest dokonywanie opłaty za okres z góry np. dokonywanie wpłat 
w formie kwartalnej, bądź na pół roku. W takim przypadku ważne jest dokładne opisanie w 
tytule wpłaty okresu za jaki dokonywana jest wpłata.

W przypadku niezapłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnio-
na przez Państwa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

Poświąteczna zbiórka drzewek choinkowych
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą wystawiać drzewka choinko-

we, przy pojemnikach na odpady komunalne, w dzień odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinki będą 
odbierane z wiat śmietnikowych. Odbierane będą jedynie drzewka naturalne, 
sztuczne choinki świąteczne należy oddać przy zbiórce odpadów wielkogaba-
rytowych, bądź w PSZOK.
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(c.d. ze str. 12)
- Nadleśnictwo Choczewo i p. Sławomira Dziobaka - Usługi Budowlane Lubiatowo, którzy byli głównymi sponsora-

mi oraz od p. Rafa Misztala – Piekarnia „Starowiejska” Ciekocino i Stowarzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość” – za co 
jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Dziękujemy również KGW Choczewo i KGW Starbienino za przygotowanie stoisk garmażeryjnych z pysznymi sma-
kołykami i bezinteresowną pomoc.

Dziękujemy za pomoc w organizacji pracownikom Urzędu Gminy w Choczewie oraz Dyrekcji Zespołu Szkół w Cho-
czewie za użyczenie sceny oraz materiałów do dekoracji.

Dziękujemy Wam WSZYSTKIM, którzy Wielkim Sercem, bezinteresownie zaangażowali się w pomoc przy organiza-
cji i realizacji 22 Finału WOŚP w Choczewie.

Chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość” napisz do nas na adres e-mail:
stek@stek-choczewo.org.pl 

Serdecznie Pozdrawiam
Michał Bianga

Szef Sztabu
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”
Tel. 608671867
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II NOWOROCZNY, SOŁECKI
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Choczewo, dn. 25.01.2014 r.

1. ORGANIZATORZY:
STOWARZYSZENIE LKS „LATARNIK” CHOCZEWO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

REGULAMIN TURNIEJU

2. ZGŁOSZENIA
Mariusz Góźdź tel. 601-263-750, mail: mario2902@interia.pl

UCZESTNICY
MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA: (roczniki: 1993-1999)

REPREZENTUJĄCA ZESPOŁY POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW GMINY CHOCZEWO

SYSTEM ROZGRYWEK
ELIMINACJE: w zależności od liczby uczestników (np. dwie grupy: A i B po 3-4 zespoły w grupach, system „każdy z 
każdym”. FAZA FINAŁOWA: zespoły z grup eliminacyjnych rozgrywają mecze o miejsca 1-10. PÓŁFINAŁY: 1A-2B, 2A-1B, 
MECZ FINAŁOWY, MECZ o 3MIEJSCE.

3. PUNKTACJA
ZWYCIĘSTWO - 3 pkt., REMIS - 1 pkt,  PORAŻKA – 0 pkt. KOLEJNOŚĆ W GRUPIE WYZNACZA: ilość punktów, wynik meczu 
dwóch drużyn, różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek, rzuty karne, przy trzech zespołach tzw. „mała 
tabela”, podczas fazy finałowej w przypadku remisu wykonywane są rzuty karne (po trzy).

4. PRZEPISY
CZAS GRY: 13 minut

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW: 4 + plus bramkarz.

5. SĘDZIOWIE
Obsadę sędziowską deleguje POMORSKI ZPN

Zawodnicy mogą być karani (ostra gra, niesportowe zachowanie)
1-3 minut lub karą meczu.

NAGRODY
Puchary i medal: trzy najlepsze zespoły

Nagrody indywidualne: dla najlepszego bramkarza, króla strzelców, zawodnika.

Sprawy sporne dotyczące turnieju rozstrzyga organizator turnieju po zasięgnięciu opinii 
zainteresowanych trenerów zespołów!
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PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ NASZYCH DRUŻYN UCZESTNICZĄ-
CYCH W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZPN W 

SEZONIE 2013/2014

Zespół LKS LATARNIK CHOCZEWO klasa B GR. II Gdańsk (seniorzy):

Kolejka Gospodarze Goście Wynik Strzelcy bramek dla LKS LATARNIK CHOCZEWO

1 LATARNIK GKS ŻUKOWO 3:1 Fornalik Piotr
2, samobójcza

2 GKS II
KOLBUDY LATARNIK 2:3 Fornalik Piotr, Baran

Krzysztof, Domagała Karol

3 LATARNIK AP DĄBROWA GDYNIA 5:0 Fornalik Piotr 2, Domagała Karol, Jaks Karol, Kepka 
Grzegorz

4 UKS KLUKOWO LATARNIK 7:2 Zielaskiewicz Michał,
Fornalik Piotr

5 LATARNIK KAMIONKA SOPOT 1:2 Fornalik Piotr

6 GKS LINIA LATARNIK 0:4 Dettlaff Michał 2,
Koń Andrzej, Domagała Karol

7 LATARNIK BARKA ŁEBNO 0:0

8 LATARNIK KKS KOLECZKOWO 0:2

9 KARLIKOWO SOPOT LATARNIK 1:1 Jaks Karol
Obecnie drużyna zajmuje 5 miejsce w tabeli z 14 punktami (4 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki) bilans bramkowy 19-
15. W dziewięciu rozegranych meczach grali: Bach Mateusz, Sirocki Remigiusz, Sroczyński Patryk, Bobiński Łukasz, 
Koń Andrzej, Buczak Krzysztof, Łysko Aleksander, Jaks Karol, Kepka Grzegorz, Jakubowski Artur, Dargacz Maciej, 
Toruńczak Mariusz, Zabłotni Michał, Łapaj Jakub, Baran Krzysztof, Selonke Daniel, Fornalik Piotr (kapitan drużyny), 
Karczmarzyk Artur, Zielaskiewicz Michał, Dettlaff Michał, Domagała Karol.
Zespół LKS LATARNIK CHOCZEWO JUNIORZY (rocznik 97/98):
Kolejka Gospodarze Goście Wynik Strzelcy bramek dla LKS LATARNIK CHOCZEWO

1 LATARNIK GOSRIT LUZINO 8:2 Obrzut Krzysztof 2, Fryc Przemysław 2, Pionke Dawid, Sroczyński 
Patryk, Sirocki Remigiusz, Papke Michał

2 AP DĄBROWA 
GDYNIA

LATARNIK 4:3 Obrzut Krzysztof, Fusowski Rafał

3 BAŁTYK GDYNIA LATARNIK 3:2 Fryc Przemysław 2

4 LATARNIK STOLEM GNIEWINO 2:2 Pionke Dawid, Obrzut Krzysztof

5 START MRZEZINO LATARNIK 1:0

6 LATARNIK ORKAN RUMIA 2:4 Drafc Andrzej, Obrzut Krzysztof

7 MKS 
WŁADYSŁAWOWO

LATARNIK 1:1 Sroczyński Patryk

8 LATARNIK ARKA GDYNIA SI 2:4 Fryc Przemysław, Pionke Dawid

9 LATARNIK KASZUBY 
POŁCHOWO

6:0 Rutkowski Karol 2, Pionke Dawid 2, Orański Maciej, Obrzut 
Krzysztof

10 KASZUBIA 
STARZYNI

LATARNIK 0:3 walkower

11 LATARNIK ISKRA GDYNIA 6:1 Rutkowski Karol 2, Obrzut Krzysztof 2, Orański Maciej, Sroczyński 
Patryk

12 GRYF 
WEJHEROWO

LATARNIK 7:2 Obrzut Krzysztof, Fryc Przemysław

13 UKS CISOWA 
GDYNIA

--------------------- ------ Zespół wycofał się z rozgrywek 

Po pierwszej części rozgrywek drużyna plasuję się na 8 miejscu z dorobkiem 14 punktów (4 zwycięstwa, 2 remisy, 
6 porażek) bilans bramkowy 37-29. W dwunastu kolejkach wystąpili: Lassnau Jakub, Zechlin Marcin, Patok Paweł, 
Drafc Andrzej, Śmiglak Sebastian, Fusowski Rafał, Sroczyński Patryk, Maszota Patryk, Sirocki Remigiusz, Jeżowski 
Tomasz, Papke Michał, Mlaś Szymon, Woźniak Paweł, Fryc Przemysław, Pionke Dawid, Obrzut Krzysztof, Orański 
Maciej, Stenka Krzysztof, Bork Krzysztof, Felczuk Łukasz, Rutkowski Karol.
Podziękowania dla wszystkich zawodników, trenerów poszczególnych drużyn oraz kibiców.
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PUNKT PRZEDSZKOLNY 
W LUBLEWKU

Grudzień upłynął w naszym przed-
szkolu w atmosferze Świat Bożego 
Narodzenia. Na dzieci czekały co-
dziennie nowe atrakcje min. wizyta 
Mikołaja, strojenie choinki, wykony-
wanie ozdób świątecznych. 20.12.2013 
nasze przedszkolaki odważnie zapre-
zentowały przedstawienie pt. „Nie 
miały śnieżynki choinki na święta”. 
Zgromadzeni rodzice byli zachwyce-
ni zdolnościami aktorskimi swych 
pociech.

Niezwykłym wydarzeniem dla ma-
luchów okazała się również wizyta 
fotografa. Nie była to bowiem sama 
sesja zdjęciowa, lecz także zabawa, 
tańce i śpiewy.

W całej tej świątecznej atmosfe-
rze pamiętaliśmy także o konkursie 
bożonarodzeniowym. Nasze dzieci 
chętnie wykonały ozdoby i kartki 
świąteczne. A wyczarowany przez 

nas bałwan z plastikowych kubków 
jest teraz ozdobą Biblioteki Gminnej.

Koniecznie dodać trzeba, że bał-
wan oraz indywidualne prace wyko-
nane przez naszych przedszkolaków 
zajęły zaszczytne I miejsce, za które 
otrzymaliśmy 3 kolorowanki, paczkę 
kredek i 20 cukierków. Każde dziecko 
za swoją indywidualną pracę otrzy-
mało książeczkę lub kolorowankę.

/K.B./

PUNKT PRZEDSZKOLNY W 
ZWARTOWIE

Dnia 23 grudnia w naszym przed-
szkolu zapanował wyjątkowy, świą-
teczny nastrój. Zgodnie z tradycją 
świąt Bożego Narodzenia odbyła się 
uroczysta Wigilia, na którą zosta-
li zaproszeni rodzice. Dzieci zapre-
zentowały zgromadzonym gościom 
improwizację słowno-muzyczną pt. 
„Świąteczne zamieszanie”. Po pro-
gramie artystycznym przedszkolaki 
wręczyły swoim najbliższym wła-
snoręcznie wykonane kartki świą-
teczne oraz podzieliły się opłatkiem, 
składając moc najgorętszych życzeń. 
Potem było wspólne kolędowanie i 
czas na słodkie smakołyki. Do na-
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szych Milusińskich zawitał również 
długo oczekiwany gość – Święty Mi-
kołaj, który przybył z workiem peł-
nym prezentów. Dzieci z radością 
przystąpiły do rozpakowywania po-
darunków oraz zaprosiły Mikołaja za 
rok, zapewniając o tym, że czekając 
na niego będą bardzo grzeczne.

Pragnę podziękować wszystkim, 
którzy sprawili, że ten dzień był 
naprawdę wyjątkowy: Sołtysowi P. 
Wiesławowi Erdmann , P. Bemow-
skim – sklep U Ani, P. Liszniańskim 
– sklep Mala, P. Langa – sklep Melan 
oraz rodzicom, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie tego uroczyste-
go dnia.

Anna Blok

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA 
W CIEKOCINIE I SASINIE

Składamy serdeczne podziękowa-
nie Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych za za-
sponsorowanie wycieczki dla dzieci 
ze świetlicy środowiskowej w Sasi-
nie i Ciekocinie.

Dzięki temu dzieci mogły zwiedzić 
z przewodnikiem Muzeum Piśmien-

nictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomor-
skiej, mieszczące się w pięknie poło-
żonym Pałacu Przebendowskich w 
Wejherowie, przy ulicy Zamkowej.

Podczas zwiedzania mogły też wy-
próbować instrumenty muzyczne, 
na których grywano utwory muzyki 
kaszubskiej. Następnie dzieci były w 
nowoczesnym kinie, mieszczącym 
się w Filharmonii Kaszubskiej. Obej-
rzały tam premierę filmu animowa-

nego pt.: „Rysiek - lwie serce”.
Dzieci skorzystały z możliwości do-

jazdu do Wejherowa autobusem PKS 
Wejherowo. Dzięki Kierownictwu 
PKS Wejherowo było możliwe doje-
chanie do Wejherowa i z powrotem. 
Za ten dojazd bardzo dziękujemy 
PKS-owi Wejherowo.

Opiekun świetlicy Beata Wrąbel

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  W  C I E K O C I N I E
„Jedynie prawdziwy człowiek

zauważy potrzeby innego człowieka
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń...”

PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciekocinie pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla 
p. Ewy Świątek prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”, Radnym Klubu „Dla Dobra 
Gminy Choczewo” oraz p. Andrzejowi Małkowskiemu, p. Krzysztofowi Langer, p. Karolinie i Krzysztofowi Dawi-
dowskim, p. Arturowi Groen, p. Marii Książek, p. Grzegorzowi Kozłowskiemu, p. Bożenie Paździo, p. Beacie Madej, 
p. Annie i Rafałowi Misztal oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej w Ciekocinie za zaangażowanie i  pracę na 
rzecz naszej placówki. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Cie-
szymy się z każdych ofiarowanych darów, które pomagają nam w naszym dalszym rozwoju.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
Uczniowie SP Ciekocino
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

W Szkole Podstawowej w Cieko-
cinie w dniu 15 stycznia uczniowie 
klasy „0” uczestniczyli w Jasełkach.

Oprócz uczniów i grona pedago-
gicznego dopisali również rodzice 
uczniów klasy „0”. W Jasełkach wy-
stąpiły dzieci z kl. „0”, ale wzięli w 
nim udział również Anita Orzechow-
ska z kl. II i Kuba Kwaśniewski z kl. 
III. Wszystkie dzieci wystąpiły z wiel-
kim przejęciem i zaangażowaniem.

Po wystąpieniu klasy „0” odbył się 
konkurs mało znanych kolęd i pasto-
rałek.

Po konkursie przyszedł czas na 
koncert uczniów grających na in-
strumentach muzycznych.

Wystąpili następujący uczniowie 
kl. VI: Angelika Czarnowska - skrzyp-
ce i Miłosz Kazimierczak - gitara 
oraz uczniowie kl. I: Marika Wójcik 
i Szymon Smolarek - instrumenty 
klawiszowe. Uczniowie kl. I zagra-
li na instrumentach klawiszowych 
pod kierunkiem pana Marka Czar-
nowskiego, którego akompaniament 
uświetnił uroczystość.

Całej uroczystości towarzyszyła 
miła i przyjemna atmosfera.

Beata Wrąbel

Hej kolęda, kolęda...

Jeszcze kilkanaście lat temu ko-
lędowanie było jedną z najpiękniej-
szych rodzimych tradycji, radosnym 
i barwnym zwyczajem, niosącym do-
mownikom świąteczno – noworocz-
ne życzenia, które były przyjmowane 
jako pomyślna wróżba urodzaju i 
powodzenia w nowym roku. Życze-
nia składano wierszem albo kolędą, 
płatano przy tym figle, recytowano 
zabawne rymowanki, całemu wido-
wisku towarzyszyła atmosfera ogól-
nej wesołości. Obchód kolędniczy był 
wyczekiwanym wydarzeniem, po-
minięcie domu uważane było za zły 
znak, nie wpuszczenie ich do domu 
niosło złą wróżbę.

Teraz, w naszej gminie coraz mniej 
jest kolędowników z prawdziwego 
zdarzenia. Tradycję kolędowania 
w tym roku przywrócili do życia 
uczniowie klasy III ze Szkoły Podsta-
wowej w Ciekocinie. Pomimo wolne-
go dnia od szkoły zebrali się w Sasi-

nie, w strojach diabła, Maryi i Józefa, 
Trzech Króli, śmierci, anioła i paste-
rza. Z krótką inscenizacją i śpiewem 
chodzili od domu do domu, zwia-

stując dobrą nowinę, a także niosąc 
radość domownikom. Z łezką w oku 
przyjmowali ich najstarsi mieszkań-
cy, którzy przy okazji odwiedzin tej 
wesołej gromadki wspominali swoje 
dzieciństwo i młodość. Mieszkańcy 

oraz wczasowicze „Zielonki” zapra-
szali ich do swoich domostw, częstu-
jąc ich „czym chata bogata” dzięku-
jąc, za to, że potrafili dotrzeć do tak 

odległej dzielnicy Sasina. Uczniowie 
spędzili ten dzień na wesołej zaba-
wie, połączonej z kultywowaniem 
tradycji kolędowania. Przywrócili do 
życia piękny, polski zwyczaj.
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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
SPORTOWY SUKCES

GIMNAZJALISTÓW Z CHOCZEWA

W dniu 4 grudnia 2013r. w Gimna-
zjum nr 2 w Lęborku odbył się Pół-
finał Wojewódzki XV Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym 
Chłopców.

Nasz powiat reprezentowali 
uczniowie Gimnazjum z Choczewa: 
Krzysztof Obrzut i Tomasz Joachi-
miak, którzy w rozgrywkach powia-
towych zajęli I miejsce.

Sam udział naszych uczniów w 
półfinale wojewódzkim raczej nie 
był zaskoczeniem, gdyż na przełomie 
ostatnich kilku lat zwykle zajmowali 
czołowe miejsce w powiecie, co da-
wało możliwość „powalczenia” na 
szczeblu wojewódzkim.

`Tym razem jednak osiągnęliśmy 
sukces, ponieważ chłopcy zajęli II 
miejsce w Półfinałach Województwa 
Pomorskiego, pokonując drużynę z 
powiatu kartuskiego (3:2) oraz dru-
żynę z powiatu puckiego (3:0). Lepsza 
okazała się jedynie drużyna z Lębor-
ka.

Drużynę chłopców do zawodów 
przygotował nauczyciel wychowania 
fizycznego pan Henryk Rynko.

/H.R./

Z U C H Y  I  H A R C E R Z E
Akcja „CHOINKA” oraz

 Betlejemskie Światło Pokoju
w naszej gminie

Jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia zuchy z Choczewskiej Gro-
mady Zuchowej „Mali Korsarze” oraz 
harcerze z Choczewskiej Drużyny 
Harcerskiej „WILKI” wraz z drużyno-
wymi D.R. Grabińskimi, przygoto-
wali ozdoby i „ubrali” drzewko świą-
teczne w Nadleśnictwie Choczewo. 
Tym razem zależało nam bardzo, 
aby choinka była ekologiczna. Ano-
nimowy Przyjaciel Drużyny zakupił 
dla nas potrzebne materiały, a my 
przygotowaliśmy z niego 50 szt. eko-
logicznych sów. Następnie udaliśmy 
się do nadleśnictwa, by zawiesić je 
na przygotowane drzewko świątecz-
ne.

23 grudnia 2013r. roznosiliśmy w 
naszej gminie Ogień z Betlejem, z 
groty narodzenia Jezusa. Do Polski 
przez południową granicę dostarcza-
ją je skauci ze Słowacji, później świa-
tło zmierza do Gdańska, stamtąd 

odbierają je przedstawiciele nasze-
go wejherowskiego hufca, a z Hufca 
Wejherowo już nasza drużyna WIL-
KI. Stało się już tradycją tych świąt, 
że na wielu stołach w naszej gminie 
płonie Betlejemskie Światło Pokoju, 
a czas przedświąteczny to okres czu-
wania harcerzy oraz tych najmłod-
szych zuchów, aby ogień nie zgasł.
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BIWAK HARCERSKI

 W dniach 3 - 4 stycznia 2014 
r. Choczewska Drużyna Harcerska 
„WILKI” pod wodzą swojego drużyno-
wego – dh. Radka Grabińskiego oraz z 
pomocą dh. Doroty Bianga – Grabiń-
skiej, spędziła dwa dni bardzo cieka-
wie. W piątkowy wieczór zameldo-
waliśmy się na kwaterze, w pokojach 
na terenie Gminnych Obiektów Spor-
towych. Już nie mogliśmy się docze-
kać tego, co przed nami. Po rozloko-
waniu się w pokojach, zostaliśmy 
zaproszeni przez drużynowego do 
świetlicy, gdzie odbył się obrzędowy 
kominek. Na początku druhna Doro-
ta powiedziała nam krótka gawędę o 
służbie harcerskiej… Następnie MOP 
oraz KASZTAN grając na gitarach 
wprowadzili nas w iście prawdziwy 
harcerski nastrój. Przebojem komin-
ka była oczywiście piosenka naszej 
drużyny. Nie zabrakło też pląsów i 
starszych harcerskich piosenek. Gdy 
kominek dobiegał końca, dh. Radek 
oświadczył, że za 45 minut odbędzie 
się pierwsze zaliczenie dla naszych 
„biszkoptów”, a hasło brzmi „Krzyż 
Harcerski”. Więc tak naprawdę 
wszystko: symbolika, historia, oraz 
Jego znaczenie dla harcerza, dodat-
kowo wszystko o lilijce harcerskiej, 
która znajduje się na krzyżu, o zawo-
łaniu „CZUWAJ!” wraz z jego historią. 
„Biszkopty” otrzymały już wcześniej 
zadania do przyswojenia, gdyż bez 

podstaw nie są gotowi, aby przystą-
pić do złożenia Przyrzeczenia Harcer-
skiego. Każdy z przyszłych harcerzy 
otrzymał 5 pytań, na które musiał 
prawidłowo odpowiedzieć. Jeśli nie 
udało się, miał 5-10 minut na przy-
gotowanie i dodatkowe 1 pytanie nie-
spodziankę. Były ogromne emocje, a 
nawet łzy w oczach. Oczywiście nie 
tylko zdającym zależało na przejściu 
tego etapu. Każdy młody harcerz ma 
swojego opiekuna, który jest zobo-
wiązany pomóc w przygotowaniu, 
stąd zaliczenie jest również egzami-
nem dla opiekuna. Po godzinie wszy-
scy  kandydaci na harcerzy wyszli 
zwycięsko z tej próby. Po kolacji, oko-
ło godz. 23.00 czekała kolejna próba, 
tym razem odwagi i umiejętności 
harcerskich – bieg patrolowy z mapą 
po lesie. Były cztery punkty do odszu-
kania w lesie, a przy nich zadania. 
Pierwsze dotyczyło samarytanki. Na 
punkcie tym była nasza Ratowniczka 
HSR – dh. Iga. Patrole, które dobrze 
wykonały zadanie otrzymywały ap-
teczkę, potrzebną na nocną grę fabu-
larną. Kolejnym punktem zajął się 
dh. Grabson. Młodzi harcerze musieli 
z tego, co udało im się odszukać uło-
żyć stos ogniskowy, nazwać go oraz 
rozpalić za pomocą krzesiwa i finki. 
Każdy patrol, który wykonał zada-
nie, otrzymał telefon polowy (później 
bardzo przydatny). Przy samej plaży 
nad jeziorem znajdował się punkt z 
użyciem wykrywacza metalu. Druh 

Radek ukrył pod ziemią metalowe 
skrzyneczki z barwami, potrzebny-
mi do nocnej gry. Od koloru odszu-
kanych barw zależała rola w grze. 
Patrolowi bardzo mocno motywo-
wali swoją ekipę, ale i też wspierali 
nasze „biszkopty”. Ostatnim – czwar-
tym punktem było podłączenie tele-
fonu polowego i przekazanie za po-
mocą alfabetu Morse’a wiadomości. 
Wszystkie zdobyte umiejętności oraz 
przedmioty były później wykorzysta-
ne podczas gry. Niestety pogoda nas 
nie rozpieszczała i nocna gra odbyła 
się w deszczu. Harcerzom – WILKOM,  
absolutnie to nie przeszkadzało, 
wręcz przeciwnie, wykorzystali mo-
krą, śliską trawę by uzyskać przewa-
gę nad przeciwnikiem w grze. Zaba-
wa wspaniała. Usnęliśmy około 4.00 
nad ranem, by o godz. 7.45 usłyszeć 
„kochany” głos druhny Doroty „PO-
OOBBUUUUDDKKKAAAAA!!!!”. Szybkie 
śniadanko, toaleta, sprzątanie ko-
rytarzy i pokoi ubłoconych nocą… 
Gdy dochodziliśmy do siebie, druhna 
przekazała nam szczegółowy plan na 
kolejne dwa miesiące naszej harcer-
skiej służby. Około południa biwak 
zakończył się Kręgiem Przyjaźni i 
obrzędową Iskierką. Już czekamy z 
niecierpliwością na kolejny biwak. 
Dziękujemy gorąco za cieplutkie po-
koje i niezwykłą cierpliwość. Czuwaj!

Choczewska DH „WILKI”

Choczewskie zuchy i harce-
rze dla WOŚP

Zaczęliśmy kwestować już w piątek 
– 10 stycznia 2014r. Odwiedziliśmy 
Punkt Przedszkolny w Ciekocinie, 
Szkołę Podstawową w Ciekocinie, 
Przedszkole Niepubliczne oraz Przed-
szkole Samorządowe w Choczewie. 
Następnie zuchy, które miały iden-
tyfikatory zabrały mini puszki do 
swoich domów, aby kwestować od 

najbliższej rodziny. W niedzielę zu-
chy dostarczyły puszeczki do sztabu. 
Uzbierały łącznie 696,86 zł. Brawo!!! 
Oczywiście z zuchami w akcji uczest-
niczyła dh. Dorota i dh. Sara. Harce-
rze natomiast rozpoczęli akcję kwe-
stowania o godz. 7.30 w niedzielny 
poranek, a zakończyli o godz. 20.30 
w sztabie WOŚP. Wspólnie z innymi 
wolontariuszami, licytacjami oraz 
loterią zebraliśmy ponad 14.000 zł.

„Mali Korsarze” oraz „WILKI”
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B I B L I O T E K AWręczenie nagród
w Gminnym Konkursie 

Bożonarodzeniowym

10 stycznia w sali konferencyjno- 
wystawowej Centrum Informacji 
Turystycznej w Choczewie 
odbyło się wręczenie nagród 
laureatom Gminnego Konkursu 
Bożonarodzeniowego. Wręczali je: 
Wicewójt Gminy Choczewo Pan 
Robert Lorbiecki, Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo Pan Krzysztof 
Łasiński, radna Pani Krystyna 
Olszowiec i kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Choczewie 
Pani Beata Żuk.

Gratulujemy zwycięzcom i 
dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu oraz zapraszamy do 
udziału w kolejnych.

Listę laureatów można znaleźć na 
stronie Biblioteki:
www.facebook.com/GBP.Choczewo

Nasza Gmina Czyta Dzieciom

17 grudnia w naszej czytelni odbyło 
się przedświąteczne spotkanie 
z cyklu „Nasza Gmina Czyta 
Dzieciom”. Opowiadania o tematyce 
bożonarodzeniowej czytał Wicewójt 
Gminy Choczewo Pan Robert 
Lorbiecki, a jego słuchaczami byli 
uczniowie klasy „O” SP w Choczewie.

Na zakończenie spotkania dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek 
i ustawiły się do wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia ze swoim 
gościem. Później obejrzały dział z 
książeczkami dla dzieci, po czym pod 
opieką swojej wychowawczyni Pani 
Wiesławy Okoń wróciły do szkoły na 
dalsze zajęcia.

Biblioteczne turnieje

4 grudnia odbył się w naszej 
Bibliotece błyskawiczny, 
improwizowany Turniej Warcabowy. 
Systemem gry każdy z każdym 
najwięcej zwycięstw zanotowała 
Ania. Pozostałe dzieci również 
grały całkiem dobrze, toteż każdy z 
grających dostał dyplom i nagrodę. 
Gratulujemy!

Z kolei 18 grudnia urządziliśmy 
turniej gry w państwa- miasta. 
Dziękujemy dziewczynkom, że- 
chociaż zmęczone po zajęciach 
lekcyjnych- wzięły udział w turnieju 
i powysilały dodatkowo swoje szare 
komórki. W nagrodę otrzymały 
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dyplomy, drobne upominki i 
cukierki.

Spotkanie z poezją

7 stycznia w sali konferencyjno 
- wystawowej Centrum Informacji 
Turystycznej w Choczewie 
odbyło się kolejne spotkanie 
z osobami zrzeszonymi w 
Choczewskim Stowarzyszeniu 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk 
Nadziei”. Tym razem zgromadzeni 
mieli okazję wysłuchać wierszy 
zebranych w tomiku pt. „Co mi w 
duszy gra”, wydanym przez Urząd 
Gminy w Choczewie oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Choczewie. 
Zbiorek ten zawiera liryki laureatów 
Gminnych Konkursów Literackich 
z lat 2008-2013 i jest już do 
wypożyczenia w naszej Bibliotece. 
Zapraszamy.

Tomik poetycki
„Co mi w duszy gra”

Z przyjemnością informujemy, 
że wspólnie z Urzędem Gminy w 
Choczewie nasza Biblioteka wydała 
tomik poezji będący pokłosiem 
Gminnych Konkursów Literackich z 
lat 2008-2013.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do wypożyczania. 

E. Wójcik

WIECZOREK Z POEZJĄ

15 stycznia w sali konferencyjno- 
wystawowej Centrum Informacji 
Turystycznej w Choczewie odbył się 
wieczorek z poezją, którego głównym 
celem było wręczenie podziękowań 
i tomików poetyckich laureatom 
Gminnych Konkursów Literackich z 

lat 2008-2013. Tomiki te są pokłosiem 
wspomnianych konkursów i zostały 
wydane wspólnym sumptem przez 
Urząd Gminy w Choczewie i naszą 
Bibliotekę.

Atrakcją wieczorku był występ 
Aleksandry Łasińskiej a także har-
cerzy z 10 WLDH „Wilki”. Spotkanie 
umiliły też pyszne domowe ciasta i 
ciasteczka przygotowane przez Pa-
nie: Krystynę Gabryelską, Gabrielę 
Łasińską i Wiolettę Wójcik. Miłą nie-
spodzianką byli goście z sąsiedniej 
Gminy Krokowa. Tradycyjnie, jak na 
każdym wieczorku, istniała możli-
wość podzielenia się swoimi lub ulu-
bionymi utworami, z której skorzy-
stało wielu zgromadzonych.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przybyli na wieczorek, a także tym 
wszystkim, którzy pomogli nam w 
organizacji niniejszego spotkania. 
Mamy nadzieję, że przyszłe wieczor-
ki zgromadzą równie liczne grono.

/E.W./
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Krzyżówka Serpentyna (8) 

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek wpisywania 
wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od lewej do prawej i w 
kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę liter w haśle. 

Rozwiązanie należy dostarczyć do 10 lutego 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka „Dwory polskie”, a 
zwycięzca zostanie wyłoniony  11 lutego w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Stolica Tajlandii (7)-  samochód z Korei (3) – bogini w zbroi (5)- obok Columbii i 
Challengera (8)- w płynie na kaszel (5) – ptak z workiem (7) – niewielki utwór 
prozą (6) – czaruje panie na ekranie  (5) –  cykl trzech utworów (8) – słynna rola 
Joan Collins (6) – dla księcia straciła ogon (7) – roślinny motyw dekoracyjny (5) – 
Eustachiuszowy instrument (6) – kocha, lubi, szanuje i kłuje (6) – Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Zwierząt (7) – inna dla wegetarianina, inna dla hutnika (7) 
– starogrecki rynek (5) – dzierżawi sklep (5) 

Hasło: 
             

 

 

 

 

Zwycięzca w krzyżówce wylosowany!

Hasło w krzyżówce z Nr-u 11(165) Wieści Choczewskich brzmi: NĘDZNICY. Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Radosław Grabiński, Anna Zabłotnia, Katarzyna Kesler, Sylweriusz Goyke, Wiktoria Cielecka, Mariusz Kwas, Ju-

styna Michalak, Wojciech Deska, Władysława Dettlaff, Michał Blewąska, Olga Papke, Adam Leyk, Aleksandra Bach, 
Krystyna Bach, Stanisław Gołąb.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Pana Michała Blewąska, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w Konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Amelce i Agnieszce za wyloso-
wanie zwycięzcy.


