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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.

XLVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 3 marca 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się 

XLVII sesja Rady Gminy Choczewo.
Nietypowymi uczestnikami XLVII Sesji Rady Gminy Choczewo byli uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Cho-

czewie. W ramach zajęć z WOS, grupa gimnazjalistów pod opieką Pani Henryki Soboń, miała okazję przyglądać się 
obradom.

Tuż przed rozpoczęciem sesji, Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt, podziękowali Panu Tadeuszowi Gil za 55 lat 
pełnienia funkcji Prezesa Koła Pszczelarzy w Gminie Choczewo.

Następnie Pani Ewa Podlesińska z Polskiego Klubu Ekologicznego przedstawiła projekt pn. „Moja Gmina – moje 
miejsce na Ziemi”, który będzie realizowany również w Gminie Choczewo.

Kolejny gość, Prezes Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, p. Michał Słowik przedstawił plan wspólnego przygotowa-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGR „Bursztynowy Pasaż”.

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

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do wspólnego przygotowania i opracowania Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w okresie programowania 
Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. (14 głosów za)

2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki. (15 – za)
3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. (10 – za, 3 – przeciw, 2 – wstrzymujące się)
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025. (10 – za, 3 – przeciw, 2 – wstrzy-

mujące się)
5. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-

nej w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Choczewo. (15 – za)
6. Uchwała w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. (8 – za, 7 – wstrzymujących 
się)

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Choczewo. (15 – za)

8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Choczewo. (8 – za, 3 – przeciw, 4 – wstrzymujące się)
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9. Uchwała w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Choczewo. (13 – za, 2 – wstrzymujące się)
10. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. (9 – za, 2 – przeciw, 4 – wstrzymujące się).

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

„Hihot chistorii”

Na rozdrożu między Choczewem 
a Kierzkowem znajduje się niezwy-
kłe miejsce, w którym postawiono 
pamiątkowy krzyż, a obok położono 
spory polny kamień.

Na leżącym kamieniu znajduje się 
tablica z następującym tekstem:

        TU POLEGLI
    od kul bandyckich
    funkcjonariusze MO:
    szer. Bemke Józef
       dn. 23. V. 1945r.
    szer. Mielewczyk Stan.
       dn. 11.VII. 1945r.
       Cześć Ich pamięci!
    Od Społeczeństwa Ziemi
    Lęborskiej 1960r.

Na krzyżu postawionym tuż obok 
umieszczono tablicę z takim oto na-
pisem:

    W TYM MIEJSCU 28.V. 1945r.
    DOŻYWSZY 43 LAT
    ZOSTAŁ ZAMORDOWANY PRZEZ
    ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ
    WRACAJĄCY ZE SŁUŻBY
    MILICJANT JÓZEF BEMKA

Na czym polega niezwykłość tego 
miejsca?

Wygląda na to, że oba obiekty upa-
miętniają to samo wydarzenie, lecz 
różnią się znacznie ich interpreta-
cją. Kim naprawdę byli zabójcy? Kto 
i kiedy postawił krzyż? Czy w tym 
miejscu zginął tylko Józef Bemka(e), 
a tablica jedynie upamiętnia rów-
nież szer. Mielewczyka, który poległ 
być może w innym miejscu? Czy 
krzyż ujawnia smutną prawdę tam-
tych czasów, a tablica na kamieniu 
jest kamuflażem historii? Wiele py-
tań, wiele niejasności. Ironia polega 
na tym, że obie informacje są ze sobą 
prawdopodobnie sprzeczne. Historia 
znowu z nas zakpiła. Zapewne jed-
nak ktoś potrafi wyjaśnić te zawiło-
ści...

Kalendarz imprez na 2014r.

22.03 – Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządo-
wych w Choczewie

24-27.04 – XVIII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Sa-
morządowych w Redzie

03.05 – Turniej Piłki Nożnej „Oldboys”
10.05 – Dzień Seniora
30.05 – Dzień Dziecka
31.05 – 01.06 – VI Rajd „Z kompasem”
21.06 – Maraton Rolkarski
22.06 – Turniej Piłki Nożnej dla roczników 2000-2005 i młodsi
19-20.07 – Dni Choczewa, zlot VW Garbus
19-20.07 – 55 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy
03.08 – Turniej Piłki Nożnej „Oldboys”
14.09 – Dożynki Gminne 

Zapraszamy również do udziału w licznych konkursach i wydarze-
niach kulturalnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Choczewie oraz Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Choczewo, 
a także na imprezy organizowane przez Sołtysów.

OPŁATY ZA ODPADY

Urząd Gminy Choczewo przypomi-
na o upływającym w dniu 15 marca 
2014 r. terminie opłaty za odpady, za 
miesiąc marzec.

UWAGA: wpłat należy dokonywać 
bez wezwania (tj. nie będą wysta-
wiane faktury ani rachunki), zgod-
nie z zadeklarowaną kwotą, do 15 
dnia każdego miesiąca.

Należy również pamiętać o uregu-
lowaniu zaległości w opłacie za od-
pady od lipca 2013 roku.

Zmiany deklaracji dokonujemy w 
przeciągu 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiła zmiana danych określo-
nych w deklaracji. Korekty deklara-
cji może dokonać wyłącznie osoba, 
która złożyła pierwszą deklarację.

Przykład. Student powraca na czas 
trzymiesięcznych wakacji do ro-
dzinnego domu w gminie Choczewo. 
Wówczas należy złożyć deklarację z

(c.d. na str. 4)
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(c.d. ze str. 2)
 korektą i zgłosić na czas 3 miesię-

cy dodatkową osobę w gospodarstwie. 
Przypominany, opłata za odpady ty-
czy się osób faktycznie zamieszkują-
cych daną nieruchomość, a nie osób 
zameldowanych.

Opłaty za gospodarowanie odpada-
mi 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 po-

dać dane osoby składającej deklara-
cję, adres nieruchomości (dla której 
składana była deklaracja). W tytu-
le wpłaty należy wpisać: opłata za 
odpady za okres ….. . Opłatę należy 
uiścić w wysokości podanej w de-
klaracji. Przypominamy, że jest ona 
zależna od ilości osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość. Miesięcz-
na 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 segrega-
cji.

Informujemy, iż możliwe jest do-
konywanie opłaty za okres z góry np. 

dokonywanie wpłat w formie kwar-
talnej, bądź na pół roku. W takim 
przypadku ważne jest dokładne opi-
sanie w tytule wpłaty okresu za jaki 
dokonywana jest wpłata.

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

Apelujemy do mieszkańców Gmi-
ny Choczewo o zwrócenie uwagi na 
problem wałęsających się zwierząt. 
Do Urzędu Gminy docierają sygna-
ły o wałęsających się psach na te-
renie naszej gminy, które stanowią 
poważne zagrożenie dla mieszkań-
ców a w szczególności dla dzieci 
uczęszczających do szkół. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo mieszkań-
ców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o 
odpowiednie zabezpieczenie swoich 
nieruchomości przed samowolnym 
opuszczeniem przez psy i bezwzględ-
ne utrzymywanie zwierząt na tere-
nie swojej posesji.

Należy pamiętać, że zwierzęta w 
większości przypadków mają swoich 
właścicieli, a pojawiające się „bez-
domne psy”, to głównie zwierzęta 
nieodpowiednio dopilnowane przez 
właściciela.

Z uzyskanych informacji i obser-
wacji wynika, iż w większości przy-
padków psy zgłaszane do odbioru nie 
są bezpańskie. Są to psy, które odda-
liły się z okolicznych domów przez 
nierozwagę swoich właścicieli. Zda-
rza się to często w okresie godowym 
zwierząt. W czasie tym psy są w sta-
nie migrować nawet na odległość 
kilku kilometrów. Niekiedy sytuacja 
ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

Niewskazane jest jakiekolwiek do-
karmianie wałęsających się psów. 
Osoby, które zauważyły w pobliżu 
swojej posesji wałęsającego się psa 
nie powinny zamykać go na tere-
nie swojej nieruchomości. W kon-
sekwencji może to doprowadzić do 
tego, że psy nie będą wracać do swo-
ich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie 
dokarmiane – w końcu samo opuści 
posesję i wróci do swojego właścicie-
la. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu 
szansy powrotu do domu!

Ponadto informujemy, że zgło-
szenia odbioru zwierzęcia jako bez-
domnego, od mieszkańców, którzy 
zapewnili wałęsającemu się psu 
opiekę, schronienie oraz wyżywie-
nie na terenie swojej nieruchomo-
ści, nie będą przyjmowane. Należy 
pamiętać, że osoba przyjmująca psa 
do swojego domu, zapewniająca mu 
opiekę i wyżywienie staje się jego 
właścicielem. Nie można zapominać 
także o tym, że w większości przy-
padków „wałęsające się psy” mają 
właścicieli, jednak szybko przyzwy-
czajają się do miejsca, w którym za-
pewniono im wyżywienie.

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

W przypadku, gdy właściciel 
wałęsającego się zwierzęcia jest 
znany, należy fakt ten zgłosić 

bezzwłocznie na Posterunek Po-
licji. Policja ma prawo nałożyć 
wówczas mandat na nieodpowie-
dzialnego właściciela. Przypomi-
namy, że zgodnie z Kodeksem 
Wykroczeń „Kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazowych środ-
ków ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt, podlega karze grzywny 
do 250 złotych”.

W sytuacji kiedy naszego pupila 
nie ma w domu kilka dni, prosimy 
taką sytuację zgłaszać do Urzędu 
Gminy. Unikniemy wówczas sytu-
acji, że nasz pies zostanie odłowio-
ny i przekazany do Schroniska.

Kiedy mamy faktyczne podej-
rzenie, że zwierzę jest bezpańskie 
wówczas należy zgłoszenia kiero-
wać telefonicznie lub osobiście do 
sołtysa danej miejscowości. Sołtys 
po ustaleniu czy zwierzę rzeczy-
wiście nie ma właściciela, prze-
kazuje informację o zgłoszeniu do 
Urzędu Gminy. Jeśli okaże się, iż 
zgłoszone i zabrane zwierzę miało 
właściciela, zostanie on obciążony 
kosztami odbioru i utrzymania go 
w schronisku.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu 
Gminy, Posterunku Policji lub do soł-
tysa należy podać: swoje dane osobo-
we, miejsce przebywania zwierzęcia, 
nr telefonu kontaktowego.

Uwaga!!! Ważna informacja dla właścicieli zwierząt oraz 
osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Stosownie do postanowień Roz-

porządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 12 listo-
pada 2013r. w sprawie przepro-

wadzenia kwalifikacji wojskowej  
w 2014r., kwalifikacja wojskowa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zostanie przeprowadzona w dniach 
od 04 lutego do 30 kwietnia 2014r.

Celem kwalifikacji wojskowej 
jest:

ustalenie zdolności do czynnej 
służby wojskowej osób podlegają-
cych temu obowiązkowi oraz osób 



s. 5WIEŚCI CHOCZEWSKIE

PYTANIA DO WÓJTA

zgłaszających się w trybie ochotni-
czym do pełnienia służby wojskowej, 
które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej w 2014r. z 
terenu Gminy Choczewo podlegają: 

1. mężczyźni urodzeni w 1995r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 

1990—1994, którzy nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej, nie stawi-
ły się jeszcze do kwalifikacji wojsko-
wej;

Osoby wezwane przez Wójta Gmi-
ny Choczewo do kwalifikacji woj-
skowej   obowiązane zgłosić się w 
miejscu i terminie określonym na 
otrzymanym wezwaniu tj. w dniach 
01 i 02 kwietnia 2014r. do siedzi-
by Powiatowej Komisji Lekarskiej  
w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśni-
cy 22, (budynek Powiatowego Zespo-
łu Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznych)
Powiatowa Komisja Lekarska pra-

cuje w dni robocze od dnia 10 lutego 
do 11 kwietnia 2014r. w godz. 7.30 – 
12.30.

Osoba stawiająca się do kwalifi-
kacji wojskowej przed Powiatowa 
Komisja Lekarską przedstawia:

1. Wójtowi  (upoważnionemu 
przedstawicielowi wójta) dowód 
osobisty lub inny dokument pozwa-
lający na ustalenie tożsamości, do-
kument potwierdzający przyczyny 
niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej, jeśli stawienie się do kwalifi-
kacji wojskowej w terminie określo-
nym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej 
posiadaną dokumentację medyczną, 
w tym wyniki badań specjalistycz-
nych, przeprowadzonych w okresie 

dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej;

3. Wojskowemu Komendantowi 
Uzupełnień aktualną fotografię o 
wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia 
głowy, dokumenty potwierdzające 
poziom wykształcenia lub pobiera-
nie nauki oraz posiadane kwalifika-
cje zawodowe.

INFORMACJI szczegółowych do-
tyczących kwalifikacji wojskowej 

można uzyskać  
w Urzędzie Gminy Choczewo. Infor-
macji udziela inspektor Krzysztof 

Cudnik w pokoju Nr 8, tel.  58 572 39 
40; 58 572 39 13 w. 211; tel. bezpośred-

ni 58 676 34 63.

Siedziba 
Powiatowej Komisji 

Lekarskiej 
w Wejherowie 

ul. Ofiar Piaśnicy 22

(budynek 
Powiatowego Zespołu 

Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznych)

O zasadach prowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa pomorskiego, terminie  
i miejscu stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wejherowie informować będzie:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014r.

rozplakatowane na obszarze Gminy Choczewo

w.w.: Powszechnie wiadomo, że 
kondycja finansowa naszej Gmi-
ny już od lat nie jest najlepsza. 
Tymczasem Rada Gminy podjęła 
uchwałę o zaciągnięciu kolejnej 
pożyczki. Wśród mieszkańców 
krąży plotka, że niebezpiecznie 
zadłuża Pan Gminę...

Wójt Gminy Choczewo: Urząd 
Gminy złożył wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowa-
nie projektu budowy kanalizacji 
Kurowo – Przebendowo. Nasz pro-
jekt był najpierw na liście rezer-
wowej, a po przejściu kolejnych 
etapów kwalifikacyjnych przyzna-
no nam w końcu dopłatę w wyso-
kości 900 tys. zł. Żeby jednak roz-
począć realizację tej inwestycji i 
ogłosić przetarg na jej wykonanie, 
musimy posiadać finansowe za-
bezpieczenie. Od paru lat, ze wzglę-
du na realizowane projekty (m.in. 
oczyszczalnia w Choczewie) i spła-
tę kredytów zaciągniętych na ich 
realizację, Gmina jest w trudnej 

sytuacji finansowej i nie posiada 
własnych środków na zabezpiecze-
nie finansowe realizacji tak dużego 
projektu. Aby więc Gmina mogła 
otrzymać dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego, zmuszeni byli-
śmy złożyć do Rady Gminy projekt 
uchwały o zaciągnięcie pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na budowę tej kana-
lizacji. Pożyczka ta fizycznie nie 
wchodzi we wskaźnik zadłużenia 
gminy, gdyż od razu po zakończe-
niu realizacji projektu i wpłynięciu 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,  
zostanie ona jednorazowo spłaco-
na. Dodam także, że inwestycja ta 
jest kontynuacją i jednym z ko-
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niecznych elementów budowy całej 
aglomeracji ściekowej ustalonej już 
w przeszłości przez poprzednie wła-
dze. Dotąd też na kanalizację nie 
udało się zdobyć środków zewnętrz-
nych. Powinniśmy być zadowoleni, 
że  udało się nam jeszcze „załapać” 
na resztki funduszy, które miał do 
dyspozycji Urząd Marszałkowski. 
Pragnę tu także podziękować Panu 
Marszałkowi Mieczysławowi Stru-
kowi za przychylność  i zrozumie-
nie naszych starań, nie tylko w tej 
sprawie, ale także np. przy znanych 
już komplikacjach podczas budowy 
oczyszczalni w Choczewie.

Ponieważ z nadwyżki budżeto-
wej z 2013 r. pozostało ok. 90 tys. 
zł., złożyłem również do RG projekt 
uchwały o dofinansowanie z tej 
nadwyżki OSP o 36 tys. zł., remon-
tu wieży w Kościele w Zwartowie 
o 20 tys. zł., remontu schodów w 
Urzędzie Gminy – 20 tys. zł. oraz 
10 tys. zł. na budowę nowego placu 
zabaw w Choczewie. Budowa tego 
placu zabaw ma w całości kosz-
tować ok.60 tys. zł., z czego 10 tys. 
sfinansowanych będzie ze środków 
sołeckich, 10 tys. z budżetu Gminy, 
a reszta dofinansowana będzie ze 
środków Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pradolina Łeby”, gdzie złożyliśmy 
stosowny projekt. Swoje niezado-
wolenie zarówno z lokalizacji placu 
w Choczewie jak i jego rozmiarów 
wyrażał ostro głównie radny Jerzy 
Detlaff. Są to obawy zupełnie nie-
uzasadnione, ponieważ plac ten bę-
dzie służyć nie tylko dzieciom z so-
łectwa Choczewo, ale także tym ze 
Szkoły Podstawowej i dwóch Przed-
szkoli w Choczewie. Ponadto od 
długiego czasu powstanie placu jest 
postulatem wielu mieszkańców 
Choczewa, którzy kilka lat temu 
korzystali z placu usytuowanego w 
tym samym miejscu. Niestety atest 
tamtego placu stracił ważność i 
musieliśmy go zlikwidować. Teraz 
wychodzimy naprzeciw życzeniom 
mieszkańców wsi Choczewo, a jed-
nocześnie rozszerzamy ofertę dla 
wszystkich mieszkańców Gminy. 
Przecież tutaj odbywają się masowe 
imprezy, z których korzysta wiele 
osób, m.in. Gminny Dzień Dziecka. 
Często słyszę także zarzuty, że nie 
korzystamy ze środków zewnętrz-
nych. Tutaj jest możliwość znacz-
nego dofinansowania. Dla dobra 
wszystkich mieszkańców Gminy 
Choczewo.

Na sesji, podczas dyskusji nad tą 
uchwałą, część radnych nie chciała 
przegłosować w ten sposób zapro-
ponowanych wydatków. Wyrazili 
swoją akceptację jedynie na podję-
cie uchwały w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki. Największa dyskusja 
dotyczyła kwot przeznaczonych na 
dofinansowanie straży pożarnej 
i budowy placu zabaw w Chocze-
wie. Jednak po dwóch przerwach 
w obradach i przełamaniu niechę-
ci, a może nawet ze strachu, że je-
śli nie podejmą uchwały o zmianie 
budżetu na 2014 rok, nie zrealizuje 
się projektu budowy kanalizacji Ku-
rowo – Przebendowo, bo nie zacią-
gniemy pożyczki na jej realizację, 
i tym samym stracimy dofinanso-
wanie, radni podjęli tę uchwałę 10 
głosami za (3 – głosy przeciw: J. De-
tlaff, B. Nowak i K. Waloch; 2 gło-
sy wstrzymujące się: K. Langer i Z. 
Szafoni).

w.w.: Rzeczywiście ostatnia se-
sja Rady Gminy potwierdziła, że 
wciąż porozumienie z radny-
mi opozycyjnymi jest odległe od 
oczekiwań przeciętnych miesz-
kańców, których męczą już cią-
głe utarczki. Brak współpracy nie 
sprzyja przecież rozwiązywaniu 
problemów Gminy...

Wójt W. Gębka: Muszę z przy-
krością stwierdzić, że współpraca z 
radnymi opozycyjnymi nie układa 
się najlepiej. Często proszą mnie o 
spotkania, aby przedyskutować np. 
projekty uchwał, czy też sprawy 
szczególnie trudne, lub dotyczące 
rozwoju gminy, a potem na te spo-
tkania nie przychodzą i nie chcą 
rozmawiać. Zdarza się, że pod-
czas spotkań Komisji Rady Gminy, 
na których omawiane są projekty 
uchwał, dochodzimy do wspólnych 
wniosków i ustaleń, które jednak 
na sesji są przez radnych opozy-
cyjnych zmieniane lub traktowa-
ne tak, jakby ich w ogóle nie było. 
Odnoszę wrażenie, ze radni z Klubu 
Radnych „Dla Dobra Gminy Cho-
czewo” wciąż szukają możliwości 
„przeszkadzania” w podejmowaniu 
wszelkich uchwał prorozwojowych 
dla gminy.

w.w.: Już ponad pół roku funk-
cjonuje realizacja dowozów szkol-
nych przez PKS Wejherowo. Czy 
nowy przewoźnik spełnił Pana 
oczekiwania?

Wójt W. Gębka: Są dwa powody, 
dla których wprowadziliśmy nowy 
sposób realizowania dowozów 
dzieci do szkół na terenie Gminy 
Choczewo. Po pierwsze, poprzedni 
przewoźnik realizował przewozy 
dzieci z przysłowiowego punktu A 
do punktu B, czyli wykonywał to 
samo co obecny przewoźnik – PKS 
Wejherowo. Różnica i dodatkowa 
korzyść polega na tym, że przewo-
zi on również dzieci i młodzież w 
godzinach pozalekcyjnych na pod-
stawie biletu sieciowego w ramach 
całej sieci obsługiwanej przez PKS. 
Ułatwia to dzieciom uczestniczenie 
w zajęciach pozalekcyjnych na te-
renie Gminy, a także polepsza moż-
liwości komunikacyjne. Po drugie, 
umożliwiamy dzieciom i młodzie-
ży łatwiejszy dostęp do korzysta-
nia z zajęć pozalekcyjnych i innych 
zajęć dostępnych w Wejherowie, 
czy też innych miejscowościach, 
gdzie dociera komunikacja PKS. W 
związku z tym, że cel który sobie 
wyznaczyliśmy został osiągnięty, 
chcielibyśmy pójść dalej i poprawić 
komunikację tam, gdzie działa ona 
trochę słabiej. Myślimy również o 
tym, aby ta sama firma połączyła 
nas komunikacyjnie z Lęborkiem, 
a także, aby kursy autobusów od-
bywały się w dni wolne od pracy, 
oczywiście z mniejszą częstotliwo-
ścią niż w dni powszednie. W dal-
szej kolejności, w miarę posiada-
nych środków będziemy się starać 
o to, by wszystkie dzieci w gminie 
mogły posiadać bilety sieciowe 
upoważniające je do odbywania za 
darmo podróży na liniach obsługi-
wanych przez PKS Wejherowo, aby 
np. zajęcia w ramach WF dla mło-
dzieży szkolnej mogły odbywać się 
na basenie w Gniewinie. Dzisiaj 
takich możliwości nie mają dzieci 
z Choczewa i Ciekocina. Od Rady 
Gminy zależeć będzie czy przezna-
czy dodatkowe środki na bilety dla 
tej grupy uczniów.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że 
w komunikacji tej jest jeszcze wiele 
do poprawienia, a mieszkańcy na-
potykają na pewne niedogodności 
związane z dojazdami, dlatego też 
proszę mieszkańców, aby z wszel-
kimi uwagami zwracali się do PKS 
Wejherowo, gdzie będą one rozpa-
trywane i w miarę możliwości roz-
wiązywane.
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
O zimie już dawno zapomnieliśmy, a za oknem prawdziwie wiosenna 

aura, ale czas pozimowych przeziębień i zachorowań wciąż jeszcze przed 
nami.

O obowiązujące zasady rejestracji i przyjęć pacjentów w Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Choczewie zapytałam Panią Kierownik Elżbietę Wojciechow-
ską.

„Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy rejestracji, tj. 700 – 1400. Obowiązuje rejestracja na określoną godzinę, 
której można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. Reje-
stracja osobista od godziny 700, natomiast rejestracja telefoniczna od godzi-
ny 730. Możliwe jest zaplanowanie wizyty do każdego lekarza POZ na kolejne 
dni tygodnia (zapisywanych jest po 5 pacjentów na każdy dzień). Codziennie 
rejestrujemy po 25 osób do każdego lekarza. Pacjenci zapisywani są na wizy-
ty co 10 minut. Nie zgłoszenie się na wizytę na umówioną godzinę skutkuje 
utratą kolejki. Wizyty domowe realizowane są od poniedziałku do piątku w 
godz. 1200 - 1430 w terminie uzgodnionym z lekarzem podczas rejestracji. Zgło-
szenia wizyt domowych przyjmowane są od godz. 800 do 1200 pod nr telefonu 
58 676 32 22 lub przez osoby trzecie.

Jedna osoba może zarejestrować dwóch pacjentów do lekarza POZ. Zgodnie 
z ustawą, recepty może wystawić tylko lekarz, dlatego też za błędnie wysta-
wioną receptę odpowiada lekarz.”

 W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie pracuje dwóch leka-
rzy, którzy sprawują opiekę medyczną nad 5500 pacjentami zapisanymi do 
tutejszego Ośrodka. Średnia wieku mieszkańców Gminy Choczewo wciąż 
wzrasta, więc przypuszczalnie ilość pacjentów korzystających z opieki me-
dycznej w tutejszym Ośrodku również będzie systematycznie wzrastać.

SPOTKANIE ZE STAROSTĄ

Dnia 18.02.2014 r. w Sali Konferen-
cyjno-wystawowej Urzędu Gminy 
w Choczewie odbyło się spotkanie 
ze Starostą wejherowskim Józefem 
Reszke oraz z p. Michałem Glase-
rem Dyrektorem Biura Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego, którzy 
przedstawili zasady funkcjonowania 
GOM-u, omówili projekty realizo-
wane na jego obszarze oraz korzyści 
płynące z członkostwa w stowarzy-
szeniu.

Gdański Obszar Metropolitalny to 
powołane 15 września 2011 roku sto-
warzyszenie samorządowe mają-
ce na celu zacieśnienie współpracy 
i doprowadzenie do harmonijnego 
rozwoju całego obszaru metropoli-
talnego wokół Gdańska, poprzez jak 
najlepsze wykorzystanie potencjału 
miast i gmin członkowskich, z po-
szanowaniem ich odrębności i spe-
cyfiki.

Obecnie, w ramach GOM działa 48 
samorządów, obejmujących łącznie 
obszar o powierzchni 6 605,62 km², 
zamieszkały przez 1,28 mln miesz-
kańców.

Od lutego 2014 r. biuro Stowarzy-
szenia pełni rolę sekretariatu ZIT 
(Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych), który jest nowym 
instrumentem współpracy metro-
politalnej, a którego utworzenia wy-
magało Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju. Zadaniem Związku ZIT 
jest m.in. współdecydowanie o tym, 
jakie przedsięwzięcia będą finanso-
wane z funduszy unijnych, a także 
promowanie partnerskiego modelu 
współpracy różnych jednostek admi-
nistracyjnych.

PAŁAC W CIEKOCINKU

Dwór w Ciekocinku jest jednym z 
kilkunastu zachowanych na terenie 
Gminy Choczewo tego typu obiektów, 
które pozostały po przedwojennych 
majątkach. Znajdują się one w róż-
nym stanie, często już bardzo złym. 
Taki los czekałby zapewne i ten kom-
pleks dworski, gdyby nie zjawił się 
tutaj w 2004 roku Pan Tomasz Bałuk, 
który postanowił chylący się już ku 
ruinie obiekt doprowadzić do dawnej 
świetności.

Historia tego miejsca sięga 1362 

roku, kiedy gdański komtur Za-
konu Krzyżackiego przekazał wieś 
jako miejsce osiedlenia pod nazwą 
Zackenzin. W 1658 miejscowość 
włączono do majątków Krockow i 
Osseken. W 1804 roku nowymi wła-
ścicielami zostali bracia Jasmund, 
Johan Ludwig Canlen oraz Treu-
brodt. W 1853 majątek przejmuje 
Hanichen, a po nim w roku 1864 Leo 
von Braunschweig. W 1887 r. urzą-
dzono w Zackenzin wikariat, a na-
stępnie poświęcono nowy kościół. 
Pięć lat później właścicielem zostaje 
Georg von Braunschweig i następu-
je rozbudowa samodzielnej parafii, 
po czym w 1905 majątek przejmuje 
Ernst von Braunschweig. Długo jed-
nak nie zagości w pięknym pałacu, 
bo już w tym samym roku właści-
cielami dworku zostają Kuschweld i 
Gerdkow. Od roku 1905 do 1934 – ma-
jątek należy do rodziny Ewestów, 
która na miejscu dawnego dworu 
buduje „nowy”, zachowany do dziś 
Pałac. Majątek, obejmujący wówczas 
tylko jeszcze ok. 800 ha całkowitej 
powierzchni, został nabyty przez 
ostatniego właściciela przed wojną, 
weterynarza powiatu Lauenburg (Lę-
bork), dr Wilhelma Koopsa. Dr Wil-
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helm Koops, ostatni właściciel ma-
jątku Zackenzin, umarł pod koniec 
lat sześćdziesiątych w miejscowości 
Rotenbek k/Trittau w pobliżu Ham-

burga. Majątek przechodzi na wła-
sność Państwowych Nieruchomości 
Ziemskich i przez długie lata jest sie-
dzibą Stacji Hodowli Roślin, a po jej 

rozwiązaniu, od 2004 roku gospoda-
rzy tutaj Pan Tomasz Bałuk.

/A.Ł./

„HERBATKA Z WÓJTEM” W CIEKOCINKU
Dnia 01.03.2014 r. Wójt Wiesław 

Gębka i Przewodniczący Rady Gminy 
po raz kolejny zaprosili młodzież na 
spotkanie pn. „Herbatka z Wójtem”, 
które tym razem odbyło się w go-
ścinnych progach Pałacu w Ciekocin-
ku, gdzie mieści się Stadnina Koni.

Gospodarz, Pan Tomasz Bałuk za-
prosił gości na herbatę i słodki po-
częstunek do saloniku z widokiem 
na krytą ujeżdżalnię, gdzie później 
mogliśmy zobaczyć codzienny tre-
ning konia i jeźdźca. Ale najpierw 
Pan Tomasz Bałuk przedstawił krót-
ką prezentację na temat między-
narodowych zawodów jeździeckich 
BALTICA EQUESTRIAN TOUR 2014, któ-
re w dniach 5-17.08 2014 r. odbywać 
się będą w Ciekocinku. Następnie 
oprowadził po terenie, na którym 
będą się one odbywać. Mogliśmy zo-
baczyć odrestaurowaną stajnię, a w 
niej wspaniałe konie, wspomnianą 
ujeżdżalnię, krytą karuzelę z lon-
żownikiem, parcour trawiasty i par-
cour piaskowy, czyli place konkur-
sowe, na których podczas zawodów 

staną aluminiowe przeszkody. Pan 
Tomasz z wyjątkową pasją i zaanga-
żowaniem opowiadał nam o swojej 
stadninie i o tym trudnym przedsię-
wzięciu, jakim jest zorganizowanie 
międzynarodowych zawodów tak 
wysokiej rangi.

Jednym z celów, dla którego spo-
tkanie to zorganizowano właśnie na 
terenie Stadniny Koni w Ciekocin-
ku było zainteresowanie młodzieży 
wolontariatem podczas zawodów 
BALTICA 2014. Zawody te zgromadzą 
w jednym miejscu i w jednym cza-
sie najlepszych jeźdźców i najlepsze 
konie, startujące w tego typu zawo-
dach, którzy w Ciekocinku walczyć 
będą o Puchar Prezydenta dla naj-
lepszego jeźdźca. Przez prawie dwa 
tygodnie sierpnia Gmina Choczewo 
będzie centrum światowego jeździec-
twa, dlatego też warto zastanowić 
się nad skorzystaniem z propozycji 
udziału w tym wydarzeniu jako wo-
lontariusz. Podczas zawodów będzie 
można nie tylko obserwować wspa-
niałą rywalizację i piękne konie, ale 

także skorzystać z możliwości roz-
mów w języku angielskim, bądź nie-
mieckim z obcojęzycznymi zawodni-
kami, którzy przybędą na zawody i 
będą potrzebować pomocy młodych 
wolontariuszy.

Na spotkanie do Ciekocinka przy-
było co prawda tylko kilkanaście 
osób, jednak podczas rozmów przy 
herbacie wywiązała się bardzo cie-
kawa dyskusja o sporcie i miejscach 
do jego uprawiania, o możliwościach 
realizacji inwestycji kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych, a tak-
że o użytkowaniu i poszanowaniu 
mienia gminnego, które jest dobrem 
wspólnym.

Spotkania z młodzieżą mają na 
celu poznanie pomysłów młodych 
ludzi na ciekawe inwestycje i impre-
zy gminne, a także umożliwiają dia-
log i wzajemne zrozumienie.

Już dziś zapraszamy młodzież na 
kolejne spotkania.

/w.w./
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Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Choczewie

Dnia 18 lutego 2014 r. w Sali 
Konferencyjno – wystawo-
wej Urzędu Gminy Choczewo 
odbyło się spotkanie z p. Zyg-
muntem Medowskim, spe-
cjalistą terapii uzależnień, 
przewodniczącym Zarzą-
du Głównego Towarzystwa 

Profilaktyki Środowiskowej 
„Mrowisko”. Spotkanie pn. 
„Zachowania ryzykowne 
dzieci i młodzieży ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
alkoholu i narkotyków”, 
zorganizowane przez Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
miało na celu przybliżyć 
problematykę uzależnień 
i uwrażliwić dorosłych na 
sytuacje, które zwiększają 
ryzyko uzależnień, oraz jak 
zachować się w przypadku, 
gdy młody człowiek sięgnął 
już po niebezpieczne używki.

Knégòbùs Radia Kaszëbë w Choczewie
26 lutego mieszkańcy naszej gminy 

mieli okazję na bliższe zapoznanie 
się z projektem realizowanym przez 
Stowarzyszenie Ziemia Pucka, przy 
współpracy ze stowarzyszeniem Ka-
szëbskô Jednota, Kaszubskim Insty-
tutem Rozwoju oraz wydawnictwa-
mi regionalnymi - Knégòbùs Radia 
Kaszëbë.

Niepozornie wyglądający camper, 
który ma na celu przemierzyć teren 
Kaszub wzdłuż i wszerz jest w rze-
czywistości biblioteką, księgarnią i 
czytelnią na kółkach. Projekt obej-

mie młodych ludzi uczących się ję-
zyka kaszubskiego na trzech pozio-
mach edukacji – szkoła podstawowa, 
gimnazjum i szkoła średnia. W su-
mie kilka tysięcy uczniów, ale rów-
nież ich rodziców, którzy są ważnym 
ogniwem w procesie podejmowania 
przez dzieci życiowych decyzji zwią-
zanych z edukacją kaszubską.

Głównym tematem spotkania z 
uczniami uczącymi się języka ka-
szubskiego w Zespole Szkół w Chocze-
wie oraz Szkole w Ciekocinie podczas 
wizyty Knégòbùsa była literatura ka-

szubska: jej bogactwo i dorobek. Jed-
nakże spotkanie z uczniami nie było 
jednym punktem wizyty Knégòbùsa, 
gdyż każdy mieszkaniec mógł po-
dejść do stojącego na parkingu przy 
Urzędzie Gminy campera i porozma-
wiać o kaszubskiej literaturze.

Osoby, które byłyby zaintereso-
wane literaturą kaszubską możemy 
wstępnie poinformować, że naj-
prawdopodobniej w październiku 
czeka nas kolejna wizyta Knégòbùsa 
Radia Kaszëbë w Gminie Choczewo.

/A.W./
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Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców Choczewa, Krokowej, Gniewina na 

pierwsze z 6-ciu spotkań „Debaty przy filiżance herbaty”, które realizujemy w 
ramach projektu „Moja gmina, moje miejsce na Ziemi”

Pierwsze spotkanie - 04.04.2014 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choczewo.

•	 Od godz.11.00 czekamy na tych wszystkich, którzy chcą przy herbacie porozmawiać o społecznej wizji 
rozwoju gmin, podzielić się własnymi pomysłami na tworzenie zielonych miejsc pracy.

•	 O godz. 16.00 - część seminaryjna spotkania poświęcona społecznej strategii rozwoju gminy i zrównowa-
żonemu rozwojowi.

Zapraszamy wszystkich. Nasze spotkania, to doskonała okazja sprawdzenia, czy potrafimy dzielić się doświadcze-
niami, współpracować dla dobra wspólnego, myśleć konstruktywnie o swojej gminie i wspólnie czuwać nad jej 
zrównoważonym rozwojem.

 „Moja Gmina – moje miejsce na Ziemi” to projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Moja Gmina – moje miejsce na Ziemi”
to projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAPRASZAMY NA
„DEBATY PRZY FILIŻANCE HERBATY”

Sześć spotkań odbędzie się w sezonie wiosenno letnim
w URZĘDZIE GMINY CHOCZEWO

Będzie to cykl piątkowych debat dla mieszkańców i sympatyków trzech zaprzyjaźnionych gmin Choczewa, Gnie-
wina i Krokowej. To doskonała okazja sprawdzenia, czy znamy zasady konstruktywnego dialogu, potrafimy dzielić 
się doświadczeniami, lojalnie współpracować dla dobra wspólnego. W programie są również zaplanowane prelekcje 
na tematy, których znajomość jest niezbędna dla dobrego zarządzania gminą:

• zrównoważonym rozwoju
• gospodarowaniu na terenach objętych ochroną przyrody
• oszczędzaniu energii w domu i gminie
• sposobach pozyskiwania energii w oparciu o lokalne możliwości
• gospodarce odpadami i gospodarce wodno-ściekowej
• ogrodach, warzywnikach i zdrowej, lokalnej żywności
Ta wiedza jest niezbędna każdemu, kto dobrze życzy swojej gminie. Warto o tym porozmawiać teraz, bo zbliża 

się termin listopadowych wyborów samorządowych i czas opracowania nowych strategii rozwoju gmin – termin 
obecnie obowiązujących strategii kończy się w 2015 roku. Spotkania są nieodpłatne. Mają charakter szkoleń, podzie-
lonych na część wykładową i część poświęconą debatom. Osoby, które zaliczą części wykładowe wszystkich 6-ciu 
spotkań, uzyskają DYPLOMY UKOŃCZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU KONSTRUKTYWNEGO DIALOGU I ZASAD ZRÓW-
NOWAŻONEGO ROZWOJU. 

Zapraszamy szczególnie samorządowców i kandydatów do samorządów lokalnych, nauczycieli, przedstawicieli 
jednostek gospodarczych, organizacji pozarządowych i kościelnych, oraz aktywnych mieszkańców.

Prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa na adres: pke.gdansk@gmail.com
ewapodlesinska@wp.pl, lub telefonicznie: 605 33 47 92, skontaktujemy się i prześlemy szczegółowy program 

spotkań.
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Choczewskie Stowarzy-
szenie Osób Niepełno-

sprawnych
„PROMYK NADZIEI”

informuje, że od 24.03.2014 - do 
27.03.2014 r. ogłasza nabór kandyda-
tek na następujące kursy/szkolenia:

1. - kurs opiekunek nad osobą cho-
rą, starszą;

2. - szkolenie - kurs gotowania i de-
koracji stołu.

Na te dwa kursy/szkolenia wygra-
liśmy granty ze Starostwa Powia-
towego w Wejherowie, gdzie zło-
żyliśmy dwa projekty. Zgłaszać się 
można pod numer telefonu 58 572 40 
33 lub do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Choczewie. Ilość miejsc 
ograniczona.

W dniu 04.03.2014 r. odbyło się 
spotkanie dla osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów, powiązane z 
obchodami Dnia Kobiet. Nasze Panie 
otrzymały od Panów róże i drobne 
upominki. Była kawa, herbatka i cia-
sto upieczone przez nasze Panie. Na 
spotkaniu obecni byli również: Wójt 
Gminy Wiesław Gębka, Z-ca Wójta 
Robert Lorbiecki oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy Krzysztof Łasiński.

Jednak największą radość spra-
wił nam wszystkim występ naszych 
najmłodszych Przedszkolaków, pod 
kierunkiem Pani Dyrektor Renaty 
Banaś i Pań Przedszkolanek. Dzieci 
były wręcz cudowne i dały wspania-
ły pokaz.

W minionych miesiącach podczas 
naszych spotkań mieliśmy okazję 
uczestniczyć w warsztatach deco-
upage, malowania na szkle i robie-
nia ozdób bożonarodzeniowych.

Informujemy, że najbliższe Spotka-
nie Osób Niepełnosprawnych odbę-
dzie się dnia 03.04.2014 r. o godzinie 
13.00 w Urzędzie Gminy Choczewo.

Zarząd

W I E Ś C I  Z  S O Ł E C T W

SOŁECTWO BORKOWO

Z życia Borkowa
Lęborskiego

Dnia 8.III.2014 r. nasza młodzież 
zebrała się, aby zrobić porządek na 
przystanku PKS w Borkowie Lęb.  

Przybyli ochotnicy z zapałem zabra-
li się do czyszczenia wiaty PKS, oraz 
sprzątania wokół niej śmieci. Po 
sprzątnięciu wszyscy udaliśmy się 
do letniej świetlicy „Stajenka”. Bar-
dzo dziękuję za pomoc:

Adrianowi i Dawidowi Praszczak, 
Agnieszce i Agacie Pilarskiej, Mate-

uszowi i Szymonowi Krók, Gracjano-
wi i Julce Burzyńskim, Grzegorzowi 
Lademann, Pawłowi Krawczyk oraz 
naszym najmłodszym Nikodemowi 
Krawczyk oraz Nikodemowi Krók.

Dziękuję również Magdalenie Krók 
za pomoc w opiece nad dziećmi i w 
przygotowaniu grilla.

Teresa Lademan
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SOŁECTWO CHOCZEWO

„Tajemnicą jesteś,
z księgi czarów - zbiegłą,

mgłą zaklętą,
którą nieliczni tylko przejdą.

Kobieto - puchu marny,
a nie do zdobycia.

Kobieto - ile w tym słowie
- piękna, miłości i życia.”

DZIEŃ KOBIET
 W SOŁECTWIE

CHOCZEWO

W sobotnie popołudnie, 8 marca 
Panie z Sołectwa Choczewo obcho-
dziły swoje święto. „Dzień Kobiet” był 
okazją do zorganizowania przez soł-
tysa i radę sołecką spotkania przy ka-
wie w Restauracji „Pod Kasztanem”, 
na które zaproszone były wszystkie 
Panie z sołectwa. W spotkaniu udział 
wzięli Wójt Gminy Wiesław Gębka i 
Przewodniczący Rady Gminy Krzysz-
tof Łasiński, którzy złożyli Paniom 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i nieustającej 
pogody ducha.
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Zwycięzcy konkursu „Aktywne Sołectwo”
Do konkursu o miano najaktywniejszego sołectwa zgłosiło się łącznie 25 sołectw, z czego 

najwięcej - bo aż 9 z gminy Nowa Wieś Lęborska. Laureatami konkursu z terenu naszej gminy 
zostały sołectwa Choczewo oraz Kopalino-Lubiatowo.

Sołtysi ze zwycięskich sołectw zaproszeni zostali na uroczysty obiad, podczas którego zo-
staną omówione szczegóły techniczne przekazania nagród. Spotkanie odbędzie się w dniu 
21.03.2014 r. (tj. piątek) o godzinie 13.00 w Gospodarskie Agroturystycznym „Ola” w Słajszewie 
gm. Choczewo.

HARMONOGRAM UDZIELANIA 
DORADZTWA

Doradztwo w Wejherowie:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-

skiej w Wejherowie
(Pałac Przebendowskich i Keyserlingków), ul. Zamkowa 

2a, 84-200 Wejherowo

Doradztwo w Gniewinie:
Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa 

1, 84-250 Gniewino

marzec 2014

Wejherowo – 21.03.2014 r. godz. 12.00-17.00  - PROJEK-
TY

Wejherowo – 24.03.2014 r.  godz. 12.00-17.00 - FINANSE 
I EKONOMIA

Wejherowo – 27.03.2014 r. godz. 09.00-14.00  - FINANSE 
I EKONOMIA

Gniewino – 25.03.2014 r. godz. 10.00-15.00  - PROJEKTY
Gniewino – 28.03.2014 r. godz. 10.00.15.00  - FINANSE I 

EKONOMIA

Szczegóły na stronie internetowej:
http://doradztwo-obywatel.org/

Samorząd Uczniowski Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Choczewie, 
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
Stowarzyszenia „Latarnik” i 
„Huzar” organizują zbiórkę 
rzeczy dla bezdomnych zwie-
rząt ze Schroniska w Dąbrów-
ce k/Wejherowa (sucha i mo-

kra karma dla psów i kotów, 
niepotrzebne koce, kołdry, po-
duszki oraz inne akcesoria i 
zabawki). Zapraszamy też do 
pracy wszystkich chętnych 
uczniów i dorosłych, a te oso-
by, które najbardziej zaanga-
żują się w akcję pomocy pojadą 
z naszymi „darami” do schro-
niska, gdzie w ramach wolon-

tariatu będziemy mogli zaj-
mować się przez kilka godzin 
podopiecznymi z „Dąbrówki”. 
Wszystkie wyżej wymienione 
rzeczy przyjmuje do dnia 28.03. 
br. (piątek) Pani Iwona Rataj-
czak, która jest także koordy-
natorem całej akcji !
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GABINET STOMATOLOGII RODZINNEJ Fam Dental ZAPRASZA
W sobotę, w DNIU KOBIET nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w nowootwartym gabinecie. Na uroczystość 

przybyły władze Gminy – wójt oraz sołtysi Choczewa i Choczewka, pracownicy Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz 
mieszkańcy Choczewa i Sasina. Proboszcz tutejszej parafii, ks. Wojciech Szmeichel poświęcił gabinet. Dr Beata 
Latarska przygotowała poczęstunek dla zaproszonych gości oraz kwiaty dla wszystkich kobiet z okazji ich święta.

STAWIAMY NA LECZENIE BEZ BÓLU I STRESU - mówi dr Beata Latarska, stomatolog i psycholog kliniczny. - Do 
współpracy zostali zaproszeni najlepsi lekarze specjaliści z Trójmiasta: specjalista stomatologii dziecięcej, specja-
lista chorób przyzębia oraz lekarze ortodonci. Gabinet został wyposażony w aparat rentgenowski oraz najnowszy 
sprzęt do komputerowego bezbolesnego znieczulenia „The WAND”. Gabinet jest przyjazny dzieciom – wizyty ada-
ptacyjne, kącik dla dzieci, nagrody, odznaki „Odważny Pacjent”.

Rejestracja telefoniczna: 606 835 807.
Szczegółowy cennik na drzwiach gabinetu i w rejestracji przychodni.
Uśmiechnij się Twój dentysta czeka…

KONKURS KBS „NASZE UMIEJĘTNOŚCI”
W dniu 12.03.2014 r. odbyły się obrady komisji mające na celu 

wyłonić najciekawszą pracę w konkursie „Nasze Umiejętności”, 
organizowanym przez Kaszubski Bank Spółdzielczy.

W konkursie wzięło udział łącznie 14 Szkół Podstawowych z 
Powiatu Wejherowskiego oraz Powiatu Kartuskiego, w tym mie-
dzy innymi Szkoła Podstawowa w Ciekocinie i Szkoła Podstawo-
wa w Choczewie.

Szkoły dostarczyły łącznie 142 prace plastyczne wykonane 
różnymi technikami. Pięcioosobowa Komisja, w której skład 
weszli dyrektorzy wybranych oddziałów Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego oraz dyrektor ds. handlowych, po burzliwych ob-
radach wybrali w pierwszym etapie najciekawszą pracę z każ-
dej Szkoły Podstawowej. W kolejnym etapie wybrana została „Ta 
Jedna Jedyna” najciekawsza praca plastyczna, a także przyzna-
no 5 wyróżnień.

Jednym z laureatów przyznanego wyróżnienia jest uczennica klasy II a Szkoły Podstawowej w Choczewie 
Wiktoria Karmazy. Serdecznie gratulujemy!

S A M O R Z Ą D O W E  P R Z E D S Z K O L E  W  C H O C Z E W I E
Dzień Dziadków
W tym roku przedszkolaki przygo-

towały dla kochanych dziadków wy-
jątkową uroczystość „Walentynowy 
Dzień Babci i Dziadka”.

Pierwszego dnia wystąpiła grupa 
maluchów, która zaprezentowała 
przybyłym gościom „Alfabet życzeń”. 
Maluchy pełne wdzięku i słodyczy re-
cytowały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły. Pokazem wzruszyły serca 
dziadków, pojawiły się łzy szczęścia. 
Po występach był czas na życzenia, 
upominki oraz na słodki poczęstunek, 
tańce i konkursy.

Następnego dnia do przedszkola 
przyszli dziadkowie dzieci starszych. 
Starszaki swoje umiejętności przedsta-
wiły w inscenizacji pt. „Dzieci w cza-
peczkach”. Wspaniale zaprezentowa-
ły się w tańcu z pomponami, a także 
w tańcach: „Kazaczok”, „Chorwacki” i 
„Krakowiak”. Swoimi występami za-
chwyciły gości. Wnuki złożyły życzenia 
i wręczyły upominki dziadkom. Razem 
spędzili czas przy słodkim poczęstunku 
i zabawie z konkursami.
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Konkurs plastyczny

W naszej placówce odbył się konkurs 
plastyczny pt.„Z Babcią i Dziadkiem” 
zorganizowany przez Radę Rodziców 
i p. M. Lica. Uczestnicy konkursu wy-
konali piękne prace przedstawiające 
chwile spędzane z babcią lub dziad-
kiem. Jury w składzie p. Renata Banaś 
- dyrektor oraz p. D. Bianga - Grabińska 
miało trudny wybór, dlatego postano-
wiło przyznać dyplomy i upominki 
wszystkim uczestnikom konkursu, 
wyróżniając przy tym dodatkowo pra-
ce Karolinki, Bartka, Marka, Dominika 
i Błażeja. Gratulujemy laureatom!

Teatrzyk

 Przedszkolaki wybrały się do 
Gniewina, by obejrzeć spektakl „Wiel-
ka draka o drogowych znakach” w wy-
konaniu aktorów z Teatru Lalki „Tę-
cza” w Słupsku. Dzieci były rozbawione 
śmiesznymi przygodami głównego 
bohatera Misia, który podróżował Ma-
łym Fiatem. Dowiedziały się jednak, że 
nie można lekceważyć przepisów dro-
gowych i trzeba postępować zgodnie z 
zasadami ruchu drogowego i pieszych, 
by czuć się bezpiecznie na drodze.

M. Lica

Przedszkolaki dla „Promyka 
Nadziei”

W dniu 04 marca w Urzędzie Gminy 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Kobiet dla osób niepełnosprawnych z 
Choczewskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych Promyk Nadziei, 
na którą zaproszone zostały „starsza-
ki” z Samorządowego Przedszkola w 
Choczewie. Dzieci zaprezentowały się 
w programie artystycznym przygoto-
wanym przez wychowawczynię grupy 
Iwonę Chadrysiak. Głównym punk-
tem programu była inscenizacja pt. 
„Dzieci w czapeczkach” opowiadająca 
o tym, jak to dzieci próbowały ostrzec 
babcię przed groźnym wilkiem, który 
okazał się łagodnym zwierzakiem i 
był gościem babci. Poza tym „mali ar-
tyści” z ogromną radością zaśpiewali 
piosenki: „Popatrzcie na jamniczka”, 
„Życzenia dla babci i dziadka” oraz za-
tańczyli tańce: chorwacki, krakowiak, 
kazaczok, a dziewczynki taniec nowo-
czesny z pomponami. Dzieci w nagro-
dę za prezentację otrzymały ogromne 
brawa, radość zgromadzonych gości i 
po słodkim upominku. Do przedszkola 
wróciły zmęczone i szczęśliwe.

Iwona Chadrysiak
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Program 
„MAMO, TATO, NAJBLIŻSI 

MOJEMU SERCU – JESTEM 
TUTAJ!” w Samorządowym 
Przedszkolu w Choczewie.

Przedszkole i rodzina to dwa podsta-
wowe środowiska wychowawcze, dla-
tego powinno istnieć pomiędzy nimi 
świadome i celowo zorganizowane 
współdziałanie. Współpraca rodziców 
i przedszkola jest wspólnym działa-
niem dla osiągnięcia dobra poszcze-
gólnych dzieci w procesie nauczania i 
wychowania.

W dniach od 19 lutego do 28 lutego w 
Samorządowym Przedszkolu w Cho-
czewie odbyły się warsztaty plastycz-
ne dla całych rodzin przedszkolaków: 
malowanie koszulek farbami do tka-
nin, malowanie na szkle oraz malo-
wanie na drewnianej desce metodą 
„decoupage”. Uczestniczyły w nich 
dzieci przedszkolne wraz z ich rodzi-
cami, dziadkami i najbliższymi oraz 
nauczycielami. Warsztaty prowadziła 
p. Dorota Bianga-Grabińska.

Głównym celem programu jest 
zintegrowanie rodziców ze swoimi 
dziećmi, zaspokojenie potrzeby emo-
cjonalnego związku z całą rodziną, 
podniesienie wiary we własne siły, 
ukazanie wielkiej siły, jaką jest inte-
gracja, gdzie każdy uczy się od każ-
dego, gdzie indywidualizm jednostek 
to wielkie JA, gdzie wspólnota to MY, 
gdzie głównym hasłem jest BYĆ a nie 
mieć.

Każde dziecko pracuje na miarę 
swoich możliwości, stara się wszystko 
robić dobrze, chętnie współpracować i 
wyciągać pomocną dłoń – ono to po-
trafi, jeżeli dostarczymy mu takich 
wzorców zachowania, jeżeli staniemy 
się dobrymi nauczycielami. Wszela-
kie przejawy aktywności dziecka po-
winny, więc być zauważone przede 
wszystkim przez rodziców. Poprzez 
aktywne wprowadzenie rodziców w 
świat dziecka pomagamy dzieciom 
czuć się ważnymi, zauważonymi OSO-
BAMI, pozwalamy dogłębniej zrozu-
mieć świat jego uczuć, emocji a także 
pomagamy w pełnym, dojrzałym DIA-
LOGU, którego brakuje w dzisiejszym 
świecie. Dziecko pragnie KOCHAĆ, BYĆ 
KOCHANYM, chce być zauważone, pra-
gnie być w grupie, ono umie być odpo-
wiedzialne za siebie i za innych, ono 
pragnie ciągle się rozwijać.

Renata Banaś
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P U N K T  P R Z E D S Z K O L N Y  W  Z W A R T O W I E

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

W KARNAWALE BAL NAD 
BALE!

Kolorowe stroje, bajeczny wystrój 
i słodkości - w takiej aurze 4.02.2104 
r. bawiły się dzieci z Punktu Przed-
szkolnego w Zwartowie. Tego dnia 
już od rana w przedszkolu pojawia-
ły się kolorowe postacie. Można było 
spotkać wróżki, królewny, kotki, ry-
cerzy, policjantów, Spider-Mana, du-
cha... - nie sposób zliczyć i wymienić 
tych wszystkich postaci.

W pierwszej kolejności dzieci mia-
ły możliwość pozowania do zdjęcia 
grupowego oraz zdjęć indywidual-
nych. Zabawę poprowadził wodzi-
rej, który wprowadził dzieci w kar-
nawałowy nastrój. Dzieci tańczyły 
twista, rock and rolla, sambę, ma-
karenę, Kaczuszki i świetnie się przy 
tym bawiły. Nie zabrakło również 
konkursów, w których bardzo chęt-
nie wszyscy uczestniczyli. Było bar-
dzo radośnie, kolorowo i zabawnie. 
W trakcie trwania balu pojawili się 
również rodzice naszych milusiń-
skich, którzy w większości bardzo 
chętnie tańczyli z przedszkolakami. 
W przerwie między kolejnymi zaba-
wami tanecznymi, na dzieci czekał 
słodki poczęstunek i soczki. Kiedy 
czas zabawy dobiegł końca dzieci z 
żalem opuszczały salę balową.

Dziękuję dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie 
pięknych balowych strojów.

Kolejny bal karnawałowy już za 
rok.

Anna Blok

Wycieczka do Lęborka

W dniu 21 lutego dzieci z terenu 
Szkoły Podstawowej w Ciekocinie 
były na wycieczce w Lęborku. Pogoda 
wyjątkowo dopisała, jak na tę porę 
roku.

Najpierw obejrzały w kinie bajkę 
pt.: „Lego przygoda”, która wszyst-
kim podobała się.

Następnie były na basenie. Miały 
zorganizowaną naukę pływania pod 
okiem pani instruktor, która pomo-
gła najmłodszym oswoić się z wodą 
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i próbowała nauczyć dzieci pływać. 
Była to lekcja pływania z prawdziwe-
go zdarzenia.

W imieniu dzieci dziękuję Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Choczewie za zasponso-
rowanie tego wyjazdu. Była to miła 
atrakcja dla dzieci.

Opiekun świetlicy Beata Wrąbel

„DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM”

Wszyscy doskonale wiemy, że 
dzieci coraz rzadziej czytają książki. 
Również bardzo sporadycznie rodzi-
ce czytają swoim małym pociechom 
bajki lub baśnie na dobranoc. I sku-
tek tego jest opłakany, bo dzieci nie 
potrafią marzyć, mają słabo rozwi-
niętą wyobraźnię i coraz to bardziej 
ubogą wiedzę i słownictwo.

Nie znają starych i popularnych 
baśni Andersena, czy też Charlesa 
Perraulta, na których wychowały się 
całe pokolenia. Nic nie słyszeli o Kop-
ciuszku, Calineczce, Brzydkim Ka-
czątku, itp. W ogóle nie znają wierszy 
Juliana Tuwima ani Jana Brzechwy.

Aby choć trochę zaszczepić w 
uczniach miłość do literatury, 
uczniowie klasy IV Szkoły Podsta-
wowej w Ciekocinie przygotowali 
dla klasy zerowej tejże szkoły, krót-
ką lekcję poezji, na której recytowali 
i czytali swoim młodszym kolegom 
wiersze Juliana Tuwima. Dzięki 
temu zerówkowicze mieli okazję wy-
słuchać znane i popularne wiersze 
tego poety, np.: „Lokomotywę”, 

„Rzepkę”, „Ptasie radio”, poznać Mu-
rzynka Bambo oraz marzenia Dyzia i 
nie tylko. Niektóre wiersze udało się 
nawet zinscenizować.

Myślimy, że nasz trud nie poszedł 
na marne, a zamierzony cel został 

zrealizowany. Oczywiście jedna taka 
lekcja to za mało, więc mamy w pla-
nie przygotować kolejne.

Uczniowie kl.IV SP Ciekocino
z wychowawcą

ZAPRASZAMY NA MECZE NASZYCH DRUŻYN
W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2013/2014

Drużyna LKS  „LATARNIK” Choczewo (juniorzy):
1) 06.04.2014 godz. 13:00 z AP Dąbrowa

2) 19.04.2014 godz. 11:00 z Bałtyk Gdynia
3) 04.05.2014 godz. 11:00 z Start Mrzezino

4) 18.05.2014 godz. 14:00 z MKS Władysławowo
5) 21.06.2014 godz.17:00 z Gryf Wejherowo

Wszystkie mecze rozgrywane będą w Choczewie przy ul. Janusza Kusocińskiego 7

Drużyna LKS „LATARNIK” Choczewo (seniorzy):
1) 26.04.2014 godz. 15:00 z GKS II Kolbudy
2) 10.05.2014 godz.16:00 z UKS 82 Klukowo

3) 24.05.2014 godz.16:00 z GKS Linia
4) 14.06.2014 godz.17:00 z Karlikowo Sopot
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Z U C H Y  I  H A R C E R Z E

W dniach 21-22 lutego 2014 r. dzię-
ki uprzejmości dyrekcji Gimnazjum 
w Wierzchucinie, odbył się biwak 
naszej „dziesiątki”. Tym razem od-
powiedzialność za program nocnego 
biegu „spadła” na druha „Kasztana” 
i druhnę „Mop”, oczywiście również 
pomocą okazał się kolega Paweł z 
wierzchucińskiego gimnazjum.

Spotkaliśmy się w piątkowy wie-
czór i od razu zajęliśmy się kwaterką. 
Zaraz po niej zorganizowany został 
apel. Następnie nasze „biszkopty” 
poznały kolejne tematy do zaliczeń, 
a ich opiekunowie starali się prze-
kazać im jak najwięcej o stopniach, 
sprawnościach, historii oraz Dniu 
Myśli Braterskiej – naszym skauto-
wym święcie. Zanim rozpoczęliśmy 
uroczysty kominek, na „młodych” 
czekał ważny egzamin z teorii. Prze-
jęcie, pełna mobilizacja i… udało się. 
Wszyscy przyszli harcerze z naszej 
drużyny będą mogli nosić z dumą 
Krzyż Harcerski na swej piersi, bo 
na niego zasłużyli. W między cza-
sie na kominek przybyli Przyjaciele 
Drużyny, przywożąc dla nas pyszne 
ciasto. Gawędę o DMB opowiedziała 
druhna Dorota z pomocą naszych 
„biszkoptów”, którzy zdobyli ogrom-
ną wiedzę na ten temat. Bawiliśmy 
się śpiewając i pląsając, i te stare pio-
senki harcerskie, i te trochę młodsze. 
Panował niesamowity nastrój. Oko-
ło godziny 24.00 czekało nas zada-
nie przygotowane przez Kasztana, 
Mopa i Pawła – bieg harcerski. Zo-
staliśmy podzieleni na dwa patrole. 
Otrzymaliśmy mapy, kompasy i … 
aby trafić do każdego z punktów na 

mapie musieliśmy wyznaczyć AZY-
MUT. I zaczęło się nasze przecudne 
szaleństwo. Wprost kochamy takie 
wyzwania. Jak juz odszukaliśmy 
pierwszy z punktów musieliśmy na 
nim rozpalić ognisko według pew-
nych zasad. Otrzymaliśmy finkę, 
krzesiwo i nazwę stosu ogniskowe-
go. Należy dodać, że zaczęło padać… 
Ale co tam, takie zadanie to „pryszcz” 
dla WILKÓW. Na kolejnym punkcie 
otrzymaliśmy 2 pałatki wojskowe, z 
których należało rozstawić namiot. 
Oczywiście musieliśmy również 
zmieścić się w nim. Gdy już upora-
liśmy się z tym punktem, wyznaczy-
liśmy azymut na kolejny z punktów. 
Szliśmy przez okropne chaszcze, te-
ren podmokły itp. Daliśmy radę, tym 
bardziej, że na punkcie tym był wła-
śnie bieg z przeszkodami. Dodatko-
wą atrakcją miały być ubrane przez 
nas maski przeciwgazowe, ale było 
zbyt ciemno, mokro i niebezpiecz-
nie. Ostatnim z punktów biegu było 
strzelanie do celu z karabinka asg, 
co bardzo nam się podobało. Wróci-

liśmy około 4 nad ranem do ciepłej 
i przytulnej bazy w wierzchucińskim 
gimnazjum i zamiast pójść spać, za-
częliśmy jeść, bo przecież po taaakim 
biegu każdy zgłodniał. Przespaliśmy 
się również 3 godzinki. W międzycza-
sie realizowaliśmy zadanie na XXX 
Chorągwiany Rajd „RODŁO”, filmując 
ciekawe ujęcia do teledysku. Tak to 
właśnie nasza 10 Choczewska Dru-
żyna Harcerska „WILKI” świętowała 
harcersko-skautowe święto – Dzień 
Myśli Braterskiej, obchodzony przez 
brać skautową na całym świecie!

Szczególne podziękowania dla 
Pana Dariusza Laddach – dyrekto-
ra Gimnazjum w Wierzchucinie za 
udostępnienie szkoły na czas trwa-
nia biwaku, harcerzom zaangażo-
wanym w przygotowanie biegu: Mo-
powi, Kasztanowi i Pawłowi, naszym 
Gościom za ich obecność i pyszne 
ciasto – dh. Basi i dh. Andrzejowi, 
„WILKOM” za ten uroczysty nastrój 
oraz drużynowym : dh. Dorocie i dh. 
Radkowi.

10 CHDH „WILKI”

BIWAK 10 DRUŻYNY HARCERSKIEJ „WILKI” Z CHOCZEWA

Zuchy z 10 Gromady Zuchowej 
„Mali Korsarze” z Choczewa na-
dal prężnie działają … Chociaż XXX 
Chorągwiany Rajd RODŁO dopiero w 
maju, już realizują zadania, aby zdo-
być Odznakę RODŁO. Z tego też powo-
du na przełomie lutego oraz marca 
2014 r. odbył się biwak naszej gro-
mady w gminnych obiektach spor-
towych. Spotkaliśmy się ok. godz. 
18.00 w piątkowy wieczór oraz szyb-
ciutko zakwaterowaliśmy w poko-
jach. Następnie nasi starsi koledzy 
i koleżanki – harcerze z DH „WILKI” 
ogłosili zbiórkę na obrzędowy apel. 
Jednak bardzo podekscytowane bi-

BIWAK CHOCZEWSKICH ZUCHÓW
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wakiem zuchy nie zebrały się na 
czas. Druhna Dorota zdecydowała, 
że „Małym Korsarzom” nie zaszko-
dzi zuchowa musztra. I chyba miała 
rację, bo po 15-minutowej musztrze 
wszystkie zuchy potrafiły już stanąć 
w dwuszeregu, na baczność, spocznij 
oraz prawidłowo reagowały na zu-
chową musztrę migową. Po apelu 
nasi KORSARZE zostali zaproszeni do 
świetlicy. Tam po krótkiej gawędzie 
przygotowano miejsce na zuchową 
majsterkę. Tym razem zadaniem 
każdego zucha było stworzenie na 
szkle obrazka o tematyce morskiej, 
żeglarskiej. Praca przebiegała w wiel-
kim skupieniu. Oczywiście rewela-
cyjną pomocą okazali się harcerze. 
Po wykonaniu zadania wszystkie zu-
chy: duże i małe, harcerze oraz druh-
na Dorota przystąpili do zabaw inte-
gracyjnych. Śpiewy i pląsy niosły się 
daleko, daleko. W międzyczasie druh 
Kasztan przygotował „stanowisko 
kinowe”. Poznaliśmy węzełki żeglar-
skie i w teorii, i w praktyce. Każdy 
zuch musiał wykonać przynajmniej 
dwa węzły: ósemkę oraz płaski, aby 
zadanie zostało zaliczone. Po jakże 
ciężkiej pracy zjedliśmy kolację, by 
zaraz po niej udać się do ciemnego 
lasu… Wyruszyliśmy około godz. 23. 
Naszym zadaniem było przejść odci-
nek w lesie w zupełnej ciszy – PRÓBA 
MILCZENIA oraz PRÓBA ODWAGI. Oj, 
ciężko było z tym milczeniem, ale 
zuchy  starały się naprawdę (?) Jed-
nak dzikie zwierzęta zostały zupełnie 
przypadkowo obudzone i słyszeliśmy 
jak przebiegają po lesie. Było to tro-
ooochę straszne, bo przecież wkro-
czyliśmy na ich teren. Po powrocie 
do bazy czekała nas miła niespo-
dzianka – nocny seans filmowy dla 
chętnych zuchów. Obejrzeliśmy film 
„Tajemnice Leśnego Królestwa” i po-
szliśmy spać. Raniutko wyskoczyli-
śmy z łóżek, zjedliśmy śniadanie i 
posprzątaliśmy swoje pokoje. Byli-
śmy wszyscy okrooopnie zmęczeni. 
Nawet nie wiemy kiedy przyjechali 
po nas rodzice. Zadania na Odznakę 
RODŁO wykonaliśmy w 100%, a każ-
dy zuch zabrał swój piękny obrazek 
do domu.

Serdecznie dziękujemy Paniom z 

Gminnej Biblioteki Publicznej – p. Be-
acie i p. Ewie za udostępnienie rzut-
nika oraz ekranu na czas biwaku, 
panu Dagmarowi za bardzo potrzeb-
ny, czarodziejski kabel, p. Robertowi 
Lorbieckiemu – zastępcy wójta naszej 
gminy, za udostępnienie miejsca na 
biwak, harcerzom z 10 DH „WILKI” – 
dh. Sarze, dh. Adzie, dh. Wiktorii, dh. 
Szymonowi i dh. Błażejowi za przy-
gotowanie biwaku i wspieranie na-
szych poczynań, dh. Dorocie – naszej 
drużynowej, za organizację biwaku 
oraz ciekawe warsztaty.

Zuchy z 10 Gromady Zuchowej 
„Mali Korsarze”

Przed zuchami z Choczewskiej Gro-
mady Zuchowej kolejne trudne wy-
zwania. Podczas kolejnych zbiórek 
zuchy przeszły cztery próby. Pierw-
szą z nich było „wyparzanie języka”. 
Trzecie Prawo Zucha mówi: „Zuch 

mówi prawdę”, a co najbardziej po-
maga zuchom, aby o tym pamięta-
ły? – Wyparzenie języka! Wszystkie 
zuchy z naszej gromady zaliczyły tę 
próbę rewelacyjnie, chociaż mikstu-
ra przygotowana przez dh. Dorotę 

wcale nie należała do  najsmacz-
niejszych. „Zuch pamięta o swo-
ich obowiązkach” to kolejne prawo. 
Zadaniem każdego było pokazanie  
podczas zabawy w kalambury swo-
jego domowego obowiązku. Aj, ile te 

„WIELKIE ZUCHY”
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biedne zuchy mają obowiązków… 
„Wszystkim jest z zuchem dobrze” 
to 5. Prawo Zucha. Nasza zbiórka 
upłynęła na wspólnej zabawie, obie-
caliśmy też, że postaramy się, aby 
naszym kolegom i koleżankom było 
z nami dobrze.  „Precz z wadami” na-
wiązywało natomiast do ostatniego, 
6. Prawa Zucha – „Zuch stara się być 

coraz lepszy”. Podczas zbiórki dowie-
dzieliśmy się co to jest ZALETA oraz 
WADA. Każdy zuch zastanowił się, 
która z wad najbardziej mu prze-
szkadza i postanowił się jej pozbyć. 
W tym celu wypisał złą cechę na kar-
teczce, zwinął w rulonik i wrzucił do 
specjalnej magicznej butelki, którą 
następnie dh. Ada i dh. Błażej zakor-

kowali. Zuchy wraz z druhną Dorotą 
i harcerzami wyruszyli ukryć swoje 
wady. Wspólnymi siłami zakopali je 
barrrrdzo głęboko pod ziemią i wie-
rzą, że to na pewno pomoże w walce 
z nimi. Gratulacje Zuchy! Misja wy-
konana!

10 GZ „MALI KORSARZE”
HUFIEC ZHP WEJHEROWO

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

22 lutego skauci na całym świecie 
obchodzą ważne święto - Dzień My-
śli Braterskiej. Tego dnia harcerze 
ślą życzenia do przyjaciół, odwie-
dzają się i spotykają na uroczystych 
zbiórkach. Zwyczaj ten ma przy-
pominać o braterstwie wszystkich 
skautów świata, rozumianym jako 
wzajemna przyjaźń wszystkich 
młodych ludzi. Braterstwo, służba i 
praca nad sobą, to podstawowe za-
sady skautingu.

Zwyczaj świętowania Dnia Myśli 
Braterskiej zapoczątkowały dziew-
częta w 1926r. w Stanach Zjedno-
czonych. Później rozszerzył się on 
na całą wspólnotę skautową. Idea 
ustanowienia takiego święta zrodzi-
ła się na 4 Międzynarodowej Kon-
ferencji Skautek i Przewodniczek. 
Wybrano dzień 22 lutego, ponieważ 
tego dnia przypada rocznica urodzin 
założyciela skautingu gen. - Roberta 
Baden-Powella oraz jego żony Ola-

ve Baden-Powell. W 1932r.W Polsce 
wprowadzono zwyczaj zbierania w 
tym dniu symbolicznych pensów 
na fundusz wspierający rozwój żeń-
skiego skautingu. W ZHP do tradycji 
świętowania Dnia Myśli Braterskiej 
powrócono w latach 80-tych, a od 
1995r. harcerze uczestniczą w orga-
nizowanej w tym dniu akcji „Grosik”, 
zebrane pieniądze przeznaczając na 
cele dobroczynne. Dzieje harcerstwa 
to ponad 100 lat patriotycznej służby 
jego członków, pełnionej zarówno w 
latach wojny, jak i w czasie pokoju. 
Dzięki udziałowi harcerzy w waż-
nych dla Polski chwilach, ruch ten 
stał się trwałym elementem naszej 
polskiej kultury.

W tym dniu wszyscy instrukto-
rzy naszego hufca spotkali się przy 
ognisku na Harcerskiej Bazie Obo-
zowej „CEDRON”  w Wejherowie, by 
wspólnie z seniorami z wejherow-
skiego hufca uczcić ten niezwykły 

dzień. Był czas na wspomnienia, 
piosenkę harcerską, ciepłą herbatę, 
a przede wszystkim uroczyste Złoże-
nie Zobowiązania Instruktorskiego 
naszych młodych drużynowych. W 
Hufcu Wejherowo znajduje się około 
40 czynnie działających instrukto-
rów. Większość z nich to drużyno-
wi – na co dzień pracują z zuchami, 
harcerzami, harcerzami starszymi 
lub wędrownikami… Dzień Myśli 
Braterskiej to taki dzień, w którym 
spotykamy się, śpiewamy harcer-
skie piosenki, niezależnie od wieku, 
upodobań politycznych czy koloru 
skóry. Dla zuchów i harcerzy orga-
nizowane są również biwaki, rajdy i 
wycieczki. W tym też dniu otrzymu-
jemy życzenia od naszych przyjaciół 
i sympatyków.

phm. Dorota Bianga – Grabińska
Hufiec  ZHP Wejherowo

B I B L I O T E K A

Rozwiązanie krzyżówki z nr 2 (167) Wieści Choczewskich brzmi: WYWIAD Z WAMPIREM. Prawidłowe rozwią-
zania dostarczyli: 

Anna Szymanowska, Justyna Styn, Władysława Dettlaff, Anna Zabłotnia, Czesława Bocho, Barbara Zondziuk, 
Justyna Michalak, Klaudia Czaja, Maksymilian Milewicz, Wiktoria Cielecka, Michał Blewąska, Stanisław Gołąb, 
Mariusz Kwas, Olga Papke, Sylweriusz Goyke, Adam Leyk.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Maksymilian Milewicz, któremu gratulujemy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również 
Kubie za wylosowanie zwycięzcy.
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