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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.

Dnia 28 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali 
konferencyjno-wystawowej w Centrum Infor-
macji Turystycznej w Choczewie odbyła się se-
sja Rady Gminy Choczewo.

Podczas sesji Radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gmi-

ny na 2014 rok.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.

3. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym 
Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Choczewo.

4. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Choczewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadze-
nia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

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

XLVIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo 
Krzysztof Łasiński
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Dnia 22 marca 2014 r. w hali sporto-
wej Zespołu Szkół w Choczewie oraz 
na Gminnych Obiektach Sportowych 
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w 
Piłce Siatkowej Pracowników Samo-
rządowych. W zmaganiach uczest-
niczyło łącznie 6 drużyn: Choczewo, 
Starostwo Powiatowe Wejherowo, 
Luzino, Linia, Reda oraz Rumia. Roz-
grywki w grupach były bardzo zacię-
te, a walka o każdy punkt trwała do 
samego końca. Po ponad 6 godzinach 
zmagań, zwycięstwo w zawodach 
przypadło drużynie ze Starostwa 
Powiatowego, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Luzina, natomiast repre-
zentacja naszej Gminy objęła trzecie 
miejsce.

Po rozstrzygnięciu wszystkich me-
czy przyszedł czas na nagrodzenie 
drużyn oraz zawodników puchara-
mi, medalami oraz dyplomami, do-
datkowo uhonorowani zostali naj-
lepszy siatkarz – Grzegorz Sawicki 
(Luzino), najlepsza siatkarka – Agata 
Mikuta (Starostwo Powiatowe) oraz 
najsympatyczniejszy zespół – Linia. 
Nagrody wręczał p. Robert Lorbiecki 
– zastępca Wójta Gminy Choczewo, 
p. Andrzej Soboń – Dyrektor Zespołu 
Szkół w Choczewie, p. Wacław Sewe-
ryn – Radny Powiatu wejherowskie-
go oraz p. Marek Panek – Sekretarz 
Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie. Po ogromnym wysiłku fizycz-
nym włożonym w każdy mecz, na 
wszystkich uczestników czekał po-
częstunek w stołówce Zespołu Szkół.

Serdecznie dziękujemy p. Andrze-
jowi Soboń, a także p. Jerzemu Czer-
wionka za ogromną pomoc w przy-
gotowaniu turnieju. Dziękujemy 
również p. Krzysztofowi Lewańczyk 
wraz z paniami pomagającymi w 
kuchni za przepyszny poczęstunek 
dla uczestników zawodów. A tak-
że dziękujemy wszystkim paniom 
sprzątaczkom Zespołu Szkół w Cho-
czewie za pomoc w utrzymaniu czy-
stości podczas zmagań naszych sa-
morządowców.

/A.W./

722 02 49 10
wiesci1@gmail.com

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

Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

WYJAŚNIENIE
Pragnę wyjaśnić, iż treści zawarte w artykule zamieszczonym w Biulety-

nie Informacyjnym Gminy Choczewo „Wieści choczewskie” Nr 11(165) gru-
dzień 2013r., pt.„Nowy Dyrektor Przedszkola” nie złamały przepisów Ustawy 
o ochronie danych osobowych, ponieważ publikacja w prasie danych osobo-
wych jest zaliczana do prasowej działalności dziennikarskiej, a ta nie podle-
ga ustawie o ochronie danych.

Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z wy-
jątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się do prasowej działal-
ności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo 
prasowe oraz do działalności literackiej lub artystycznej. Ustawy o ochronie 
danych osobowych nie stosuje się więc do zbierania, opracowywania i przy-
gotowywania, a także publikacji materiałów w prasie.

Użyte w nim dane osobowe w postaci m.in. imienia i nazwiska są ogólnie 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo, co po-
woduje że dane te nie podlegają ochronie.

Bezpośrednim źródłem informacji zamieszczonych w artykule była osoba, 
z którą ten wywiad przeprowadziłam, i która podpisując się imieniem i na-
zwiskiem pod swoimi wypowiedziami, wzięła za opublikowane przeze mnie 
informacje odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę, że nie zwalnia mnie to z 
odpowiedzialności za opublikowanie tych informacji. Jednak decydując się 
na publikację wywiadu, założyłam, że osoba pełniąca funkcję publiczną nie 
ma powodu, by udzielać nieprawdziwych informacji wiedząc, że zostaną one 
opublikowane w „Wieściach choczewskich”.

Bardzo mi przykro, że moje niefortunnie sformułowane pytanie w wywia-
dzie, sprawiło, iż można było odnieść wrażenie, że godzi ono w czyjeś dobre 
imię. Proszę wierzyć, że nie było to moim zamiarem.

/w.w./

SAMORZĄDOWCY 
NA SPORTOWO
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PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Trwa podłączanie kolejnych 

miejscowości do zbiorowego syste-
mu oczyszczania nieczystości płyn-
nych. Czy jest Pan zadowolony z po-
stępu tych prac?

Wójt Wiesław Gębka: Kilka mie-
sięcy temu zakończono budowę czę-
ści kanalizacji ”Zwartówko” i ”Prze-
bendowo”. Natomiast mieszkańcy 
wciąż wstrzymują się z przyłącze-
niem i podpisaniem umów na odbiór 
ścieków. Skoro inwestycja została 
ukończona i jest gotowa do użyt-
ku, istnieje obowiązek, aby dokonać 
przyłączenia. Gminny Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Choczewie 
przygotował specjalną ofertę propo-
nując kilka wariantów:

1. Można wykonać całe przyłą-
cze we własnym zakresie ponosząc 
koszty kopania i materiału. W takim 
przypadku należy wpierw dokonać 
zgłoszenia do Zakładu Komunalnego 
o zamiarze wykonania robót. Po wy-
konaniu prac z kolei należy zgłosić je 
do odbioru, którego dokona Zakład. 
Opłata za odbiór wynosi 185,00 zł.

2. Odbiorca sam robi wykop, a Za-
kład z własnego materiału wykonuje 
przyłącze i dokonuje odbioru. Cena 
usługi 100,00 zł za jeden metr bieżący 
przyłącza. Nie ma opłaty za odbiór.

3. Całość usługi wykonuje Zakład 
Komunalny. Cena za jeden metr bie-
żący wynosi 150,00 zł. Również nie 
ma dodatkowej opłaty za odbiór.

W każdym z trzech wariantów 
uprzednio należy złożyć wniosek o 
wydanie warunków technicznych 
przyłącza. Opłata za ich wykonanie 
jest stała i wynosi 100,00 zł.

Ceny usług skalkulowane są we-
dług kosztów i Zakład nie stosuje 
żadnej marży zarobkowej.

Proszę więc wszystkich, aby podpi-
sali stosowne umowy z Zakładem na 
odbiór nieczystości płynnych i doko-
nali przyłączeń. Wszelkich szczegó-
łowych informacji udzielają pracow-
nicy Zakładu Komunalnego.

w.w.: Liczba osób pozostających 
bez pracy w Gminie jest wciąż wy-
soka. W szczególnie trudnej sytuacji 
jest grupa kobiet w średnim wieku. 
Czy istnieje jakaś szansa poprawy 
ich statusu społecznego?

Wójt W. Gębka: Właśnie zakoń-
czył się pierwszy w historii Gminy 
projekt, który zrealizowało Koło Go-
spodyń Wiejskich w Starbieninie pn. 
„Grosik 2014”, mający na celu akty-
wizację bezrobotnych mieszkanek 
Gminy Choczewo. 16 uczestniczek 
podczas trwania projektu uczyło się 
m.in. jak dysponować domowym 
budżetem. Celem przeprowadzonych 
warsztatów było także  opanowanie 
umiejętności układania  dobrej ko-
munikacji z rodziną i otoczeniem, a 
także nabycie pewności siebie i wia-
ry we własne siły, które są koniecz-
ne do osiągnięcia sukcesu jakim 
jest wyjście z życiowych trudności. 
W ramach projektu odbywały się 
spotkania między innymi z psycho-
logiem, bankowcem i wizażystką 
oraz wspólne oszczędne gotowanie 
„za grosik”. Jednym z elementów 
projektu był wyjazd rekreacyjny do 
SPA w Hotelu Mistral w Gniewinie. 
Spotkanie podsumowujące projekt 
odbyło się 01.04 br. w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Gminy. Zaproszono na 
nie osoby i przedstawicieli instytucji, 
którzy służyli pomocą przy realizacji 
projektu. Podczas spotkania mogli-
śmy degustować potrawy przygoto-
wane przez uczestniczki projektu. 
Mam nadzieję, że jego zrealizowanie 
zakończone niewątpliwie sukcesem, 
będzie dobrym początkiem dla kolej-
nych, równie inspirujących i atrak-
cyjnych.

w.w.: Prowadzi Pan dynamiczną 
politykę kadrową. W tej kaden-
cji nastąpiły liczne reorganizacje, 
zmieniło się wielu pracowników. 
Zwłaszcza młodzi ludzie powia-
dają, że woli Pan zatrudniać osoby 
spoza Gminy…

Wójt W. Gębka: Restrukturyzacja 
stanowisk pracy w samym Urzędzie 
była konieczna, ponieważ stwier-
dziłem, że niektóre z nich można ze 
sobą połączyć bez szkody dla funk-
cjonowania firmy. W ten sposób 
wygenerowaliśmy  także znaczne 
oszczędności finansowe ; przecież są 
to publiczne pieniądze, a ja jestem od 
tego , aby wydawać je jak najbardziej 
ekonomicznie. Na wolne stanowiska 

pracy, zgodnie z wymogami ogłasza-
my zawsze konkursy. Prawo przy-
stąpienia do nich mają ci wszyscy, 
którzy spełniają ogłoszone wcześniej 
warunki konkursu. Kandydaci stają 
zawsze przed komisją, której często 
ja osobiście nawet nie jestem człon-
kiem. Na niektóre stanowiska na-
bór odbywał się nie tylko jeden raz, 
bo albo kandydatów nie było albo 
nie spełnili oczekiwań. Dla mnie 
liczy się przede wszystkim facho-
wość i odpowiednie przygotowanie 
oraz motywacja do pracy. Komisje 
też tak traktują kandydatów. Praw-
dą jest, że zatrudniliśmy kilka osób 
nie mieszkających w naszej Gminie, 
ale powtarzam: wszyscy mają takie 
same szanse. Oczywiście wolałbym 
,aby to ludzie stąd mieli zatrudnie-
nie, ale interes Gminy wymaga, aby 
urzędnicy byli jak najbardziej kom-
petentni. Niestety zdarzyło się kilka 
nieudanych wyborów i niektórzy z 
nowych pracowników się nie spraw-
dzili lub też uznali, że taka praca im 
nie odpowiada. Budowanie dobrego 
zespołu ludzi wymaga niestety czasu 
i bywa dla niektórych bolesne.

Odwiedzają mnie młodzi miesz-
kańcy naszej Gminy, którzy szukają 
pracy. Są wśród nich także dobrze 
wykształceni. Nie jest łatwo znaleźć 
dla nich odpowiednią ofertę, bo prze-
cież mają różne oczekiwania, wy-
kształcenie, zainteresowania. Rynek 
pracy jest trudny, a oczekiwania, że 
wójt wszystko może załatwić są na 
wyrost. Staram się pomagać na tyle 
na ile mogę. Zawsze jednak próbuję 
nakłonić młodych ludzi do aktywno-
ści, nawet takiej, która początkowo 
nie przynosi korzyści finansowych. 
Poprzez działanie nabywa się umie-
jętności współpracy i zdobywa do-
świadczenie, które zwiększa szansę 
na znalezienie pracy. Znakomitym 
sposobem jest wolontariat, który w 
miastach jest już powszechnie zna-
ny i ceniony. Zdaję sobie sprawę, że 
proponuję niełatwą drogę, ale takie 
są realia dzisiejszych czasów. Trzeba 
być po prostu aktywnym, aby zostać 
zauważonym.

Mam już pozytywne przykłady 
młodych ludzi ,którzy z zapałem pró-
bują znaleźć swoje miejsce w społe-
czeństwie i rozpoczęli działania. Za-
chęcam następnych. Dla nich drzwi 
wójta są zawsze otwarte.
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Choczewo informuję, że w dniach 12-17.05.2014 r. od godz. 7:00 na terenie Gminy Choczewo odbędzie 
się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (nie dotyczy podmiotów gospodarczych oraz domków 
letniskowych). UWAGA!!! ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ ODDANY W CAŁOŚCI, BEZ 
WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI!

Odpady będą obierane przez firmę „AGORA-1” Sp. z o.o. z/s w Lęborku przy ul. Kossaka 81 (59 862-24-18) w trakcie 
przejazdu samochodu przez każdą miejscowość wg następującego harmonogramu:

Data Miejscowość

12.05.2014 r. 
(poniedziałek)

 Łętowo, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Żelazno, 
Przebendowo, Przebendówko, Zwartowo, Zwartówko,

Zwarcienko, Gościęcino 
13.05.2014 (wtorek) Kopalino, Lubiatowo
14.05.2014 (środa) Osetnik (Stilo), Sasino

15.05.2014 (czwartek) Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo, Kurowo, 
Borkowo Lęborskie, Borkówko 

16.05.2014 (piątek) Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, Osieki Lęborskie, Lublewo, Lublewko, 
Starbienino, Choczewko

17.05.2014 (sobota) Choczewo, Łętówko

Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie. Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 
ustalonego dnia przed bramami posesji lub obok nich, w miejscach umożliwiających dojazd samochodem 
ciężarowym. Dopuszcza się wystawienie odpadów na dzień przed planowanym terminem, w taki sposób aby nie 
tarasować chodników i nie utrudniać ruchu drogowego. Następna zbiórka w ramach systemu gminnego odbędzie 
się jesienią 2014 roku.

Zbiórce podlegają
- 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 AGD i RTV (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, komputery itp.)
- stolarka okienne i drzwiowa
- zużyte opony samochodowe, opony ciągnikowe – 1 szt.

Zbiórce nie podlegają
- odpady niebezpieczne (farby, lakiery, środki 
ochrony roślin)
- odpady budowlane (gruz, wełna mineralna, 
styropian)
- części samochodowe
- odpady zawierające azbest
- drobne odpady, które można wrzucić do 
pojemnika

Opłaty za odpady
Urząd Gminy Choczewo przypomi-

na o upływającym w dniu 15 kwiet-
nia 2014 r. terminie opłaty za odpa-
dy, za miesiąc kwiecień.

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. 
Zmiany dot. ilości osób (w tym zgo-
ny i urodzenia) prosimy na bieżąco 
zgłaszać w deklaracjach o wysokości 
opłaty zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi należy wpłacać na 
rachunek Urzędu Gminy Choczewo, 
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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 
egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 1015).

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
Każdy kto utrzymuje zwierzęta zo-

bowiązany jest do zabezpieczenia im 
opieki i właściwych warunków byto-
wania.

Psy mogą być wypuszczane tylko 
na terenie prywatnym pod warun-
kiem, że teren ten jest ogrodzony w 
taki sposób, aby pies nie miał moż-
liwości wyjścia, a nieruchomość po-
winna być oznakowana tabliczką z 
odpowiednim ostrzeżeniem.

Na terenie użytku publicznego psy 
mogą być wyprowadzane na smyczy 
a psy należące do ras uznanych za 
agresywne, lub mieszańce tych ras 
należy wyprowadzać na smyczy i w 
kagańcu. Zabronione jest wypusz-
czanie psów bez możliwości ich kon-
troli i bez oznakowania umożliwia-
jącego identyfikację właściciela lub 
opiekuna.

Zgodnie z przepisami o ochronie 
zwierząt, psa można trzymać na 
uwięzi, która nie może być krótsza 

niż 3 m. Zabrania się trzymania 
zwierząt na uwięzi w sposób stały 
dłużej niż 12 godzin.

Właściciele zwierząt domowych 
są zobowiązani do niezwłocznego 
uprzątnięcia zanieczyszczeń spo-
wodowanych przez te zwierzęta w 
miejscach przeznaczonych do użyt-
ku publicznego tj. klatki schodowe, 
chodniki, ulice, trawniki. Zabrania 
się wprowadzania zwierząt domo-
wych do miejsc wydzielonych do za-
bawy dla dzieci.

Kto utrzymuje zwierzęta domo-
we, ma obowiązek zapewnić im 
pomieszczenie chroniące je przed 
zimnem, upałami i opadami atmos-
ferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego, umożliwiające swobodną 
zmianę pozycji ciała, odpowiednią 
karmę i stały dostęp do wody.

Psy powyżej 3 miesiąca życia na 
obszarze całego kraju podlegają obo-
wiązkowi ochronnego szczepienia 

przeciwko wściekliźnie. Posiadacze 
psów są obowiązani zaszczepić psy 
przeciwko wściekliźnie w terminie 
30 dni od dnia ukończenia przez psa 
3 miesiąca życia, a następnie nie rza-
dziej niż co 12 miesięcy od dnia ostat-
niego szczepienia.

W przypadku gdy nie decydujemy 
się na opiekę nad większą ilością 
zwierząt pomyślmy o zabiegach ste-
rylizacji i kastracji zwierząt, które 
skutecznie zabezpieczą zwierzęta 
przed niekontrolowanym rozmna-
żaniem.

Nigdy nie porzucaj zwierzęcia, któ-
remu wcześniej zapewniłeś opiekę i 
schronienie.

Zachęcamy do adopcji zwierząt ze 
schroniska. Baza zwierząt do adopcji 
ze Schroniska dostępna jest na stro-
nie gminy Choczewo w zakładce ad-
optuj psa.

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
Dnia 07 kwietnia 2014 odbyło się 

spotkanie z Sołtysami Gminy Cho-
czewo, na które zaproszono Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Zdrowia p. 
Elżbietę Wojciechowską i p. dr Sylwię 
Krzeptowską, którym Wójt z okazji 
przypadającego właśnie tego dnia 
Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pra-
cownika Służby Zdrowia, złożył ser-
deczne życzenia wręczając na ręce 
Pań symboliczny bukiet kwiatów.

Na spotkanie przybyli również 
przedstawiciele Polskiego Centrum 
Opieki z Gdyni, którzy przedstawili 
ofertę na usługę pn. teleopieka dla 
osób starszych oraz mniej spraw-
nych ruchowo i wzrokowo.

Kierownik Ośrodka Zdrowia, p. E. 
Wojciechowska przypomniała zasa-
dy rejestracji i przyjmowania pacjen-
tów. Wraz z p. dr S. Krzeptowską od-
powiadały na pytania i wątpliwości 

sołtysów co do konieczności wypisy-
wania recept wyłącznie przez leka-
rzy. Pani Kierownik poinformowała, 
iż od 14 kwietnia w Ośrodku Zdrowia 
będzie przyjmować ginekolog: we 
wtorki od 8 do 12, w środy od 13 do 17 
i w piątki od 8 do 12.

W dalszej części spotkania sołtysi 
poruszali tematy dotyczące bieżą-
cych problemów ich sołectw.
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Na Litwie z „Pradoliną Łeby”
W dniach 30. marca - 2 kwietnia 

Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina 
Łeby” zorganizowała kolejny wyjazd 
studyjny. Tym razem na Litwę. Ce-
lem wizyty było poznanie osiągnięć 
i sposobów wykorzystania środków 
unijnych przez litewskie LGR-y i pre-
zentacja wykonanych inwestycji, 
które mają na celu rozwijanie dzia-
łalności skupionej wokół rybactwa 
oraz zagospodarowanie obszarów, w 
których ono funkcjonuje.

Kłajpeda, gdzie mieszkaliśmy, jest 
największym portem bałtyckim Li-
twy i oknem na świat tego kraju. 
190-tysięczne dziś miasto w swo-
jej bogatej historii administrowane 
było przez różne państwa i przeży-
ło wiele zmian ustrojowych, które 
niewątpliwie wpłynęły na dzisiejszy 
jego charakter, życie i zachowanie 

mieszkańców. Zaletą miasta jest jego 
nadmorskie położenie i strategiczne 
znaczenie dla gospodarki morskiej. 
Kłajpeda zmienia się i nabiera waż-
ności, choć ,wydaje się, że tempo 
tego procesu nie jest wciąż na miarę 
jego możliwości. Gospodarka rybac-
ka, która była przedmiotem nasze-
go zainteresowania dopiero nabiera 
rozpędu, a aplikacja środków unij-
nych ten proces wyraźnie przyspie-
sza intensyfikując rozwój portu, in-
frastruktury rybackiej, turystycznej 
i uzbrojenia technicznego tutejszych 
rybaków. Porównując zaangażowa-
nie środków, tempo i sposób ich wy-
korzystania nie powinniśmy mieć z 
tego powodu żadnych kompleksów. 
„Pradolina Łeby” może śmiało sta-
wać do konkurencji ze swoimi zagra-
nicznymi partnerami, bo dobrze go-

spodaruje pozyskanymi finansami 
dzięki aktywności samorządów, ale 
także podmiotów prywatnych.

Studyjny wyjazd jak zawsze przy-
niósł wiele wrażeń, refleksji i nauki. 
Był doskonałą okazją do wymiany 
międzynarodowych doświadczeń, 
poznania kultury, historii i życia 
Litwinów, dokonania porównań, a 
także nawiązania kontaktów wśród 
uczestników wyjazdu, bowiem re-
prezentowali oni wszystkie samo-
rządy skupione w „Pradolinie Łeby”.

Dziękuję za miłe towarzystwo oraz 
zaangażowanie reprezentantom na-
szej gminy, którymi byli: p. Kasia 
Świątek, p. Gienia Kramek, p. Irena 
Figuła i p. Walerian Bernaciak.

Krzysztof Łasiński

NA ODPUŚCIE W ZWARTOWIE
Odpust parafialny to uroczystość 

patrona danego kościoła. Zwartow-
ska świątynia pw. Świętego Józe-
fa Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny swoje święto obchodzi zatem 
19.marca. W tym dniu odprawiana 
jest uroczysta msza św. z wyjątkowo 
świąteczną oprawą, której wyróżnia-
jącymi się częściami są homilia oraz 
procesja wokół kościoła. Przybywają 
także specjalni goście. Na zaprosze-
nie proboszcza zwartowskiej parafii 
księdza Alojzego Kąkolewskiego od-
pust zaszczycił m. in. ksiądz dziekan 
dekanatu gniewińskiego Marian 
Miotk wraz z wicedziekanem księ-
dzem Tomaszem Juchniewiczem, 
proboszczem parafii Białogóra. Obec-
ny był także ksiądz Antoni Duszyk 
oraz kilku innych księży dekanatu 
Gniewino.

Dodatkiem do duchowej części 

odpustu bywają często elementy 
zewnętrzne, które związane są od 
pewnego czasu z tymi uroczysto-
ściami. Przy tej okazji organizuje się 
festyny, stoiska, kramy z zabawka-
mi, słodyczami czy poczęstunkiem, 
co powszechnie kojarzy się z tanimi 
rzeczami, świecidełkami i produkta-
mi gorszej marki. Ta forma nie jest 
w naszym rejonie popularna. Ksiądz 
proboszcz zaproponował więc nieco 
inną formułę wydarzenia towarzy-
szącego w postaci prezentacji stołu 
wielkanocnego. Do zorganizowania 
takiego pokazu zaprosił Koła Gospo-
dyń Wiejskich z naszej Gminy. Panie 
z KGW Sasino, Kierzkowo i Chocze-
wo podjęły się tego zadania i przy-
gotowały namiastkę wielkanocnych 
smakołyków. Na stole znalazły się 
więc wyroby, które z okazji Świąt 
Wielkanocnych co roku spożywamy 

i był to przegląd przeróżnych potraw, 
tak różnych jak pamięć i tradycja 
naszych domów rodzinnych. Jedno-
cześnie był to pokaz strojenia i sztuki 
zastawiania świątecznego stołu. To 
pionierskie wydarzenie wzbudziło 
niemałą sensację wśród uczestni-
ków mszy św. Bardzo zła pogoda i 
zapadające ciemności nie sprzyjały 
gruntownej degustacji, ale niektó-
rym amatorom dobrego jadła to zu-
pełnie nie przeszkadzało.

Wizyta w zwartowskim kościele 
była także sposobnością do obejrze-
nia dokonań księdza proboszcza i 
jego parafian. A są one imponują-
ce, gdyż w ciągu ostatnich kilku lat 
wyremontowano wnętrze kościoła, 
położono nową posadzkę, wyłożono 
kostką brukową otoczenie świątyni, 
odrestaurowano organy, a w ostat-
nim czasie wyremontowano wieżę. 
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Godna podziwu zaradność, biorąc 
pod uwagę zasobność parafii. Dodać 
należy, że proboszcz pozyskał na ten 
cel sporo środków zewnętrznych i 
puka wciąż o pomoc do wszystkich 
drzwi. Jak widać skutecznie i ku po-
wszechnemu pożytkowi. Kościół jest 
przecież dobrem nas wszystkich i 
świadectwem dla pokoleń.

Krzysztof Łasiński

PROJEKT „GROSIK  2014”
Czyli jak wzmocnić swoje szanse na 

rynku pracy i nauczyć się zarządzać 
domowym budżetem według, folder-
ku zaprojektowanego i wykonanego 
przez pp. Grabińskich /zdjęcia i tekst/ 
oraz organizatorkę projektu.

Inicjatorem projektu i jego realizacją 
zajmowała się Przewodnicząca KGW 
Starbienino Pani Aniela Siemczuk. 
Dzięki tej inicjatywie 15 bezrobotnych 

kobiet z gminy Choczewo zostało prze-
szkolonych, a cele tego projektu zosta-
ły spełnione.

Uczestniczkami projektu były bezro-
botne mieszkanki gminy Choczewo.

Cele projektu „Grosik”:
-jak radzić sobie w trudnych sytu-

acjach,
-jak wykorzystać szansę na rozwój,
-jak kreować własny wizerunek,
-jak zarządzać domowym budżetem.
Do realizacji tego projektu zostały za-

proszone: psycholog, wizażystka, Pani 
Katarzyna Olszowiec, która w sposób 
przejrzysty wyjaśniła jak nie wpaść 
w spiralę długów, jak wystrzegać się 
„chwilówek” i jak prawidłowo odczy-
tywać umowy kredytowe. Po zajęciach 
przeprowadziła test z uczestnikami 
projektu. Genowefa Błahuszewska 
przedstawiła jak gospodarować domo-
wym budżetem przy niskim dochodzie 
rodziny a także jak gotować smacznie 
i tanio „za grosik” oraz jak wykorzy-
stać produkty spożywcze pochodzące z 
Banku Żywności w Słupsku.

W ramach zajęć warsztatowych 
uczestniczki projektu wykonały wła-
sne potrawy, korzystając również z 

przepisów wypracowanych na zaję-
ciach.

Na zakończenie projektu „Grosik 
2014” uczestniczki wykonały potrawy 
organizując tzw. Bufet szwedzki:

Pani Edyta Kort - krokiety ziemnia-
czane,

Pani Barbara Tuszer – faworki „Po 
swojemu”, naleśniki z kapustą i grzy-
bami,

Pani Wioleta Krampikowska – nale-
śniki z farszem mięsnym,

Pani Małgorzata Kamińska – gołąbki 
z ryżem i mięsem,

Pani Elżbieta Skrzypkowska – cuki-
nia na gorąco,

Pani Bogumiła Kamińska –sałatka 
„Gyros” i kopytka,

Pani Marta Zienke – pierogi „Ruskie” 
– otrzymała książkę kucharską jako 
najmłodsza uczestniczka.

Pyszny chleb Anieli Siemczuk, sma-
kowity smalec, przepyszne rogaliki, 
ciasto z kremem, kotlety z ryżu i wiele 
innych potraw wykonanych przez Pa-
nie to uzupełnienie bufetu szwedzkie-
go.

Degustacja tych potraw przez gości 
zaproszonych zostały bardzo wysoko 
ocenione.

Uczestniczki projektu otrzymały do-
kument uczestnictwa i piękne róże 
wręczone przez radnego Rady Powiatu 
Wejherowskiego Pana Wacława Sewe-
ryna.

Wójt Gminy Pan Wiesław Gębka 
podziękował organizatorce projektu 
Pani Anieli Siemczuk wręczając pięk-
ny bukiet kwiatów a wykładowcom i 

współpracującym w projekcie paniom 
piękne róże.

Naborem, zaproszeniami kobiet do 
projektu oraz sfinansowaniem zajęć z 
wizażystką zajmowała się Pani Boże-
na Mrówczyńska z GOPS w Choczewie.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów alkoholowych sfinanso-
wała psychologa.

Pani Bożena Żuk w Gminnej Biblio-
tece pozwoliła na realizację większości 
zajęć teoretycznych.

Obiady serwowane przez Gminny 
Zespół Szkół po zakończeniu zajęć były 
bardzo smakowite.

Moje sprawozdanie z przebiegu i 
realizacji projektu „GROSIK 2014” nie 
uwzględnia wszystkich, którzy brali 
udział w jego realizacji.

Myślę że miarą sukcesu jest przede 
wszystkim przydatność tematyki za-
jęć, zadowolenie uczestniczek oraz 
podjęcie aktywności zawodowej.

Uczestnictwo w tym projekcie po-
zwoliło mi poznać wiele wspaniałych 
kobiet, które czasem nie zdają sobie 
sprawy ze swoich talentów i umie-
jętności. Myślę, że po tych zajęciach 
uwierzą w siebie, a wtedy życie stanie 
się lżejsze i ciekawsze. Nabyta wiedza 
i umiejętności ułatwią im znalezienie 
pracy lub dodatkowego źródła docho-
du.

Dziękuję również organizatorom 
projektu a przede wszystkim Pani 
Anieli Siemczuk za możliwość uczest-
nictwa w tym projekcie jako wolonta-
riuszka.

Genowefa Błahuszewska
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WIELKANOCNA ZBIÓRKA 
ŻYWNOŚCI

W pierwszy weekend kwietnia 2014 r. w wybranych 
sklepach na terenie Gminy Choczewo przeprowadzono 
świąteczną zbiórkę żywności.

Po raz kolejny wolontariusze i ludzie dobrej woli zachę-
cali klientów do podzielenia się swoimi zakupami z oso-
bami potrzebującymi. Wystarczyło kupić jeden czy dwa 
produkty więcej niż zwykle i przekazać je do koszy wo-
lontariuszy. Taki dodatkowy zakup to koszt jedynie kilku 
złotych, a w rzeczywistości bardzo wyjątkowy i warto-
ściowy podarunek dla osób uboższych, których niejedno-
krotnie nie stać na zakup żywności.

Serdeczne podziękowania za ofiarną pomoc wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy wsparli zbiórkę żywności 
dla osób potrzebujących, a także dla tych, którzy pomo-
gli przy jej organizacji. Dzięki Waszej życzliwości KGW w 
Starbieninie pod patronatem Banku Żywności w Słupsku 
zebrało artykuły spożywcze w ilości 438 kg, które trafiły 
do 40 wielodzietnych rodzin na terenie Gminy Choczewo, 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ta bezinteresowna i szczególna pomoc pozwoli im na 
przeżywanie w lepszej atmosferze Świąt Wielkanocnych.

Informujemy także, że w sierpniu Bank Żywności 
wznowi wydawanie żywności.

WYSTAWA PLANÓW BADAŃ LOKALIZACYJNYCH 
I ŚRODOWISKOWYCH

W dniach 19-22 marca 2014 r. od-
były się wystawy planów badań lo-
kalizacyjnych i środowiskowych w 
trzech gminach Choczewo, Gniewino 
i Krokowa.

Wykonawca badań, firma Worley-
Parsons przygotowała wystawę pla-
nów badań środowiskowych i loka-
lizacyjnych. Na 20 posterach oprócz 
planów zaprezentowane zostały po-
szczególne rodzaje i zakres badań 
realizowanych w lokalizacjach. Do 
dyspozycji odwiedzających byli eks-

perci WorleyParsons, którzy oma-
wiali poszczególne postery, udzielali 
szczegółowych informacji na temat 
prowadzonych prac i odpowiadali na 
pytania mieszkańców.

Wystawa powstała w odpowiedzi 
na sugestie władz gminy oraz po-
trzeby informacyjne mieszkańców 
gmin lokalizacyjnych, i jest kolej-
nym z działań informacyjnych reali-
zowanych przez PGE EJ 1 po przepro-
wadzonych warsztatach z władzami 
gmin i liderami opinii.

We wrześniu 2013 r. na terenach 
gmin Choczewo, Krokowa i Gniewi-
no rozpoczęły się badania lokaliza-
cyjne i środowiskowe mające na celu 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy 
wytypowane przez spółkę lokaliza-
cje „Choczewo” (gmina Choczewo) 
oraz „Żarnowiec” (gminy Krokowa i 
Gniewino) są odpowiednie do budo-
wy pierwszej polskiej elektrowni ją-
drowej.
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Przybliżająca się perspektywa bu-
dowy elektrowni jądrowych w Pol-
sce powoduje intensyfikację działań 
organizacji przeciwnych energetyce 
jądrowej. Najbardziej aktywna jest 
organizacja Greenpeace, która nawet 
opłaciła specjalistów austriackich, 
aby sporządzili specjalny raport, 
mający przestraszyć mieszkańców 
wybrzeża, Gdyni, Gdańska, a nawet 
Warszawy, widmem możliwej awa-
rii i jej skutków. Zgodnie z brutalny-
mi regułami propagandy Greenpeace 
wykorzystał ofiary trzęsienia ziemi 
i tsunami w Japonii, aby zasugero-
wać, że awaria w Fukushimie miała 
tragiczne skutki dla mieszkańców. 
Chociaż niezależne organizacje ONZ, 
jak Światowa Organizacja Zdrowia 
WHO i Komitet Naukowy ds. Skut-
ków Promieniowania UNSCEAR 
ogłosiły raporty o znikomo małych 
skutkach radiologicznych tej awarii, 
Greenpeace twierdzi inaczej i spro-
wadza przeciwników energii jądro-
wej z Japonii, aby nadać wiarygod-
ność swoim argumentom.

Ale Polska to nie Japonia. Tutaj 
trzęsienia ziemi i tsunami nam nie 
grożą, a reaktory III generacji, któ-
re zostaną wybudowane w naszym 
kraju, są odporne na awarie znacz-
nie większe od tych, które zniszczy-
ły przestarzałe reaktory II generacji 
w Fukushimie. Trudno więc nawet 
Greenpeace’owi wmawiać, choćby 
nieco tylko zorientowanym polskim 
czytelnikom, że grozi im awaria 
taka, jak w Fukushimie. Dlatego or-
ganizacja ta postanowiła wykazać, 
że nowe reaktory III generacji też są 
niebezpieczne – stąd zlecenie pracy 
antynuklearnym działaczom au-
striackim.

Do wykonania tej pracy nie potrze-
ba było wielkiej wiedzy – Greenpe-
ace polecił swym wykonawcom, by 
z dostępnej publicznie dokumentacji 
bezpieczeństwa reaktorów wybrali 
dla każdego reaktora po dwie ciężkie 
awarie, choćby mało prawdopodob-

ne. Twórcy reaktorów uwzględniali 
przecież wszelkie zagrożenia, choćby 
najmniejsze. I słusznie. Konstruk-
torzy elektrowni jądrowych muszą 
przewidzieć i analizować nawet ta-
kie awarie, których prawdopodo-
bieństwo wystąpienia jest bardzo 
małe, by przewidzieć ich możliwość 
przy projektowaniu systemów bez-
pieczeństwa i sprowadzić szanse ta-
kich awarii niemal do zera.

Czy jednak jest to powód, aby bać 
się tych elektrowni? Wobec tego, że 
ciężkie awarie – czyli awarie ze sto-
pieniem rdzenia – w reaktorach III 
generacji zdarzają się bardzo rzad-
ko, około raz na milion lat, a i to nie 
powodują zagrożeń poza obszarem 
ograniczonego użytkowania, eksper-
tom Greenpeace’u taka awaria nie 
wystarczała. Dlatego w swym opra-
cowaniu, jako jedną z dwóch przy-
jęli awarię ze stopieniem rdzenia i 
utrzymaniem szczelności obudowy 
bezpieczeństwa, a jako drugą – awa-
rię z utratą obudowy bezpieczeń-
stwa, co może wystąpić raz na setki 

milionów lat.

Spróbujmy zorientować się, czy na-
prawdę powinniśmy bać się takich 
zagrożeń.

Reaktory III generacji budowane 
są tak, aby uwolnienia radioaktyw-
ne przy ciężkich awariach ze stopie-
niem rdzenia zdarzały się rzadziej 
niż raz na milion lat i były niewiel-
kie. A co działo się na terenach Polski 
w ciągu miliona lat? Wystarczyłoby 
pomyśleć o dwóch wojnach świato-
wych w ciągu ostatniego wieku, któ-
re spowodowały ogromne zniszcze-
nia i dziesiątki milionów zabitych, 
by zagrożenia jądrowe ujrzeć we 
właściwej skali. Ale zaraz – uwolnie-
nia mogące wystąpić w elektrowni 
jądrowej raz na milion lat NIE po-
wodują żadnego zagrożenia zdro-
wotnego, NIE powodują zgonów, ani 
nawet ewakuacji ludności. A przecież 
od stu lat, z dwoma wojnami świa-
towymi, do miliona lat jest bardzo 
długa droga. Przed 30 tysiącami lat 
nie było jeszcze dzisiejszych ludzi 

Dnia 10 marca 2014 roku, w trzy lata po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii oraz katastrofie w elektrowni w Fu-
kushimie, Greenpeace opublikował dwa raporty opisujące potencjalne skutki do jakich doszłoby w wyniku awarii w 
planowanej przez rząd elektrowni atomowej w gminie Choczewo. Raporty te zostały przekazane przez autorów przed-
stawicielom gminy Choczewo i gmin sąsiadujących, jak również reprezentantom władz Trójmiasta oraz wojewody 
pomorskiego.

Czy rzeczywiście budowa polskiej elektrowni jądrowej może zagrozić Trójmiastu a także całej Polsce…?
Na to pytanie odpowiadają pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych:

PODRÓŻ W CZASIE – W POSZUKIWANIU
ATOMOWYCH ZAGROŻEŃ GREENPEAC’U

65 milionów lat temu nastąpiła masowa zagłada gatunków włącznie z 
zagładą dinozaurów
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homo sapiens, i wszystkie wędrówki 
ludów, powstanie cywilizacji egip-
skiej, greckiej, imperium rzymskiego 
i jego upadek, najazdy tatarskie i rze-
zie setek tysięcy ludzi zdarzyły się w 
tym czasie. A wcześniej – wcześniej 
mieliśmy w Europie epokę lodowco-
wą, która przykryła wybrzeże, razem 
z terenami dzisiejszego Gdańska i 
Gdyni wielometrową warstwą lodu. 
A przecież wciąż mówimy o porów-
naniu z awarią reaktora, która NIE 
powoduje zgonów ani zagrożenia 
dalej niż około kilometra od reakto-
ra. Warto dodać, że dla francuskiego 
reaktora EPR (European Pressurized 
Reactor) awaria, którą straszy Gre-
enpeace, zdarza się raz na… trzysta 
milionów lat!

A co działo się na Ziemi w ciągu 
takiego czasu? W okresie około 17 
milionów lat temu wypiętrzyły się 
Karpaty – ale to okres zbyt krótki, by 
Greenpeace uznał go za okres odnie-
sienia dla awarii. Około 65 milionów 
lat temu nastąpiła masowa zagłada 
gatunków włącznie z zagładą dino-
zaurów. Był to jeden z pięciu okresów 
największego wymierania zwierząt. 
Wyginęły gatunki, które przedtem, 
w epoce kredy, królowały na Ziemi. 
Śmierć zbierała obfite żniwo. Wy-
marły m.in. amonity, belemnity, 
mozazaury, plezjozaury, pterozaury, 
wszystkie dinozaury oprócz ptaków. 
Ale - 65 milionów lat to okres wciąż 
za krótki, aby znaleźć awarię, która 
powodowałaby potrzebne dla propa-
gandy Greenpeace’u skutki. Szukaj-
my więc jeszcze dalej.

Wcześniej – przed epoką kredy – 
były epoki jury i triasu, zapoczątko-
wane masową zagładą gatunków z 
okresu permskiego, która wystąpiła 
około 250 milionów lat temu. W okre-
sie triasu nastąpiło pękanie ogrom-
nego superkontynentu Pangea, z 
którego wydzieliły się Ameryka Pół-
nocna i Południowa z jednej strony, 
a Europa i Afryka z drugiej. Cały Oce-
an Atlantycki powstał w tym czasie! 
Początek okresu permskiego i koniec 
tego okresu to znowu czasy masowej 
zagłady gatunków na całej Ziemi. W 
takiej skali czasu mierzy się częstość 
występowania znaczących uwolnień 
radioaktywnych z reaktora EPR.

Ale – chociaż sięgnęliśmy w histo-

rii Ziemi poprzez powstanie homo 
sapiens wstecz do epoki dinozaurów 
i wcześniejszych, do przemian geo-
logicznych obejmujących nie tylko 
epoki lodowcowe pokrywające lo-
dami Europę i Kanadę, ale i zawie-
rających w sobie tworzenie konty-
nentów i wypiętrzanie gór – wciąż 
okres czasu, o którym mówimy, to 
250 milionów lat. A awaria, o której 
wspomina Greenpeace, występuje w 
przypadku reaktora EPR raz na 300 
milionów lat!

Energetyka jądrowa dba o bezpie-
czeństwo istniejących i projektowa-
nych, nowych typów elektrowni. 
Awarie w Three Mile Island, w Czar-
nobylu i Fukushimie i tysiące analiz 
i doświadczeń prowadzonych na ca-
łym świecie nauczyły nas napraw-
dę dużo. Rozważa się awarie nawet 
najmniej prawdopodobne, a współ-
czesna technika bezpieczeństwa 
pozwala zredukować ich szanse do 
pomijalnie małych. Dlatego w anali-
zach bezpieczeństwa uwzględnia się 
nawet tak rzadkie awarie, jak ocze-
kiwane raz na 300 milionów lat, czy 

raz na miliard lat. Oczywiście, raz 
na miliard lat nie oznacza, że dana 
awaria wystąpi PO upływie miliarda 
lat – może wystąpić wcześniej, może 
wystąpić dużo później lub wcale. Ale 
średnio – raz na miliard lat.

Zagrożenie tak rzadkimi awaria-
mi, które zdarzają się rzadziej niż raz 
w ciągu całego procesu powstawania 
kontynentów, jest w perspektywie 
czasu pracy elektrowni jądrowej – 
około 60 lat – praktycznie zaniedby-
walnie małe. Reaktor III generacji 
stwarza zagrożenie wyrażające się 
jedną awarią w okresie dłuższym od 
całej opisanej powyżej historii Ziemi. 
Myślę, że to powinno przekonać każ-
dego, nawet zagorzałego sceptyka, o 
tym, że możemy spać spokojnie. Żad-
na duża awaria elektrowni jądrowej, 
która spowodowałaby katastrofalne 
skutki dla mieszkańców jej okolic, a 
tym bardziej całego kraju, nam nie 
grozi.

Dr inż. A. Strupczewski,
prof. nadzw. NCBJ i mgr Ł. Koszuk,
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Pangea z pokazanymi zarysami obecnych kontynentów. Kiedyś można było 
na piechotę przejść z Afryki do Ameryki a dziś?  – tak zmieniła się Ziemia 

przez okres krótszy niż 300 ml lat.
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„Moja gmina, moje miejsce na Ziemi”
W piątek 04.04.2014 r. odbyło się 

pierwsze spotkanie z cyklu: „Debaty 
przy filiżance herbaty” realizowane 
przez Polski Klub Ekologiczny w ra-
mach projektu „Moja gmina, moje 
miejsce na Ziemi”. Była to społecz-
na dyskusja nad strategią rozwoju 
trzech zaprzyjaźnionych, sąsiadują-
cych ze sobą gmin: Choczewo, Kro-
kowa, Gniewino.

W piątkowej debacie gminy repre-
zentowali: wójt Choczewa Wiesław 
Gębka oraz przedstawiciele gmin 
Krokowa Krzysztof Rocławski i Gnie-
wino Michał Słowik. Polski Klub Eko-
logiczny reprezentowali eksperci: dr 
Michał Buliński – przyrodnik i dr 
Sylwia Mrozowska – politolog oraz 
prowadząca spotkanie Ewa Podle-
sińska.

W debacie aktywny udział wzię-
li zgromadzeni na sali mieszkańcy 
gmin, choć zjawiła się ich tylko po-
łowa z ponad 50 osób, które zgłosiły 
udział. Nieobecność usprawiedliwia-
no przedświąteczną zbiórką żywno-
ści i wyjazdami.

Rady gmin reprezentowali Krzysz-

tof Łasiński - przewodniczący Rady 
Choczewa, Dietrich Krzebietke - prze-
wodniczący Rady Gniewina oraz nie-
liczni radni i sołtysi. Skromna repre-
zentacja radnych i sołtysów, nie jest 
dobrym świadectwem gotowości do 
prowadzenia społecznego dialogu.

A zbliża się czas wyborów do rad 
gmin, jak również potrzeba two-
rzenia nowych strategii rozwoju w 
miejsce tych, które w przyszłym roku 
tracą swoją aktualność. Strategie 
powinny być oparte o konstytucyj-
ny zapis zrównoważonego rozwoju 
i świadomość konieczności posza-
nowania bogactwa przyrodniczego. 
Zachowanie środowiska w dobrej 
kondycji to lepsze życie dla nas i dla 
przyszłych pokoleń.

Tym treściom poświęcone było 
pierwsze spotkanie - popołudniowe 
prelekcje naszych ekspertów oraz 
dopołudniowe warsztaty, przepro-
wadzone przez Dorotę Borówkę ze 
Społecznego Komitetu Zrównoważo-
nego Rozwoju. W warsztatach brała 
udział klasa II A z Gimnazjum Zespo-
łu Szkół w Choczewie. Zajęcia z mło-

dzieżą podobnie jak z dorosłymi ce-
chowała żywa dyskusja zakończona 
prośbą o spotkanie z wójtem, z czego 
oczywiście postaramy się wywiązać.

Na kolejną debatę 25.04.2014 r. za-
praszamy mieszkańców wszystkich 
trzech gmin, a szczególnie radnych i 
sołtysów, których czeka trudna pra-
ca nad nową strategią rozwoju. Te-
matem tej debaty będzie gospodaro-
wanie na terenach objętych ochroną 
przyrody oraz dobre przykłady oży-
wienia zielonego rynku pracy. 

Spotkanie odbędzie się tak jak po-
przednio - w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Choczewo.

Od godz. 11.00 planujemy indywi-
dualne rozmowy z mieszkańcami i 
warsztaty, a na wykłady i debatę za-
praszamy w godz. od 16.00 do 19.30.

Jesteśmy przekonani, że na na-
stępne spotkania przyjdzie większa 
ilość osób. Pierwsza debata była na 
tyle interesująca, że przeciągnęła się 
do godz. 20, a dyskusje przy herbacie 
uprzyjemniły doskonałe wypieki p. 
Krystyny Gabryelskiej z KGW Chocze-
wo.

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
spotkania.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu na Rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Koordynator projektu Ewa Podlesińska
Polski Klub Ekologiczny

XIX TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU
LATO 2014 W WARSZAWIE

W dniach 4-6 kwietnia odbyły się 
w Warszawie Targi Lato 2014. Na 
targach obecni byli przedstawicie-
le państw, miast, regionów, gmin, 
powiatów, organizatorzy imprez 
turystycznych, hotele, uzdrowiska, 
atrakcje i szlaki turystyczne, a tak-
że wydawnictwa, przewoźnicy, lo-
kalne stowarzyszenia. Nie zabrakło 
ofert z dziedziny żeglarskiej, rowe-
rowej oraz wędkarskiej.

Gminę Choczewo i Choczewskie 
Stowarzyszenie Turystyczne repre-

zentowały następujące osoby: Ro-
bert Lorbiecki – z-ca wójta, prezes 
Choczewskiego Stowarzyszenia Tu-
rystycznego – Aleksandra Gawry-
szewska i Monika Stanicka – czło-
nek stowarzyszenia. Razem z Polską 
Federacją Turystyki Wiejskiej „Go-
spodarstwa Gościnne” prezentowa-
liśmy swój region nad Bałtykiem. 
Miłośnicy podróży z Warszawy i 
okolic mogli usłyszeć krótką cha-
rakterystykę naszego regionu oraz 
posmakować produktów Pań z Cho-
czewskiego Stowarzyszenia Tury-

stycznego. Miłe dla ucha było to, iż 
wielu turystów zna gminę Chocze-
wo i okolicę i chętnie przyjeżdżają w 
nasze strony. Niektórzy regularnie 
co roku.

W trakcie targów odbywały się 
różnorodne atrakcje zarówno dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
Nie zabrakło występów tanecznych, 
wokalnych i teatralnych. Imprezie 
towarzyszyły liczne quizy i konkur-
sy.
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Patronat honorowy nad targami 
sprawowali: Katarzyna Sobierajska – 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Adam Struzik – 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz 
– Prezydent Miasta Stołecznego War-
szawy, Rafał Szmytke – Prezes Pol-
skiej Organizacji Turystycznej oraz 
Paweł Niewiadomski – Prezes Pol-
skiej Izby Turystyki.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczyni-
li się do zorganizowania wyjazdu. 
Oby udział w targach zaowocował w 
nadchodzącym sezonie w gości tury-
stycznych w naszej gminie.

Monika Stanicka

Dnia 11  kwietnia 2014 r. w Pałacu 
w Ciekocinku, Fundacja Wspiera-
nia Edukacji Energetycznej Społe-
czeństwa 4E (energia, ekonomia, 
ekologia, edukacja) zorganizowała 
seminarium: “Perspektywa budowy 
elektrowni atomowej oraz eksplo-
atacji gazu łupkowego w wojewódz-
twie pomorskim w aspekcie środo-
wiskowym”.

W seminarium udział wzięli m.in.: 
Minister Środowiska p. Maciej Gra-
bowski, p. Ryszard Świlski członek 
Zarządu Województwa Pomorskie-
go, p. Adam Madejski Z-ca Dyrekto-
ra Wydziału Infrastruktury w Po-
morskim Urzędzie Wojewódzkim, p. 
Hanna Dzikowska Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
p. Danuta Grodzicka-Kozak Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, p. 
Małgorzata Klawiter-Piwowarska 
Pełnomocnik Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego ds. Gazu Łupkowe-
go, p. Jacek Cichosz Prezes PGE EJ1, 
przedstawiciele Lane Energy Poland 
oraz Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka, Wójt Gminy Gniewino Zbi-

gniew Walczak i Wójt Gminy Kroko-
wa Henryk Doering.

Program seminarium obejmował 
wystąpienia: Ministra Środowiska 
Macieja Grabowskiego w sprawie re-
gulacji prawnych w zakresie wydo-
bycia gazu łupkowego; dr Sylwii Mro-
zowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego 
o projekcie pn. Energia Szansy. Nowa 
kultura energetyczna w Polsce; Pre-
zesa PGE EJ1 Jacka Cichosza o stanie 
prac nad budową elektrowni jądro-
wej na Pomorzu; prof. Dr hab. Inż. 
Jana Hupki z Politechniki Gdańskiej 
o projekcie pn. Laboratorium Ropy i 

Gazu oraz dyskusję, której moderato-
rem był prof. Dr hab. Inż. Waldemar 
Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

Celem seminarium było stworze-
nie możliwości przedstawienia sta-
nowisk części interesariuszy procesu 
budowy elektrowni jądrowej, poszu-
kiwań i eksploatacji gazu łupkowego, 
wskazanie czynników szczególnej 
wrażliwości środowiskowej w tych 
projektach oraz wymiana poglądów, 
która przyczyni się do usprawnienia 
komunikacji pomiędzy uczestnika-
mi tych kluczowych dla rozwoju re-
gionu przedsięwzięć.

SEMINARIUM W CIEKOCINKU
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWO

Każdy może być 
KGW-uszką

Kółka rolnicze w Polsce mają już 
ponad 150-letnią historię. Pierwsze z 
nich założono w Piasecznie k. Gnie-
wu w roku 1862.Potrzeba utworzenia 
organizacji wiejskich w XIX wieku 
wynikała z konieczności sprostania 
wymogom dynamicznie rozwijającej 
się gospodarki, co wiązało się z po-
wstawaniem nowości technicznych i 
organizacyjnych. Skutkowało to tak-
że podniesieniem  poziomu kultury 
agrarnej i nowymi rozwiązaniami w 
produkcji rolnej. Konieczne było więc 
stałe podnoszenie wiedzy oraz sze-
rzenie oświaty wśród mieszkańców 
wsi. Tworzenie wszelkich organi-
zacji w tamtych czasach wymagało 
odwagi, bowiem za taką działalność 
groziły srogie kary. Był to okres zabo-
rów i wszelkie próby zrzeszania się 
w organizacje traktowane były jako 
działania nielegalne i wymierzone 
przeciwko zaborcy. Za nieposłuszeń-
stwo groziły konfiskaty majątków, 
zsyłki i więzienie. Mimo to idea kó-
łek rolniczych szybko zyskała wielu 
zwolenników. Proces ten nie byłby 
możliwy bez zaangażowania elit rol-
niczych (ziemian), ale także lokal-
nej inteligencji: nauczycieli, lekarzy, 
księży, a nawet poetów i pisarzy. Od 
samego początku więc działalność 
kółek miała charakter patriotyczny 
i prowadzona była pod hasłem „Ży-
wią i bronią”. Dziś zapominamy już 
o tym heroicznym wysiłku naszych 
przodków, a nazwa „kółko rolnicze” 
traktowana jest raczej z przymruże-
niem oka i kojarzy się ze staroświec-
ką skostniałą grupą bliżej nieokre-
ślonych ludzi. Dzisiaj zapanowała 
moda na stowarzyszenia, fundacje 
i organizacje pożytku publicznego. 
One też wypierają z „rynku” i  z pa-
mięci ludzkiej utrwalone i zasłużone 
dla polskiej wsi organizacje.

Pierwsza organizacja kobieca na 
wsi powstała także w Piasecznie już 
w roku 1866, ale nie przyjęła jeszcze 
nazwy Koło Gospodyń Wiejskich, lecz 

„Towarzystwo Gospodyń”. Pierwsze  
z nazwy KGW założyła Filipina Pła-
skowicka w Janisławicach w woj. 
łódzkim w roku 1877. Od samego 
początku KGW ściśle związane były 
ze strukturami kółek rolniczych i z 
nimi współpracowały. Dawniej dzia-
łalność pań koncentrowała się wokół 
wzajemnej pomocy w pracach gospo-
darskich, wspólnym organizowaniu 
uroczystości wiejskich, utrwalaniu 

zwyczajów i tradycji, zaopatrzeniu w 
młody drób, trzodę chlewną i wypo-
życzanie naczyń. Dzisiaj zakres dzia-
łalności znacznie się rozszerzył i jest 
bardziej otwarty na nowoczesność 
zarówno pod względem charakte-
ru zadań jak i osób działających w 
strukturach KGW. Dziś członkiniami 
Koła nie muszą być wyłącznie go-
spodynie wiejskie i osoby związane 
z rolnictwem. Jest tutaj miejsce dla 
wszystkich chętnych, którzy chcą 
działać na rzecz swojego środowi-
ska. KGW zobowiązane są jednak do 
realizowania swoich zadań statuto-
wych. A te poszczególne Koła mają 
przeróżne.

W naszej Gminie obecnie aktyw-
nie i na podstawie wymaganych 
dokumentów działa pięć Kół Gospo-
dyń Wiejskich: Sasino, Starbienino, 
Kierzkowo, Choczewo oraz Gościęci-
no. Zarejestrowane jest także (jako 
pierwsze w Gminie!) KGW Żelazno, 

ale po okresie aktywności na razie 
jest w stanie uśpienia. Każde z tych 
Kół ma inny profil działalności i zaj-
muje swoją publiczną przestrzeń. 
Każde z nich działa w innej wsi, 
która ma swoją specyfikę i określo-
ne potrzeby. Wśród społeczeństwa 
chyba najbardziej znane są osią-
gnięcia kulinarne naszych pań, ale 
KGW włączają się także aktywnie w 
działalność oświatową, turystyczną, 

edukacyjną oraz we wszechstron-
ną pomoc osobom potrzebującym 
wsparcia, dożywianie, itp.

Na spotkanie z prezesem Woje-
wódzkiego Związku Kółek i Organi-
zacji Rolniczych z Gdańska, p. Pio-
trem Hałuszczakiem 7. kwietnia 
przybyli przedstawiciele KGW: Sasi-
no, Kierzkowo, Choczewo i Gościęci-
no. Rozmawiano o dotychczasowych 
osiągnięciach poszczególnych Kół, a 
także o trudnościach codziennych i 
sprawach organizacyjnych. Mówio-
no także o konieczności zacieśnienia 
współpracy między Kołami, a tak-
że innymi podmiotami działający-
mi na terenie Gminy Choczewo. Są 
również bogate plany na przyszłość. 
Wszystko zależy od zaangażowania 
samych członków. Miejsce w KGW 
jest dla wszystkich, więc zachęcamy 
do wstępowania w szeregi tej organi-
zacji. Działają tutaj także mężczyźni!

Krzysztof Łasiński

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej 
atmosfery, miłych spotkań z Najbliższymi oraz smacznego jajka i mokrego Lanego Poniedziałku 

wszystkim mieszkańcom Sołectwa Choczewo życzy
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Choczewo
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SOŁECTWO KOPALINO-LUBIATOWO

Dzień Kobiet
w Sołectwie Kopalino – 

Lubiatowo

W sobotę 8 marca Panie z Lubia-

towa i Kopalina obchodziły swoje 
święto. Dzień Kobiet był okazją do 
spotkania się pań przy kawie i ciast-
ku. Organizatorami Dnia Kobiet w 
sołectwie był sołtys Jakub Świątek 
oraz rada sołecka.

Płeć piękna jak zwykle nie zawiodła 

organizatorów spotkania i zaszczyci-
ła swoją obecnością. Spotkanie przy 
kawie odbyło się już po raz drugi w 
Restauracji Szlacheckie Gniazdo w 
Kopalinie o godzinie 17:00. Wszystkie 
Panie zostały powitane przez sołtysa, 
radnego powiatowego oraz prezesa 
OSP Kopalino. Po rozpoczęciu spo-

tkania dojechał Wójt Gminy, który 
złożył od siebie wszystkim naszym 
damą najlepsze życzenia.

Do kawy i herbaty serwowane były 
wypieki przygotowane przez Celinę 
oraz słodycze. Około godziny 18:00 zo-

stał podany pyszny żurek, paszteciki 
z farszem oraz pasztet z dzika, które 
przyrządził kucharz restauracji.

W trakcie spotkania mieliśmy bra-
ki w dostawie prądu, dzięki czemu 
zrobiło się nastrojowo. Panie wyję-
ły telefony komórkowe by oświetlić 
sale, a po chwili kelnerki przynio-
sły świeczki i rozświetliły jeszcze 
bardziej nasze spotkanie. Gdy przy-
wrócono elektryczność zostały roz-
losowane nagrody. Wszystkie panie 
dostały skromne prezenty. Główną 
nagrodą był opiekacz oraz robot ku-
chenny.

Panie tak dobrze się bawiły, że spo-
tkanie przeciągnęło się trochę dużej 
niż przewidywano.

Dziękuje wszystkim Paniom, któ-
re znalazły czas mimo domowych 
obowiązków i przyszły na zorganizo-
wane spotkanie. Dziękuję właścicie-
lowi restauracji za wynajęcie sali i 
Paniom kelnerkom za obsługę. Dzię-
kuję Celinie za upieczenie ciast oraz 
Paniom, które pomagały w czasie 
spotkania. Dziękuję Panu Wójtowi, 
że mimo tylu spotkań znalazł czas by 
do nas przyjechać, jak również dzię-
kuję Panu radnemu powiatowemu 
oraz Panu prezesowi OSP Kopalino.

Sołtys

Przed nami święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji mieszkańcom Sołec-
twa Kopalino – Lubiatowo skła-
dam najserdeczniejsze życzenia 
wszelkich łask Bożych, zdrowych 
i spokojnych Świąt spędzonych w 
atmosferze domowego ciepła oraz 
wszelkiej pomyślności.

Jakub ŚwiątekSołtys sołectwa
Kopalino –Lubiatowo

SOŁECTWO SASINO

„BRAFITTINGOWA META-
MORFOZA” W SASINIE

Z okazji Święta Kobiet najczęściej 
kobiety spotykają się przy kawie, 
pysznym cieście i lampce szampa-
na. Panowie zaszczycają swoją obec-
nością takie spotkanie, wręczając 
kwiaty.

My, kobiety z Sasina postanowi-
łyśmy inaczej uczcić swoje święto… 
Pani Jola Malinowska udostępniła 
nam świetlicę w swoim gospodar-

stwie agroturystycznym „Trzy Dęby” 
i tam się spotkałyśmy. Oczywiście 
była kawa, ciasto i… Pani Marzena 
- brafittierka z Gdyni. Spotkanie to 
było taką małą inwestycją w nasze 
zdrowie, nasz wygląd, a co za tym 
idzie – w nasze samopoczucie.

Brafitting to stylizacja figury przez 
perfekcyjne dopasowanie odpowied-
niego fasonu i rozmiaru biustonosza.

Podczas spotkania, Pani Marzena 
udzieliła nam wiele informacji na 
temat szkód, jakie może wyrządzić 
sobie kobieta przez złe dopasowa-
nie biustonosza, a później pomaga-
ła nam dopasować odpowiedni roz-

miar i fason.
4 kwietnia wynajętym Busem po-

jechałyśmy do Gdyni, do pięknego 
sklepu Pani Marzeny, aby tam kon-
tynuować brifittingowe szaleństwo. 
Potraktowano nas tam jak księżnicz-
ki. Panie brifittierki przywitały nas 
lampką szampana i ugoszczono nas 
kawą i ciastem, a potem wybierały-
śmy bieliznę jaka nam się podobała. 
Nad odpowiednim wyborem i dobo-
rem czuwały Panie brifittierki i pod-
powiadały co jest dobre, a co złe.

Ta „brifittingowa metamorfoza” 
była nam bardzo potrzebna…

G. Kramek
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SOŁECTWO SŁAJKOWO

DZIEŃ KOBIET W SOŁEC-
TWIE SŁAJKOWO

Z okazji Dnia Kobiet w sobotę 8 
marca o godzinie 16:00 na świetlicy 
w Żelaznej odbyło się uroczyste spo-
tkanie z paniami z naszego sołectwa. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście pan Wójt Wiesław Gębka oraz 
pan Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Łasiński oraz Radny Fran-
ciszek Fleming. Otwarcia uroczysto-
ści dokonał Sołtys Ryszard Kieza. Po 
powitaniu przybyłych pań oraz gości 
głos zabrali: Wójt, który złożył ser-
deczne życzenia wszystkim paniom 
oraz Przewodniczący Rady Gminy. 
Panowie wręczyli paniom po symbo-
licznym tulipanie. Po oficjalnej czę-
ści organizatorzy częstowali panie 

kawą, herbatką, bardzo smacznymi 
ciastami, słodyczami, owocami oraz 
symboliczną lampką wina. Uro-

czystości trwały do późnych godzin 
wieczornych. Uroczystość umiliła 
muzyka z nowo zakupionego sprzę-
tu nagłaśniającego, którą obsługiwał 

pan Ryszard Ulenberg.
Serdeczne podziękowania dla: p. 

Haliny Tillak, p. Renaty Tarnowskiej, 

p. Sylwi Kieza oraz pana Ryszarda 
Ulenberg i Bartłomieja Uzdrowskiego 
za pomoc w organizacji.

Sołtys Ryszard Kieza

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Wszystkim Emerytom i Rencistom z Gminy Choczewo zdrowych, 
radosnych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy, smacz-

nego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie 
życzy

Ignacy Goyke
Prezes Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie

Informacja dla wyborców z Sołectwa Choczewo oraz Sołectwa Cie-
kocino, Jackowo i Słajszewo o zmianie siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Sołectwo Choczewo: miejscowości Choczewo i Łętówko - lokal wy-
borczy mieści się w Zespole Szkół – stołówka szkolna, ul. Szkolna 2 w 
Choczewie (wejście do lokalu od strony parku).

Sołectwo Ciekocino, Sołectwo Jackowo i Sołectwo Słajszewo:
lokal wyborczy mieści się w Szkole Podstawowej w Ciekocinie.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY
OBSZAROWE ORAZ ROLNOŚRODOWI-

SKOWE W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK 
W GODZ. 9.00-13.00 W URZĘDZIE GMINY 

CHOCZEWO POK. NR 2

ZAPRASZAM
DORADCA ROLNY ORAZ ROLNOŚRODOWISKOWY
ELZBIETA BŁAŻEJEWSKA TEL. 797-010-642

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. W związku z powyższym zwracamy się do ludzi dobrego serca, które chciałyby stworzyć dzieciom 

pozbawionym opieki rodzicielskiej bezpieczny, pełen ciepła dom.

Poszukujemy osób, u których potrzeba pomocy dzieciom wypływa nie tylko z potrzeby serca, ale i wiedzy na 
temat specyfiki rodzicielstwa zastępczego, możliwych kłopotów wychowawczych, a także świadomości wła-

snych predyspozycji finansowych i psychoemocjonalnych w wychowaniu dzieci.

 Chętnych do pomocy i współpracy zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejhero-
wie, ul. Sobieskiego 279 A, by dowiedzieć się, czy spełniają kryteria, pozwalające zostać rodzicem zastępczym.
  Zapraszamy również na stronę internetową PCPR www.pcprwejherowo.pl

 Poszukujemy także osoby chętne, w tym młodzież jako wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój 
czas przy odrabianiu lekcji, bądź organizacji czasu wolnego dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i 

rodzinnych domach dziecka.
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Akcja Dziennika Bałtyckiego 
oraz Lasów Państwowych 

 

DRZEWKO ZA 
MAKULATURĘ 

Za każde 5 kg makulatury 

Dostaniesz sadzonkę drzewa* 

23.04 - Gminne Obiekty Sportowe 

w Choczewie 

godz. 10-14 
 

 

*tylko z kuponem wyciętym z gazety „Gryf wejherowski”  
(możliwość zakupu gazety również na miejscu) 

partnerzy akcji 

 

 
Skup makulatury i folii  
Anna Zielińska Wejherowo 
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

OLDBOY'S

serdecznie zapraszamy

dnia 3 maja 

na boiska Gminnych Obiektów Sportowych 

w Choczewie 

na pierwszą w tym roku edycję 

turnieju piłki nożnej OLDBOY'S

regulamin turnieju będzie dostępny u sołtysów, a
także w Centrum Informacji Turystycznej w

Choczewie

WÓJT GMINY CHOCZEWO  SERDECZNIE ZAPRASZA NA 
UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI

DNIA SENIORA,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 10 MAJA 2014 r.

W SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOCZEWIE
o szczegółach zostaną poinformowani sołtysi poszczególnych miejscowości
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O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CHOCZEWO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Na  podstawie art.  16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112)1 podaje się 
do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  
na dzień 25 maja 2014 r.

Numer
obwodu Granica obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1 Sołectwo Choczewo: Choczewo i Łętówko

Zespół Szkół  
Stołówka szkolna  

ul. Szkolna 2, 84-210 Choczewo
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

2

Sołectwo Kierzkowo: Kierzkowo (Błachówko, Jabłonowice, 
Karczemka Kierzkowska), Osieki Lęborskie  
Sołectwo Starbienino: Lublewko, Lublewo Lęborskie, 
Starbienino  
Sołectwo Kopalino: Kopalino, Lubiatowo  
Sołectwo Choczewko: Choczewko, Kurowo

Zespół Szkół  
ul. Szkolna 2  

84-210 Choczewo
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

3

Sołectwo Łętowo: Gardkowice, Karczemka Gardkowska, 
Łętowo,  
Sołectwo Słajkowo: Przebendowo (Przebendówko), Słajkowo, 
Żelazno

Świetlica Łętowo 2  
84-210 Choczewo

4
Sołectwo Borkowo: Borkowo Lęborskie (Borkówko),   
Sołectwa Zwartówko: Zwartowo, Zwarcienko, Zwartówko  
Sołectwo Gościęcino: Gościęcino, 

Sala gimnastyczna byłej szkoły  
Zwartowo 19b  

84-210 Choczewo

5
Sołectwo Jackowo: Jackowo  
Sołectwo Słajszewo: Biebrowo, Słajszewo (Słajszewko) 
Sołectwo Ciekocino: Ciekocino, Ciekocinko

Szkoła Podstawowa Ciekocino 11  
84-210 Choczewo

6
Sołectwo Sasino:  
Sasino (Białka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka)

Budynek byłej szkoły ul. Cisowa 6 
Sasino  

84-210 Choczewo

7
Areszt Śledczy w Wejherowie
Oddział Tymczasowego Zakwaterowania
Skazanych w Zwartowie.

Oddział Tymczasowego  
Zakwaterowania Skazanych

Zwartowo 25, 84-210 Choczewo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Choczewie wykonuje zadania związane z głosowaniem 
korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych.

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2014 r.  w godzinach od 700 do 2100.

                                                                                     Wójt Gminy Choczewo
                                                                                                              /-/ Wiesław Gębka

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 
134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 
r. poz. 179 i 180.
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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
Marzec był bardzo intensywnym 

miesiącem w naszym przedszkolu, 
pełnym atrakcji. Był to czas, kiedy 
z niecierpliwością oczekiwaliśmy 
pierwszych oznak wiosny. Zawitała 
również do naszego przedszkola, któ-
re za sprawą dzieci zamieniło się w 
wiosenną łąkę pełną kwiatów, mo-
tyli, biedronek i ptaszków. Do grupy 
przedszkolnej dołączyły kolejne dzie-
ci, obecnie grupa liczy już 12 przed-
szkolaków.

WYCIECZKA DO SALI ZABAW 
„SUMMER BABY” W WEJHE-

ROWIE

Dnia 20.02.2014 r. przedszkola-
ki wybrały się na wycieczkę do sali 
zabaw w Wejherowie. W tym bajko-
wym miejscu dzieci miały do dys-
pozycji trzypiętrową konstrukcję 
zabawową, a w niej labirynty, ru-
chome pomosty, zjeżdżalnie, base-
ny z piłkami, samochody, piłki do 
skakania i wiele innych zabawek… 
Zabawy z dziećmi poprowadziła ani-
matorka, która przebrana była w ko-
lorowy strój klauna. Zaprezentowała 
dzieciom pokaz baniek mydlanych, 
modelowanie baloników, zorgani-
zowała wiele konkurencji i zabaw 
ruchowo – tanecznych. Czas upłynął 
w miłej atmosferze, dzieci zmęczone 
ale bardzo zadowolone wróciły do 
przedszkola.

Bardzo dziękuję Gminnej Komisji 
Rozwiązywanie Problemów Alkoho-
lowych w Choczewie oraz sołtysowi 
p. Wiesławowi Erdmann za zaspon-
sorowanie wyjazdu dla przedszkola-
ków.

PARADA WIOSENNA

21.03.2014 r w Pierwszy Dzień Wio-
sny odbyła się wiosenna parada. 
Dzieci miały kolorowe chorągiewki, 
instrumenty, trąbki i kolorowe ga-
dżety. Barwny korowód przemasze-
rował ulicami Zwartowa i Zwartów-
ka, gdzie na boisku odbył się punkt 
kulminacyjny, czyli spalenie kukły 
Marzanny. Dzieci swoim barwnym 
wyglądem i głośnymi okrzykami 
zwróciły uwagę wszystkich miesz-
kańców, którzy wychodzili z domów, 
machali do dzieci z okien, zatrzy-
mywali się i cieszyli razem z nami 
z nadchodzącej wiosny. Celem para-
dy było pożegnanie zimy i powita-
nie wiosny. Dzieciom towarzyszyli 
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również rodzice. Paradę zakończyła 
zabawa na placu zabaw w promie-
niach wiosennego słońca.

WARSZTATY PLASTYCZNE

Dnia 25.03.2014 r odbyły się w na-
szym przedszkolu warsztaty pla-
styczne – malowanie na szkle, które 
poprowadziła p. Dorota Grabińska 
– Bianga. Dzieci poznały nową tech-
nikę plastyczną oraz własnoręcznie 
wykonały kolorowe obrazki na szkle. 
Przedszkolaki wykazały się ogromną 
kreatywnością, a zajęcia bardzo się 
wszystkim podobały.

TEATRZYK „ZŁOTA RYBKA”

Wszystkie przedszkolaki bardzo 
lubią baśnie, bajki i bajeczki. Zna-
ją przygody ulubionych bohaterów i 
chętnie podróżują po świecie bajek. 
26.03.2014 r. nasze przedszkole od-
wiedzili aktorzy z Teatru „Narwal” z 
Białegostoku, którzy zaprezentowali 
dzieciom przedstawienie pt. ”Złota 
rybka”. Miało ono charakter interak-
tywny, przedszkolaki chętnie brały 
w nim czynny udział. Aktorzy wcią-
gnęli nas w zabawę z dużą dawką 
humoru i jednocześnie z uświado-
mieniem dzieciom pewnych zasad 
moralnych.

Anna Blok

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
Wiosenna parada!

21 marca przedszkolaki powita-
ły wiosnę biorąc udział w „Wiosen-
nej Paradzie”. Bardzo zależało im, 
aby przegonić zimę, więc ubrały się 
kolorowo, do kurtek poprzyczepia-
ły wstążki, nałożyły na głowy ka-
pelusze, maski, okulary przeciw-
słoneczne. Dzieci zaopatrzone w 
instrumenty muzyczne, gwizdki i 
trąbki przeganiały zimę i witały wio-
snę swoimi ulubionymi piosenkami 
i okrzykiem „Żegnaj zimo! Witaj wio-
sno!”.

Barwny i wesoły korowód szedł 
ulicami naszego Choczewa. Słysząc i 
widząc tak piękną paradę mieszkań-
cy, sprzedawcy i przyjezdni wycho-
dzili ze sklepów, podziwiali z okien 
domów, robili zdjęcia. Zmęczone, ale 
szczęśliwe dzieci dotarły na przed-
szkolny plac. Pod czujnym okiem 
Pań Marzanna została spalona i ra-
zem z wiatrem powędrowała do zim-
nych krajów. Zimo żegnaj!
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Poznajemy zawody

W ostatnim czasie młodsza grupa 
miała okazję poznać dokładniej spe-
cyfikę pracy wybranych zawodów. 
Przedszkolaki odwiedziły zakład 
krawiecki „Maja” w Choczewie. Do-
wiedziały się, na czym polega praca 
krawcowej, co należy do jej obowiąz-
ków, jakich narzędzi używa w co-
dziennej pracy. Obejrzały dokładnie 
maszyny, materiały, guziki i inne 
dodatki. Krawcowa pobrała miarę 
do szycia, chętne dzieci przymierzały 
stroje. Bogatsze w wiedzę i doświad-
czenia podziękowały za wizytę.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki Dla Dzieci maluchy udały się 
na lekcję biblioteczną. W Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Choczewie Pani 
Ewa w ciekawy i interesujący sposób 
opowiedziała o pracy bibliotekarza, 
wytłumaczyła kim jest czytelnik, w 
jaki sposób wypożyczamy książki. 
Przypomniała, że o książki należy 
dbać w szczególny sposób, by służyły 
wielu czytelnikom. Następnie dzieci 
zapoznały się z działem książki dzie-
cięcej i wybrały lektury. Z zacieka-
wieniem oglądały barwne ilustracje, 
słuchały bajek czytanych przez opie-
kunów. Na koniec podziękowały pra-
cownikom za spotkanie.

Zajęcia cukiernicze

Młodszą grupę odwiedziła niedaw-
no p. A. Mudlaff, której pasją jest 
ozdabianie tortów. Opowiedziała 
dzieciom na czym polega jej zainte-
resowanie i zaprosiła je do wspólnej 
zabawy. Głównym zadaniem dzieci 
było wykonanie dekoracji na tort. Z 
wielkim zaangażowaniem poma-
gały rozrabiać i wałkować masę, 
wycinać ozdoby. Do dyspozycji mia-
ły wiele narzędzi, mas i elementów 
dekoracyjnych. Gdy tort był już goto-
wy dzieci miały przed sobą kolejne 
zadanie. Otrzymały od pań ciastka 
oraz wiele barwnych, kolorowych i 
słodkich ozdób. Tym razem maluchy 
przygotowały słodkie upominki dla 
kolegów ze starszej grupy oraz dla 
rodziców. Po wykonanej przyjemnej 
pracy nastał czas na słodką nagrodę 
w postaci ciastek i tortu, które dzieci 
zjadły z wielkim apetytem.

Na zakończenie spotkania przed-
szkolaki serdecznie podziękowały p. 
Agnieszce za interesujące zajęcia i 
wspaniałą zabawę.

Magdalena Lica
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W pierwszy kwietniowy piątek nasi 
najmłodsi milusińscy z Samorządo-
wego Przedszkola w Choczewie wraz 
z nauczycielami i rodzicami wybrali 
się do Centrum Nauki EXPERYMENT 
w Gdyni. Dzięki połączeniu nauki z 
zabawą przedszkolaki w atrakcyj-
ny sposób spędziły czas pobudzając 
ciekawość świata oraz próbując zro-
zumieć procesy zachodzące w świe-
cie. Dzieci miały okazję zapoznać się 
z czterema głównymi wystawami 
znajdującymi się w Centrum.

Hydroświat pozwolił przedszko-
lakom wcielić się w role małych 
konstruktorów budujących tamy, 
tworzących fale czy powodujących 
niesamowite wiry sprawiając tym 
samym mnóstwo zabawy związanej 
z wodą i jej właściwościami.

Drzewo życia w interaktywny 
sposób przybliżyło dzieciom pięk-
no i nieprzewidywalność przyrody. 
Przedszkolaki na własnej skórze mo-
gły doświadczyć trzęsienia ziemi czy 
stać się paleontologami wykopujący-
mi kości dinozaurów.

Wystawa dotycząca człowieka po-
zwoliła małym odkrywcom zapo-
znać się z tajnikami funkcjonowania 
ludzkiego organizmu. Maluchy do-
wiedziały się jak działają nasze zmy-

sły oraz miały okazje przeprowadzić 
operacje na „otwartym sercu”.

Interaktywna ekspozycja o niewi-
docznych siłach przedstawiała natu-
rę dźwięku, istotę elektryczności czy 
magnetyzmu. Nasze pociechy mogły 
wykrzyczeć się w kabinie mierzącej 
decybele i skonstruować „przyciąga-
jącą” rzeźbę dzięki silnym magne-
som.

Niestety naszą daleką wyprawę 

trzeba było kiedyś zakończyć. Po dniu 
pełnym niesamowitych ekspery-
mentów i niezapomnianych wrażeń 
dzieci przepełnione wiedzą i pozy-
tywną energią powróciły szczęśliwe 
do przedszkola. Życzę wszystkim 
przedszkolakom wielu tak interesu-
jących, łączących naukę z zabawą 
wypraw.

Natalia Kozłowska

Fascynująca podróż do świata nauki

W świecie tajemnic...
Dnia 18 marca grupa „starszaków” 

z Samorządowego Przedszkola w 
Choczewie zwiedziła Muzeum w Lę-
borku, które zlokalizowane jest w hi-
storycznym centrum miasta i mieści 
się w bogatych wnętrzach kamienicy 
z około 1910 r. oraz w dwóch średnio-
wiecznych basztach.

Przedszkolaki z ogromnym zain-
teresowaniem oglądały unikatową 
kolekcję zabytków średniowiecznych 
jaką jest m.in. tzw. skarb z Lęborka 
- olbrzymi zbiór srebrnych szelągów 
z XV w. i kolekcję blaszanych cien-
kich monet bitych od XII w. Muzeum 
skrywa zabytki sztuki dawnej: me-
ble gdańskie i hamburskie, zbiory 
rzemiosła artystycznego: naczynia 
cynowe, porcelanę, witraże. Odwie-
dzając muzeum dzieci zapoznały 
się z sylwetką prekursora idei tele-
wizji – Paulem Nipkowem – twórcą 
tzw. teleskopu elektrycznego, który 
urodził się w Lęborku. Jego odkrycia 
doprowadziły do badań nad przesy-
łaniem obrazu, a w konsekwencji do 
powstania pierwszego telewizora na 

świecie. „Starszaki”, w zaaranżowa-
nym gabinecie Paula Nipkowa oglą-
dały pierwsze odbiorniki telewizyjne 
i inne niesamowite zabytki techniki.

Na III piętrze Muzeum prezentuje 
wnętrza chaty kaszubskiej, są tu eks-
ponaty obrazujące wygląd dawnych 
pomieszczeń – izby: przedmioty co-
dziennego użytku ułatwiające ów-
czesne życie.

W baszcie 
przy ul. Basz-
towej dzieci 
dowiedziały 
się ciekawo-
stek nt zioło-
lecznictwa i 
zapoznały się 
z bogactwem 
wzorów ka-
szubskich.

W baszcie 
przy ul. Der-
d o w s k i e g o 
chłopcy byli 
pełni zachwy-
tu mogąc po-

dziwiać prezentowaną ekspozycję  
broni , uzbrojenia i dawnych strojów 
z XIVw.

Wycieczka była bardzo ciekawa, 
rozbudzająca zainteresowania. My-
ślę, że dzieci przyjadą tu jeszcze la-
tem razem z rodzicami.

Iwona Chadrysiak
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S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  W  C I E K O C I N I E

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  C H O C Z E W I E

POWITANIE WIOSNY

Zgodnie z tradycją dnia 21 marca 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Ciekocinie powitali wiosnę i uczcili 
Dzień Wagarowicza, tym razem w 
Stilo.

Ten dzień był naprawdę udany i 
iście wiosenny.

Dopisała nam piękna pogoda, a 
symptomy wiosny były widoczne w 
wielu miejscach i w ogóle nie musie-
liśmy się trudzić, by je znaleźć. Nad 
naszymi głowami fruwały pierwsze 
żółte motylki, radośnie świergota-
ły ptaki, a do gniazda w Ciekocinie 
powrócił po długiej nieobecności bo-
cian. Tak więc nie mieliśmy już żad-
nej wątpliwości, że nadeszła wiosna.

Jednak, aby tradycji stała się za-
dość, spaliliśmy przy kanale Chełst 
w Stilo naszą Marzannę, przegonili-
śmy okrzykami zimę i radośnie po-
witaliśmy nową porę roku.

Później hasaliśmy po nadmorskim 
lesie i cieszyliśmy się cudownym 

dniem.
Następnie skorzystaliśmy z zapro-

szenia pana latarnika Damiana Ło-
zickiego i poszliśmy zwiedzić latar-

nię morską.
Ach! Co to był za dzień! Szkoda, że 

zdarza się tylko raz w roku.
Uczniowie SP Ciekocino

POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z DĄBRÓWKI
Schronisko - azyl dla bezdomnych 

zwierząt. Miejsce, gdzie nieważna 
jest metryka, ani wygląd. To miejsce, 
w którym każdy niechciany zwierzak 
znajdzie ciepły kąt i pełną miskę.

W dn. 03.04.2014 r. opiekunowie 
Samorządu Uczniowskiego Zespo-
łu Szkół w Choczewie zorganizo-
wali wycieczkę do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Dąbrówce 
k/ Wejherowa, dokąd pojechało 38 
uczniów wraz z opiekunami: ini-
cjatorką całej akcji - Panią Iwoną 
Ratajczak oraz Panią Katarzyną Pa-
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stusiak. Celem wycieczki była obser-
wacja zwierząt, integracja uczniów, 
jak również wywoływanie empatii. 
Już od najmłodszych lat uczymy 
miłości i szacunku do innych..., nie 
tylko w stosunku do ludzi, ale i zwie-
rząt. Staramy się w nich zaszczepić 
jak najwięcej pozytywnych wartości, 
uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić 
chęć niesienia pomocy potrzebują-
cym. Uczymy przyjaznego stosunku 
do wszystkich zwierząt tych, które 
są w naszych domach i tych, dla któ-
rych domem jest właśnie schroni-
sko. I właśnie z myślą o wszystkich 
tych bezdomnych zwierzakach, zor-
ganizowaliśmy w tym roku zbiórkę 
pożywienia, karmy, koców, zabawek 
itp. 

W schronisku powitała nas właści-
cielka schroniska, która opowiedzia-
ła m.in. o funkcjonowaniu schro-
niska, o tym jak należy witać się z 
psem, jakie są psie zwyczaje, o tym, 
że zwierzęta to nie są zabawki, które 
jak się znudzą można z nich zrezy-
gnować i wyrzucić z domu. Zwierzę-
ta to istoty żywe, które czują i bardzo 
przeżywają rozstanie ze swoim wła-
ścicielem. Uczniowie z dużą przyjem-
nością słuchali opowiadań pracow-
nika schroniska oraz zadawali dużo 
pytań. Chcieli wiedzieć, ile zwierząt 
znajduje się w schronisku, jakie psy 
tam trafiają i dlaczego jest ich w nim 
aż tak wiele. Po krótkim wprowadze-
niu jeden z pracowników oprowa-
dził naszych uczniów po schronisku, 
zwracając szczególną uwagę na za-
chowanie bezpieczeństwa, zachęca-
jąc jednocześnie naszych uczniów 
do spaceru z pieskami. Dzieci zro-
zumiały, że posiadanie psa czy kota 
to nie tylko przyjemność, ale także 
obowiązek. W schronisku widzieli-
śmy wiele smutnych wpatrzonych 
w nas psiaków, niektóre siedziały ci-

chutko, inne głośnym szczekaniem 
obwieszczały swoją obecność. W ra-
mach podziękowań za zorganizowa-
nie zbiórki i przekazanie artykułów 
dla zwierząt, pracownicy schroniska 
przekazali na nasze ręce pisemne 
podziękowanie.

Zachęcamy wszystkich do pomo-
cy bezdomnym zwierzętom. Dzię-
ki temu możemy uczyć naszych 

uczniów przyjaznego stosunku do 
zwierząt i pokazać im, jak wiele za-
leży od naszej życzliwości! Organi-
zatorami akcji byli: Zespół Szkół w 
Choczewie, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Choczewie, Stowarzyszenia 
Latarnik i Huzar. Wszystkim zaan-
gażowanym w pomoc bezdomnym 
zwierzakom dziękujemy!

Planujemy, oszczędzamy, na wycieczkę zarabiamy
Rodzice uczniów klasy Va Szkoły 

Podstawowej w Choczewie na ze-
braniu zorganizowanym w grudniu 
ubiegłego roku, podjęli decyzję o wy-
jeździe dzieci na wycieczkę szkolną. 
Priorytetem jest wyjazd wszystkich 
uczniów. Dlatego też wspólnie usta-
liliśmy, że sami musimy zarobić 
większość potrzebnych środków.

Pierwszym pomysłem było piecze-
nie ciasteczek z okazji walentynek 
i Dnia Kobiet. Ciasteczka rozeszły 
się w ekspresowym tempie, a nasze 
konto wzbogaciło się o pokaźną sum-
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kę. Dziękujemy wszystkim rodzicom 
zaangażowanym w przedsięwzięcie: 
pani Agacie Slottke, pani Kasi Krók, 
pani Małgosi Burzyńskiej, pani Marii 
Pilarskiej, pani Marcie Ceynowa oraz 
pani Bożenie Paździo i wychowaw-
czyni Marzenie Szypulskiej.

Marzec i wiosna to czas kiedy przy-
roda budzi się do życia. Dla nas to 
okazja, żeby zrobić coś dobrego dla 
środowiska, a przy okazji zarobić 
troszkę pieniędzy. Dlatego też wybra-
liśmy się wielką ekipą na sadzenie 
lasu. Pod bacznym okiem panów le-
śniczych sadziliśmy sosenki i jarzę-
by, zwracając uwagę na odpowiedni 
odstęp między nimi. Ciężka praca 
okazała się wielką przyjemnością i 
wspaniałym sposobem na spędzenie 
wolnego czasu w gronie rodziców i 
kolegów z klasy. Było to fantastyczne 
doświadczenie i na pewno przyczy-
niło się do większej integracji klasy. 
Kiedy po siedmiu godzinach pracy, 
piekliśmy przy ognisku kiełbaski, 
miały one naprawdę wyjątkowy 
smak. Jeszcze nigdy nie smakowały 
nam tak jak wtedy. Byliśmy z siebie 
bardzo dumni. Dziękujemy panu Je-
rzemu Czerwionka, który ufundował 
dla nas kiełbaski oraz pani Joasi Wit-
kowskiej, która kierowała całą akcją.

Bożena Paździo

I w końcu się zaczęło!!! Po przerwie 
zimowej ponownie ruszyły rozgrywki 
ligowe, czyli to co lubimy najbardziej.

06.04.2014r. Huzar Choczewo 
rządził na własnym stadionie, 
już na starcie drużyna rocznika 
2000 dała nam dawkę porządnych 
emocji wygrywając swój pierwszy 
mecz z Koroną Żelistrzewo 5:1, 
zdobywcy bramek: Kordian Pikul, 
Grzegorz Piotrowski {2 gole}, Kacper 
Robakowski i Dawid Slottke. Oby 
tak dalej. Tego dnia oprócz meczu 
ligowego Huzar miał przyjemność 
zagrać mecz sparingowy z drużyną 
Dragon Bojano, który również 
wygraliśmy 6:1, tym razem 
rocznik 2002 i młodsi. Okres od 
lutego do końca marca był bardzo 
intensywny - uczestniczyliśmy w 
różnych turniejach i sparingach 
aby jak najlepiej przygotować się 
do nadchodzącej rundy wiosennej. 
4 kwietnia najmłodsza drużyna 
zagrała sparing z Stolemem 

Gniewino, który nie poszedł za 
dobrze, ale przecież trening czyni 
mistrza.

22 marca Huzarowe „maluchy” 
brały udział w turnieju w Cetniewie, 
gdzie zajęły 8 miejsce na 20 
znakomitych drużyn. 20 marca na 
obiektach sportowych w Luzinie 
odbył się Finał Powiatowego turnieju 
o Puchar Tymbarku. 8 drużyn które 
wywalczyły sobie zwycięstwo w 
półfinale toczyły dalszy bój o to 
kto będzie reprezentował nasz 
powiat w finałach wojewódzkich. 
Niestety było blisko, przegraliśmy 
w finale z Zespołem Szkół nr 9 w 
Rumi i tym samym to oni będą nas 
reprezentować. Mimo że czujemy 
niedosyt, bo zwycięstwo było blisko, 
to trzymamy za nich kciuki.

W między czasie przyłączyliśmy 
się do akcji Pani Iwony Ratajczak 
i z drużyną Latarnik Choczewo 
pomagaliśmy zbierać karmę, koce i 
zabawki dla zwierząt w schronisku 

w Dąbrówce.
15 marca na naszych obiektach 

rocznik 2000 zagrał sparing z 
Wichrem Wierzchucino pokonując 
ich pewnie 10:1. Ale jak to się mówi 
nie samą pracą człowiek żyje, 
przyszedł też czas na przyjemności 
- 16 marca dwunastu zawodników 
naszej drużyny wyprowadzało na 
murawę piłkarzy Polonii Bytom 
podczas meczu z zaprzyjaźnioną 
nam drużyną Gryf Wejherowo!!! Po 
wyprowadzeniu chłopcy dzielnie 
kibicowali pod opieką trenera. Gryf 
Wejherowo pokonał Polonię Bytom 
3:1. Atmosfera podczas meczu była 
wspaniała - po drugiej stronie 
trybun kibicowali również rodzice 
zawodników Huzara oraz starsi 
koledzy z drużyny. Na koniec chłopcy 
mieli możliwość zrobienia sobie 
pamiątkowego zdjęcia z piłkarzami 
Gryfa.

8 marca chłopcy z rocznika 
2005 i młodsi zajęli 6 miejsce na 

HUZAR
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turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo, tego dnia również  
rocznik 2002/2003/2004 rozegrał 
na naszych obiektach sparing z 
drużyną Gryf Wejherowo 2002. 
Spotkanie zakończyło się wygraną 
HUZARA!!!. 9 marca rozegraliśmy 
Turniej o Puchar Dyrektora 
Gimnazjum w Mostach i zajęliśmy 3 
miejsce. Fenomenalna gra rocznika 
2003/2004 podczas turnieju Cisowa 
Cup. Wystawiliśmy dwie drużyny i 
tu miła niespodzianka - obydwie na 

podium, 3 i 2 miejsce nasze. Drużyna 
- rocznik 2006 i młodsi zajęła 5 
miejsce w turnieju organizowanym 
przez Błękitni Wejherowo. Warto 
podkreślić, że w turnieju tym 
rywalizowało 16 zespołów. W naszym 
przypadku zadecydowała różnica 
strzelonych bramek. 24 lutego 
Turniej w Szemudzie zakończyliśmy 
na 4 miejscu, po raz kolejny nasz 
zawodnik Kuba Grzybowski został 
królem strzelców! Brawo! Turniej 
wygrała drużyna Bałtyk Gdynia, II 

msc. zajęła UKS Jedynka Reda, III 
msc KS Chwaszczyno. A na sam 
koniec chcemy nadmienić, że powoli 
tworzy się nowa drużyna 2007/2008, 
już odbywają się treningi, a wiedza 
i umiejętności tych małych piłkarzy 
napawają nas optymizmem.

Wszystkie mecze z terminarzy 
rozgrywane są na obiektach 
sportowych w Choczewie przy 
ulicy Kusocińskiego. Serdecznie 
zapraszamy !!!

Terminarz JD2

POGOŃ  LĘBORK 19.04.2014r. Sobota 13.30
ALMARES WICHER 
WIERZCHUCINO 27.04.2014r. Niedziela 11.00

STOLEM  GNIEWINO 24.05.2014r. Sobota 12.00

KORONA  ŻELISTRZEWO 07.06.2014r, Sobota 11.00

Terminarz JC2

KORONA ŻELISTRZEWO 06.04.2014r. Niedziela 11.00

KASZUBIA STARZYNO 16.04.2014r. Środa 17.00

BAŁTYK GDYNIA 27.04.2014. Niedziela 13.00

GDYŃSKA AP DĄBROWA 10.05.2014. Sobota 13.00

SZTORM GDAŃSK 24.05.2014r. Sobota 10.00

ORKAN RUMIA MKS 11.06.2014r. Środa 17.00
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Z U C H Y  I  H A R C E R Z E
NIEZWYKŁA ZBIÓRKA

Dnia 30 marca 2014 r. 10 Drużyna 
Harcerska „WILKI” spotkała się nad 
morzem, aby przygotować ostatnie 
zadanie dla przyszłych harcerzy. 
Nasi podopieczni – „biszkopty”, mu-
sieli popisać się nie tylko wielką wie-
dzą, ale i niesamowitym sprytem.  Po 
przejściu kolejnych prób, przyboczna 
– dh. samarytanka Agata odczytała 
rozkaz drużynowego - dh. Radka, do-
puszczający do złożenia Przyrzecze-
nia Harcerskiego przez dh. Wiktora, 
dh. Marysię, dh. Zosię i dh. Klaudię. 
Gratulacje „nowe” WILKI !

10 CHDH „WILKI”

I Rajd Zuchowy „SKRZYNIA”

W dniu 29 marca 2014 r. zuchy z 
10 Choczewskiej Gromady Zucho-
wej „Mali Korsarze” wzięły udział w 
ciekawym, zuchowym wyzwaniu 
– rajdzie. Zuchy szły z Sasina aż do 
Stilo (latarnia) oraz w drogę powrot-
ną, pokonując ok. 6 km . Na trasie 
rajdu dzielne zuchy wykonywały 
zadania związane z historią latarni 
oraz metodyką zuchową. Spotka-
ły również bardzo ciekawą postać 
– PANA LATARNIKA – Damiana Ło-
zickiego oraz zwiedziły przepiękną i 
majestatyczną latarnię STILO. Każdy 
z zuchów otrzymał również „Zucho-
wy Certyfikat Latarnika”. U podnóża 
latarni Magda zdobyła swój wiel-
ki skarb - Znaczek Zucha, składa-
jąc Obietnicę Zuchową w otoczeniu 
drzew oraz przyjaciół z gromady. Aby 
uczcić tę niesamowitą chwilę, zuchy 
stanęły w Kręgu Parady, a najstarsze 
z nich były strażnikami ognia – za-
palonych sześciu świec, symbolizu-
jących Prawo Zucha. Bieg patrolowy 
podczas rajdu przygotowali harcerze 
z 10 Drużyny Harcerskiej „WILKI” z 
Choczewa. Zadania były bardzo róż-
ne: usztywnienie złamania, zwich-
nięcia, rzut szyszką do celu, bieg z 
balonem pomiędzy nogami, wyko-
nanie pompek z balonem, rozwiąza-
nie zaszyfrowanej wiadomości, bieg 
z przeszkodami, umiejętność radze-
nia sobie w trudnym terenie, przygo-
towanie ogniska oraz kijków do kieł-
basek, znajomość pląsów i piosenek 
zuchowych oraz zuchowej musztry. 
Na zakończenie rajdu właściciele Re-
stauracji „Ewa Zaprasza” z Sasina za-
prosili nas na przepyszne kiełbaski z 
ogniska, za które baaardzo dziękuje-
my.
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I Zuchowy Rajd „SKRZYNIA” został 
zrealizowany w 100 %. Był on ko-
lejnym zadaniem na Chorągwianą 
Odznakę RODŁO, którą zdobywamy 
od końca września 2013 r. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy nam 
bardzo pomogli w jego realizacji: 
„WILKOM” – harcerzom z Choczewa 
(Adzie, Sarze, Wiki, Idze, Arturowi 
i Błażejowi), właścicielom Restau-
racji „Ewa Zaprasza” – Państwu 
Hani i Łukaszowi Dmochowskim, p. 
latarnikowi – Damianowi Łozickie-
mu, Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Choczewie – Paniom: Beacie, Ewie 
oraz Asi, p. Marcinowi Żmich - le-
śniczemu, p. Andrzejowi Banaszek 
oraz Rodzicom zuchów i druhnie 
Dorocie Bianga – Grabińskiej. Dzię-
kujemy zuchowym CZUJ!

Zuchy z 10 CHGZ „MALI KORSARZE”

B I B L I O T E K A

Wizyty przedszkolaków

W kwietniu odwiedziły naszą Bi-
bliotekę dwie grupy przedszkolaków: 
jedna z Niepublicznego Przedszkola 
w Choczewie, druga z Przedszkola 
Samorządowego. Dzieci przybyły do 
nas, aby dowiedzieć się co nieco o za-
wodzie bibliotekarza i spędzić miło 
czas oglądając kolorowe książeczki.
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Krzyżówka Serpentyna (10) 

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 8 maja 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest  „Słownik języka polskiego z 
frazeologizmami i przysłowiami”, a zwycięzca zostanie wyłoniony  9 maja w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Rogata w człowieku (5) - NH3 dla chemika (7) – był nim Władysław Komar (8)- 
stolica Libii (8) - balowa lub ślubna (6) – i German i Seniuk (4) – bzdura, 
niedorzeczność, nonsens (6) – kuzyn jelenia (6) – poeta Bolesław (7) – zielona na 
mapie (6) – zimny stan USA (6) – lokum żaka (8) – słone ciasteczko (7) – zespół 
objawów chorobowych (7) – „ręka” ośmiornicy (5) – pierwsze imię profesora 
Dumbledore’a (5) – pływa, jeździ lub wyje (6) 
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