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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 Bronisław Nowak 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy 

w każdy poniedziałek

od 16.00 do 17.00, tel. 667 571 698.

LIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

„BURSZTYNÓWKA 2014”

Dnia 23 czerwca 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 
się LIII sesja Rady Gminy Choczewo.

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

Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa I w Choczewie.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2013 wraz ze sprawozda-

niem z wykonania budżetu gminy Choczewo za 2013 rok.
3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025.
5. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku rolnego.

Z porządku obrad zdjęto podjęcie uchwał:
- uchwała w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Choczewie;
- uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pie-

niężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Choczewo oraz jej jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną 
oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg;

- uchwała w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Choczewie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

- uchwała w sprawie zgody na przekształcenie Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Choczewie.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biu-
letynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy 

Choczewo www.choczewo.com.pl,
gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.

Dnia 25 czerwca zakończyła się III edycja konkursu Bursztynówka. Jury w składzie - Michał Słowik (prezes Sto-
warzyszenia), Waldemar Szczypior (dyrektor Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie), Roman 
Drzeżdżon (regionalista, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie) oraz 
Adam Kuhn (szef restauracji Hotelu Zamek w Krokowej) wyłoniło zwycięzców w kategoriach najlepszy produkt ku-
linarny i najlepszy produkt rękodzielniczy.

I tak w kategorii kulinaria:
I miejsce zajęła Pani Sabina Fleming z Kierzkowa za 

„Miód z mniszka lekarskiego”
II miejsce zajęła Pani Ewa Kur za „Kornus Żarnowiecki”
III miejsce zajęła Pani Halina Łuc ze Słajszewa za „Na-

lewkę bursztynową dla ciała i ducha”.
Natomiast KÓŁKO ROLNICZE - KOŁO GOSPODYŃ WIEJ-

SKICH KIERZKOWO w kategorii „Najaktywniejsza organi-
zacja pozarządowa” zajęło II miejsce i otrzymało nagrodę 
finansową. Ogółem Gminę Choczewo reprezentowało 9 
osób. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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Siedziba redakcji
 Urząd Gminy Choczewo
 ul. Pierwszych Osadników 17
 84-210 Choczewo
Wydawca
 Urząd Gminy Choczewo

Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:
Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 
Gminy Choczewo poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu 
oraz organizację imprez sportowych, w szczególności zawodów sportowych i 

turniejów.
Choczewo, dnia 18 czerwca 2014 r.

Zamawiający: Wójt Gminy Choczewo
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17

Przedmiot
postępowania:

Realizacja zadania publicznego w zakresie:
Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez 
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu 

oraz organizację imprez sportowych, w szczególności 
zawodów sportowych  i turniejów

w 2014 roku

Wartość dotacji: 30.000 zł

Zastosowany tryb
postępowania:

Otwarty konkurs ofert
 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku                              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity:  Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

Ilość złożonych ofert: Ważne 4 (cztery),

Wybrane oferty:

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Latarnik” 
Choczewo,

 ul. Kusocińskiego 7, 84 – 210 Choczewo – 7.000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczno-Ekologiczno-
Kulturalne „Wspólna Przyszłość”

ul. Matejki 6, 84 - 210 Choczewo – 6.000,00 zł

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Huzar” Choczewo
ul. Wojska Polskiego 5a/15, 84 – 210 Choczewo – 15.000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej „Set” Choczewo
ul. Wojska Polskiego 4B/2, 84-210 Choczewo – 2.000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: Od dnia 23.06.2014r. – do dnia 10.12.2014r.

             Wójt
   Wiesław Gębka
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
  ul. Pierwszych Osadników 21, 84-210 Choczewo; biuro – tel/fax. 58 676 32 12, 
 zamawianie usług – tel. 58 676 31 09,  zgłaszanie awarii – 601 169 522,  697 616 995
                  www.choczewo.zakladkomunalny.com,  e-mail: gzgk@adres.pl

INFORMACJA
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora, jak co roku 
od dnia 15.06. do dnia 14.09. zwiększa się kwotę za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych o 50 zł. Jest to 
spowodowane zbyt małą przepustowością miejscowej oczyszczalni ścieków i koniecznością dowożenia ścieków do 
oczyszczalni w Gniewinie. Cenniki znajdują się na naszej stronie internetowej www.choczewo.zakladkomunalny.
com 

Związek Gmin Pomorskich zorga-
nizował 3 lipca w Gdańsku na Sali 
Okrągłej UMWP konferencję doty-
czącą polityki społecznej z udziałem 
pani wiceminister pracy i polityki 
społecznej Elżbiety Seredyn. Konfe-
rencja skierowana była do wójtów, 
burmistrzów, starostów oraz kierow-
ników MOPS-ów, GOPS-ów i PSPR-ów 
województwa pomorskiego. Prelek-
cja pani minister dotyczyła zadań sa-
morządów terytorialnych w zakresie 
pieczy zastępczej, dożywiania dzieci 
– program europejski, świadczeń ro-
dzinnych, założeń do zmian w usta-
wie o pomocy społecznej oraz ustawy 
żłobkowej. Podczas spotkania swoje 
prelekcje wygłosili również przedsta-

wiciele: Wydziału Polityki Społecznej 
PUW, Regionalnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej UMWP, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w Gdańsku. Pani dy-
rektor ROPS Krystyna Dominiczak 
przedstawiła diagnozę obszarów po-

pegeerowskich w województwie po-
morskim. Jest to kolejne spotkanie 
gdzie poruszany jest temat PGR-ów, 
świadczy to o powadze tego problem. 
Czekamy na stworzenie zespołu, któ-
ry zacznie prace nad aktywizacją 
ludności popegeerowskiej.

W Siemczynie (Gmina Czaplinek) 
1 lipca odbyła się konferencja o po-
trzebie rewitalizacji środowisk po-
pegeerowskich na obszarze 4 wo-
jewództw północnej i zachodniej 
części Polski. Konferencję zainaugu-
rowała członek Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Anna 
Mieczkowska. Wśród zaproszonych 
gości byli między innymi: wicemi-
nister infrastruktury i rozwoju Pa-

weł Orłowski, członek zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego Czesław 
Elzanowski. Głównym tematem było 
omówienie bieżącej sytuacji ludno-
ści na terenach popegeerowskich. 
Cztery województwa podpisały de-
klarację ponadregionalnego porozu-
mienia w sprawie partnerstwa czte-
rech regionów. Założeniem tego jest 
zwiększenia działań na rzecz tejże 
ludności w perspektywie wsparcia 

finansowego z unii na lata 2014-2020 
i przeciwdziałaniu w dalszym wy-
kluczeniu społecznym. Organizacja 
konferencji miała zatem pozwolić na 
przyspieszenie zmian tej niekorzyst-
nej sytuacji. W chwili obecnej trwają 
prace nad powołaniem specjalnych 
zespołów roboczych w poszczegól-
nych województwach. O ich pracach 
informować będziemy na bieżąco.

Konferencja dotycząca polityki społecznej

Rewitalizacja środowisk popegeerowskich

Brak absolutorium dla Wójta
Na ostatniej sesji Rady Gminy 

Choczewo Wójt nie otrzymał abso-
lutorium. Nie dziwi mnie ten fakt, 
gdyż zwykle ostatnia sesja absolu-
toryjna w kadencji jest początkiem 
kampanii wyborczej opozycji, która 
w naszej gminie stanowi większość 
w Radzie. Jednakże chciałoby się po-
wiedzieć owym radnym: „udzielając 
absolutorium zostawcie politykę w 

spokoju, nie stosujcie wrogiej retory-
ki, oszczerstw i pomówień”.

Udzielenia absolutorium dokonuje 
Rada Gminy i odnosi się ono do wy-
konania budżetu. Prawda jest taka, 
że Rada nie zastanawia się najczę-
ściej nad wykonaniem budżetu, lecz 
w dyskusji nas projektem uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium 
dokonuje oceny politycznej działal-

ności wójta. W zasadzie Rada, jako 
organ stanowiący o charakterze po-
litycznym ma do tego prawo, lecz 
wówczas nie można tego nazywać 
absolutorium.

Przy udzielaniu absolutorium w 
różnych jednostkach samorządu te-
rytorialnego zastanawia mnie swo-
iste „rozdwojenie jaźni” radnych pra-
cujących w komisji rewizyjnej, która 
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Choczewo, dnia 27.05.2014 r.
                                                                                             Rada Gminy 
                                                                                             Choczewo

WNIOSEK
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Choczewo z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok

 Działając zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 
późn. zm.) Statutu Gminy Choczewo z dnia 8 kwietnia 2003 
r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 26 września 2003 r. 
Nr 113 poz. 2015)
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Sylwia Kropidłowska – przewodniczący
2. Krystyna Olszowiec – członek
3. Franciszek Fleming – członek
na posiedzeniach w dniach 15.05.2014 r., 21.05.2014 r. i 
27.05.2014 r. rozpatrzyła:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choczewo 
za 2013 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, na które składają się:
a. bilans z wykonania budżetu
b. bilans zbiorczy samorządowych jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych,
c. łączny rachunek zysków i strat samorządowych 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych,
d. łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych,
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy 
Choczewo,
które zostały przedłożone Radzie Gminy Choczewo zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych.
Ponadto, Komisja Rewizyjna zapoznała się z opinią 

przedstawia sprawozdanie z uchwa-
łą wnosząc o udzielenie absoluto-
rium, a następnie głosuje przeciw 
tej uchwale. Nieudzielenie absolu-
torium dotyczy relacji między Radą 
a Wójtem, a nie między Wójtem a 
mieszkańcem.

Z nieudzielenia absolutorium nic 
nie wynika, może tylko to, że nagła-
śnianie tego faktu na wielu forach 
mocno dezorientuje mieszkańców. 
Nie wiedzą oni bowiem, czy Wójt coś 
faktycznie zrobił źle, czy to tylko ja-
kieś rozgrywki między nim a częścią 
Rady, czy też chodzi o coś jeszcze in-
nego.

Tak naprawdę jedyną kompetent-
ną instytucją do oceny wykonania 
budżetu jest Regionalna Izba Obra-
chunkowa, która jest organem nad-
zoru finansowego i dokonuje analizy 
merytorycznej oraz weryfikacji, czy 
budżet został prawidłowo wykona-
ny, a także może podjąć uchwałę w 
sprawie jego zaopiniowania. Nad-
mieniam, że Regionalna Izba Obra-

chunkowa w Gdańsku oceniła po-
zytywnie wykonanie budżetu za rok 
2013.

A my żyjemy w sytuacji pewnego 
paradoksu: Wójta ocenia się za jego 
dokonania, a zarazem uniemożliwia 
mu się swobodne działanie. Jeśli zde-
cydowaliśmy się na to, aby Wójt wy-
bierany był w wyborach powszech-
nych, to temu rozwiązaniu powinny 
odpowiadać jego zwiększone kompe-
tencje. Wójt powinien być kontrolo-
wany i sprawdzany, ale jednocześnie 
musi uzyskać pole do działania, bo 
gdy zostanie zablokowany przez nie-
przychylnych mu radnych, to nie-
wiele może zrobić.

Nie jestem zdecydowanym prze-
ciwnikiem politycznym obecnego 
Wójta, nie jestem też do końca zwo-
lennikiem, bowiem każdy ma swoją 
wizję gminy, chociaż moje „kryty-
kanctwo” w stosunku do podejmo-
wanych przez Wójta działań jest po-
niżej „normy gminnej”, a dodatkowo 
pozbawiona jestem nienawiści do 

kogokolwiek, co jest już swoistym 
kuriozum w Gminie Choczewo. Ale 
moim skromnym zdaniem kadencja 
Wójta Wiesława Gębki była nazna-
czona wieloma trudnościami i pro-
blemami, choć nie zabrakło również 
szeregu pozytywów. Również nieła-
twa sytuacja budżetowa i społeczno 
– gospodarcza całego kraju odcisnę-
ła piętno na możliwościach gminy. 
Mimo to, w wyniku zastosowania 
oszczędności naszemu samorządowi 
udało się przeprowadzić wiele war-
tościowych działań w różnych dzie-
dzinach wiążących się z codziennym 
życiem gminy. Niewątpliwym atu-
tem Pana Wójta Wiesława Gębki było 
stworzenie warunków do aktywno-
ści mieszkańców, powstało wiele 
stowarzyszeń działających na rzecz 
lokalnej społeczności. Pewnie można 
byłoby zrobić jeszcze więcej dla roz-
woju gminy, gdyby nie przeszkody 
niezależne od władzy wykonawczej, 
o których zapewne Państwo wiedzą.

Mieszkanka Gminy Choczewo
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zawartej w Uchwale nr /g216/R/II/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Choczewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Choczewo za 2013 rok.
 Komisja Rewizyjna badając wykonanie budżetu oraz rozpatrując ww. sprawozdania kierowała się kryteriami: 
legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, a także szczególnie zwracała uwagę na to, czy były przestrzegane zasady 
dyscypliny finansów publicznych. Komisja zapoznała się również z wynikami kontroli, jakie zostały przeprowadzone 
w roku 2013, a także wysłuchała wyjaśnień udzielanych przez Wójta Gminy Choczewo i Skarbnika Gminy w trakcie 
posiedzeń.

Zakresem prac Komisji Rewizyjnej objęto następujące zagadnienia:
1. Zgodność wykonania budżetu gminy z uchwałą budżetową Nr XXIX/205/13 Rady Gminy Choczewo 

z dnia 30 stycznia 2013 r. łącznie ze zmianami trakcie roku budżetowego dokonanymi przez Radę 
Gminy i Wójta Gminy Choczewo.

2. Poprawność i celowość zmian dokonywanych przez Wójta Gminy Choczewo w trakcie roku 
budżetowego.

3. Przestrzeganie obowiązujących zasad wykonania budżetu zawartych w:
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- Statucie Gminy Choczewo.

4. Gospodarowanie środkami finansowymi gminy łącznie z nadzorem nad jednostkami            
     podległymi gminie.
5.Wykonanie zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, co następuje:
1. Uchwalony przez Radę Gminy Choczewo budżet gminy na rok 2013, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał 
realizację dochodów w kwocie 24.765.153,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 22.612.577,19 zł, co stanowi 91,31% planu, w 
tym planowane dochody własne na kwotę 9.329.393,00 zł, które wykonano w kwocie 7.337.583,09 zł, tj. 78,68% planu.
2. Uchwalony przez Radę Gminy Choczewo plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku 
przewidywał kwotę 22.081.051,00 zł, Wydatki zrealizowano w kwocie 19.802.316,87 zł, co stanowi 89,68% planu.
3. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 19.774.541,00 zł, a zrealizowano kwotę 17.842.493,08 zł, co stanowi 
90,23% planu.
4. Na realizację wydatków inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.306.510,00 zł, wydatkowano natomiast 
1.959.823,79 zł, co stanowi 84,97% planu.
5. Uchwalony przez Radę Gminy Choczewo plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 
wynosił po stronie dochodów 3.396.848,00 zł oraz po stronie wydatków 3.364.660,81 zł, co stanowi 99,05% planu. Finansowanie 
zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji 
zadań ze środków własnych.
6. Przychody – planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.200.000 zł wykonano w 100%, co stanowi 1.200.000 zł.
7. Rozchody – ze środków budżetu gminy w 2013 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.884.102 
zł, co stanowiło 100% planu.
8. Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.810.260,32 zł.
9. Kwota zadłużenia budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 7.666.400 zł, co stanowiło 33,90% dochodów wykonanych 
na koniec roku 2013.
10. Gmina na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
11. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku podjęła uchwałę nr 061/g216/R/II/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Choczewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, wyrażając 
opinię pozytywną.

Realizując plan pracy na rok 2013, zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Choczewo  z dnia 30.01.2013 r. 
Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące kontrole:

1. Kontrola działań podjętych i prowadzonych przez Straż Gminną w Choczewie. Stwierdzono, że Straż Gminna 
działa bez Komendanta, a zadania wykonuje tylko jeden strażnik.

2. Wizja lokalna mająca na celu ocenę realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach 2010 i nadal 
kontynuowanych.

3. Kontrola realizacji budżetu gminy za III kwartał 2013 roku. Uwag i zastrzeżeń nie było.
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonywała Rada Gminy uchwałami (9 zmian), Wójt 
Gminy dokonywał swoimi zarządzeniami (18 zarządzeń) w ramach posiadanych kompetencji. Nie stwierdzono 
dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych przez Wójta Gminy, które zostały zastrzeżone do wyłączności 
dla Rady Gminy.

4. Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych i zrealizowanych w 2013 roku oraz Uchwał Rady Gminy, Komisja 
zastrzeżeń nie miała.

5. Wydatki inwestycyjne dokonywane były w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, a prawidłowość 
prowadzonych procedur w tym zakresie została potwierdzona kontrolą Komisji Rewizyjnej w dniach 17 lipca 2013 
r.

6. Kontrola terminowości i wysokości transz przekazywanych dotacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Choczewie i Gminnego Zespołu Oświaty. Stwierdzono, że dotacje nie zostały przekazane w pełnej wysokości, co 
nie rodziło skutków zobowiązań wymagalnych.
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PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Podczas sesji 23.czerwca 

Rada Gminy nie podjęła uchwały 
w sprawie udzielenia Wójtowi ab-
solutorium za rok 2013.Jest Pan za-
skoczony wynikiem głosowania?

Wójt Wiesław Gębka: Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy Choczewo 
w składzie Sylwia Kropidłowska 
– Przewodnicząca, Krystyna Olszo-
wiec – Członek oraz Franciszek Fle-
ming – Członek, zaopiniowała po-
zytywnie wykonanie budżetu za 
rok 2013 i doceniła moją całoroczną 
pracę, a wniosek o udzielenie abso-
lutorium Wójtowi Gminy Choczewo 
został przez Komisję przyjęty w gło-
sowaniu 3 głosami – „za”. Podczas 
ostatniej sesji, na której Radni mieli 
podjąć decyzję w sprawie udzielenia 
absolutorium, przedstawiłem spra-
wozdanie finansowe z wykonania 
budżetu, które zostało pozytywnie 
ocenione przez Komisję Rewizyjną, 
a przede wszystkim instytucję w tej 
dziedzinie najbardziej kompetent-
ną, czyli Regionalna Izbę Obrachun-
kową. Wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu świadczy o tym, że sytuacja 
finansowa Gminy się stabilizuje. Ko-
misja Rewizyjna także nie miała za-

strzeżeń do gospodarki finansowej. 
Wszystkie opinie wskazywały więc 
na to, że tym razem absolutorium 
zostanie udzielone. Czy byłem tego 
pewien przed głosowaniem? Nie, bo 
znam mentalność naszych radnych 
opozycyjnych i wiem, że trudno by-
łoby się im przyznać, że działalność 
Wójta oceniają dobrze. Miałem rację. 
Niestety, i tym razem zwyciężyła po-
lityka, a nie zdrowy rozsądek i honor. 
Siedmiu radnych z Klubu Radnych 
„Odnowa” głosowało za udzieleniem 
absolutorium, natomiast dwóch rad-
nych było przeciw, pięciu radnych 
wstrzymało się od głosu, a Radny K. 
Langer na czas głosowania opuścił 
salę. W tym miejscu pragnę przypo-
mnieć, że w przypadku głosowania 
nad udzieleniem absolutorium, głos 
„wstrzymujący się” jest równoznacz-
ny z głosem „przeciwnym”. Byłem 
zdziwiony przebiegiem głosowania, 
gdyż nie sądziłem, że Radna S. Kro-
pidłowska i Radna K. Olszowiec będą 
podczas głosowania na sesji prze-
ciwne jego udzieleniu, skoro na po-
siedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 
27.05.2014 r. głosowały za przyjęciem 
wniosku do Rady Gminy Choczewo o 
udzielenie wójtowi absolutorium.

w.w.: Brak absolutorium dla 
Wójta niczego nie zmienia w dal-
szym funkcjonowaniu Gminy. Brak 
większości w Radzie Gminy utrud-
nia jednak podejmowanie strate-
gicznych zmian w zarządzaniu i re-
formowaniu działalności jednostek 
podległych. Akceptacja zmian na-

leży bowiem do kompetencji Rady 
Gminy. A tutaj nie ma zgody...

Wójt W. Gębka: Na sesji Rady Gmi-
ny w dniu 23.06.2014 r. Radni prze-
głosowali zdjęcie z porządku obrad 
4 punktów. Pierwszym z nich był 
projekt uchwały w sprawie szczegó-
łowych zasad, trybu umarzania, od-
raczania i rozkładania na raty należ-
ności z tytułu np. opłaty adiacenckiej 
i innych należności wobec Gminy, 
co miało umożliwić mieszkańcom 
spłatę tych zaległości w dogodnych 
ratach. Taka pomoc ze strony Gminy 
miała na celu wsparcie mieszkań-
ców, którzy znajdują się w przejścio-
wych trudnościach finansowych. 
Projekt uchwały obejmuje także przy-
padki umorzeń należności, w których 
dłużnik nie jest w stanie spłacić zo-
bowiązań z powodów szczególnych, 
np. upadłość, śmierć, itp. Uchwała 
jest obowiązkowym dostosowaniem 
do ustawy o finansach publiczny-
ch(Dz.U. z 2013r.poz.885 z późn. zm.) i 
nie niesie żadnych zagrożeń nadużyć 
ze strony Wójta, który byłby nadal w 
tym zakresie kontrolowany przez 
Radę Gminy. Natomiast Radni opo-
zycyjni stwierdzili, że nie należy w 
ten sposób mieszkańcom pomagać i 
nie dopuścili, aby uchwała ta została 
poddana pod głosowanie.

Drugą uchwałą, której nie dopusz-
czono pod głosowanie była uchwała 
w sprawie rozwiązania Straży Gmin-
nej w Choczewie. Uchwała ta była już 
wielokrotnie wycofywana z porząd-
ku obrad Rady Gminy, choć fizycznie 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Choczewo wraz z załącznikami 
sporządzoną na dzień 31.12.213 r.. Uwag do Informacji Komisja nie wnosi.
Na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego – bilans z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2013 
roku stwierdza się zgodność wykazanych kwot z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu. Przedłożone 
sprawozdanie finansowe jak – zbiorczy bilans jednostek budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz 
zestawieniem zmian w funduszu jest zgodne ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek budżetowych, a mianowicie: 
Urząd Gminy Choczewo, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie,  Gminny Zespół Oświaty w Choczewie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie, Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Choczewie.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że Wójt, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą 
celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2013 rok, co daje 
podstawę do wystąpienia do Rady Gminy Choczewo z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo 
Panu Wiesławowi Gębce.

Niniejsze stanowisko Komisji zostało przyjęte w głosowaniu: „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0
                                                             Komisja Rewizyjna w składzie:
                                                         Przewodniczący – Sylwia Kropidłowska
                                                         Członek – Krystyna Olszowiec
                                                         Członek - Franciszek Fleming
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Straż Gminna już nie istnieje, gdyż 
nie ma strażników, a na ogłaszany 
przeze mnie konkurs na Komendan-
ta, nie zgłaszają się kandydaci.

Również uchwały w sprawie zgo-
dy na przekształcenie Gminnego 
Ośrodka Zdrowia i Gminnego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zostały zdjęte z porządku obrad. Już 
wiele razy informowałem miesz-
kańców o tym, jakie korzyści dla 
wszystkich mogą przynieść te zmia-
ny. Przykładem niech będą podobne 
przekształcenia Zakładów i Ośrod-
ków Zdrowia w sąsiednich Gminach. 
W przypadku zawiązania się spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ze stu procentowym udziałem Gmi-
ny, zakład taki mógłby się rozwijać, 
poprzez wykonywanie większego 
zakresu i większej ilości usług, co 
spowodowałoby m.in. możliwość za-
trudnienia kolejnych pracowników. 
Niektórzy Radni wprowadzają w 
błąd mieszkańców, informując ich, 
że jest to oddanie mienia komunal-
nego w prywatne ręce, co wpłynie 
na podwyżkę cen wody i ścieków, 
odprowadzanych do Zakładu. Przy-

pomnę jednak, że o cenach tych za-
wsze decyduje Rada Gminy i tylko 
Radni, podejmując stosowną uchwa-
łę, mogą dokonać takich podwyżek.

Jeśli chodzi natomiast o Gminny 
Ośrodek Zdrowia, to już od jakiegoś 
czasu, przez ograniczenia Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, mamy 
problem z objęciem opieką gineko-
logiczną wszystkich pacjentek z na-
szej Gminy. Przekształcenie Ośrodka 
dałoby szansę na uzyskanie większej 
ilości kontraktów z NFZ i poszerzenie 
oferty medycznej proponowanej na-
szym mieszkańcom. Mam pytanie 
do Radnych, którzy wciąż są prze-
ciwni tym zmianom – czy zdrowie 
mieszkańców naszej Gminy jest dla 
Was naprawdę tak mało ważne? 
Co można sądzić o postawie Rad-
nego A. Małkowskiego, który będąc 
członkiem Społecznej Rady Ośrodka 
Zdrowia i przewodniczącym Komi-
sji Zdrowia w Radzie Gminy popiera 
przekształcenie Ośrodka Zdrowia, 
ale jednocześnie stwierdza, że pod-
czas głosowania nad moją propozy-
cją, będzie przeciwko niej…?

w.w.: Ze sprawozdania Gminne-
go Zespołu Oświaty wynika, że na 

dzień 31.12. do Punktów Przedszkol-
nych(Zwartowo, Lublewko, Cieko-
cino) uczęszczało 36 dzieci. Nieste-
ty, ten udany projekt kończy się w 
tym roku...

Wójt W. Gębka: Kończy się czas 
realizacji projektu współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Choczewskie Przed-
szkolaki – Równe Dzieciaki”, dzięki 
któremu na terenie Gminy Chocze-
wo działały trzy Punkty Przedszkol-
ne. Projekt ten uświadomił nam 
wszystkim jak ważna jest edukacja 
przedszkolna, i jak ważne dla przy-
szłego kształcenia jest objęcie opieką 
wszystkich naszych najmłodszych 
mieszkańców. Chciałbym złożyć po-
dziękowania wszystkim osobom, 
które brały czynny udział w realizacji 
projektu, oraz Radnym Gminy Cho-
czewo, którzy zagłosowali za podję-
ciem decyzji o utworzeniu Punktów 
Przedszkolnych. Obecnie będę się 
starał, aby Punkty nadal działały, 
choćby w innej formule i na innych 
zasadach, przynosząc pozytywne 
efekty w postaci wszechstronnego 
rozwoju wszystkich dzieci.

Nie spodziewałem się, że wzmian-
ka o aktywnych mieszkańcach uli-
cy Puckiej w Choczewie spowoduje 
tak różne reakcje. Jedni poczuli się 
niedocenieni i niezauważeni, bo też 
dbają o porządek i nie widzą w tym 
nic nadzwyczajnego, inni z polito-
waniem i uśmiechem powiadają, 
że sprzątanie chodnika i terenu do 
niego przylegającego to obowiązek 
kogoś innego (czytaj: Gminy), a byli 
i tacy, którzy uznają, że lepszy był 
dawny bałagan, bo wszystko co do-
bre za bardzo działa na korzyść obec-
nego Wójta. To ostatnie tłumaczenie 
jest dość karkołomne, ale potwier-
dza opinię że niektórzy wciąż wy-
znają zasadę „im gorzej tym lepiej” 
oficjalnie głosząc, że działają dla do-
bra gminy Choczewo. Są jeszcze tacy, 
którzy tęsknią za dawnym bałaga-
nem.

Nie wiem czy moje pisanie miało 
jakiekolwiek znaczenie, ale miesz-
kańcy bloków kolejowych oraz in-
nych budynków przy ulicy Puckiej  
zabrali się do pracy ze zdwojoną 
energią i posprzątali jeszcze znacznie 
więcej niż do nich należy. Nie dzia-
łali z żadnego nakazu, ale z własnej 
chęci i rzeczywistej troski o wspól-
ne dobro. I nie są jedyni. Podobnie 

postępuje większość mieszkańców 
ulicy Pierwszych Osadników, wyład-
niało osiedle tzw. bloków rolniczych 
(także dzięki niektórym inwesty-
cjom z funduszu sołeckiego), od za-
wsze o wygląd swoich posesji dbają 
mieszkańcy ulicy Bałtyckiej.

W ogóle Choczewo pięknieje. Mały-
mi kroczkami, ale postęp jest wyraź-
nie widoczny. Nie jestem w stanie 
wyróżnić wszystkich. Wszystkim, 
którzy tak czynią ogólnie i z osob-
na serdecznie dziękuję i gratuluję. 
Jednej osobie muszę jednak podzię-
kować specjalnie. Stasiu Łaszewski, 
mieszkaniec Żelazna, zrobił coś, co w 
ogóle do niego nie należało. Wykosił 
chwasty przy dawnym przejeździe 
kolejowym od strony bloków. Prze-

cież nie musiał, bo to nie jego teren. 
Nam wszystkim jest jednak przy-
jemniej. I przyjezdni chyba myślą o 
nas trochę lepiej.

Krzysztof Łasiński

“Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom, dzięki któ-
rym nasza Gmina, a także Choczewo, 
zmieniają się na lepsze i pięknieją. 
Aktywność mieszkańców ul. Puckiej 
w Choczewie i dbanie o jej wygląd, 
zmotywowało do działania również 
ich sąsiadów. Jeszcze raz dziękuję 
wszystkim za wspólną dbałość o po-
zytywny wizerunek naszej gminy.”

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

Brawo bis!
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Wykaz przeprowadzonych prac remontowych 
w Gminie Choczewo

I. Drogi

1. prace związane z bieżącymi naprawami chodników, nawierzchni dróg gruntowych i ciągów pieszo - rowero-
wych, m.in.:

a) remont 50 mb (szer. 1m) chodnika w Lubiatowie;
b) opracowanie remontu nawierzchni dróg gruntowych;
c) zakończenie I Etapu profilowania dróg gminnych obejmujących sołectwa: Kopalino, Jackowo, Lubiatowo, Kierz-

kowo, Choczewo, Kurowo;
d) zakończenie II Etapu profilowania dróg gminnych obejmujących sołectwa: Ciekocino, Sasino;
e) przygotowania do III Etapu profilowania dróg gminnych obejmujących sołectwa: Zwartowo, Gościęcino, Żelazno 

i Borkowo
f) utwardzenie ciągu pieszo – rowerowego od miejscowości Stilo w stronę morza (podejście pod wzniesienie na od-

cinku 50 m, rozplantowanie ziemi na odcinku 70 m). Utwardzenie to, wykonano technologią w pełni naturalną. Do 
zadania tego wykorzystano tzw. „faszyny” i ziemię urodzajną (humus). Faszyny te, powiązano w „kiszki faszynowe” 
ułożone poprzecznie wzdłuż ciągu. Całość przysypano humusem i odpowiednio zagęszczono. Prace to zostały sfinan-
sowane ze środków opłaty miejscowej (klimatycznej);

g) planowany jest remont części chodników w miejscowości Choczewo, Kierzkowo i Lublewo – prace te zostały 
zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Gmina Choczewo oczekuje na pozytywną decyzję Starostwa.

II. Prace budowlane

1. Zakończono remont schodów do budynku Urzędu Gminy w Choczewie. Z racji tego, że wykorzystane materiały 
miały wytrzymać warunki atmosferyczne przez długie lata, wykorzystano Gres palony. Materiał ten jest odporny na 
zmienność pogody jak również dzięki zastosowanej metodzie obróbki, sprawia że nie jest śliski w czasie deszczu. Do-
datkowo zamontowano system ogrzewania tych schodów. Sprawia to, że w zimę nie będzie konieczności stosowania 
środków chemicznych czy mechanicznych do oczyszczania z zalegającego śniegu czy lodu. System będzie pracował 
w taki sposób, że załączy się po spełnieniu 3 warunków:

 a. system jest włączony
 b. temperatura na zewnątrz jest niższa od 0 ºC
 c. godzina załączenia spełnia kryterium - godzina przed rozpoczęciem pracy Urzędu i godzinę po zakończeniu 

pracy urzędu (istnieje możliwość regulacji na bieżąco).

2. Zakończono prace związane z remontem pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Łętowo. Prace polegały na remoncie pomieszczenia starej kotłowni i zaadoptowanie jej dla potrzeb toalety i pomiesz-
czeń gospodarczych. W obecnej chwili Gmina Choczewo oczekuje na „Pozwolenie na Użytkowanie”.

3. Zakończono procedurę przetargową dotyczącą „Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz 
z przyłączami i przepompownią ścieków KUROWO – PRZEBENDOWO”. Podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 
03.07.2014 zamontowano dwie tablice informacyjne w miejscowości Kurowo dotyczące inwestycji. W chwili przystą-
pienia do prac związanych z budową przepompowni ścieków, zostanie zamontowana trzecia tablica informacyjna.

4. W dniu 04.07.2014 r. ruszy przetarg nieograniczony na „Budowę zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w 
miejscowości Kopalino”.

5. Zakończono prace związane z naprawą dachu i wymianą opraw oświetlenia wewnątrz sali gimnastycznej w 
miejscowości Zwartowo. Wymiana opraw oświetleniowych polegała na demontażu starych i nie działających, na 
nowoczesne oświetlenie typu LED. Koszt prac sfinansowano z funduszu sołeckiego.

6. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem projektu na remont ciągów pieszo – jezdnych wraz z montażem 
elementów małej architektury w Dolnym Choczewie. Zakresem prac będzie ułożenie kostki brukowej, wraz z insta-
lacją deszczową. Dodatkowo zamontowane będą dwie latarnie hybrydowe (z baterią słoneczną i turbiną wiatrową). 
Przy latarniach tych znajdować się będą po jednej ławce, koszu na śmieci i tablicy informacyjnej z zarysem histo-
rycznym Choczewa.
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W CHOCZEWIE

W miesiącach maj i czerwiec dzieci i młodzież z terenu naszej gminy miały okazję pojechać do Sea Parku w 
Sarbsku, Łeba Parku w Łebie oraz do kina w Rumi na filmy pt. „Niebo istnieje naprawdę” oraz „Czarownica”, 
ponadto z zabawy prowadzonej przez „naszych” animatorów skorzystały podczas festynów sołeckich z okazji 
Dnia Matki i Dnia Dziecka dzieci, młodzież i dorośli z miejscowości Kierzkowo i Łętowo.

W IMIENIU DZIECI I OPIEKUNÓW DZIĘKUJEMY ZA MIŁO SPĘDZONY CZAS, SUPER ZABAWĘ I OPIEKĘ!!!
Iwona Ratajczak – GKRPA GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CHOCZEWIE
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Przepis na sukces

Pożyteczne debaty

Sprawozdania z działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zazwy-
czaj przechodzą niepostrzeżenie i nie 
wzbudzają zbyt wielu emocji wśród 
Radnych. Tak też przebiega działal-
ność tejże niepozornej, ale ważnej 
w Gminie Komisji. Pracują cicho i 
spokojnie. Może w tym właśnie tkwi 
źródło sukcesu. Po prostu nikt nie 
przeszkadza, więc łatwiej osiągnąć 
wyznaczone cele i porozumienie. Dla 
przeciętnego mieszkańca działal-
ność Komisji jest mało znana. Zatem 
kilka informacji o jej pracy.

W każdej Gminie taka komisja 
musi być powołana i głównie zajmu-
je się problemami alkoholizmu, a 
także przeciwdziałaniem narkoma-
nii. Swoista ironia polega na tym, 
że Komisja wydaje decyzje dotyczące 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a na-
stępnie zajmuje się rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. Nic jed-
nak nie poradzimy na pomysłowość 
ustawodawcy. GKRPA w Choczewie 
dysponuje budżetem ok.155000 zł. 
Tworzony jest on właśnie ze sprze-

daży zezwoleń na handel alkoholem. 
Jak rozdysponowane są te pieniądze? 
Na terenie Gminy działają 3 świe-
tlice socjoterapeutyczne (Kurowo, 
Jackowo, Lublewo) oraz 5 opiekuń-
czo-wychowawczych (Kierzkowo, 
Łętowo, Ciekocino, Sasino, Zwarto-
wo), do których uczęszczają dzieci z 
tych miejscowości. Komisja finansu-
je pracę osób prowadzących świetli-
ce, zakup wyposażenia, remonty, a 
także działalność tych placówek, w 
tym opłaty za zużycie energii elek-
trycznej. Komisja wspiera finanso-
wo leczenie osób uzależnionych od 
alkoholu, a także prowadzi szeroką 
działalność profilaktyczną. W siedzi-
bie Urzędu Gminy działa „Gminny 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny”, 
który w 2013 roku udzielił około 190 
porad. Komisja organizuje prelekcje, 
wykłady, szkolenia, a także widowi-
ska teatralne dla dzieci i młodzieży 
o charakterze propagandowo-szko-
leniowym. W roku 2013 zorganizo-
wano 3 wycieczki autokarowe dla 171 
dzieci z terenu Gminy Choczewo oraz 
11 wyjazdów do kina i teatru, z któ-

rych skorzystało 435 dzieci. Tak po-
krótce i bardzo ogólnie przedstawia 
się działalność Komisji.

Należy podkreślić, że członkowie 
komisji działają praktycznie spo-
łecznie, bo diety, które otrzymują są 
symboliczne. Są to też ludzie, którzy 
nie są urzędnikami, ale reprezen-
tują przeróżne profesje, niekoniecz-
nie zawodowo związane z tematyką 
pracy Komisji. Może tajemnica do-
brej pracy polega na tym, że Komi-
sja jest autonomiczna, niezależna 
od nikogo (poza przepisami), sama 
dysponuje swoim funduszem i nikt 
nie może ingerować w jej decyzje? 
Może wzorowa współpraca w samej 
komisji wynika z faktu, że pracują w 
niej same panie? (p. Iwona Ratajczak 
- przewodnicząca, p. Iwona Ficek, p. 
Irena Figuła, p. Felicja Chojnacka, p. 
Alina Łuc ,p. Anita Bieleninik-Oyeye). 
W każdym razie ta Komisja jest do-
wodem na to, że sukces jest możli-
wy. Wystarczy nie przeszkadzać i po-
zwolić działać. Dziękujemy!

Krzysztof Łasiński

Poszukiwanie jest drogą postępu. 
Debata jest poszukiwaniem najlep-
szego rozwiązania problemu i sztuką 
wyboru optymalnej koncepcji dzia-
łania. Pani Ewa Podlesińska z Pol-
skiego Klubu Ekologicznego zapro-
ponowała i zorganizowała w naszej 
Gminie cykl sześciu debat pod tytu-
łem ”Moja gmina-moje miejsce na 
ziemi”. Właśnie w czerwcu zakoń-
czono debatowanie, a najbardziej 
pilni uczestnicy otrzymali stosowne 
certyfikaty. Pomimo sporej akcji me-
dialnej, a także osobistego zachęca-
nia do udziału projekt nie wzbudził 
szerokiego zainteresowania naszych 
mieszkańców. Nie jestem specjalnie 
tym wynikiem zdziwiony, bo naj-
więcej debat potrafimy odbywać na 
ulicy lub internetowych, często ano-
nimowych, forach. A szkoda. Tema-
tyka, którą zaproponowali organi-
zatorzy dotyczyła ściśle problemów 
naszej Gminy, zrównoważonego 
rozwoju, odnawialnych źródeł ener-
gii, w tym rozwiązań bezpośrednio 
dla gospodarstw domowych, ochro-
ny środowiska (np. przydomowe 
oczyszczalnie ścieków), komunikacji 

społecznej, zdrowej żywności i hi-
gieny żywienia, rozwoju turystycz-
nego, propozycji stworzenia nowych 
miejsc pracy i rozwiązania wielu 
innych zagadnień, których zasto-
sowanie może polepszyć nasz byt. 
Pani Ewa Podlesińska zaprosiła do 
prowadzenia zajęć ludzi, którzy za-
prezentowali wysoki poziom wiedzy 
i umiejętnie potrafili przedstawić za-
gadnienia. Należy p. Ewie pogratulo-
wać tak trafnego doboru osób, które 
zapewne mają na co dzień dość zajęć, 
a jednak zdecydowali się do Chocze-
wa przyjechać. Spotkanie z takimi 
osobami jest zawsze dla słuchacza, i 
przede wszystkim czynnego uczest-
nika debaty, okazją do nauki, pozna-
nia innego spojrzenia na problemy. 
Można nieraz z takiego spotkania 
wyciągnąć i takie wnioski, które po-
twierdzają stare przysłowie: ”cudze 
chwalicie, swego nie znacie...”.

Nie sądzę, aby wszystkie zapropo-
nowane przez organizatorów i prele-
gentów oferty miały szansę zaistnieć 
w naszej Gminie. Są to rozwiązania 
jeszcze mało popularne, czasami 
zbyt drogie, a czasami nieprzysta-

jące do naszych warunków. Nie 
miejsce tutaj na bliższe objaśnienia. 
Na to był czas na debatach właśnie 
.Cenne jest jednak to, że mogliśmy 
o tych sprawach otwarcie porozma-
wiać, a nawet się spierać. Także i to, 
że pomimo różnorodności poglądów 
i charakterów potrafiliśmy rzeczowo 
debatować. Takie rzeczy jednak są w 
naszej Gminie możliwe. Szkoda tyl-
ko, że nie chcieli się o tym przekonać 
ci, od których losy tej Gminy jeszcze 
dziś najbardziej zależą. Radni opo-
zycyjni jak zawsze wiedzą wszystko 
najlepiej i uznali że niczego już nie 
muszą się uczyć.

Serdecznie dziękuję pani Ewie Pod-
lesińskiej, że dała nam wszystkim 
szansę udziału w tak interesującym 
wydarzeniu. Za profesjonalizm, spo-
kój, umiejętność łączenia i kolejną 
możliwość edukacji. Tego nigdy za 
wiele. Dziękuję także Pani Dorocie 
Borówka, która reprezentując Spo-
łeczny Komitet Zrównoważone-
go Rozwoju wniosła także znaczny 
wkład w przeprowadzenie projektu.

Krzysztof Łasiński
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W długi czerwcowy weekend 
mieszkańcy naszej gminy, a także 
odwiedzający te tereny turyści mieli 
okazję dopingować zmagania zarów-
no najmłodszych, jak i trochę star-
szych sportowców, podczas Turnieju 
Piłki Nożnej Rocznika 2005 i młodsi 
o Puchar Starosty Wejherowskiego 
oraz III Maratonu Rolkarskiego o Pu-
char Wójta Gminy Choczewo.

Organizowany wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Huzar Choczewo turniej 
piłki nożnej w sobotę dnia 21 czerw-
ca zgromadził łącznie 10 drużyn mło-
dych piłkarzy, którzy włożyli ogrom-
ną ilość wysiłku fizycznego w walkę 
o Puchar Starosty Wejherowskiego. 
Szczegółową relację z przebiegu za-
wodów znajdą Państwo w artykule 
Stowarzyszenia Rekreacyjno - Spor-
towego Huzar Choczewo.

W ostatni dzień długiego czerwco-
wego weekendu, czyli w niedzielę 22 
czerwca nasi mieszkańcy mieli oka-
zję po raz trzeci podziwiać zmaga-
nia rolkarzy. Odbywający się w tym 
roku maraton, dzięki temu, że stał 
się jednym z etapów Długodystan-
sowego Pucharu Polski we Wrotkar-
stwie Szybkim, przyciągnął uwagę 
ponad 100 zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. Tuż przed 
startem głównego etapu maratonu 
można było podopingować najmłod-
szych amatorów rolek, w tym kilko-
ro dzieci z naszej gminy. W wyścigu 
głównym na dystansie 42 km wzię-
li udział czołowi polscy zawodnicy 
min. Aleksandra Goss – zwyciężczy-
ni Pucharu Świata w roku 2013. Nad 
prawidłowym przebiegiem wyścigu 

czuwał Prezes Polskiego Związku 
Sportów Wrotkarskich Pan Bartosz 
Pisarek za co serdecznie dziękujemy.

W czasie, gdy na trasie z Choczewa 
do Gościęcina trwały zmagania rol-
karzy na hali sportowej Gminnych 
Obiektów Sportowych, Choczewskie 
Stowarzyszenie Turystyczne organi-
zowało „Rodzinne rozpoczęcie lata”. 
W trakcie trwania imprezy można 
było skosztować wyjątkowych spe-
cjałów kulinarnych członkiń Stowa-
rzyszenia, w tym niektóre wpisane 
na Listę Potraw Tradycyjnych. Do-
datkową atrakcją był występ chóru, 
a także dziewcząt z kółka tanecznego 
z Zespołu Szkół w Choczewie.

Dodatkowymi atrakcjami tego 
dnia, przygotowanymi dla każdego 
zainteresowanego był punkt infor-
macyjny PGE EJ1 wraz ze stoiskami 

sportowymi, takimi jak: piłka noż-
na, koszykówka, windsurfing, piłka 
ręczna, siatkówka. Namowy prowa-
dzącego przyciągnęły uwagę dużej 
ilości dzieci i dorosłych chcących 
spróbować swoich sił w różnych 
dyscyplinach sportu. Dodatkową 
uwagę przyciągały cheerleaderki do-
pingujące zawodników przy stoisku 
edukacyjnym, a także uświetniają-
ce dekorację zawodników Maratonu 
Rolkarskiego.

Klasyfikacja generalna III Marato-
nu Rolkarskiego ukształtowała się 
następująco:

wśród mężczyzn zwycięstwo przy-
padło Wojciechowi Baranowi, a 
wśród kobiet wspominanej wcze-
śniej Aleksandrze Goss. Gratulujemy 
również zwycięzcom w pozostałych 

kategoriach i serdecznie zaprasza-
my do udziału w kolejnych edycjach 
maratonu na terenie Gminy Chocze-
wo. Każdy z uczestników dodatkowo 
otrzymał pamiątkowy medal i ko-
szulkę oraz mógł skorzystać z dar-
mowego posiłku serwowanego przy 
stoisku Restauracji Kasztanowy Go-
ściniec.

Dziękujemy serdecznie za udział w 
tym aktywnym weekendzie przed-
stawicielom naszej lokalnej władzy: 
Wójtowi Gminy Choczewo – Wie-
sławowi Gębce, Przewodniczącemu 
Rady Gminy Choczewo – Bronisła-
wowi Nowak, Zastępcy Wójta – Ro-
bertowi Lorbieckiemu, dziękujemy i 
jednocześnie gratulujemy Choczew-
skiemu Stowarzyszeniu Turystycz-
nemu za świetne przygotowanie 
„Rodzinnego rozpoczęcia lata”, a tak-
że za dotychczasowe osiągnięcia w 
promowaniu Gminy Choczewo. Ży-
czymy dalszych sukcesów.

Specjalne podziękowania dla spół-
ki PGE EJ1 za przygotowanie stoiska 
edukacyjnego, atrakcji sportowych 
oraz ufundowanie nagród dla naj-
młodszego oraz najstarszego uczest-
nika III Maratonu Rolkarskiego o Pu-
char Wójta Gminy Choczewo.

/A.W./

„W czerwcu na terenie Gminy Cho-
czewo odbyła się kolejna edycja Ma-
ratonu Rolkarskiego. W tym roku 
był on częścią Długodystansowe-
go Pucharu Polski we Wrotkarstwie 
Szybkim i dlatego brali w nim udział 
również mistrzowie Polski i Świa-
ta. Jesteśmy jedyną gminą wiejską, 
na terenie której odbywają się takie 
maratony. Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy brali udział w jego 
organizacji, szczególnie mojemu za-
stępcy  Robertowi Lorbieckiemu i An-
drzejowi Wiśniewskiemu.

W tym samym czasie, na Gmin-
nych Obiektach Sportowych trwał 
festyn „Rodzinne Rozpoczęcie Lata” 
przygotowany przez Choczewskie Sto-
warzyszenie Turystyczne w ramach 
realizowanego przez Stowarzyszenie 

Weekend na sportowo
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PGE EJ 1 wspiera III Maraton Wrotkarski
w Choczewie

Festyn „Rodzinne Rozpoczęcie Lata”

W dniu 22 czerwca gmina Chocze-
wo była gospodarzem III Maratonu 
Wrotkarskiego o Puchar Wójta Gmi-
ny Choczewo. Hasło tegorocznych 
zawodów, zaliczanych do Długo-
dystansowego Pucharu Polski 2014, 
brzmiało: Pojeździjmy razem na 
wrotkach!

Podczas festynu sportowego PGE 
EJ 1 sp. z o.o. zorganizowała kilka 
stanowisk sportowych dla zawodni-
ków maratonu oraz mieszkańców 
gminy w takich dyscyplinach jak: 
piłka nożna, siatkówka, piłka ręcz-
na, oraz koszykówka. Ponadto dla 
uczestników przygotowana została 
deska surfingowa, na której można 
było spróbować swoich umiejętno-
ści równowagi. W licznych konku-
rencjach sportowych wzięło udział 
wielu zawodników, którzy świetnie 
bawili się przy dopingu kibiców i 

uśmiechniętych cheerleaderek.
Spółka PGE EJ 1 ufundowała także 

atrakcyjne nagrody dla najmłodsze-
go oraz najstarszego zawodnika.

Dzień zakończono dekoracją za-
wodników Maratonu oraz wspól-
nym tańcem, który został fachowo 
poprowadzony przez cheerleaderki.

Maraton był jedną z imprez spor-
towego weekendu w Choczewie, któ-
ry pozwolił spędzić bardzo aktywnie 
czas mieszkańcom, a także odwie-

dzających gminę turystom. Zawody 
rolkarskie, w których uczestniczyć 
mógł każdy bez względu na wiek, 
zgromadziły ok. 150 osób. Wysoka 
ranga wydarzenia przyciągnęła naj-
lepszych zawodników tej dyscypliny 
z całego kraju, rywalizujących na 
dystansie 42 km. Specjalny bieg był 
zorganizowany także dla dzieci. Na 
wszystkich zawodników czekały na-
grody.

Dnia 22.06.2014 roku na terenie 
Gminnych Obiektów Sportowych w 
Choczewie odbył się festyn zorga-
nizowany przez Choczewskie Sto-
warzyszenie Turystyczne. Była to 
impreza promująca obszar Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby” 
przez podmioty funkcjonujące w ob-
szarze turystyki wiejskiej ze szczegól-

nym uwzględnieniem gospodarstw 
agroturystycznych. Operacja współ-
finansowana przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rybackiego zapewniającą inwestycje 
w zrównoważone rybołówstwo. Pod-
czas imprezy odbyła się prezentacja 
rękodzieła i produktów lokalnych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła 

się degustacja potraw tradycyjnych 
i regionalnych przygotowana przez 
członkinie stowarzyszenia. Imprezie 
towarzyszyły konkursy i zabawy dla 
dzieci. Jednym z punktów programu 
był występ chóru, uczniów Zespołu 
Szkół w Choczewie, prowadzonym 
przez pana Mateusza Radziejew-
skiego. Imprezę zaszczyciły również 

projektu pod nazwą „Promocja obszaru LGR Pradolina 
Łeby przez podmioty funkcjonujące w obszarze turystyki 
wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw 
agroturystycznych”. Festyn wspaniale wpisał się w ten 
sportowy weekend i wzbogacił wydarzenia trwające na 
terenie gminy i Gminnych Obiektów Sportowych. Ser-
decznie dziękuję członkom Stowarzyszenia za zaangażo-
wanie i przygotowanie Festynu. Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka
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swoją obecnością dziewczęta z kółka 
tanecznego z Zespołu Szkół w Cho-
czewie pod kierunkiem pani Natalii 
Kowalewskiej-Jażdżewskiej. Oprawę 
muzyczną festynu zapewniał zespół 
ONESITY oraz Pani Teresa z zespołu 
NADOLANIE z Gniewina. Serdecz-
ne podziękowania dla pani Doroty 
Reszke z LGR „PRADOLINA ŁEBY” za 
prowadzenie imprezy oraz druhowi 
Radkowi Grabińskiemu i drużynie 
harcerskiej za umilanie czasu naj-
młodszym.

Serdeczne podziękowania dla pani 
Genowefy Błahuszewskiej, pani Ma-
rzeny Drewa-Kierznikiewicz oraz 
WSZYSTKIM, którzy przyczynili się 
do smacznego, muzycznego, a przede 
wszystkim wspólnego spędzenia 

czasu na rodzinnym rozpoczęciu lata 
z Choczewskim Stowarzyszeniem 
Turystycznym.

Dodatkowe podziękowania dla 

pani Haliny Łuc za prezentację na-
szego stowarzyszenia podczas Festy-
nu Rodzinnego w Sołectwie Jackowo.

Prezes CST
Aleksandra Gawryszewska

Szóste seminarium  projektu
”Moja Gmina moje miejsce na ziemi”

Dwa tematy poparte ożywioną 
dyskusją zakończyły w dniu 20.06.07 
cykl sześciu spotkań - ”Debaty przy 
filiżance herbaty” zaplanowanych 
na okres przedwakacyjny.

Pierwszą debatę - dlaczego warto 
rozmawiać? - prowadziła dr Barbara 
Kijewska - politolog z Uniwersytetu 
Gdańskiego. Jej treścią było znacze-
nie komunikacji we wspólnocie lo-
kalnej.

Druga - poprowadzona przez preze-
skę PKE Marię Staniszewską - Ogród, 
warzywnik… poświęcona była pro-
dukcji lokalnej żywności w gospo-
darstwie agroturystycznym.

Mieliśmy również okazję do zwie-
dzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej 
budowanego w Lubiatowie. Po nie-
wykończonym jeszcze obiekcie opro-
wadził nas dyrektor ds. inwestycji 
Tomasz Gzowski przedstawiając 
sposób w jaki dawny budynek hali 

rakiet garnizonu wojskowego jest 
przebudowywany i przystosowywa-
ny do potrzeb ośrodka terapii dzien-
nej dla osób niepełnosprawnych. 
Dzięki funduszom unijnym i nakła-
dom sponsorów stara garnizonowa 
budowla ma szansę zostać jednym 
z nowocześniejszych rozwiązań w 
kraju, bo zastosowanie proekolo-
gicznych technologii sprawi łatwość 

obsługi i w znaczną samowystar-
czalność obiektu w eksploatacji.(Opis 
przykładów proekologicznych roz-
wiązań, które mogliśmy obejrzeć w 
czasie zwiedzania - poniżej*)

Projekt Ośrodka Wczasowo-Re-
habilitacyjnego dla Osób Niepełno-
sprawnych w Lubiatowie to piękny 
przykład troski o najsłabszych oby-
wateli naszego społeczeństwa. To 
również zielone miejsca pracy dla 
mieszkańców. Szkoda, że ze względu 
na wskazania lokalizacyjne EJ obec-
nie jest realizowany tylko fragment 
tego projektu.

Zamieszanie spowodowane zmia-
ną planów zabudowy w pasie nad-
morskim w okolicach Lubiatowa to 
nie tyko wymierne straty dla inwe-
stycji Fundacji Anny Dymnej. Czte-
ry lata trwająca kampania na rzecz 
jądrówki i obietnice poprawy jako-
ści życia w nieokreślonej bliżej przy-
szłości, odbiła się negatywnie na in-
westowaniu w turystykę i rekreację 
na tym terenie. Obrazuje to spadek 
wpływów do budżetów gmin, uboże-
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Terenowe zajęcia z WorleyParsons dla
gimnazjalistów z trzech gmin lokalizacyjnych

nie społeczności lokalnej i narastają-
ce konflikty między mieszkańcami. 
Przyczyną tych zjawisk jest fakt, że 
w naszej demokracji brakuje uczci-
wej debaty, konsultacje społeczne 
też są tylko formalnością. Ich wyni-
ki nie są brane pod uwagę przy po-
dejmowaniu strategicznych decyzji. 
Pytanie zadane w temacie pierwszej 
debaty ”Dlaczego warto rozmawiać?” 
nie jest bezzasadne. Młodzi ludzie 
już nie chcą rozmawiać o dalekiej 
przyszłości. Porzucają swoje miejsce 
na Ziemi i wędrują w świat w poszu-
kiwaniu pracy i bardziej stabilnych 
warunków do życia.

*Przykłady proekologicznych roz-
wiązań, które mogliśmy obejrzeć w 
czasie zwiedzania Ośrodka Terapii 
Zajęciowej budowanego w Lubiato-
wie.
• Termoizolacja - ściany budynku 

ocieplone dwustronnie wełną mi-
neralną w formie kształtek (o gru-
bości 30cm od wewnątrz i 50cm od 
zewnątrz) układanych jak mur z 
cegieł.

• Rozwiązanie oświetlenia - świa-
tło doprowadzone głównie poprzez 
pas szyb biegnących przez środ-
kową część budynku i przeszkle-
nie ściany południowej doskonale 
doświetla całe wnętrze. Zadbano 
również o wykorzystanie ciepła 
słonecznego przenikającego przez 
szyby do uzupełnienie bilansu 
cieplnego wewnątrz budynku. Re-
gulację ilości dopływającego ciepła 

zaplanowano przez nasadzenia 
pnączy wzdłuż przeszklonej ścia-
ny. Pnącza staną się naturalnym 
regulatorem poprzez osłanianie 
tafli szyb liśćmi w okresie wiosen-
no-letnim i odsłanianie  w okresie 
jesienno-zimowym.

• Instalacje wentylacyjno - na-
wiewno - wywiewne z odzyskiem 
ciepła. Dla celów wentylacji po-
mieszczeń obiektu przeznaczone 
są dwie centrale nawiewno-wy-
wiewne z rekuperacją w wymien-
niku rotacyjnym, z nagrzewnicami 
i chłodnicami wodnymi. 
W pomieszczeniach na parterze 
zbudowano centralę wentylacyjną 
z nagrzewnicą wodną zasilaną z 
instalacji grzewczej pomp ciepła z 
chłodnicą wodną zasilaną z bufo-
ra. Zaprojektowana centrala będzie 
pracowała z wydajnością o 20% 
niższą od maksymalnej. Maksy-
malna wydajność będzie wykorzy-
stywana tylko w celu okresowego 
przewietrzania parteru. Nawiew 
uzdatnionego powietrza odbywać 
się będzie poprzez sieć kanałów 
izolowanych wełną mineralną.

• Głębinowe ujęcie wody znajduje 
się na parceli budynku, natomiast 
zbiornik wody pożarowej zapla-
nowano poza tą parcelą. Budowa 
zbiornika jest  obecnie objęta pa-
raliżem inwestycyjnym spowo-
dowanym wskazaniem lokaliza-
cyjnym EJ, co grozi niespełnienie 
przepisów przeciwpożarowych i 
związanymi z tym problemami z 

odbiorem do użytkowania całego 
budynku.

• Oczyszczalnia ścieków - zastoso-
wano tu nowoczesną technologię 
złoża zraszanego Bioclere®. prze-
znaczoną dla 10 do 2000 miesz-
kańców i zajmuje niewielką po-
wierzchnię. Urządzenia wchodzące 
w skład tej technologii, są odporne 
na błędy obsługi lub nawet cał-
kowity jej brak. Można ja skon-
struować na miarę rzeczywistych 
potrzeb i później rozbudowywać. 
Okresowy brak dopływu ścieków 
lub energii elektrycznej również nie 
stanowią problemu, gdyż złoże ma 
stały kontakt z powietrzem (dobre 
natlenienie) i może przetrwać w 
tym stanie nawet do kilku tygodni. 
Pompy pracują w systemie praca-
-przerwa. W tym systemie zużycie 
energii jest kilkukrotnie niższe od 
mocy zainstalowanej. Dzięki moż-
liwości umieszczenia osadnika 
wtórnego w studzience pod złożem 
powierzchnia oczyszczalni jest o 
25% mniejsza w stosunku do tra-
dycyjnych rozwiązań. Prostota roz-
wiązań modułowych umożliwia 
szybkie instalowanie oczyszczalni 
na placu budowy i pozwala na po-
większenie przepustowości oczysz-
czalni w trakcie eksploatacji bez 
ponoszenia dodatkowych nakła-
dów na budowę i przerw w funk-
cjonowaniu oczyszczalni.

Ewa Podlesińska
Koordynator projektu „Moja gmi-

na, moje miejsce na Ziemi”

WorleyParsons w ramach umowy 
z PGE EJ 1 sp. z o.o. na prowadze-
nie badań środowiskowych i loka-
lizacyjnych zorganizowała zajęcia, 
które pozwalają uczniom z gmin 
Krokowa, Gniewino i Choczewo po-
znać proces inwentaryzacji środo-
wiska.

Przez ostatnie dwa miesiące firma 
WorleyParsons prowadziła program 
edukacyjny dla młodzieży z gmin 
Krokowa, Gniewino i Choczewo. Za-
jęcia, ostatnie już z tegorocznej serii, 
odbyły się 16 czerwca 2014 roku. Ich 
tematem była inwentaryzacja środo-
wiska, która jest elementem badań 
środowiskowych poprzedzających 
przygotowania do budowy elektrow-
ni jądrowej.

Prowadzący zajęcia tłumaczyli 

uczniom sposób 
prowadzenia ba-
dań środowisko-
wych. Zajęcia or-
ganizowane były 
w taki sposób, by 
dzieci mogły same 
obserwować i od-
najdywać cieka-
we gatunki, które 
często żyją niemal 
za progiem ich 
własnego domu. 
Uczniowie mie-
li do dyspozycji 
profesjonalne wy-
posażenie do ba-
dań terenowych 
– czerpaki ento-
mologiczne, lor-
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netki, słoiki z lupą. Każde schwytane 
stworzenie, całe i zdrowe było potem 
wypuszczane na wolność. Przedtem 
jednak zostało dokładnie obejrzane i 
rozpoznane. Zajęcia te miały nie tyl-
ko formę zabawy, ale także konkur-
su. Wygrywała grupa, która zebrała 
najwięcej rzadkich gatunków. Orga-
nizatorzy zajęć mieli wiele satysfak-
cji widząc młodych ludzi tak zainte-
resowanych środowiskiem. Ochrona 
środowiska to jeden z głównych ce-
lów WorleyParsons, więc we wszyst-
kich swoich działaniach kieruje się 
najlepszymi praktykami, które jako 
firma budował na swoich międzyna-
rodowych doświadczeniach, zawsze 
działając zgodnie z prawem i przepi-
sami chroniącymi środowisko.

WorleyParsons jest firmą z ponad 
pięćdziesięcioletnim międzynaro-
dowym doświadczeniem w zakresie 
realizacji projektów w sektorze ją-
drowym. Spółka prowadziła projekty 

m.in. w Bułgarii, Rosji, Słowenii, Sło-
wacji, Szwecji, Turcji, Egipcie, Afryce 
Południowej, Kanadzie, Meksyku, 
Armenii i USA. Jako światowy lider 
w zakresie usług inżynieryjnych 
dla sektora jądrowego zdobył bo-
gate doświadczenie wpierając duże 
projekty budowy nowych instalacji 

jądrowych. Jedno z ostatnich przed-
sięwzięć realizowanych przez Wor-
leyParsons to projekt, którego celem 
jest uzasadnienie wyboru lokalizacji, 
szczególnie pod względem bezpie-
czeństwa, a także badania środowi-
ska na potrzeby budowy elektrowni 
jądrowej Akkuyu, w Turcji.

Szczera debata o faktach dotyczących energetyki jądrowej.
W kwietniowym numerze “Wieści 

choczewskich” umieszczony został 
długi artykuł autorstwa dr inż. An-
drzeja Strupczewskiego z Narodowe-
go Centrum Badań Jądrowych. Arty-
kuł odnosił się do wyników dwóch 
badań zleconych przez Greenpeace, 
które dotyczyły ryzyka poważnych 
awarii w planowanej elektrowni 
atomowej w okolicy Lubiatowa.

Niestety, zamiast wyjaśnić wnio-
ski z tych badań, dr inż. Strupczew-
ski odwraca uwagę odwołując się do 
prehistorii. Czas zatem na fakty.

Strupczewski twierdzi, że raporty 
zostały napisane przez austriackich 
działaczy antyatomowych. Sprawdź-
my zatem.

Instytut, który obliczył potencjalną 
wielkość emisji - stopień promienio-
twórczości, który może być uwalnia-
ny z reaktora w trakcie wypadku - to 
Instytut Studiów Bezpieczeństwa i 
Ryzyka (ISRS) w Wiedniu. Co cieka-
we, dr Strupczewski w przeszłości 
pracował przy projektach wraz z tym 
instytutem i nigdy nie wątpił w jego 
naukową wiarygodność. My też w to 
nie wątpimy.

ISRS jest powszechnie znanym 
instytutem, który wykonuje pracę 
dla Międzynarodowej Agencji Ener-
gii Atomowej, rządu austriackiego, 
rządu federalnego Niemiec i krajów 
związkowych, Komisji Europejskiej 
i wielu innych, a jego dział jądrowy 
jest prowadzony przez byłego szefa 
niemieckiego Urzędu Regulacyjnego 

Energetyki Jądrowej.
Instytut Meteorologii i Geofizyki 

Uniwersytetu w Wiedniu (IMGW) 
obliczył skutki potencjalnej emisji. 
Instytut ten był zaangażowany w 
modelowanie rozprzestrzeniania się 
promieniowania z Fukushimy – były 
to pierwsze, międzynarodowo do-
stępne, wiarygodne dane naukowe 
bezpośrednio po wypadku.

Dane dotyczące scenariuszy awa-
rii pochodzą od firm proponujących 
reaktory dla polskiej elektrowni ato-
mowej. Są to: Areva (Francja), We-
stinghouse (USA) i Hitachi (Japonia).

Te dwa badania ujawniają kilka 
prostych prawd:
• twierdzenie, iż wypadek z poważ-

nymi konsekwencjami nie może 
się zdarzyć w jednym z nowocze-
snych reaktorów III generacji, któ-
re są proponowane dla Polski, jest 
po prostu nieprawdziwe.

• Istnieje bardzo duży czynnik nie-
pewności w obliczaniu szans po-
ważnego wypadku. Szansa wy-
padku, takiego jak widzieliśmy w 
Czarnobylu i Fukushimie - stopie-
nie rdzenia z poważną emisją ra-
dioaktywną - jest jedna na kilkaset 
do tysiąca lat. Jednak cztery takie 
wypadki wydarzyły się w okresie 
zaledwie 60 lat (jeden w Czarnoby-
lu w 1986 roku, trzy w Fukushimie 
w 2011 r.).

• Ponieważ reaktory proponowa-
ne dla Polski są ogromne, ilość 
substancji radioaktywnych, które 

rozprzestrzenią się w przypadku 
badanych scenariuszy awarii jest 
bardzo duża.

• Obok badanych scenariuszy awarii 
technicznej także błąd ludzki, atak 
terrorystyczny, sabotaż i działania 
wojenne znacznie zwiększają ryzy-
ko wypadku.

• Ryzyko = częstotliwość x wpływ. 
Nawet jeśli szansa awarii jest nie-
wielka, to jej wpływ na otoczenie 
jest ogromny, dlatego całkowite 
ryzyko takich awarii nie jest nie-
istotne i powinno zostać podjęte w 
dyskusji o wyborze energetyki ją-
drowej dla Polski.
Każdy ekspert ze statystyki wie, 

że coś, co jest mało prawdopodobne 
może wydarzyć się nawet jutro. Kie-
dy dr inż. Strupczewski próbuje dez-
orientować czytelników historiami 
sprzed miliona lat oznacza to, że albo 
nie rozumie podstawowej statystyki 
lub ma interes, który nakazuje mu 
odwrócić uwagę czytelników.

Autorzy raportu z ISRS stwierdzają: 
“Nawet jeśli prawdopodobieństwo 
takiego wypadku jest niewielkie, po-
winno ono być brane pod uwagę w 
przypadku bezpieczeństwa reaktora 
jądrowego”. Autorzy z IMGW nato-
miast: “„Podsumowując, możliwość 
bardzo dużych zanieczyszczeń, na-
wet jeśli ich częstotliwości szaco-
wane są na bardzo małe, prowadzi 
do odpowiednio poważnych konse-
kwencji.”

Skutki takiej awarii mogą spowo-
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SOŁECTWO BORKOWO

Dnia 07.06.2014 r. w Borkowie Lę-
borskim na placu zabaw połączo-
nym z letnią świetlicą odbył się 
festyn dla dzieci. Inicjatywa tego fe-
stynu powstała w sklepie znajdują-
cym się w Borkowie Lęborskim, gdyż 
tam była wystawiona skarbonka, 
nie jak to bywa z napisami napiwek 
na studia czy coś podobnego. Tu była 
skarbonka  z napisem „żółciaki”, zaś 
z odwrotnej strony „Proszę grosze na 
grilla dla dzieci”. Skarbonka cieszyła 
się dużym powodzeniem, kto tylko 
chciał dokładał żółciaki. I w ten oto 
sposób nazbierała się spora sumka, 
gdzie górowały grosze. Waga zebra-
nych żółwiaków-ok. 15 kg. 

Nadszedł czas „Imprezy za grosze”. 
Zabawę zaczęliśmy od konkursu wy-
pieków. Mamusie i tym razem nie 
zawiodły, pokazując swoje zdolności. 
Gratulujemy Pani Halince Krók, gdyż 
to ona zajęła pierwsze miejsce, dru-
gie Maria Pilarska, trzecie Joanna 
Stanicka. Po zakończonym konkur-
sie mieliśmy słodki poczęstunek dla 
dzieci, jak i innych przybyłych gości. 
Następnie mecz siatkówki młodzi-
ków, w międzyczasie dużo konkur-
sów dla wszystkich do lat 18. Dużym 
powodzeniem cieszyło się karaoke 
prowadzone przez Paulinę Lademan. 
O godz. 19 mecz mężczyźni kontra 
dziewczyny, wygrali lepsi, ha,ha,ha. 
Zabawa była bardzo udana, przybyli 

WIEŚCI Z SOŁECTW

dować, że cały region wokół elek-
trowni stanie się nie do zamieszka-
nia przez dziesięciolecia – sięgając 
aż po Wejherowo,  Gdynię, a nawet 
Gdańsk. Konsekwencje awarii moż-
na sprawdzić tu:

http://www.greenpeace.org/po-
land/PageFiles/593854/prognozy_
skazenia_pomorskie_GP.pdf

Ostatnie badania w UE pokazują, że 
żaden kraj nie jest przygotowany na 
takie konsekwencje. To powód, dla 
którego Niemcy, Belgia, Szwajcaria 
i Szwecja wycofują się z używania 
energii jądrowej, a Francja zmniej-
sza swoją zależność od tego źródła 
energii.

Kolejnym faktem, o którym dr inż. 
Strupczewski nie chce nam mówić, 
jest brak wystarczającego ubezpie-
czenia, które pozwoliłoby na rekom-
pensaty strat poniesionych na skutek 
wypadku w elektrowni atomowej. 
Sądzę, że to ważna informacja dla 

tych, którzy mają żyć na wyciągnię-
cie ręki od elektrowni. Dla całkowitej 
jasności: polski rząd odmówił wzię-
cia pod uwagę scenariuszy możli-
wych wypadków w elektrowni – i 
wygląda na to, że stało się to także za 
poradą dr inż. Strupczewskiego.

Kombinacja przekręcania faktów 
dotyczących wyżej wspomnianych 
badań, połączona z twierdzeniem 
dr inż. Strupczewskiego, że nie ma 
praktycznie żadnych ofiar z powo-
du promieniowania katastrof w 
Czarnobylu i Fukushimie rzuca cień 
wątpliwości na jego intencje. Nawet 
cytowane przez dr inż. Strupczew-
skiego badanie UNSCEAR przewiduje 
kilkaset do kilku tysięcy przypadków 
śmiertelnych wywołanych rakiem 
z powodu katastrofy w Fukushi-
mie, nawet jeśli prześledzenie tego 
w statystykach chorób Japonii bę-
dzie trudne, jeśli nie niemożliwe, ze 
względu na już wysokie statystyki tej 

choroby w tym kraju.
Greenpeace nie publikuje tych in-

formacji po to, aby kogokolwiek 
straszyć. Jesteśmy przekonani, że 
ludzie sami potrafią decydować i nie 
potrzebują przedszkolnego podejścia 
prezentowanego w poprzednim arty-
kule. Greenpeace jest niezależną or-
ganizacją, która otwarcie prezentuje 
powody poparte dowodami, które 
uzasadniają krytyczne podejście do 
wykorzystywania energii atomowej.

Powód dla którego publikujemy 
te informacje, dotyczy konieczno-
ści uwzględniania poruszonych tu 
kwestii w dyskusji dotyczącej energii 
atomowej. Jeśli decydujemy się na 
podjęcie ryzyka, musimy wiedzieć 
czy jesteśmy przygotowanie na ra-
dzenie sobie z nim, czy też nie.

Inż. Jan Haverkamp – ekspert Gre-
enpeace w zakresie energii atomowej 

i polityki energetycznej
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SOŁECTWO BORKOWO

Dnia 07.06.2014 r. w Borkowie Lę-
borskim na placu zabaw połączonym 
z letnią świetlicą odbył się festyn dla 
dzieci. Inicjatywa tego festynu po-
wstała w sklepie znajdującym się w 
Borkowie Lęborskim, gdyż tam była 
wystawiona skarbonka, nie jak to 
bywa z napisami napiwek na studia 
czy coś podobnego. Tu była skarbonka  
z napisem „żółciaki”, zaś z odwrotnej 
strony „Proszę grosze na grilla dla 
dzieci”. Skarbonka cieszyła się du-
żym powodzeniem, kto tylko chciał 
dokładał żółciaki. I w ten oto sposób 
nazbierała się spora sumka, gdzie gó-
rowały grosze. Waga zebranych żół-
wiaków-ok. 15 kg. 

Nadszedł czas „Imprezy za grosze”. 
Zabawę zaczęliśmy od konkursu wy-
pieków. Mamusie i tym razem nie 
zawiodły, pokazując swoje zdolności. 
Gratulujemy Pani Halince Krók, gdyż 
to ona zajęła pierwsze miejsce, drugie 
Maria Pilarska, trzecie Joanna Stanic-
ka. Po zakończonym konkursie mie-
liśmy słodki poczęstunek dla dzieci, 
jak i innych przybyłych gości. Na-
stępnie mecz siatkówki młodzików, 
w międzyczasie dużo konkursów dla 
wszystkich do lat 18. Dużym powodze-
niem cieszyło się karaoke prowadzo-
ne przez Paulinę Lademan. O godz. 19 
mecz mężczyźni kontra dziewczyny, 
wygrali lepsi, ha,ha,ha. Zabawa była 
bardzo udana, przybyli goście i dzieci 
byli zadowoleni, a o to przecież cho-
dziło.

Chciałabym serdecznie podzięko-
wać Robertowi Krók, p. Iwonie Maj-
tacz za wsparcie naszej „Imprezy za 
grosze”. Podziękowania należą się 
również Paniom: Dorocie, Sabinie i 
Marii za pomoc w organizacji nasze-
go festynu. Dziękuję wszystkim żółt-
ko zbieraczom, gdyż to bez Was nie 
byłoby całej zabawy, Paulince zaś za 
całą oprawę muzyczną.

TERESA LADEMAN

SOŁECTWO CHOCZEWO

„Powitanie Lata”
w  Choczewie

W sobotę 21.czerwca Rada Sołecka 
Choczewo wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Choczewie zaprosiła 
mieszkańców na festyn „Powitanie 
Lata”. Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników sporo atrakcji. Im-
preza związana była tematycznie z 

tradycyjnym ludowym zwyczajem 
„sobótek”, więc konkursy i zabawy 
zawierały elementy wiejskie. Były 
więc zawody w noszeniu wody za po-
mocą starych nosideł, rodzinny rzut 
podkową, a także rzut fajerką do celu. 
Dla wielu akcesoria to już nieznane, 

więc była okazja poznać ich wygląd i 
przeznaczenie. Nie mogło zabraknąć 
najważniejszego starego zwyczaju i 
celu niegdysiejszych sobótkowych 
spotkań, a więc plecenia tradycyj-
nych wianków. Tutaj Panie wykazały 
się wspaniałą inwencją i uplotły nie-
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zwykłe wianki ze zwykłych polskich 
ziół i kwiatów. Przy okazji przepro-
wadzono sprawdzian ze znajomości 
naszych rodzimych roślin. Uczestni-
cy wykazali się wysoką wiedzą, choć 
kilka okazów sprawiło trudności na-
wet najlepszym znawcom przyrody. 
Wprawdzie nie puszczano wianków 
na wodę z powodu jej braku, ale na-
leży oczekiwać, że ciche życzenia na-
szych artystek zapewne spełnią się w 
najbliższym roku.

Dzieci także wystartowały w wielu 
konkursach i zabawach sprawnościo-
wych, a największym powodzeniem 
cieszyły się mecze piłkarskie na no-
wym „plażowym” boisku, które tym 
samym pozytywnie przeszło swój 
chrzest bojowy. Dużą radość dzieciom 
sprawił także konkurs na najładniej-
szy zamek z piasku. Przeznaczony był 

wprawdzie dla najmłodszych, ale w 
budowę bardzo pomysłowych obiek-
tów włączyły się całe rodziny. Wydaje 
się, że najwięcej satysfakcji ta konku-
rencja dostarczyła babciom i dziad-
kom.

Panie z KGW przygotowały pyszne 
ciasta, a wszyscy uczestnicy mogli 
samodzielnie upiec kiełbaskę na gril-
lu lub przy ognisku, zaś na parkiecie 
zabawa trwała do późnego wieczora.

Jak zwykle można by nieco pona-
rzekać, że frekwencja była znowu nie 
najwyższa, biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców Choczewa, ale ci, któ-
rzy skorzystali zapewne nie żałowali. 
Kto nie był nie wie co stracił, a kto był 
wie co zyskał.

Serdecznie dziękujemy za zaanga-
żowanie w przygotowanie i przepro-
wadzenie imprezy. Jak zwykle na po-

sterunku i we właściwym miejscu był 
sołtys pan Ignacy Goyke, który czuwał 
nad całością. Dzielnie wspomagały go 
Panie Gabrysia Goyke, Gabrysia Ła-
sińska, Sylwia Płotka, Dorota Wojda 
oraz Pan Sylweriusz Goyke. Dużą po-
mocą techniczną i organizacyjną wy-
kazał się Pan radny Franek Fleming. 
Dziękujemy także za pomoc Panu An-
drzejowi Wiśniewskiemu oraz Panu 
Andrzejowi Lessnau. Na szczególną 
wdzięczność za wymierne wsparcie 
zasłużyli Pani Bogusia Langer i Pie-
karnia „Mateusz”, a także Pan Jurek 
Czerwionka.

Zapraszamy na kolejne wydarze-
nia w sołectwie Choczewo. Najbliższa 
okazja już wkrótce.

Krzysztof Łasiński

Dnia 28 czerwca 2014 r. odbył się 
Festyn Rodzinny na boisku w Jac-
kowie zorganizowany przez Sołtysa 
Jackowa Marzenę Drewa-Kierznikie-
wicz, Radnego Jerzego Detlaff oraz 
Choczewskie Stowarzyszenie Tury-
styczne. Festyn otworzyła Pani Sołtys 
witając wszystkich serdecznie i ży-
cząc udanej zabawy. Następnie swoje 
zmagania rozpoczęły dzieci w specjal-
nie przygotowanym dla nich konkur-
sie X-FAKTOR. W Jury zasiadły trzy 
osoby: Przewodniczący Rady Gminy 
Choczewo pan Bronisław Nowak, 
pani Zuzanna Wiącek oraz Druh 47 
Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy”. Do 
konkursu przystąpiło 7 uczestników, 
wszyscy śpiewali pięknie za co otrzy-
mali nagrody rzeczowe oraz słodycze. 
Jury miało ciężki orzech do zgryzienia 
aby wybrać trójkę najlepszych któ-
rzy otrzymają puchary ufundowane 
przez Z-cę Wójta pana Roberta Lor-
bieckiego. 1 mc zajęła Maja Zielińska 
z utworem „La la la”, 2 mc zajęła Pa-
trycja Drewa za utwór „Księżniczka”, 

3 mc zajął Jakub Kreft za „Piosenkę o 
wiośnie”. Pozostali uczestnicy zajęli 4 
mc i otrzymali pamiątkowe medale. 
SERDECZNIE GRATULUJĘ!!!! W trakcie 
całego festynu rozgrywane były licz-
ne konkursy między innymi rzuty 
ringiem, wbijanie gwoździ, obieranie 
ziemniaków, tory przeszkód i skoki w 
workach prowadzone przez Sołtysa 
Ciekocina Artura Groen oraz pana Da-
riusza Bemka. Dzieci miały okazję po-
jeździć na konikach którym w nagro-
dę za przejażdżkę dawały marchewkę 
oraz obejrzeć zmagania Strażaków z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słaj-
szewie. Punktem kulminacyjnym 
okazały się zawody w przeciąganiu 
liny rozgrywane w trzech katego-
riach MĘŻCZYŹNI, PANNY I MĘŻATKI, 
DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY. W pierwszej 
kategorii mogliśmy obejrzeć cztery 
drużyny, a rywalizacja zakończyła 
się następująco: *Pierwsze miejsce 
Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Choczewo i skrzyneczkę złotego 
trunku bogów zdobyli KAWALEROWIE, 

*Drugie miejsce Puchar 

Radnego Jerzego Detlaff oraz zgrzew-
kę złotego trunku zdobyli Strażacy z 
Słajszewa, *Trzecie miejsce Goście a 
czwarte Żonaci. W rywalizacji Kobiet 
wygrały mężatki natomiast dziew-
czynki pokonały chłopców ku zdzi-
wieniu wszystkich Gratuluję.

W trakcie całego festynu Harcerze z 
47 Drużyny Harcerskiej „ZDOBYWCY” 
zbierali pieniążki do puszek i prowa-
dzona była licytacja UDAŁO NAM SIĘ 
UZBIERAĆ 1859,24, ZA CO Z CAŁEGO 
SERCA DZIĘKUJĘ ŚWIETNIE SIĘ SPISA-
LIŚMY. Serdeczne podziękowania dla 
współorganizatorów festynu Radne-
mu Jerzemu Detlaff który dodatkowo 
ufundował paczki i lody dla dzieci z 
Sołectwa Jackowo, Choczewskiemu 
Stowarzyszeniu Turystycznemu za 
stoisko. SPONSOROM: Ministrowi Rol-
nictwa Panu Kazimierzowi Plocke, 
Przewodniczącemu Rady Gminy Cho-
czewo Panu Bronisławowi Nowak, 
Z-cy Wójta Panu Robertowi Lorbiec-
kiemu, Panu Jackowi Michałowskie-
mu, Państwu Szymańskim z Osiek, 
Państwu Czerwionka i Markowscy, 

SOŁECTWO JACKOWO

FESTYN RODZINNY W JACKOWIE
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PUNKT PUNKT     SELEKTYWNEJSELEKTYWNEJ          ZBIÓRKIZBIÓRKI          ODPADÓWODPADÓW
Punkt będzie czynny w godzinach od 09.00 do 14.00, przed Urzędem Gminy Choczewo, w dni
wyznaczone w harmonogramie (aby skorzystać z punktu należy okazać dokument potwierdzający
zamieszkiwanie na terenie gminy np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wykonawca może odmówić przyjęcia odpadów,
jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one w gospodarstwie domowym. 

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW można oddać:W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW można oddać:
 Odpady niebezpieczne tj.: chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony

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

 Odpady zielone,  

 Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.), 
 Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny,

materace, pierzyny),
  Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 
 Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci,

wózki i chodziki dziecięce, 
 Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki), 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki,

mikrofalówki, telewizory, komputery itp.), 
 Stolarka okienne i drzwiowa, 
 Zużyte opony.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW PROBLEMOWYCH: 

MIESIĄC DZIEŃ

Lipiec 12, 26

Sierpień 9, 23

Wrzesień 13, 27

Październik 11

Listopad 16

Grudzień 13

Ponadto odpady wielkogabarytowe (tj. meble, urządzenia sanitarne itp.), zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz zużyte opony można oddać  podczas tzw. wystawek organizowanych 2 razy w
roku w okresie od 15 kwietnia do 30 maja oraz od 1 września do 15 października. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CHOCZEWO

REJO N 

D
zi

eń

MIESIĄC / RO K 2014              (II półrocze )

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTO PAD GRUDZIEŃ

WTO REK 1;15 5;19 2;16 7;21 4;18 2;16

WTO REK 8;22 12;26 9;23 14;28 10;25 9;23

ŚRO DA 2;16 6;20 3;17 1;15 5;19 3;17

ŚRO DA 9;23 13;27 10;24 8;22 12;26 17;31

CZWARTEK 3;17 7;21 4;18 9;23 6;2O 4;18

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTÓW ( WORKI ŻÓŁTE ORAZ ZIELONE )

REJO N Dzień LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTO PAD GRUDZIEŃ

PIĄTEK 11 16 (sobota) 19 17 21 19

CHOCZEWO, CHOCZEWKO CZWARTEK 10 14 11 16 13 11

PIĄTEK 4 8 5 3 7 5

     LUBLEWKO, LUBLEWO, ST ARBIENINO, 
CHOCZEWO:  UL.  PUCKA, PIERWSZYCH 

OSADNIKÓW, WOJSKA POLSKIEGO, 
PIWNA, SZKOLNA, KOWALEWSKIEGO, 

KRÓT KA, BAŁT YCKA

ŁĘT OWO, ŁĘT ÓWKO, SŁAJKOWO, 
GARDKOWICE, KARCZEMKA 

GARDKOWSKA , CHOCZEWO: UL. 
CHMIELNA , KUSOCIŃSKIEGO, 

KOŚCIUSZKI, PRUSA, REYMONT A, 
MICKIEWICZA, KONOPNICKIEJ, MAT EJKI, 
OGRODOWA, ŁĄKOWA, ŁOWIECKA, LISIA, 

RÓŻANA, ŚWIERKOWA, OSADA LEŚNA 

ŻELAZNO, KUROWO, PRZEBENDOWO, 
PRZEBENDÓWKO, BORKOWO, 

BORKÓWKO, ZWART OWO, ZWART ÓWKO, 
ZWARCIENKO, GOŚCIĘCINO

LUBIAT OWO, KOPALINO,  KIERZKOWO, 
KARCZEMKA KIERZKOWSKA, OSIEKI 

LĘBORSKIE, CHOCZEWKO

OSET NIK (ST ILO), SASINO, CIEKOCINO, 
CIEKOCINKO, SŁAJSZEWO, SŁAJSZEWKO, 

BIEBROWO, JACKOWO 

LUBLEWKO, LUBLEWO, ST ARBIENINO, 
ŁĘT OWO, ŁĘT ÓWKO, SŁAJKOWO, 

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

BORKOWO, BORKÓWKO, ZWART OWO, 
ZWART ÓWKO, ZWARCIENKO, 

GOŚCIĘCINO            

OSET NIK (ST ILO), SASINO, CIEKOCINO, 
CIEKOCINKO, SŁAJSZEWO, SŁAJSZEWKO, 

BIEBROWO, LUBIAT OWO, KOPALINO, 
JACKOWO, KIERZKOWO, KARCZMA 
KIERZKOWSKA, OSIEKI LĘBORSKIE

UWAGA: 
Usytuow anie pojemnika określa  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczew o i w  przypadku, gdy brak jest miejsca 

umożliw iającego bezpośredni dojazd pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów  na posesji, pojemniki i w orki z odpadami komunalnymi pow inny być 

ustaw ione przed posesją przy kraw ędzi jezdni, najw cześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

Odbiór odpadów odbyw ać się będzie od godziny 7:00.

Usługa realizow ana przez P.W.  AGORA - 1 Sp. z o.o. w  Lęborku        tel.: 59 862 24 18

Opłaty za odbiór odpadów należy dokonywać bez wezwania  zgodnie z zadeklarowaną kwotą, do 15 dnia każdego miesiąca z góry (np. 

opłatę za lipiec należy uiścić do 15 lipca).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Choczewo, prowadzony przez 

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo na nr rachunku  72 8350 0004 2600 0185 2000 0150.
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Podsumowanie kwesty w sołectwie Jackowo
Dnia 28 czerwca 2014 roku podczas odbywającego się na terenie sołectwa Jackowo festynie prowadzona była zbiór-

ka do puszek na rzecz naszego ciężko chorego 10-letniego mieszkańca gminy, a dokładniej Błażeja Zdral. Podczas 
festynu sołtys prowadziła licytację przeróżnych przedmiotów, a dodatkowo wolontariusze z 47 Drużyny Harcerskiej 
„Zdobywcy” pod kierownictwem druha Tadeusza Huk zbierali pieniądze do puszek, z których jedną można było zna-
leźć na stoisku ze specjałami Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego. Ogólna kwota, jaką udało się zebrać 
podczas festynu wyniosła 1859,24 zł.

Serdecznie gratulujemy sołtysowi Marzenie Drewie-Kierznikiewicz, Radnemu Jerzemu Detlaff oraz Choczewskie-
mu Stowarzyszeniu Turystycznemu przeprowadzenia tak skutecznej zbiórki pieniędzy dla naszego małego miesz-
kańca.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy naszej Pani Sołtys Jackowa Marzenie Drewa-Kierznikiewicz za cały trud jaki wkłada 

w to co robi, za wspaniały festyn który poprowadziła z wielką klasą wprowadzając w zachwyt nas jak również 
przybyłych turystów i gości. Jesteśmy z niej dumni, dla nas jest Sołtysem jakiego chcemy.

Mieszkańcy Jackowa

SOŁECTWO KOPALINO-LUBIATOWO

Wycieczka Sołectwa Kopalino – Lubiatowo na „Dni Koła”
Pomysł wyjazdu zrodził się podczas 

ferii zimowych, kiedy po raz kolejny 
odwiedził nas pan Komendant ZHP 
Koło. Pan Leonard przyjeżdża w na-
sze strony już 28 lat, dlatego również 
i my postanowiliśmy odwiedzić na-
szych przyjaciół.

Przygotowania do wyjazdu trwały 
półtora miesiąca. Początki jak zwy-
kle były trudne, ponieważ odzew 
na ogłoszenie wyjazdu był mały. Na 
początku zgłosiło się tylko pięcioro 
dzieci. Po paru dniach chętnych było 
jeszcze troje. Sytuacja była już dobra, 
ale nie rewelacyjna. Z powodu bra-
ku większej liczby chętnych dzieci z 
naszego sołectwa, zgłosiło się dwoje 
z sołectwa Zwartówko, dzięki temu 
mogliśmy zorganizować wycieczkę.

Pan Grzegorz Kozłowski, Pan Bałuk 
Tomasz, Pan Korynt Tomasz, Pan 
Piotr Miącz, Pan Zbigniew Kołodziej-
ski, Państwu Majtacz, Pan Sławomir 
Dziobak, Pan Waldemar Lange, Pan 
Wiesław Groth, Pan Waldemar Za-
błotny, Pani Sylwii Kropidłowskiej, 
Pani Beacie Madej, Pani Bożenie 
Paździo, Pani Natalii Jażdżewskiej, 
Państwu Dymowicz, właścicielom 
restauracji, „Pod Kasztanem”, „Kasz-

tanowy Gościniec”, „Pestka”, „Złota 
rybka”, „Bałtycka”, Bank Kaszubski w 
Choczewie, Studio Beaty, Salon Fry-
zjerski „Karolina”, Pani Halinie Łuc z 
córką Julią, Państwu Bemka, właści-
cielom marketu „Melan” oraz wszyst-
kim którzy mniejszym lub większym 
stopniu przyczynili się do naszego fe-
stynu. Na szczególne podziękowania 
zasługuje zespół Mr. GRAND za wspa-
niała zabawę cudowną oprawę mu-

zyczną, umiejętność porwania ludzi 
do zabawy i wprowadzenie świetnej 
atmosfery:) Niestety ze względu na 
ulewny deszcz nasza zabawa zakoń-
czyła się już o 2 rano:(, mam nadzieję 
iż wszyscy uczestnicy festynu wrócili 
do domu zadowoleni z uśmiechem na 
twarzy nie mogąc doczekać się kolej-
nej zabawy. Pozdrawiam i Dziękuję,

Sołtys Jackowa
Marzena Drewa-Kierznikiewicz
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Pierwsze kroki skierowałem do 
Pana Wójta. Po rozmowie wójt po-
wiedział, że jedzie z nami by promo-
wać naszą gminę. Tak więc mieli-
śmy chętnych na wyjazd dziesięcioro 
dzieci oraz pięciu opiekunów. Po 
przygotowaniach 07.06 o godzinie 
8:00 ruszyliśmy w podróż.

Po drodze pojechaliśmy do Liche-

nia. Zwiedziliśmy bazylikę, a następ-
nie grupa młodzieży z opiekunami 
wjechała na wieże. Na wieży znajdu-
ją się punkty widokowe, nasza mło-
dzież do 27 piętra jechała windą, a 
ostatnie cztery pokonała schodami. 
Z powrotem większość grupy wraca-
ła schodami i tak pokonali 762 stop-
nie. Ja zostałem na dole i miałem 
okazję uczestniczyć w uroczystości 
zaślubin.

Po przejechaniu kilkudziesięciu ki-
lometrów przed Kołem czekał na nas 
Komendant, który pilotował nasz 
bus do miejsca postoju. Po zakwa-

terowaniu w pokojach, pan Leonard 
zaprosił nas na festyn rodzinny do 
Kościelca. Po przyjeździe nasza gru-
pa otrzymała czapki, abyśmy mogli 
szybciej i łatwiej się odszukać. Na 
miejscu zostaliśmy poczęstowa-
ni kiełbaską z grilla i krupniakiem. 
Około godziny 19 zostaliśmy zapro-
szeni na kolację, a następnie udali-

śmy się na nocleg.
W niedzielę pan Komendant za-

prosił nas na śniadanie do szkoły. 
Młodzież mogła poznać jak smakuje 
internackie śniadanko, a ja przypo-
mniałam sobie jak to było naście lat 
wstecz. Po śniadanku pojechaliśmy 
zwiedzić ratusz, byliśmy w gotyckich 
piwnicach, w sali obrad oraz na od-
budowanej wieży, z której rozciąga 
się widok na miasto i okolice, sięga-
jący przy ładnej pogodzie do 30 km. 
Tym razem postanowiłem towarzy-
szyć naszej młodzieży w wejściu na 
wieżę wraz z panem Leonardem.

Po zwiedzeniu ratusza, po którym 
oprowadził nas pan Przemek, poje-
chaliśmy zobaczyć jeszcze jego miej-
sce pracy a mianowicie telewizję ka-
blową. Później mieliśmy czas wolny i 
tak pan Wójt rzucił hasło żeby jechać 
do Uniejowa na źródła termalne. Tak 
więc udaliśmy się w tym kierunku, 
po przyjeździe okazało się jednak, że 
nie taka prosta sprawa aby dostać 
się na kompleks termalno – baseno-
wy. Dlatego najpierw poszliśmy na 
lody, a dopiero później dzieci wraz 
z wójtem postanowili się wykąpać. 
Tym razem się udało, po wyjściu z 
wody młodzież mówiła że były silne 
prądy termalne.

Po powrocie zrobiliśmy lekką prze-
kąskę, a następnie udaliśmy się na 
boisko sportowe na Dni Koła, główny 
cel naszej wyprawy. Na miejscu usta-
wiliśmy stoisko z folderami, mapka-
mi i książeczkami, żeby promować 
gminę i nasze piękne tereny. Mło-
dzież stanęła na wysokości zadania i 
zapraszała wszystkich by odwiedzili 
Gminę Choczewo. Widziałem zaan-
gażowanie w naszej młodzieży, by-
łem pod wrażeniem pomysłowości w 
jaki sposób promowali gminę. Około 
godz. 19:00 pan Komendant zaprosił 
na ciepłą kolację. Podczas imprezy 
grały różne zespoły, w przerwie pan 
Wójt złożył podziękowanie za miłe 
przyjęcie i za wspólną współpracę 
przez 28 lat. Podziękowania wręczył 
panu burmistrzowi, przewodniczą-
cej rady oraz najważniejszej osobie 
czyli panu Komendantowi ZHP Koło. 
Po części oficjalnej zagrał zespół Enej. 
Nasza młodzież była wniebowzięta 
do tego stopnia że jedna z naszych 
dziewcząt zdjęła koszulkę i podaro-
wała ją jednemu artyście z zespołu. 
Po koncercie udaliśmy się na nocleg.

Rano o 8:10 wszyscy byli spako-
wani i gotowi udać się w drogę po-
wrotną ale pan Komendant miał 
inne plany. Najpierw zaprosił nas na 
śniadanie, a następnie pojechaliśmy 
do kopalni soli w Kłodawie gdzie 
zostaliśmy miło przyjęci. Młodzież 
wraz z opiekunami i panem Prze-
mkiem rozpoczęła zwiedzanie. Moż-
na było zabrać ze sobą dowolną ilość 
soli. Po około dwu godzinnym zwie-
dzaniu udaliśmy się zobaczyć kopal-
nię odkrywkową węgla brunatnego. 
Oczywiście pan Komendant cały czas 
towarzyszył nam w podróży i nawet 
jechał z nami w drogę powrotną oko-
ło 30 km, aby zaprosić naszą grupę 
na pizzę, żebyśmy nie wracali głod-
ni. Pizzy było tyle, że nie mogliśmy 
zjeść wszystkiego, dlatego resztę 
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wzięliśmy na wynos na późniejszą 
konsumpcję. Około godziny 16 - tej 
zbieraliśmy się do wyjazdu a tu na-
stępna niespodzianka przygotowa-
na przez pana Komendanta. Każdy 
z naszej grupy dostał upominek. Po 
gorącym pożegnaniu udaliśmy się w 
drogę powrotną. Na miejscu byliśmy 
około 21:30. Wszyscy zdrowi i weseli 
powrócili do swoich domów.

Dziękuje panu Wójtowi za wspar-
cie i znalezienie czasu na wspólną 
podróż w jego rodzinne strony. Dzię-
kuję młodzieży, która wzięła udział 
w naszej wycieczce. Dziękuję panu 
Wackowi, Celinie i panu Michałowi 
za opiekę nad młodzieżą i pomoc w 
organizacji.

Przede wszystkim dziękuję panu 
Komendantowi ZHP Koło za zorga-
nizowanie nam pobytu w Kole, ser-
decznie dziękujemy. Dziękuję panu 
Przemkowi, za wzięcie specjalnie 
dla nas urlopu, aby pokazać nam ra-
tusz, telewizję kablową, kopalnię soli 
oraz kopalnię odkrywkową. Dziękuję 
panu Krzysztofowi, który był zawsze 
z naszą grupą oraz panu Leszkowi 
dyrektorowi szkoły nr 1 w Kole. Ser-
decznie dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w naszą wyciecz-
kę. Podziękowania również dla pani 
Beaty za udostępnienie busa, którym 
odbyliśmy podróż i oczywiście panu 

kierowcy, który szczęśliwie dowiózł 
nas do celu naszej podróży oraz w 
drogę powrotną do domu.

Dzieci tak podsumowały naszą wy-
cieczkę:

„Wycieczka bardzo mi się podoba-
ła, ponieważ nie próżnowaliśmy. (…) 
super było”.

P.
„Miła wycieczka, bardzo mi się po-

dobała. Najbardziej koncert Enej. By-
łam na różnych atrakcjach. Na ter-
mach też było fajnie: prądy rzeczne, 
ciepła woda i pływanie z wójtem. W 
Licheniu byłam pierwszy raz i do-
brze, że tam pojechałam. Zobaczyłam 
jak tam jest i było pięknie. Kopalnia 
soli Kłodawa też była super. Wydaje 
mi się że była lepsza od Wieliczki”.

K.
„Wycieczka do Koła, która odbyła 

się w dniach 07-09.06 bardzo mi się 
podobała. Mieliśmy okazję zwiedzić 
Sanktuarium Matki Bożej Licheń-
skiej, kopalnię soli i węgla. Jednak 
największą atrakcją były termy oraz 
koncert Enej. Wycieczkę uważam za 
bardzo udaną”.

A.
„(…)Ogólnie było super”.
P.
„Wycieczka do Koła była super i 

była dobrze przemyślana. Opiekuno-
wie nas dobrze pilnowali i doprowa-

dzali do porządku”.
M.

Podziękowania za zorganizowa-
nie wyjazdu i pobytu składa również 
Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gęb-
ka:

„Razem z mieszkańcami Sołectwa 
Kopalino-Lubiatowo brałem udział 
w wycieczce do Koła. Podczas wi-
zyty zwiedzaliśmy miasto i mieli-
śmy okazję uczestniczyć wraz z jego 
mieszkańcami w uroczystościach i 
imprezach organizowanych z okazji 
Dni Koła. Współpraca naszej Gminy 
z ZHP Koło trwa nieprzerwanie już 
wiele lat. Dziękuję wszystkim, którzy 
mieli swój udział w zorganizowaniu 
wyjazdu. Dziękuję Sołtysowi i Radzie 
Sołeckiej, Radnej i Radnemu Powia-
towemu, oraz dzieciom i młodzieży, 
z którymi miałem przyjemność brać 
udział w tym wyjeździe. Pragnę rów-
nież podziękować Komendantowi ZHP 
Koło i władzom Koła za ciepłe przyję-
cie i atrakcje, które dla nas przygoto-
wali. Mam nadzieję, że nasza wizyta 
wpłynie pozytywnie na dalszą współ-
pracę.

Również współpraca z partnerską 
norweską Gminą Sømna układa się 
od kilku lat doskonale. Już w sierpniu 
delegacja z Sømny odwiedzi Gminę 
Choczewo.”

SOŁECTWO ŁĘTOWO

Z końcem czerwca br. w Łętowie 
został ukończony remont świetlicy z 
dotacji unijnej „Bursztynowy pasaż”. 
Remont objął schody wejściowe do 
świetlicy i przebudowę starej kotłow-
ni - wybudowano tam toaletę i po-
mieszczenie gospodarcze. Odnowio-
no elewację zewnętrzną, położono 
kostkę brukową przed budynkiem.

Za tę inwestycję chciałbym podzię-
kować Wójtowi Wiesławowi Gębka, 
pracownikom Urzędu Gminy, którzy 
brali udział w pisaniu projektu oraz 
przy wykonaniu remontu, Pani Prze-
wodniczącej Iwonie Ratajczak wraz 
z całą Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Choczewie, 
sołtysom Dariuszowi Osak i Danielo-
wi Petrow, wykonawcy - firmie bu-
dowlanej Pana Sławomira Dziobaka 
oraz mieszkańcom za cierpliwość i 
wyrozumiałość w trakcie budowy.

Świetlica w Łętowie w ostatnich la-
tach zyskała bardzo wiele. zaczyna-
jąc od małych remontów takich jak: 
malowanie podłogi, uzupełnienie bo-
azerii, zakup krzeseł, stolików, szafy, 
grzejnika, kubków, talerzyków, elek-

trycznych czajników, co ułatwia pro-
wadzenie różnych imprez dla miesz-
kańców sołectwa. W przyszłym roku 
postaramy się o dotację unijną na 
nowy dach.

W dniu 28 czerwca br. na placu 
zabaw w Łętowie odbył się festyn 
rodzinny. W trakcie festynu przepro-
wadzono wiele zabaw i konkursów 
dla dzieci z nagrodami i smakołyka-

mi, przy ognisku pieczono kiełbaski 
a wieczorem odbyła się zabawa ta-
neczna.

Radny
Rafał Kowalski

W związku z zakończeniem prac 
w Łętowie związanych z remontem 
świetlicy, który polegał na odnowie-
niu elewacji, schodów i pomieszczeń 
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sanitarnych, chciałbym pogratulo-
wać mieszkańcom tak aktywnego 
Radnego i prężnej Rady Sołeckiej na 
czele z Sołtysem. Remont tej świetli-
cy ma dodatkowe znaczenie dlate-
go, że został wykonany z udziałem 
dotacji Unijnej. Radny Rafał Kowal-
ski od początku zaangażował się w 
pisanie pierwszego projektu unij-
nego na remont świetlicy sołeckiej. 
Po zaakceptowaniu projektu przez 
Urząd Marszałkowski mieliśmy 
dużo nieprzewidzianych problemów 
z realizacją tego przedsięwzięcia. To 
nie jedyny projekt unijny z którego 
korzysta sołectwo Łętowo. W tym 
roku na doposażenie placu zabaw 
otrzyma jeszcze 85% wartości netto 
urządzeń.

Wójt
Wiesław Gębka

SOŁECTWO STARBIENINO

SOBÓTKI W STARBIENINIE
Wieczorem, dnia 28 czerwca 2014 r. w Sołectwie Starbienino odbyło się tradycyjne ognisko Nocy Świętojańskiej, 

słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku.
Do późnych godzin wieczornych mieszkańcy przy wspólnym ognisku piekli kiełbaski, degustowali przepyszne wy-

pieki przygotowane przez Panie z KGW Starbienino i bawili się przy muzyce.

Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji
pierwotnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przypomina, że gospodarstwa działające na rynku 
spożywczym w powiecie wejherowskim:

1. prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego (np. gospodarstwa rolne, sadownicy, 
plantatorzy),

2. prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich (gospodarstwa prowadzące sprzedaż swoich su-
rowców np. w swoim gospodarstwie, na targowiskach, straganach lub dostarczający je do lokalnych sklepów 
lub zakładów gastronomicznych),

3. prowadzące gospodarstwa agroturystyczne,
mają obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3, tel. (58) 677-79-01. 
Rejestracja jest bezpłatna i dokonywana na wniosek podmiotu działającego na rynku spożywczym. Wniosek 

można wysłać pocztą lub złożyć osobiście. Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów można pobrać w sekreta-
riacie stacji lub ze strony internetowej www.psse-wejherowo.pl. 

Brak rejestracji skutkować będzie karami finansowymi nakładanymi przez Pomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

PIKNIK W LUBIATOWIE
Członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie udali się dnia 26.06.2014 r. na piknik na tzw. łonie na-

tury. Gościny jak zwykle udzieliła nam Pani Brygida Perkowska na swojej posesji w Lubiatowie. Dowozem do 
Lubiatowa i z powrotem zajął się jak zwykle niezawodny w tych sprawach Dyrektor Zespołu Szkół p. Andrzej 
Soboń. W przysłowiowe „ciasteczka” do kawy zaopatrzyła nas Piekarnia „Mateusz”. Wszystkim innym, którzy 
przyczynili się również do tego, że wyjazd ten był tak udany. Serdecznie dziękujemy!

Przewodniczący Zarządu Koła
Ignacy Goyke
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Wójt Gminy Choczewo 
Ogłasza, że dnia 11 sierpnia 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:                                                    

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki

(ha)
Nr KW Położenie i opis 

nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie 

zagospodarowania
przestrzennego

Cena 
nieruchomości Wadium

Kierzkowo 173/4 0,2062 48812/0

Niezabudowana 
nieruchomość położona 

w centralnej części 
miejscowości Kierzkowo, 

przy budynku byłej szkoły. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 

zlokalizowane są tereny 
niezabudowane budowlane 
i zabudowane budynkami 
jednorodzinnymi. Dojazd 

do działki zapewnia 
asfaltowa droga łącząca 

Kierzkowo z Choczewem i 
Lubiatowem. Działka jest 
nieuzbrojona, media w 

pobliżu. Nieruchomość jest 
nieogrodzona.

Dla działki brak 
aktualnie obowiązującego 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. W 
dniu 03.01.2012 r. 

wydana została decyzja 
znak AB.6730.92.2011 o 
warunkach zabudowy 

dla inwestycji 
polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wraz z urządzeniami 

budowlanymi.

71.200 zł
+ VAT 10.000 zł

Wadium na udział w przetargu wynosi 10.000 zł. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Gminy Choczewo nr 51 
8350 0004 2600 0185 2000 0140 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Choczewo w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 5 sierpnia 2014 r. z dopiskiem „przetarg działka Kierzkowo”. Warunkiem zakwalifikowania 
uczestnika do przetargu jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Choczewo.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich pisemnie konto.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeśli uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana jest przed zawarciem umowy 
do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz wymaganych opłat 
sądowych ponosi w całości Nabywca. Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i 
zgodę z warunkami przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 
Choczewo lub telefonicznie pod nr 0-58 572 39 40 wew. 206.

Choczewo, dnia 23 czerwca 2014 roku.

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

W ostatnią niedzielę czerwca w go-
spodarstwie agroturystycznym „Ję-
druś” w Słajszewie odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku przedszkolnego 
2013/2014. Z tej okazji na Festyn Ro-
dzinny przybyły przedszkolaki ze swo-
imi najbliższymi. W spotkaniu wzięli 
udział zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Choczewo p. Wiesław Gębka, Z-ca Wój-
ta p. Robert Lorbiecki oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Choczewo p. Broni-
sław Nowak.

Dyrektor Samorządowego Przed-
szkola Pani Renata Banaś powitała 
uczestników uroczystości dziękując 
przedszkolakom, ich rodzicom i pra-

cownikom placówki za minio-
ny rok wspólnej pracy. Następ-
nie wychowawczynie pożegnały 
ciepłymi słowami swoich pod-
opiecznych, którzy już we wrze-
śniu rozpoczną edukację w szkole. 
Wręczyły dzieciom pamiątkowe 
dyplomy i książeczki życząc im 
sukcesów oraz szczęścia na dalszej 
drodze edukacji. Były łzy wzrusze-
nia, uściski i podziękowania.

Po części oficjalnej odbył się Festyn 
Rodzinny. Była to wspaniała okazja 
do integracji środowisk i rodzinnych 
spotkań. Rodzice podopiecznych spi-
sali się na medal przygotowując gril-

lowane potrawy, ciasta i przekąski. 
Rodziny spędziły czas na wspólnej 
zabawie, rozmowach. Dzieci korzy-
stały z przygotowanych atrakcji na 
placu zabaw, przejażdżek konnych. 
W trakcie imprezy trwała zorganizo-

Zakończenie roku przedszkolnego
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Poznajemy pracę policjanta – z wizytą w Powiatowej
 Komendzie Policji w Lęborku

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Michal-
skiego w Lęborku – wycieczka

W dniu 11czerwca, dzięki uprzej-
mości komendanta Policji w Lębor-
ku, przedszkolaki z Samorządowe-
go Przedszkola w Choczewie mogły 
obejrzeć pomieszczenia komendy 
oraz zapoznać się z pracą funkcjona-
riuszy Policji. Ogromną atrakcją dla 
dzieci była możliwość obejrzenia po-
mieszczenia monitorującego miasto 
Lębork. Przedszkolaki obserwowały 
czynności, jakie wykonuje podczas 
pracy funkcjonariusz przyjmujący 
zgłoszenia, jaki sprzęt obsługuje itp. 

Przypomniały sobie numery alarmo-
we, na które można dzwonić w razie 
zagrożenia. Oprowadzający funkcjo-
nariusze udzielili cennych wskazó-
wek, jak postępować podczas kon-
taktu z agresywnym zwierzęciem. 
Zaprezentowali postawy, jakie nale-
ży przyjąć w sytuacji, gdy mamy do 
czynienia z atakującym nas psem. 
Miały okazję zobaczyć psa służbo-
wego lęborskiej komendy Policji. 
Obejrzały sprzęt, jaki jest na wyposa-
żeniu, w tym pojazdy służbowe (mo-

tocykle), przymierzały hełm, jeździły 
na terenie komendy radiowozem 
policyjnym, co sprawiło dzieciom 
ogromną radość. Na zakończenie 
wycieczki funkcjonariusze udzielili 
cennych wskazówek, jak bezpiecznie 
wypoczywać podczas zbliżających 
się wakacji nad wodą, w lesie, itp. 
miejscach. Wdzięczne za zaproszenie 
przedszkolaki życzyły policjantom 
bezpiecznej służby i wręczyły kwiaty.

I. CH.

W dniu 18 czerwca starszaki z Sa-
morządowego Przedszkola w Chocze-
wie były na wycieczce w Państwo-
wej szkole Muzycznej. Oprowadzał 
nas dyrektor szkoły mgr Wojciech 
Siedlik, który na początku spotka-
nia opowiedział, jakie cele realizu-
je szkoła. Dzieci dowiedziały się, że 
rozbudza i rozwija ona podstawowe 
zdolności muzyczne, przygotowu-
je wrażliwych i świadomych od-
biorców sztuki, przygotowuje naj-
zdolniejszych uczniów do dalszego 
kształcenia. Realizuje je prowadząc 
zajęcia praktyczne i teoretyczne w 
zakresie przedmiotów objętych pla-

nem nauczania, organizując impre-
zy prezentujące osiągnięcia uczniów 
(audycje, koncerty, popisy, przesłu-
chania, konkursy). Szkoła prowadzi 
zajęcia w dwóch cyklach:

- cykl 6-letni, dla dzieci w wieku 7- 
10l; cykl 4-letni, dla dzieci w wieku 
11- 16 lat.

Pan Dyrektor oprowadzał nas po 
pomieszczenia, w których odbywa-
ją się indywidualne lekcje gry na 
instrumencie, lekcje teorii; ogląda-
liśmy instrumenty muzyczne takie 
jak: fortepian, pianino, wiolonczela, 
skrzypce, flet poprzeczny, klarnet, 
gitara, saksofon, trąbka, kontrabas. 

Dzieci mogły posłuchać brzmienia 
w/w instrumentów. Mieliśmy wy-
jątkową okazję wysłuchać utworu 
muzycznego, który na kontrabasie, 
zagrał dla nas uczeń tej szkoły Olek. 
Byliśmy zachwyceni muzyką i umie-
jętnościami Olka. W szkole muzycz-
nej wszystko nam się podobało, a 
pan Dyrektor obiecał, że przyjedzie 
do nas z koncertem. Za spotkanie 
dzieci podziękowały kwiatami i zło-
żyły życzenia dalszych lat pomyślnej 
pracy.

I. CH.

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy wyrazić gorące i serdeczne podziękowania wszystkim Ofiarodawcom za zaangażowanie i pracę 

na rzecz Naszej Placówki. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. 
Nasi wychowankowie cieszą się z każdych ofiarowanych darów.

Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże naszym uczniom w dalszym roz-
woju.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

Dyrektor Renata Banaś wraz z Pracownikami
 Samorządowego Przedszkola w Choczewie

wana przez Radę Rodziców loteria, 
podczas której uczestnicy zdobywali 

ciekawe nagrody. 
Czas mijał szybko 
w miłej atmosfe-
rze. Na przedszko-
laków czeka teraz 
miesiąc wakacji. 
Życzymy im więc 
aktywnego i bez-
piecznego wypo-
czynku. Do zoba-
czenia w sierpniu!

M. Klabacha-Lica
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Wójt Gminy Choczewo
Ogłasza, że dnia 11 sierpnia 2014 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się 
pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:                                                    

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki

(ha)
Nr KW Położenie i opis

nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie 

zagospodarowania
przestrzennego

Obciążenia 
nieruchomości Cena Wadium

Chocze-
wo 188/13 0,0300 24886/5

Nieruchomość położona 
w miejscowości 

Choczewo w pobliżu ulicy 
Pierwszych Osadników. W 
bezpośrednim sąsiedztwie 
działki zlokalizowane są 
tereny niezabudowane 

budowlane i 
zabudowane budynkami 

jednorodzinnymi oraz 
tereny rolne i leśne. 

Nieruchomość graniczy 
z torami kolejowymi, 

nie ma dostępu do 
drogi publicznej. 

Działka jest ogrodzona, 
niezabudowana, 

nieuzbrojona, media 
dostępne w pobliżu. 

Nieruchomość zbywana 
bez ustalenia granic.

Dla działki 
brak aktualnie 
obowiązującego 

miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego.

Ograniczone prawo 
rzeczowe polegające 

na służebności 
gruntowej przejazdu 

i przechodu na 
rzecz Zakładów 
Energetycznych 

Okręgu 
Nadmorskiego 

Gdańsk, służebność 
Przechodu i 

przejazdu rowerem 
po pasie działki 
nr 132/7 na rzecz 
każdoczesnych 

właścicieli działek 
nr 132/6 i 132/5.

1.170 zł
+

VAT
200 zł

W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości graniczących ze zbywaną działką.
Wadium na udział w przetargu wynosi 
200 zł. Wpłatę należy dokonać przelewem 
na konto Gminy Choczewo nr 51 8350 
0004 2600 0185 2000 0140 w Kaszubskim 
Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/
Choczewo w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 5 sierpnia 2014 r. z dopiskiem 
„przetarg działka Choczewo”. Warunkiem 
zakwalifikowania uczestnika do przetargu 
jest data wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Gminy Choczewo.
Wadium wpłacone przez osobę, która 
przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom 
wadium zostanie zwrócone w terminie 
3 dni na wskazane przez nich pisemnie 
konto.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego 
jeśli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygra, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w ustalonym terminie. Osoba, 
która przetarg wygra, zobowiązana jest 
przed zawarciem umowy do wpłacenia 
całej ceny sprzedaży nieruchomości. 
Koszt sporządzenia aktu notarialnego 
oraz wymaganych opłat sądowych ponosi 
w całości Nabywca. Przystąpienie do 
przetargu oznacza fakt zaznajomienia 
się z przedmiotem i zgodę z warunkami 
przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych 
Osadników 17, 84-210 Choczewo lub 
telefonicznie pod nr 0-58 572 39 40 wew. 
206.

Choczewo, dnia 23 czerwca 2014 roku.



s. 28 nr 7 (172), lipiec 2014

P U N K T  P R Z E D S Z K O L N Y  Z W A R T O W O
WYCIECZKA DO ZOO

17 czerwca przedszkolaki odwie-
dziły Miejski Ogród Zoologiczny w 
Gdańsku. Największą atrakcją była 
podróż „Kolejką Retro”, dzięki któ-
rej zobaczyliśmy wszystkie zakątki 
ogrodu. Pan przewodnik w bardzo 
interesujący sposób opowiadał o 
mieszkańcach Zoo. Dzieci miały oka-
zję zobaczyć z bliska niespotykane 
na co dzień zwierzęta i ptaki, pozna-
ły ich zwyczaje i tryb życia. Wizyta 
w Zoo była nie tylko atrakcyjnym 
przeżyciem, ale również wspaniałą 
lekcją przyrody. Pogoda nam dopisa-
ła, a słoneczna aura wręcz sprzyjała 
spacerom po alejkach ogrodu. Dzieci 
zjadły pyszne lody i szczęśliwe wró-
ciły do przedszkola, gdzie z radością 
dzieliły się wrażeniami. Wycieczka 
była bardzo udana.

ŻAGLE W PUCKU

Kolejną ciekawą przygodą, którą 
przeżyły przedszkolaki, był wyjazd 
do Harcerskiego Ośrodka Morskiego 
w Pucku. Dzieci miały okazję żeglo-
wać pod czujnym okiem ratowni-
ków. Było to niesamowite przeżycie. 
Słońce, szum morza, żagle – oj, po-
czuliśmy wakacyjną aurę. Na lądzie 
również czekało na nas wiele atrak-
cji. Pani animatorka przygotowała 
mnóstwo zabaw i gier ruchowych 
dla dzieci. Korzystając ze słonecznej 
pogody udaliśmy się na plażę, gdzie 
przedszkolaki z zapałem wznosiły 
wspaniałe zamki z piasku. Pyszne 
lody i przejażdżka na karuzeli, to 
kolejne atrakcje, które czekały na 
nasze przedszkolaki. Po zjedzeniu 
sytego obiadu, pełni sił udaliśmy się 
do Muzeum „Kocham Bałtyk” w Swa-
rzewie, gdzie obejrzeliśmy wystawę 
eksponatów wykonanych z klocków 
Lego. Dzieci były bardzo zadowolone. 
To był dzień pełen niesamowitych 
wrażeń.

ZAKOŃCZENIE ROKU
PRZEDSZKOLNEGO

18 czerwca w Gościęcinie odbyło 
się zakończenie roku przedszkolnego 
połączone z ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. W tym dniu zgromadzili 
się wspólnie rodzice i dzieci. Odbyło 
się wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów oraz nagród książkowych. Po-
żegnaliśmy szóstkę absolwentów, 
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którzy od września rozpoczną naukę 
w szkole. Wręczono również podzię-
kowania dla rodziców oraz kwiaty 
dla wychowawcy grupy. Padło wie-
le miłych i ciepłych słów, nie obyło 
się bez łez wzruszenia. Przy ognisku 
wspominaliśmy wspólnie mijający 
rok.

Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które wspierały 
Punkt Przedszkolny, w szczególno-
ści Panu R. Lorbieckiemu, panu W. 
Erdmann, rodzicom, którzy bardzo 
angażowali się w życie placówki. 
Dziękuję wszystkim osobom, któ-
re pomagały i kibicowały naszym 
działaniom. Przez ostatnie miesiące 
otrzymałam wiele dowodów sympa-
tii i uznania w stosunku do naszego 
Przedszkola. Podziękowania kieruje 
również do p. Czaja, która przygoto-
wała miejsce na ognisko oraz drew-
no.

INFORMACJA
W okresie wakacyjnym przedszko-

le będzie czynne w lipcu.
Anna Blok

INFORMACJA
Punkt Przedszkolny w Zwartowie ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015.
Informacje i zapisy – Punkt Przedszkolny Zwartowo 19 (budynek dawnej szkoły). Składanie wniosków trwa 

do końca lipca.
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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

Wycieczka klas młodszych

„Wspomnienia z Iławy”

Gdy przychodzi czerwcowy czas 
wybieramy się na wycieczki. W tym 
roku byliśmy na wydmach rucho-
mych w Rąbce i w See Parku w Sarb-
sku.

Na wydmy wybraliśmy się pieszo 
w jedną stronę. Mogliśmy poobser-
wować przyrodę i posłuchać śpiewu 
ptaków. Była też możliwość porów-
nania zmieniającej się flory w Sło-
wińskim Parku Narodowym. Z krót-
kimi przystankami dotarliśmy do 
wydm. Ileż było radości, jak wdra-
paliśmy się na największą wydmę 
Łącką, mającą 42 m n.p.m. Fotograf 
z Łeby zrobił nam też pamiątko-
we zdjęcie. Z wydm wracaliśmy już 
meleksami, bo najmłodszym ciężko 
byłoby iść na pieszo te 5,5 km z po-
wrotem.

Następnie pojechaliśmy do See 
Parku w Sarbsku. Po obszarze parku, 
w którym jest co oglądać i podziwiać, 
oprowadzała nas pani przewodnik. 
Najpierw obserwowaliśmy kotiki, 
podczas karmienia i doglądania. Są 
fantastyczne. Z zainteresowaniem 
słuchaliśmy pani przewodnik, która 
nas wprowadziła w ciekawy świat 
morskich głębin. Wielkości ryb i 

stworów żyjących w głębinach zdzi-
wiły nas swoimi rozmiarami.

Spacer wokół miniaturowych la-
tarni był również urokliwy. Potem 
przyszedł czas na obserwowanie fok 
podczas karmienia.

Ciekawym miejscem okazało się 
także prehistoryczne oceanarium. 
zaś rekin uderzający w szybę i ru-
szająca się platforma, na której stali-
śmy, wywołało w nas ogromne prze-
rażenie.

Plac zabaw dla dzieci okazał się 

równie interesujący i intrygujący. 
Czas jednak pędzi i trzeba było wra-
cać.

Nasza wycieczka dobiegła końca. 
Pełni wrażeń wróciliśmy szczęśliwie 
do naszych domów.

Składamy serdeczne podziękowa-
nie firmie - Przewozy Turystyczne 
Rąbka - Wydmy „Feniks” za dofinan-
sowanie biletów.

Uczniowie wraz z nauczycielami z 
SP Ciekocino

Dnia 06.06.2014 uczniowie szóstej 
klasy Szkoły Podstawowej w Cieko-
cinie, w nagrodę za dobre wyniki w 
nauce, pod opieką p. J. Wypych i p. 
A. Łuc wyruszyli w podróż do Iławy 
- miasta położonego nad jeziorem 
Jeziorak, w woj. warmińsko-mazur-
skim.

Dzień był ciepły i słoneczny, więc 
jazda pociągiem była trochę mę-
cząca, ale dzięki dobrym humorom 
znieśliśmy wszelkie trudy podróży. 
Mieliśmy też okazję podziwiać pięk-
ne odremontowane dworce kolejowe 
w Gdyni, Malborku i w samej Iławie. 
Ich wygląd wywarł na nas ogromne 
wrażenie.

W Iławie spędziliśmy niecałe trzy 
dni. Przez ten czas udało nam się 
zwiedzić miasto, skorzystać z kąpieli 
w jeziorze i opłynąć promem Wiel-
ką Żuławę - zieloną wyspę położoną 
na Jezioraku. Najmilej jednak wspo-
minamy zabawy przy tamtejszych 
fontannach, pyszne lody i wieczory 
spędzone w gospodarstwie agrotury-
stycznym, w Którym byliśmy zakwa-
terowani.

Nie udało nam się jednak zreali-
zować wszystkich naszych wieczor-
nych planów, bo nasza wychowaw-
czyni sumiennie nas pilnowała i 
bacznie stała na warcie. Mimo to 
było ciekawie i wesoło.

Te wspomnienia na długo pozosta-
ną w naszej pamięci i będziemy je 
łączyć ze Szkołą Podstawową w Cie-

kocinie.
Dziękujemy p. Joannie Wypych za 

spędzony z nami miło czas i pełnie-
nie funkcji wychowawcy w naszej 
klasie.

Z wyrazami szacunku i uznania 
dla wszystkich nauczycieli - ucznio-

wie szóstej klasy SP Ciekocino.
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„ŚWIĘTO MAMY I TATY”

Klasa „0” ze SP w Ciekocinie przy-
gotowała uroczystość dla swoich ro-
dziców. Dzieci pod przewodnictwem 
swojej wychowawczyni zrobiły małe 
prezenty. Wystąpiły z wierszykami i 
piosenkami, tematycznie związany-
mi ze Świętem Mamy i Taty.

Rodzice licznie przybyli na tę małą 
akademię. Wszyscy spędzili miło i 
przyjemnie czas ze swoimi pociecha-
mi.

B. Wrąbel

Właśnie skończył się rok szkolny 
2013/2014. Uczniowie oraz nauczyciele 
udali się na mniej lub bardziej zasłu-
żony odpoczynek. Czas więc na pod-
sumowanie minionego roku nauki.

W roku szkolnym 2013/2014 w Ze-
spole Szkół im. Unii Europejskiej w 
Choczewie 564 uczniów uczęszczało 
do 25 oddziałów, z czego w SP 367, a 
gimnazjum 197. Wielu uczniów osią-
gnęło bardzo wysokie wyniki w na-
uce, zasługując na wyróżnienie. W 
oddziałach przedszkolnych i klasach 
młodszych stanowiły więcej niż 30% 
uczniów. W klasach 4-6 świadectwo 
z czerwonym paskiem otrzymało 41 
uczniów (co stanowi ¼ uczniów 4-6). 
Najwyższymi średnimi mogą się po-
chwalić: Oghenetega Oyeye (5a)- 5,72, 
Patrycja Krzeptowska (5a)- 5,63, Ju-
lia Busłowicz (5b)- 5,63, Iga Dettlaff 
(5b)- 5,45, Aleksander Sroczyński (4b) 
– 5,45, Dominika Krzysztofiak (5a) - 
5,36 , Matylda Witkowska (5a) -5,36, 
Zofia Modlińska (5a)- 5,36. Natomiast 
w gimnazjum świadectwa z czerwo-
nym paskiem otrzymało 27 uczniów 
(13%). Na szczególne wyróżnienie za-
sługuje: Nina Kimilu (1a)- 5,87, Kacper 
Bąk (3a) - 5,83, Katarzyna Żuk (3b)- 
5,83, Marika Klaman (3b)- 5,61, Agata 
Knapińska (3b)- 5,61, Kinga Panke(1a)- 
5,56, Agata Rynko (2a)- 5,52, Ada Kna-
pińska (1b)-5,37, Katarzyna Fusowska 
(2a) - 5,35. Wszyscy Uczniowie ZS, któ-
rzy uzyskali średnią ocen co najmniej 
4,75 oraz ocenę wzorową lub bardzo 
dobrą z zachowania otrzymali sty-
pendium naukowe oraz 14 uczniów - 
stypendium za osiągnięcia sportowe.

Uczniowie szóstych klas SP oraz 
trzecich gimnazjum w kwietniu mu-
sieli zmierzyć się z zewnętrznym: 
sprawdzianem i egzaminami. Wśród 
naszych absolwentów, wielu uzyska-
ło wysokie wyniki. Sprawdzian w SP 
badał umiejętności czytania, pisa-

nia, rozumowania, korzystania z in-
formacji i wykorzystania wiedzy w 
praktyce. Najlepiej z zadaniami testo-
wymi poradzili sobie: Kinga Woźniak 
(6b) uzyskując 37 pkt., Zuzanna Haj-
kowicz (6a) -35 pkt., Oskar Kwiatkow-
ski (6c) - 35 pkt. oraz Agnieszka Madej 
(6c) -35 pkt. (na 40 możliwych).

Egzamin w gimnazjum trwał trzy 
dni. Pierwszego dnia uczniowie zmie-
rzyć się musieli z egzaminami z języ-
ka polskiego oraz z historii i wiedzy o 
społeczeństwie. Z tych zakresów naj-
lepsze wyniki uzyskali:

Z języka polskiego – Karol Woźniak 
(3b) - 94%, Katarzyna Żuk (3b)- 94% 
oraz Agata Knapińska (3b)- 91%.

Z historii i wos – Jakub Lessnau 
(3b)- 91%, Katarzyna Żuk (3b) - 91%.

W kolejnym dniu gimnazjaliści 
zdawali egzamin z matematyki oraz 
przedmiotów przyrodniczych (z biolo-
gii, geografii, chemii i fizyki). Pierw-
szy raz w historii naszej szkoły uczeń 
klasy 3a Kacper Bąk uzyskał stupro-
centowy wynik z matematyki, z czego 
jesteśmy bardzo dumni. Najwyższe 
wyniki z przedmiotów przyrodni-
czych to: 89% - Paweł Patok (3b) oraz 
86% - Kacper Bąk (3a).

W ostatnim dniu uczniowie zmie-
rzyli się z testem z języka obcego 
nowożytnego. W naszej szkole tylko 
jeden uczeń zdecydował się na egza-
min z j. niemieckiego, wszyscy pozo-
stali z j. angielskiego. Dużym sukce-
sem pochwalić się może uczennica 
klasy 3b Agata Knapińska, gdyż z ję-
zyka angielskiego na poziomie pod-
stawowym uzyskała 100 %, a rozsze-
rzonym - 95%.

Bardzo wysokie wyniki na poziomie 
podstawowym uzyskali również: Kac-
per Bąk (3a)- 98 %, Katarzyna Żuk (3b)- 
93% oraz Karol Woźniak (3b)- 90%.

Uczniowie naszej szkoły, jak co 
roku, brali udział w licznych wy-

cieczkach, wyjazdach, spotkaniach i 
warsztatach, konkursach przedmio-
towych, zawodach sportowych oraz 
różnych imprezach i uroczystościach.

W tym roku szkolnym możemy po-
chwalić się następującymi sukcesa-
mi na szczeblu powiatowym i woje-
wódzkim :

- 3 miejsce w Powiatowych Zawo-
dach w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Szkół Podstawowych w Rumii;

- 2 miejsce w Powiatowym Turnie-
ju Piłki Nożnej Tymbark w Redzie dla 
uczniów klas 4-5;

- 3 miejsce w Powiatowych Zawo-
dach Piłki Nożnej Dziewcząt w Cho-
czewie;

- 3 miejsce w Powiatowym konkur-
sie „Prawa człowieka oczami toleran-
cji”;

- 1 miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu w Tenisie Stołowym Chłopców 
Szkół Gimnazjalnych w Rumii;

- 2 miejsce w Półfinałach Woje-
wódzkich XV Gimnazjady Młodzieży 
Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłop-
ców w Lęborku;

- 3 miejsce w Powiatowym Turnieju 
Piłki Ręcznej Chłopców w Bolszewie;

- 3 miejsce w Powiatowym Konkur-
sie Geograficznym w Redzie;

- 1 miejsce w Powiatowym Konkur-
sie z wiedzy o społeczeństwie w Re-
dzie;

- 1 miejsce w Powiatowych Zawo-
dach w Piłce Nożnej Chłopców w Linii;

- 2 miejsce w Półfinałach Woje-
wódzkich w Piłce Nożnej Chłopców w 
Choczewie;

- 3 miejsce dziewcząt i 2 miejsce 
chłopców w Powiatowych Zawodach 
Sportowo -  Pożarniczych w Redzie.

Absolwentom SP i gimnazjum ży-
czymy realizacji marzeń związanych 
z dalszą edukacją. Wszystkim zaś 
uczniom i nauczycielom radosnych  i 
słonecznych wakacji.

Z e s p ó ł  S z k ó ł  w  C h o c z e w i e
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„Jestem i działam”

„Sobótkowy” biwak gimnazjalistów

13 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna 
edycja konkursu wiedzy o samorzą-
dzie terytorialnym, w którym udział 
wzięli przedstawiciele uczniów z 
klas gimnazjalnych. Głównym ce-
lem konkursu było rozwijanie i po-
głębianie zainteresowań ideą sa-
morządności oraz przygotowanie 
młodych ludzi do aktywnego uczest-
nictwa w życiu publicznym. W bieżą-
cym roku szkolnym konkurs składał 
się z dwóch części. Najpierw odbyła 
się część sprawdzająca wiedzę teore-

tyczną, dotycząca samorządu teryto-
rialnego, a następnie uczniowie zor-
ganizowali „małą sesję”. Najmłodsi 
radni przedstawili własny punkt 
widzenia na problemy naszej gmi-
ny. Starali się też znaleźć sposoby ich 
rozwiązania. Zwycięzcami konkursu 
zostali uczniowie klasy IIa: Tomasz 
Joachimiak, Agata Rynko, Alicja Fi-
durska, Patrycja Kowalska, Katarzy-
na Fusowska. II miejsce zajęła klasa 
Ib: Ada Knapińska, Błażej Woźniak, 
Artur Parcelewski, Wiktoria Hinz, 

Agata Erdman, natomiast  III miej-
sce klasa IIIa: Kacper Bąk, Paulina 
Erdmann, Marta Hejda, Longin Styn, 
Tomasz Koszałka. Gratulujemy!

Pracę uczniów oceniała komisja w 
składzie: Przewodniczący Rady Gmi-
ny Choczewo pan Bronisław Nowak, 
Radny Powiatu Wejherowskiego  pan 
Wacław Seweryn, Zastępca Wójta 
Gminy Choczewo pan Robert Lorbiec-
ki.

H. Soboń

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. kla-
sy pierwsze naszego gimnazjum pod 
opieką swoich wychowawczyń: p. 
H. Soboń, M. Kobieli, B. Cholki oraz 
p. N. Kowalewskiej- Jażdżewskiej i 
M. Radziejewskiego, zorganizowały 
biwak. Program był bardzo ciekawy 
i napięty. Pierwszego dnia zakwate-
rowaliśmy się w sali gimnastycznej 
naszej szkoły i następnie udaliśmy 
się nad morze w Lubiatowie. Na pla-
ży rozpoczęliśmy wspólną zabawę 
od konkursu na najbardziej okazałą 

rzeźbę egipską. Pierwszy biwak w 
październiku pomógł nam się dobrze 
zintegrować, dzięki czemu młodzież 
chciała współpracować w pomiesza-
nych grupach. Wygrały dwie rzeź-
by: sfinks i mumia faraona. Potem 
rywalizowaliśmy  ze sobą w kon-
kurencjach sportowych. Po powro-
cie do szkoły rozpoczęliśmy przy-
gotowania do nocy świętojańskiej. 
Chłopcy przygotowywali ognisko, a 
dziewczyny plotły wianki, które póź-
niej rzucaliśmy na jezioro. Wszyscy 

przygotowali też  niespodziankę dla 
Michaliny, która obchodziła 14 uro-
dziny. Następnego dnia, wczesnym 
rankiem wyruszyliśmy nad Jezioro 
Choczewskie, gdzie odbyliśmy dość 
intensywną gimnastykę poran-
ną. Pogoda i dobry humor nas nie 
opuszczał. Pełni wrażeń i już w wa-
kacyjnym nastroju powróciliśmy do 
domu.

Uczniowie klas pierwszych
gimnazjum
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Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe
Huzar Choczewo

21.06.2014 na obiektach sportowych 
w Choczewie odbył się Turniej o Pu-
char Starosty Wejherowskiego dla 
rocznika 2005 i młodsi. Udział w nim 
wzięło 10 drużyn.

Przedstawiamy klasyfikację koń-
cową:

1 msc-UKS JEDYNKA REDA I
2 msc-GOSRiT LUZINO 2005
3 msc-HUZAR CHOCZEWO I
4 msc-MŁODE ORŁY ŁEBA
5 msc-ZINA POŁCHOWO
6 msc-KONSAL SŁAWOSZYNO
7 msc-SOKÓŁ BOŻEPOLE
8 msc-AKADEMIA ORLIKA DĘBNICA 

KASZUBSKA
9 msc UKS JEDYNKA REDA II
10 msc HUZAR CHOCZEWO II
Chcielibyśmy serdecznie podzięko-

wać rodzicom zawodników z rocz-
nika 2005/2006/2007/2008 za pyszne 
wypieki oraz obsługę stoiska i grilla 
podczas całego turnieju. Dziękujemy 
Panu Grzegorzowi Syrewicz za zakup 
nagród indywidualnych dla zawod-
ników, Starostwu Powiatowemu w 
Wejherowie oraz Urzędowi Gminy w 
Choczewie. Podziękowanie również 
dla Zespołu Szkół w Choczewie za 
przygotowanie posiłku regeneracyj-
nego, a zawodnikom  dziękujemy za 
grę fair play i oczywiście rodzicom za 
świetny doping.

Mimo, że rozgrywki się już skoń-
czyły my nie zwalniamy tempa, ak-
tywnie bierzemy udział w rożnych 
turniejach. 22.06.2014r rocznik 2000 
i młodsi wzięli udział w zawodach 
z okazji 20-lecia klubu sportowego 
Wicher WIERZCHUCINO gdzie zajęli 5 
miejsce. Tydzień później z tej samej 
okazji rocznik 2002 i młodsi wywal-
czył sobie także 5 miejsce pokonując 
dwa razy z rzędu Stolem Gniewino. 

28.06.2014 r. młodsza grupa na roz-
grzewkę przed wakacjami pojechała 
do Redy aby wziąć udział w turnieju 
„Piłkarskie Nadzieje Polski” organi-
zowanym przez UKS Jedynka Reda. 
Do zmagań przystąpiło 12 drużyn. 
Nasze maluszki chodź dzielnie wal-

czył zajęły miejsce poza podium.
Z tego miejsca chcielibyśmy bar-

dzo podziękować wszystkim naszym 
piłkarzom za wkład i serce pozosta-
wione na boisku w każdym meczu 
i turnieju. Jesteśmy z was bardzo 
dumni i życzymy aby spełniły się 
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wam wszystkie marzenia. Nie może-
my zapomnieć również o rodzicach, 
na których zawsze możemy polegać. 
Jeszcze raz dziękujemy i mamy na-
dzieję że w przyszłym sezonie bę-
dziemy osiągać jeszcze wyższe cele.

Stowarzyszenie Rekreacyjno Spor-
towe Huzar Choczewo

zaprasza wszystkich do kibicowa-
nia podczas Turnieju Charytatywne-
go dla Błażeja Zdral roczników 2000 i 
młodsi, który odbędzie się 26.07.2014 
r. o godzinie 10.00 na Gminnych 
Obiektach Sportowych w Choczewie.

Inne atrakcje:
• Pokaz karate Goju-Ryu
• Koncert gitarowy

CUDOWNA PIELGRZYMKA DO LICHENIA
Z Choczewa autokar ruszył ze 

znacznym opóźnieniem. Powodem 
było oczekiwanie na kapłana. W au-
tokarze byli to pielgrzymi z parafii 
Choczewo, liczna grupa była z Luble-
wa.

W trasie do Lichenia odwiedzili-
śmy Sanktuarium w Markowicach 
Matki Bożej i Pokoju – Pani Kujaw. 
Ks. Proboszcz zapoznał nas z historią 
tamtego miejsca. Jest tam muzeum, 
gdzie każdy mógł dotknąć historii 
w obiektach w stylu barokowym. 
Uczestniczyliśmy we Mszy św. Pod-
czas ceremonii zafascynował nas 
obrzęd chrztu dziecka w stylu staro-
polskim. Następnie pojechaliśmy do 
miejscowości Licheń. Pielgrzymkę 
rozpoczęto od Świętego Lasu Gram-
blińskiego. Tam zwiedzaliśmy cu-
downe kaplice. W jednej z kaplic 
znajduje się duży kamień, na którym 
odciśnięte są ślady stóp Matki Bożej 
Licheńskiej. Jak udaliśmy się wszy-
scy na Apel Maryjny do Bazyliki, to 
czekała na nas niespodzianka. Nie 
spodziewaliśmy się, że aż taka uro-
czystość nas spotka. Tu chciałbym 
powiadomić mieszkańców naszej 
gminy, o tym co się wydarzyło w Li-
cheniu. Mianowicie, kilku naszych 
pielgrzymów z parafii Choczewo do-
stąpiła największego zaszczytu nie-
sienia Cudownego Obrazu. W proce-
sji obraz nieśli: Jarosław Czapiewski, 
Piotr Daszkiewicz, Wacław Seweryn 
i Marian Szymański. Żywy przekaz z 
Lichenia:

W sobotę wieczorem dnia 24.05.2014 
r. pół godz. przed Apelem wybrano 
nas do niesienia Cudownego Obrazu. 

Kiedy wzięliśmy na ramiona Obraz, 
nabrałem powietrza, bo dla mnie to 
ogromna radość nieść Matkę Bożą. 
Poruszaliśmy się w procesji powo-
li, szliśmy środkiem bazyliki za or-
kiestrą dętą, dochodziły nas blaski 
fleszy kamer i aparatów. Wszystkie 
oczy były skierowane na nas. A za 
nami szły kolejne grupy: młodzież 
niosła duży drewniany krzyż, na-
stępnie nieśli Obraz MB Częstochow-
skiej, dary od św. Jana Pawła II na 
światowe dni młodzieży. Na trasie 
procesji na zewnątrz obejrzałem się 
w lewo, zobaczyłem za nami długi 
las zapalonych lampionów trzyma-
jących w dłoniach wiernych, widok 
był przepiękny.

W niedzielę wszyscy kontynuowa-
li zwiedzanie licheńskiego sanktu-
arium. My zaczęliśmy od kościoła 
św. Doroty, golgota, liczne kaplice. 
Następnie zwiedzaliśmy wnętrze 
Bazyliki. Są tam liczne kaplice i sale 
adoracyjne. Znajduje się muzeum 
naszego św. Jana Pawła II. Obej-
rzeliśmy kilkaset tablic imiennych 
fundatorów budowy bazyliki, kolej-
nym etapem była świątynia główna. 
Po obejrzeniu przepięknego sank-
tuarium postanowiliśmy usiąść z 
przodu na godz. przed rozpoczęciem 
mszy św. Żeby wczuć się w atmos-
ferę tego miejsca. W pewnym mo-
mencie postanowiłem przejść bliżej 
Cudownego Obrazu. Ukląkłem na 
dywanie I stopnia ołtarza, po czym 
zatopiłem się w głębokiej modlitwie, 
z moich ust płynęły podziękowania, 
prośby, błagania. Mówiłem do Mat-
ki Bożej na temat ziemi Lubiatowa w 

bardzo ważnej kwestii, na koniec to 
wszystko z serca powierzyłem Ma-
ryi. Spotkanie z Matką Boską otwo-
rzyło mi serce, po czym doznałem 
łask. Radość ogromna.

Trudno mi było opuścić to miej-
sce, gdzie poczułem się prawdziwie 
szczęśliwy. 

25 maja 2014 r. o godz. 12 w bazy-
lice rozpoczęła się Msza św. od uro-
czystej procesji podobnej jak w sobo-
tę. Mieliśmy to szczęście bo szliśmy 
tuż za orszakiem procesji, radość dla 
nas była ogromna towarzyszyć w tak 
pięknej uroczystości.

W drodze powrotnej z Lichenia za-
trzymaliśmy się w m. Strzelno. Od-
wiedziliśmy bardzo starą historycz-
ną bazylikę w stylu romańskim. Są 
tam unikatowe ołtarze, rzeźby, reli-
kwie oraz znajduje się Rotunda św. 
Prokopa.

Pragnę skierować specjalne po-
dziękowania dla darczyńców, którzy 
ufundowali mi i mojej żonie piel-
grzymkę  do Matki Boskiej Licheń-
skiej. Z całego serca dziękujemy za 
ten dar, który dla nas ma niewy-
mierne znaczenie. Niech Bóg obdarza 
Was łaskami. Dziękuję organizatorce 
pielgrzymki Anieli Siemczuk. Osobi-
ście życzę Jej na dalszych szlakach 
pielgrzymek wytrwałości i wsparcia 
bożego oraz radości od Maryi.

Dziękuję kierowcy autokaru p. Wi-
toldowi Marcińskiemu za bezpieczną 
podróż.

A.M.B.
Pielgrzym

Piotr Daszkiewicz
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B I B L I O T E K A

Wręczenie nagród najlepszym czytelnikom
24 czerwca w czytelni naszej Biblioteki zebrali się najlepsi w kończącym się roku szkolnym czytelnicy z Zespołu 

Szkół w Choczewie.
Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyli wicewójt Gminy Choczewo Pan Robert 

Lorbiecki i Kierownik Biblioteki Pani Beata Żuk. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku ani wspólnego zdjęcia na zakoń-
czenie. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i mamy nadzieję, że po wakacjach zarówno dzieci, jak i młodzież będą 
czytać jeszcze więcej i chętniej.

Parafrazując słowa Wisławy Szymborskiej „ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymy-
śliła”.
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Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej
w miesiącach: lipiec, sierpień

Poniedziałek 8:00-15:00
Wtorek  9:00-17:00
Środa  8:00-15:00
Czwartek  9:00-17:00
Piątek  8:00-15:00

Wręczenie nagród najlepszym czytelnikom

Wręczenie nagród najlepszym czytelnikom
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IX Edycja

IX edycja

Wejherowskiego Konkursu Literackiego

„Powiew Weny”

o Grand Prix Prezydenta Miasta Wejherowa

PATRONAT:

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

Motto konkursu w 2014 r.:

Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń,

dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju.

Albert Schweitzer

Prace,  oznaczone  kategorią,  należy  dostarczyć  w  trzech  egzemplarzach

maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kaszubska 14

84-200 Wejherowo

z dopiskiem: Powiew Weny

Termin zgłaszania prac: do   24 października 2014 r.

*****

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Wejherowie  zaprasza  na

bezpłatny  Biblioteczny Plener Literacki:  pobudzamy pisarskie

zdolności i uczymy posługiwać się słowem, które odbywać się

będą  w  dn.7.08,  11.08.-  13.08.  i  19.08.-  20.08.br. pod

kierunkiem Daniela Odiji. Wykłady i warsztaty kierowane są do

osób  dorosłych  planujących  wziąć  udział  w  Powiewie  Weny,

innych konkursach literackich lub redagujących noty prasowe,

recenzje, opinie.

Zapisy w godzinach pracy prowadzi Wypożyczalnia dla Dorosłych

MBP. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego w przyjęciu

obowiązuje kolejność zapisu.
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Krzyżówka Serpentyna (13) 

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 4 sierpnia 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka  „ Kresy”,  a zwycięzca 
zostanie wyłoniony  5 sierpnia w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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kwestionariusz z pytaniami (7) – uczeń Chrystusa (7) –  Bernard 
śpiewający basem (6) - czołowe i przynosowe (6) – wskaźnik inteligencji 

(6) – głowy, z nadmiaru wrażeń (6) – Apoloniusz, trener Adama Małysza (6) – 
ubija nartostrady (6) – japoński teatr (6) – antonim eksportu (6) – 
 pianista kawiarniany (5) – żeglarska linka z ciężarkiem (6) – 

zgorzkniały trunek (6) – i Konwicki i Kościuszko (7) – strącenie poprzeczki 
przez skoczka (7) – jeden z księżyców Urana (5) -  figowy lub laurowy (6)- 

 półwysep z Jałtą (4) 
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