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

poniedziałek w godzinach
od 9.00 do 17.00.

Zapraszam również na mój profil Facebook Wiesław Gębka

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Bronisław Nowak 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy 

w każdy poniedziałek

od 16.00 do 17.00, tel. 667 571 698.

LIV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 6 sierpnia 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 

LIV się sesja Rady Gminy Choczewo.
Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy 

oraz informacje Wójta o działalności międzysesyjnej.
Na wniosek radnego Z. Szafoniego z porządku obrad (stosunkiem głosów 8 – za, 7 – przeciw) zdjęto podjęcie uchwał:
- uchwała w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Choczewie;
- uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Choczewo oraz jej 
jednostkom podległym, warunków dopuszczalno-
ści pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wska-
zania podmiotów uprawnionych do udzielania 
tych ulg;

- uchwała w sprawie likwidacji samorządowego 
zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Choczewie w celu zawiązania 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

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

Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na 

realizację zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. (15 głosów za)

2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. (15 – za)
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizacje zadania przebu-

dowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo - Łętowo na odcinku ul. J. Kusocińskiego w miejscowości 
Choczewo. (15 – za)

4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowa-
dzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. (15 – za)

5. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (15 – za)

6. Uchwała - zmieniająca uchwałę nr XXXI/216/13 Rady Gminy 
Choczewo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo. (15 – 
za)

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
położonych w obrębie Zwartówko stanowiących własność Gminy 
Choczewo. (14 – za, 1 – wstrzymując się)

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
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położonej w obrębie Zwartówko stanowiącej własność Gminy Choczewo. (14 – za, 1 – wstrzymujący się)
9. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chocze-

wo. (15 – za)
10. Uchwała w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Choczewo. (13 – za, 2 – wstrzy-

mujące się)
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Choczewo. (11 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzy-

mujące się)

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

Szanowni Państwo!
Przystępujemy do opracowania lokalnej strategii Gminy Choczewo na lata 2015-2021. To ważny dokument, 

który określał będzie kierunki rozwoju i cele strategiczne na najbliższe lata.
Chciałbym, aby w tworzeniu tak ważnego aktu uczestniczyło szerokie grono ludzi, którzy będą reprezento-

wać wszystkie środowiska, a wypracowana strategia spełniała oczekiwania jak największej grupy mieszkań-
ców i była owocem naszej wspólnej pracy, bowiem realizować ją będą kolejne nasze samorządy.

Pierwsze spotkanie zespołu tworzącego dokument odbędzie się 25 sierpnia o godz. 17.00 w Sali Konferencyj-
no-Wystawowej CIT. Niektórzy z Państwa otrzymali zaproszenia, ale udział w pracach zespołu jest otwarty. 
Serdecznie zapraszam wszystkich, których interesuje los Gminy i chcieliby decydować o jej najbliższej przy-
szłości. Chęć pracy w zespole można zgłaszać elektronicznie na adres rada@choczewo.com.pl. Na ten sam 
adres można także przesyłać swoje uwagi, sugestie i propozycje na temat strategii.

Serdecznie zapraszam i liczę na Wasz udział.
Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

Apel do sąsiada z ul. Wojska Polskiego w Choczewie:
Prosimy, nie spalaj w swoim piecu tego, co nie powinno być w nim spalane. Trujesz okolicz-

nych sąsiadów i niszczysz środowisko!
Mieszkańcy z ul. Wojska Polskiego w Choczewie

PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Powrócił problem zagospo-

darowania nieczystości ciekłych. 
Ceny za opróżnianie szamb w se-
zonie wzrosły, a właściciele posesji 
gdzie są wyłącznie zbiorniki bezod-
pływowe są niezadowoleni. Nawet 
piszą skargi...

Wójt Wiesław Gębka: Rada Gmi-
ny poprzedniej kadencji i Wójt – mój 

poprzednik, przyjmując projekt bu-
dowy oczyszczalni w Choczewie, nie 
wzięli pod uwagę faktu, że Gmina 
Choczewo intensywnie się rozwija i 
jest gminą turystyczną, którą w se-
zonie letnim odwiedza coraz więcej 
turystów. Nowa oczyszczalnia może 
przyjąć zrzut ścieków dowożonych 
z sześciu samochodów dziennie. 
Obecnie, zbyt mała moc przerobo-
wa, powoduje, że musimy korzystać 
z oczyszczalni w Gniewinie i Kroko-
wej, co powoduje zwiększenie kosz-
tów wywozu nieczystości płynnych, 
a dla indywidualnego klienta ozna-
cza to również wyższą cenę.

w.w.: Corocznie Gmina zbiera 
więcej pieniędzy z opłaty miej-

scowej, tzw.klimatycznej. Oczeki-
wania chyba jednak są znacznie 
większe...Czy ma Pan sposób na 
skuteczniejsze wyegzekwowanie 
tych należności?

Wójt W. Gębka: Pobór opłaty kli-
matycznej przebiega bez większych 
problemów, a osoba, zatrudniona w 
sezonie letnim w celu jej pobierania, 
nieustannie przypomina kwatero-
dawcom o konieczności pobierania 
jej od turystów. Natomiast pieniądze 
z niej pochodzące wydatkowane są 
zgodnie z tym, co obiecałem – wy-
datkujemy je tak, jak życzą sobie 
tego sołectwa, na których terenie jest 
ona pobierana. Do tej pory udało się 
wybudować chodnik w Lubiatowie i 
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podejście dla pieszych w stronę plaży 
w Stilo. Chcemy pokazać także przy-
jezdnym, że ich pieniądze przezna-
czane są na polepszenie infrastruk-
tury turystycznej i w efekcie służą 
im samym. Warto zatem ponieść te 
niewielkie koszty dla własnego do-
bra. Do tej pory jedynie Słajszewo nie 
skorzystało z funduszy zebranych 
z opłaty klimatycznej. Apeluję więc 
do kwaterodawców oraz właścicie-
li pensjonatów i domków letnisko-
wych, aby pobierali tę opłatę od tury-
stów, gdyż dzięki temu mają szansę 
radykalnie zmienić wizerunek swo-
jego sołectwa, a zaniechanie pobo-
ru jest szkodliwe dla każdej z tych 
miejscowości, w których taka opłata 

obowiązuje. Mam nadzieję, że wzro-
śnie liczba osób, które będą rzetelnie 
wywiązywać się z obowiązku pobie-
rania opłaty klimatycznej od przyjeż-
dżających do nich turystów.

w.w.: Wszyscy kierowcy z niecier-
pliwością oczekują na zapowiada-
ny już wcześniej remont ulicy Ku-
socińskiego w Choczewie. Jaka jest 
szansa na realizację tego projektu?

Wójt W. Gębka: Projekt na przebu-
dowę ulicy Kusocińskiego w Chocze-
wie został już wykonany, a pienią-
dze na ten cel zostały zabezpieczone 
w budżecie. Na sesji 6.sierpnia Rada 
Gminy podjęła stosowną uchwałę o  
udzieleniu pomocy finansowej po-

wiatowi wejherowskiemu w wyso-
kości 200 tys.zł na remont tej drogi. 
Powstał jednak problem z wycinką 
kilku drzew, które przeszkadzają w 
realizacji przebudowy. Ponieważ jest 
to droga powiatowa, za całość prac 
związanych z projektem, odpowie-
dzialne jest Starostwo, które zała-
twia w RDOŚ wszystkie formalności 
w sprawie wycinki drzew, co daje 
szansę na to, że droga ta zostanie 
wyremontowana solidnie – powsta-
nie odwodnienie i chodniki. Nato-
miast w przypadku, gdy nie uzyska-
my zgody na wycinkę tych drzew, 
postanowiono, że wyleje się jedynie 
dywanik, który również poprawi ja-
kość tej drogi.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI 
DO SIECI KANALIZACYJNEJ W ZWARTÓWKU I PRZEBENDOWIE

Utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W związku z wybudowaniem sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
no-tłocznej Zwartówko – Zwartowo 
– Przebendowo – Żelazno gm. Cho-
czewo, Wójt Gminy zgodnie z obo-
wiązującym prawem przypomina o 
obowiązku przyłączenia właścicieli 
nieruchomości we wsiach Zwar-
tówko i Przebendowo do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 
Zwolnienie z tego obowiązku może 
nastąpić tylko w przypadku gdy nie-
ruchomość została wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię ścieków, 
spełniającą wymagania określone w 
przepisach odrębnych. 

Każdy właściciel nieruchomo-
ści położonej we wsi Zwartówko i 
Przebendowo w celu przyłączenia 
się do sieci kanalizacyjnej winien 

jest niezwłocznie złożyć wniosek do 
Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Choczewie o wydanie 
warunków technicznych przyłącza 
wraz z oświadczeniem o stanie praw-
nym nieruchomości. Dokumenty te 
należy pobrać w Zakładzie lub na 
stronie internetowej www.chocze-
wo.zakladkomunalny.com. Opłata 
za ustalenie i wydanie warunków 
technicznych wynosi – 100 zł.

 Na podstawie wydanych 
warunków technicznych właści-
ciel nieruchomości może wykonać 
przyłącze kanalizacyjne na zasadach 
przedstawionych poniżej:

1/ przyłącze wykonuje sam (wcze-
śniej zgłaszając rozpoczęcie robót do 
Zakładu) i przed zasypaniem  wy-
kopu zgłasza do odbioru, po czym 
przedstawiciel Zakładu dokonuje od-
bioru – koszty odbioru to 185 zł.

2/ sam wykonuje prace ziemne, a 
Zakład wykonuje przyłącze z wła-
snych materiałów – koszt 100  zł/mb 
(w cenie zawarty jest odbiór).

3/ wszystkie prace wykonuje Za-
kład wraz z materiałami – koszt 150 
zł/mb (w cenie zawarty jest odbiór).

Podane stawki przyjmuje się za 
każdy rozpoczęty metr przyłącza.

Wójt Gminy Choczewo informu-
je, że uchylanie się właścicieli nie-
ruchomości od nałożonego ustawą, 
obowiązku przyłączenia nierucho-
mości do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej, nie znajduje żadnego prawne-
go uzasadnienia. W takim przypadku 
Wójt ma możliwości prawne: wyda-
nia decyzji nakazującej wykona-
nie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach) oraz sankcji grzywny (art. 
10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach). Wykona-
nie decyzji nakazującej przyłączenie 
podlega egzekucji w trybie przepisów 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o po-
stępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji (Dz. U. z 2012 r.  poz.1015).

W związku z występującymi przy-
padkami awarii przyłączy wodocią-
gowych i kanalizacyjnych pragnę 
wyjaśnić kwestię prawną przyłą-
czy, którą reguluje Ustawa z dnia 07 
czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków”.

Powyższa Ustawa w Art. 2 ust. 5 i 6 
definiuje:
• przyłącze kanalizacyjne – 
odcinek przewodu łączącego we-
wnętrzną instalację kanalizacyjną 

w nieruchomości odbiorcy usług z 
siecią kanalizacyjną za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budyn-
ku, a w przypadku jej braku do gra-
nicy nieruchomości gruntowej,

• przyłącze wodociągowe – od-
cinek przewodu łączącego sieć wo-
dociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości od-
biorcy usług wraz z zaworem za wo-
domierzem głównym.

Natomiast Art. 5 ust. 2 mówi o tym, 
że odbiorca usług odpowiada za za-

pewnienie niezawodnego działania 
posiadanych instalacji i przyłączy 
wodociągowych lub instalacji i przy-
łączy kanalizacyjnych z urządze-
niem pomiarowym włącznie.

To znaczy, że za utrzymanie w 
należytym stanie przyłączy wodo-
ciągowego i kanalizacyjnego odpo-
wiedzialny jest odbiorca usług, który 
zgodnie z Art. 15 ust. 2 ustawy, wcze-
śniej musi zapłacić również za ich 
wybudowanie i jest ich właścicielem.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 
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marca 2006 roku stwierdził, że „przy-
łącza zawsze stanowią odrębne od 
sieci rzeczy ruchome (nie są jej czę-
ściami składowymi). To samo doty-
czy posiadania.

O ile bowiem urządzenia, nawet 
stanowiące własność odbiorców, 
służą przede wszystkim przedsię-
biorstwu wodociągowo-kanaliza-
cyjnemu (np. wodomierze), o tyle 
przyłącza służą przede wszystkim 
odbiorcy, nawet jeśli technicznie 
wchodzą w skład sieci”.

Ideą powyższej ustawy i rozporzą-
dzenia ministra budownictwa z 28 
czerwca 2006 roku w sprawie okre-
ślania taryf (...) jest indywidualizacja 
kosztów świadczenia usług, tak by 
eliminować sytuacje, w których ogół 

odbiorców finansuje świadczenia na 
rzecz poszczególnych podmiotów. 
Jest to bardzo ważne, zważywszy że 
przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjne mają prawny obowiązek 
kalkulowania swoich przychodów 
w sposób zapewniający pokrycie 
wszystkich uzasadnionych kosztów 
działania. Oznacza to, iż wszelkie 
koszty przedsiębiorstwa znajdują 
odzwierciedlenie w stosowanych 
cenach i stawkach opłat, zatem są 
zawsze pokrywane ostatecznie przez 
wszystkich odbiorców. W związku 
z tym przejęcie przez przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne 
odpowiedzialności finansowej za 
utrzymanie wszystkich przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

(które są własnością odbiorcy) pro-
wadziłoby do przerzucenia kosztów 
indywidualnych odbiorców na ogół 
mieszkańców i byłoby niezgodne z 
prawem i społecznym odczuciem 
słuszności.

Reasumując powyższe, charakter 
techniczny przyłączy wodociągo-
wych i kanalizacyjnych powoduje, 
iż zawsze stanowią one odrębne 
od sieci rzeczy ruchome. To samo 
dotyczy kwestii posiadania. O ile 
bowiem urządzenia i sieci służą 
przede wszystkim przedsiębior-
stwu, o tyle przyłącza służą przede 
wszystkim odbiorcy, nawet jeśli 
technicznie wchodzą w skład sieci.

ŚWIĘTO GMINY CHOCZEWO
W dniu 19 lipca na terenie Gmin-

nych Obiektów Sportowych w Cho-
czewie, a także na plaży w miej-
scowości Lubiatowo przy przejściu 
na plażę nr 42 miały miejsce wyda-
rzenia związane z organizowanym 
Świętem Gminy Choczewo, a także z 
12 Pomorskim Zlotem VW garbus.

Od około godziny 10:00 na plaży 
rozpoczęły się Plażowe Mistrzostwa 
Budowniczych Zamków z Piasku, 
które przyciągnęły uwagę bardzo 
wielu kibiców, a także dużo radości 

biorącym udział w zawodach organi-
zowanych na terenie polskiego wy-
brzeża. Oprócz samego budowania 
wypoczywający na plaży mieli moż-
liwość wzięcia udziału w wielu kon-
kurencjach dodatkowych, takich jak: 
składanie katamaranów na czas, 
mini turniej siatkówki na przeciąga-
niu liny kończąc. W tym samym cza-
sie na Gminnych Obiektach Sporto-
wych w Choczewie na odnowionym 
boisku do piłki plażowej odbywał 
się Turniej Siatkówki organizowany 

przez Stowarzyszenie STEK „Wspólna 
Przyszłość”.

W związku z tegorocznym „Bajko-
wym zlotem” garbusiarzy zorganizo-
wana została parada piesza na tere-
nie Choczewa skandująca zabawne 
hasła i podśpiewująca przez całą 
trasę. Około godziny 16 rozpoczął się 
wstęp do głównej części wydarzeń 
tego dnia w Choczewie. Rozpoczę-
to od występów naszych młodych 
gminnych artystów, a mianowicie 
od Aleksandry Łasińskiej oraz Mi-

OPŁATY ZA ODPADY

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

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

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

Zmiany deklaracji dokonujemy w 
przeciągu 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiła zmiana danych określo-
nych w deklaracji. Korekty deklaracji 
może dokonać wyłącznie osoba, któ-

ra złożyła pierwszą deklarację.

Przykład. Student powraca na czas 
trzymiesięcznych wakacji do ro-
dzinnego domu w gminie Choczewo. 
Wówczas należy złożyć deklarację z 
korektą i zgłosić na czas 3 miesięcy 
dodatkową osobę w gospodarstwie. 
Przypominany, opłata za odpady ty-
czy się osób faktycznie zamieszkują-
cych daną nieruchomość, a nie osób 
zameldowanych. 

Opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi należy wpłacać na 
rachunek Urzędu Gminy Choczewo, 
prowadzony przez Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Wejherowie Oddział 
Choczewo na  nr rachunku 72 8350 
0004 2600 0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy po-
dać dane osoby składającej deklara-
cję, adres nieruchomości (dla której 
składana była deklaracja). W tytu-
le wpłaty należy wpisać: opłata za 
odpady za okres ….. . Opłatę należy 
uiścić w wysokości podanej w de-

klaracji. Przypominamy, że jest ona 
zależna od ilości osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość. Miesięcz-
na stawka opłaty za odbiór śmieci w 
gminie Choczewo wynosi 8,00 zł od 
osoby, jeśli odpady są segregowane i 
16,00 zł w przypadku braku segrega-
cji.

Informujemy, iż możliwe jest do-
konywanie opłaty za okres z góry np. 
dokonywanie wpłat w formie kwar-
talnej, bądź na pół roku. W takim 
przypadku ważne jest dokładne opi-
sanie w tytule wpłaty okresu za jaki 
dokonywana jest wpłata.

W przypadku niezapłacenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wypełniona przez 
Państwa deklaracja o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi jest podstawą do 
wystawienia tytułu wykonawczego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2012 r., poz. 1015).
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chała Hajkowicza, na których wy-
stęp zebrała się spora grupa ludzi. 
Tuż po występach młodych i uta-
lentowanych, wręczono nagrodę dla 
zwycięzców Turnieju Siatkówki or-
ganizowanego przez Stowarzyszenie 
STEK, w wysokości 1000 zł.

Około godziny 18 na scenę wkroczył 
Kabaret Skeczów Męczących, który 
przyciągnął uwagę prawie 2,5 tys. 
osób, zarówno mieszkańców, jak i 
wypoczywających na terenie gminy 
turystów. Tuż po ich występie swój 
kunszt muzyczny zaprezentował 
zespół White Room z Wejherowa, a 
następnie kabareciarz Jacek Ziobro. 
Aby nikomu nie zabrakło rozrywki, 
około godziny 21 występy rozpoczę-
ły gwiazdy wieczoru - zespoły Selekt 
oraz Fantastic Boys, które rozruszały 
publiczność na tyle aby ruszyła ona 

do tańca. Chwilkę po godzinie 23 ca-
łość wydarzeń scenicznych upięk-
szył kilkunastominutowy pokaz fa-
jerwerków. Ostatnimi występami 
w programie były występy zespołu 
Chłodny Tata oraz Dj’a Krzyckiego i 
Dj’a Pawła, którzy przyjechali do nas 
na zaproszenie organizatorów 12 Zlo-
tu VW Garbus. Zabawa trwała aż do 
godziny 2 w nocy. Nad właściwym 
przebiegiem imprezy czuwał Zastęp-
ca Wójta Gminy Choczewo Pan Ro-
bert Lorbiecki.

Podczas trwania festynu każ-
dy mógł skorzystać z przeróżnych 
atrakcji - od przejażdżki zabytko-
wym ciągnikiem, poprzez dmucha-
ne zjeżdżalnie, czy kule wodne oraz 
strzelnicę, a na stoiskach Kół Gospo-
dyń Wiejskich kończąc. Panie spe-
cjalnie na ten dzień przygotowały 

swoje najlepsze specjały kulinarne, 
jak również wykonane ręcznie ob-
razy, serwetki. Swoje stoiska miały 
również Kaszubski Bank Spółdziel-
czy, Lane Energy Poland, a także PGE 
EJ1. To ostatnie przyciągało uwagę 
pokazami tańca, turniejami dla dzie-
ci w piłkę nożną oraz konkursami z 
nagrodami.

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
firmom i instytucjom, a także wy-
stawcom, którzy pomogli w zorgani-
zowaniu wydarzenia, a szczególnie 
firmie Audioline za ogromny wkład 
pracy w przygotowanie sceny oraz 
zaplecza technicznego tego dnia, Sto-
warzyszeniu STEK „Wspólna Przy-
szłość” za świetne zorganizowanie 
Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej, 
Restauracji Kasztanowy Gościeniec, 
która zaprezentowała ogromne za-
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„POJEŹDZIJMY RAZEM NA WROTKACH…”

angażowanie we właściwe przygoto-
wanie punktów gastronomicznych, 
Kaszubskiemu Bankowi Spółdziel-
czemu za współorganizację wyda-
rzenia, a także PGE EJ1 za przygo-
towanie strefy fitness oraz stoiska 
edukacyjnego o energetyce jądrowej. 
Specjalne podziękowania należą się 
również Paniom z naszych Kół Go-
spodyń Wiejskich za przygotowanie 
przepysznych potraw oraz ręcznie 
zrobionych wyrobów hafciarskich 
oraz malarskich.

/A.W./

„W przygotowanie Święta Gminy 
Choczewo, połączonego z Pomorskim 
Zlotem VW Garbusów, które stało 
się już w naszej Gminie tradycją, jak 

zawsze zaangażowanych było wiele 
osób, którym serdecznie dziękuję. Cie-
szę się, że pomimo niskiego budżetu 
przeznaczonego na ten cel, udało się 
zorganizować rewelacyjną imprezę. 
Plażowe Mistrzostwa Budowniczych 
Zamków z Piasku które odbyły się 
na plaży w Lubiatowie, Turniej Siat-
kówki Plażowej zorganizowany przez 
Stowarzyszenie STEK i oczywiście Zlot 
VW na terenie Gminnych Obiektów 
Sportowych, występy znanych ka-
baretów i zespołów muzycznych, to 
tylko niektóre z atrakcji przygotowa-
nych na ten dzień, a zwieńczonych 
fantastycznym pokazem sztucznych 
ogni. Wszystkim pracownikom dzię-
kuję za zorganizowanie tak wspania-
łej imprezy, która przyciągnęła nie 

tylko mieszkańców całej Gminy, ale 
także wypoczywających na jej terenie 
turystów. Dziękuję mojemu zastępcy 
– Panu Robertowi Lorbieckiemu, Panu 
Andrzejowi Wiśniewskiemu, Pani Syl-
wii Płotka, Panu Andrzejowi Lessnau 
oraz sprzątającym wolontariuszom 
za sprawną organizację i dopracowa-
nie szczegółów. Szczególne podzięko-
wania chciałbym skierować do Pana 
Rafała Fetta za to, że w wyjątkowy 
sposób zadbał o stronę kulinarną im-
prezy. Mieszkańcom i gościom dzię-
kuję za tak liczne przybycie i wspólną 
zabawę.”

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

Długodystansowy Puchar Polski we 
wrotkarstwie szybkim to największa 
ranga zawodów w Polsce i dlatego 
właśnie postanowiłem wraz z Gminą 
Choczewo by wrotki na Kaszubach 
zyskały taką rangę oprócz Pucharu 
Kaszub, który w Choczewie gości już 
drugi raz tym razem pod hasłem: 
„Pojeździjmy razem na Wrotkach”. 
W poprzednich latach na zawody 
do Choczewa przyjeżdżali ochotni-
cy mieszkający w Polsce Północnej. 
Pomyślałem, że punkty zbierane do 
klasyfikacji PP będą bodźcem do tego, 
by do Choczewa zjechała cała czo-
łówka polskich wrotkarzy współza-
wodniczących o miano najlepszego. 
Tak się też stało choć nie całkiem.

Co prawda przyjechała nasza naj-
lepsza zawodniczka - Aleksandra 
Goss z grupy Jabra Roller team, któ-
ra w zeszłym roku zdobyła Puchar 
Świata we wrotkarstwie szybkim, 
przyjechali panowie - Wojciech Ba-
ran i Bartosz Chojnacki z grupy -ma-

pei-gps hosting-BDC, którzy od kilku 
lat są najlepszymi i niedościgniony-
mi zawodnikami i póki co nie ma na 
nich mocnych, to jednak liczyłem 
na znacznie większą frekwencję! Za-
wiedli mnie zawodnicy z Małopolski, 
Śląska, terenów Polski południowej.

Choczewskie zawody obserwowały 
władze Polskiego Związku Sportów 
Wrotkarskich na czele z Prezesem - 
panem Jerzym Pisarkiem i sekreta-
rzem gener. Bartoszem Pisarkiem. 
Trasę zawodów poprowadziłem nie 
jak poprzednio w Kopalinie i Lubiato-
wie, ale z Choczewa przez Żelazno do 
nawrotu na wysokości Gościęcina i z 
powrotem. Zawodnicy mieli do po-
konania dwie pętle o długości około 
20 km, dla mniej wytrzymałych zor-
ganizowaliśmy mniejszy dystans, 
połowę krótszy. Dzieci startowały w 
dwóch kategoriach do 12 lat i 13-15 na 
dystansach odpowiednio 600 i 1000 
metrów. Wśród dzieci na uwagę za-
sługuje Marek Zgrzywa z Gdańska, 

który za kilka lat przyniesie nam 
jeszcze dużo powodów do radości, bo 
jeździ już teraz rewelacyjnie i naj-
szybciej, a ma dopiero 11 lat.

Co do trasy, to nie była ona tech-
nicznie łatwa. Start na wysokości 
Ośrodka Zdrowia najpierw lekko z 
górki, lecz potem ok 1,5 km pod gór-
kę do ronda w Żelaźnie wyselekcjo-
nował czołówkę, która powiększała 
przewagę nad goniącym ją peleto-
nem. W ucieczce uwagę należy zwró-
cić na Konrada Tatarata z Gdańska z 
grupy Jabra Roller team, który w tym 
sezonie stał się „Odkryciem Roku” i 
chłopak ten, który ma dopiero 18 lat 
„puka” i to ostro do czołówki wrot-
karzy polskich. Jeśli chodzi o Olę 
Gossównę, to przepaść między nią 
a pozostałymi zawodniczkami jest 
bardzo duża. Ola od początku na-
rzuciła tak ostre tempo, że żadna z 
rywalek nie miała siły z nią konku-
rować. Cały dystans nasza mistrzyni 
przejechała więc sama.

Ceremonia zakończenia odbyła 
się na stadionie w Choczewie, gdzie 
zostały wręczone nagrody w klasy-
fikacji generalnej i klasyfikacjach 
wiekowych. Nagrody stanowiły 
bony towarowe do najlepszych skle-
pów wrotkarskich z profesjonalnym 
sprzętem, dyplomy i kwiaty. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy me-
dal i okolicznościową koszulkę nato-
miast wszyscy młodzi uczestnicy /
wszystkie dzieci/ oprócz tego otrzy-
mały nagrody niespodzianki!!! Dzię-
kuję zawodnikom za udział, kibicom 
za doping, a organizatorom należą 
się słowa pochwały! Przyjedźcie do 
nas za rok.

Julian Ziółkowski
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ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ
ROMUALDA ŁOZICKIEGO

Dnia 02.08.2014 r. w Stilo, podczas 
obchodów Światowego Dnia Latar-
nictwa uroczyście odsłonięto tablicę 
upamiętniającą wieloletniego kie-
rownika latarni morskiej Stilo Ro-
mualda Łozickiego.

W uroczystości pod patronatem 
Urzędu Morskiego w Gdyni i Towa-
rzystwa Przyjaciół Narodowego Mu-
zeum Morskiego uczestniczyło wie-
lu zaproszonych gości, w tym Wójt 
Gminy Choczewo Wiesław Gębka 
oraz licznie zgromadzeni turyści.

Płaskorzeźba Romualda Łozickie-
go, na której wyryto napis „Dla za-

chowania w pamięci potomnych, 
niezrównanego gawędziarza utrwa-
lającego wśród zwiedzających sien-
kiewiczowską romantykę zawodu 
latarnika” została uroczyście odsło-
nięta przez członków rodziny, Wero-
nikę Łozicką, dzieci Agnieszkę, Martę 
i Damiana w towarzystwie Prezesa 
Towarzystwa PNMM i Dyrektora UM 
w Gdyni. Pod tablicą kwiaty złożyła 
rodzina i zaproszeni goście, a licznie 
przybyli turyści bardzo chętnie fo-
tografowali się na tle płaskorzeźby 
umiejscowionej zaraz przy wejściu 
do latarni.

CONOCOPHILLIPS ROZPOCZNIE TESTY
ODWIERTU LUBLEWO

Firma ConocoPhilips Poland, po-
siadająca 70% udział operacyjny w 
spółce Lane Energy Poland, ogłosiła, 
że bezpiecznie zakończyła 25 etap 
zabiegu stymulacji hydraulicznej 
odwiertu Lublewo LEP-1ST 1H położo-
nego w basenie zachodniobałtyckim. 
Wkrótce rozpocznie się zaplanowa-
ne na kilka miesięcy testowanie od-
wiertu.

„Rozumiemy zainteresowanie i 
entuzjazm panujący w regionie w 
związku z odwiertem” - powiedział 
Tim Wallace, dyrektor spółki na Pol-
skę. „Dane zebrane w trakcie testu 
będą poddane trwającej kilka mie-
sięcy analizie, co pozwoli nam na 
pełne zrozumienie uzyskanych wy-
ników”.

Dotychczas spółka Lane Energy Po-
land wykonała siedem odwiertów 
w ramach trzech koncesji o łącznej 

powierzchni około 2.000 kilometrów 
kwadratowych, znajdujących się w 
obszarze basenu zachodniobałtyc-
kiego. W lipcu 2013 r. podczas testów 
odwiertu Łebień 2H w północnej czę-
ści Polski uzyskano przypływ gazu 
ziemnego poniżej poziomu wydoby-
cia komercyjnego.

„Do wykonywanych i poddawa-
nych zabiegom stymulacji odwier-
tów zastosowaliśmy najlepsze prak-
tyki i dostępne technologie. Wyniki 
odwiertu Lublewo w nadchodzących 
miesiącach zostaną poddane ocenie 
pozwalającej przyjąć właściwy plan 
działań na przyszłość”, powiedział 
Tim Wallace.

ConocoPhilips jest największą na 
świecie niezależną firmą poszuki-
wawczo-wydobywczą bazującą na 
wydobyciu i zasobach potwierdzo-
nych. Główna siedziba firmy, prowa-

dzącej działalność w 27 krajach, mie-
ści się w Houston w stanie Teksas. 
ConocoPhilips osiąga roczne przy-
chody w wysokości 58 mld USD. Na 
dzień 30 czerwca 2014 r. firma dyspo-
nowała aktywami o łącznej wartości 
122 mld USD oraz zatrudniała około 
19.200 pracowników. Wydobycie z 
działających odwiertów, z wyłącze-
niem Libii, w drugim kwartale 2014 
roku osiągnęło średnio 1,543 miliar-
da baryłek ekwiwalentu ropy naf-
towej dziennie (MBOED), zaś zasoby 
potwierdzone na 31 grudnia 2013 r. 
wynosiły 8,9 mld BOE. 3Legs Reso-
urces jest właścicielem pozostałych 
30% udziałów w spółce Lane Energy 
Poland. 

Więcej informacji na stronie: 
www.conocophillips.com.

(zdjęcie placu wiertniczego na na-
stępnej stronie)
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W ramach współpracy z właścicie-
lami Stadniny Koni i Pałacu w Cieko-
cinku Państwem Bałuk oraz na rzecz 
promocji gminy Choczewo na arenie 
międzynarodowej, podczas Zawo-
dów Jeździeckich Baltica Equestrian 
Tour 2014 w Ciekocinku można było 
odwiedzić pięknie zaaranżowany 
namiot Gminy Choczewo, w którym 
królowały potrawy regionalne przy-
gotowane przez Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Choczewo. 
Na stoisku dostępne były również 
materiały reklamowe i promocyjne 
naszej Gminy oraz rękodzieło i prace 
artystyczne wykonane przez niepeł-
nosprawnych i członkinie Kół Gospo-

dyń Wiejskich.

Baltica Equestrian Tour to jedna 
z czterech najważniejszych imprez 
jeździeckich w dyscyplinie skoków 
przez przeszkody sezonu 2014, na-
leżąca do elitarnego cyklu GRAND 
PRIX WOLNEJ POLSKI TOTALIZATORA 
SPORTOWEGO, podczas której roze-
grany zostanie WIELKI FINAŁ GRAND 
PRIX WOLNEJ POLSKI TOTALIZATORA 
SPORTOWEGO i uroczyste wręczenie 
Pucharu cyklu roku 2014, pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego.

Baltica Equestrian Tour 2014 odbyły 

się w Stadninie Koni w Ciekocinku. 
Impreza rozpoczęła się 5 sierpnia i 
trwała do 17 sierpnia. W zawodach 
startowali zawodnicy z 30 krajów z 6 
kontynentów. Łącznie w Ciekocinku 
udział wzięło blisko pół tysiąca koni.

Lublewo. Plac Wiertniczy

PGE EJ 1 podczas letnich imprez plenerowych 
w gminach lokalizacyjnych: Choczewo,

Gniewino i Krokowa
Po raz kolejny w sezonie wakacyj-

nym spółka PGE EJ 1 zaangażowała 
się w lokalne wydarzenia plenero-
wo-sportowe, prezentując wiedzę o 
energetyce jądrowej mieszkańcom 
gmin Choczewo, Gniewino i Kroko-
wa oraz turystom odwiedzającym 
ten region. W okresie czerwiec – li-
piec, w trakcie sześciu imprez plene-

rowych, stoiska PGE EJ 1 odwiedziło 
w sumie blisko 2 tys. osób.

Głównym celem Spółki było zapre-
zentowanie rzetelnej i obiektywnej 
informacji o energetyce jądrowej i 
samej inwestycji w jak najbardziej 
atrakcyjny i przystępny sposób. – Po-
łączenie dobrej zabawy i aktywności 
ruchowej z działaniami edukacyj-

nymi okazało się trafnym rozwią-
zaniem, bowiem osoby odwiedzające 
stoiska PGE EJ 1 z chęcią angażowa-
ły się w nasze konkursy, dowiadując 
się przy okazji wielu nowych rzeczy z 
zakresu energetyki jądrowej – mówi 
Katarzyna Włodek-Makos, Zastępca 
Dyrektora Biura Komunikacji i Rela-
cji Zewnętrznych PGE EJ 1.

W pierwszej połowie wakacji Spół-
ka była zaangażowana w organizację 
sześciu lokalnych wydarzeń. Jeszcze 
w czerwcu stoisko PGE EJ 1 było obec-
ne podczas III Maratonu Wrotkar-
skiego o Puchar Wójta Gminy Cho-
czewo, gdzie oprócz standardowego 
punktu informacyjnego, ustawiona 
została strefa sportowa. PGE EJ 1 była 
też fundatorem nagród specjalnych 
dla startujących w zawodach.

Dwa lipcowe weekendy to tradycyj-

CHOCZEWSKIE PRZYSMAKI NA MIĘDZY-
NARODOWEJ ARENIE
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nie uroczystości gminne w Gniewi-
nie, Choczewie i Krokowej. Podczas 
tych wydarzeń nie mogło zabraknąć 
PGE EJ 1 z punktem informacyjnym 
i strefą sportową. Dobra zabawa i 
atrakcje związane z grami i quizami 
edukacyjnymi przyciągały do stoiska 
setki zainteresowanych osób.

W lipcu PGE EJ 1 była partnerem 
jeszcze dwóch imprez: zawodów z cy-
klu o Puchar Bałtyku w Nordic Wal-
kingu rozgrywanych w Białogórze 
oraz XIII Festynu Folklorystycznego 
KRANCBAL w Nadolu. Oba wydarze-
nia, choć różne w swoim założeniu, 
przyciągnęły ogromne rzesze miesz-
kańców i turystów, a stoisko PGE EJ 1 
ponownie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem.

Cieszymy się bardzo, że po raz ko-
lejny mogliśmy zaangażować się w 
lokalne inicjatywy, bo czujemy się 
częścią tej społeczności. To dla nas 
także znakomita okazja do dialogu 
z mieszkańcami, wymiany poglą-
dów i edukacji na temat budowy w 
ich sąsiedztwie elektrowni jądrowej. 
Dziękujemy im za zainteresowanie i 
otwartość. Podziękowania należą się 

również władzom lokalnym, które 
blisko współpracowały z nami pod-
czas organizacji naszych aktywności 
– podsumowuje Katarzyna Włodek-
-Makos.

W sierpniu spółka planuje kolejne 
aktywności, m.in. na plażach w Lu-
biatowie oraz w Białogórze. Wakacyj-
ne Punkty Informacyjne obecne będą 

w miejscach atrakcyjnych turystycz-
nie na terenie trzech gmin lokaliza-
cyjnych.

Filmowa relacja z Dni Choczewa i 
Krokowej oraz zawodów Nordic Wal-
king w Białogórze: 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DeVoudEUbYc

ODPOWIEDŹ NA POLEMIKĘ PANA
INŻ. J. HAVERKAMPA PO ARTYKULE „PODRÓŻ 
W CZASIE W POSZUKIWANIU ATOMOWYCH

ZAGROŻEŃ GREENPEACE’U”
Panu inż. Haverkampowi – eksper-

towi Greenpeace’u – nie podoba się 
artykuł „Podróż w czasie – w poszu-
kiwaniu atomowych zagrożeń Gre-
enpeace’u”… Głównym celem tego 
artykułu było zwrócenie uwagi na 
to, że Greenpeace zlecił swym wyko-
nawcom ocenę skutków awarii tak 
mało prawdopodobnych, że zdarzają 
się średnio raz na kilkaset milionów 
lat. Stąd porównania z innymi zjawi-
skami, jakie zdarzyły się w czasie tak 
długich okresów czasu – z wojnami, 
najazdami tatarskimi, wędrówka-
mi ludów, ba nawet z pojawieniem 
się człowieka na Ziemi, z wymiera-
niem dinozaurów i powstawaniem 
oceanów i kontynentów. Pan Ha-
verkamp nie może zaprzeczyć, że 
awarie, o których mówi Greenpeace, 
rzeczywiście są tak mało prawdopo-
dobne. Aby jednak móc napisać pole-
mikę, pan Haverkamp sugeruje czy-
telnikom, że autorzy tego artykułu są 
stronniczy.

Nie podoba mu się sformułowa-
nie, że raport jest napisany przez 

austriackich działaczy antyatomo-
wych. Dziwi mnie, że pan Haver-
kamp próbuje ukryć antyatomowe 
nastawienie Instytutu Studiów  Bez-
pieczeństwa i Ryzyka ISRS w Wied-
niu – przecież wszystkie raporty tego 
Instytutu mają nastawienie antyato-
mowe, co zresztą jest dość oczywiste, 
bo i stanowisko rządu austriackiego 
jest antyatomowe. Każdy ma prawo 
być za lub przeciw atomowi, wiatra-
kom, spalaniu węgla itd. – i póki nie 
mija się z prawdą, nie jest to żad-
nym powodem do wstydu. A ISRS 
nie mija się z prawdą – przytacza w 
swej pracy tylko takie liczby, które 
już wcześniej zostały opublikowane 
przez dostawców reaktorów i są do-
stępne dla wszystkich w Internecie. 
I na przykład AREVA wcale nie ukry-
wa, że awaria ze stopieniem rdzenia, 
a z zachowaniem obudowy bezpie-
czeństwa, może zdarzyć się raz na 
około milion lat. Tym bardziej i my 
nie kwestionujemy tego wcale – pod-
kreślamy jednak, że taka awaria NIE 
powoduje zgonów ludzkich, a zagro-

żenie po niej sięga na około kilometr 
– jeden kilometr – od reaktora. To 
samo przyznają antyatomowi eks-
perci z ISRS.

Różnica zdań dotyczy więc nie tego, 
czy awaria może się zdarzyć, ale czy 
mamy się jej obawiać. Greenpeace 
polecił swym wykonawcom okre-
ślić skutki awarii bardzo rzadkich – i 
wykorzystał ich wyniki. A że awarie 
zdarzające się raz na milion lat nie 
dawały dostatecznego zagrożenia, by 
móc nimi straszyć czytelników, Gre-
enpeace polecił rozważyć też awarie 
ogromnie rzadkie – właśnie te, dla 
których częstość wynosi raz na set-
ki milionów lat. Artykuł „Podróż w 
czasie w poszukiwaniu zagrożeń ato-
mowych Greenpeace’u” nie poddawał 
w wątpliwość rzetelności ISRS, ani 
prawdziwości danych publikowa-
nych przez dostawców reaktorów 
– natomiast pokazywał, że awarie 
tak rzadkie, jak zdarzające się raz na 
okres czasu porównywalny z czasem 
powstawania oceanów i kontynen-
tów, NIE są powodem do niepokoju.
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Projekt „Moja Gmina – moje 
miejsce na Ziemi” współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
już na półmetku. Celem projektu jest 
podnoszenie świadomości i rozwój 
aktywności społeczności lokalnej 
poprzez zainicjowanie społecznej de-
baty nad przyszłością trzech sąsia-
dujących ze sobą gmin - Choczewa, 
Krokowej, Gniewina. Służą temu:

• seminaria dostarczające 
podstawowej wiedzy na tematy 
związane ze zrównoważonym roz-
wojem gmin i kształtujące umiejęt-
ności dialogu, 
• ankietyzacja mieszkańców i 
osób przebywających tu okresowo,
• rozmowy face to face z cieka-
wymi ludźmi.

Zrealizowano 6 spotkań o wspól-
nym tytule „Debaty przy filiżance 
herbaty” 

Debata I - 04.04.2014 - Zrównowa-
żony rozwój i udział społeczny w bu-
dowaniu strategii gmin

Debata II - 25.04.2014 - Jak gospoda-
rować na terenach objętych ochroną 
przyrody

Debata III - 09.05.2014 - Odnawialne 
źródła energii. Oszczędność energii

Debata IV - 30.05.2014 - Oszczęd-
ność i pozyskiwanie energii w opar-

ciu o lokalne możliwości
Debata V - 06.06.2014 - Gospodarka 

odpadami, woda, ścieki. Ochrona kli-
matu przed emisjami

Debata VI - 20.06.2014 - Ogród, wa-
rzywnik, lokalna żywność w gospo-
darstwie agroturystycznym oraz 
zwiedzenie Ośrodka Terapii Zajęcio-
wej dla osób niepełnosprawnych

Debaty
W celu sprawniejszej organizacji 

spotkań Gmina Choczewo udostęp-
niła salę konferencyjną. To dobre 
miejsce na lokalizację spotkań ze 
względu na specyficzne uwarunko-
wania. Chociaż gmina Choczewo po-
siada bardzo atrakcyjną ofertę przy-
rodniczo-krajobrazową, ciążą na niej 
największe problemy gospodarcze. 
Lokalizacja debat ułatwiła aktywiza-
cję mieszkańców właśnie tej gminy. 
Na młodzieżowe debaty organizowa-

Inne twierdzenia pana Haverkam-
pa są już mniej istotne – ale też nie-
ścisłe, np. twierdzenie, że Szwecja 
wycofuje się z energetyki jądrowej 
jest dokładnie przeciwne faktom – 
w Szwecji społeczeństwo i wszystkie 
istotne partie polityczne są ZA budo-
wą nowych większych elektrowni 
jądrowych, a nie za wycofaniem się 
z energetyki jądrowej.

Pan Haverkamp twierdzi, że w Pol-
sce brak jest wystarczającego ubez-
pieczenia od wypadków w elektrowni 
jądrowej – nie jest to prawdą, bo rząd 
polski podpisał wszystkie konwencje 
międzynarodowe określające wyma-
ganą wielkość tego ubezpieczenia. 
Sprawa ta była rozważana podczas 
konsultacji krajowych i transgra-
nicznych – i delegacje Niemiec, Au-
strii i Danii, podobnie jak delegacje 
innych krajów, potwierdziły swymi 
podpisami, że uznają stanowisko 
strony polskiej za słuszne i wystar-
czające. Pan Haverkamp mógł wte-
dy protestować, ale nie zrobił tego, 
natomiast teraz – gdy konsultacje 
już się zakończyły - wysuwa zarzuty 
jako ekspert Greenpeace’u.

A co do ilości ofiar po Czarnobylu 
w Polsce i po Fukushimie w Japo-
nii, to brak skutków zdrowotnych 
tych katastrof w Polsce i w Japonii 
został stwierdzony nie przez eksper-
tów jądrowych, a przez organizacje 
zajmujące się zdrowiem ludzi, ta-
kie jak Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO), Komitet ONZ ds. Skut-
ków Promieniowania Atomowego 

(UNSCEAR), a w Polsce np. przez To-
warzystwo Fizyki Medycznej, Cen-
tralne Laboratorium Ochrony Radio-
logicznej (CLOR) itd. Przypisywanie 
tych stwierdzeń „intencjom dr inż. 
Strupczewskiego” jest wręcz zabaw-
ne, bo sugeruje, że jeden specjalista 
z Polski może decydować o stanowi-
sku komitetów międzynarodowych 
z dziesiątkami ekspertów delegowa-
nych przez rządy różnych krajów. 
W rzeczywistości zaś jest to chwyt 
polemiczny obliczony na dalsze stra-
szenie czytelników. Co zaś do „kilku 
tysięcy przypadków śmiertelnych 
wywołanych rakiem z powodu kata-
strofy w Fukushimie”, jakie rzekomo 
podaje UNSCEAR, najlepszą odpowie-
dzią będzie cytat z raportu UNSCEAR 
przedstawionego na sesji Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2013 
r. i przyjętego przez to Zgromadzenie 
”Dawki promieniowania otrzyma-
ne przez ludność podczas pierwszego 
roku po awarii i oczekiwane w cią-
gu całego życia są małe albo bardzo 
małe. W przyszłości nie należy ocze-
kiwać żadnych dostrzegalnych zmian 
w częstości występowania nowotwo-
rów i chorób dziedzicznych, wywoła-
nych przez promieniowanie jonizują-
ce uwolnione w Fukushimie; ponadto 
nie jest spodziewany wzrost częstości 
urodzeń dzieci z wadami genetyczny-
mi”.

Ale straszenie ludzi przez Green-
peace nie jest wcale zabawne. Jak 
stwierdza tenże raport UNSCEAR 
„Najważniejszy efekt zdrowotny mia-

ły skutki psychiczne trzęsienia ziemi 
i tsunami, a także strach przed po-
strzeganym ryzykiem narażenia na 
promieniowanie”. Straszenie ludzi 
może mieć tragiczne rezultaty - aż 
do zgonu ludzi bojących się promie-
niowania.

Czy straszący promieniowaniem 
Greenpeace nie zdaje sobie sprawy, 
jakie szkody zdrowotne przynosi 
życie w strachu? Greenpeace twier-
dzi, że trzeba uwzględniać wszystkie 
awarie, choćby najrzadsze. Twórcy 
reaktorów III generacji wprowadzili 
takie środki ostrożności, że te groźne 
awarie zdarzają się ogromnie rzad-
ko. I właśnie redukcja ich częstości 
była celem dla twórców III generacji 
reaktorów. Ale Greenpeace nie przyj-
muje tego do wiadomości. Greenpe-
ace utrzymuje się z wpłat dokonywa-
nych przez ludzi przekonanych, że 
w ten sposób ratują Ziemię. Aby ich 
przekonać, potrzeba efektownych 
twierdzeń, w rodzaju tych, opubli-
kowanych przez Greenpeace w jego 
oświadczeniu w marcu tego roku.

Dla nas jednak awaria zdarzająca 
się raz na miliony lat NIE jest powo-
dem do niepokoju. A Polska – budu-
jąca reaktory III generacji, właśnie 
zabezpieczone przed częstszymi 
awariami – daje przykład, jak należy 
podchodzić do  bezpieczeństwa czło-
wieka.

Dr inż. A.Strupczewski,
prof. nadzw. NCBJ, mgr Ł. Koszuk

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12  pke.gdansk@gmail.com
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ne dopołudnia przychodzili też gim-
nazjaliści z Zespołu Szkół Im. Unii 
Europejskiej w Choczewie. Niemniej, 
seminaria organizowane zgodnie 
z planem do końca czerwca były 
otwarte dla uczestników ze wszyst-
kich trzech gmin, a także gości ko-
rzystających tu z wypoczynku.

W debatach zabierali głos:
• włodarze Urzędów Gmin i 
Rad Gminnych;
• wykładowcy z Uniwersytetu 
Gdańskiego (Instytutu Politologii i 
Wydz. Chemii), oraz z Wyższej Szkoły 
Zarządzania Środowiskiem w Tucho-
li;
• przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych: Polskiego Klubu 
Ekologicznego, Instytutu na Rzecz 
Ekorozwoju, Kół Gospodyń Wiej-
skich, Stowarzyszenia Turystyczne-
go Wydma Lubiatowska, Społecznego 
Komitetu Zrównoważonego Rozwoju 
w Choczewie;
• przedstawiciele Fundacji: 
Bałtyckiej Agencji Poszanowania 
Energii, Fundacji Rozwoju EkoEener-
getyki w Gdańsku, Fundacji Wspiera-
nia Inicjatyw Ekologicznych, Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Wczasowego 
„Spotkajmy się” Fundacji Anny Dym-
nej;
• przedstawiciele FIRMY EKO-
PAN, produkującej roślinne oczysz-
czalnie ścieków i FIRMY SŁONECZNA 
GRUPA zajmującej się instalowaniem 
kolektorów słonecznych i fotoogniw.

Potencjał sąsiadujących i współ-
pracujących ze sobą gmin

Niezwykła przyroda i zachwyca-
jące krajobrazy są tu wszędzie. O 
każdej porze roku można podziwiać 
rozległe obszary leśne, pola, jeziora, 
uroki pasa nadmorskiego – kapryśne 
fale morskie i piaszczyste plaże. Do 
wędrówek zdrowotnych zachęcają 

łagodne warunki klimatyczne i nie-
zwykle czyste powietrze (wskaźnika-
mi są porosty na korze przydrożnych 
drzew).

To atrakcyjne warunki do wy-
poczynku, dla wczasowiczów i tu-
rystów, rekonwalescentów oraz 
dogodne miejsce do uprawiania 
sportów, rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych i seniorów. A kolejną 
ofertę wzbogacania rynku pracy daje 
słońce, wiatr i uprawy roślin ener-
getycznych. Pozyskiwanie energii z 
naturalnych źródeł, oszczędza środo-
wisko przed eksploatacją surowców, 
skraca czas oczekiwania na powsta-
nie inwestycji, eliminuje import su-
rowców do produkcji energii, kosz-
townych technologii oraz wysoko 
kwalifikowanej kadry specjalistów.

Tereny naszych gmin stanowią 
bazę do rozwoju: turystyki rekreacyj-
nej (wczasy, kolonie, obozy) turystyki 
zdrowotnej (sanatoria, domy opieki, 
usługi fizjoterapeutyczne), sportów 
(wodnych, konnych, usprawniają-
cych fizycznie itd.) działalności edu-
kacyjnej i szkoleniowej (z kursami 
zawodowymi dla miejscowej ludno-
ści), działalności rolniczej (zdrowa 
żywność i biomasa do celów energe-

tycznych), rozproszonej działalności 
produkcyjnej (OZE i energetyka pro-
sumencka).

Społeczność lokalna i podziały:
• ludność napływowa - spro-
wadzona w ramach zasiedleń po 
odzyskaniu niepodległości: (rolnicza 
– dawni pracownicy PGR-ów i prze-
mysłowa - związana z pierwszą de-
cyzją o budowie EJ w latach osiem-
dziesiątych).
• kaszubi i mniejszość nie-
miecka - grupy ludności pozostałej 
w tych gminach po zawierusze wo-
jennej.
• ludność osiedlająca się tu 
w ostatnich latach - znacząca gru-
pa, która pojawiła się w celu roz-
winięcia działalności: turystycznej, 
usługowej, uruchomienia drobnej 
produkcji żywności czyli właściciele 
pensjonatów, gospodarstw agrotury-
stycznych, handlowcy.
• turyści i wczasowicze regu-
larnie odwiedzający tereny nadmor-
skie - choć stanowią niestałą, za to 
bardzo liczną i aktywną grupę – ich 
pobyt, ma niebagatelny wpływ na 
rozwój rynku usług turystycznych, a 
więc znaczne wpływy z podatków do 
gminnej kasy.

Nowe podziały wśród społeczności 
lokalnych rozpoczęły się przed czte-
rema laty od wskazań lokalizacyj-
nych elektrowni jądrowej. W kon-
sekwencji został zahamowany obrót 
ziemią, rozpłynęli się inwestorzy. 
Doprowadziło to do strat, a tym sa-
mym do ubożenia gmin i lokalnych 
społeczności. Merytoryczną debatę 
nad koncepcją rozwoju energetyki 
na Pomorzu zastąpiono promocją EJ, 
co podzieliło mieszkańców na gru-
py zwolenników i przeciwników tej 
technologii tworząc zarzewie kon-
fliktów społecznych.

Kierunki rozwoju
A przecież istnieją już alternatyw-

ne rozwiązania, koncepcje strategii 
energetycznej na miarę XXI wieku, 
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polegające na czerpaniu energii z za-
sobów odnawialnych, korzystaniu z 
energetyki rozproszonej, ogranicza-
jącej przesyły na dalekie odległości. 
Otwiera się perspektywa na nowe 
rynki pracy - działalność prosumenc-
ką i tworzenie spółdzielni energe-
tycznych (wg, doświadczeń niemiec-
kich) oraz ułatwienia w procesach 
wdrażania energooszczędnych roz-
wiązań na różnych obszarach gospo-
darki - np. w budownictwie. Postęp 
w rozwoju energetyki odnawialnej 
w ostatnich latach jest tak duży, że 
warto pokusić się o opracowanie 
bardziej przyjaznej strategii ener-
getycznej dla Pomorza. Wdrażanie 
racjonalnego gospodarowania ener-
gią i analizy wszystkich możliwo-
ści jej pozyskiwania, w tym, przede 

wszystkim rozwój technologii przy-
szłości - OZE. To zresztą było dysku-
towane najgoręcej w czasie debat.

Drugim obszarem gospodarki, któ-
ry należy rozwijać, to wykorzystanie 
niezwykłych lokalnych uwarunko-
wań przyrodniczych i klimatycz-
nych, a więc tworzenie atrakcyjnych 
warunków do turystyki i wypoczyn-
ku, podkreślanych również w mi-
sjach wszystkich trzech gmin. Jest to 
też szeroki, atrakcyjny rynek pracy 
dla miejscowej ludności.

Czy warto o tym rozmawiać
Niewątpliwie warto prowadzić me-

rytoryczną dyskusję o zbudowaniu 
strategii rozwoju gmin,  zgodnych 
ze zrównoważonym rozwojem. Dzie-
dzictwo przyrodnicze i kulturowe to 
dobro wspólne, należy je traktować 

jako wartość nadrzędną.
Konstruktywny dialog samorzą-

dów ze społecznością lokalną jest 
nieoceniony – daje szanse na współ-
pracę i wybór takiego rozwiązania, 
które usatysfakcjonuje większość 
i wyeliminuje licytujące się grupy 
interesów. Każda współpraca musi 
opierać się jednak na wzajemnym 
zaufaniu, poszanowaniu i dążeniu 
do realizacji wspólnie uzgodnionego 
celu, mającego również na względzie 
zgodnie z Konstytucyjną Zasadą Rze-
czypospolitej Polskiej potrzeby życio-
we przyszłych pokoleń.

Ewa Podlesińska
Koordynator projektu

„Moja gmina, moje miejsce na 
Ziemi”

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo
z dnia 8 sierpnia 2014 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 518) 

Wójt Gminy Choczewo ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

Obręb Numer działki Pow. ha Nr KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie w

planie

zagospodarowania

Cena działki Uwagi

Lublewo 115/62 0,0238 53316

Nieruchomość położona w centralnej części

Lublewka. W bezpośrednim sąsiedztwie

zlokalizowane są tereny zabudowane domami

jednorodzinnymi i działki niezabudowane. Dojazd

zapewnia asfaltowa droga łącząca Lublewo z

Choczewem i z Krokową. Działka jest

nieuzbrojona, nieogrodzona, niezabudowana.

Media w pobliżu.

Brak aktualnie

obowiązującego

miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego.

6.058 zł

+ VAT

Sprzedaż w drodze

bezprzetargowej

II

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia

19 września 2014 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w

sposób określony w ustawie.

III

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 8 sierpnia 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku (21 dni).

Choczewo, dnia 8 sierpnia 2014 roku.

Wójt Gminy Choczewo
ogłasza, że dnia 15 września 2014 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

Obręb
Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW

Opis nieruchomości
Przeznaczenie

w planie zagospodarowania
Obciążenia nieruchomości

Cena
wywoławcza

Wadium

Sasino 396 0,0200 40858

Nieruchomość położona w centrum Sasina,
nieogrodzona i niezabudowana. W
bezpośrednim sąsiedztwie działki

zlokalizowane są tereny zabudowane
domami jednorodzinnymi, niezabudowane
oraz tereny rolne. Dojazd zapewnia droga
asfaltowa łącząca  Sasino  z Choczewem.
Na nieruchomości posadowiony jest słup
energetyczny – stacja transformatorowa.

Nieruchomość zbywana bez ustalenia
granic.

Brak aktualnie obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego. W ewidencji
gruntów działka oznaczona jest
symbolem Bi, co stanowi teren

zabudowany inny.

W dziale III księgi wieczystej nr
40858 wpisane jest ograniczone

prawo rzeczowe w postaci
przejazdu i przechodu na rzecz

Zakładów Energetycznych
Okręgu Nadmorskiego

3.200 zł
+ VAT

600 zł

Wpłaty wadium 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  9  września  2014  r. z  dopiskiem  „przetarg  –  nr  działki”.  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 pisemne 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 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. 260.

Choczewo, dnia 8 sierpnia 2014 roku.



s. 13WIEŚCI CHOCZEWSKIE

WÓJT GMINY CHOCZEWO
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2014 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników nr 17 i na stronie internetowej
www.bip.choczewo.com.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY

DARMOWY PODRĘCZNIK 
DLA PIERWSZOKLASISTÓW

1 września 2014 r. uczniowie klas 
1 szkół podstawowych otrzymają 
darmowy, przygotowany na zlece-
nie Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej podręcznik - Nasz elementarz. 
Gmina otrzyma również z budżetu 
państwa dotację celową na zakup, 
dla uczniów klas 1, podręcznika bądź 
materiałów edukacyjnych (w zależ-
ności od decyzji dyrektora w porozu-
mieniu z zespołem przedmiotowym) 
do języka obcego oraz materiałów 
ćwiczeniowych.

Wobec powyższego, w roku szkol-
nym 2014/2015 rodzice pierwszokla-
sistów nie będą ponosić kosztów za-
kupu podręczników dla dzieci, poza 
kosztem zakupu ujętego w zestawie, 
podręcznika lub ćwiczenia do zajęć z 
religii.

Konsekwencją tych zmian jest 
zniesienie ustawowego terminu 
ogłoszenia przez dyrektorów szkół 
zestawu podręczników na kolejny 
rok szkolny zarówno do klas 1 jak i 
do klas następnych. Dyrektorzy szkół 
zestawy te mogą ogłosić w wybra-
nym przez siebie, dowolnym termi-
nie.

Darmowy podręcznik przekaza-
ny uczniom klas 1 we wrześniu br. 
stanowić będzie własność gminy, 
zostanie uczniom wypożyczony i 
podlegać będzie zwrotowi, po za-
kończeniu roku szkolnego. W związ-
ku z tym, dyrektorzy szkół opracują 
szczegółowe warunki korzystania 
przez uczniów z podręczników lub 
materiałów edukacyjnych, uwzględ-
niając konieczność zapewnienia co 
najmniej trzyletniego okresu użytko-
wania, zwracając przy tym uwagę na 
przypadki uszkodzenia, zniszczenia 
lub niezwrócenia podręcznika albo 
materiału edukacyjnego.

Materiały ćwiczeniowe natomiast 
zostaną uczniom przekazane na 
własność i nie będą podlegać zwro-
towi.

Rok szkolny 2014/2015 będzie cza-
sem rozpoczęcia realizacji zmian 

zaproponowanych w ustawie o sys-
temie oświaty. Celem tych zmian 
- zgodnie z wypowiedzią minister 
edukacji narodowej - jest zapewnie-
nie uczniom objętym obowiązkiem 
szkolnym dostępu do bezpłatnych 
podręczników i innych materiałów 
edukacyjnych. Zmiany te wprowa-
dzane będą sukcesywnie począwszy 
od 1 września 2014 r. i łączyć się będą z 
koniecznością wypracowania wśród 
dzieci (a docelowo także wśród mło-
dzieży gimnazjalnej) nowych wzor-
ców użytkowania podręczników 
szkolnych, polegających na większej 
dbałości o książki z myślą o młod-
szych kolegach i koleżankach.

WYPRAWKA SZKOLNA W 
ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W 2014 r. pomoc w formie dofinan-
sowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego przewidziana 
jest dla uczniów rozpoczynających 
naukę w klasach II, III lub VI szko-
ły podstawowej, w klasie III szkoły 
ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej 
szkole zawodowej, liceum ogólno-
kształcącym lub technikum, klasach 
II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, klasie VI ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia, klasie VI ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych, klasie III li-
ceum plastycznego, klasie III lub IX 
ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomocą w zakresie dofinansowa-
nia zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego, w tym podręczników 
do kształcenia specjalnego objęto 
także uczniów: • słabowidzących, • 
niesłyszących, • słabosłyszących, • 
z niepełnosprawnością ruchową, w 
tym afazją, • z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera, • z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lek-
kim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona powyżej, 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym 

mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.), uczęszczających w roku szkol-
nym 2014/2015 do szkół podstawo-
wych – z wyjątkiem klasy I, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. 
zasadniczych szkół zawodowych, li-
ceów ogólnokształcących, techników 
lub szkół specjalnych przysposabia-
jących do pracy dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi lub do ogólnokształ-
cących szkół muzycznych I stopnia 
– z wyjątkiem klasy I, ogólnokształ-
cących szkół muzycznych II stopnia, 
ogólnokształcących szkół sztuk pięk-
nych, ogólnokształcących szkół bale-
towych lub liceów plastycznych.

Istotną zmianą w realizacji rzą-
dowego programu pomocy uczniom 
w 2014 r. jest fakt, że wprowadzono 
nowe grupy uczniów uprawnionych 
do otrzymania podręczników w ra-
mach programu. Są to uczniowie: • 
słabosłyszący, • z niepełnosprawno-
ścią ruchową, w tym afazją, • z auty-
zmem, w tym z zespołem Aspergera 
posiadający orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, do-
finansowanie obejmuje także zakup 
materiałów edukacyjnych. Przez 
materiały edukacyjne dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym rozu-
mieć należy w szczególności: książki 
pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia 
rewalidacyjne oraz opracowania 
wykorzystywane w edukacji przed-
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szkolnej, które są wykorzystywane 
przez nauczycieli w procesie kształ-
cenia tych uczniów.

Jednocześnie uczniowie z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośle-
dzenie umysłowe w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, uczęszcza-
jący do klasy I szkoły podstawowej 
mają prawo do otrzymania pomocy 
w formie pełnego dofinansowania 
do zakupu materiałów edukacyj-
nych, pod warunkiem, że uczniowie 
ci nie korzystają z podręcznika do 
zajęć z zakresu edukacji: polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej i 
społecznej, zapewnionego przez mi-
nistra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania.

Podkreślić należy, że dla uczniów 
z wszystkich klas objętych progra-
mem, ubiegających się o pomoc na 
podstawie kryterium dochodowego, 
w 2014 r. wprowadzono jednolite kry-
terium uprawniające do otrzymania 
pomocy, które wynosi 539 zł na oso-
bę w rodzinie.

Więcej informacji na temat dofi-
nansowania zakupu podręczników 

w ramach rządowego programu 
„Wyprawka szkolna” oraz wysokości 
dofinansowania na stronie interne-
towej Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej - www.men.gov.pl.

STYPENDIA SOCJALNE I ZA-
SIŁKI SZKOLNE

 Informuję, że podobnie jak 
w latach ubiegłych, wnioski o przy-
znanie stypendium socjalnego na-
leży składać w siedzibie Gminnego 
Zespołu Oświaty w Choczewie przy 
ul. Kusocińskiego 5 (budynek starej 
szkoły), w terminie od dnia 1 wrze-
śnia 2014 r. do dnia 15 września 2014 
r.

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenia (lub oświadczenia) 

o dochodach netto za miesiąc sier-
pień 2014 r.,

- w przypadku osób bezrobotnych 
zaświadczenie z Powiatowego Urzę-
du Pracy w Wejherowie o wysokości 
pobieranego zasiłku netto lub za-
świadczenie o nie pobieraniu zasiłku 
dla bezrobotnych.

Nadmieniam, że kryterium do-
chodowe uprawniające do otrzyma-
nia stypendium w 2014 r. nie uległo 
zmianie i wynosi:

- netto na 1 członka rodziny: 456 zł,
- netto dla osoby samotnie gospo-

darującej: 542 zł
- z 1 ha przeliczeniowego: 250 zł.
Druki wniosków wydawane będą 

w Gminnym Zespole Oświaty w Cho-
czewie od dnia 20 sierpnia 2014r. oraz 
są dostępne na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gmi-
ny (www.bip.choczewo.com.pl), w 
zakładce Gminny Zespół Oświaty w 
Choczewie.

Jednocześnie informuję, że upraw-
nionymi do otrzymania stypendium 
socjalnego są uczniowie - miesz-
kańcy gminy Choczewo, uczący się 
w szkołach podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
słuchacze kolegium nauczycielskie-
go i kolegium pracowników służb 
społecznych do czasu ukończenia 24 
roku życia, spełniający warunek kry-
terium dochodowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest 
uczniom - mieszkańcom gminy Cho-
czewo, znajdującym się w przejścio-
wo trudnej sytuacji materialnej, w 
wyniku zdarzenia losowego.

Wioletta Syrewicz
Kierownik Gminnego Zespołu  Oświaty

w Choczewie

Do Mieszkańców Gminy Choczewo i sąsiednich!
Szanowni Państwo! Jako pełno-

mocnik Obywatelskiego Ruchu na 
Rzecz Energetyki Jądrowej organiza-
cji ogólnopolskiej działającej na rzecz 
urzeczywistnienia budowy w Polsce 
elektrowni jądrowej zwracam się do 
Szanownych Państwa o bezpośred-
nią pomoc!

Sprawy dotyczące energetyki ją-
drowej w Polsce wymagają niestety 
pilnej interwencji ze strony Posłów, 
zwolenników EJ w obliczu ciągłych 
prób zahamowania realizacji tego 
programu.

Program jest intensywnie zwalcza-
ny przez wywiady obcych państw, 
jak wywiady Rosji (energetyka ją-
drowa u nas w kraju to energetycz-
na niezależność od wschodniego są-
siada) a także Niemiec - (energetyka 
jądrowa to duża ilość taniej energii 
w Polsce a więc większa skłonność 
ze strony rodzimego przemysłu nie-
mieckiego do przenoszenia intere-
sów nad Wisłę zwłaszcza w obliczu 
gwałtownego wzrostu cen energii w 
samych Niemczech).

W związku z powyższym apelu-
ję gorąco do Państwa, jako miesz-

kańców gminy najbardziej zainte-
resowanej w całej Polsce jądrową 
inwestycją i mającej bezpośrednio 
najwięcej korzyści z niej o bezpo-
średnie zaangażowanie się na rzecz 
jej budowy. Korzyści to niemożliwa 
do pozyskania w żaden inny sposób 
suma dodatkowych środków w po-
datkach płaconych przez inwesto-
ra na rzecz Państwa gminy oraz po 
części gmin sąsiednich. To oznacza 
zupełnie inną niż dotąd jakość we 
wszystkich dziedzinach finansowa-
nych z budżetu gminy. To radykalna 
poprawa w służbie zdrowia, oświa-
cie, ośrodkach kultury. To lepsza in-
frastruktura budowana u Państwa i 
w gminach sąsiednich za pieniądze 
wpłacane przez właściciela elek-
trowni.

Do tego dochodzą nowe miejsca 
pracy. Są to miejsca pracy w trakcie 
budowy elektrowni jak i po jej uru-
chomieniu. Miejsca pracy, nie tylko 
te dla wysoko kwalifikowanej kadry 
technicznej, ale i w szeroko rozumia-
nych usługach. No i tania zawsze 
dyspozycyjna niezależna od pogody 
energia elektryczna w dużej ilości, 

tak dla państwa jak też dla reszty 
Polski. Na Pomorzu, gdzie dotąd wy-
stępował brak własnych większych 
źródeł energii, gdzie na przyłącze 
prądowe czeka się długo, co stanowi 
barierę rozwoju gospodarczego, gdzie 
przesył energii z głębi kraju kosztu-
je bardzo drogo i wiąże się z dużymi 
stratami w sieci. Te mankamenty 
znikną wraz z oddaniem do użytku 
elektrowni jądrowej.

W dodatku powyższe korzyści zo-
staną osiągnięte bez emisji do at-
mosfery szkodliwych substancji, 
jako że elektrownia jądrowa nie emi-
tuje związków siarki, tlenków azotu, 
pyłów i innych zanieczyszczeń tak 
charakterystycznych dla elektrowni 
spalających węgiel. Pierwsza polska 
elektrownia jądrowa będzie mogła 
stanowić dodatkową atrakcję tury-
styczną wybrzeża, jako jedyny tego 
typu obiekt w Polsce. Przykłady wy-
stępowania elektrowni jądrowych w 
pobliżu mocno uczęszczanych ośrod-
ków turystycznych znane są np z 
Hiszpanii.

Nie jest prawdą to, co głoszą prze-
ciwnicy energetyki jądrowej zwłasz-
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cza Greenpeace co do rzekomych 
zagrożeń. Elektrownia jądrowa III 
generacji - a tylko taka może być 
budowana na Państwa terenie - po-
siada system pasywnych zabezpie-
czeń. Polegają one na tym, że reaktor 
może być schłodzony i wygaszony 
w razie potrzeby całkowicie bez po-
mocy urządzeń zewnętrznych jak 
i nawet bez udziału człowieka. Sys-
tem ten działa bowiem na zasadzie 
praw naturalnych jak różnica ci-
śnień, różnica gęstości wody, siła 
grawitacji. W dodatku podwójne 
grube betonowe ściany budynku re-
aktora w pełni chronią obiekt przed 
atakiem terrorystycznym dokona-
nym np. z pomocą dużego samolo-
tu pasażerskiego, chronią też przed 
wybuchem wodoru, zatrzymując go 
wewnątrz budynku i nie dopuszcza-
jąc do ewentualnego wycieku na ze-
wnątrz substancji radioaktywnych. 
Konstruktorzy reaktorów III genera-
cji przewidzieli nawet bardzo mało 
prawdopodobne wystąpienie kilku 
rodzajów awarii naraz i zabezpieczy-
li przed ich skutkami. Nie ma więc 
konieczności opracowywania żad-
nych planów ewakuacji ludzi a stre-
fa bezpieczeństwa wokół elektrowni 
jest znacznie zmniejszona w porów-
naniu z poprzednimi ich generacja-
mi.

Całkowitą bzdurą, a niestety rozpo-
wszechnianą przez różnego rodzaju 
ośrodki propagandowe, jest ewentu-
alny wybuch jądrowy w elektrowni 

jądrowej. Świadczy to o kompletnej 
nieznajomości przez autorów takich 
tekstów podstaw fizyki jądrowej. By 
uzyskać wybuch jądrowy czyli nie-
kontrolowaną reakcję łańcuchową 
potrzebny jest oprócz masy krytycz-
nej stopień wzbogacenia mieszan-
ki Uranu do 95% udziału Uranu 235. 
To ten udział decyduje o możliwości 
wystąpienia wybuchu jądrowego. 
Tymczasem paliwo do elektrowni 
jądrowej lekkowodnej (woda chło-
dziwem i moderatorem) to stopień 
wzbogacenia zaledwie 3 - 4% udziału 
U 235. Uran naturalny wydobywany 
z ziemi to ok 0,7% udziału Uranu 235. 
Już same te dane wystarczą za ko-
mentarz.

Odpady radioaktywne które wy-
ciąga się z reaktora, to oprócz bardzo 
niewielkiej ich ilości (22 tony rocznie 
przy mocy reaktora 1000 MW) są w 
sposób absolutnie bezpieczny prze-
chowywane najpierw w specjalnym 
basenie na terenie elektrowni, a po-
tem w ołowianych pojemnikach wy-
wożone na podziemne składowisko 
odpadów. Ołów chroni bowiem przed 
promieniowaniem w tym najgroź-
niejszym promieniowaniem gam-
ma. Technologie składowania odpa-
dów są w pełni opanowane i nie ma 
dziś potrzeby martwić się o nie. Tym 
bardziej że nie są to odpady bezuży-
teczne, nadają się bowiem do użytku 
w elektrowniach jądrowych na neu-
trony prędkie, które stanowią nową 
generację reaktorów. Możliwa jest 

więc ich sprzedaż w przyszłości.
Biorąc to wszystko pod uwagę, o 

energetykę jądrową należy walczyć 
tak jak o Polską Rację Stanu. Bez ak-
tywności i zorganizowania się śro-
dowisk w Polsce ją popierających, 
przeciwnicy znów gotowi są zniwe-
czyć wszystkie zamierzenia i plany 
w tym zakresie. Działają oni często 
pod szczytnymi hasłami, w rzeczy-
wistości reprezentując naprawdę 
egoistyczne interesy małych grup i 
lobby. W imię tych interesów gotowi 
są poświęcić przyszłość kraju i dobro 
całego społeczeństwa. Dlatego My, 
ludzie zdrowego rozsądku musimy 
dziś stanąć na wysokości zadania. 
A pierwszą sprawą jest pozyskanie 
Posłów zwłaszcza, z terenu Pomo-
rza, aby ponad partyjnymi różnica-
mi zajęli się pozytywnie Programem 
Jądrowym, a szczególnie sposobem 
jego realizacji na obecnym etapie. 
Pierwszym krokiem są państwa 
podpisy pod listem zbiorowym skie-
rowanym do tych właśnie posłów z 
Państwa okręgu wyborczego. Zbierz-
my ich jak najwięcej, namówmy do 
podpisu znajomych, sąsiadów, także 
osoby z sąsiednich gmin. Przyszłość 
nie jest zdeterminowana i zależy od 
naszej aktywności, od nas samych.

Łączę Wyrazy Szacunku dla Pań-
stwa,

Jerzy Lipka
pełnomocnik Obywatelskiego Ruchu

na Rzecz Energetyki Jądrowej

Koncert Poezji Śpiewanej
Serdecznie zapraszamy

dnia 22 sierpnia na godz. 19:00
do sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie

na koncert zespołu

 „Cztery pory miłowania”, 

podczas którego zostaną zaprezentowane autorskie utwory zespołu, 
skomponowane do wierszy choczewskiego poety 

Piotra Konczaka.
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO JACKOWO

Pisząc artykuł do poprzednich wie-
ści popełniłam błąd i pominęłam 
czterech sponsorów festynu w Jac-
kowie. Chciałbym bardzo przeprosić 
i serdecznie podziękować właścicie-
lom sklepów Outlet sklep meblowy, 
„Ola styl” i „Filip” oraz 8 radnym z 
Klubu „Dla dobra gminy Choczewo”, 
którzy złożyli się po 50 zł i przekaza-
li te pieniążki na leczenie Błażejka. 
Jeszcze raz bardzo przepraszam tak 
na usprawiedliwienie tylko ten kto 
nic nie robi jest w stanie uniknąć po-
myłek i błędów.

Marzena Drewa-Kierznikiewicz

SOŁECTWO KIERZKOWO

Dnia 05 lipca br. po raz kolejny 
spotkaliśmy się na festynie rekre-
acyjno-sportowym w Kierzkowie. 
Rozpoczęto go przywitaniem gości. 
Gościli u nas zawodnicy z sołectwa 
Zwartowo z sołtysem Wiesławem 
Erdmannem, wójt Gminy Choczewo 
W. Gębka zastępca wójta R. Lorbiecki 
oraz sołtysi okolicznych sołectw.

Na festynie już po raz trzeci w hi-
storii rozegrany został mecz piłki 
nożnej - tym razem pomiędzy druży-
nami sołectw Kierzkowo i Zwartowo. 
Stawką meczu był puchar sołtysa Sa-
biny Fleming. Wysiłek gości doczekał 
się nagrody - puchar otrzymała dru-
żyna reprezentująca sołectwo Zwar-
towo. Bardzo dziękujemy zawodni-
kom za wspaniałą i ambitną grę.

Festyn przebiegał w miłej i sympa-
tycznej atmosferze konkursów i za-
baw. W tym miejscu pragnę podzię-
kować sołtysowi sołectwa Ciekocino 
Arturowi Groen, za sprawne prze-
prowadzenie konkursów i zabaw dla 
dzieci. Podczas festynu rozlosowa-
no nagrody głównego konkursu, w 
którym główną nagrodą był rower 
ofiarowany przez sołtysa Sabinę Fle-
ming. Zwycięzcy serdecznie gratulu-
ję.

Podczas festynu można było się po-
silić pysznościami przygotowanymi 
przez miejscowe gospodynie. Królo-
wała pyszna grochówka, różnorakie 
ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem, 
a także wszechobecne na polskich 
podwórzach kiełbaski i krupniaki z 
grilla.

Festyn został okraszony wspaniałą 
pogodą. Trudno się zatem dziwić, że 
tradycyjna zabawa trwała do białego 



s. 17WIEŚCI CHOCZEWSKIE

rana. Przysłużył się temu z pewno-
ścią akompaniament zespołu Voy-
ager.

Atrakcje festynu zawdzięczamy 
sponsorom i organizatorom festy-

nu. Szczególne podziękowania skła-
dam: E. Rogaczewskiej i Nadleśnic-
twu Choczewo, M.E. Lange z Marketu 
„Melan”, J. Czerwionce z firmy „Czer-
-Mar”, J.B. Langerom z Piekarni „Ma-

teusz”, R. Zarzecznej z Zakładu Fry-
zjerskiego „Afrodyta”, H. Milewicz z 
Restauracji pod Kasztanem, W. La-
skowskiemu z Restauracji Pestka, A. 
Majtacz ze sklepu „Magis”, H.J. Babie-
leckim, J.L. Flemingom, A. Flemingo-
wi, T.Z.P. Nowakom, G.S. Puchalskim, 
D. Borówce, A. Gawryszewskiej, całej 
rodzinie Piotrowskich, T. Drafc, W. 
Piotrowskiej, M. Soyka, M. Kowzan, 
B. Langer, B. Radczuk, D. Błochowiak, 
W. Michna, G. Szmidtka, M. Gilla, R. 
Światkow, R. Figuła sołtysowi Star-
bienino, B.R. Zondziuk, M. Zielaskie-
wiczowi, S. Zabłockiemu i wszystkim 
innym, których być może przez nie-
uwagę pominęłam.

Z życzeniami pięknej pogody i ra-
dości –

Sabina Fleming

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Dnia 06.07.2014r. na terenie Gmin-

nych Obiektów Sportowych w Cho-
czewie odbyło się „Spotkanie integra-
cyjne”, którego celem była zbiórka 
pieniędzy dla chorego 10-letniego 
Błażeja Zdral. W spotkaniu wzięło 
udział łącznie około 200 osób, w tym 
osoby niepełnosprawne, ich opieku-
nowie oraz zaproszeni goście.

Choczewskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK NA-
DZIEI” obchodziło już piątą rocznicę 
powstania i organizowania tego typu 

spotkań. Głównymi sponsorami te-
gorocznego spotkania była Firma 
Lane Energy Poland z Warszawy oraz 
P.F.R.O.N. z Wejherowa.

Nasze coroczne spotkania umoż-
liwiają osobom niepełnosprawnym, 
ich opiekunom i rodzinom rozmo-
wę, wymianę swoich doświadczeń, 
a jednocześnie odpoczynek i relaks. 
W trakcie spotkania nasi podopiecz-
ni śpiewają a także wspólnie bawią 
się. Tym razem, oprócz naszych pod-
opiecznych - Marty Łaszewskiej i 

Magdy Lange zaśpiewali zaproszeni 
goście - Pan Tomasz Fopke Dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie oraz Harcerze z obozu ZHP Koło i 
Aleksandra Łasińska.

Spotkanie integracyjne było oka-
zją do zaprezentowania i sprzedaży 
na cel charytatywny prac artystycz-
nych własnoręcznie wykonanych 
przez osoby niepełnosprawne, które 
uczestniczyły w zajęciach i warszta-
tach artystycznych.

W trakcie spotkania został prze-
prowadzony konkurs na najlepsze 
ciasto i potrawę. Za pierwsze trzy 
miejsca Jury przyznało cenne nagro-
dy. Reszta uczestniczek otrzymała 
drobne upominki. Dla dzieci przy-
gotowano bardzo wiele atrakcji, gier 
sportowych i konkursów z nagroda-
mi.

Wszyscy w to słoneczne niedzielne 
popołudnie bawili się doskonale!

Zarząd Choczewskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych 
„PROMYK NADZIEI” pragnie bardzo 
serdecznie podziękować Panu Wój-
towi Wiesławowi Gębce, Zastępcy 
Wójta Robertowi Lorbieckiemu, Rad-

SOŁECTWO CHOCZEWO

W bieżącym miesiącu z pozostałej 
farby Rada Sołecka malowała ławki 
przy ulicy Puckiej i Pierwszych Osadni-
ków koło Ośrodka Zdrowia. W bieżącym 
miesiącu pozostałej farby pomalowano 
ławki na przystanku w Choczewie oraz 
łańcuch wzdłuż chodnika.
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nemu Powiatu Wacławowi Sewe-
rynowi, Księdzu Proboszczowi Woj-
ciechowi Szmeichel i Wikariuszowi 
Dawidowi Rożek za odprawienie 
Mszy Świętej oraz piękne Słowo Boże 
skierowane do osób chorych i ich 
opiekunów, Radnym - Krzysztofo-
wi Łasińskiemu, Zbyszkowi Sarzyń-
skiemu, Franciszkowi Fleming, Soł-
tysom - Ignacemu Goyke, Jakubowi 
Świątek, Arturowi Groen, Marzenie 
Drewa-Kierżnikiewicz, Romualdo-
wi Figuła, KGW Sasino – Pani Gieni 
Kramek za obsługę gości i przygoto-
wanie potraw oraz Pani Teresie Wi-
śniewskiej -mojej mamie, która po-
magała Pani Gieni, KGW – Choczewo 
za upieczone ciasta i ich sprzedaż. 
Firmie Lane Energy Poland za przy-

gotowywanie przepysznych gorą-
cych racuchów z żurawiną i syropem 
klonowym.

Dziękujemy Wam wszystkim za 
okazane serce, miłość do drugiego 
człowieka, za poświęcenie swojego 
czasu na pomoc w zorganizowaniu 
tego spotkania.

Niestety, jest nam bardzo przykro, 
że pozostali Radni nie mieli czasu, 
czy też ochoty na to, aby przybyć 
na spotkanie z niepełnosprawnymi 
mieszkańcami Gminy Choczewo. 
Zbliżające się wybory samorządowe 
dadzą szansę wszystkim mieszkań-
com, również niepełnosprawnym, 
na zweryfikowanie postaw całej 
Rady Gminy i dokonania najlep-
szych z możliwych wyborów. Dlate-

go też zwracamy się do wszystkich 
naszych podopiecznych, aby spośród 
kandydatów na Radnych wybrali 
tych, dla których los chorych i nie-
pełnosprawnych nie jest obojętny, 
którzy każdego chorego traktują z 
należytym szacunkiem i uwagą.

Chcielibyśmy szczególnie podzię-
kować Wójtowi Gminy Choczewo 
Wiesławowi Gębce za dotychczaso-
wą pomoc udzielaną na co dzień na-
szym podopiecznym, za rozmowy, 
ciepłe słowa i okazywaną życzliwość. 
Jesteśmy wdzięczni za to, że zawsze 
stara się pomagać osobom chorym i 
niepełnosprawnym i nigdy nie pozo-
stawi ich w potrzebie.

Zarząd

OBÓZ SZKOLENIOWY MDP OSP ŻUKOWO
I KOPALINO

W dniach 30.06-07.07.2014 na po-
sesji Sołtysa Jakuba Świątek w Lu-
biatowie odbył się obóz szkoleniowy 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych z Ochotniczych Straży Pożar-
nych Żukowo i Kopalino. Organiza-
torem i głównym sponsorem obozu 
był Zarząd OSP RP w Żukowie. W obo-
zie uczestniczyło 30 przedstawicieli 
MDP, w tym ośmioosobowa drużyna 
dziewcząt z OSP Kopalino.

Obóz był przeprowadzony bardzo 
fachowo przez profesjonalistów z Żu-
kowa pod dowództwem druha Witol-
da Dargacza. Głównym celem obozu 
było wyszkolenie młodych druhów 
z zakresu pierwszej pomocy. Szko-
lenie teoretyczne i praktyczne prze-
prowadził ratownik medyczny druh 
Przemysław  Górczyński. Druhowi 
Przemkowi dziękujemy za poświęco-
ny czas i bardzo dobry kontakt z mło-
dzieżą w czasie szkolenia. Przepro-
wadzono również szkolenie z obsługi 
sprzętu p. poż. zakończone zawoda-
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mi w rozwijaniu linii do natarcia 
wodnego. Każda z 6-ciu drużyn w 
czasie trwania obozu przygotowywa-
ła też przedstawienie o tematyce p. 
poż. i pierwszej pomocy, które zapre-
zentowali publicznie podczas kon-
kursu 6 lipca. Pomysły i scenografia 
były rewelacyjne. Druhny i druhowie 
każdą wolną chwilę wykorzystywali 
na zwiedzanie naszej gminy. Bardzo 
im się u nas podobało. Poznali  też 
atrakcje gminy Gniewino.

Dziękujemy bardzo Pani  Beacie 
Karczmarzyk za sponsorowanie 
przewozu młodzieży. Dużą atrakcją 
było  zapoznanie z latarnią morską 
Stilo, po której oprowadził i barwnie 
przedstawił jej historię druh Dariusz 
Godula. Dziękujemy też Jurkowi Ję-
druch za przewóz konny do Stilo. 
Atrakcji było tak wiele, że młodzież 
z trudem znajdowała czas na plażo-
wanie. Obóz był bardzo udany, co na 
pewno potwierdzą sami uczestnicy.

Bardzo dziękujemy Zarządowi OSP 
Żukowo z Prezesem Dawidem Drewa 
na czele, za umożliwienie uczestnic-
twa w obozie naszej młodzieżowej 
drużyny z OSP Kopalino.

Zarząd OSP Kopalino 
Prezes Henryk Domaros

STOWARZYSZENIE „HUZAR”
Dnia 26.07.2014r. z inicjatywy klu-

bu „Huzar” Choczewo odbył się cha-
rytatywny turniej dla Błażeja Zdral. 
Udział wzięły takie zespoły jak:

• Huzar Choczewo
• Gryf Wejherowo 2000,2001
• Start Mrzezino 
• Wicher Wierzchucino
• Iskra Gdynia
• Pogoń Lębork
• RG 2000 Gdańsk

Rywalizacja i świetna zabawa to-
warzyszyły nam przez cały czas tur-
nieju. Pogoda dopisała i można było 
przyjemnie spędzić czas na świeżym 
powietrzu. Młodzi piłkarze bardzo 
poważnie i profesjonalnie podeszli 
do zawodów sportowych i celu jaki 
przyświecał naszej inicjatywie. Ro-
dzice naszych piłkarzy stanęli na 
wysokości zadania i postarali się o 
znakomitą oprawę. Dla przyjezd-

nych rodziców i kibiców było cia-
sto, kawa, herbata, gorąca zupa i 
kiełbaski z grilla. Spotkaliśmy się z 
dużą życzliwością organizując nasz 
turniej, wszyscy bardzo chętnie zgo-
dzili się nam pomóc. Ludzie dobrej 
woli i szczerego serca ufundowali 
znakomite nagrody dla piłkarzy. W 
przerwie turnieju Michał Hajkowicz 
swoją grą na gitarze i Aleksandra Ła-
sińska śpiewem umilali nam czas i 
zaprezentowali się jako profesjonalni 
artyści. Duzy aplauz wzbudził pokaz 
grupy karate OKINA GOJU – ryu ka-
rate. Największe emocje i skupienie 
wzbudził konkurs rzutów karnych 
wykonywanych przez bramkarzy, a 
wszystko to pod czujnym okiem ka-
mery telewizji TTM, która bacznie 
śledziła poczynania młodych piłka-
rzy. Zwycięską okazała się drużyna 
Pogoni Lębork. Drugie miejsce zajęła 
drużyna RG 2000 Gdańsk, a trzecie 
miejsce zajęła drużyna Gryfa Wejhe-
rowo rocznik 2000. Nasi zawodnicy z 
drużyny okazali się bardzo gościnni 
i zajęli dopiero 9 i 10 miejsce, pomi-
mo wspaniałej i zaciętej gry. Po pod-
sumowaniu całego turnieju i wrę-
czeniu nagród przez Wójta Gminy 
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Choczewo Wiesława Gębkę i zastęp-
cę Wójta Roberta Lorbieckiego, głos 
zabrał tata Błażeja Zdrala, który po-
krótce opowiedział dzieciom historię 
syna. Z wielkim wzruszeniem słu-
chaliśmy taty Błażeja i razem z nim 
czekamy z nadzieją na szybki powrót 
syna do zdrowia. Podczas trwania 
turnieju zebraliśmy 920 zł, które 
przekazaliśmy na pomoc dla Błażeja, 
ale najmilszym akcentem było prze-
kazanie chłopcu piłki z podpisami 
wszystkich zawodników. Dziękuje-
my serdecznie wszystkim zaanga-
żowanym w nasze przedsięwzięcie 
tj: Wójtowi Gminy Choczewo Wiesła-
wowi Gębka, Zastępcy Wójta Gminy 
Choczewo Robertowi Lorbieckiemu, 
Państwu Gabrieli i Krzysztofowi Ła-
sińskim, Państwu Iwonie i Andrzejo-
wi Majtacz, Panu Wacławowi Lipiec z 
Urzędu Morskiego w Gdyni, Pani Ma-
rzenie Drewa-Kierznikiewicz, Panu 
Franciszkowi Fleming, Pani Beacie 
Ptasińskiej-Jabłońskiej, Panu An-
drzejowi Wiśniewskiemu, Pani Syl-
wii Płotka, Kole Gospodyń Wiejskich 
Starbienino, Pomorskiemu Związko-
wi Piłki Nożnej, Firmom: „Audioline”, 
„Prorad”, „Beata Bus”, „PKS Wejhero-
wo”, „Kasztanowy Gościniec”, „Pie-
karnia Mateusz” z Choczewa.

Za szczególną pomoc w organizacji 
turnieju jako trener Huzara Chocze-
wo pragnę podziękować: Państwu 
Agacie i Grzegorzowi Slottke, Pań-
stwu Joannie i Piotrowi Erdmann, 
Państwu Anecie i Grzegorzowi Erd-
mann, oraz Agacie, Klaudii i Paulinie 
Erdmann.

/A.L./

„Chciałbym serdecznie podzięko-
wać organizatorom Charytatywne-
go Turnieju Piłkarskiego za podjęcie 
tak wspaniałej inicjatywy. Okazało 
się, że wspólna zabawa i rywaliza-
cja sportowa mogą być również oka-
zją do zrobienia czegoś dobrego dla 
drugiego człowieka. Tym razem ce-
lem imprezy było zebranie funduszy 
na leczenie chorego Błażeja. Dziękuję 
także wszystkim gościom przybyłym 
na Turniej, którzy wsparli tę zbiór-
kę. Jednak szczególne podziękowa-
nia należą się młodym uczestnikom 
Turnieju, którzy wykazali się odwagą 
i grą „fair play” nie tylko na boisku 
podczas rozgrywek, ale również poza 
nim, przekazując tacie Błażeja piłkę z 
podpisami wszystkich uczestników, z 
prośbą, aby dał ją synowi.”

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo
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KARATE GOJU RYU W CHOCZEWIE

„Karate nie oznacza zwycięstwa, ale 
jest ideą, aby nie przegrać”

Karate gōjū-ryū to sztuka walki ka-
rate bojowego wywodząca się z wyspy 
Okinawa. Termin ten oznacza styl 
„twardy-miękki”. Jest to oryginalny, 
tradycyjny styl walki stworzony na 
podstawie stylu kung fu poznanego 
przez mieszkańców tej wyspy. Jest to 
styl bojowy, a nie sportowy, nie ma-
jący nic wspólnego z agresją. Bardzo 
istotne są w nim specjalne ćwiczenia 
oddechowe oraz treningi na przyrzą-
dach okinawskich. Ponadto ćwicze-
nia takie uczą technik przyciągania 
i pchania przeciwnika, blokowania 
rąk i nóg, a następnie zadania ude-
rzenia w punkty witalne przeciwni-
ka. Styl ten poprawia zdrowie i kon-
dycję głównie młodzieży i dzieci. Brak 
górnej granicy wieku do uprawiania 
tej sztuki walki.

9 maja 2014 r. w Choczewie zawią-
zała się sekcja Karate gōjū-ryū. Sekcja 
obecnie liczy łącznie 15 osób od 5 do 20 
lat. Najmłodsza w sekcji jest pięcio-
letnia Weronika. Trenerem sekcji jest 
Senpai Waldemar Jakubowski, który 
karate trenuje od wielu lat, a wła-
ściwie jak sam mówi - od zawsze... 
Jego trenerem był Sensei Tomasz 
Siewkowski Prezes Zarządu Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Okinawan 
Goju-Ryu Karate Do Polska, któremu 
należą się podziękowania za dotych-
czasową opiekę nad choczewską sek-
cją i udzielane wsparcie.

Podziękowania kierujemy również 
do wszystkich sponsorów z terenu 
Gminy Choczewo, którzy w jakikol-
wiek sposób wspierają działalność 
sekcji.

W listopadzie sekcja chciałaby wziąć 
udział w Ogólnopolskim Turnieju Ka-
rate Goju-ryu pod nazwą OKINAWA 
CUP w Bydgoszczy. Niestety, wyjazd 
taki dla członków sekcji może okazać 
się zbyt kosztowny… Choczewscy ka-
ratecy liczą na wsparcie!

Treningi sekcji odbywają się we 
wtorki i piątki o godzinie 18.00 w sali 
Gminnych Obiektów Sportowych w 
Choczewie. Więcej informacji o sekcji 
na stronie: http://karatechoczewo.
za.pl/ oraz na profilu Karate Goju-Ryu 
Choczewo Facebook

Zapraszamy wszystkich chętnych 
na treningi! Ważne - brak ograniczeń 
wiekowych!

/w.w./

„Cieszę się bardzo, że wciąż zwiększa 
się aktywność mieszkańców Gminy 
Choczewo, że podejmują coraz więcej 
działań mających na celu aktywizację 
społeczeństwa. Cieszę się, że nadal są 
w naszej gminie osoby, które nie zra-

żają się słowami nieuzasadnionej kry-
tyki i angażują się w poprawę jakości 
życia wszystkich mieszkańców.

Od maja br. działa w Gminie Chocze-
wo sekcja karate skupiająca na razie 
kilkanaście osób. Trenerem sekcji jest 
Waldemar Jakubowski, który pomi-
mo licznych obowiązków i dojazdów 
na treningi do Choczewa oraz proble-
mów z finansowaniem sekcji, ma chęci 
szkolić młodych karateków. Mam na-
dzieję, że uda się nam w jakiś sposób 
pomóc trenerowi i członkom sekcji, by 
działała nadal i zrzeszała coraz więcej 
pasjonatów tej sztuki walk wschodu.

To nie jedyna sportowa aktywność 
mieszkańców naszej gminy… - dnia 
26 lipca 2014 r. mieszkanka Lublewka 
Pani Anna Kędziora wzięła udział w VI 
Półmaratonie Ziemi Puckiej, który od-
był się na trasie 21,097 km. Bieg ukoń-
czyła z czasem 2 godz. 2 min. Był to już 
drugi bieg Pani Anny. Zapisana jest już 
na kolejne… Liczę na to, że znajdą się 
osoby, które lubią biegać, by dać po-
czątek kolejnej sekcji – tym razem bie-
gowej, która ma szanse funkcjonować 
w Gminie Choczewo. Gratuluję Pani 
Annie uporu i sportowego zacięcia! Już 
teraz trzymamy kciuki za udział w 
następnych maratonach.”

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo
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PODSUMOWANIE DRUŻYN LKS LATARNIK
UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZPN W SEZONIE 2013/2014

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

Kolejka Gospodarze Goście Wynik 
– II runda I runda (jesień)

1 ŻUKOWO GKS LATARNIK 2-2 1-3
2 LATARNIK KOLBUDY GKS III 3-0     walkower 3-2
3 AP GDYNIA LATARNIK 5-4 0-5
4 LATARNIK KLUKOWO UKS 1-0 2-7
5 SPK SOPOT LATARNIK 2-1 2-1
6 LATARNIK LINIA GKS 4-2 4-0
7 BARKA ŁEBNO LATARNIK 3-1 0-0
8 KOLECZKOWO LATARNIK 4-0 2-0

9 LATARNIK KARLIKOWO SOPOT 3-4 1-1

Drużyna skończyła sezon na 7 miejsce w tabeli z 24 punktami (7 zwycięstw, 3 remisy, 8 porażek) bilans bramkowy 
38-37. W rozegranych meczach grali: Bach Mateusz, Sirocki Remigiusz, Bobiński Łukasz, Koń Andrzej, Buczak 
Krzysztof, Łysko Aleksander, Jaks Karol, Kepka Grzegorz, Jakubowski Artur, Toruńczak Mariusz, Zabłotni Michał, 
Łapaj Jakub, Selonke Daniel, Fornalik Piotr (kapitan drużyny), Karczmarzyk Artur,  Zielaskiewicz Michał, Dettlaff 
Michał, Domagała Karol, Miotk Mateusz, Nowak Maciej, Obrzut Arkadiusz, Brzeski Arkadiusz, Sroczyński Patryk, 
Zielaskiewicz Michał, Kowalke Rafał.

Zespół LKS LATARNIK CHOCZEWO JUNIORZY (rocznik 97/98) - wiosna
Kolejka Gospodarze Goście Wyniki

-II runda
I runda (jesień)

1 LUZINO GOSRiT LATARNIK 3-3 2-8
2 LATARNIK AP GDYNIA 8-1 3-4
3 LATARNIK BAŁTYK GDYNIA 1-8 2-3
4 STOLEM GNIEWINO LATARNIK 1-5 2-2
5 LATARNIK START MRZEZINO 3-0 0-1
6 ORKAN RUMIA LATARNIK 5-2 4-2
7 LATARNIK MKS 

WŁADYSŁAWOWO
4-1 1-1

8 ARKA GDYNIA SI LATARNIK 3-3 4-2
9 LATARNIK K A S Z U B Y 

POŁCHOWO
6-0 6-0

10 ISKRA GDYNIA LATARNIK 1-5 1-6
11 LATARNIK GRYF WEJHEROWO 1-2 2-7

Rozgrywki drużyna ukończyła na 6 miejscu z dorobkiem 31 punktów (9 zwycięstw, 4 remisy, 9 porażek) bilans 
bramkowy 75-54. Wystąpili: Lassnau Jakub, Zechlin Marcin, 
Patok Paweł, Drafc Andrzej, Śmiglak Sebastian, Fusowski Rafał, 
Sroczyński Patryk (kapitan drużyny), Maszota Patryk, Sirocki 
Remigiusz, Jeżowski Tomasz, Papke Michał, Mlaś Szymon, 
Woźniak Paweł, Fryc Przemysław, Pionke Dawid, Obrzut 
Krzysztof, Orański Maciej, Stenka Krzysztof, Bork Krzysztof, 
Felczuk Łukasz, Rutkowski Karol, Obrzut Arkadiusz.

Gorące podziękowania dla wszystkich zawodników, trenerów 
poszczególnych drużyn oraz kibiców.
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ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W BIAŁOGÓRZE

W sobotnie popołudnie, 09.08.br 
w Białogórze (gm. Krokowa), opodal 
punktu informacji turystycznej, od-
była się niecodzienna uroczystość 
odsłonięcia tablicy historycznej, 
upamiętniającej 70 rocznicę nalo-
tu sił powietrznych USA na Gdynię, 
Gdańsk, Rumię, Malbork i Poznań, 
gdzie znajdowały się niemieckie 
obiekty militarne oraz fabryki pro-
dukujące sprzęt wojskowy.

W uroczystości wzięli udział: Hen-
ryk Doering – Wójt Gminy Krokowa, 
ks. Tomasz Juchniewicz – Proboszcz 
Parafii Wniebowzięcia NPM w Bia-
łogórze, Władysław Miąskowski 
– Sołtys Białogóry i radny Gminy 
Krokowa, pomysłodawcy tablicy i 
miłośnicy historii: Damian i Mau-
rycy Drąszkiewicz oraz Andrzej i Ire-
neusz Nieścior a także wczasowicze i 
mieszkańcy Białogóry.

Tablica upamiętnia przeprowadzo-
ny w dn. 09.04.1944 roku, nalot blisko 
300 bombowców Boeing B-17 i B-24 z 8 
Armii Powietrznej USAF (United Sta-
tes Air Force), w wyniku, czego do-
szło m.in. do strącenia 2 czterosilni-
kowych samolotów B-17 o numerach 
42-97465 i 42-97537, pilotowanych 
przez porucznika Roberta K. Walke-
ra i porucznika Amosa W. Sheparda, 
które rozbiły się w lasach Nadleśnic-
twa Choczewo. Życie straciło wów-
czas 4 żołnierzy amerykańskich (†), 
natomiast pozostali członkowie za-
łóg trafili do niewoli.

Podczas odsłonięcia tablicy zapre-
zentowano także replikę karabinu 
maszynowego M-2 Browning, w któ-
re wyposażone były amerykańskie 
bombowce. Ciekawostką jest fakt, że 
replika karabinu zaopatrzona była 
także w oryginalne pociski kalibru 
12,7 mm odnalezione w miejscu ka-
tastrofy.

Uroczystość poprzedziło krótkie 
przemówienie Wójta Gminy Kroko-
wa oraz Damiana Drąszkiewicza, 

który przybliżył zebranym osobom 
historię katastrofy amerykańskich 
bombowców. Poświęcenia tablicy 
dokonał z kolei ks. Tomasz Juch-
niewicz – Proboszcz Parafii Wniebo-
wzięcia NPM w Białogórze.

Historia katastrofy amerykań-
skich bombowców B-17 została po 
raz pierwszy szczegółowo opisana 
w przewodniku historyczno-krajo-
znawczym Iwony Ratajczak i Marka 
Drzewowskiego – „Kopalino, Lubiato-
wo i okolice”, wydanym w bieżącym 
roku przez Wydawnictwo Regionalne 
„Sasino”.

Grupa miłośników historii, o któ-
rych mowa na wstępie prowadzi in-
tensywne prace dokumentacyjne, 
mające również na celu wyjaśnienie 
szeregu innych wątków tego zdarze-
nia. Wielce zagadkowa wydaje się 

być np. historia trzeciego zaginione-
go bombowca, który prawdopodobnie 
rozbił się także podczas tej samej misji 
– 09.04.1944 r. Zgromadzone dotych-
czas informacje, zostaną przedsta-
wione w odrębnej pozycji książkowej, 
jaka ma zostać wydana przy okazji 
ceremonii odsłonięcia pomnika pole-
głych na terenie choczewskiej gminy 
pilotów amerykańskich. Być może 
weźmie też w niej także udział jedyny, 
żyjący po dziś dzień uczestnik tam-
tych wydarzeń, urodzony w 1922 r. i 
odznaczony „Purpurowym Sercem” 
(amerykańskie odznaczenie wojsko-
we, przyznawane w imieniu prezy-
denta USA tym, którzy zostali ranni 
lub zabici w czasie służby wojskowej 
w Armii USA) – sierż. Arnold E. Kauf-
fman.

Marek Drzewowski

Zdobywca kolejnej nagrody wylosowany!
Rozwiązanie krzyżówki z nr 7 (172) Wieści Choczewskich brzmi: KOLOR PURPURY
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli: Barbara Zondziuk, Angelika Dettlaff, Anna Zabłotnia, Mariusz Kwas, 

Małgorzata Piotrowska, Weronika Wójcik, Michał Blewąska, Sylweriusz Goyke, Olga Papke, Adam Leyk.
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania została Pani Olga Papke, której gratulujemy. Dziękujemy wszyst-

kim, którzy wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również 
Sebastianowi i Ani za wylosowanie zwycięzcy.
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Krzyżówka Serpentyna (14) 

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

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Jon z minusem (5) – deszczowa chmura (6) – zjazd biskupów (5) – rozmowa dwóch 
osób (6) – filmowa albo supernowa (7) – sklep z magistrem (6) – masa na szosę (6) 
– szkoleniowiec w dresie (6) – mityczny założyciel Rzymu (7) – mniejszy od wilka 
(6) –  stolica nad Tagiem (7) – wróży z gwiazd (8) – zęby w komplecie lub 
wizytowe ubranie (8) – Maryla z gitarą (8) –…Walki Zbrojnej (7) – męska bielizna 
na zimę (8) 
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