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V NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
VII KADENCJI

VI SESJA RADY GMINY VII KADENCJI

Dnia 26 stycznia 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 
się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo VII kadencji.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę, która została zaproponowana przez Klub Radnych „Wspólna Gmina Chocze-
wo”, w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Choczewo ds. Przeprowadzenia negocjacji w zakresie za-
miany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwa Choczewo. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciwko – 6, nieobecny 1 radny.

W skład doraźnej Komisji Rady Gminy weszli: Grzegorz Kozłowski – przewodniczący, oraz członkowie – Mateusz 
Cupryniak, Jerzy Detlaff, Teresa Lademan, Zbigniew Szafoni.

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

W dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Choczewie odbyła się VI sesja Rady 
Gminy Choczewo VII kadencji.

Na sesję licznie przybyli mieszkańcy oraz strażacy z 25 jednostek z powiatów: wejherowskiego, puckiego i lębor-
skiego, m.in. z jednostek z Choczewa, Kopalina, Sasina, Słajszewa, Łeby, Linii, Wierzchucina, Bolszewa, Orla. Wyjąt-
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BUDŻET GMINY NA 2015 ROK UCHWALONY

DEMOGRAFIA W GMINIE CHOCZEWO

Podczas VI sesji Rady Gminy Choczewo radni uchwalili budżet na 2015 rok.
Ustalono tegoroczne dochody Gminy Choczewo w wysokości 24.049.817,00 zł, natomiast wydatki – 22.861.959,00 zł. 

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.187.858,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2015 wyniosą 4.035.909,00 zł (z czego 900.000,00 zł przeznaczono na bu-

dowę domu socjalnego wielorodzinnego). Na oświatę z budżetu przeznaczono 7.564.020,00 zł, natomiast subwencja 
oświatowa wyniesie 5.766.316,00 zł, co oznacza, że na zadania oświatowe 1.797.704,00 zł gmina musi dopłacić z wła-
snych środków. Ponadto w budżecie zabezpieczono również środki na pomoc społeczną (4.729.740,00 zł), ochronę 
zdrowia (197.000,00 zł), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (405.129,00 zł), gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska, sport, turystykę, kulturę oraz organizacje pozarządowe.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy
Choczewo informuje: 

Ludność wg stanu na dzień 18.02.2015 roku:
- pobyt stały – 5.623 osób
- pobyt czasowy – 107 osób

Zameldowania na pobyt stały w 2014 roku
- z zewnątrz – 34
- w obrębie gminy – 47

Wymeldowania w 2014 roku
- poza gminę – 84
- emigracja – 5

Zgony – 44
Urodzenia – 60
Śluby – 76 (w tym USC Choczewo 34)

kową ważność tej sesji podkreśliła obecność mediów – telewizji, radia i prasy.
Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy 

oraz informacje Wójta o działalności międzysesyjnej.
Na wniosek radnego G.Kozłowskiego z porządku obrad (stosunkiem głosów 8 – za, 7 – przeciw) zdjęto podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a Skarbem 
Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.

W dalszej części sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 (15 głosów za)
2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (14 – za, przeciw – 0, 1 – wstrzymujący się)
3. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (15 – za)

4. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz 
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania (13 –za, 2 – prze-
ciw)

5. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Choczewie w składzie: Przewodniczący - Wiesław Gębka Wójt Gminy Choczewo, Członko-
wie – Jerzy Liszniański jako Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, Robert Lorbiecki, Krzysztof Łasiński (14 – za, 1 
– wstrzymujący się)

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Choczewo na rok 2015 (15- za)

7. Uchwała w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Choczewie (15 – za)
8. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Choczewo na 2015 rok (15 – za).

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

Zapraszamy również do odwiedzania strony z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
https://www.youtube.com/channel/UCoNzVb1iUjIiYCnjLO3YHnw/videos

oraz profilu:
https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo
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w.w.: Wśród mieszkańców Gminy 
niespotykane dotąd poruszenie wy-
wołała sprawa zamiany gruntów 
gminnych na nieruchomości nale-
żące do Lasów Państwowych. Radni 
opozycyjni są przeciwni temu pro-
jektowi i uważają go za szkodliwy 
dla interesu Gminy. Czy istnieje za-
grożenie, że OSP Choczewo zostanie 
wkrótce bez remizy?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Jak Państwu zapewne wiado-
mo, 29.01.2015 r. odbyła się burzliwa 
sesja Rady Gminy Choczewo, podczas 
której po raz kolejny radni - G. Ko-
złowski, Z. Szafoni, M. Cupryniak, J. 
Detlaff, S. Kropidłowska, T. Lademan, 
K. Waloch i Przewodniczący Rady B. 
Nowak, większością głosów zdjęli z 
porządku obrad podjęcie uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na doko-
nanie zamiany nieruchomości po-
między Gminą Choczewo a Skarbem 
Państwa – Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa 
Choczewo.

Remiza, w której stacjonuje jed-
nostka OSP Choczewo, stoi na tere-
nach należących do Nadleśnictwa 
Choczewo, od którego Gmina budy-
nek ten dzierżawi. Rozmowy między 
Gminą a Nadleśnictwem, dotyczące 
przejęcia tego terenu wraz z zabudo-
waniami, trwają od lat.

Na sesję 29 stycznia przybyli przed-
stawiciele 25 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z trzech powiatów, 
którzy chcieli zasygnalizować jak 
ważną rolę w systemie ratownictwa 
i dla bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy Choczewo pełni jednostka OSP 
w Choczewie. Musimy sobie zdawać 
sprawę, że jesteśmy znacznie odda-
leni od stacjonującej w Wejherowie  
Państwowej Straży Pożarnej i nasze 
jednostki OSP - z Choczewa, Kopali-
na, Sasina i Słajszewa na miejscu 
wszelkich zdarzeń wymagających 
ich pomocy, są zawsze pierwsze. Za-
pewne mało kto wie, że ochotnicy z 
naszych OSP niejednokrotnie służą 
pomocą w uruchamianiu agregatów 
prądotwórczych u chorych podłączo-
nych do specjalnej aparatury wyma-

gającej użycia prądu, w przypadku 
gdy następuje przerwa w dostawie 
prądu.

Dziwię się tym radnym, którzy 
sprzeciwiają się tej zamianie, że tak 
nisko oceniają pracę i nie zauwa-
żają poświęcenia i zaangażowania 
strażaków ochotników w niesienie 
pomocy mieszkańcom naszej gmi-
ny. Niektórzy z tych radnych poddali 
nawet w wątpliwość celowość dzia-
łania jednostek OSP Kopalino i Słaj-
szewo…

Gdy w 2010 roku zostałem wójtem 
i przejąłem odpowiedzialność za bez-
pieczeństwo mieszkańców Gminy i 
okazało się, że sprzęt będący w po-
siadaniu Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy Choczewo nie posiada 
niezbędnych atestów, brakuje apara-
tów tlenowych, a ochotnicy nie po-
siadają stosownych badań, podjąłem 
z Zarządem OSP wiele działań, które 
doprowadziły do usprawnienia dzia-
łania wszystkich jednostek.

Radni, którzy są przeciwni za-
mianie, uważają, że jest ona nieko-
rzystna. Twierdzą, że lepiej sprzedać 
proponowane na wymianę gminne 
grunty i wybudować nową remi-
zę. Niestety, tereny te to torfowiska 
przeznaczone do zalesienia, nie na-
dające się do zabudowy. Jest więc 
mało realne, że udałoby się je sprze-
dać, a za uzyskaną kwotę wybudo-
wać nową strażnicę.

Obecnie nie stać nas na budowę 
nowego obiektu. Bezgotówkowa za-
miana miała dać możliwość dal-
szego użytkowania przez OSP dzier-
żawionych budynków i dalszej ich 
modernizacji. Wraz ze strażakami 
przygotowaliśmy projekt rozwoju 
OSP do 2021 roku, do którego więk-
szość radnych ma oczywiście nega-
tywne nastawienie.

Radni, którzy są przeciwni wymia-
nie z Nadleśnictwem zapowiedzieli, 
że przygotują alternatywną propo-
zycję dla strażaków na rozwiązanie 
tego problemu. Czekam na nią z nie-
cierpliwością, gdyż do chwili, w któ-
rej mija termin dzierżawy obiektu od 
Nadleśnictwa pozostały już tylko 4 
miesiące i przez ten czas będę musiał 
podjąć jakieś kroki w celu wyjścia z 
tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła 
się jednostka OSP Choczewo.

Radni nie wyrażający zgody na 
zamianę wyszli z propozycją powo-
łania komisji mającej prowadzić 
negocjacje z Nadleśnictwem i na 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Choczewo w dniu 26.01.2015 r. sto-
sunkiem głosów 8 – za, 6 – przeciw, 
podjęli uchwałę w sprawie powoła-
nia doraźnej Komisji Rady Gminy 
Choczewo ds. Przeprowadzenia nego-
cjacji w zakresie zamiany nierucho-
mości pomiędzy Gminą Choczewo a 
Skarbem Państwa – Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwa Choczewo. Nie widzę 
jednak celowości jej powołania, gdyż 
opinia prawna Radcy Prawnego jest 
jednoznaczna i stwierdza, że przed-
miotem takiej komisji nie mogą być 
sprawy nie należące do kompetencji 
rady gminy i nie może ona wkraczać 
w kompetencje wójta, do których na-
leży gospodarowanie mieniem ko-
munalnym, w tym również prowa-
dzenie negocjacji w sprawie zbycia, 
nabycia lub zamiany nieruchomo-
ści. Tak więc jakiekolwiek negocja-
cje prowadzone przez taką komisję, 
o ile druga strona w ogóle do takich 
negocjacji przystąpi, nie będą miały 
żadnego znaczenia prawnego.

w.w.: Minęły właśnie trzy lata od 
feralnego pożaru, w którym swój 
dom stracili mieszkańcy Ciekocin-
ka. Niemal natychmiast po tym 
wydarzeniu zapowiedział Pan bu-
dowę domu socjalnego. Czy może-
my mieć nadzieję, że ten plan się 
zrealizuje?

Wójt W. Gębka: Budowa domu 
socjalnego została ujęta w tegorocz-
nym budżecie, w którym przezna-
czyliśmy na ten cel kwotę 900 tys. zł 
i zamierzamy tę inwestycję zreali-
zować. Oczywiście ostateczny koszt 
budowy ustali procedura przetargo-
wa. Rzeczywiście miałem nadzieję, 
że wszystko pójdzie łatwiej i szybciej, 
bo wiem jak bardzo ludzie czekają 
na mieszkania. I to nie tylko te ro-
dziny, które utraciły je w tym poża-
rze, ale także inne, które są w bar-
dzo trudnej sytuacji, bowiem „głód” 
mieszkaniowy w Gminie jest duży. 
Realia okazały się mniej sprzyjające 
niż zakładaliśmy. Ich powodem były 
trudności finansowe, organizacyjne 
jak i skomplikowany proces przygo-
towania dokumentów. Obecnie trwa 
kompletowanie reszty dokumenta-
cji. Za pieniądze przekazane na bu-
dowę domu socjalnego przez inne sa-
morządy zakupiono stal zbrojeniową 
i pustaki, a także opłacono niezbędne 
pozwolenia. Projekt zaś podarowała 
nam firma „Orlex”. Mamy również 
zapewnienie Krajowego Banku Go-

PYTANIA DO WÓJTA
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spodarczego o bezzwrotnej dotacji do 
1/3 wartości budowy (nie więcej jak 
do kwoty 441 tys.zł). Budynek będzie 
usytuowany w Zwartowie: wybrali-
śmy miejsce, w którym istnieje in-
frastruktura, a grunt jest własnością 
Gminy. Będzie w nim 12 lokali: 6 o 
powierzchni 32 m2. i 6 o powierzch-
ni 42 m2. Mam nadzieję, że tę ważną 
dla mieszkańców inwestycję uda się 
wykonać terminowo.

w.w.: Zakończono budowę odcin-
ka sieci kanalizacyjnej Przebendo-
wo-Kurowo. Sporym sukcesem jest 
wykonanie tej inwestycji z dużym 
udziałem środków  pozabudżeto-
wych. Kolejna wieś została ska-
nalizowana, więc powinien być to 
powód do zadowolenia. Niezado-

woleni są jednak mieszkańcy Ku-
rowa, którzy uważają, że nie mają 
obowiązku podłączenia się do no-
wej sieci na własny koszt, ponie-
waż już raz do kanalizacji podłą-
czani byli...

Wójt W. Gębka: Niestety, nie mam 
dla mieszkańców Kurowa dobrej 
wiadomości albowiem są oni zobo-
wiązani do przyłączenia się do nowej 
sieci na własny koszt. Nie zachodzi 
tutaj sytuacja ponownego przyłącze-
nia. Do tej pory mieszkańcy korzy-
stali z systemu oczyszczania ścieków 
poprzez tzw. Imhoff, który nie speł-
nia wymagań najlepszej dostępnej 
techniki lub technologii (art. 143 w 
związku z art. 3 pkt 10 i art. 207 ust. 1 
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r.-Pra-
wo ochrony środowiska -Dz.U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Dotychcza-
sowy system oczyszczania nie speł-
niał ustawowych wymagań tech-
nicznych i dopiero po wybudowaniu 
przez Gminę sieci odprowadzającej 
ścieki do oczyszczalni, zostały one 
zrealizowane. Oczyszczanie ścieków 
odbywa się więc na innych warun-
kach i nie zachodzi tutaj sytuacja po-
nownego przyłączenia, bo jest to już 
zupełnie inny system oczyszczania 
i, co bardzo istotne, zgodny z wyma-
ganiami ustawy. Oznacza to, że na 
właścicielach nieruchomości spo-
czywa obowiązek odpłatnego przy-
łączenia. W takiej sprawie Naczelny 
Sąd Administracyjny wydał wyrok 26 
stycznia 2010 r. potwierdzający taki 
obowiązek mieszkańców.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.
21 marca – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych
25 kwietnia – Bal Seniora
29 maja – Dzień Dziecka
30-31 maja – Rajd z Kompasem
14 czerwca – Puchar Polski w Rolkarstwie Szybkim
25 lipca – Święto Gminy Choczewo
6 września – Dożynki Gminne

Informujemy, że harmonogram ma charakter poglądowy i może ulec zmianie



s. 5WIEŚCI CHOCZEWSKIE

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obro-

ny Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  
w 2014 r., zostanie przeprowadzona w dniach od 09 lutego do 03 kwietnia 2015r. kwalifikacja wojskowa na obszarze 
Powiatu Wejherowskiego.

 
Celem kwalifikacji wojskowej jest:
- ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających 

się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. z terenu Gminy Choczewo 
podlegają: 

1. Mężczyźni urodzeni w 1996 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1991—1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej, którzy z różnych przyczyn nie stawili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej.

Osoby wezwane imiennie przez Wójta Gminy Choczewo do kwalifikacji wojskowej obowią-
zane są zgłosić się w miejscu i terminie określonym na otrzymanym wezwaniu

MĘŻCZYŹNI - w dniach 24 i 25 marca 2015 r.
KOBIETY - w dniu 03 kwietnia 2015 r.

do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, (budynek Powiatowego 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych) 

Powiatowa Komisja Lekarska
pracuje w dni robocze od dnia 09 lutego do 03 kwietnia 2015 r. w godz. 7.30 – 12.00.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej
przed Powiatową Komisją Lekarską przedstawia:

1. Wójtowi (upoważnionemu przedstawicielowi wójta):
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny 

niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w 
wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwuna-

stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia 

lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

INFORMACJI szczegółowych dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo. 
Informacji udziela inspektor Krzysztof Cudnik w pokoju Nr 8, tel.  58 572 39 40; 58 572 39 13 w. 211; tel. bezpośredni 
58 676 34 63.

Siedziba 
Powiatowej Komisji Lekarskiej 

w Wejherowie 
ul. Ofiar Piaśnicy 22

(budynek 
Powiatowego Zespołu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych)
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REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

REMONT ULIC MATEJKI, MICKIEWICZA, 
CHMIELNEJ I LISIEJ

W dniu 16.02.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z kanaliza-
cją deszczową i elementami małej architektury w miejscowości Choczewie”. Inwestycja obejmie ulice Lisią, Chmiel-
ną, Matejki i Mickiewicza. Zakres prac to budowa dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. Dodatkowo planuje się 
wybudowanie dwóch miejsc tzw. małej architektury. Innowacją przy tych miejscach jest konieczność zamontowa-
nia przez Wykonawcę nowoczesnego oświetlenia LED. Zasilanie w energię elektryczną będzie odbywało się tylko i 
wyłącznie z uwzględnieniem panelu słonecznego i turbiny wiatrowej (lampa hybrydowa)- czyli energia elektryczna 
pozyskana z naturalnych źródeł.

KANALIZACJA KUROWO – PRZEBENDOWO

W dniu 13.02.2015 r. Wykonawca Drewa – Hydroinstal zakończył ostatecznie budowę kanalizacji sanitarnej KU-
ROWO – PRZEBENDOWO. Wszystkie próby ciśnieniowe i jakościowe przebiegły pomyślnie, tym samym inwestycje 
uznaje się za zakończoną.

Mieszkańcy będą mogli przyłączać się na zasadzie wypełnienia wniosku o przyłączenie do GZGK w Choczewie.

Daniel Petryk
RIGKiOŚ

O zasadach prowadze-
nia kwalifikacji wojsko-
wej na obszarze wojewódz-
twa pomorskiego, terminie  
i siedzibie Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Wejherowie infor-
mować będzie:

OBWIESZCZENIE WOJE-
WODY POMORSKIEGO w 
sprawie przeprowadze-
nia kwalifikacji wojskowej 
w 2015 r.

które zostanie rozplakatowa-
ne w miesiącu marcu na obsza-
rze Gminy Choczewo
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WIEŚCI Z POWIATU
I KONWENT SAMORZĄDOWY PO-
WIATU WEJHEROWSKIEGO

20 stycznia 2015 r. odbył się I Kon-
went Samorządowy Powiatu Wej-
herowskiego. Samorządy podpisały 
deklarację współpracy. Podpisanie 
dokumentu ma na celu cykliczne 
omawianie problemów wszystkich 
samorządów z powiatu wejherow-
skiego. Wspólne działania w celu 
pozyskiwania pieniędzy zewnętrz-

nych, poszukiwanie ekonomicznych 
czyli tańszych rozwiązań. Pomysł 
na stworzenie takiego konwentu 
powstał jeszcze w czasie kampanii 
wyborczej. Starosta dąży do tego aby 
wszystkie samorządy współpraco-
wały.

Treść podpisanej deklaracji:
„My, niżej podpisani przedstawiciele 

samorządów z terenu powiatu wejhe-
rowskiego, w trosce o rozwój naszych 
Małych Ojczyzn, zapewnienie miesz-
kańcom poprawy warunków życia i 
wykorzystanie szans jakie daje Unia 
Europejska, deklarujemy współpracę 
w duchu autentycznego partnerstwa. 
Chcemy szeroko współdziałać szanu-
jąc autonomię i niezależność każdego 
miasta, gminy i powiatu. Jesteśmy 
przekonani, że zgoda, życzliwość, 
umiejętność wspólnej pracy bez wal-
ki politycznej, pozwoli nam na osią-
gnięcie korzyści dla naszych miesz-
kańców. Współpraca jest konieczna 
w wielu dziedzinach, a szczególnie 

ważne dla nas będą wspólne wnioski 
o dofinansowanie zadań ze środków 
unijnych. Unia Europejska promuje i 
pomaga tym, którzy potrafią współ-
pracować i przygotowywać partner-
skie projekty.”

Kolejne posiedzenie konwentu od-
będzie 24 lutego w Starostwie Powia-
towym w Wejherowie.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WEJ-
HEROWIE

Dnia 19 stycznia br. w Wejherowie 
zostało podpisane porozumienie o 
współpracy trzech powiatów: wej-
herowskiego, kartuskiego i puckie-
go. Głównym zadaniem Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Wejherowie jest 
udzielanie kompleksowych infor-
macji organizacjom pozarządowym i 
osobom prywatnym, na temat moż-
liwości pozyskania środków z Unii 
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Europejskiej na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej. Utworzony Lo-
kalny Punkt Informacyjny Fundu-
szy Europejskich zajął I miejsce pod 
względem ilości udzielonych konsul-
tacji elektronicznych oraz wysokie 
III miejsce pod względem wszystkich 
udzielonych informacji. Zachęcamy 
wszystkich, którzy mają pomysł i 
szukają środków na otwarcie dzia-
łalności do skorzystania z darmo-
wych konsultacji. Punkt mieści się w 
Starostwie Powiatowym, w Wejhero-
wie na ul. Maja 4 - jest też dostępny 
na facebooku.

KOMISJA KULTURY, SPORTU I TURY-
STYKI RADY POWIATU WEJHEROW-
SKIEGO

Do zadań Komisji, której Przewod-
niczącym jest Robert Lorbiecki, nale-
żą sprawy dotyczące w szczególności:
• kultury i ochrony dóbr kultury,
• promocji powiatu,
• kultury fizycznej,
• turystyki, rekreacji i wypoczynku,
• opiniowania spraw z zakresu pro-

wadzenia, tworzenia, przekształ-
cania i likwidacji jednostek organi-
zacyjnych realizujących powyższe 
zadania

Komisja, jest najliczniejszą wśród 

wszystkich i liczy 11 osób. Na dru-
gim posiedzeniu został zaopiniowa-
ny kalendarz imprez o charakterze 
kulturalno-sportowo-rekreacyjnym i 
promocyjnym na 2015 rok oraz przy-
jęto plan pracy komisji. W kalenda-
rzu zostały ujęte uroczystości z całego 
powiatu, w tym też zgłoszone przez 
Urząd Gminy Choczewo. Wszystkie 
imprezy zgłoszone z naszej gminy 
otrzymały  dofinansowanie. Na kolej-
nym posiedzeniu będą zaopiniowane 
wnioski dotyczące nagród za wysokie 
osiągnięcia sportowe w międzynaro-
dowym i krajowym współzawodnic-
twie sportowym w roku 2014.

LIST OTWARTY TRZECH GMIN DO PREMIER 
EWY KOPACZ

21 stycznia wójtowie gmin: Kro-
kowa, Gniewino i Choczewo wysto-
sowali list otwarty do Premier Ewy 
Kopacz, w którym wskazują między 
innymi na straty jakie gminy po-
noszą w trakcie procesu przygoto-
wawczego do budowy elektrowni 
atomowej. Chcą także zapewnienia 
mówiącego o tym, że jeżeli inwesty-
cja nie dojdzie do skutku, to otrzy-
mają oni rekompensatę za wszel-
kie poniesione straty. Domagają 
się również konkretnych umów z 
inwestorem, czyli PGE EJ1 oraz wią-
żących decyzji dotyczących powsta-
nia pierwszej elektrowni atomowej 
w Polsce oraz gwarancji dotyczącej 
przyszłości projektu polskiej energe-
tyki jądrowej.

W liście do Pani Premier samo-
rządowcy piszą, że przedłużający się 
proces przygotowawczy do budowy 
pierwszej w Polsce elektrowni jądro-
wej przynosi samorządom wymier-
ne straty finansowe i rozwojowe 
gminom, a także prywatnym fir-
mom i organizacjom.

Autorzy listu chcą „uchronić sa-
morządy przed zapaścią rozwojową 
i zapewnić im możliwość płynnej 
realizacji niezbędnych mieszkań-
com inwestycji i zadań w okresie 
przygotowawczym. Naszym celem 
jest także właściwe przygotowanie 
szeroko rozumianej infrastruktury 
towarzyszącej składającej się na za-
plecze przyszłej budowy.” Wskazują 
również na to, iż: „Niewłaściwa ko-
munikacja pomiędzy PGE a naszymi 
gminami oraz niepodpisanie do tej 
pory umowy regulującej wzajemne 
relacje stron, naszym zdaniem wska-
zuje jednoznacznie na brak strate-

gii inwestora w zakresie dążenia do 
zawarcia kontraktu społecznego dla 
przedmiotowego projektu. Zjawisko 
takie jest niepokojące, ponieważ nie 
tylko naraża na straty lokalną spo-
łeczność, ale przede wszystkim zagro-
zić może poprawnej realizacji przed-
sięwzięcia o trudnym do przecenienia 
priorytecie ważności, wynikającym z 
rządowej strategii energetycznej.”

Postulaty w tej sprawie obejmują:
1. Podpisanie prawnie wiążącej 

umowy dotyczącej pakietu gwaran-
cyjnego w przypadku zaniechania 
lub przerwania inwestycji,

2. Wypłatę odszkodowań za straty 
poniesione do tej pory przez gminy,

3. Ukończenie prac nad ostateczną 
treścią i zatwierdzenie do realizacji 
Planu Rozwoju. Spełnienie powyż-
szych warunków uznajemy za nie-
zbędne dla dalszego zaangażowania 
naszych samorządów w proces przy-
gotowawczy do budowy.

Zarząd spółki PGE EJ 1 w oświad-
czeniu odpowiada wójtom na py-
tania i tłumaczy jak wyglądała 
współpraca przez ostatnie lata:

„Spółka PGE EJ 1 prowadzi przygo-
towania do budowy pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej, będącej elemen-
tem bezpieczeństwa energetycznego 
państwa, z poszanowaniem przepi-
sów prawa i obowiązujących w tym 
zakresie procedur. Spółka kieruje się w 
szczególności postanowieniami przy-
jętego 28 stycznia 2014 r. przez Radę 
Ministrów Programu Polskiej Ener-
getyki Jądrowej (PPEJ) oraz standar-
dami międzynarodowych instytucji, 
takich jak Międzynarodowa Agencja 
Energii Atomowej (MAEA).

Zarząd PGE EJ 1 prowadzi otwarty 
dialog z władzami gmin lokalizacyj-
nych na każdym etapie projektu i po-
szukuje rozwiązań satysfakcjonują-
cych wszystkie Strony.

W opinii PGE EJ 1 działania, które 
do tej pory Spółka podejmuje na rzecz 
gmin lokalizacyjnych, są adekwatne 
do etapu, na jakim znajduje się pro-
jekt inwestycyjny.

Od 2011 r. Spółka prowadzi na tere-
nie gmin lokalizacyjnych działania 
informacyjno-edukacyjne, co roku 
rozwijając ich ofertę i zasięg. Spółka 
organizuje m.in. stoiska informa-
cyjne podczas lokalnych wydarzeń 
społeczno-kulturalnych, zajęcia dla 
dzieci, zagraniczne wyjazdy studyjne 
(Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Bel-
gia, Holandia).

W latach 2011-2012 Spółka prowa-
dziła również na terenie gmin dzia-
łalność sponsoringową. Obejmowała 
ona m.in. zakup żaglówek turystycz-
nych do wykorzystania przez dzieci 
i młodzież na Jeziorze Żarnowieckim 
oraz współfinansowanie wydarzeń 
kulturalnych na terenie poszczegól-
nych gmin.

W gminach lokalizacyjnych Spół-
ka uruchomiła ponadto nowoczesne, 
multimedialne Lokalne Punkty Infor-
macyjne, w których wszystkim za-
interesowanym informacji udzielają 
przeszkoleni w tym zakresie miesz-
kańcy gmin, będący pracownikami 
Spółki. Od dwóch lat w okresie letnim 
Spółka organizuje także tzw. „waka-
cyjne LPI” w miejscach często odwie-
dzanych przez turystów.

Oprócz działań edukacyjnych Spół-
ka bezpośrednio lub przez Funda-
cję PGE – „Energia z Serca” wspiera 



s. 9WIEŚCI CHOCZEWSKIE

gminy lokalizacyjne w kluczowych 
dla nich przedsięwzięciach. Pod ko-
niec 2012 r. na rzecz gminy Choczewo, 
za pośrednictwem Spółki oraz przy 
udziale Fundacji PGE – „Energia z 
Serca”, został zakupiony bojowy cięż-

ki wóz strażacki. Dodatkowo Spółka 
przekazała darowizny także stowa-
rzyszeniom z terenu gmin lokaliza-
cyjnych.

Zarząd PGE EJ 1 oświadcza, że jest 
gotowy do prowadzenia dalszego, 

otwartego dialogu z władzami gmin 
Choczewo, Gniewino i Krokowa na 
każdym etapie projektu oraz działań 
wspierających gminy, adekwatnych 
do etapu realizowanego projektu in-
westycyjnego.”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE
Drodzy Czytelnicy,
Podczas naszego kolejnego spotka-

nia na łamach tego wydawnictwa 
chciałabym Państwu przybliżyć pro-
blem jakim jest bez wątpienia prze-
moc w rodzinie oraz jakie zadania 
realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
w celu przeciwdziałania przemocy.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493) 
reguluje zadania w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, 
zasady postępowania wobec osób 
dotkniętych przemocą oraz zasady 
postępowania wobec osób stosują-
cych przemoc.

Przemoc w rodzinie została zdefi-
niowana jako jednorazowe lub po-
wtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osób, w szczególności naraża-
jące te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające 
ich godność, nietykalność cielesną, 
wolność w tym seksualną, powodu-
jące szkody na ich zdrowiu psychicz-
nym, a także wywołujące cierpienia i 
krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą.

Na podstawie ustawy z dnia 10 
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie i niektórych innych ustaw (DZ.U. 
Nr 125, poz. 842) wprowadzono m.in. 
do obowiązku samorządów nowe za-
danie – tworzenie i obsługę zespołów 
interdyscyplinarnych.

Ustawodawca nakazał wójtom, 
burmistrzom i prezydentom miast 
powołanie Zespołów Interdyscypli-
narnych, które stanowią najważ-
niejszy element gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie.

Zespół ma na celu skupienie przed-
stawicieli wszystkich instytucji i 
służb z terenu gminy, których wspól-
ne działania kompleksowo przyczy-
nią się do ograniczenia zjawiska 
przemocy domowej, tworząc jedno-
cześnie system wsparcia dla osób 
i rodzin potrzebujących. Zadaniem 
zespołu interdyscyplinarnego jest in-
tegrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów  mających na celu prze-

zwyciężenie przemocy w rodzinie w 
szczególności poprzez:

- diagnozowanie przemocy w ro-
dzinie;

- podejmowanie działań w śro-
dowisku zagrożonym przemocą w 
rodzinie mających na celu przeciw-
działanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środo-
wisku dotkniętym przemocą w ro-
dzinie;

- rozpowszechnianie informacji 
o instytucjach, osobach i możliwo-
ściach udzielenia pomocy w środo-
wisku lokalnym oraz inicjowanie 
działań w stosunku do osób stosują-
cych przemoc w rodzinie.

Pod koniec 2014 r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Cho-
czewie podjęto kroki nawiązania 
współpracy z instytucjami środo-
wiska lokalnego w celu utworzenia 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinar-
nego ds. Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie. W miesiącu styczniu 
podpisano Porozumienia w zakresie 
współpracy w Gminnym Zespole In-
terdyscyplinarnym z Gminną Komi-
sją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Choczewie, Dyrek-
torem Zespołu Szkół w Choczewie, 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w 
Ciekocinie, Kierownikiem Gminne-
go Ośrodka Zdrowia w Choczewie, 
Choczewskim Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk 
Nadziei” oraz Sądem Rejonowym w 
Wejherowie. W najbliższym czasie 
zawarte zostaną kolejne Porozumie-
nia z pozostałymi przedstawicielami 
wchodzącymi w skład Zespołu.

Posiedzenia zespołu odbywać się 
będą w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej lub w miejscu wskaza-
nym przez ośrodek, ponieważ po-
moc społeczna organizuje wszystkie 
działania podejmowane w ramach 
zespołu, zawiadamia członków o ter-
minach spotkań, a także prowadzi 
rejestr Niebieskich Kart wpływają-
cych do ośrodka.

Przewodniczący zespołu interdy-
scyplinarnego powołuje skład grupy 
roboczej, która prowadzi pomoc w 
indywidualnych sprawach rodzin 
objętych procedurą „Niebieskie Kar-

ty”. Skład grupy roboczej jest zależny 
od potrzeb rodziny objętych procedu-
rą, a powołany może zostać kurator 
rodzinny, pracownik socjalny, poli-
cjant dzielnicowy, pielęgniarka czy 
pedagog szkolny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
Procedury „Niebieskie Karty” i oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Kar-
ta” (Dz. U. z 2011 r., poz. 1245) określa 
procedurę „Niebieskie Karty” jako 
ogół czynności podejmowanych i re-
alizowanych przez przedstawicieli 
jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnych komisji ds. 
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, policji, oświaty i ochrony 
zdrowia w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy 
w rodzinie.

Wszczęcie procedury następu-
je poprzez wypełnienie formularza 
„Niebieska Karta – A” w przypadku 
powzięcia w toku prowadzonych 
czynności służbowych i zawodo-
wych, uzasadnionego podejrzenia 
stosowania przemocy w rodzinie 
bądź w wyniku zgłoszenia przemo-
cy przez członka rodziny lub przez 
osobę będącą świadkiem przemocy 
w rodzinie. Karta zostaje przekazana 
niezwłocznie, nie później niż w ter-
minie 7 dni od wszczęcia procedury 
do Przewodniczącego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego. Przewodniczący 
zespołu po otrzymaniu formularza 
„Niebieska Karta-A” nie później niż 
w terminie 3 dni od jej otrzymania, 
przekazuje go członkom grupy robo-
czej lub członkom zespołu. W dalszej 
kolejności w ramach procedury gru-
pa robocza przy współpracy z rodzi-
ną diagnozuje sytuację osób, co do 
których istnieje podejrzenie, że są 
dotknięte przemocą oraz osób, wo-
bec których zachodzi podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie.

Indywidualny plan pracy określa 
zarówno działania wspierające reali-
zowane przez członków grupy robo-
czej jak i zobowiązania osób objętych 
procedurą w celu poprawy sytuacji 
w rodzinie. Zakończenie procedury 
„Niebieskie Karty” następuje w przy-
padku ustania przemocy oraz po zre-
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alizowaniu indywidualnego planu 
pomocy lub rozstrzygnięciu o braku 
zasadności podejmowanych działań.

W dniu 24 lutego 2015 r. w Sali 
Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy 
Choczewo odbędzie się szkolenie dla 

członków Zespołu z zakresu procedu-
ry „Niebieskie karty”.

Szczegółowych informacji w za-
kresie przemocy w rodzinie oraz 
obowiązujących aktów prawnych 
uzyskają Państwo na stronie inter-

netowej ośrodka www.gopschocze-
wo.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Choczewie

Danuta Karmazy

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BURSZTYNOWY PASAŻ
SUKCES LOKALNYCH INICJATYW W GMINIE 

CHOCZEWO
Dobiega końca realizacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Bursztynowy 

Pasaż”. Wdrażana przez nas w latach 2009-2014 strategia oddziaływała na Gminy Krokowa, Gniewino, Wicko, Nowa 
Wieś Lęborska, Łeba oraz w dużym stopniu na GMINĘ CHOCZEWO.

Środki dostępne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na cały obszar LGD to około 5,5 mln zł, w tym do gminy 
Choczewo w poszczególnych działania trafiły środki w wysokości:

Działanie Kwota pomocy
Odnowa i Rozwój Wsi 397.938,00 zł
Małe Projekty 86.594,07 zł
Aktywizacja mieszkańców poprzez edukację, rekreację oraz kulturę 22.000,00 zł

REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W LATACH 2015 – 2020

W latach 2016 – 2020 na terenie Gminy Choczewo będzie realizowana kolejna Lokalna Strategia Rozwoju. 
Nowy dokument rozwojowy będzie opracowywany do początku 2016 roku. Obecnie trwają prace konsultacyjne w 
poszczególnych Gminach obszaru LGD Bursztynowy Pasaż. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w 
ramach działania  Lokalnych Grup Działania, zakłada wsparcie lokalnych inicjatyw sołeckich, budowy i modernizacji 

J.Choczewskie

Choczewo

Pomorskie
Parki 

Nordic
Walking

 Remont 
i modernizacja 

obiektu 
pełniącego 

rolę świetlicy

 Instruktaż 
technik 
nordic 

walking

 Interaktywna 
edukacja 

- zajęcia dla 
dzieci szkół 

podstawowych

 Budowa budynku 
zaplecza 

socjalnego dla 
boiska 

sportowego
Moja gmina - moje 

miejsce na ziemi - 
społeczna wizja 
rozwoju gminy

Wierzba to nie 
tylko biomasa 

- warsztaty 
rękodzielnicze

Budowa pieca 
chlebowego 

oraz grillo-
-wędzarni wraz 

z wiatą

Prace 
organmistrzowsko 

-konserwatorskie przy 
organach z pocz.XX w. 
w Kościele Parafialnym
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infrastruktury kulturalnej, 
rekreacyjnej i turystycznej, 
rozwoju działalności gospodarczej, 
rozwoju produktów lokalnych, itd. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
aktywnego udziału w powstawaniu 
nowej strategii zarówno dla Gminy 
Choczewo jak i całego obszaru 

Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż 
Lokalnej Grupy Działania.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w drugi i czwarty poniedziałek każdego mie-

siąca, w godz. 15.00 - 17.00 do budynku Urzędu Gminy w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17

ZADANIA GMINNEGO PUNKTU
 KONSULTACYJNEGO:

 motywowanie osób uzależnionych,  jak i

współuzależnionych do podjęcia psycho-

terapii w placówkach leczenia uzależnie-

nia, kierowanie do leczenia specjalistycz-

nego,

 motywowanie osób pijących ryzykownie

i  szkodliwie,  ale  nieuzależnionych,  do

zmiany szkodliwego wzoru picia,

 udzielanie  wsparcia  osobom  po  zakoń-

czonym  leczeniu  odwykowym  (np.  po-

przez  rozmowy  podtrzymujące,  urucho-

mienie przy punkcie grupy wsparcia dla

osób  po  zakończonym  leczeniu  w  pla-

cówce odwykowej),

 rozpoznawanie  zjawiska  przemocy  do-

mowej, udzielanie stosownego wsparcia i

informacji o możliwości uzyskania pomo-

cy i powstrzymania przemocy,

 inicjowanie  interwencji  w  przypadku

diagnozy przemocy domowej,

 gromadzenie  aktualnych  informacji  na

temat dostępnych miejsc pomocy i kom-

petencji poszczególnych służb i instytucji

z  terenu gminy,  powiatu,  województwa,

które powinny być włączone w systemo-

wą pomoc dla rodziny,

 rozpoznawanie innych zagrożeń i patolo-

gii,

 prowadzenie profilaktycznej działalności

edukacyjnej i informacyjnej,

PUNKT KONSULTACYJNY PRZEZNACZONY JEST GŁÓWNIE DLA
OSÓB:

 znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej,

 z problemami rodzinnymi,

 uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

 współuzależnionych (rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym)

 osób z syndromem DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,

 dotkniętych przemocą itp.,

 niepotrafiących sobie także poradzić z szeregiem innych problemów

Nie musisz już samotnie zmagać się ze swoimi problemami.
Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc.
Pomoc w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym udzielana jest bezpłatnie.
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ELEKTRYZUJĄCE FERIE W CHOCZEWIE Z PGE EJ 1
Dnia 4 lutego 2015 r. podczas te-

gorocznych ferii w Samorządowym 
Zespole Szkół w Choczewie spółka 
PGE EJ1 odpowiedzialna za przygoto-
wania i budowę pierwszej w Polsce 
elektrowni jądrowej zorganizowała 
pokazy i eksperymenty łączące zaba-
wę z nauką.

Pokazy i aktywności zostały tak 
dobrane aby dostarczyć wszystkim 
uczestnikom atrakcyjnej rozrywki. 
Pierwsza cześć warsztatów dotyczyła 
budowy atomu oraz przedstawienia 
podstawowych informacji na temat 
prądu stałego i zmiennego. Młodzi 

naukowcy starali się ukazać, że to co 
kiedyś nazywane było magią, w rze-
czywistości jest nauką.

Druga część warsztatów dotyczyła 
elektryzujących pokazów z użyciem 
generatora van der Graffa oraz poka-
zów związanych z użyciem i zastoso-
waniem maszyny elektrostatycznej, 
dzięki której na głowach dzieci two-
rzyły się zjawiskowe fryzury.

Młodzi uczestnicy warsztatów 
mieli także okazję sami zbudować 
obwód elektryczny czy  sprawdzić ja-
kie przedmioty  codziennego użytku 
przewodzą prąd. Podczas warszta-

tów nie zabrakło także przedstawie-
nia praktycznych informacji, które 
mogą się przydać w codziennym 
życiu takich jak izolacja kabli elek-
trycznych oraz informacji na temat 
zjawisk elektrycznych występują-
cych w przyrodzie. Zajęcia zakończy-
ły się konkursem z nagrodami na te-
mat zdobytej wcześniej wiedzy.

Warsztaty o podobnej tematy-
ce  zorganizowane zostały także dla 
dzieci ze szkół w Gniewinie oraz w 
Krokowej.
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ENERGETYKA JĄDROWA
POLSKĄ RACJĄ STANU

Konferencja w Urzędzie Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17

26 marca 2015 r.
początek godz. 18:00

Zapraszamy mieszkańców Choczewa, Gniewina, Krokowej
i nie tylko!

Organizatorzy:
Obywatelski Komitet „TAK dla atomu w gm. Choczewo”
oraz Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej

„OBIETNICA PANDORY” JUŻ W POLSCE
„Obietnica Pandory” to głośny film 

w reżyserii nominowanego do Osca-
ra dokumentalisty Roberta Stone’a. 
Przyjęty entuzjastycznie na festiwa-
lu Sundance i na innych najważ-
niejszych przeglądach kina nieza-
leżnego, film Roberta Stone’a stał 
się impulsem do dyskusji na temat 
wpływu elektrowni jądrowych na 
środowisko naturalne.

W swoim filmie reżyser zadaje py-
tanie - czy jesteśmy w stanie myśleć 
o energii jądrowej w oderwaniu od 
stereotypów i przygląda się osobi-
stym historiom znanych ekologów, 
którzy radykalnie zmienili swoje sta-
nowisko wobec energetyki jądrowej, 
walcząc obecnie o jej rozwój. Stone 

zabiera widza w podróż, śledząc pro-
ces przemiany głównych bohaterów 
i analizując fakty i mity związane z 
tym sposobem wytwarzania energii 
elektrycznej.

Skojarzenia z bronią masowego 
rażenia oraz tragedia w Fukushimie 
sprawiły, że dla wielu pojęcie ener-
getyki jądrowej stało się synonimem 
lęku i globalnego zagrożenia. Co jeśli 
takie opinie są bezpodstawne – czy 
potrafimy pozbyć się uprzedzeń? Czy 
źródło energii, które budzi tyle obaw 
w rzeczywistości może być jedynym 
ratunkiem przed katastrofą klima-
tyczną?

„Obietnica Pandory” to wykraczają-
ca poza schemat opowieść o procesie 
kształtowania się przekonań, która 
wprowadza widzów w trwającą de-
batę społeczną na temat znaczenia 
energii jądrowej.

Promocja filmu jest elementem 
programu edukacyjno-informacyj-
nego „Świadomie o Atomie”, pro-

wadzonego przez PGE EJ 1 – spółkę 
celową odpowiedzialną za budowę 
pierwszej w Polsce elektrowni jądro-
wej. Celem programu jest przekazy-
wanie rzetelnej, obiektywnej i przy-
stępnej wiedzy na temat energetyki 
jądrowej, umożliwiającej wyrobienie 
sobie własnej opinii w tej sprawie.

Film został zaprezentowany pol-
skim widzom w ramach bezpłatnych 
pokazów otwartych w wybranych ki-
nach studyjnych w kraju.
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PODZIĘKOWANIE
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ NASZYM UCZNIOM, KTÓRZY SĄ STRAŻAKAMI: WOJCIECHOWI I PAWŁOWI 

WYPYCH, TOMASZOWI DYMOWICZ ORAZ PRZEMKOWI GÓRCZYŃSKIEMU ZA FACHOWE I PERFEKCYJNE 
ZAJĘCIE SIĘ MOIM MĘŻEM, KTÓRY W CZASIE MSZY ŚW. UTRACIŁ PRZYTOMNOŚĆ.

DZIĘKUJĘ ZA SZYBKĄ INTERWENCJĘ I UDZIELENIE POMOCY, KTÓRA URATOWAŁA MĘŻOWI ŻYCIE.
PODZIĘKOWANIE KIERUJĘ RÓWNIEŻ WSZYSTKIM, KTÓRZY OTOCZYLI NAS OPIEKĄ.

WDZIĘCZNA IRENA KŁACZKIEWICZ

MARCOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

W sobotę 14 marca członkowie Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo 
będą organizowali drugi turniej integracyjny piłki siatkowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału i zgłaszania drużyn. Stawiamy głównie na chęć i zapał do 
gry, a także dobrą zabawę. Przewidziane nagrody dla najlepszych zespołów! :)

Na zgłoszenia telefoniczne lub osobiste czekamy do 6 marca br. (kontakt: Maja Gadowska, tel.: 
880 884 489)

Swoje umiejętności siatkarskie przed zapowiadanym turniejem można doskonalić wraz 
ze Stowarzyszeniem SET, które regularnie trenuje we wtorki oraz czwartki o godzinie 1830 

na hali sportowej przy Zespole Szkół w Choczewie, zaś młodzież poniżej 16 roku życia serdecz-
nie zapraszamy na zajęcia w każdy czwartek w godzinach od 1700 do 1830.

Obowiązkowo zabieramy strój sportowy, dobry nastrój i chęć do gry w siatkówkę.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA TURNIEJ I WSPÓLNE TRENINGI!!! :)

„SZTUKA INSPIRACJI”

Stańmy się jednocześnie - uczniami, nauczycielami, słuchaczami, przyjaciółmi. Połączmy całą wie-
dzę w jedno, dzieląc się nią podczas zajęć „Sztuka Inspira-
cji”. Byś wiedział nie tylko Ty, ale również inni. Głównym 
celem warsztatów „Sztuka Inspiracji” jest zainteresowa-
nie uczestników grą oraz pokazanie tego, co najpiękniej-
sze w dźwiękach gitary. Osoba zainspirowana zaczyna 
eksplorować swoje własne wnętrze, odkrywając nowe 
wymiary własnych możliwości, co za tym idzie - rozwija 
swoje własne aspiracje i pragnienia. Wyraża siebie.

Informacje o kolejnych terminach spotkań znajdują się 
na facebookowej grupie Sztuka Inspiracji.

Michał HAJKO  Hajkowicz
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POSZUKUJEMY KIEROWCÓW Z CHOCZEWA LUB OKOLIC.
REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB.

Niezbędne dokumenty: prawo jazdy kat. D, aktualny kurs na 
przewóz osób, oraz ważne badania psychologiczne. 
 
Oferujemy stałe zatrudnienie na umowę o pracę (pierwsza 
umowa na okres 3 miesięcy). 
 
Oczekujemy sumienności, punktualności, kultury osobistej, 
dbałości o powierzony sprzęt.  
 
Kontakt: biuro@pksgdynia.pl lub 515 22 88 56

BALTICA EQUESTRIAN TOUR 
2015 W DWÓCH ODSŁONACH

„Baltica Tour miała swój początek 
w marzeniu. W ślad za tym marze-
niem wkrótce podążyła sprecyzowa-
na wizja, ogromny wysiłek, ciężka 
praca. Tym bardziej cieszył nas suk-
ces pierwszej edycji tego sportowego 
przedsięwzięcia, którego dwutygo-
dniowa formuła, stanowiła absolut-
ny przełom w organizacji imprez tego 
typu w Polsce. Było warto. W sierpniu 
2014 roku na masztach w Ciekocin-
ku zawisło 30 flag z 6 kontynentów, 
ponad 200 jeźdźców światowej klasy 
zaprezentowało swe umiejętności, 
przeszło 450 koni przegalopowało 
przez nasze parkury.” – tak piszą o 
Baltica Tour 2014 jej organizatorzy.
W 2015 roku zorganizowane zostaną 
dwie edycje Baltici:
BALTICA SPRING TOUR 19-31.05.2015 r.
BALTICA SUMMER TOUR 28.07-
09.08.2015 r.
Podczas obu edycji zawodów nie za-
braknie sportowych emocji na naj-

wyższym poziomie!

NABÓR DO WOLONTARIATU 
BALTICA EQUESTRIAN TOUR 

2015 ROZPOCZĘTY

Już tylko 82 dni dzieli nas od pierw-
szej, wiosennej edycji BALTICA EQU-
ESTRIAN TOUR 2015. Wciąż trwa na-
bór wolontariuszy.
Poszukiwane są osoby młode, ener-
giczne, które podejmą wyzwanie.
W pierwszej kolejności przyjęci zo-
staną chętni na całe dwa tygodnie 
eventu.
Przyjmowane są zarówno zgłoszenia 
na SPRING jak i SUMMER TOUR.
Wymagania:
- wiek: 15+
- pracowitość, odpowiedzialność, 
obowiązkowość, punktualność
- sprawność fizyczna
- sapał do pracy i przede wszystkim 
dużo uśmiechu
Oferujemy:
- pełne wyżywienie
- zakwaterowanie

- ubiór firmowy z logo Baltici (T-shir-
ty, wiatrówki, czapeczki)
- zdobycie cennego doświadczenia w 
pracy podczas międzynarodowych 
zawodów jeździeckich
- poznanie zawodników z całego 
Świata
- możliwość współtworzenia naj-
większego jeździeckiego eventu w 
Polsce.
Zapraszamy wszystkich do przesyła-
nia zgłoszeń na adres: stables@cie-
kocinko.pl
W tytule prosimy umieścić: Wolon-
tariat Baltica Tour 2015 (Spring i/lub 
Summer).

WARSZTATY TERAPII  ZAJĘCIOWEJ W LUBIATOWIE
WARSZTATY TERAPII ZAJĘ-

CIOWEJ „SPOTKAJMY SIĘ” W 
LUBIATOWIE

9 listopada 
2005 roku w 
Wejherowie zo-
stał podpisany 
akt notarialny 
przekazujący 
w dzierżawę 
Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo 
Wszystko” te-
ren pod budo-

wę Ośrodka Wczasowo-Rehabilita-
cyjnego „Spotkajmy się” dla Osób 
Niepełnosprawnych.
Dzięki osobom przekazującym Fun-

dacji 1% swojego podatku, darczyń-
com oraz sponsorom, 14 listopada 
2014 r. w Lubiatowie, nastąpiło uro-
czyste otwarcie Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
mieszkających w powiecie wejhe-
rowskim. Powstanie warsztatów jest 
pierwszym etapem budowy na tym 
terenie ośrodka rehabilitacyjno-wy-
poczynkowego „Spotkajmy się”, któ-
ry będzie prowadzony przez Fundację 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Od 17 grudnia 2014 r. uczestnicy 
Warsztatów mogą uczęszczać do pra-
cowni gospodarstwa domowego, rę-
kodzieła i ceramiczno – artystycznej. 
W bieżącym roku planowane jest 
otwarcie kolejnych: komputerowej i 

teatralno – muzycznej.
Podopieczni podczas codziennych 
zajęć wykonują wspaniałe prace pla-
styczne – ozdoby choinkowe, glinia-
ne naczynia i figurki, przygotowują 
smaczne posiłki, poznają nowe rze-
czy i miejsca, bawią się, fotografują, 
ćwiczą, a także wykonują codzienne 
prace porządkowe.



s. 16 nr 2 (179), luty 2015

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniach 29 i 30.01.2015 witaliśmy 
w naszym przedszkolu szczególnych 
gości. Gdy o nich myślimy na sercu 
robi się cieplej i milej, czujemy się 
bezpiecznie i radośnie, bo wiele jest 
powodów dla których nachodzą nas 
takie odczucia. Babcia i Dziadek, bo 
o nich mowa to kochające i cudowne 
istoty, u których dzieci zawsze znaj-
dą azyl, pocieszenie, wspólne wy-
cieczki, pyszne łakocie i bajki.

DZIEŃ DZIADKÓW W GRUPIE 
STARSZAKÓW

Aby uczcić dzień Babci i Dziadka 
zorganizowaliśmy uroczystość, na 
której starszaki zaprezentowały pro-
gram artystyczny: były tu wiersze, 
piosenki: „Życzenia dla babci” „Dzi-
siaj dzień dziadka”; przedstawienie 
słowno – muzyczne z wykorzysta-
niem muzyki z baletu „Piotruś i wilk” 
– Siergieja Prokofiewa – „Czerwony 
kapturek’ oraz tańce przygotowane 
na te okazję: taniec ludowy- krako-
wiak, taniec do piosenki „Pory roku” 
z chustami, taniec z pomponami do 
utworu z gatunku pop. Wszyscy by-
liśmy szczęśliwi, że goście przybyli 
licznie i chyba dobrze się bawili. Była 
wspólna zabawa przy lubianej przez 
dużych i małych muzyce oraz słodki 
poczęstunek. Jeszcze raz wszystkim 
babciom i dziadkom życzymy 120 lat 
w zdrowiu!

I.Chadrysiak

Na spotkaniu Zarządu Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk Nadziei” ustalono plan działania 
na 2015 rok. Stowarzyszenie planuje 
cykliczne comiesięczne spotkania w 
Urzędzie Gminy w Choczewie, zawsze 
na początku miesiąca. W planach 
mamy wiele atrakcji, między inny-
mi: warsztaty kulinarne, wyjazd na 
basen, Dzień Matki, „Spotkanie inte-
gracyjne” na początku lipca, wyjazd 
do Filharmonii do Wejherowa, wy-
stawę prac osób niepełnosprawnych 
w Pałacu Przebendowskich w Wejhe-
rowie wraz z młodzieżą ze Szkoły im. 
Unii Europejskiej w Choczewie, Kon-
cert charytatywny, „Spotkanie opłat-
kowe”, a jeśli jeszcze uda się nam coś 
innego zrobić i wykonać, będziemy 
bardzo szczęśliwi. O wszystkich ter-

minach spotkań i wyjazdów będzie-
my informować na bieżąco.

Członkowie Stowarzyszenia i ich 
opiekunowie, którzy wykonują jakieś 
robótki ręczne lub malują, będą mogli 
swoje prace pokazać, a nawet sprze-
dać na „Spotkaniu integracyjnym” 
lub na innych imprezach.

Zachęcamy Państwa do przeka-
zania naszemu Stowarzyszeniu 1 % 
podatku, wówczas moglibyśmy po-
kryć koszt dojazdu na basen naszym 
członkom, którzy chcieliby skorzystać 
z basenu, ale ich na to nie stać. Pra-
gniemy nadmienić, iż dla osób cho-
rych i niepełnosprawnych korzysta-
nie z ćwiczeń na basenie i pływanie 
jest fantastyczną rehabilitacją. Liczy-
my na bardzo liczne uczestnictwo w 
planowanych działaniach członków 

i sympatyków naszego Stowarzysze-
nia.

W związku z tym, że dnia 05.07.2015 
r. planujemy zorganizowanie „Spo-
tkania integracyjnego” na boisku 
sportowym w Choczewie, zwracamy 
się do Państwa z prośbą o przekazy-
wanie przedmiotów, które mogliby-
śmy podczas tego spotkania zlicyto-
wać, a zebrane pieniądze przeznaczyć 
dla chorych dzieci i na zakup mate-
riałów na warsztaty plastyczne i ku-
linarne.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Cho-
czewo, jeżeli nie jest Wam obojętny 
los osoby chorej, niepełnosprawnej i 
cierpiącej, zwracamy się z ogromną 
prośbą o przekazanie naszemu Sto-
warzyszeniu 1 % podatku.

Zarząd
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DZIEŃ DZIADKÓW W GRUPIE 
MALUSZKÓW

Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” ma-
luchy przygotowały dla licznie przy-
byłych gości program artystyczny 
„Koncert życzeń”. W czasie jego trwa-
nia wnuki zadedykowały babciom i 
dziadziusiom wiersze. Swoje wystę-
py uatrakcyjniły piosenkami oraz 
układami tanecznymi „Choineczki” 
oraz „Sanna”. Na koniec zatańczyły 
w rytmie poleczki do piosenek „Bał-
wanki” oraz „Nazywają mnie polecz-
ka”. Nie zabrakło tradycyjnego „Sto 
lat!” oraz ciepłych życzeń, upomin-
ków i miłych spotkań przy kawie i 
ciastku.

M.Lica

BAL NAD BALE
23 stycznia w przedszkolu zorgani-

zowany został „Bal przebierańców”. 
W tym dniu do przedszkola przyszły 
dzieci przebrane za bajkowe posta-
cie. Były wróżki, księżniczki, a także 
smoki, rycerze, policjanci i wiele in-
nych barwnych postaci. Nauczyciel-
ki zorganizowały wybieg, na którym 
dzieci zaprezentowały się w koloro-
wych przebraniach. Przedszkolaki 
brały udział w zabawach tanecznych 
i ciekawych konkursach.

Ostatnia część balu została popro-
wadzona przez animatorów, którzy 
przygotowali dla dzieci zabawy z 
chustą i pokaz baniek mydlanych.

M.Lica
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OFERTA PRACY
Punkt Przedszkolny Mały Geniusz zatrudni nauczyciela z uprawnieniami do 

pracy w przedszkolu.

WYMAGANIA:

- wykształcenie wyższe kierunkowe

- doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

- kreatywność, zaangażowanie, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista

- mile widziana znajomość języka angielskiego

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres klaudia.jedruch@wp.pl

Jednym z najważniejszych styczniowych dni dla każdego przedszkolaka jest święto Babci i 
Dziadka. Tak więc nasz Punkt Przedszkolny nie zapomniał o przygotowaniu przedstawienia z 
tej okazji. Po trudach przygotowań nasze przedszkolaki zaprezentowały przybyłym dziadkom i 
babciom owoc swych prób z tanecznym akcentem. Na wszystkie babcie i dziadków czekał prze-
pyszny tort. Dodatkowo wnuczęta obdarowały seniorów drobnymi prezentami.     

Jeden z pierwszych dni lutego. Dzień jak co dzień. Ale….Cóż to!? Do przedszkola wpadły trzy od-
lotowe przeszkolone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy instruktorki pierwszej pomocy. 
Z uśmiechem na twarzach i walizką pełną fantomów. Pani Agnieszka Książek, Pani Iwonka Ma-

linowska i Wiktoria Książek zaprezentowały dzieciom  zasady udzielania pierwszej pomocy. A nasze przedszkolaki z 
wielkim zaangażowaniem ćwiczyły nowe i cenne umiejętności.

PUNKT PRZEDSZKOLNY W LUBLEWKU „MAŁY GENIUSZ”
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PUNKT PRZEDSZKOLNY „RADOSNA PRZYSTAŃ” W ZWARTOWIE
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Mimo, że styczeń jest zimowym 
miesiącem, pełnym chłodnych dni, 
są takie dwa dni, jedyne dni w roku, 
kiedy każdemu robi się cieplej na 
sercu, bo przecież jest to święto na-
szych kochanych Babć i Dziadków. 
To dni pełne uśmiechów, wzruszeń 
i radości.

Dnia 22 stycznia w naszym przed-
szkolu odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki 
przygotowały wspaniały program 
artystyczny, recytowały wierszy-
ki, nie zabrakło również piosenek i 
układów tanecznych. Mali artyści z 
przejęciem odtwarzali swoje role, a 
czcigodni goście ze wzruszeniem od-
bierali czułe słowa, kierowane pod 
ich adresem. Dzieci obdarowały swo-
ich „dziadków” własnoręcznie wyko-
nanymi upominkami i ciasteczka-
mi.

Babcie i dziadkowie brali udział w 
konkursach i zabawach, takich jak: 
taniec z balonem, taniec na gazecie, 
obieranie najdłuższej skórki jabłka 
czy też rozpoznawanie swojego wnu-
ka/wnuczki z zamkniętymi oczami. 
Śmiechom i radości nie było końca.

Frekwencja jak co roku dopisała. 
Spotkania upłynęły w miłej i ser-
decznej atmosferze. Po występach 
goście oraz dzieci zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek.

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE!

Bal karnawałowy dla przedszkola-
ków to dzień niezwykły, często wy-
czekiwany przez wiele tygodni. Jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i ra-
dości. Tak też było u nas.

W dniu 03.02.2015 r. w naszym 
przedszkolu odbył się bal karnawa-
łowy.

Tego dnia już od rana w przedszko-
lu pojawiały się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, można było spotkać 
wróżki, królewny, pszczółkę, Spider-
mana, kowboja... nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.

Dzieci świetnie się bawiły w rytm 
największych przebojów. Było wiele 
tanecznych konkursów: taniec na 
gazecie, taniec z balonem, tańczące 
krzesełka, posągi i wiele innych. Na 
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W SASINIE I  CIEKOCINIE
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W SASINIE

Uroczystość dla Babci i Dziadków 
odbyła się w Sasinie, w niedzielę 25 
stycznia.

Zorganizowano ten uroczysty, dla 
naszych bliskich, dzień w Restaura-
cji „Alusia”. Dzieci uczęszczające do 
Świetlicy Środowiskowej w Sasinie 
przygotowały występy na tę okolicz-
ność. Po każdym występie małego 
artysty były liczne brawa i owacje. 

Po występach dzieci złożyły życzenia 
drogim Babciom i Dziadkom.

Spotkanie odbyło się w przyjemnej 
atmosferze. Przybyło sporo Babć i 
Dziadków. Przyjechały również Bab-
cie, występujących dzieci, z innych 
stron. Bardzo miło, że dopisali goście 
i swoją obecnością uświetnili miłe 
niedzielne popołudnie.

sali podczas pląsów robiło się ko-
lorowo, wszyscy bawili się wesoło, 
uśmiech nie znikał z twarzy mimo 
chwilowego zmęczenia.

Kiedy czas zabawy dobiegł końca 
dzieci z żalem opuszczały salę balo-
wą. Bal umożliwił dzieciom, rodzi-
com i paniom spędzenie czasu w 
miłej atmosferze. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom, a to było głównym 
celem tego balu.

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

Kolejny bal karnawałowy już za 
rok.

WYCIECZKA W CZASIE FERII 
ZIMOWYCH

Dzieci uczęszczające na świetlicę 
środowiskową w Sasinie i Ciekoci-
nie uczestniczyły w wycieczce, zor-
ganizowanej do Wejherowa w dniu 
3 lutego. Kilka Mam najmłodszych 
dzieci towarzyszyło pociechom w 
tym dniu.

Wyjazd był zaplanowany z rana na 
poranek do kina, które mieści się w 
Filharmonii Kaszubskiej. Byliśmy na 
pięknej bajce pt. „ Dzwoneczek i be-
stia”. Z kina odebrała nas Pani Mał-
gorzata Zabrocka, nauczycielka KA-

RATE. Razem przeszliśmy spacerkiem 
po Starówce Wejherowskiej i dotarli-
śmy do Klubu Karate, mieszczącego 
się blisko Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W 
Klubie Karate pani Małgosia zajęła 
się wszystkimi dziećmi, uczestni-
czącymi w wycieczce i zrobiła bar-
dzo ciekawe zajęcia z Karate. Dzieci 
ćwiczyły zadowolone. W drugiej czę-
ści zajęć pani Małgosia opowiedzia-
ła dzieciom interesującą długą hi-
storyjkę o początkach Karate. Dzieci 
słuchały opowieści bardzo chętnie. 
Zaś dorośli, towarzyszący dzieciom, 
przyglądali się zajęciom.

Następnie po zakończeniu zajęć w 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
29 stycznia 2015 roku obchodzono 

w Szkole Podstawowej w Ciekocinie 
Dzień Babci i Dziadka.

Uroczystość rozpoczęła Pani dyrek-
tor Lidia Grabowska, witając gości i 
składając im najserdeczniejsze ży-
czenia.

W pięknie udekorowanej sali, dzie-
ci zaprezentowały okolicznościowe 
wiersze i piosenki.

W trakcie uroczystości Babcie i 
Dziadkowie podziwiali swoje pocie-
chy podczas przedstawienia, któ-
re przygotowała klasa II i pozostali 
uczniowie klas młodszych. Klasa I 
zatańczyła cza-czę. Podkład muzycz-
ny zapewnił Pan Marek Czarnowski, 
grając na akordeonie.

Wnukowie szczerze podziękowali 
swoim Dziadkom za opiekę i liczne 
przybycie głośno śpiewając tradycyj-
ne „Sto lat”. Występy bardzo podoba-
ły się wszystkim obecnym na uro-
czystości.

Nauczyciele S.P. Ciekocino

„MALI ARTYŚCI”
W styczniu tego roku uczniowie 

klasy I S.P. Ciekocino stali się „ma-
łymi” artystami. Mieli okazję przed-
stawić swoje zdolności teatralno 
- muzyczne ale także taneczne. Przy-
gotowali „Bajkowe jasełka”, w któ-
rych to, do Jezusa wędrują z darami 
postacie ze znanych bajek. Miło było 
obejrzeć to przedstawienie nie tylko 

starszym ale i tym najmłodszym, 
którzy z radością rozpoznawali swo-
je ulubione postacie. W czasie wystę-
pu uczniowie wyśpiewali także (na 
melodię znanych i mniej znanych 
kolęd) krótką informację dotyczącą 
losów każdej postaci. Pochwały na-
leżą się przy okazji rodzicom tych 
uczniów, którzy jak tylko umieli 
pomogli w przygotowaniu dzieciom 

strojów do występu. Swoim talen-
tem tanecznym mogli pochwalić się 
podczas występu z okazji Dnia Babci i 
Dziadka- dla których zatańczyli Cza-
-czę.

Pragniemy podziękować właści-
cielce Niepublicznego Punktu Przed-
szkolnego „Mały Geniusz” p. Klaudii 
Borowiec za współpracę i wypoży-
czenie strojów do tego tańca. Mamy 

Klubie przenieśliśmy się na piękny 
plac zabaw, mieszczący się w parku 
przy Pałacu Przebendowskich. Ucie-
chy było wiele...

Wycieczka udała się i pogoda nam 
wyjątkowo dopisała.

Składamy serdeczne podziękowa-
nie Komisji do Spraw Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych za 
zasponsorowanie nam autokaru i 
biletów do kina. Bardzo dziękujemy!

Uczestnicy wycieczki
z opiekunem Beatą Wrąbel

Słowa podziękowania kierujemy 
do naszej drogiej PANI MAŁGORZATY 
ZABROCKIEJ, nauczycielki KARATE w 
Szkole Podstawowej w Ciekocinie, za 
poświęcony swój czas w czasie ferii 
zimowych i zorganizowanie bardzo 
ciekawych zajęć z Karate dla dzieci, 

które uczestniczyły w wycieczce do 
Wejherowa. Zajęcia odbyły się w Klu-
bie Karate w Wejherowie.

Serdecznie dziękujemy pani Mał-

gosi Zabrockiej.
Uczestnicy wycieczki

z opiekunem świetlicy Beatą Wrąbel
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nadzieję, że nasze pociechy jeszcze 
nie raz zaskoczą nas swoimi umie-
jętnościami.

Wychowawca klasy

BAL KARNAWAŁOWY

W tym roku, w ostatni piątek przed 
feriami zimowymi, odbył się w na-
szej szkole w Ciekocinie bal karna-
wałowy.

Dzieci były pięknie przebrane w 
różne ciekawe stroje i bawiły się zna-
komicie przy dobrej muzyce. Jak co 
roku zorganizowane były różne kon-
kursy, w których każdy z wielką chę-
cią brał udział. A za każdy konkurs 
były ciekawe nagrody. Nikt się nie 
nudził. Dzieci bawiły się najlepiej jak 
potrafiły...
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ZESPÓL SZKÓŁ W CHOCZEWIE

PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNY 2014/2015 
ZA NAMI!

W Zespole Szkół w Choczewie, tuż 
przed feriami, odbyły się spotka-
nia profilaktyczne, przeprowadzone 
przez Straż Graniczną, Policję, Strażą 
Pożarną oraz apele podsumowujące 
półrocze.

W pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2014/2015 Szkoła Podsta-
wowa w Zespole Szkół poszczycić się 
może kilkoma sukcesami.

Nasi sportowcy – Szymon Krók, 
Cezary Ceynowa i Maciej Wąs odnie-
śli ogromny sukces zdobywając III 
miejsce w Finale XLIII Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie 
Stołowym Chłopców. Sekcję tenisa 
prowadzi p. Henryk Rynko.

Dwoje uczniów zakwalifikowało 
się do etapów wojewódzkich kon-
kursów kuratoryjnych: z języka pol-
skiego – Oghenetega Oyeye kl. 6a, 
pracująca pod opieką p. Marzeny 
Szypulskiej oraz z języka angielskie-
go - Artur Holcer – kl. 6 a – pracujący 

pod okiem p. Agnieszki Dettlaff.
Trzymamy kciuki za dobre miejsca 

w etapach wojewódzkich.
Natomiast osiągnięciem gimna-

zjalistów, którym warto się pochwa-
lić jest III miejsce kółka teatralnego 
„Eksperyment” w XIII Powiatowym 
Przeglądzie Małych Form Teatral-
nych w Redzie. Opiekunką koła jest 
p. Małgorzata Kobiela.

Dwoje gimnazjalistów zakwali-
fikowało się do etapu rejonowego 
wojewódzkich konkursów z histo-

rii (Tomasz Joachimiak – III A i To-
masz Bartosiewicz – III C) oraz z bio-
logii (Tomasz Joachimiak – kl. III A). 
Uczniowie pracują pod nadzorem p. 

Henryki Soboń i p. Alicji Bas. Oczeku-
jemy na wyniki konkursu biologicz-
nego.

W konkursie Banku Spółdzielczego 
„Bank wiedzy” do etapu rejonowego 
zakwalifikowało się troje uczniów 
gimnazjum: Nina Kimilu, Kinga 
Panke i Artur Parcelewski z klas II.

W wyniku podsumowania kla-
syfikacji semestralnej wyłoniono 
uczniów z najwyższymi wynikami w 
nauce i zachowaniu.

W szkole podstawowej:
w klasie 4a  – Daniel Doering, Ka-

rolina Krzeptowska, Dominika Maj, 
Martyna Bąk, Amelia Iks, Nikola 
Walczak ,Alicja Tokarska, Wojciech 
Wojciechowski, Tomasz Obrzut;

w klasie 4 b – Patrycja Domarus, 
Jacek Erdmann, Kinga Wyszecka;

w klasie 5 a – Wojciech Świtała i 
Kacper Erdmann;

w klasie 5 b – Aleksander Sroczyń-
ski, Krystian Izmajłowicz, Jakub Kot-
kowski, Kacper Zieliński, Karolina 
Wojciechowska;

w klasie 6 a – Oghenetega Oyeye, 
Patrycja Krzeptowska, Magdalena 
Drewa, Artur Holcer, Matylda Wit-
kowska, Dominika Krzysztofiak, Zo-
fia Modlińska, Antonina Paździo , Ce-
zary Ceynowa, Patrycja Zagórowicz;

w klasie 6 b – Julia Busłowicz, Iga 
Dettlaff, Julia Figuła, Julia Kozłow-
ska.

W gimnazjum:
w klasie I A – Lidia Drewa i Kinga 

Woźniak;
w klasie I C – Katarzyna Kesler, Ja-

goda Toczek, Nikodem Łuc;
w klasie II A – Kinga Panke;
w klasie II B – Ada Knapińska i Ar-

tur Parcelewski;
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w klasie II C – Nina Kimilu;
w klasie III A – Tomasz Joachimiak, 

Agata Rynko i Katarzyna Fusowska;
w klasie III C – Tomasz Bartosie-

wicz.
Najlepsi uczniowie zostali nagro-

dzeni stypendiami naukowymi. Gra-
tulujemy!

W czasie ferii zimowych uczniowie 
skorzystali  z atrakcji przygotowa-
nych przez szkołę.

Uczestniczyli w zajęciach spor-
towych na terenie szkoły, w wy-
jazdach do kina, na lodowisko i na 
basen. Korzystali również z oferty 
zajęć przygotowanych przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Choczewie, 
Stowarzyszenia SET i Huzar oraz PGE.

Bardzo dziękujemy nauczycielom, 

bibliotece i działaczom za poświę-
cony czas i pomoc w przygotowaniu 
akcji „Zima w szkole”.

HUZAR CHOCZEWO

W przygotowaniu 
do zbliżających się 
rozgrywek wiosen-
nych zawodnicy HU-
ZARA uczestniczą w 
licznych turniejach 
piłkarskich aby jak 
najlepiej rozpocząć 
nadchodzący sezon.

Turnieje w których 
braliśmy udział:

- Cisowa Cup dla 
rocznik 2002 i młodsi 
– 4 miejsce,

- Turniej w Lę-
borku dla rocznika 
2000/2001 wystawi-
liśmy dwie drużyny 
– zajęliśmy 6 i 8 miej-
sce a nasz zawodnik 
Bartosz Paździo został 
najlepszym strzel-
cem!!!,

- uczestniczyliśmy 
w turnieju organizowanym przez 
Wejherowską Akademię Piłki Nożnej 
zajęliśmy 4 miejsce,

- chłopcy z rocznika 2006/07 uczest-
niczyli w turnieju organizowanym 
przez KS Potęgowo- ostatecznie zaję-
liśmy 5 miejsce,

- rocznik 2001 wziął udział w CHA-
RYTATYWNYM TURNIEJU HALOWEJ 
PIŁKI NOŻNEJ „FILIP CUP” organizo-
wanym przez Towarzystwo Sporto-

wo-Rekreacyjne „RAFA” - 4 miejsce,
- w Turnieju o Puchar Prezydenta 

Wejherowa dla rocznika 2005 i młod-
si organizowanego przez Wejherow-
ska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” 
Wejherowo w grupie Ekstraklasa za-
jęliśmy 3 miejsce,

- chłopcy z rocznika 2002 i młodsi 
uczestniczyli w turnieju zorganizo-
wanym przez zespół Stolem Gniewi-
no gdzie zajęli kolejne 4 miejsce,

- zawodnicy z grupy 2005 i młodsi 
uczestniczyli w turnieju sparingo-
wym w Bożympolu Wielkim.

I w końcu upragnione I miejsce w 
turnieju dla rocznika 2002 i młodsi 
w Cetniewie. Brawo!!!
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BIBLIOTEKA
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

28 stycznia br. w czytelni naszej 
Biblioteki odbył się Szkolny Konkurs 
Recytatorski pn. „Zima wokół nas”, 
w którym miałyśmy zaszczyt być 
jurorkami. Gratulujemy wszystkim 
dzieciom!

FERIE W GMINNEJ BIBLIOTECE PU-
BLICZNEJ W CHOCZEWIE

Dzień I - Strzelaliśmy z wiatrów-
ki, brnąc w głębokim śniegu. Później 
udaliśmy się z powrotem do biblio-
teki, gdzie rozgrzaliśmy się gorącą 
herbatą i posililiśmy słodyczami, 
oglądając przy tym biblioteczne kino.

Dzień II – Malowaliśmy na szkle. 
Frekwencja dopisała.  W oczekiwa-
niu na przeschnięcie konturów na 
filiżankach i talerzykach dzieci śpie-
wały piosenki pod czujnym okiem 
druhny Doroty i harcerki Pauliny.

Dzień III - Zajęcia upłynęły nam 
na graniu w kalambury i Konkur-
sie „Znajdź w Internecie”. Zadaniem 
uczestniczek było znaleźć w Interne-
cie odpowiedzi na pytania zawarte w 
teście. Czas na wykonanie tego za-
dania zależał od wieku uczestniczki, 
im młodsza, tym więcej czasu mo-
gła poświęcić na szukanie odpowie-
dzi. Zwyciężyła Paulina, na drugim 
miejscu uplasowała się Karolina, na 
trzecim zaś Roksana. Gratulujemy 
wszystkim uczestniczkom!

Dzień IV - Chętni trenowali dziś 
grę w warcaby, a dodatkowo wyko-
rzystaliśmy niepotrzebne płyty kom-
paktowe, kolorowy papier i mazaki, 
aby stworzyć pomysłowe zwierzaki.

Dzień V - Robiliśmy maski karna-
wałowe z kartonu, starych gazet i 
klajstru. Odbył się także turniej war-
cabowy.

Dzień VI - Malowaliśmy wyschnię-
te od piątku maski. Było też biblio-
teczne kino, puzzle i kolorowanki.

Dzień VII - Dzień spędziliśmy na 
warsztatach decoupage’u oraz two-
rzeniu walentynkowych przypinek z 
masy solnej.

Dzień VIII - Malowaliśmy ulepione 
poprzedniego dnia przypinki i lepili-
śmy nowe. Pomalowane też zostały 
nasze buźki.

Dzień IX - Ponownie malowaliśmy 
przypinki, robiliśmy walentynkowe 
obrazki, trenowaliśmy grę w pań-
stwa- miasta, graliśmy też w domi-
no, kości i grę pn. „Zgadnij kto to”.
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Dzień X - Robiliśmy dziś kartki wa-
lentynkowe, a chętne dzieci wzięły 
udział w turnieju gry w PAŃSTWA - 
MIASTA.

Ogromne podziękowania należą 
się Pani Dorocie Bianga- Grabińskiej 
za prowadzenie podczas ferii warsz-
tatów decoupage’u, malowania na 
szkle, przypinek z masy solnej, ma-
sek, malowania buziek oraz strze-
lania z wiatrówki. Dziękujemy rów-
nież za pomoc Damianowi i Sarze!

Dziękujemy wszystkim, którzy 
spędzali czas w naszej Bibliotece. Za-
praszamy za rok!

E. Wójcik
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Krzyżówka Serpentyna (20) 

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

Rozwiązanie należy dostarczyć do 10 marca 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest „Trylogia 
husycka” Andrzeja Sapkowskiego, a zwycięzca zostanie wyłoniony 11 marca w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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trzygłowy  strażnik  Hadesu (6) –   podział państwa między zaborców (7) – Andrzej, co nie liczy godzin ni 

lat (8) – globalna sieć komputerowa (8) – wyspa z Tajpej (6) –  malarz z Krynicy (7) –  wódka ze śliwek (6) 

– grecka Diana (8) –  oficer u boku generała (8) – kukiełkowy albo „Zielona Gęś”  (8) –  monarchia, 

korona (9) – kozaki majora (9) –    mruga w popielniku (8) –  tekst w gazecie (7) 
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 1 (178) Wieści Choczewskich brzmi: SZKICE WĘGLEM
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli: Anna Zabłotnia, Barbara Zondziuk, Wiktoria Cielecka, Stanisław Gołąb, Adam 

Leyk, Olga Papke, Magdalena Milewicz, Justyna Fleming, Ryszard Żebiałowicz, Jolanta Damps

Zwycięzcą  nagrody w drodze losowania został Pan Adam Leyk, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Magdzie za 
wylosowanie zwycięzcy.


