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VII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO VII KADENCJI
Dnia 3 marca 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 

się VII sesja Rady Gminy Choczewo.
Na sesji było obecnych 14 radnych, nieobecny radny A. Małkowski.
Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, informacje Wójta i Przewodniczącego Rady 

Gminy.
Podczas sesji Radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. (14 głosów za)
2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na realiza-

cję w roku 2015 projektu pod nazwą „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1306G na odcinku Sasino – Ciekocinko 
o dł. 0,9 km”. (14 – za)

3. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 
rok 2015. (14 – za)

4. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyj-
nym do publicznego przedszkola w Gminie Choczewo. (14 – za)

5. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 15/37 w obrębie Kierzkowo w gminie Choczewo. (14 – za)

6. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ce-
gielnia II”, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo. (14 – za)

7. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
założenia dworsko-parkowego na działce nr 172 oraz dla działki nr 198 i części działek nr 139, 205 w Sasinie, gmina 
Choczewo. (14 – za)

8. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 259/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Choczewo w gminie Choczewo. (14 – za)

9. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na 
Gajówce” obręb ewidencyjny Jackowo w gminie Choczewo. (14 – za)

10. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon 
ulicy Topolowej dla działki nr 171/14 w Lubiatowie w gminie Choczewo. (14 – za)

11. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego elek-
trownia wiatrowa w Zwarcienku, gmina Choczewo. (14 – za)

„W czas zmartwychwstania Boża moc 
Trafi na opór nagłych zdarzeń. 

Nie wszystko stanie się w tę noc 
Według niebieskich wyobrażeń.”

Bolesław Leśmian

*****
Pełnych wiosennej radości, pogody ducha i miłości Świąt Wielka-

nocnych, spędzonych wśród najbliższych i przyjaciół przy wspólnym 
stole.

Życzymy, aby wiara i nadzieja zagościły w naszych domach i towa-
rzyszyły nam każdego dnia, pozwalając realizować z radością oso-
biste i zawodowe zamierzenia, przynosząc szczęście i zadowolenie. 

Niechaj pokój i dobro pozostanie w naszych sercach, otwierając je na 
potrzeby innych ludzi.

Bronisław Nowak
Przewodniczący

Rady Gminy Choczewo

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo

Robert Lorbiecki
Sekretarz Gminy Choczewo
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12. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 15 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo. (14 – za)

13. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 101 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo. (14 – za)

14. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr: 245/1, 245/2 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo. (14 – za)

15. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr: 17/72, 17/73 we wsi Osieki Lęborskie w gminie Choczewo. (14 – za)

16. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 90/52 we wsi Ciekocino w gminie Choczewo. (13 – za, nieobecny 1 radny)

17. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chocze-
wo. (14 – za)

18. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Choczewo. (14 – za)

19. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Choczewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (14 – za)

20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Choczewo. (13 – za, 1 – przeciw)
21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/15/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Choczewie. (11 – za, 3 – przeciw)

22.  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/10/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie 
powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Choczewo ds. Przeprowadzenia negocjacji w zakresie zamiany nierucho-
mości pomiędzy Gminą Choczewo a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadle-
śnictwa Choczewo. (14 – za)

23. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Choczewo ds. wyrażenia opinii w zakresie 
zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwa Choczewo. (8 – za, 4 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).

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

gdzie udostępnione są wszystkie 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

NOWY WIZERUNEK STRONY INTERNETOWEJ GMINY CHOCZEWO

Jak niektórzy z Państwa zdążyli zauważyć, Gmina Choczewo stworzyła swój nowy wizerunek w 
Internecie. Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa Gminy Choczewo będzie dla wszystkich 

czytelniejsza, a wyszukiwanie potrzebnych Państwu informacji będzie szybsze i łatwiejsze.



s. 3WIEŚCI CHOCZEWSKIE

w.w.: Mieszkańcy sołectwa Kopali-
no-Lubiatowo korzystają już ze  swo-
jej własnej świetlicy, na którą czekali 
z niecierpliwością. Podobno wybór 
tej inwestycji wcale nie był tak jed-
noznaczny?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gęb-
ka: W grudniu oddano do użytku bu-
dynek zaplecza socjalnego dla boiska 
sportowego w Kopalinie, który spełnia 
rolę świetlicy dla sołectwa Kopalino. 
Sama budowa przebiegała sprawnie 
i planowo, a dużą część pieniędzy po-
zyskaliśmy ze środków zewnętrznych. 
Długo jednak staliśmy przed dylema-
tem, którą świetlicę w pierwszej ko-
lejności budować, bo o tę inwestycję 
zabiegało także sołectwo Słajkowo. 
Poprzednia władza planowała budo-
wę świetlicy w Żelaźnie i mieliśmy 
zamiar kontynuować ten projekt, o 
co zresztą intensywnie zabiegał radny 
Franciszek Fleming. Szybko okazało 
się, że na dwie świetlice jednocześnie 
budżetu Gminy nie stać. Szacunkowy 
koszt obiektu w Żelaźnie kształtował 
się w okolicach 1,5 mln złotych. Ponad-
to funkcjonowało tam już  pomiesz-
czenie, które spełniało rolę świetlicy 
i nadawało się do dalszej adaptacji. 
Wybraliśmy więc Kopalino, bo była 
tam inna sytuacja. Budynek gmin-
ny, w którym wcześniej była również 
świetlica, sprzedano, więc nie było 
tam już żadnego pomieszczenia dla 
sołectwa. Pieniądze zaś ze sprzedaży 
stanowiły już wkład własny gminy w 
projekt budowy nowej świetlicy. Wraz 
z Panią Krystyną Dettlaff, ówczesną 
Radną Gminy Choczewo zająłem się 
przekonywaniem reszty radnych co 
do słuszności tego pomysłu, i do podję-
cia w tej sprawie stosownej uchwały. 

Współdziałanie i wspólna praca przy-
niosła efekt w postaci uchwały o prze-
znaczeniu funduszy na budowę zaple-
cza socjalnego dla boiska sportowego 
w Kopalinie. Sołtys Sołectwa Kopalino, 
Pan Jakub Świątek doglądał budowy, 
będąc na placu budowy codziennie, 
dbając o to, by niczego tam nie bra-
kowało i prace przebiegały planowo. 
Mamy zamiar kontynuować budowę 
lub modernizację takich obiektów w 
innych sołectwach.

w.w.: Mieszkańcy poszczególnych 
sołectw wybrali także swoje lokalne 
władze, ponieważ czteroletnia ka-
dencja sołtysów i rad sołeckich się 
zakończyła. Jak Pan ocenia wyniki 
tych wyborów?
Wójt Wiesław Gębka: Zakończyły się 
zabrania sołeckie w naszej Gminie. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
za wysoką frekwencję na zebraniach 
i demokratyczne podejście do wybo-
rów. Tylko w kilku sołectwach wy-
brano nowych sołtysów. Dziwi mnie 
postawa mieszkańców sołectw, które 
są najbardziej zaniedbane, a gdzie nie 
dokonano zmian na stanowisku soł-
tysa. Pokazuje to, że mieszkańcy tych 
sołectw godzą się na taki stan rzeczy 
i nie chcą zmian, choć właśnie tam te 
zmiany są najbardziej potrzebne. Wy-
brani sołtysi szczegółowo przedstawili 
swoje plany na tę kadencję. W realiza-
cji tych planów muszą też pamiętać, 
że ważnym elementem budżetu każ-
dego sołectwa powinny być fundusze 
unijne, dzięki którym można ten fun-
dusz pomnażać. W pracy sołtysa i rady 
sołeckiej ważna jest również współ-
praca: sołtysów z radnymi gminnymi 
i Urzędem Gminy, tak aby praca ta 
przynosiła pożądane efekty i korzyści 
dla mieszkańców.
Odbyło się już pierwsze moje wspól-
ne spotkanie z sołtysami. Spotkania 
takie odbywać się będą co miesiąc, by 
ułatwić sołtysom realizację ich zadań 
i zacieśnić współpracę między sołec-
twami. Chcemy pokazywać pozytyw-
ne działania aktywnych sołectw, by 

inni mogli z tych doświadczeń korzy-
stać. Mam nadzieję, że przyniesie to 
pozytywne efekty, a sołtysi będą sobie 
nawzajem pomagać.
Życzę wszystkim sołtysom i radom so-
łeckim, aby podjęli wyzwanie i spełnili 
oczekiwania swoich wyborców.

w.w.: Wiosna zawitała do nas wcze-
śniej niż zwykle. Zauważyliśmy  dużą 
aktywność mieszkańców w porząd-
kowaniu swoich obejść, ogródków i 
chodników. Urząd Gminy także nie 
pozostaje w tyle, bo w wielu miej-
scach trwają prace porządkowe i es-
tetyzacyjne...
Wójt Wiesław Gębka: Jestem pewien, 
że mieszkańcy zauważyli już rozpo-
częcie wiosennych porządków na te-
renie Gminy.
W ramach prac interwencyjnych kil-
kanaście osób zajmuje się porząd-
kowaniem i oczyszczaniem terenu 
parku przy szkole, na obiektach spor-
towych i wokół nich. Trwa również 
usuwanie piasku z głównych ulic Cho-
czewa. W najbliższym czasie planuje-
my zlikwidowanie nieczynnego ujęcia 
wody blisko choczewskiego dworku i 
zaaranżowanie tam małego stawu i 
miejsca wypoczynku. Przygotowuje-
my już projekt renowacji muru przy 
ulicy Kusocińskiego oraz renowacji i 
ocieplenia elewacji pałacu w Chocze-
wie. Chciałbym też, aby radni wyrazili 
zgodę na zakup kwiatów i gazonów 
do upiększenia naszej Gminy. Jedno-
cześnie bardzo zachęcam wszystkich 
mieszkańców do włączenia się w ak-
cję wiosennego sprzątania i upiększa-
nia. W ładnym i zadbanym otoczeniu 
będzie nam wszystkim przyjemniej 
się mieszkało.

PYTANIA DO WÓJTA

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.
25 kwietnia – Bal Seniora
29 maja – Dzień Dziecka
30-31 maja – Rajd z Kompasem
7 czerwca – Maraton Nordic-Walking w Kopalinie
21 czerwca – Puchar Polski w Rolkarstwie Szybkim
4 lipca – Spotkanie Integracyjne Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”
25 lipca – Święto Gminy Choczewo
13 września – Dożynki Gminne
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REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
OCHRONY ŚRODOWISKA INFORMUJE

1. Uporządkowanie zieleni na terenie obiektu sportowego
Aktualnie trwa porządkowanie całego terenu zespołu pałacowo – ogrodowego w Choczewie (obiekt sportowy przy 
ul. Kusocińskiego). W ramach gospodarki jakie prowadzi Urząd Gminy zostało wycięte martwe drzewo i usunięto 
zakrzaczenia. W planach jest również uporządkowanie zabudowy niskiej na tym terenie. Prace trwają. 

2. Monitoring obiektu sportowego
Zakończono prace związane z modernizacją monitoringu całego obiektu sportowego przy ul. Kusocińskiego. W ra-
mach rozbudowy zainstalowano 10 kamer. Tutejszy Urząd planuje zamontować jeszcze jedną kamerę w okolicy 
zestawu zabawowego „Statek Kolumba”. Dodatkowo przy zestawie zabawowym zostanie zamontowany słup z nowo-
czesnym oświetleniem typu LED (naświetlacz LED).

3. Remont ulic Mickiewicza, Matejki, Lisiej i Chmielnej
W dniu 17.03.2015 r. upłynął ostateczny termin uzupełnienia ofert na budowę ciągów pieszo – jezdnych. Do uzupeł-
nienia swoich ofert wezwano 9 Wykonawców. Ostatecznie dwie oferty odrzucono z powodu braków w dokumentacji 
przetargowej.
Najkorzystniejszą ofertę zaoferowała firma: ABRUKO Sp. z o.o. ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo

DZIAŁANIA NA DROGACH
W dniu 18 marca zakończyły sie prace na drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Rejon 

Dróg Powiatowych w ramach swoich dział przeprowadził wycinkę na drogach: Łętowo - Choczewo, Choczewo -Cieko-
cino, Żelazno - Zwartówko. Odcinek drogi Kurowo - Jackowo został uprzątnięty przez mieszkańców Jackowa.

Bardzo dziękuję pani sołtys Jackowa Marzenie Drewa - Kierznikiewicz za zorganizowanie prac porządkowych. 
Największe podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, którzy bardzo ciężko pracowali przy wycince. Dzię-
ki współpracy z Urzędem Morskim w Lubiatowie część wyciętych zakrzaczeń została wykorzystana do umocnienia 
plaż. Swoją pomoc przy wycince, w ramach poprawy bezpieczeństwa okazali też strażacy z OSP w Choczewie.

W okresie jesiennym będą dalej kontynuowane prace na drogach. Rejon Dróg Powiatowych dokonał napraw bie-
żących dróg, w późniejszym terminie po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu przystąpi do remontów w większym 
zakresie.

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KA-
NALIZACYJNEJ WE WSIACH ZWARTÓWKO I PRZEBENDOWO

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDO-
MOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2013r. 
poz 1399 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacji sanitarnej Zwartówko - Zwartowo – Przebendowo – Żelazno gm. Choczewo. Sprawy związane z 
przyłączem należy załatwiać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie.

 Wójt Gminy Choczewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu sprawnego i rzetelnego przekazywania informacji dane te będą zbierane przez inkasenta Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie, podczas spisywania liczników za wodę. Druki dostępne są również w 
Urzędzie Gminy w Choczewie oraz na stronie internetowej Gminy Choczewo.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Choczewo o sumienne wypeł-
nienie ankiety.

Wójt Gminy Choczewo
/Wiesław Gębka/
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 CHOCZEWA I CHOCZEWKA

DOTYCZĄCA ZMIANY TERMINU ODBIORU ODPADÓW!!!
P.W. „AGORA- 1” z Lęborka informuje, że zmianie uległ termin odbioru odpadów selektywnie zbieranych (worki i 

pojemniki żółte) tj. plastik, makulatura, metal, odpady wielomateriałowe z miejscowości Choczewo i Choczewko. 
Odpady odebrane będą w dniu 07.04.2015r. (wtorek) a nie jak podano w harmonogramie 06.04.2015r. (poniedziałek).

Za niedogodności przepraszamy!!!

Dlaczego warto segregować?
Segregacja odpadów (selektywna zbiórka odpadów) to zbieranie odpadów 
(surowców wtórnych), nadających się do odzysku według materiału, z 
jakiego zostały wykonane. 
Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk, zmniejszenie ilości 
odpadów przekazywanych do składowania oraz ograniczenie spalania odpadów w piecach domowych. Segregacja 
odpadów przynosi korzyści ekologiczne i ekonomiczne – za odpady segregowane płacisz mniej! Wysegregowane 
odpady wykorzystuje się do produkcji nowych materiałów (tzw. recykling). 
KAŻDY, KTO ZOBOWIĄZAŁ SIĘ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DO SELEKTWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ZOBLIGOWANY JEST DO SEGREGACJI ODPADÓW I 
WYSTAWIANIA POSORTOWANYCH ODPADÓW W TERMINIE WYNIKAJĄCYM Z HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH.
Recykling to powtórne przetwarzanie odpadów. Metoda ta dąży do maksymalnego wykorzystania materiałów 
przy jak najmniejszych kosztach przetworzenia. Dzięki recyklingowi możliwe jest odzyskanie surowców z opadów. 
Głównym celem jest ochrona naturalnych surowców i zmniejszenie ilości odpadów. 
Zalety:

•	 Zmniejsza się liczba odpadów na wysypiskach śmieci,
•	 Obniżają się koszty produkcji,
•	 Oszczędza się materiały, surowce, wodę i energię.

Z recyklingiem ściśle powiązana jest Zasada 3R (ang. Reduce, Reuse, 
Recycle), która promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji 
dóbr i traktowania odpadów. Wstępnej segregacji dokonujemy już na 
etapie zakupu. Zasady 3R, to:
1. Unikaj/ogranicz kupowanie zbędnych rzeczy, czyli ogranicz 
konsumpcję niepotrzebnych produktów i unikaj towarów niepotrzebnie 
nadmiernie opakowanych;
2. Użyj powtórnie, czyli wielokrotnie wykorzystaj ten sam towar/
produkt, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu;
3. Utylizuj (oddaj do odzysku/recyklingu) – kiedy pierwsze dwie zasady są niemożliwe do 
wykonania, wówczas należy produkt wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem ponownego 
wykorzystania w produkcji.
Reduce I = ograniczaj powstawanie odpadów!

•	 wybieraj produkty, które nie mają zbędnych opakowań np. nie kupuj kremu, lub tubki 
pasty do zębów w kartonowym opakowaniu -  każde opakowanie to osobny śmieć, 

•	 kupuj odpowiedzialnie, a więc to co rzeczywiście 
potrzebujesz, produkty wybieraj w dużych 
opakowaniach, które można łatwo poddać odzyskowi, 

•	 unikaj plastikowych toreb jednorazowego użytku i 
reklamówek, zaopatrz się we własną torbę płócienną 
lub wykonaną z innego materiału, np. polipropylenu 
(tzw. zielone siatki typu „green bag”), torba 
jednorazowa to dodatkowy śmieć, który rozkłada się 
ponad 100 lat, 

•	 zredukuj ilość zużywanego przez siebie papieru w domu i szkole – drukując, bądź pisząc 
staraj się wykorzystać obie strony kartki, 



s. 6 nr 3 (180), marzec 2015

•	 staraj się używać i kupować produkty wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych, 
unikaj np. plastikowych sztućców czy papierowych talerzyków,

•	 zamiast jednorazowych baterii kupuj baterie nadające się do ładowania, czyli tzw. 
akumulatorki wraz z ładowarką – ich stosowanie jest tańsze i do tego zmniejsza ilość 
trujących odpadów (np. kadmu czy rtęci), 

Reuse II = używaj ponownie!
•	 kupione przedmioty używaj ponownie, tak często jak to możliwe,
•	 niepotrzebne książki, płyty, meble, stary sprzęt AGD czy RTV, komputer oddaj potrzebującym 

lub do sklepu z używanymi rzeczami, ubrania wrzuć do pojemnika na odzież używaną, 
•	 w przypadku, gdy sprzęt nie nadaje się już do użytku, kupując nowy w sklepie zostaw stary, 
•	 napoje kupuj w butelkach zwrotnych – unikaj jednorazowych 

butelek, puszek czy kartoników,
•	 wybieraj produkty o długiej żywotności i unikaj tych jednorazowych, 

np. naczyń, sztućców czy ręczników.
Recycle III = odzyskuj!

•	 segreguj odpady – ponad 70% zawartości Twojego kosza to surowce 
wtórne, które nadają się do ponownego przetworzenia, czyli 
recyklingu, 

•	 wybieraj produkty w opakowaniach odzyskanych, czyli po 
recyklingu, 

•	 unikaj produktów w opakowaniach, których trudno przetworzyć 
(np. mleka i soków w tzw. „kartonach”) wybieraj te w szklanych 
opakowaniach. 

Czy wiesz, że: 
Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru. 
Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki 
papierosów po 2 latach. 
Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. 
W wyniku recyklingu tworzyw sztucznych powstają, między innymi: butelki do chemii gospodarczej, ramy okienne 
z PVC, worki na śmieci, elementy wyposażenia samochodów, meble, meble ogrodowe, ławki miejskie, wiadra, 
kanistry, pojemniki, doniczki, słupki drogowe, ogrodzenia, ekrany przeciwhałasowe, folie, płyty termoizolacyjne, 
nici elastyczne, zabawki, długopisy, pudełka na płyty CD.
W Polsce zużywa się rocznie około 400 mln aluminiowych puszek.
Koszty ponownego wykorzystania aluminium są dziesięciokrotnie mniejsze niż w przypadku jego produkcji z rudy.
Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi otrzymać można 900 kg papieru.

                                                                  

Dlaczego gminy tworzą Plany gospodarki niskoemisyjnej?

Co to jest niska emisja?  

  

Dlaczego PGN?

Potrzeba sporządzania dla Gminy Choczewo Planu gospodar-
ki niskoemisyjnej wynika ze skutków zmian klimatycznych
oraz z obowiązku wprowadzania zasad zrównoważonego
rozwoju, co  przekłada się na poprawę jakości życia lokal-
nych mieszkańców (filar społeczny), poprawę stanu gospo-
darki (filar ekonomiczny) oraz działania ekologiczne (filar
środowiskowy) . Celem Planu jest wskazanie, jak prowadzić
innowacyjną , energooszczędną gospodarkę, która byłaby
korzystna nie tylko lokalnie, ale  także konkurencyjna ponad-
lokalnie, z czego odniosą korzyść także mieszkańcy gminy. 

Co wchodzi w skład Planu gospodarki niskoemisyjnej?   
Źródło – internet 

Jaka jest rola Mieszkańców Gminy Choczewo w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej?

PGN obejmie granice administracyjne całej Gminy. Efektem jego wdrożenia będzie redukcja zużycia energii, 
poprawa efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej. Dlatego tak ważna jest współpraca Miesz-
kańców w przekazywaniu informacji służących prawidłowej diagnozie obecnego stanu. Prosimy zatem o wy-
pełnianie związanych z tym ankiet otrzymywanych z Urzędu Gminy Choczewo. DZIĘKUJEMY !!!

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo”

1

Jej źródłem są głownie spaliny wydalane przez środki 
komunikacyjne  (tzw. emisja komunikacyjna), opalane węglem 
kotłownie indywidualne  (przydomowe), a także kominy 
o wysokości nieprzekraczającej 40 m znajdujące się głównie 
w obiektach komunalnych i użyteczności publicznej.

Drogą do redukcji tych szkodliwych emisji jest rozwój 
i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 
oraz tzw. zielone technologie 

Polskie wartości tej emisji znacznie przekraczają zalecane 
normy, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców tych 
miejsc, w których to występuje. 

1. Ocena stanu obecnego i diagnoza obszarów  problemowych
2. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla (CO2) i  ocena  
          gospodarki energią w gminie
3. Wskazanie zadań inwestycyjnych w pod kątem:                    

           -  zużycie energii w transporcie; w budynkach
           -  gospodarka odpadami
            -  produkcja energii. 
4.    Wskazanie zadań nieinwestycyjnych:
             - planowanie miejskie; zamówienia publiczne, 
             - strategia komunikacyjna,
             - działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne. 
5.    Długoterminowa strategia. 
6.    Harmonogram wdrażania zapisów PGN  ze wskazaniem  
                podmiotów  odpowiedzialnych  za ich realizację
7.    Wskaźniki monitorowania
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ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH,
EWIDENCJI LUDNOŚCI

I URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
1 marca 2015 roku  weszły w życie 

nowe przepisy prawa: ustawa o ewi-
dencji ludności, ustawa o dowodach 

osobistych oraz ustawa - Prawo o ak-
tach stanu cywilnego.

Od tego dnia po raz pierwszy ob-

sługa klientów w sprawach dotyczą-
cych ewidencji ludności, dowodów 
osobistych i rejestracji stanu cywil-
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nego jest prowadzona przy pomocy 
wspólnego dla wszystkich gmin w 
kraju programu informatycznego 
„ŹRÓDŁO”.

Aplikacja ŹRÓDŁO została opraco-
wana, zbudowana i wprowadzona 
na zlecenie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, co oznacza że zadania 
te są wykonywane na zasadach i w 
granicach określonych przez mini-
sterstwo.

System Rejestrów Państwowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych we współpracy z Centralnym 
Ośrodkiem Informatyki podjęło de-
cyzję o zintegrowaniu najważniej-
szych rejestrów państwowych. Tak 
powstał jeden System Rejestrów 
Państwowych (SRP), do którego mają 
dostęp wszystkie urzędy gminy w 
Polsce. Nowa ustawa utrzymuje 
obowiązek meldunkowy (do 1 stycz-
nia 2016 r.) i zobowiązuje obywatela 
polskiego przebywającego na terenie 
RP do zameldowania się w miejscu 
pobytu stałego lub czasowego naj-
później w 30 dniu od dnia przybycia, 
a także ułatwienia związane z mel-
dunkiem m.in. możliwość dopeł-
nienia formalności meldunkowych 
przez pełnomocnika oraz możliwość 
automatycznego wymeldowania się 
przy zameldowaniu w nowym miej-
scu.

Wniosek o dowód w dowolnym 
urzędzie

Po wprowadzeniu zintegrowanego 
Systemu Rejestrów Państwowych ad-
res zameldowania nie decyduje już o 
miejscu prowadzenia wielu formal-
ności urzędowych. Sprawy związane 
z dowodami osobistymi czy aktami 
stanu cywilnego można załatwić w 
dowolnym urzędzie na terenie całe-
go kraju.

Nowy wzór dowodu osobistego
Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek 

o wydanie dowodu osobistego, otrzy-
ma dokument tożsamości oparty na 
nowym wzorze. Co się zmieniło? Na 
dokumencie pojawiło się szereg no-
wych zabezpieczeń. Między innymi: 
dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mi-
krodruki, tłoczenia i specjalne farby. 
Dzięki temu znacznie trudniej będzie 
go sfałszować. Na dowodzie znaj-
dują się informacje o polskim oby-
watelstwie, a opisy pól są również 
w języku angielskim. Nie ma  także 
informacji o kolorze oczu i wzro-
ście, ani skanu podpisu posiadacza. 
Zniknął  również adres zameldowa-
nia. Dotychczasowe dowody osobiste 
zachowają ważność do upływu ter-
minów w nich określonych, nie ma 
konieczności ich wymiany. Jak do tej 
pory dowód osobisty otrzymamy za 
darmo.

Odpisy aktów stanu cywilnego 
oraz formalności związane z za-
warciem małżeństwa w dowolnym 
urzędzie

Urząd Stanu Cywilnego w Chocze-
wie jest właściwy, tak jak dotychczas, 
do rejestracji urodzeń, małżeństw i 
zgonów, które miały miejsce na te-
renie gminy Choczewo. Dopełnienie 
formalności związanych z planowa-
nym zawarciem małżeństwa oraz 
wydanie zaświadczenia stwierdza-
jącego brak okoliczności wyłączają-
cych zawarcie małżeństwa odbywa 
się obecnie w każdym urzędzie sta-
nu cywilnego bez względu na adres 
zameldowania zainteresowanych. 
Papierowy odpis aktu urodzenia, 
małżeństwa i zgonu można także 
uzyskać w każdym urzędzie stanu 
cywilnego w kraju, niezależnie od 
tego gdzie miało miejsce urodzenie, 
małżeństwo i zgon. Wynika to z od-

miejscowienia aktów stanu cywilne-
go. Wprowadzenie tych zmian ma 
na celu ułatwienie dostępu obywa-
teli do potrzebnych dokumentów. 
Możliwe jest także uzyskanie odpisu 
aktu w wersji elektronicznej. Gorzej 
wygląda sprawa oczekiwania na 
uzyskanie odpisów aktów. W tym 
przypadku nie da się sprawy zawsze 
załatwić od ręki. Utrudnienia wy-
stępują jednak tylko tam, gdzie do 
sporządzenia odpisu danego aktu 
potrzebne jest zamówienie migracji 
akt z innych miejscowości. W tych 
przypadkach oczekiwanie na odpis 
może trwać do dziesięciu dni (jest to 
termin ustawowy).

Nowa szata graficzna i format 
dokumentów z zakresu stanu cy-
wilnego

Zostały także wprowadzone nowe 
wzory dokumentów z zakresu stanu 
cywilnego, istnieje jednak możliwość 
posługiwania się aktami wydany-
mi na podstawie dotychczasowych 
przepisów.

Ślub poza urzędem 
Od 1 marca przyszli małżonkowie 

mogą wziąć ślub poza urzędem stanu 
cywilnego. Para musi złożyć wniosek 
do kierownika urzędu w dowolnym 
urzędzie na terenie całego kraju. 
Może wybrać, inne niż urząd, miej-
sce ceremonii. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że musi być to miejsce 
gwarantujące zachowanie powagi i 
doniosłości ceremonii oraz bezpie-
czeństwa wszystkich uczestników. 
Ostateczna decyzja będzie należała 
do kierownika USC. W myśl nowych 
przepisów za zorganizowanie takiej 
uroczystości przyszli małżonkowie, 
będą musieli zapłacić 1000 zł.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHOCZEWO

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedno-
lity Dz. U. z 2015r. poz. 199.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Choczewo:

- uchwały nr VII/23/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 15/37 w obrębie Kierzkowo w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XI-146/2004 Rady Gminy w Choczewie z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15/37 w obrębie Kierzkowo w gminie 
Choczewo.

- uchwały nr VII/24/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Cegielnia II”, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XV-182/2004 Rady Gminy w Choczewie z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cegielnia II”, obręb ewidencyjny Sasino, gmina 
Choczewo.

- uchwały nr VII/25/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla założenia dworsko-parkowego na działce nr 172 oraz dla działki nr 198 i części działek nr 139/205 w Sasinie, 
obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XXX-356/2006 Rady Gminy w Choczewie z dnia 5 października 2006 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia dworsko-parkowego na działce nr 
172 oraz dla działki nr 198 i części działek nr 139/205 w Sasinie, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.

- uchwały nr VII/26/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 259/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Choczewo w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr VII-64/2007 Rady Gminy w Choczewie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 259/4 położonej w obrębie ewidencyj-
nym Choczewo w gminie Choczewo.

- uchwały nr VII/27/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Na Gajówce” obręb ewidencyjny Jackowo w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XVII/191/2008 Rady Gminy Choczewo z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Gajówce” obręb ewidencyjny Jackowo w gminie 
Choczewo.

- uchwały nr VII/28/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejon ulicy Topolowej dla działki nr 171/14 w Lubiatowie w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XIX/210/2008 Rady Gminy Choczewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Topolowej dla działki nr 171/14 w Lubiatowie 
w gminie Choczewo.

- uchwały nr VII/29/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego elektrownia wiatrowa w Zwarcienku, gmina Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XXII/266/2009 Rady Gminy Choczewo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego elektrownia wiatrowa w Zwarcienku, gmina Choczewo.

- uchwały nr VII/30/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 15 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XXXII-365/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.

- uchwały nr VII/31/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 101 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XXXII-366/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 101 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.

- uchwały nr VII/32/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr: 245/1, 245/2 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XXXII-367/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia  
29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr: 245/1, 245/2 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.

- uchwały nr VII/33/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 17/72, 17/73 we wsi Osieki Lęborskie w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/402/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia 18 października 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 17/72, 17/73 we wsi Osieki Lęborskie w 
gminie Choczewo.

- uchwały nr VII/34/15 z dnia 3 marca 2015r. o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 90/52 we wsi Ciekocino w gminie Choczewo.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 90/52 we wsi Ciekocino w gminie Choczewo.
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WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
W dniach 20-22 marca 2015 r. odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, podczas której 

każdy mógł stać się darczyńcą, przekazując zakupiony w sklepie produkt wolontariuszom 
Banku Żywności, którzy zbierali produkty w wyznaczonych sklepach.

Podarowane przez darczyńców produkty trafią do rodzin z terenu naszej Gminy, które 
najbardziej takiej pomocy potrzebują.

„GRILLOWANIE”, CZY PRZYZWOLENIE NA… PATOLOGIĘ?
Historia tego miejsca zlokalizowa-

nego w centrum Choczewa, w takiej, 
czy też podobnej formie sięga przy-
puszczalnie przełomu lat 70/80 ubie-
głego wieku. Jest to więc już miejsce 
ze swoją historią. Chyba już od mo-
mentu swojego powstania nazywało 
się GRILL. Kiedyś był to otwarty lokal w 
stylu altany z drewnianymi stolikami 
i krzesłami przed lokalem, a po zmia-
nie właściciela i przebudowie, stał się 
lokalem w formie zamkniętej. Czy aby 
do końca…?

Sąsiedzi z pobliskich domów są zgo-
ła innego zdania. I mają rację. Klienci 
baru niejednokrotnie (czyt. nieustan-
nie) przesiadywali na ławce osłoniętej 
od strony ulicy drewnianym panelem 
w okolicy baru. Niestety, nie chronił 
on przed ciągłymi nocnymi hałasa-
mi, awanturami, śpiewem, zaśmieca-
niem pustymi butelkami i puszkami, 
a także oddawaniem moczu na sąsied-
nie działki. Wiele lat funkcjonowania 
lokalu nie uodporniło mieszkańców 

sąsiednich działek na te wątpliwej ja-
kości atrakcje.

Od paru miesięcy lokal jest zamknię-
ty, ale nie rozwiązało to problemu 
uciążliwego sąsiedztwa. Stali bywalcy 
Grilla bardzo przyzwyczaili się do tego 
zacisznego zaułka, mało tego – trak-
tują to miejsce jak własne, i przeby-
wają tam codziennie, by na świeżym 
powietrzu spożywać przyniesione ze 
sobą napoje wysokoprocentowe.

Z podobnym problemem w latach 
1999/2000 borykali się mieszkańcy Lu-
blewka, gdzie w centrum wsi funkcjo-
nował bar piwny „Mini Bar” o bardzo 
wątpliwej estetyce i nie przynoszący 
chluby wiosce z powodu nie stronią-
cych od podwórkowej „łaciny”, zała-
twiających swoje potrzeby fizjologicz-
ne wokół baru i na pobliskie posesje 
oraz stwarzających zagrożenie na dro-
dze nietrzeźwych gości lokalu.

W Lublewku problem zniknął, gdyż 
jakiś czas po protestach niezadowolo-
nych mieszkańców Sołectwa Starbie-

nino z powodu niefortunnej lokalizacji 
baru i niestosownych zachowań jego 
gości, właściciele zamknęli bar.

W jaki sposób można rozwiązać pro-
blem w Choczewie?

Właściciel Grilla i całej posesji wie-
lokrotnie próbował pozbyć się niepro-
szonych gości, prosząc ich o jej opusz-
czenie. Niestety z marnym skutkiem. 
Ma jednak nadzieję, że rozpoczęcie za 
dwa miesiące prac przy nowej inwe-
stycji na należącej do niego działce, 
zlikwiduje problem.

A co do tej pory mają robić miesz-
kańcy sąsiednich domostw, by nie 
słyszeć ryczących śmiechów, pijackich 
rozmów i przekleństw, by nie musieć 
oglądać załatwiających potrzeby fizjo-
logiczne pod własnymi oknami…?

Wydaje się, że rozwiązanie jest ba-
nalnie proste, bo nasuwa się samo: 
zamknąć dostęp do posesji poprzez 
zamontowanie bramy i powieszenie 
tabliczki „Teren prywatny”.
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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.

KONFERENCJA PRASOWA PGE EJ Sp. z o.o.
PGE EJ 1 SP. Z O.O. KONSEKWENTNIE REALIZUJE

KOLEJNE ETAPY PROJEKTU JĄDROWEGO
26 lutego 2015 r. w Gdańskim Ho-

telu Mecrure odbyła się konferencja 
prasowa zwołana przez PGE EJ 1 Sp. 
z o.o., spółkę powołaną do budowy 
pierwszej polskiej elektrowni ją-
drowej. Podczas konferencji Prezes 
PGE EJ 1 Jacek Cichosz oświadczył, 
że spółka planowo i konsekwentnie 
realizuje kolejne zaplanowane etapy 
przygotowań do inwestycji.

Nowa koncepcja realizacji badań 
środowiskowych i lokalizacyjnych

W grudniu 2014 r. PGE EJ 1 Sp. z o.o. 
przejęła realizację badań środowi-
skowych i lokalizacyjnych, prowa-
dzonych w dwóch lokalizacjach w 
województwie pomorskim: w loka-
lizacji „Choczewo” (gmina Chocze-
wo) oraz w lokalizacji „Żarnowiec” 
(gminy Krokowa i Gniewino). Spółka 

prowadzić będzie kontynuację badań 
przy wykorzystaniu zasobów Grupy 
Kapitałowej PGE oraz doświadczenia 
doradcy branżowego.

„W nowej formule Grupa PGE – spół-
ka PGE EJ 1 oraz inne spółki z Grupy 
– przejęła całość zadań związanych 
z koordynacją i zarządzaniem ba-
daniami lokalizacyjnymi i środowi-
skowymi, przygotowywaniem wnio-
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sków i raportów oraz uzyskiwaniem 
kluczowych zezwoleń i pozwoleń. Nie 
ulega wątpliwości, że przesunięcia w 
terminach prac spowodowane przeję-
ciem projektu przez GK PGE będą zde-
cydowanie mniejsze, niż miałoby to 
miejsce w przypadku ich kontynuacji 
w niezmieniony sposób” – zapewnia 
Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1 Sp. z 
o.o.

Już od marca 2015 r. prowadzo-
ne będą w lokalizacjach dodatkowe 
badania przyrodnicze i hydrogeolo-
giczne. Spółka wykona także spe-
cjalistyczne analizy w zakresie od-
działywania inwestycji na obszary 
Natura 2000. Wyniki badań i analiz 
będą przedmiotem konsultacji spo-
łecznych i eksperckich, które PGE EJ 
1 Sp. z o.o. zamierza przeprowadzić 
we wrześniu 2015 r. Spółka analizu-
je obecnie wyniki dotychczasowych 
prac badawczych i możliwości ich 
wykorzystania m.in. w przygotowy-
wanych raportach, prowadzi także 
ustalenia dotyczące dalszej współ-
pracy z krajowymi podwykonawca-
mi, którzy byli dotychczas zaangażo-
wani przy projekcie badań.

Plany rozwojowe gmin lokaliza-
cyjnych

Pracom projektowym towarzyszy 
stały, otwarty dialog z mieszkańca-
mi oraz władzami samorządowymi 
gmin lokalizacyjnych. W ich efekcie 
w 2014 r. PGE EJ 1 Sp. z o.o. zawarła 
z gminą Choczewo, gminą Krokowa, 
gminą Gniewino oraz Samorządem 

Województwa Pomorskiego „Porozu-
mienie o Współpracy i Rozwoju”. Za-
kłada ono m.in. wypracowanie przez 
jego sygnatariuszy Planu Współpracy 
oraz Planu Rozwoju. Plan Współpracy 
ma określać zasady, sposób i harmo-
nogram prowadzenia przez strony 
działań komunikacyjno–edukacyj-
nych. W Planie Rozwoju wskazane 
natomiast zostaną przedsięwzięcia 
inwestycyjne dotyczące infrastruk-
tury towarzyszącej oraz rozwoju lo-
kalnego rynku pracy.

Nastawienie mieszkańców po-
morza do budowy elektrowni ją-
drowej

Najważniejsze wnioski z badań 
opinii zrealizowanych przez TNS Pol-
ska w okresie październik/listopad 
2014 r.:
• Utrzymujące się wysokie popar-

cie mieszkańców gmin Krokowa 
i Gniewino dla projektu budowy 
pierwszej polskiej elektrowni jądro-
wej, widoczne również w przypad-
ku realizacji inwestycji w bezpo-
średnim sąsiedztwie.

• W gminie Choczewo poparcie dla 
projektu budowy pierwszej elek-
trowni jądrowej w Polsce stale ro-
śnie, podobnie jak poparcie dla 
inwestycji w bezpośrednim są-
siedztwie.

• Systematycznie rosnące poparcie 
dla inwestycji wśród mieszkańców 
województwa pomorskiego, zbliża-
jące się do wysokiego poziomu po-
parcia obserwowanego w gminach 

lokalizacyjnych.
• Znaczenie inwestycji dla miesz-

kańców regionu – zdecydowana 
większość uważa temat za ważny i 
dostrzega korzyści z nim związane, 
w tym przede wszystkim szansę na 
obniżenie cen energii elektrycznej 
oraz pojawienie się nowych miejsc 
pracy.

• Ponad połowa mieszkańców gmin 
lokalizacyjnych deklaruje chęć pod-
jęcia pracy w elektrowni jądrowej. 
Większość z nich jest również prze-
konana, że na rozwoju miejsc pracy 
w gminie w związku z pojawieniem 
się elektrowni jądrowej skorzystają 
wszyscy mieszkańcy.

„OBIETNICA PANDORY” – POKAZ 
FILMU W GDAŃSKU

Dnia 26 lutego 2015 w Kameralnym 
Kinie „Helikon” w Gdańsku odbył się 
uroczysty pokaz dokumentalnego 
filmu „Obietnica Pandory”. Gośćmi, 
którzy po projekcji zostali zaprosze-
ni do dyskusji byli: Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski, Andrzej Tyszecki przedsta-
wiciel firmy Ekokonsult (Biuro Pro-
jektowo-Doradcze), Prof. Nadzw. An-
drzej Reński z Politechniki Gdańskiej 
oraz prowadzący dyskusję Adam 
Trzopek z firmy Gutek Film.

Na ten pokaz wyjątkowy pokaz or-
ganizatorzy zaprosili również przed-
stawicieli Gminy Choczewo. Niestety 
z zaproszenia skorzystały tylko dwie 
osoby…

XV Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników 
Samorządowych

Dnia 21 marca br. zorganizowa-
na została kolejna edycja Powiato-
wych Mistrzostw w Piłce Siatkowej 
Pracowników Samorządowych, na 
które zgłosiło swój udział 6 drużyn: 
Starostwo Powiatowe w Wejhero-
wie, Gmina Choczewo, Urząd Miasta 

Reda, Urząd Miasta Rumia, Gmina 
Łęczyce, Gmina Luzino.

O wynikach turnieju poinformuje-
my Państwa w następnym numerze 
„Wieści choczewskich”.
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SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE PO WYBORACH 2015 r.
Sołectwo Borkowo:
Sołtys – p. Maria Pilarska
Rada Sołecka:
p. Sabina Krawczyk,
p. Adam Krók,
p. Anetta Poćwiardowska,
p. Teresa Lademan.

Sołectwo Choczewko:
Sołtys – p. Arkadiusz Ceynowa
Rada Sołecka:
p. Katarzyna Cykman,
p. Grzegorz Erdmann,
p. Piotr Erdmann.

Sołectwo Choczewo:
Sołtys – p. Michał Bianga
Rada Sołecka:
p. Tadeusz Joachimiak,
p. Anna Kotkowska,
p. Sylwia Lass,
p. Sylwia Płotka,
p. Ewa Świtała,
p. Bartłomiej Żurowski.

Sołectwo Ciekocino:
Sołtys – p. Artur Groen
Rada Sołecka:
p. Bogusława Gustke,
p. Edyta Liss.

Sołectwo Gościęcino:
Sołtys – p. Grażyna Czaja
Rada Sołecka:
p. Mirosław Płotka, 

p. Patryk Patok.

Sołectwo Jackowo:
Sołtys – Marzena Drewa - Kierzni-

kiewicz
Rada Sołecka:
p. Wioletta Bemka,
p. Zdzisław Osiewalski,
p. Anna Zielińska.

Sołectwo Kierzkowo:
Sołtys - Sabina Fleming
Rada Sołecka:
p. Jolanta Bocho,
p. Zenon Łata,
p. Maria Soyka,
p. Genowefa Wasilewska.

Sołectwo Kopalino:
Sołtys – Jakub Świątek
Rada Sołecka:
p. Magdalena Bojanowska,
p. Łukasz Kieroński,
p. Wacław Seweryn,
p. Jerzy Żuczek.

Sołectwo Łętowo:
Sołtys – Daniel Petrow
Rada Sołecka:
p. Paweł Kowalski,
p. Karol Haak,
p. Marzena Kopicka.

Sołectwo Sasino:
Sołtys – Bronisław Nowak

Rada Sołecka:
p. Kamil Głowacki,
p. Ewa Jaskowicz,
p. Małgorzata Jaskulska,
p. Justyna Orzechowska.

Sołectwo Słajkowo:
Sołtys – Katarzyna Kruk
Rada Sołecka:
p. Honorata Łaszewska,
p. Agata Slottke,
p. Agnieszka Wiśniewska.

Sołectwo Słajszewo:
Sołtys – Andrzej Łuc
Rada Sołecka:
p. Joanna Detlaf,
p. Marek Dettlaff,
p. Sylwia Jędruch,
p. Barbara Smolarek,
p. Zuzanna Wiącek.

Sołectwo Starbienino:
Sołtys – Adrian Hintzke
Rada Sołecka:
p. Bernadeta Kleysa,
p. Jerzy Turczyn,
p. Beata Tuszer.

Sołectwo Zwartówko:
Sołtys –Wiesław Erdmann
Rada Sołecka:
p. Andrzej Szefs,
p. Ewa Żardecka.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA
Zakończyły się wybory sołtysów 

w naszej Gminie. W 5 na 14 sołectw 
funkcję tę będą pełnić nowe osoby. 
Spore zmiany zaszły w radach so-
łeckich. Frekwencja na zebraniach, 
podczas których wybierano Sołtysów 
i Rady Sołeckie na nową kadencję, 
była duża i podobna do tej sprzed 
czterech lat. Nowo wybrani sołty-
si już rozpoczęli swoją pracę. Warto 
więc przypomnieć czym jest sołec-
two i jakie są prawa i obowiązki soł-
tysów.

Organizację i zakres działania 
jednostki pomocniczej, jaką jest so-
łectwo, określa rada gminy odręb-
nym statutem po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami. Statut 
określa w szczególności nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej oraz za-
sady i tryb wyborów jej organów. Do-
datkowo statut reguluje organizację 
i kompetencje organów sołectwa, jak 
również zakres zadań przekazywa-
nych tej jednostce przez gminę oraz 

sposób ich realizacji.
Głównym zadaniem sołectwa jest 

dbanie o zbiorowe potrzeby wspól-
noty jego mieszkańców. Do kompe-
tencji zebrania wiejskiego – organu 
uchwałodawczego w sołectwie, na-
leżą wszystkie sprawy istotne dla 
mieszkańców, w szczególności cho-
dzi o uchwalenie do końca września 
każdego roku wniosków, które mają 
być rozpatrzone przez radę gminy 
i ewentualnie uwzględnione w bu-
dżecie gminy na następny rok. Ze-
branie podejmuje również uchwały 
w sprawie dysponowania mieniem 
sołectwa. Prawo uczestnictwa i wy-
bierania w zebraniu wiejskim mają 
wszyscy mieszkańcy sołectwa, po-
siadający czynne prawo wyborcze do 
rady gminy.

Z kolei sołtys objęty jest ochroną 
prawną przysługującą funkcjonariu-
szom publicznym. Oznacza to, że za 
naruszenie nietykalności cielesnej 
podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych przez sołty-
sa sąd może ukarać sprawcę grzyw-
ną, karą ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat trzech.

ROLA I ZADANIA SOŁTYSA
Do obowiązków sołtysa należy w 

szczególności:
- zwoływanie zebrań wiejskich,
- zwoływanie posiedzeń rady sołec-

kiej,
- działanie stosownie do wskazań 

zebrania wiejskiego, rady gminy i 
wójta,

- opiniowanie wniosków miesz-
kańców sołectwa kierowanych do 
organów gminy,

- wpływanie na wykorzystanie ak-
tywności mieszkańców służącej po-
prawie gospodarki i warunków życia 
w sołectwie,

- reprezentowanie mieszkańców 
sołectwa na zewnątrz,

- uczestniczenie w naradach sołty-
sów, zwoływanych okresowo przez 
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wójta, oraz udział w sesjach rady 
gminy,

- prowadzenie dokumentacji z 
działalności sołectwa,

- pobieranie podatków i opłat lo-
kalnych.

ROLA RADY SOŁECKIEJ
Zadania Rady Sołeckiej to:
- opracowywanie i przedkłada-

nie zebraniu wiejskiemu projektów 

uchwał w sprawach będących przed-
miotem rozpatrywania przez zebra-
nie,

- opracowywanie i przedkładanie 
zebraniu wiejskiemu projektów pro-
gramów pracy samorządu,

- zbieranie i rozpatrywanie wnio-
sków oraz innych wystąpień miesz-
kańców w sprawach dotyczących so-
łectwa,

- występowanie wobec zebrania 

wiejskiego z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w roz-
wiązywaniu problemów sołectwa i 
realizacji zadań samorządu,

- organizowanie wykonania 
uchwał zebrania wiejskiego oraz 
kontrolowanie ich realizacji,

- współdziałanie z właściwymi 
organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań.

ARTUR GROEN
SOŁTYS SOŁECTWA CIEKOCINO

MARZENA DREWA-KIERZNIKIEWICZ
SOŁTYS SOŁECTWA JACKOWO

w.w.: Pełni Pan funkcję Sołty-
sa już drugą kadencję, dlatego też 
zapewne wszyscy mieszkańcy so-
łectwa Ciekocino Pana doskonale 
znają, jednak proszę powiedzieć o 
sobie parę słów…

Artur Groen Sołtys Sołectwa Cie-
kocino: Faktycznie, będzie to moja 
druga kadencja, choć pierwsza była 
właściwie niepełna. Jestem pewien, 
że przez ten czas mieszkańcy mie-
li okazję poznać mnie jako swojego 
sołtysa.

Mieszkam w Ciekocinie i pracuję 
w Szkole Podstawowej w Ciekocinie. 
Fakt pracy w miejscu zamieszkania 
ułatwia kontakt z mieszkańcami i 
pomaga w realizacji zadań sołtysa. 
Mam czas i z ogromną przyjemno-
ścią poświęcam go na pracę na rzecz 
Sołectwa Ciekocino.

w.w.: Co skłoniło Pana do ponow-
nego kandydowania na to stanowi-
sko?

Artur Groen: W minionej kaden-
cji udało mi się rozpocząć i zrealizo-
wać wiele inicjatyw i przedsięwzięć. 
Chciałem więc dokończyć to, co wraz 
z Radą Sołecką, z Urzędem Gminy i 
mieszkańcami naszego Sołectwa za-
cząłem w poprzedniej kadencji.

Duża frekwencja na zebraniu wy-
borczym i brak kontrkandydata pod-
czas wyborów przekonały mnie, że 
mieszkańcy mają do mnie zaufanie i 
chcą bym nadal pracował jako Sołtys 
na rzecz polepszenia sytuacji miesz-
kańców naszego Sołectwa.

w.w.: Jakie plany ma Sołtys na 
najbliższe cztery lata?

Artur Groen: Rozpoczęliśmy budo-

wę placu zabaw w Ciekocinie, który 
w tym roku planujemy doposażyć 
i zakończyć aranżację części spor-
towej. Zamierzamy poprawić este-
tyzację naszych wsi poprzez zakup 
gazonów i posadzenie kwiatów. Jak 
w każdym roku, planujemy orga-
nizować wyjazdy do kina dla dzieci 
i rodziców, wycieczki z okazji Dnia 
Dziecka i świąteczne imprezy z upo-
minkami dla dzieci.

W realizacji tych planów liczę 
oczywiście na współpracę Rady So-
łeckiej i zaangażowanie wszystkich 
mieszkańców. Czekam również na 
ciekawe pomysły i inicjatywy, które 
w obecnej kadencji będziemy mogli 
wspólnie realizować.

Nazywam się Marzena Drewa-
-Kierznikiewicz, jestem mężatką i 
szczęśliwą mamą dwójki dzieci: cór-
ki Patrycji oraz synka Oliwiera. Obec-
nie nie pracuję zawodowo, ponieważ 
zajmuję się opieką nad dziećmi, dzię-
ki czemu mam dużo czasu aby pełnić 
zaszczytną funkcję sołtysa. Sołtysem 
zostałam wybrana po raz drugi, z 
czego bardzo się cieszę, ponieważ za-
leżało mi na tym, bym mogła dokoń-
czyć realizację tych pomysłów, które 
są w trakcie realizacji, a na które jed-
na kadencja była zbyt krótka. Lubię 
działa  społecznie i cieszy mnie na-
wet najmniejsza rzecz jaką uda mi 
się osiągnąć dla poprawy sołectwa i 
dla jego mieszkańców.

Jeżeli chodzi o plany na najbliż-
szą przyszłość, to są ogromne i zdaję 
sobie sprawę, że nie wszystkie uda 
mi się zrealizować. Priorytetem dla 
mnie i dla mieszkańców jest remont 
drogi przez Jackowo i myślę, że i 

temu problemowi uda nam 
się zaradzić. Projekt uchwały 
w tej sprawie jest już przy-
gotowany do przedstawienia 
Radnym na sesji Rady Gmi-
ny. Druga w kolejności, ale 
nie mniej ważna jest budowa 
świetlicy dla mieszkańców, 
która da nam ogromne moż-
liwości. W tym roku zrobimy 
projekt ...a dalej hmm…, je-
stem dobrej myśli i wierzę, 
że do końca mojej kadencji 
uda się nam go zrealizować. 
Dodatkowo będę dalej pra-
cowała nad poprawą estety-
ki sołectwa oraz integracją 
mieszkańców. W tej chwili 
jest mi już troszeczkę łatwiej, 
ponieważ okres najgorszy 
czyli nauki mam już za sobą, 
natomiast w głowie masę 
nowych pomysłów.
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SABINA FLEMING
SOŁTYS SOŁECTWA KIERZKOWO

Urodziłam się w Choczewie. Funk-
cję sołtysa pełnię już czwartą ka-
dencję. Pomimo obowiązków zwią-
zanych z pracą zawodową, lubię 
pracować społecznie, choć praca ta 
nie należy do najlżejszych.

Moim celem jest to, aby wsie so-
łectwa Kierzkowo były zadbane, czy-
ste i przyjemne, aby wszystkim do-
brze się w nich mieszkało. W mojej 
działalności sporo troski poświęcam 
dzieciom, ponieważ one są naszą 
przyszłością. Doposażam więc place 
zabaw, walczę o przyzwoite i speł-
niające wszelkie cechy funkcjonal-
no-użytkowe pomieszczenie prze-
znaczone na spotkania dla nich i 
pozostałej ludności.

Nie ukrywam, że naszym marze-
niem jest świetlica z prawdziwego 
zdarzenia. Na dzisiaj istnieje duże 
zapotrzebowanie mieszkańców na 
spotkania w grupach. Dają one moż-
liwość rozwijania umiejętności we 
wszystkich istotnych sferach ich co-
dziennego życia.

Finansów na realizację wszystkich 
planów jest w sołectwie, jak zwykle, 
zbyt mało. Zdobywam wraz z miesz-
kańcami środki pieniężne z wszyst-

kich dostępnych źródeł. Ściśle współ-
pracuję z KR-KGW w Kierzkowie, 
gdzie pełnię główną funkcję. Orga-
nizuję warsztaty, wycieczki, wyjazdy 
promocyjne, koncerty. Co roku orga-
nizuję festyny rodzinne i sportowo-
-rekreacyjne z zabawami dla dzieci, 
zawodami i nagrodami.

Społeczność sołectwa chętnie pra-
cuje na rzecz własnego sołectwa i wi-
dzi sens takiej współpracy, bo przy-
nosi ona widoczne efekty.

Planów na przyszłość mam bardzo 
dużo... Jednym z nich jest, jak już 
wspomniałam, budowa świetlicy w 
Kierzkowie, w kolejce następne: re-
mont chodników i co najmniej kilka 
innych.

Dużym problemem dla całego so-
łectwa jest brak oczyszczalni ścieków 
stanowiący podstawową niedogod-
ność w życiu naszych mieszkańców. 
Kolejną bolączką mieszkańców jest 
ruch na drodze powiatowej prowa-
dzącej z Choczewa do Osiek. W sezo-
nie letnim, ale nie tylko, jest on po-
ważnym zagrożeniem dla pieszych 
i rowerzystów, i powinien się poja-
wić w sferze zainteresowania władz 
gminy.

Wspieram mieszkańców sołectwa 
w rozwiązywaniu ich codziennych 
problemów, słucham ich z uwagą i 
jestem stale otwarta na wszelkie ich 
propozycje oraz sugestie, które mogą 
pomnożyć poczucie wspólnotowości 
i zadowolenie ze wspólnej pracy na 
rzecz naszej małej ojczyzny.

JAKUB ŚWIĄTEK
SOŁTYS SOŁECTWA KOPALINO

w.w.: Od ośmiu lat pełni Pan funk-
cję Sołtysa w Sołectwie Kopalino. 

Jakub Świątek Sołtys Sołectwa 
Kopalino: Jest to moja 3 kadencja 
Sołtysa. Przez te wszystkie lata, gdy 
byłem Sołtysem, starałem się dzia-
łać jak najlepiej, i z jak największą 
korzyścią dla mieszkańców naszego 
Sołectwa. Jestem jego wieloletnim 
mieszkańcem, więc znam tu wszyst-
kich, a przede wszystkim znam jego 
potrzeby.

W minionej kadencji udało nam 
się zrealizować duży projekt – bu-
dowę zaplecza socjalnego dla boiska 
sportowego w Kopalinie, które wypo-
sażono w stół do gry w bilard, „pił-
karzyki”, telewizor, stół do tenisa, 
elementy siłowni (rowerki, bieżnia, 
atlas) i nagłośnienie. Pomieszczenia 
w budynku przystosowane są dla 
osób niepełnosprawnych. Zakupio-
no również tzw. „schodołaz” umoż-
liwiający wjazd i zjazd po schodach 
osobom niepełnosprawnym. Obok 
budynku powstał plac zabaw z ele-
mentami siłowni zewnętrznej.

Budynek został oddany do użytku 
15.12.2014 r. Od tamtej pory odbywało 
się w nim już wiele imprez – poświę-
cenie budynku, wigilia, sylwester na 
60 osób, Walentynki, Dzień Kobiet, 
zebranie OSP, a przede wszystkim 
zajęcia podczas ferii dla dzieci i mło-
dzieży.

Przez te osiem lat udało mi się na-
wiązać współprace z Harcerzami z 
ZHP Koło, Fundacją Anny Dymnej 
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Żu-
kowa.

w.w.: Dlaczego zdecydował się 
Pan na ponowne kandydo-
wanie, nie zmęczyła Pana 
wieloletnia praca i nie-
ustanne zaangażowanie w 
życie Sołectwa?

Jakub Świątek: Uważam, 
że przez minione lata zrobi-
łem dużo dla naszego Sołec-
twa i chciałbym zrobić jesz-
cze więcej. A co ważniejsze, 
wierzę, że mi się to uda.

W najbliższym czasie pla-

nujemy doposażyć plac zabaw, zro-
bić boisko do siatkówki plażowej i 
dokończyć remont chodników.

Praca sołtysa daje mi dużo satys-
fakcji, szczególnie wtedy, gdy widzę 
wokół siebie zadowolonych miesz-
kańców i uśmiechnięte dzieci.

Jestem wciąż otwarty na nowe i 
ciekawe propozycje. Moje działania 
zmierzają do tego, by wszyscy miesz-
kańcy chcieli robić coś razem dla 
siebie i innych, aby chciało się nam 
wychodzić z domu i wspólnie reali-
zować różne projekty.
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WIEŚCI Z SOŁECTW

SOŁECTWO JACKOWO

DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE JACKOWO
Tradycyjnie już, jak co roku odbył 

się u nas Dzień Kobiet. Tym razem 
w sobotę 7 marca. Z okazji naszego 
święta humory oczywiście dopisy-
wały, stół uginał się od smakołyków, 
a i frekwencja była zachwycająca, 
gdyż zebrało się 28 kobiet. Nie mo-
gło się obyć oczywiście bez tańców i 
wspólnych śpiewów aż do późnych 
godzin nocnych. Dziękujemy za od-
wiedziny i życzenia Panu Wójtowi 
oraz Panu Zdzisławowi który jest 
członkiem rady sołeckiej.

Ja ze swojej strony, jako sołtys 
dziękuję wszystkim Paniom które 
pomagały mi w przygotowywaniu 
tych wszystkich smakołyków, które 
zagościły na naszym wspólnym stole 
i za wspaniałą zabawę.

PODZIĘKOWANIE

Dziękuję serdecznie mieszkańcom którzy oczyszczali drogę z Kurowa 
do Jackowa z krzewów oraz dzikich odrostów. Jestem z was bardzo 

dumna. ŚWIETNA ROBOTA! Od razu jest bezpieczniej oraz ładniej.
Dziękuję również p. Wójtowi Wiesławowi Gębka i p. Robertowi Lorbiec-

kiemu za zakup paliwa na ten cel.

Sołtys Jackowo
Marzena Drewa-Kierznikiewicz

SOŁECTWO KIERZKOWO

W Kierzkowie, 7 maca br., odby-
ło się spotkanie przy kawie z okazji 
Dnia Kobiet zorganizowane przez 
radę sołecką.

W ten szczególny dzień nasze miłe 
Panie, mieszkanki sołectwa, pojawi-
ły się w licznym gronie.

Tradycją stało się, że wsparły or-
ganizatorów własnymi wytworami. 
Uśmiechnięte i radosne udekorowa-
ły stoły wypiekami i sałatkami. Go-
ściem tego okolicznościowego spo-
tkania był Pan Wójt Wiesław Gębka.
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Były kwiaty składane na ręce Pań 
przez panów, ożywione rozmowy i 
oczywiście konsumpcja pracowicie 
przygotowanych specjałów. W rado-
snej atmosferze czas mijał szybciej, 
niż zwykle i niebawem, wbrew woli 
wielu Pań, powrócić trzeba było do 
codziennych, rodzinnych obowiąz-
ków.

Wszystkim Paniom życzę z okazji 
ich święta wiele satysfakcji, spokoju 
i poczucia, że równie radosne wspól-
ne spotkania rychło nastąpią.

Sołtys - Sabina Fleming
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SOŁECTWO ŁĘTOWO

DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE 
ŁĘTOWO

Z okazji Dnia Kobiet w sołectwie zor-
ganizowano spotkanie Pań na świetli-
cy w Łętowie. Panie zostały przywita-
ne i poczęstowane kawą, herbatą oraz 
domowymi wypiekami, które przygo-
towały Panie z Łętowa, za co im bardzo 
dziękujemy. W imieniu wszystkich 
mężczyzn z sołectwa, Radny i Sołtys 
złożyli Paniom serdecznie życzenia - 
zdrowia, dużo radości, szczęścia i by 
spełniły się wszystkie marzenia. Przy-
byłym na uroczystość Paniom wrę-
czono oczywiście po symbolicznym 
kwiatku.

Wszystkie Panie były zadowolone, że 
mogły spotkać się, by porozmawiać i 
wspólnie świętować, bo w tak licznym 
gronie spotykają się bardzo rzadko. Na 
uroczyste spotkanie przybył Wójt Pan 
Wiesław Gębka, który złożył wszyst-
kim Paniom życzenia, by uśmiech czę-
sto gościł na ich twarzach i był równie 
promienny jak dziś.

Radny Rafał Kowalski

SOŁECTWO SASINO

7 marca 2015 r. w świetlicy w Sasi-
nie obchodzono święto z okazji Dnia 
Kobiet. Na uroczystość przybyły Panie 
z Sasina i okolicy.

Sołtys Sasina złożył serdeczne ży-
czenia wszystkim obecnym Paniom 
życząc zdrowia, uśmiechu na twarzy 
i wszelkiej pomyślności oraz wręczył 
każdej Pani wiosennego tulipana.

Pośród wspaniałych smakołyków 
nie zabrakło oczywiście pięknie ude-
korowanego i smacznego tortu, przy-
gotowanego specjalnie na tę okazję.

Przy spokojnej muzyce sprzed lat 
był czas na rozmowy i wspomnienia. 
Szybko zleciał miły i udany wieczór.

SOŁECTWO CIEKOCINO

DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE
CIEKOCINO

Dnia 07.03.2015 r. Panie z Sołectwa 
Ciekocino z okazji Dnia Kobiet zostały 
zaproszone przez sołtysa i radnego do 
Szkoły Podstawowej w Ciekocinie na 
spotkanie przy kawie i ciastku. Sobot-
nie popołudnie upłynęło naszym Pa-
niom w miłej atmosferze, a przy wyj-
ściu każda z Pań została obdarowana 
pięknym tulipanem.

Dziękujemy wszystkim Paniom za 
przybycie.

SOŁTYS I RADNY
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CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”

Choczewskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK NA-
DZIEI” w dniu 05.03 - 06.03.2015 r. prze-
prowadziło warsztaty kulinarne dla 
osób niepełnosprawnych i ich opieku-
nów. W warsztatach, które poprowa-
dziła Przewodnicząca KGW Sasino - Ge-
nowefa Kramek, wzięło udział 17 Pań. 
Miałyśmy przy tym wiele uśmiechu i 
była to doskonała odskocznia od rze-
czywistości. Chcemy ogromnie podzię-
kować Pani Gieni za jej oddanie, serce 
i czas, które nam poświęciła. Nasze 
Panie już pytają kiedy będą następne 
warsztaty kulinarne. Gienia Kramek 
nauczyła nas nowych potraw, które te-
raz możemy wykonać już same na naj-
bliższe Święta Wielkanocne.

Pragniemy serdecznie podziękować 
Panu Wójtowi - Wiesławowi Gębce i Se-
kretarzowi Gminy - Robertowi Lorbiec-
kiemu, za to że mogliśmy skorzystać z 
kuchni w Gminnych Obiektach Sporto-
wych. oraz Panu Andrzejowi Lessnau i 
Andrzejowi Wiśniewskiemu za ich po-
moc. Serdecznie dziękujemy również 
Oli łasińskiej za cudowny śpiew oraz 
Pani Tereni Wierskiej za piękne wier-
sze.

Potrawami, które nauczyłyśmy się 
robić, przygotowałyśmy na poczę-
stunek na nasze spotkanie w dniu 
06.03.2015 r.. Również w ten dzień 

wszystkie Panie, które przybyły na spo-
tkanie otrzymały z okazji Dnia Kobiet 
kwiatek i drobny upominek. Bardzo 
miłą niespodziankę zrobił nam Pan 
Władek z Gdańska, który przywiózł dla 
naszych Pań dodatkowe kosmetyki i 
frytki.

Chcemy ogromnie podziękować 
P.C.K. z Gdańska za jabłka ofiarowane 
osobom niepełnosprawnym i chorym. 
Otrzymaliśmy również trochę żywno-
ści, którą podzieliśmy pomiędzy oso-
by będące w trudnej sytuacji życiowej. 
Była to na razie pomoc jednorazowa. 

Jeśli w przyszłości zdecydujemy się na 
dalszą pomoc żywnościową, to będzie 
ona skierowana wyłącznie do osób nie-
pełnosprawnych i chorych oraz senio-
rów. Tym razem nie przekazywaliśmy 
żadnej listy osób niepełnosprawnych 
do G.O.P.S-u o pomoc świąteczną. W 
sprawie tej pomocy proszę zgłaszać się 
do Pani Anieli Siemczuk, która prowa-
dzi Bank Żywności.

Chcemy bardzo serdecznie podzięko-
wać naszym członkom, tj. p. Krystynie 
Nowickiej - Grydyk i p. Stefanowi Wika 
za stanie przy koszyku podczas wielka-

nocnej zbiórce żywności w sklepie „Me-
lan” w dniu 20.03.2015 r.

W dniu 23.03.2015 r. wraz z Przewod-
niczącą KGW Sasino - Genowefą Kra-
mek w ramach warsztatów kulinar-
nych wyjeżdżamy do Starego Pola.

Następne spotkanie osób niepeł-
nosprawnych odbędzie się w dniu 
08.04.2015 r. o godzinie 13.00 w Urzę-
dzie Gminy w Choczewie.

Wszystkie osoby niepełnosprawne 
oraz ich opiekunów bardzo serdecznie 
zapraszamy.

Zarząd
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     Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016 
 ...już ruszyła!

Witam serdecznie,
Rozpoczął się czas rekrutacji na rok szkolny 2015/2016. Zapraszam  Rodziców do przedszkola, 

którzy w roku szkolnego 2014/2015 zgłosili swoje dziecko do przedszkola dokumentem Karta zgłoszenia 
dziecka do przedszkola, w celu  pobrania z placówki przedszkolnej (lub ze strony internetowej przedszkola) 
Regulaminu rekrutacji, Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami.

W załączniku Nr 2 Uchwały Rady Gminy Choczewo „Pozostawienie obojga rodziców w zatrudnieniu 
lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym” - 
wymagane zaświadczenia z pracy lub z uczelni. 

Dokumenty należy wypełnić czytelnie, w miarę jak najszybciej, zgodnie ze stanem faktycznym i 
dostarczyć osobiście do dyrekcji przedszkola.

Dyrektor przedszkola 
Renata Banaś

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w 
ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku 

potwierdzających ich spełnianie1

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i 
zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie 
kryterium 
do oceny  Tak*)

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata

 
Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność 
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata

    

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata

1 	 	Zgodnie	z	Art.	20	c	ust.	2	i	3	ustawy	o	systemie	oświaty,	w	przypadku	większej	liczby	kandydatów	spełniających	warunek	zamieszkania		na	obszarze	danej	gminy,	 	niż	 	wolnych	miejsc	w	
pierwszym	etapie	postępowania	rekrutacyjnego	są	brane	pod	uwagę	kryteria	wymienione	w	tabeli.	Każde	z	kryteriów	ma	jednakową	wartość.

                       

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
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4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata

5. Niepełnosprawność 
r o d z e ń s t w a 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

6. S a m o t n e 
w y c h o w y w a n i e 
kandydata w rodzinie 
2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie3 o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia 
poświadczona„za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. 
poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata

Do wniosku dołączam  dokumenty2 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Gminy Choczewo 3

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK  i 
dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium

L.p. Kryterium Zgłoszenie 
kryterium do oceny  

Tak*)

1. Kandydat, który podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego i zamieszkuje                 
w obwodzie szkoły, w której jest organizowane przedszkole

2. Kandydat, który w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 4 lata i zamieszkuje w obwodzie 
szkoły, w której jest organizowane przedszkole

3 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (szkoły, jeśli przedszkole mieści się w zespole),                 
w roku szkolnym, na którym przeprowadzana jest rekrutacja

2 	 	Zgodnie	z	art.	20	t	ust.	2	pkt.	1	ustawy	o	systemie	oświaty	do	wniosku	dołącza	się	dokumenty	potwierdzające	spełnianie	przez		kandydata	kryteriów….

3   Zgodnie	z	Art.	20	c	ust.	4	ustawy	o	systemie	oświaty,	w	przypadku		równorzędnych	wyników	uzyskanych	w	pierwszym	etapie	postępowania	rekrutacyjnego	lub	jeżeli	po	zakończeniu	tego	etapu	
przedszkole	nadal	dysponuje	wolnymi	miejscami,	w	drugim	etapie	postępowania	rekrutacyjnego	są	brane	pod	uwagę	kryteria	określone	przez	dyrektora	w	uzgodnieniu	z	wójtem/burmistrzem/prezydentem	miasta.
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4. Pozostawienie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym

5. Zadeklarowana ilość godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny, bezpłatny 
czas wychowania przedszkolnego, będzie wynosić co najmniej 4 godziny dziennie

1. Zgodnie z Art.   6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez Rade 
Gminy Choczewo jest potwierdzane oświadczeniami.

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ………………. 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, 
wskazanych w II części wniosku.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.4 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.).

3. 
4. (Footnotes)

1   Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 
nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2   Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, 
oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 
dziecko z jego rodzicem.

3   Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania 
dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

4 	 	Zgodnie	z	art.	233.	§	1.	Kodeksu		karnego	-	kto,	składając	zeznanie	mające	służyć	za	dowód	w	postępowaniu	sądowym	lub	w	innym		postępowaniu		prowadzonym		na	podstawie	ustawy,	zezna		
nieprawdę	lub	zataja	prawdę,		podlega		karze	pozbawienia	wolności	do	lat	3.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU

W CHOCZEWIE
Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 

uzupełniającego
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji 

przedszkolnej
7 dni przed 

rozpoczęciem 
rekrutacji               

(od 10.03.2015 r. 
16.03.2015 r. do 

godz. 15.00)
2. Składanie wniosku wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Od 17.03.2015 r.  do 
08.04.2015 r. do 
godz. 15.00

do 15.06.2015 r. do godz. 
15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     09.04.2015 r. 16.06.2015 r.
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4. Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów 
kandydata woli zapisu do przedszkola.

od 10.04.2015 r. do 
16.04.2015 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

     17.04.2015 r. 16.06.2015 r.

6. Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 
przedszkola.

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych   i 
nieprzyjętych do przedszkola (od 19.04.2015 
r. do 25.04.2015 r. do godz. 15.00)

7. Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

do 5 dni od złożenia wniosku o 
uzasadnienie odmowy (od 26.04.2015 r. do 
30.04.2015 r.            do godz. 15.00)

8. Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 
odmowy  01.05.2015 r. – 07.05.2015 r. 

9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania. do 7 dni od dnia złożenia odwołania        
08.05.2015 r. – 14.05.2015 r.

10. Wskazanie przez wójta miejsca dla dzieci objętych 
obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 
(dzieci 5-letnie i 6-letnie ur. w II połowie 2008 r.) 
nieprzyjętych do przedszkola.

do 31.08.2015 r.

I EDYCJA TURNIEJU KARATE TRADYCYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

I miejsce dla przedszkola z Choczewa
7 marca 2015 w Turnieju „Przedszkolandia” w Wejherowie zmagało się 5 drużyn z przedszkoli, 

w których Karate Klub Wejherowo prowadzi zajęcia karate - Samorządowe Przedszkole z Choczewa, 
wejherowskie przedszkola: Kubusia Puchatka, Przygoda oraz Bajkowy Dworek, a także przedszkole z 
Koleczkowa stanęły w szranki, by zdobyć upragniony Puchar. Zabawa była przednia, duch sportowej 
rywalizacji towarzyszył małym uczestnikom do końca, więc wszyscy zostali nagrodzeni medalami. 
Puchar przechodni wywalczyło przedszkole z Choczewa. Gratulujemy i życzymy, aby obronić I miejsce 
w II edycji turnieju „Przedszkolandia”.

Dziękujemy Rodzicom za słodki upominek oraz dyrektorowi Adamowi G. i p. Danucie B. z PKS za 
bezpłatny przejazd.

Renata B.
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PIERWSZE SUKCESY…
Uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Ciekocinie na terenie naszej szkoły 
trenują karate tradycyjne. 8 marca w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie reprezentowali 
Karate Klub Wejherowo na Pomor-
skim Turnieju Karate Tradycyjnego. 
W zawodach tych uczestniczyło oko-
ło 300 zawodników z całego pomorza 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że jeden z naszych uczniów Jonasz 
Wiącek zdobył II miejsce i srebr-
ny medal w kategorii kata rocznik 
2002/2003. Musiał zmierzyć się z 
zawodnikami znacznie bardziej od 
siebie tytułowanymi. To jest wielki 
sukces!

Brawa należą się także pozostałym 
uczniom którzy brali udział w zawo-
dach. Potrzeba niemałej odwagi aby 
wyjść na matę z innymi zawodnika-

mi na oczach tak licznie zgromadzo-
nej publiczności. Warto też dodać, że 
był to ich pierwszy start w zawodach.

Nie byłoby tych zasług gdyby nie 

Pani Małgorzata Zabrocka, na co 
dzień trenująca nasze dzieci, dlatego 
składamy serdeczne podziękowania 
i życzymy dalszych sukcesów!

SZKOŁA PODSTAWOWA
W CIEKOCINIE

W środę 11 marca 2015 r. uczniowie 
klas 0, I-III ze Szkoły Podstawowej w 
Ciekocinie uczestniczyli w wyciecz-
ce do Gniewina. Wyjazd był zorga-
nizowany na spotkanie „Z iluzją na 
Ty magic show” , prowadzone przez 
profesjonalnego artystę iluzji, zna-
nego na krajowych i światowych 
rynkach rozrywki.

Spektakl dostosowany był do wie-
ku, potrzeb i wyobraźni dziecka. 
Dzieci brały bezpośredni udział w 
programie, wyrabiając jednocześnie 

PRZYGODY TOMKA

Pod koniec lutego w 
naszym przedszkolu gościliśmy 
aktorów z Teatru Lalek „Pinokio” 
z Nowego Sącza. Aktorzy 
przedstawili za pomocą barwnych 
lalek spektakl „Przygody Tomka”.

Była to wspaniała opowieść 
ukazująca takie wartości jak: 
sprawiedliwości i umiejętność 
dzielenia się z uboższymi. Dzieci z 
przyjemnością i zaciekawieniem 
obejrzały niesamowite 
kukiełkowe przedstawienie.

M.Lica

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
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w sobie spostrzegawczość i błyskotli-
wość.

Udział w pokazie przyniósł dzie-
ciom wiele radości. Najwięcej jednak 
frajdy miały pociechy z możliwości 
obcowania z miniaturką białego kró-
lika.

Nauczyciele z uczniami

KARATE GOJU-RYU CHOCZEWO
Nasz Klub Karate powstał rok temu, 

i chociaż istniejemy od niedawna, 
mamy już sukcesy. Największym 
naszym osiągnięciem jest zdobycie 
złotych, srebrnych i brązowych me-
dali w Ogólnopolskim Turnieju Kara-
te Goju-yu Okinawa Cup Bydgoszcz. 
Dla członków zrzeszonych w naszym 
Klubie takie osiągnięcia to doskonała 
motywacja do dalszych ciężkich, ale 
jakże fascynujących treningów.

Trenujemy w stałej, silnej grupie, 
ale zapraszamy wszystkich chęt-
nych pragnących zgłębić tajniki tej 
wspaniałej sztuki walki i spróbować 
swoich sił.

Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować moim uczniom-zawodnikom, 
dzieciom, młodzieży i dorosłym, któ-
rzy są wspaniałymi ludźmi i najlep-
szymi zawodnikami, co już niejed-
nokrotnie udowodnili na Turniejach.

Karate Goju-ryu to niepowtarzalna 
sztuka walki ze wspaniałą historią, 
dzięki której dzień po dniu, krok po 
kroku każdego dnia stajemy się lep-
szymi ludźmi, dążącymi do dosko-

nałości.
Nasz Klub należy do światowej or-

ganizacji IOKGF Goju-ryu. Prezesem 
Oddziału Polskiego z siedzibą w Byd-
goszczy jest mój przyjaciel sensei To-
masz Siewkowski.

Każdego, kto chciałby rozpocząć z 

nami treningi, zapraszamy w każdy 
wtorek i czwartek o godzinie 19.00 na 
Gminne Obiekty Sportowe.

Z poważaniem
Sempai Waldemar Jakubowski

Tel. 784 717 405

CHOCZEWSKIE ZUCHY NA SCENIE
 FILHARMONII W WEJHEROWIE

Zuchy z 10 Choczewskiej Gromady Zuchowej „Mali Korsarze” miały swój występ na Festiwalu 
Pieśni Morskiej Hufca ZHP Wejherowo. Wystąpiły z piosenką „Zuch Marynarz”, do której na gitarze 
akompaniował im dh. Radek. Zuchy śpiewały oraz tańczyły na scenie, za co otrzymały mnóstwo 
braw od publiczności oraz Puchar za zajęcie I Miejsca i przypinki na swe mundury. Dodatkową na-
grodą były żeglarsko-pirackie zawieszki na mundury od dh. Doroty.  Gratulacje Zuchy !!! Jesteście 
wspaniałe.

Drużynowa 10 ChGZ



s. 29WIEŚCI CHOCZEWSKIE

„CZWARTKOWE WIECZORY Z POEZJĄ”
19 marca 2015 r. w naszej Bibliotece 

odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Czwartkowe wieczory z poezją.”

Rozpoczęło się ono występem har-
cerzy z 10 WLDH „Wilki”, którzy za-
prezentowali zebranym wybrane 
utwory poetyckie Jana Pawła II.  Na-
stępnie swoimi ulubionymi wiersza-

mi podzielili się Pani Teresa Wier-
ska, Pani Genowefa Kramek, Pani 
Marta Łasińska, Pani Ewa Podlesiń-
ska, Pani Edyta Korth oraz Pan Piotr 
Konczak. Miłą niespodzianką była 
obecność nowych gości.

Dyskutowano także na temat tego-
rocznego Gminnego Konkursu Lite-

rackiego. Wszystkim przybyłym na 
spotkanie serdecznie dziękujemy. 
Podziękowania składamy także har-
cerzom i ich druhnie, Pani Dorocie 
Bianga- Grabińskiej.  Zapraszamy na 
kolejny wieczorek, który odbędzie się 
w drugiej połowie maja br.

WARSZTATY KULINARNE STOWARZYSZENIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”

W dniach 5 i 6 marca 2015 r. od-
były się warsztaty kulinarne Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk nadziei”, które poprowa-
dziła Pani Genowefa Kramek. Pa-
nie biorące udział w tych zajęciach 
miały możliwość wymienić się do-
świadczeniami kulinarnymi, a tak-
że nauczyć się czegoś nowego. Efekt 
dwudniowej pracy został zaprezen-
towany i skonsumowany na obcho-
dach Dnia Kobiet, zorganizowanych 
przez ww. Stowarzyszenie. Podczas 
spotkania wręczone zostały także 
certyfikaty potwierdzające udział w 
kursie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Krzyżówka Serpentyna (21) 
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 9 kwietnia 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest „Encyklopedia szkolna-  
geografia”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 10 kwietnia w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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pułapka, potrzask (8) –   w filmie szukał miliona (6) – siódmy z grzechów głównych (8) – latający to 

UFO (6) –  wędrowna ryba łososiowata (4) –  schrzanione buraczki (6) –  motyl z oficerskim stopniem (7) 

– większa niż Onega (6) –  największy ptak morski (8) – i Nizoral  i  Schauma  (7) –  podróżna walizeczka 

(7) – błędny w zbroi (6) – deszczu u Grishama lub koni u Evansa (9) –  don Diego w masce (5)- mowa do 

narodu (7)- ustrój Kataru (6) 

Hasło 
      

      

 
Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 2 (179) Wieści Choczewskich brzmi:

CIEŃ WIATRU
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Aleksandra Bach, Agata Zabłotnia, Paweł Wypych, Sylweriusz Goyke, Klaudia Czaja, Czesława Bocho, Barbara Zon-

dziuk, Ryszard Żebiałowicz, Justyna Fleming, Stanisław Milewicz, Adam Leyk, Olga Papke, Wiktoria Cielecka, Ma-
riusz Kwas.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Paweł Wypych, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Wiktorii i Kor-
dianowi za wylosowanie zwycięzcy.


