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

od 9.00 do 17.00
Zapraszam również na mój profil: Facebook Wiesław Gębka

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 17:00

tel. 605 669 626

NAPISZ DO WÓJTA!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub samej pracy urzędu?

Napisz do wójta! Na podany adres e-mail lub na adres redakcji „Wieści Choczewskich” napisz o swoich proble-
mach, spostrzeżeniach i uwagach. Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.
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XXV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

„Poranek Wielkanocny wszystko poprzemieniał –
nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia.
Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci –
skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci.”
Ks. Jan Twardowski

*****
Niech zmartwychwstanie pańskie, które niesie duchowe odrodzenie napełni nas wiarą i miłością, da siłę w 

pokonywaniu wszelkich trudności i nadzieję, by z ufnością patrzeć
 w przyszłość.

Niech świąteczny czas wprowadzi w nasze życie spokój, harmonię i radość.

 Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w 

gronie najbliższych osób
wszystkim mieszkańcom Gminy Choczewo życzą

       Wiesław Gębka                                                          Krzysztof Łasiński
Wójt Gminy Choczewo                                   Przewodniczący Rady Gminy Choczewo

W dniu 29 lutego 2016 r. w świetlicy Zespołu Szkół w Choczewie odbyła się XXV sesja Rady Gminy Choczewo.
Porządek obrad obejmował przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy 

oraz Wójta Gminy Choczewo z działalności międzysesyjnej.
Ponadto radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli włączenia Samorządowego Przedszkola w Choczewie do Zespołu Szkół im. 

Unii Europejskiej w Choczewie. (14 głosów – za)
2. Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia Samorządowego Przedszkola w Ciekocinie. (14 – za)
3. Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie. (14 – za)
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Nr VII/22/15 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz 

określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola w Gminie Choczewo. 
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722 02 49 10
wiesci1@gmail.com

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

Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

(14 – za)
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/122/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad, trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Choczewo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów 
uprawnionych do udzielenia tych ulg. (14 – za)

6. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 
rok 2016 w Gminie Choczewo. (14 – 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 kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
YouTube Obiektywne Choczewo

oraz profilu:
https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo

Z okazji obchodzonego kilka dni temu – 8 marca 
- Święta Kobiet, składam wszystkim Paniom naj-
serdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, 
radości, spełnienia najskrytszych marzeń oraz 
powodzenia w realizowaniu własnych planów.
Życzę, aby szczęście towarzyszyło Wam nie tyl-

ko w tym pięknym dniu, ale przez cały rok, a każ-
dy kolejny dzień był również Waszym Świętem.

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo

Z okazji Dnia Sołtysa, obchodzonego 11 marca, pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z terenu Gminy Choczewo za codzienny trud i 
społeczne zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz efektywną współ-

pracę z samorządem.
Jednocześnie życzymy dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, wspaniałych pomysłów 

na rozwój naszych wsi, życzliwych i chętnych do podjęcia społecznych działań ludzi wo-
kół Was a także wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji.

       Wiesław Gębka                                  Krzysztof Łasiński
Wójt Gminy Choczewo         Przewodniczący Rady Gminy Choczewo
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W.W.: Urzędnicy gminni wrócili 
do swoich biur. To dobra wiadomość 
dla mieszkańców i pracowników, bo 
już trochę nas wszystkich zmęczył 
ten remont…

Wójt W. Gębka: W bieżącym mie-
siącu zakończyliśmy remont Urzędu 
Gminy. Tak naprawdę najważniej-
szych zmian, których dokonano nie 
widać, bo dotyczą one instalacji elek-
trycznej i komputerowej. Wcześniej 
nie używano w Urzędzie tak dużej ilo-
ści komputerów i sprzętu biurowego, 
więc sieć technicznie nie była przy-
stosowana do dzisiejszych wymogów. 
Wymieniliśmy więc całą instalację 
elektryczną i komputerową na nową, 
łącznie z zamontowaniem serwerow-
ni, gdzie każdy komputer ma swoje 
indywidualne wpięcie, co spowoduje 
sprawne działanie całego systemu. 
Myślę, że mieszkańcy odczują zmia-
nę poziomu technicznego obsługi i 
będzie to właściwa rekompensata za 
tak długi okres oczekiwania. Dziękuję 
w tym miejscu zarówno mieszkań-
com jak i pracownikom za cierpli-
wość i wyrozumiałość. Fundusze na 
tę inwestycję w przeważającej części 
zostały pozyskane od sponsorów.

Remont budynku Urzędu Gminy był 
pierwszym etapem poprawy estety-
zacji Choczewa, które jako siedziba 
władz powinno być wizytówką całej 
Gminy. Następnym krokiem będzie 
pozimowe czyszczenie ulic przez pra-
cowników zatrudnionych w ramach 
prac społeczno-użytecznych. W naj-
bliższym czasie dokonamy zmian na 
parkingu i trawniku przed Urzędem 
Gminy i Bankiem. Chcemy zmie-
nić układ trawnika, posadzić kwia-
ty, ustawić ławki i nowe maszty, a 
pomnik przenieść na róg ulic Kuso-
cińskiego i Kościuszki, gdzie posta-
wimy również tablicę informacyjną 
poświęconą Pierwszym Osadnikom. 
Planujemy stopniowo uporządkować 
i upiększyć znacznie szerszą prze-
strzeń w samym Choczewie (np. park 
oraz teren przed blokami przy ulicy 
Puckiej), ale także i inne miejscowo-
ści. Zachęcam przy tym mieszkań-
ców do porządkowania swoich obejść. 

Wszystkim nam będzie się lepiej i 
przyjemniej mieszkało.

W.W.: Spotkał się Pan niedawno 
z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku. 
Czy rozmowy dotyczyły warunków 
turystycznego zagospodarowania 
terenów leśnych w naszej Gminie?

Wójt W. Gębka: W znacznej mierze 
tak, choć do tej tematyki jeszcze wró-
cimy, ponieważ jest to materia dość 
skomplikowana. Użytkowanie tury-
styczne przestrzeni leśnej ma swoją 
specyfikę i powinno być bardzo zrów-
noważone, a przede wszystkim musi 
zapewniać bezpieczeństwo przyrodzie 
i ludziom. Będziemy w tym obszarze 
współpracować. Omówiliśmy rów-
nież istotny dla naszych mieszkań-
ców temat odprowadzania wody z te-
renów leśnych i melioracji gruntów. 
Po ostatnich roztopach okazało się, 
że rozmiar problemu jest duży. Wie-
lu rolników, których ziemie graniczą 
z lasami ma problem z odprowadza-
niem wody z pól, ponieważ korzenie 
drzew, które w międzyczasie wyrosły 
zapchały urządzenia melioracyjne. 
Stare, poniemieckie dreny ceramicz-
ne należałoby udrożnić poprzez wpro-
wadzenie w nie specjalnych urządzeń 
mieląco-czyszczących, aby woda mo-
gła przez nie płynąć do rowów melio-
racyjnych. W trakcie spotkania prze-
kazałem Dyrektorowi zaproszenie do 
naszej Gminy.

Natomiast nasz przedstawiciel w 
Pomorskiej Izbie Rolniczej p. K. Łasiń-
ski zaproponował ujęcie zagadnienia 
melioracji i prawa wodnego jako jed-
nego z elementów debaty rolniczej, 
która odbędzie się w naszej Gminie 
prawdopodobnie w maju. Mamy w 
dziedzinie melioracji ogromne za-
niedbania i chcielibyśmy zachęcić 
mieszkańców do utworzenia spółki 
wodnej, która zajęłaby się utrzymy-
waniem urządzeń melioracji szcze-
gółowej. To trudny temat, ale trzeba 
podjąć tę próbę.

Konsekwencja wieloletnich zanie-
dbań jest bardzo duża, a likwidacja 
skutków podtopień i nierzadko powo-
dzi jest kosztowna. Mam nadzieję, że 
Lasy Państwowe, i właściciele grun-
tów włączą się do działań podjętych 
przez nas w tej sprawie.

W.W.: Czy ostatnie zmiany w Ra-
dzie Gminy oznaczają przyzwole-
nie większości radnych na propo-
nowane już przez Pana wcześniej 

przekształcenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Gminnego Ośrodka 
Zdrowia?

Wójt W. Gębka: W związku z po-
trzebą zmian w służbie zdrowia i 
zakładzie komunalnym, przeprowa-
dziliśmy już rozmowy z lekarzem z 
przychodni w Luzinie, podczas któ-
rych otrzymaliśmy informacje na 
temat funkcjonowania Niepublicz-
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W 
najbliższym czasie planujemy orga-
nizację zebrań wiejskich z udziałem 
kierowników jednostek i pracowni-
ków, na których przedstawimy obec-
ne zasady funkcjonowania służby 
zdrowia i zakładu komunalnego oraz 
warunki na jakich mogą funkcjono-
wać jako spółki. Aby Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej mógł się roz-
wijać, tworzyć nowe miejsca pracy i 
przynosić zyski, należy dokonać jego 
przekształcenia. Również problem 
zwrotu VAT-u powoduje konieczność 
utworzenie z Zakładu spółki ze 100% 
udziałem Gminy. Myślę, że miesz-
kańcy zrozumieją potrzebę dokona-
nia tych zmian, które będą służyć po-
prawie funkcjonowania całej Gminy, 
i wpłyną na decyzję radnych wybra-
nych w ich okręgach. Chodzi nam o 
to, aby mieszkańcy uzyskali rzetelną 
wiedzę i wyrobili sobie na ten temat 
własne zdanie. Natomiast jeśli radni 
nie podejmą decyzji o przekształceniu 
Ośrodka Zdrowia i Zakładu Komu-
nalnego poproszę ich o wskazanie 
innych sposobów rozwiązania pro-
blemów, które powodują utrudnio-
ne funkcjonowanie obu zakładów. 
Wiem, że część radnych wciąż „przy-
gląda” się zagadnieniom i nie ma 
przekonania do słuszności reform  w 
naszej Gminie.

Na początku marca zaprosiłem na 
spotkanie sołtysów, których niestety 
przybyło niewielu…

Sołtys Choczewka Pan Arkadiusz 
Ceynowa złożył rezygnację z pełnio-
nej funkcji z powodu braku czasu i w 
związku z tym braku możliwości pra-
cy na rzecz swojego Sołectwa. Uwa-
żam, że jest to bardzo uczciwa posta-
wa. Sołtysi, którzy również nie mają 
czasu, by poświęcić go na pracę dla 
sołectw, powinni to przemyśleć i dać 
szansę tym, którzy chcą zajmować się 
sołectwem i pracować dla dobra jego 
mieszkańców. W przypadku gdy soł-
tys zaniedbuje swoje sołectwo, szkoda 
tego zmarnowanego czasu dla sołec-
twa i mieszkańców i tego, że przez te 
kilka lat nie ma szansy na rozwój.

PYTANIA DO WÓJTA
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INFORMACJE Z URZĘDU

ODPOWIEDŹ RADNEGO:
W odpowiedzi na artykuł pod tytu-

łem „Nasz komentarz…” zamieszczo-
ny w Nr 2 (191) Wieści Choczewskich z 
lutego 2016 napisanego przez Radę So-
łecką Sołectwa Kopalino – Lubiatowo 
chciałbym opisać problem jaki przed-
stawia Rada Sołecka z mojej perspek-
tywy.

Nie rozumiem co mają na myśli au-
torzy przez sformułowanie „zerwanie 
więzi ze środowiskiem”, ale jeśli cho-
dzi o zerwanie kontaktu z Radą Sołecką 
to nie był on wynikiem moich działań 
lecz Pana Sołtysa, który przestał się ze 
mną kontaktować, ponieważ nie od-

powiadał mu podział Rady na począt-
ku kadencji, a dokładnie moja opozy-
cyjna postawa w stosunku do Wójta 
Gminy Choczewo. Jednak mimo bra-
ku komunikacji starałem się uczestni-
czyć w życiu naszego sołectwa poprzez 
wsparcie Mikołajek w roku 2014 i 2015, 
Dnia Dziecka 2015, Dnia Kobiet, a tak-
że imprez Sołectwa Sasino i Borkowo 
czy zbiórki funduszy Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych prowadzo-
nego przez Panią Ewę Świątek. Może 
więc Rada Sołecka powinna zastano-
wić się nad kontaktem z członkami 
Rady Gminy naszego okręgu skoro po 

raz kolejny współpraca się nie układa.
Zarzut 50% uczestnictwa w pracach 

Rady Gminy jest podstawny co wynika 
z załączników do artykułu, ale spowo-
dowany został problemami zdrowot-
nymi i zmianą miejsca pracy, co może 
spotkać każdego z członków Rady 
Gminy podczas 4-letniej kadencji.

Mateusz Cupryniak
Radny Gminy Choczewo

GMINA CHOCZEWO
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17

tel. 58 572 39 13, fax 58 676 30 12,
www.choczewo.com.pl, kultura@choczewo.com.pl

Urząd Gminy Choczewo informuje, że w każdy wtorek w godz. 11:00 – 13:00 oraz czwartek w godz. 15:00 – 17:00 dziel-
nicowi będą pełnić dyżur. Miejsce obsługi  petentów znajdować się będzie w byłym Posterunku Policji w Choczewie.

Poniżej wykaz miejscowości przydzielonych do obsługi poszczególnym dzielnicowym:
mł asp. Dariusz Kardas  tel.kom.571-335-324, obejmuje miejscowości:
Borkowo Lęborskie, Borkówko, Gościęcino, Gardkowice, Karczemka, Lublewo Lęborskie, Lublewko, Łętowo, Łętów-

ko, Przebendowo, Przebendówko, Choczewo, Zwartowo, Zwarcienko, Zwartówko, Żelazno, Srtarbienino, Słajkowo.
asp. Sztab.Marcin Romanek  tel. kom. 571-335-323, obejmuje miejscowości:
Ciekocino, Ciekocinko, Choczewko, Jackowo, Kurowo, Kopalino, Kierzkowo, Lubiatowo, Osieki Lęborskie, Słajszewo, 

Sasino, Biebrowo.

Ze wzgórza w bukowym lesie

Ostatni miesiąc to ferie dzieci 
i młodzieży, część wyjechała na 
narty indywidualnie lub grupo-
wo, część korzystała z oferty Ze-
społu Szkół w Choczewie, Gminnej 
Biblioteki Publicznej, gminnych 

obiektów sportowych i klubów 
sportowych. Najważniejsze, że 
wszyscy świetnie się bawili i wy-
poczęci wrócili do szkół.

W kraju jest wielkie zamieszanie 
z powodu Trybunału Konstytucyj-
nego, a w moim kochanym Cho-
czewie też dużo się dzieje. Budynek 
Urzędu Gminy został wyremonto-
wany, mam nadzieję, że urzędni-
cy pracując w lepszych warunkach 
będą lepiej obsługiwali mieszkań-
ców, kompetentnie i z uśmiechem. 

Na polu zatrudnienia zmiany w 
różnych jednostkach, wśród ludzi 
„wielkie poruszenie, ci odlatują, 
ci zostają” i zastanawiają się, kto 
zastąpi odchodzących ze stano-
wisk. 

Powstają też nowe stowarzysze-
nia, mieszkańcy się uaktywniają 
i zastanawiam się czy nowe or-
ganizacje mają spełniać zadania 
statutowe, czy raczej ich prezesi 

chcą zaistnieć. Na razie ze wzgórza 
w bukowym lesie wygląda to tak, 
że stowarzyszenia „wchodzą sobie 
w drogę”, stosują plagiaty w po-
mysłach, zamiast współpracować 
ze sobą. Wcześniej mieszkańcy 
narzekali, że brak jakiegokolwiek 
działania, teraz brak współdzia-
łania. Chciałabym, aby miejscowi 
liderzy dążyli do poprawy współ-
pracy, zaczęli się komunikować i 
odczuli satysfakcję, jaka płynie ze 
wspólnego działania. Praca zespo-
łowa wymaga większego wysiłku 
i zaangażowania, wymiany infor-
macji, ale buduje dobre relacje. 
Szkoda, że pokłady energii i entu-
zjazmu, które drzemią w naszych 
lokalnych działaczach są rozpro-
szone przez ich megalomanię. Cze-
kam, kiedy zrozumieją, że razem 
można więcej.

Marie-Else hrabina Keyserlingk
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Wójt Gminy 

Choczewo
Serdecznie zaprasza Seniorów z Gminy Choczewo

na „ Bal Seniora”, 

który odbędzie się

 9 kwietnia 2016r. od godz. 14:00 do godz. 20:00

w hali sportowej Zespołu Szkół w Choczewie.

Szczegółowe informacje dotyczące przewozu i listy

zgłoszeń na Bal dostępne będą u sołtysów do końca

marca.

 

Godziny odjazdu autobusów z poszczególnych miejscowości na Dzień Seniora w
dniu 09.04.2016r. (z przystanków PKS)

Odwozy miedzy godziną 19:00, a 20:30

miejscowość Godzina odjazdu

Kopalino 13:05

Lubiatowo 13:07
Osieki Lęborskie 13:13
Kierzkowo Duże 13:17
Kierzkowo Małe 13:21

Lublewo Lęborskie 13:30

Lublewko 13:32
Starbienino 13:36

Sasino Os. Zielonka 13:15

Sasino 13:17
Ciekocinko 13:23
Ciekocino 13:26
Słajszewo 13:28
Biebrowo 13:31
Jackowo 13:34
Kurowo 13:37
Choczewko 13:39

Zwartowo, Osada Leśna 13:00

Zwarcienko 13:05
Gościęcino 13:16
Zwartówko 13:23
Zwartowo 13:24
Borkowo Lęborskie 13:32
Przebendowo 13:37
Żelazno 13:39

Autobus Linii 694 – od przystanku w Gardkowicach

bezpłatny dla wszystkich pasażerów

Gardkowice 12:55

Łętowo 12:59
Słajkowo 13:01
Żelazno 13:04

Autobus zatrzyma się na przystanku głównym w

Choczewie, a następnie pod Zespołem Szkół w Choczewie
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Godziny odjazdu autobusów z poszczególnych miejscowości na Dzień Seniora w
dniu 09.04.2016r. (z przystanków PKS)

Odwozy miedzy godziną 19:00, a 20:30

miejscowość Godzina odjazdu

Kopalino 13:05

Lubiatowo 13:07
Osieki Lęborskie 13:13
Kierzkowo Duże 13:17
Kierzkowo Małe 13:21

Lublewo Lęborskie 13:30

Lublewko 13:32
Starbienino 13:36

Sasino Os. Zielonka 13:15

Sasino 13:17
Ciekocinko 13:23
Ciekocino 13:26
Słajszewo 13:28
Biebrowo 13:31
Jackowo 13:34
Kurowo 13:37
Choczewko 13:39

Zwartowo, Osada Leśna 13:00

Zwarcienko 13:05
Gościęcino 13:16
Zwartówko 13:23
Zwartowo 13:24
Borkowo Lęborskie 13:32
Przebendowo 13:37
Żelazno 13:39

Autobus Linii 694 – od przystanku w Gardkowicach

bezpłatny dla wszystkich pasażerów

Gardkowice 12:55

Łętowo 12:59
Słajkowo 13:01
Żelazno 13:04

Autobus zatrzyma się na przystanku głównym w

Choczewie, a następnie pod Zespołem Szkół w Choczewie

Zaproszenie
W związku z Jubileuszem Roku Miłosierdzia Bo-

żego, Parafia Miłosierdzia Bożego w Sasinie ser-
decznie zaprasza Mieszkańców naszej Gminy do 
Kościoła Stacyjnego na uroczystą Mszę św. odpu-

stową, która odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego [ w dniu 03.04.2016 r. ] o godzinie 15.00.

Z poważaniem: ksiądz proboszcz z parafianami.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie 

z Posłem na Sejm RP - p. Marcinem Horałą,
które odbędzie się

23 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00
w Sali CIT Urzędu Gminy w Choczewie.

Tematem spotkania będzie m.in. realizacja programu „Rodzina 500+”, podsumowanie pierwszych sześciu miesię-
cy rządów Prawa i Sprawiedliwości, sprawa emigrantów oraz sytuacja przemysłu stoczniowego

i bieżąca całego kraju oraz wszystko, o co chcieliby Państwo zapytać

*****
Poseł Marcin Horała w wyborach w 2015 r. w okręgu wyborczym Gdynia (Słupsk, Wejherowo, Rumia) startował z 

listy PiS i został wybrany na posła zdobywając 10 546 głosów.
W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz w Komisji Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
Zaprasza współorganizator spotkania

KO „Tak dla Atomu w Gminie Choczewo”
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GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE

Uwaga Pacjencie!!!
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie jest możliwość powtórzenia leków przyjmowanych 

przewlekle bez wizyty u lekarza. 
Zgłoś się z wykazem leków, a na drugi dzień będziesz mógł odebrać receptę.

(CHUK)  PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Szanowny Pacjencie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie

Jeśli masz 35, 40, 45, 50 lub 55 lat
(czyli urdziłeś się w latach 1981, 1976, 1971, 1966, 1961)

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB 
UKŁADU KRĄŻENIA

Program kierowany jest do osób, u których nie została rozpoznana choroba układu krąże-
nia (nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu) i które nie korzystały z takiego progra-
mu w ciągu ostatnich 5 lat.

Świadczenia w ramach programu udzielane są BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA.

Ze  świadczeń mogą skorzystać osoby posiadające deklarację do lekarza POZ w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Choczewie.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00 do 17. 00 

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na Świecie. Umieralność w 
Polsce z tego powodu jest największa w Europie. Celem programu jest zmniejszenie zachoro-
walności i umieralności na choroby układu krążenia, promocja zdrowego stylu życia, wczesne 
wykrywanie choroby u pacjentów z podwyższonym ryzykiem z powodu obciążeń genetycznych.

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w maju planowany jest festyn rekreacyjno - biegowy dla mieszkań-

ców naszej Gminy z licznymi atrakcjami.
Szczegóły oraz dokładny termin imprezy podamy w następnym numerze Wieści Choczewskich.
Osoby zainteresowane oraz chętne do pomocy przy organizacji proszę o kontakt tel. 600718962.
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Szanowni Państwo.
W związku z wejściem w życie  

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o po-
mocy państwa w wychowaniu dzie-
ci ( Dz. U z 2016 r., poz.195) uprzejmie 
informuję, iż Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Choczewie bę-
dzie realizatorem Programu „Rodzi-
na 500 plus”. Wnioski można będzie 
składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w 
godzinach pracy Ośrodka, tj. od po-
niedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. 
Jednocześnie wskazuję, iż każda śro-
da miesiąca jest dniem wewnętrz-
nym dla pracowników ośrodka, a 
obsługa klientów w tym dniu odby-
wa się od godziny 7.00 do 9.00. Wnio-
ski można nabyć w ośrodku od dnia 
1 kwietnia 2016 r. Obsługą Programu 
„Rodzina 500 plus” zajmuje się Re-
ferent ds. Świadczeń Rodzinnych i 
Funduszu Alimentacyjnego, a szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu: (58) 572 39 39, (58) 
572 05 74.

Poniżej przedstawiam Państwu 
najważniejsze zapisy ustawy z dnia 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci.

Ustawa określa warunki nabywa-
nia prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz zasady wypłacania 
i przyznawania tego świadczenia. 
Celem świadczenia wychowawcze-
go jest częściowe pokrycie wydat-
ków związanych z wychowaniem 
dziecka, w tym opieką nad nim i 
zaspokojeniem jego potrzeb życio-
wych. Świadczenie przysługuje: mat-
ce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka oraz opiekunowi prawnemu 
dziecka. Przysługuje dziecku do dnia 
ukończenia przez nie 18 roku ży-
cia w wysokości 500 zł miesięcznie. 
Na pierwsze dziecko świadczenie 
przysługuje jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 800 zł, a gdy członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnosprawne, 
świadczenie przysługuje na pierw-
sze dziecko jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 1.200 zł.

W zakresie ustalania dochodu ro-
dziny w związku z uzyskaniem i 
utratą dochodu ustawa zawiera ana-
logiczne przepisy jak w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych. Docho-
dem członka rodziny jest przeciętny 
miesięczny dochód członka rodziny 
osiągnięty w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na jaki usta-
lone jest prawo do świadczenia wy-
chowawczego, a dochodem rodziny 
nazywamy sumę dochodów człon-
ków rodziny. Pierwszy z okresów na 
jaki ustalone jest prawo do świadcze-
nia wychowawczego rozpoczyna się 
1 kwietnia 2016 r. a kończy 30 wrze-

śnia 2017 r. W przypadku złożenia 
wniosku w terminie od dnia 1 kwiet-
nia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 
świadczenie wychowawcze zostanie 
przyznane i wypłacone z wyrówna-
niem począwszy od dnia wejścia w 
życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 
r. Pierwsze wypłaty świadczenia pla-
nowane są na lipiec 2016 r. W przy-
padku złożenia wniosku po upływie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w 
życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), 
świadczenie zostanie przyznane i 
wypłacone począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek z prawi-
dłowo wypełnionymi dokumentami.

Rokiem kalendarzowym, z którego 
ustala się dochody stanowiące pod-
stawę do świadczenia wychowaw-
czego jest rok kalendarzowy 2014.

Wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego mogą 
złożyć: matka, ojciec, opiekun fak-
tyczny dziecka albo opiekun prawny.

W sytuacji, gdy osoba ubiega się o 
świadczenie na pierwsze dziecko do 
wniosku należy dołączyć:

- oświadczenia dokumentujące 
wysokość innych dochodów niż do-
chody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych na zasadach określonych 
w art. 27, art. 30 b, art. 30 c, art. 30 e 
i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych każdego członka rodziny,

- oświadczenie o deklarowanych 
dochodach osiąganych przez osoby 
podlegające przepisom o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiągniętych 
przez osoby fizyczne, zawierające in-
formacje o:

a) wysokość dochodu,
b) wysokość należnych składek na 

ubezpieczenie społeczne,
c) wysokości należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłaconego 

podatku dochodowego,
e) wysokości po odliczeniu należ-

nych składek i podatku,
- w przypadku utraty dochodu lub 

uzyskania dochodu – dokumenty po-
twierdzające ich utratę lub uzyska-
nie oraz ich wysokość.

Wyżej wymienionych dokumen-
tów nie należy dołączać gdy wnio-
skodawca ubiega się o przyznanie 
świadczenia na drugie i kolejne dzie-
ci.

W zależności od indywidualnej sy-
tuacji, w przypadku ubiegania się o 
świadczenia wychowawcze niezależ-
nie od tego, czy na pierwsze dziecko, 
czy drugie i następne, do wniosku o 
ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego, dołącza się inne za-
świadczenia lub oświadczenia oraz 

dowody niezbędne do ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie z sądu opiekuń-
czego lub adopcyjnego o prowadzo-
nym postępowaniu sądowym w 
sprawie o przysposobienie dziecka;

b) prawomocne orzeczenie sadu 
orzekające rozwód lub separacje,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o 
ustaleniu opiekuna prawnego dziec-
ka,

d) inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków do przyznania 
lub ustalenia wysokości świadczenia 
wychowawczego będące przedmio-
tem wniosku.

Ustawa zawiera również możliwe 
do zastosowania w wyjątkowych sy-
tuacjach mechanizmy w przypadku 
marnotrawienia świadczenia wy-
chowawczego lub zapobiegania wy-
datkowaniu świadczenia niezgod-
nie z jego przeznaczeniem, tj. organ 
właściwy przekazuje należne osobie 
świadczenie wychowawcze w całości 
lub w części w formie rzeczowej lub 
w formie opłacenia usług – w każdej 
konkretnej, indywidualnej  sprawie 
organ właściwy określi jaka forma 
niepieniężna realizacji świadczenia 
wychowawczego będzie najbardziej 
właściwa dla danej rodziny.

W przypadku, gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenie wychowawcze, 
lub członek rodziny tej osoby przeby-
wa poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej w państwie, w którym mają 
zastosowania przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społeczne-
go, organ właściwy przekazuje wnio-
sek wraz z dokumentami marszał-
kowi województwa.

W sytuacji złożenia wniosku bez 
wymaganych dokumentów, pod-
miot realizujący świadczenie wy-
chowawcze przyjmuje wniosek i 
wyznacza termin nie krótszy niż 14 
dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzu-
pełnienie brakujących dokumentów. 
Niezastosowanie się do wezwania 
skutkuje pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia.

W związku z wystąpieniem zmian 
mających wpływ na prawo do świad-
czenia wychowawczego, osoba otrzy-
mująca świadczenie jest obowiązana 
do niezwłocznego powiadomienia o 
tym organu wypłacającego świad-
czenie. Osoba, która pobrała niena-
leżnie świadczenie wychowawcze, 
jest obowiązana do jego zwrotu wraz 
z odsetkami ustawowymi za opóź-
nienie.

Z poważaniem.
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Choczewie
Danuta Karmazy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE
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 Jak otrzymać 
świadczenie 

wychowawcze 
„Rodzina 500 plus”Świadczenie będzie wypłacane w spo-

sób dogodny dla rodziny: przelewem na 
konto lub w gotówce.

www.mrpips.gov.pl

WYPŁATY

2,7 mln
rodzin skorzysta z programu 

„Rodzina 500 plus”                 

3,7 mln

6000 zł

55%

dzieci zostanie objętych wsparciem 
programu “Rodzina 500 plus”

otrzymają rodzice przez rok 
na wychowanie dziecka w ramach 

programu “Rodzina 500 plus”

o tyle wzrośnie dochód rodziny 2+3 
zarabiającej 2711 zł miesięcznie

TERMINY I POSTĘPOWANIE 
ADMINISTRACYJNE

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie 
prawidłowo złożony w ciągu trzech 
miesięcy od wejścia w życie ustawy, 
to świadczenie wychowawcze z wy- 
równaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie 
wypłacone w ciągu trzech miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. 

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek 
po trzech miesiącach od startu programu, 
to decyzja i wypłata świadczenia będą 
uzależnione od dnia złożenia wniosku. 
Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 
dnia miesiąca (włącznie), to wydanie 
decyzji i wypłata świadczenia za ten 
miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. 
Wniosek złożony po 10. dniu danego 
miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata 
będą najpóźniej do ostatniego dnia 
kolejnego miesiąca z wyrównaniem od 
miesiąca złożenia wniosku.

Przy składaniu wniosku elektronicz-
nego dokumenty będą mogły być dołą- 
czone jako elektroniczne załączniki.

W szczególnych przypadkach gmina 
będzie mogła prosić o dodatkowe doku- 
menty lub oświadczenia. 

WNIOSEK

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ 
DO WNIOSKU?

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Uwaga! Pierwsze świadczenia wycho- 
wawcze zostaną przyznane od momentu 
wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 
2016 r.  do dnia 30 września 2017 r. 

Jeśli wniosek zostanie złożony 
w ciągu trzech miesięcy od momentu 
uruchomienia programu, to pieniądze 
zostaną wypłacone z wyrównaniem od 
kwietnia 2016 r. 

Wniosek można złożyć w wersji 
papierowej lub elektronicznej (wzór 
wniosku zostanie opublikowany w roz- 
porządzeniu wydanym na podstawie 
ustawy).

Przy składaniu wniosku o świadczenie 
na drugie i kolejne dziecko nie trzeba 
dołączać do wniosku żadnych dodatkowych 
dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie 
będzie obowiązywało kryterium docho- 
dowe.

Rodzic składający wniosek także na 
pierwsze dziecko (ze względu na obo- 
wiązujące w tym wypadku kryterium 
dochodowe) będzie musiał dołączyć do 
wniosku:
– oświadczenia dokumentujące wyso- 
kość dochodu niepodlegającego opodat- 
kowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny 
osiągają takie dochody,
– oświadczenie o deklarowanych docho-
dach osiąganych przez osoby podlegające 
przepisom o zryczałtowanym podatku 
dochodowym - jeśli członkowie rodziny 
osiągają takie dochody, 
– dokumenty (w tym o świadczenia) potwier- 
dzające utratę lub uzyskanie dochodu 
w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Program „Rodzina 500 plus” to 
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie 
na każde drugie i kolejne dziecko, bez 
dodatkowych warunków. Rodziny o nis- 
kich dochodach otrzymają wsparcie 
także na pierwsze lub jedyne dziecko. 
To nawet 6000 zł netto rocznego wspar- 
cia dla każdego dziecka. Programem 
objętych zostanie 2,8 mln rodzin wy- 
chowujących 3,7 mln dzieci. 

Program to pierwsze tak szerokie 
i systemowe wsparcie polskich rodzin. 
Z pomocy skorzystają rodzice oraz 
opiekunowie dzieci do 18 roku życia. 
Każda rodzina z minimum dwojgiem 
niepełnoletnich dzieci będzie mogła 
otrzymać 500 zł na drugie i każde 
kolejne dziecko. Rodziny z dochodem 
na osobę poniżej 800 zł netto, lub 
1200 zł netto w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego, otrzymają także 
wsparcie na pierwsze lub jedyne 
dziecko.

Wniosek trzeba złożyć w gminie, 
w której mieszkamy. Wniosek o świad- 
czenie wychowawcze będzie można 
złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez internet. E-wniosek 
o świadczenie wychowawcze będzie mo- 
żna złożyć za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej. Dokładne informacje, jaka 
instytucja będzie przyjmowała wnioski 
można uzyskać w urzędzie miasta/gminy 
w miejscu zamieszkania.

UWAGA! Jeśli osoba składająca 
wniosek przebywa zagranicą - w kraju 
Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma 
charakteru turystycznego, leczniczego 

lub nie jest związany z podjęciem przez 
dziecko kształcenia poza granicami 
RP, to gmina przekaże wniosek wraz 
z dokumentami marszałkowi wojewódz- 
twa.

Pozwoli to uniknąć pobierania przez 
tą samą osobę podobnych świadczeń 
w dwóch państwach UE/EOG jednocze- 
śnie.

INWESTYCJA
W PRZYSZŁOŚĆ

POLSKI
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA

stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony
Narodowej z dnia 21 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

w 2016r., zostanie przeprowadzona w dniach od 01 marca do 22 kwietnia 2016r. 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 Powiatową Komisją Lekarską
do kwalifikacji wojskowej w 2016r. z terenu Gminy Choczewo podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1997r.
2. Mężczyźni urodzeni  w  latach 1992—1996,  którzy  nie  posiadają  określonej  kategorii

zdolności do czynnej służby wojskowej, którzy z różnych przyczyn nie stawili się jeszcze
do kwalifikacji wojskowej lub posiadający kategorię zdrowia B 12.

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

MĘŻCZYŹNI  - w dniach 15 i 18 kwietnia 2016r.
                             

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 01 marca do 22 kwietnia 2016r. w godz. 7.30 – 12.00.
 

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

1. 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 dwunastu 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. 
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Siedziba 
Powiatowej Komisji

Lekarskiej 
w Wejherowie 

ul. Ofiar Piaśnicy 22

(budynek 
Powiatowego Zespołu

Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych)

O zasadach prowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa pomorskiego, terminie 
i siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wejherowie informować będzie: 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2016r.

które zostanie rozplakatowane w miesiącu marcu na obszarze Gminy Choczewo 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 
Choczewo 01.03.2016r.

„Wiernie iść będziemy Twoim śladem,
Bo Ty jesteś z nami, z Tobą Bóg.
Śmiało trwać będziemy pod kul gradem,
Aż wolności zagrzmi złoty róg.”

Parada pojazdów Militarni Gniewi-
no i Choczewo 4x4 wraz z mieszkań-
cami i przybyłymi gośćmi zaakcen-
towała ważność tego dnia. Wspólne 
odśpiewanie Hymnu V Wileńskiej 
Brygady „Wiernie iść”, apel Poległych 
oraz sztuka teatralna na podstawie 
trylogii Jana Stanisława Smalew-
skiego pt. „Łupaszka” i „Maks i Al-
dona” wystawiona przez Teatr „Pod 
Wieżą” z Gniewina pod dyrekcją pani 
Wioletty Majer-Szreder, a także spo-
tkanie autorskie z panem Janem 
Stanisławem Smalewskim uświet-
niły obchody Narodowego Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych 1 marca 2016 r. w 

Choczewie.
Dziękuję wszystkim zaangażowa-

nym w to wielkie święto, a szcze-
gólnie mieszkańcom i przybyłym 
gościom. Za pomoc w organizacji 
dziękuję Wójtowi Gminy Choczewo 
Panu Wiesławowi Gębce, Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Choczewie Panu 
Andrzejowi Soboniowi, Pani Joannie 
Tatak-Flis, Panu Pawłowi Wypycho-
wi z działu kultury naszej gminy. 
Panu Witoldowi Reclaf Wicestaroście 
Wejherowskiemu. Za opiekę medial-
ną dziękuję Twojej Telewizji Morskiej 
z Wejherowa a także Pani Wioletcie 
Wójcik – „Wieści Choczewskie”.

Kontynuacją obchodów Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych była uroczysta 
Msza św. w ich intencji, która odbyła 
się 06.03.2016 r. w kościele pw. MBKP 

w Choczewie. Szczególne podzięko-
wania dla naszego ks. Proboszcza 
Wojciecha Szmeichela za piękne 
wspomnienie o żołnierzach drugiej 
konspiracji i przedstawienie ich jako 
wzór do naśladowania dla naszej 
młodzieży w umiłowaniu ojczyzny i 
wierze katolickiej. Dziękuję również 
Scholi „Genezareth” za wspaniałą 
oprawę muzyczną i piękne wykona-
nie hymnu V Wileńskiej Brygady pt. 
„Wiernie iść”, a także Orkiestrze Dętej 
OSP Wierzchucino za udział we Mszy 
św. i wsparcie muzyczne tej pięknej 
intencji.

Serdecznie Pozdrawiam,
Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego 

Rymszy „Maks”
W naszej pamięci Żołnierze Wyklę-

ci !!!
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Kulinarny Szlak w Gminie Choczewo – Nowy 
Produkt Turystyczny o zasięgu Powiatowym

Nadmorski Szlaki Dziedzictwa i Rę-
kodzielnictwa w Gminie Choczewo 
powstaje we współpracy środowisk 
związanych z kulinariami, Urzę-
dem Gminy Choczewo, Starostwem 
Powiatu Wejherowskiego oraz Po-
morskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego. Idea szlaku narodziła się z 
potrzeby zainteresowania turystów 
bogatą ofertą kulinarną opartą na 
dobrej jakości produktach oraz sma-
kach dawnej tradycji przygotowania. 
Oferta jest przeciwieństwem amery-
kańskiej filozofii Fast Food – bazuje 
na nieprzetworzonych produktach 
naturalnych, zachęca do zatrzyma-
nia się i celebrowania posiłków.

Województwo Pomorskie zajmu-
je zaszczytne II miejsce pod wzglę-
dem ilości wpisanych potraw na 
Listę Produktów Tradycyjnych (174 
produkty) prowadzoną przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Na pierwszym miejscu znajduje się 
woj. Podkarpackie. Gmina Chocze-
wo posiada 15 wpisów oraz 3 Perły 
Kulinarne uznawane w środowi-
sku za najwyższe odznaczenia, co 
w skali Powiatu stanowi o bardzo 
dużym potencjale regionu. Udział w 
licznych konkursach kulinarnych i 
zdobywane nagrody przez wiele lat, 
utwierdzają w przekonaniu, iż Gmi-
na Choczewo prezentuje ugruntowa-
ną tradycję kulinarną przechodzącą 

z pokolenia na pokolenie. Należy 
zaznaczyć, że ponad 90% wpisanych 
produktów tradycyjnych Powiatu 
Wejherowskiego należy do gospodyń 
z Naszej Gminy. Każdego roku liczba 
ta zwiększa się. W skali całego woje-
wództwa 26,1 % wpisanych produk-
tów pochodzi z Gminy Choczewo.

Wśród wpisów widnieją: kaczka 
po pomorsku Pani Katarzyny Za-
charewicz, wpisana na Listę jako 
pierwsza w 2006 roku, w kolejnym 
roku zdobyła również Perłę; śledź 
po pomorsku solony z beczki w za-
lewie słodko-kwaśnej, borówka z 
gruszką po pomorsku, żurawina z 
jabłkiem i chrzanem, pomorskie 
borowiki suszone w śmietanie, na-
lewka jagodowa, choczewskie wino 
z róży, kaszubski kuch marchewny, 
śledź bałtycki po rybacku, pasztet 
z pomuchla, deszny kuch, kiełbasa 
choczewska, amoniaczki, smalec 
ze skwarkami i szynka z kołnierzy-
kiem. Wśród Pereł widnieje również 
śledź bałtycki po rybacku wpisany w 
2011, oraz Wianuszek Gdański Pani 
Haliny Łuc – 2015 r. Te i inne potra-

wy  degustowano podczas Festiwalu 
Smaków 13 lutego 2016 r.

Nadmorski Szlak Dziedzictwa i Rę-
kodzielnictwa to nie tylko kwatery 
agroturystyczne, restauracje, lokalni 
przedsiębiorcy ale i Koła Gospodyń 
Wiejskich. Wśród nich: Mirosława 
Górczyńska Agroturystyka Gawryś, 
Halina i Stanisław Łuc – Gospodar-
stwo Agroturystyczne w Słajszewie, 
Karol Łuc – Przetwórstwo Mięsa, 
Grażyna Jędruch – Restauracja Sami 
Swoi, Wiesław Laskowski - Restau-
racja Pestka, Marzena Górnisiewicz 
- Agroturystyka „Józefówka”, Koło 
Gospodyń Wiejskich Kierzkowo, Koło 
Gospodyń Choczewo, Koło Gospodyń 
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Sasino, Gienia Kramek „Gościniec u 
Gieni”, Iwona Bianga Gospodarstwo 
Ekologiczno - Agroturystyczne pod 
strzechą, Anna Szafoni – Gospodar-

stwo  „Pod Lipami”, Restauracja „U 
Ewy”, oraz Pałac w Ciekocinku.

Walentynkowy Festiwal Smaku był 
pierwszą imprezą promującą nową 

inicjatywę. Okazał się strzałem w 
dziesiątkę i przyciągnął do Choczewa 
liczną grupę smakoszy.

/J.T.-F./

WIELKANOC - WIOSENNE ŚWIĘTA

Wielkanoc nierozerwalnie wiąże 
się z początkiem wiosny, gdyż od sie-
demnastu wieków obchodzona jest 
w niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca.

Wiosna astronomiczna rozpoczyna 
się w momencie równonocy wiosen-
nej i trwa do momentu przesilenia 
letniego, co w przybliżeniu oznacza 
na półkuli północnej okres pomiędzy 
20 marca a 22 czerwca.

Wielkanoc, Wielka Niedziela 
Wielkanocna, czy też Święto Zmar-
twychwstania Pańskiego, które w 
pierwszych wiekach nazywane było 
Paschą, jest najstarszym świętem 
chrześcijańskim. Jak w większości 
świąt, tak i w tym święcie przepla-
tają się wątki i symbole różnych 

epok i kultur, pogańskie, antyczne i 
chrześcijańskie. Święta Wielkanoc-
ne, przejmując tak wiele z dawnych 
wierzeń i zwyczajów nie bez powodu 
nazywane są świętami wiosennymi, 
gdyż jest to czas niezwykły i rado-
sny – przyroda po zimie budzi się do 
życia: dzień staje się dłuższy, ptaki 
zaczynają śpiewać, kwitną pierwsze 
kwiaty a na drzewach pękają pierw-
sze pąki.

W oczekiwaniu na świąteczne dni 
wprowadzamy wiosnę do naszych 
mieszkań, by również poczuć po-
wiew świeżości, energię i radość z 
budzącego się po zimowym śnie ży-
cia.

Święta Wielkiej Nocy po czterdzie-
stodniowym Wielkim Poście, to czas 
radości i tradycyjnego biesiadowa-
nia z bliskimi przy suto zastawio-
nym stole. Tak było od wieków, i tak 
jest do dziś.

Tradycyjne potrawy wielkanoc-
ne muszą oczywiście znaleźć się na 
naszych świątecznych stołach… Nie 
może zabraknąć jajek - symbolu ży-
cia i odrodzenia, pasztetów, pieczo-

nych mięs, białego barszczu z białą 
kiełbasą oraz chrzanu i ćwikły, a 
także bab wielkanocnych i pięknych 
mazurków, które zajmują honorowe 
miejsce na każdym stole….

W tym świątecznym czasie war-
to jednak zwrócić uwagę na to, aby 
nadmiar wielkanocnych smakoły-
ków nie był przyczyną odebrania 
nam zdrowia i dobrego nastroju. 
Pamiętajmy, że Wielkanoc to przede 
wszystkim święto radości, czas za-
trzymania się i zwolnienia tempa. W 
tych wyjątkowych dniach postaraj-
my cieszyć się obecnością bliskich i 
pięknem odradzającej się natury.

/W.W./

KRÓTKA HISTORIA DNIA KOBIET
„Kobieta jest arcydziełem wszech-

świata”
(Gotthold Lessing)

 Zapewne większości z nas 
święto to kojarzy się z komunizmem 
i kobietą na traktorze… Czy rzeczy-
wiście słusznie?

 I choć różne źródła podają 
bardzo odmienne pochodzenie tego 
święta, to jedno jest pewne, że każ-
dej kobiecie będzie z całą pewnością 
bardzo miło, gdy akurat tego dnia 
otrzyma kwiaty, czekoladki, czy ży-
czenia…

 Powróćmy jednak do historii 
obchodów święta kobiet.

Pierwsze informacje na temat 
czczenia płci pięknej w trakcie po-
święconego im święta pochodzą ze 
starożytnej Grecji, gdzie mężatki 
przygotowywały specjalny festyn ku 
czci bogini życia i śmierci. Święto 
przypadało w październiku i odby-

wało się tuż przed jesiennymi siewa-
mi.

Natomiast w starożytnym Rzymie 
istniało święto kobiet pod nazwą 
„Matronalia, które obchodziły mę-
żatki na początku wiosny, w pierw-
szym dniu marca. Było ono związane 
z nowym rokiem, macierzyństwem i 
płodnością. Tego dnia modlono się o 
zdrowie, opiekę nad rodziną, szczę-
ście w małżeństwie, potomstwo i po-
ród bez komplikacji.

W czasach nowożytnych w Euro-
pie, najstarsze wzmianki o dniu, któ-
re można uznać za namiastkę święta 
kobiet pochodzą z 1824 roku z Francji, 
gdzie praczki z Bonn-Beuel przygoto-
wywały uroczyste zapusty i chodziły 
od gospody do gospody, śpiewając i 
tańcząc, chcąc zabawić się i oderwać 
od prozy życia.

Współczesna geneza święta kobiet 
jest ściśle związana z ich walką o 
równouprawnienie, oraz lepsze wa-

runki życia i pracy …i wychodzi na 
to, że jego ojczyzną jest kapitalistycz-
na Ameryka…

Początek tej walki sięga 1857 r., 
kiedy to właśnie 8 marca kobiety za-
trudnione w przędzalni bawełny w 
Nowym Jorku zorganizowały strajk 
i marsz sprzeciwu, w którym doma-
gały się krótszego dnia pracy oraz 
takiego samego wynagrodzenia za 
pracę, jakie otrzymywali mężczyźni.

W Stanach Zjednoczonych oficjal-
nie Dzień Kobiet po raz pierwszy ob-
chodzono 20 lutego 1908 r., podczas 
wielkich demonstracji zorganizowa-
nych przez aktywistki Nowojorskiej 
Organizacji Socjaldemokratycznej na 
rzecz politycznych i ekonomicznych 
praw kobiet, a przede wszystkim na 
rzecz przyznania kobietom prawa do 
udziału w wyborach.

Natomiast w 1909 roku Socjali-
styczna Partia Ameryki ostatnią nie-
dzielę lutego ogłosiła Międzynarodo-
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wym Dniem Kobiet (International 
Women’s Day).

W jaki sposób Dzień Kobiet trafił do 
Europy?

W 1910 roku amerykanki, które 
przybyły do Kopenhagi na II Mię-
dzynarodowy Kongres Kobiet – So-
cjalistek, przedstawiły dość kontro-
wersyjną propozycję ustanowienia 
dnia kobiet jako święta o charakte-
rze międzynarodowym. Poparcie dla 
swojej propozycji uzyskały od wpły-
wowej niemieckiej socjalistki Klary 
Zetkin z Socjaldemokratycznej Par-
tii Niemiec, dzięki której propozycję 
jednogłośnie przyjęto i ustanowiono 
Międzynarodowy Dzień Kobiet, jed-
nakże nie wskazując jego konkretnej 
daty.

W Niemczech, Austrii, Danii i 
Szwajcarii Międzynarodowy Dzień 
Kobiet po raz pierwszy był obchodzo-
ny 19 marca 1911 r.

Dopiero w 1914 roku po raz pierw-
szy Dzień Kobiet obchodzono 8 mar-
ca jednocześnie w sześciu krajach: 
Austrii, Danii, Niemczech, Holandii, 
Rosji i Szwajcarii. Wybuch Pierwszej 
wojny Światowej zmusił Europę do 
zaniechania obchodzenia jakichkol-

wiek świąt na dłuższy czas.
Dzień kobiet w ZSRR ustanowiono 

świętem państwowym na wniosek 
Aleksandry Kołłontaj, która przeko-
nała Lenina, żeby 8 marca ogłosił 
świętem (Tak się złożyło, że był to 
8 marca według kalendarza grego-
riańskiego, bo według obowiązują-
cego wówczas w Rosji kalendarza 
juliańskiego był to 23 lutego 1917 r.). 
Tego właśnie dnia kobiety zorgani-
zowały protest pod hasłem „Chleb i 
pokój”. Był to także pierwszy dzień 
lutowej rewolucji, która doprowadzi-
ła do obalenia monarchii i ustano-
wienia dwuwładzy w Rosji. Dopiero 
od tego momentu Dzień Kobiet na-
brał wydźwięku komunistycznego. 
Od 1965 roku, „w celu upamiętnienia 
zasług kobiet sowieckich w budowie 
komunizmu” w ZSRR 8 marca stał się 
dniem wolnym od pracy. 

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest 
obecnie oficjalnym świętem w kilku-
dziesięciu krajach na świecie.

W Polsce święto kobiet zaczęto ob-
chodzić dopiero po drugiej wojnie 
światowej. Zwyczajowo w tym dniu 
mężczyźni wręczali kobietom upo-
minki. W okresie PRL w zakładach 

pracy składano im życzenia,  wrę-
czano prezenty i kwiaty.

Centralne obchody Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet zostały w Polsce 
zlikwidowane w 1993 r., definitywnie 
zniosła je Pani Premier Hanna Su-
chocka. Jednak część kobiet nie zga-
dza się z tą decyzją…

Konstytucja zapewnia wszystkim 
równość wobec prawa, ale gdy spo-
glądamy na rzeczywistość, to praw-
da jest zupełnie inna. Dlatego też 
część kobiet właśnie 8 marca stara 
się zwrócić uwagę na problemy do-
tyczący praw kobiet. Między inny-
mi „Porozumienie Kobiet 8 marca” 
wznowiło spotkania kobiet i uroczy-
ste manifestacje zwane Manifami, 
czyli demonstracje połączone z hap-
peningiem na rzecz równego trakto-
wania kobiet i mężczyzn.

Święto to staje się więc niejako na-
rzędziem do podkreślania i nagła-
śniania problemów, które dotykają 
współczesne kobiety, warto jednak 
przy okazji tego święta pamiętać, aby 
szanować wszystkie Kobiety każdego 
dnia, a nie tylko z okazji 8 marca.

/W.W./

DZIEŃ KOBIET W GMINIE CHOCZEWO
Dnia 8 marca 2016 r. w Sali Konfe-

rencyjnej Centrum Informacji Tury-
stycznej w Choczewie z okazji Dnia 
Kobiet wystawiony został spektakl 
– monolog „Shirley Valentine” w wy-
konaniu Pani Doroty Reszke.

Spektakl Willy`ego Russella to mo-
nolog czterdziestoletniej „kury do-
mowej”, świadomej straconego czasu 
i niezrealizowanych marzeń. To opo-
wieść o ludziach, którzy zapominają 
kim są i po co żyją. Shirley Valentine 
nie odkrywa Ameryki. Mówi o tym, 
co chyba dla wszystkich kobiet „po 
czterdziestce” jest oczywiste, a czego 
panowie  na ogół nie przyjmują do 
wiadomości. Shirley jest tzw. szczę-
śliwą żoną i matką, ale czuje się głę-
boko nieszczęśliwa, niedoceniona i 

niespełniona. Wie, że w jej życiu to 
co ważne już minęło, że nic więcej 
się nie zdarzy. Ale nie zgadza się na 
tą monotonię codzienności...

Dorota Reszke dała prawdziwy po-
pis znakomitego aktorstwa. Mając 
do dyspozycji stół i kilka rekwizytów 
potrafi przez blisko półtorej godzi-
ny  skupić na sobie uwagę widzów. 
Zabawna, a zarazem wzruszająca, 
z dystansem do siebie, odważna w 
swych wyznaniach i prawdziwa aż 
do bólu - gra kobietę pełną wahań i 
wątpliwości, ale konsekwentną w 
szukaniu samej siebie.

Po spektaklu Wójt Wiesław Gęb-
ka podziękował artystce bukietem 
kwiatów po czym złożył wszystkim 
Paniom życzenia i  obdarował je 

symbolicznym tulipanem. Podzięko-
wania za trud w przygotowanie tego 
wydarzenia należą się Pani Joannie 
Tatak – Flis.

/S.P./
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”
…jeśli możesz podaruj nam swój 1% podatku.
KRS: 0000394948

Dzień Kobiet w Stowarzyszeniu
osób niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI”

W dniu 08.03.2016 roku Choczew-
skie Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych „PROMYK NADZIEI” 
zorganizowało dla swoich członkiń 
Dzień Kobiet. Na spotkanie przyszło 
70 osób.

Gośćmi zaproszonymi byli Wójt 
Gminy Choczewo - Wiesław Gęb-
ka, Sekretarz Gminy - Robert Lor-
biecki, Przewodniczący Rady Gminy 
- Krzysztof Łasiński, Kierownik G.O-
.P.S. Choczewo - Danuta Karmazy, 
Fundacja „Pan Władek” z Gdańska, 
Fundacja „Mimo wszystko” z Lubia-
towa oraz członkowie Stowarzysze-
nia. Podczas uroczystości zostały 
wręczone dwie statuetki za pomoc, 
współpracę, ofiarność, ogromne 
serce: dla Pana Władka z Gdańska i 
Pana Andrzeja Lessnau z Choczewa. 
Bardzo liczymy na dalszą współpracę 
obu Panów, gdyż są to osoby nie do 

zastąpienia o ogromnych pokładach 
dobroci, bezinteresowności i chęci do 
poświęcenia się drugiemu człowie-
kowi.

Wszystkim Paniom zostały wrę-
czone przez naszych Panów ze Sto-
warzyszenia drobne upominki i 
kwiatki. Fundatorem upominków 
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był Pan Władek. Kwiatki zostały za-
kupione ze składek Stowarzyszenia. 
Wszystkie potrawy i ciasta przygoto-
wały nasze Panie ze Stowarzyszenia.

Podczas spotkania Pani Aleksandra 
Łasińska śpiewała piosenki przede 
wszystkim dla Pań i o Paniach. Na-
tomiast członkowie Stowarzyszenia 
zaprezentowali kilka swoich wier-
szy.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim Paniom, które tak pięk-

nie udekorowały stoły i Panom, któ-
rzy przygotowali stoły oraz krzesła. 
Zadbali także o bardzo miłą i ciepłą 
atmosferę, aby każdej z Pań w ten 
dzień było przyjemnie, aby poczuły 
się dowartościowane i wiedziały, że 
ktoś o nich pamięta.

Dziękujemy bardzo władzom Gmi-
ny za to, że zaszczycili nas swoją 
obecnością.

A wszystkim uczestnikom tego 
spotkania Jeszcze raz bardzo ser-

decznie dziękujemy. …niech żałują 
Ci, którzy nie przyszli.

Zarząd

Informujemy, że następne spo-
tkanie Stowarzyszenia odbędzie się 
w dniu 08.04.2016 r. o godzinie 13.00 
w Sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Choczewie.

Zarząd

WARSZTATY: PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE 
– PRZESTRZEŃ DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

Dnia 10 marca 2016 r. w Urzę-
dzie Gminy w Choczewie odbyły się 
pierwsze warsztaty w ramach pro-
jektu „Wspólne rozmowy – plaże do-
stępne dla wszystkich”, których by-
łam jedyną uczestniczką…!

Projekt realizowany jest przez kil-
ka podmiotów w ramach progra-
mu „Obywatele dla Demokracji”. 
Wśród Gmin, które zadeklarowały 
chęć udziału w projekcie są: Gmina 
Jastarnia, Kołobrzeg, Władysławo-
wo, Darłowo, Łeba, Choczewo, Re-
wal, Gdynia, Krynica Morska oraz 
Gdańsk.

Pierwsze warsztaty w Choczewie 
z cyklu „Projektowanie uniwersalne 
– przestrzeń dostępna dla wszyst-
kich” miały na celu uświadomienie 
uczestnikom w jakim stopniu prze-

strzenie publiczne dostępne są dla 
osób z różnego rodzaju dysfunkcja-
mi. Podczas spotkania wraz z Panią 
architekt szukałyśmy odpowiedzi 
m.in. na pytania: kto jest osobą z 
niepełnosprawnością i jakie rodzaje 
barier napotykają osoby z dysfunk-
cjami. Warsztaty uświadomiły mi 
jaka jest różnica pomiędzy projekto-
waniem dostępności a projektowa-
niem uniwersalnym. Uzmysłowiły 
mi także to, że każdy z nas może 
mieć wpływ na aranżację dostępnej 
przestrzeni publicznej, może też zna-
leźć dostępną alternatywę dla istnie-
jących barier.

Ostatecznym celem całego projektu 
jest stworzenie planu modernizacji 
wejść na plaże na polskim wybrzeżu 
z wykorzystaniem zasad projekto-

wania uniwersalnego, aby były one 
dostępne dla osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami i dysfunk-
cjami.

Kolejne Warsztaty z tego cyklu od-
będą się w dniu 19 marca w godz. 
9-15 w Lubiatowie, ul. Spacerowa 
38, Ośrodek Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo wszystko”.

/W.W./

Projekt „Wspólne rozmowy – Plaże 
dostępne dla wszystkich” jest finan-
sowany ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji, którego 
operatorem jest Fundacja im. Stefana 
Batorego.

STOWARZYSZENIE „RAZEM”
Od 2009 roku wydajemy żywność 

z „Banku Żywności”, najpierw jako 
Koło Gospodyń Wiejskich w Starbie-
ninie, a obecnie jako Stowarzyszenie 
„Razem”. W 2015 roku wydaliśmy po-
nad 37 ton żywności o wartości 93.237 
zł. Artykuły spożywcze wydawane są 
raz w miesiącu, w budynku przy ul. 
Kusocińskiego 5 w Choczewie. Dla 
przykładu, w lutym br. objęliśmy po-
mocą 870 osób wraz z ich rodzinami.

 Inicjatorką wieloletniej 
współpracy z „Bankiem Żywności” w 
Słupsku była Pani Aniela Siemczuk 
(niegdyś KGW Starbienino, obecnie 
Stowarzyszenie „Razem”), Pan Wie-

sław Gębka – obecnie Wójt Gminy 
Choczewo i Pani Krystyna Pajura.

 Żywność wydawana jest z re-
guły raz w miesiącu w soboty, nato-
miast towar dostarczany jest w piąt-
ki poprzedzające tzw. „wydawkę”. 
Osobami zaangażowanymi w pracę 
związaną z wydawaniem żywności 
są m.in. osoby korzystające z pomo-
cy Banku Żywności, Stowarzyszenie 
„Razem” i Straż Pożarna w Chocze-
wie. Praca ta wykonywana jest nie-
odpłatnie, w ramach tzw. wolonta-
riatu. Jest to ciężka, trwająca wiele 
godzin praca, najczęściej w dniach 
kiedy jest dostawa i „wydawka” to-

waru.
Jako Stowarzyszenie podpisaliśmy 

umowę z „Bankiem Żywności” W 
Słupsku, w ramach której zajmuje-
my się głównie:

- przyjmowaniem towaru,
- rozładunkiem,
- odpowiadamy za wartość mate-

rialną towaru i warunki jego prze-
chowywania,

- część pracy, to tzw. praca papier-
kowa,

- wraz z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Choczewie spo-
rządzamy miesięczne zestawienia i 
sprawozdania dla „Banku Żywności.
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Stowarzyszenie „Razem” zajmuje 
się również przygotowywaniem róż-
nego rodzaju projektów, m.in. „Gro-
sik”. Natomiast w chwili obecnej 
realizowany jest projekt „Akademia 
Ekonomii Budżetu Domowego”, któ-
rego celem jest głównie aktywizacja 
osób bezrobotnych, w tym także osób 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym (nowe formy wsparcia i akty-
wizacji) oraz prowadzenie warszta-
tów, dzięki którym osoby takie mogą 
się dowiedzieć m.in.:

- jak radzić sobie z poczuciem bez-
radności, obniżoną samooceną,

- jak radzić sobie w trudnych sytu-
acjach życiowych i finansowych,

- jak usamodzielnić się życiowo i 
integrować ze środowiskiem lokal-
nym,

- jak zadbać o budżet domowy i ra-
cjonalnie zarządzać pieniędzmi,

- jak unikać demoralizacji mło-
dych.

Jako Stowarzyszenie od wielu już 
lat zajmujemy się również przed-

świąteczną zbiórką żywności, bie-
rzemy udział w akcji „Świąteczna 
Paczka”, byliśmy inicjatorami orga-
nizowanego w naszej Gminie dnia 
wolontariusza i przyczyniliśmy się 

do powstania Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych w Gminie Cho-
czewo.

Prezes Stowarzyszenia „Razem”
Aniela Siemczuk

AKADEMIA EKONOMII BUDŻETU DOMOWEGO
W ramach działań towarzyszących 

programu Operacyjnego 2014-2020 
Pomoc Żywnościowa Podprogram 
2015 realizowanego przez Bank Żyw-
ności, Stowarzyszenie „Razem” wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Choczewie organizuje dla 
osób otrzymujących artykuły spo-
żywcze z Banku Żywności spotkania, 
mające na celu różnego rodzaju po-
moc i aktywizację.

Zajęcia prowadzone są między in-
nymi przez psychologa, dietetyczkę, 
specjalistę ds. budżetu domowego i 
finansów oraz specjalistów zajmują-

cych się partycypacją społeczną.
Podczas spotkania ze specjalistą ds. 

handlu okazało się, że uczestniczki 
zajęć obdarzone są wieloma talenta-
mi i pochwaliły się swoimi wyroba-
mi - cukierniczymi oraz ręcznie wy-
konanymi ozdobami świątecznymi.

Uczestnicy podczas zajęć mają oka-
zję dowiedzieć się jak wykorzystywać 
produkty żywnościowe otrzymywa-
ne z Banku Żywności, w jaki sposób 
planować domowy budżet i jak po-
prawić swoją sytuację finansową, a 
przede wszystkim jak radzić sobie w 
trudnych sytuacjach życiowych.

W zajęciach uczestniczy wciąż 
bardzo mało osób korzystających z 
pomocy Banku Żywności, a tym sa-
mym zobligowanych do uczestnic-
twa w tych zajęciach.

Kolejne spotkanie odbędzie się 23 
marca w godzinach 9:30 – 13:30 w 
świetlicy Zespołu Szkół w Choczewie.

Szczegółowych informacji udziela-
ją pracownicy GOPS w Choczewie pod 
numerem telefonu: 58 572 39 39.

/W.W./
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Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 
Pracowników Samorządowych Choczewo

5 marca 2016r.
Dnia 5 marca 2016 roku w hali 

Zespołu Szkół w Choczewie odbyły 
się Powiatowe Mistrzostwa w Piłce 
Siatkowej Pracowników Samorządo-
wych. Udział w Mistrzostwach wzię-
ły drużyny z: Szemuda, Luzina , Łę-
czyc, Rumi oraz Choczewa. Po zaciętej 
walce i wielkich emocjach najlepszą 
drużyną okazało się Luzino, na dru-
gim miejscu uplasowały się Łęczyce i 
trzecie medalowe miejsce drużyna z 
Choczewa. Poza podium znalazły się 
drużyny z Rumi i Szemuda. Wszyst-
kie mecze sędziowali Pani Magdale-
na Bołkowska i Pan Taras Strzelecki 
z PZPS. Wśród zaproszonych gości 
był Etatowy Członek Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego Jacek Thiel, który 
wspólnie z Wójtem Wiesławem Gęb-
ka i Przewodniczącym Rady Gminy 
Krzysztofem Łasińskim wręczyli pu-
chary, medale i statuetki za najlep-
szą siatkarkę, najlepszego siatkarza 
i najsympatyczniejszy zespół Mi-
strzostw, którym okazał się być ze-
spół z Szemuda.

 Dziękujemy bardzo Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Choczewie Panu 
Andrzejowi Soboniowi za współpra-
cę i pomoc w zorganizowaniu Mi-
strzostw, personelowi kuchni szkol-
nej na czele z Panem Krzysztofem 
Lewańczykiem , Pani Małgosi Mrule-
wicz i Marcinowi Świerzewskiemu.

/S.P./
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Choczewska Liga Futsal
Po rozegraniu 8 kolejek w Cho-

czewskiej Lidze Futsal mamy zmianę 
lidera. Po długim czasie utrzymywa-
nia się na pierwszym miejscu, Bał-
tyk Łętowo spadł na miejsce trzecie 
zrównając się punktami z FC Gilbud 
Choczewko, który wygrał bezpośred-
ni mecz tych drużyn i dlatego to oni 
są na pozycji wicelidera. Na pierw-
szym miejscu uplasowała się dru-
żyna LKS-u Choczewo, która prezen-

tuje coraz wyższą formę. O miejsce 
na podium zaciekle walczą drużyny 
Ciekocina obydwie z Sasina, Starbie-
nina oraz Łorzeł Choczewo. W dolnej 
części tabeli bez zmian na ostatnim 
miejscu znajduje się drużyna Pałacu 
Ciekocinko, która często nie ma peł-
nego składu.

W klasyfikacji strzelców prowadzi 
Szymon Kuberski (37) przed Mariu-
szem Mallkiem (30) oraz Kamilem 

Godulą (29).
Rozgrywki potrwają do 26 marca.

Na zdjęciach LKS Choczewo (lider) 
oraz jedyna dziewczyna w lidze Wik-
toria Książek z Ciekocina, która cał-
kiem dobrze sobie radzi i zasługuje 
na uznanie.

Paweł Wypych

CHOCZEWSKA LIGA FUTSAL

TABELA

Miejsce Nazwa Mecze Bilans Punkty

1 LKS Choczewo 8 73 - 40 19

2 FC Gilbud Choczewko 8 38 - 36 18

3 Bałtyk Łętowo 8 34 - 23 18

4 Ciekocino 8 51 - 29 16

5 Sasino 8 78 – 37 15

6 ETP Sasino 8 37 - 42 13

7 Łorzeł Choczewo 8 37 - 49 13

8 Starbienino 8 56 – 46 12

9 Huzar Choczewo 8 37 - 61 7

10 Zwartowo 8 24 – 49 6

11 Jackowo 8 28 – 48 4

12 Pałac Ciekocinko 8 20 – 58 0

CHOCZEWSKA LIGA FUTSAL
KLASYFIKACJA STRZELCÓW

37 goli – Szymon Kuberski (Sasino)
30 goli – Mariusz Mallek (Starbie-

nino)
29 goli - Kamil Godula (Sasino)
18 goli – Krzysztof Obrzut (LKS)
16 goli – Szymon Orański (Ciekoci-

no), Arek Obrzut (LKS)
14 goli – Przemysław Fryc (Ciekoci-

no), Maciej Orański (Jackowo)
12 goli – Marcin Róg (Łorzeł)
11 goli – Michał Dettlaff (LKS), Adam 

Błochowiak (Starbienino), Michał 
Papke (Łętowo)

10 goli – Grzegorz Wittbrodt (LKS)
9 goli – Tomasz Gosz (Choczewko), 

Maciej Szylke (LKS), Michał Pytel         
(Łorzeł)

8 goli – Mateusz Fetta, Maciej 
Bieszk (Huzar)

7 goli – Rafał Fusowski, K. Baran 
(Łorzeł), Szymon Kiedrowski (Cho-
czewko), Nierubiec (ETP), Malinow-
ski (Ciekocino)

6 goli – Marcin Mruk, Grzegorz 
Ceynowa (Huzar), Przemek Róg (Pa-
łac), Zielaskiewicz (Starbienino)

5 goli – Gosz (Choczewko), Fusow-
ski (Łorzeł), Darek Godula (ETP), Jan-
kowski (Zwartowo), Ł. Mruk (Cieko-
cino)

4 gole – Sawicki, Zaręba (Choczew-
ko), M. Zagól (Jackowo), Dawid Go-
dula (Sasino), Jakubowski (Łętowo), 
Rogaczewski (Pałac), Paździo (Huzar), 
Glapa (Zwartowo)

3 gole – Róg (Łorzeł), Jonik, Drech-
nowicz (Pałac), Bach, (Choczewko), 
M. Ksiażek (Sasino),Czarnowski, 
Caban, Sz. Fryc (Ciekocino), Dunst, 
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(Zwartowo), Węska (ETP) Okoń D. Ro-
bakowski (Łętowo), Mroch, Piotrow-
ski, Posański (LKS) R. Lessnau (Hu-
zar), Mirek Ceszke (Jackowo)

2 gole – Pliński, A. Drafc (Choczew-
ko), Jonik, (Pałac), Szydłowski (Zwar-
towo), Jeżowski, D. Zienke (Łętowo) 
Zielonko, Bartnikowski, Karczma-

rzyk, Stanuch (ETP Sasino), Włodar-
czyk (Zwartowo), Orczyk (LKS), Kazi-
mierczak (Jackowo)

1 gol – Maszota, K. Zagól (Jackowo), 
Zieliński (Łętowo) Derylak (Jackowo) 
G. Książek (Ciekocino), Waloch, Ben-
ke (Sasino), Łozicki, Labuda, T. Orań-
ski, H. Zych (ETP), Dunst (Zwartowo), 

Felczuk, (Łorzeł), Król, Orczyk (LKS), 
Dziobak, Fetta (Jackowo), M. Obrzut 
, Patok, Szur (Starbienino), Tarnaw-
ski (Pałac), Patok, Bork (Łętowo), Sta-
nuch, Lica (Sasino), Toruńczak (Pa-
łac), Świtała (Łorzeł)

 BALTICA EQUESTRIAN SPRING TOUR 2016

Już po raz czwarty na terenie Gmi-
ny Choczewo w Ciekocinku odbędą 
się międzynarodowe zawody jeź-
dzieckie w skokach przez przeszko-
dy.

Wiosenna, trzytygodniowa tura 
odbędzie się w terminie od 17.05 do 
05.06.2016r., w ramach której zosta-
ną rozegrane m.in. konkursy zali-
czane do Longines Ranking, Kwali-
fikacje do Igrzysk Olimpijskich RIO 
2016, Kwalifikacja do Mistrzostw 
Europy Seniorów – Gothenburg 2017 
oraz po raz pierwszy rozegrane w 
Polsce w ramach BET Kwalifikacje do 
Mistrzostw Europy Dzieci, Juniorów 
i Młodych Jeźdźców Millstreet 2016.

Łączna pula nagród wszystkich 
konkursów podczas Baltica Equ-
estrian Tour Spring 2016 wynosi 326 

700 euro!
Zapraszamy wszystkich chętnych, 

którzy ukończyli 15 lat do wolonta-
riatu podczas zawodów. Nabór do 
edycji wiosennej potrwa do końca 
kwietnia, do połowy lipca natomiast, 
będzie można wysyłać swoje zgłosze-
nie na edycję letnią, która odbędzie 
się w dniach 08-28.08.2016r. Uczest-
nictwo w Baltica Spring Tour daje 
pierwszeństwo podczas rekrutacji na 
Baltica Summer Tour.

Zgłoszenia należy wysyłać na ad-
ress:wolontariat@ciekocinko.pl, w 
tytule maila wpisując „Wolontariat 
Baltica Tour 2016”. W zamian orga-
nizatorzy zapewnią Ci zakwatero-
wanie, pełne wyżywienie, ubiór fir-
mowy oraz moc wrażeń i cennych 
doświadczeń.

Sympatyków skoków przez prze-
szkody, a także wszystkich miłośni-
ków koni już dziś zapraszamy do 
odwiedzenia w tym czasie Stadniny 

Koni w Ciekocinku, aby nie tylko ki-
bicować najlepszym jeźdźcom z ca-
łego świata, ale również odpocząć w 
miejscu, gdzie, jak przekonują wła-
ściciele „historia spotyka się z dzie-
wiczą naturą i wielką miłością do 
koni”…

/W.W./

SKWM „POMUCHEL” LĘBORK

Z wędką na plażę

W ostatnich latach coraz większą 
rzeszę zwolenników zyskuje węd-
karstwo brzegowo – plażowe, znane 
szerzej pod angielską nazwą „surfca-
sting”. Metoda ta polega na połowie 
w morzu wędkami, które umieszczo-
ne są na stojaku ustawionym na pla-
ży. Na polskim wybrzeżu najczęściej 
można złowić typowo morskie ryby 

takie jak flądry, dorsze oraz belony a 
także gatunki spotykane w wodach 
słodkich, między innymi leszcze i 
płocie.

Jednak wędkarstwo plażowe to nie 
tylko wyprawa po ryby, ale przede 

wszystkim obcowanie z piękną 
nadbałtycką przyrodą, podziwianie 
niezwykłych zachodów słońca oraz 
obserwowanie nocnego nieba pełne-
go gwiazd, ponieważ nierzadko naj-
lepsze efekty połowów uzyskuje się 
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po zachodzie słońca. Do niewątpli-
wych zalet surfcastingu należy tak-
że wspólne wędkowanie z kolegami 
przy gorącej kawie przygotowanej na 
kuchence turystycznej.

W Polsce działa kilkanaście klu-
bów zrzeszających pasjonatów węd-
karstwa morskiego. Najstarszym z 
nich jest Sportowy Klub Wędkarstwa 
Morskiego „Pomuchel” Lębork, który 
w  ubiegłym roku świętował 15-lecie 
działalności. Klub zajmuje się propa-
gowaniem wędkarstwa morskiego 

a także organizowaniem ogólnopol-
skich i międzynarodowych zawodów 
w połowach plażowych oraz z ku-
trów.

Najbliższe zawody organizowane 
przez SKWM „Pomuchel” Lębork od-
będą się na plaży w Lubiatowie w so-
botę 23 kwietnia w godzinach 15:00 – 
21:00. Będzie to pierwsza w tym roku 
edycja Klubowej Ligi Surfcastingu. 
W tym dniu na 3 kilometrach lubia-
towskiej plaży kilkudziesięciu węd-
karzy będzie zmagać się o Puchar 

Wójta Gminy Choczewo. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich czytelników 
„Wieści Choczewskich” do odwiedze-
nia nas na plaży, gdzie będzie można 
podziwiać efektowne, dochodzące do 
150 metrów rzuty wędką, porozma-
wiać na temat wędkarstwa plażowe-
go i podziwiać złowione ryby.

Wszystkich zainteresowanych 
wędkarstwem morskim zachęcamy 
do odwiedzenia naszej strony in-
ternetowej www.pomuchel-lebork.
eu  lub też kontakt telefoniczny pod 
numerem 887 460 007 a w kolejnych 
artykułach przedstawimy więcej cie-
kawostek na temat surfcastingu.

SKWM Pomuchel
al. Wolności 22
84-300 Lębork

Sekretarz Klubu Rafał Majcher

KOMITET OBYWATELSKI „TAK DLA ATOMU W GMINIE CHOCZEWO”

„Energetyka Jądrowa - jej znaczenie
dla Polski i dla Pomorza”
KONFERENCJA W SEJMIE

23 lutego br., w dniu czwartej 
rocznicy zawiązania się Komitetu 
Obywatelskiego „TAK dla Atomu w 
Gminie Choczewo, z inicjatywy Oby-
watelskiego Ruchu na Rzecz Energe-
tyki Jądrowej i KO „TAK dla Atomu w 
Gminie Choczewo”, odbyła się w Sej-
mie konferencja pn. „Energetyka Ją-
drowa - jej znaczenie dla Polski i dla 
Pomorza”.

Konferencja skierowana była do 
Posłów, Senatorów oraz samorzą-
dowców z Pomorza. Jej celem było 
uświadomienie Parlamentarzystom 
jak ważne jest dla Polski, a w szcze-
gólności dla Pomorza, powstanie 
polskiej Elektrowni Jądrowej, a także 
pozyskanie wsparcia politycznego i 
legislacyjnego polskich Parlamenta-
rzystów dla zintensyfikowania prac 
wdrożenia energetyki jądrowej w 
Polsce.

Podczas konferencji omówione zo-
stały:

• Ekonomiczne aspekty elektrowni 
jądrowej – prof. Andrzej Strupczew-
ski (Narodowe Centrum Badań Ją-
drowych),

• Możliwości pozyskania uranu 
w Polsce – prof. Grażyna Zakrzew-
ska-Kołtuniewicz (Instytut Chemii i 
Techniki Jądrowej).

Jednym z argumentów przema-
wiającym za elektrownią jądrowa 
umiejscowioną nad Bałtykiem jest 
stabilizacja systemu energetyczne-
go kraju. Praca takiej elektrowni to 
niskie koszty ekonomiczne i środo-
wiskowe. Co jest bardzo ważne w 
obliczu faktu, że obecnie aż 70 % te-
rytorium Polski pokrywa z różnym 
natężeniem smog, a 45 tysięcy Pola-
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ków umiera rocznie z powodu zanie-
czyszczonego powietrza, do którego 
przyczynia się spalanie węgla w elek-
trowniach i elektrociepłowniach. 
Natomiast elektrownie jądrowe są 
zasadniczym światowym niskoemi-
syjnym źródłem energii elektrycznej. 
W Unii Europejskiej dostarczają one 
ponad połowę „czystej” energii.

Natomiast przedstawiciel inwesto-
ra, Tomasz Kwiatkowski Dyrektor 
Zadania PGE EJ 1 Sp. z o.o. zaprezen-
tował aktualny stan prac nad elek-
trownią jądrową w Polsce. Obecnie 
Spółka skupia się na aktualizacji 
harmonogramu prac. W 2017 roku 
planuje wskazanie preferowanej lo-
kalizacji budowy EJ, a na 2019 rok 
zaplanowano podjęcie decyzji co do 
wyboru technologii.

Podczas Konferencji zabrał głos 
również przedstawiciel naszego Ko-
mitetu. Wystąpienie to miało na celu 
zwrócenie uwagi na problemy z jaki-
mi musimy zmierzyć się w Gminie 
Choczewo w świetle zamiaru budowy 
Elektrowni Jądrowej na jej terenie. 
Chcieliśmy również pokazać, że w 
naszej Gminie są osoby popierające 
tę budowę, które aktywnie „walczą” 
o jej powstanie. Zaapelowaliśmy też 
do wszystkich Parlamentarzystów i 
przedstawicieli Rządu o podjęcie jed-
noznacznej i nieodwracalnej decyzji 
o szybkiej realizacji Programu pol-
skiej energetyki jądrowej.

Pomimo tego, że zaproszenia na 
Konferencję podejmującą przecież 
temat kluczowej inwestycji dla ca-
łego kraju, skierowane zostały do 
wszystkich Parlamentarzystów i 
samorządowców z Pomorza, z przy-
krością należy stwierdzić, że zainte-
resowanie Posłów i Senatorów Kon-
ferencją było niewielkie, a obecności 
samorządowców nie odnotowano.

Podsumowanie wniosków z kon-
ferencji zostało zawarte w liście do 
Wicepremiera Mateusza Morawiec-
kiego. Podpisany przez uczestników 

konferencji dokument prezentował 
argumenty przemawiające za roz-
wojem energetyki jądrowej w Polsce 
jako jednego z ważnych czynników 
sprzyjających realizacji nowego pro-
gramu rozwoju gospodarczego kraju 
sprzyjających realizacji nowego pro-
gramu rozwoju gospodarczego kraju.

W liście do Wicepremiera napisa-
liśmy: „Energia jądrowa to stabilne 
źródło energii elektrycznej, niezależ-
ne od warunków meteorologicznych. 
Elektrownie jądrowe osiągają naj-
wyższe współczynniki wykorzysta-
nia mocy zainstalowanej, np. w USA 
od szeregu lat powyżej 90%, podczas 
gdy dla wiatru wskaźnik ten wy-
nosi średnio 20% mocy a w najlep-
szych lokalizacjach 25%, a dla słońca 
około 11 % średnio w ciągu roku. W 
sąsiednich Niemczech normalnym 
zjawiskiem są przerwy w produkcji 
energii z wiatraków sięgające 5 dni 
i 5 nocy... Uwidoczniło się to czasie 
ostatniego lata, będąc przyczyną 20. 
stopnia zasilania i niezwykle kosz-
townych dla gospodarki ograniczeń 
w dostawach energii W tym cza-

sie energie wiatrowe (ponad 3000 
MW mocy zainstalowanej w Polsce) 
a także inne źródła OZE nie były w 
stanie dostarczyć więcej niż 100 MW 
mocy. Brak stabilnego źródła energii 
był aż nadto widoczny.”

Konferencja w Sejmie była kolej-
nym działaniem podjętym przez Ko-
mitet, uświadamiającym że energia 
jądrowa jest ekologiczna, czysta i 
potrzebna dla bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju.

Wszystkie osoby zainteresowane 
naszymi działaniami i wsparciem 
tych działań zapraszamy do współ-
pracy.

Serdecznie zapraszamy również do 
odwiedzania naszego profilu i strony 
Facebook: „Tak dla Atomu w Gmi-
nie Choczewo”, gdzie zamieszczamy 
rzetelne informacje o energetyce ją-
drowej, prowadzimy edukację ukie-
runkowaną na walkę z mitami i ste-
reotypami wokół energii jądrowej, a 
także prezentujemy nasze przedsię-
wzięcia oraz plany na przyszłość.

Komitet Obywatelski
„TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”

WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CIEKOCINO

„Baby, ach te baby! Człek by je 
łyżkami jadł…”

Takie słowa mogłyśmy usłyszeć w 
sobotę 5 marca tego roku w restau-
racji „Sami Swoi” w Sasinie, w której 
to Sołtys Ciekocina Artur Groen przy-
gotował poczęstunek dla wszystkich 
chętnych Pań z sołectwa z okazji 
„Dnia Kobiet”. Życzenia i wiele mi-
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łych słów złożył nam także z tej oka-
zji Wójt Gminy Choczewo- Pan Wie-
sław Gębka. Czas umiliła nam grupa 
taneczna „Kreatywna trzynastka” 
ze Szkoły Podstawowej w Ciekocinie 
swoimi tańcami, wierszem i piosen-
kami a w szczególności pieśnią Eu-
geniusza Bodo „Ach te baby” z filmu 
„Zabawka” z 1933 roku.

Pragniemy bardzo podziękować 
za tak miły wieczór, gdyż rzadko 
mamy okazję do takich spotkań. 
To spotkanie połączyło różne poko-
lenia, przez co spojrzenie na świat 
okazało się ciekawsze ale przede 
wszystkim wspomnienia napełniły 
nas radością i optymizmem. Każda 
z nas otrzymała pięknego kwiatka i 
zapewnienie, że zawsze się będzie o 

nas pamiętało.
Jeszcze raz dziękujemy Panu Artu-

rowi za pamięć i wspaniałą zabawę.
Panie z Sołectwa Ciekocino

SOŁECTWO KIERZKOWO

WYJAZD DO FILHARMONII

Dnia 06.03.2016 r. Sołectwo Kierz-
kowo zorganizowało wyjazd do Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej na Oło-
wiance na Koncert Muzyki Filmowej 
z cyklu „Filharmonicy Gdańscy na 
swój Jubileusz”.

Melodie ze znanych filmów, se-
riali i musicali zaprezentował ze-
spół BALTIC TRIO w składzie: p. Ewa 
Hermann-Baranowska – skrzypce, p. 
Małgorzata Pestka-Horoń – skrzypce 
oraz p. Wioletta Jakimcio – wiolon-
czela.

Serdecznie dziękujemy organiza-
torom za umożliwienie nie tylko 
mieszkańcom sołectwa Kierzkowo 
uczestniczenia w tym koncercie.
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ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE

Wycieczka w czasie ferii zimowych
W czasie ferii zimowych odby-

ła się wycieczka dla podopiecznych 
ze świetlicy w Sasinie i Ciekocinie. 
Uczestnicy wycieczki byli w kinie na 
filmie dla dzieci pt.: „Miś w Nowym 
Jorku”. Po ciekawym filmie animo-
wanym spacerkiem przeszli wszyscy 
przez Wejherowo do sali karate, któ-
ra mieści się blisko parku.

Sensei karate pani Małgorzata Za-
brocka przeprowadziła zajęcia z ka-

rate dla wszystkich dzieci. Uczestnicy 
z chęcią brali udział w ćwiczeniach. 
Na koniec zajęć pani Małgosia zor-
ganizowała tor przeszkód, który 
wszystkim spodobał się bardzo. Dzie-
ci ze sobą rywalizowały. Po intere-
sujących zajęciach z karate wszyscy 
przemieścili się na plac zabaw dla 
dzieci i młodzieży, który mieści się 
w parku. Uciechy było dużo, bo każdy 
znalazł coś dla siebie. Pogoda w tym 

dniu wyjątkowo dopisała. Wyciecz-
ka udała się i uczestnicy zadowoleni 
wrócili do swoich domów.

Dziękujemy Komisji do Spraw Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w naszej gminie za zasponso-
rowanie biletów do kina i przejazdu 
autokarem dzieci uczęszczających 
na świetlicę w Sasinie i Ciekocinie.

Opiekun
Beata Wrąbel

PUNKT PRZEDSZKOLNY W LUBLEWKU „MAŁY GENIUSZ”

KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU
Karnawał to nie tylko czas zabaw 

i balów, to także wprowadzenie w 
świat tradycji i kultury narodów. I 
tak właśnie przedszkolaki z Punk-
tu przedszkolnego Mały Geniusz w 
miesiącu lutym zapoznały się z wie-
loma fascynującymi zwyczajami 
tego popularnego niemal na całym 

świecie okresu. W centrum zainte-
resowań pozostawały samodzielnie 
wykonywane maski karnawałowe, 
ozdabiane brokatem i cekinami oraz 
różnego rodzaju tańce w kole czy też 
w rozmaitych układach. Kulminacją 
Karnawału stał się bal, podczas któ-
rego dzieci w przepięknych strojach 

uczestniczyły w wielu zabawach, 
konkursach i tańcach, a podstawę 
stanowiła muzyka z różnych stron 
świata.

I mimo iż ów przepiękny czas mi-
nął, nasze przedszkole wciąż odkry-
wa przed maluszkami kolejne sceny 
cywilizacji, co odzwierciedla się w 

ŚWIETLICA W SASINIE
ZABAWA KONKURSOWA

W środę 17 lutego odbyła się na 
świetlicy w Sasinie zabawa konkur-
sowa dla dzieci i młodzieży z Sołec-
twa Sasino.

Zabawę zorganizowała Rada Sołec-
ka z opiekunem świetlicy Beatą Wrą-
bel.

Dzieci uczestniczyły w wielu kon-
kursach. Konkursy były w następują-

cych kategoriach: plastyczny, logicz-
nego myślenia, zręcznościowy  oraz 
sportowy. Wszyscy z chęcią brali 
udział w każdym konkursie.

Za każdy konkurs były nagrody, 
które zasponsorowała Rada Sołecka 
Sasino. Między konkursami dzieci 
grały w gry planszowe i razem miło 
się bawiły.

Po konkursach odbył się słodki po-
częstunek przygotowany przez Radę 
Sołecką. Napoje zasponsorowała 
Ochotnicza Straż Pożarna.

Dziękujemy za smakołyki i napoje, 
które dały dzieciom wiele przyjem-
ności.

Opiekun świetlicy
Beata Wrąbel
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pobudzaniu zainteresowań i prawi-
dłowego rozwoju zarówno ruchowe-
go jak i intelektualnego. Przed nami 
czas wprowadzania dzieci w tradycję 
Świąt Wielkanocnych, co zapewne 
materialnie ujawni się przepięknie 
wykonanymi przez przedszkolaków 
ozdobami i stroikami.

Watro dodać, że nasze przedszkole 
kładzie szczególny nacisk na stwo-
rzenie dzieciom miłej i przyjaznej 
atmosfery, dlatego poprzez świat za-
bawy, będącej podstawową metodą 
wychowawczą, wprowadzamy dzieci 
w świat tradycji i kultury.

INFORMACJA
Informujemy, iż od 01.03.2016 r. w 

Punkcie Przedszkolnym MAŁY GE-
NIUSZ rozpoczyna się nabór dzieci na 
rok przedszkolny 2016/2017. Serdecz-
nie zapraszamy rodziców z dziećmi 

do naszej pla-
cówki w celu 
zapoznania 
się z naszą 
ofertą oraz 
pobrania nie-
zbędnych do-
kumentów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

OGŁOSZENIE
W związku z otwarciem przedszkola przy Szkole Podstawowej w Ciekocinie w roku szkolnym 

2016/2017 ogłaszamy nabór dzieci w wieku 3-5 lat.
Zapisy przyjmowane są do końca marca. Przedszkole będzie czynne w godzinach od 7.00 do 17.00.
Zapewniamy dobre warunki i dobrą opiekę. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna

ZUCHY I HARCERZE

MINI RAJD SURVIVALOWY
10 ChGZ „MALI KORSARZE” wraz z 

„KREATYWNYMI ANIMACJAMI” za-
prosili dzieci oraz ich rodziców na 
leśny rajd z elementami survivalu. 
Spotkaliśmy się w Szklanej Hucie – 
„Róży Wiatrów”, by tam z pomocą 
mapy odnaleźć dziesięć punktów. Na 
pierwszym z nich był kamuflaż, któ-
ry uczestnicy musieli sobie wykonać. 
Potrzebowali do tego farb do twarzy, 
które były ukryte lub błota z najbliż-
szego rowu. Był też punkt strzelecki, 
każdy mógł spróbować swoich sił 
strzelając z karabinka sportowego 
lub krótkiej wiatrówki. Liczyła się 

trafność oddanych strzałów, ale też 
odpowiednia postawa. Były też zaję-
cia linowe nad małym bagienkiem. 
Na tym punkcie prawdziwym mi-
strzem okazał się Kuba Waloch, któ-
ry jako jedyny dotarł na sam koniec. 
Uczestnicy poznali też techniki roz-
palania ognia, mogli też spróbować 
rozpalić ognisko za pomocą krzesi-
wa i finki. Na sam koniec czekało 
nas wspólne ognisko. Zanim jednak 
przyszedł czas na kiełbaski, każdy 
uczestnik upiekł sobie na kiju pod-
płomyka. Nie tylko dzieci zajadały 
się tym smakołykiem, oczywiście z 
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powidłami śliwkowymi babci Krysi. 
Ciepło, smacznie i wesoło.

Bardzo dziękujemy za zaintereso-
wanie rajdem. Bawili się wszyscy: 
zuchy, ich rodzice oraz osoby nie-
zrzeszone w ZHP. Już niedługo ko-
lejny rajd dla całych rodzin. Jest to 
wspaniała integracja oraz super po-
mysł na wspólne spędzenie niedziel-
nego popołudnia. Niezależnie od wie-
ku i umiejętności każdy z nas może 

się sprawdzić w terenie, bawiąc się 
przy tym na całego. Dziękujemy 
Nadleśnictwu Choczewo za pomoc 
w organizacji przejazdów oraz mapy 
lasu, Restauracji „Ewa Zaprasza” za 
przepyszną herbatkę, Hufcowi ZHP 
Lębork za użyczenie miejsca na ogni-
sko na swojej bazie oraz wszystkim 
uczestnikom, których było bardzo 
dużo. Dziękujemy !!!

RAZ NA CZTERY LATA ZUCH JEST PĘPKIEM ŚWIATA
29 lutego. 2016 r. zuchy z 10 Cho-

czewskiej Gromady Zuchowej „MALI 
KORSARZE” obchodziły swoje święto 
– IMIENINY ZUCHA.  W tym szcze-

gólnym dniu bardzo dużo się wyda-
rzyło… Zacznijmy więc od samego 
początku.  Od razu po skończonych 
lekcjach wskoczyliśmy do autobu-
su, który zawiózł nas i druhnę Doro-
tę do Osetnika. Tam czekali już dh. 
Zosiek i dh. Julia. Po krótkiej zbiór-
ce dowiedzieliśmy się, że wspinamy 
się na Latarnię Morską STILO. Wyru-
szyliśmy w drogę… , w trakcie któ-
rej  musieliśmy wykonywać różne 
zadania, wymyślone przez druhnę. 
Dotarliśmy do latarni! A tam po-
znaliśmy przemiłą Panią Latarnik 
– Weronikę Łozicką, która opowie-
działa nam o swojej pracy oraz o la-
tarni  STILO.  Przeliczyliśmy wszyst-
kie schody, przemierzając kolejne 
stopnie na szczyt. Dowiedzieliśmy 
się, gdzie jest serce latarni i jakie jest 
jego zadanie. Wiemy ile waży, jaka 
jest wysoka i dokąd sięga jej światło. 
Na koniec zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie i podziękowaliśmy Pani 
Weronice. Następnie udaliśmy się 
lasem w stronę parkingu, gdzie cze-
kali już nasi rodzice a wraz z nimi 
Ochotnicza Straż Pożarna z Sasina, 
która rozpaliła dla nas ognisko, a ro-
dzice przygotowali kiełbaski, soczki, 
ciepłą herbatkę. Zanim jednak zaję-
liśmy się zajadaniem tych smacz-

ków, druhna Dorota zwołała zbiórkę, 
gdyż czekała dla nas niespodzianka. 
Przecież to były nasze IMIENINY. Ro-
dzice wraz z druhami przygotowa-

li dla nas prezent – BERETY z lilijką 
żeglarską. Druh Damian i druhna 
Dorota nałożyli nam je na głowy. Aj, 
jak wspaniale wyglądaliśmy… Teraz 
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czeka nas nauka zakładania oraz 
noszenia beretu.  Było zimno, okrop-
nie zimno tego dnia, więc staliśmy 
wszyscy przy płomieniach ogniska, 
by się ugrzać i porozmawiać, a wraz 
z nami nasi rodzice.  Nasz drużyno-
wy – dh. Zosiek też otrzymał od nas 
prezent. Bardzo go to zaskoczyło i 
ucieszył się serdecznie.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom 
Zuchów za zorganizowanie Imienin 
Zucha, za przepyszny poczęstunek, 
pomoc w załatwieniu transportu, 
ciepłą herbatkę oraz  prezenty.

Podziękowania dla Pana Andrze-
ja Sobonia za pomoc w organizacji 
transportu do Stilo dla zuchów !

Niezastąpieni okazali się Druhowie 
z OSP Sasino, którzy bezinteresownie 
przygotowali dla nas ognisko oraz 

kijki do Kiełbasek. Dbali też o bezpie-
czeństwo podczas imienin.

Wielkie podziękowania dla Pani 
Weroniki Łozickiej, która tak cieka-

wie opowiedziała nam o swojej pra-
cy i poświęciła nam  swój czas.

zuchy z 10 ChGZ  „MALI KORSARZE”

ZIMOWA ZBIÓRKA HARCERSKA
Dnia 25 lutego. 2016 r. harcerze z 10 

Choczewskiej Drużyny Harcerskiej 
„Młode Wilki” spotkali się w ramach 
zbiórki na grze w lesie. Zbiórkę tego 
dnia prowadził dla harcerzy druh Zo-
siek. Pierwszym z zadań w grze było 
zamaskowanie się małymi grupami 
w wyznaczonym obrębie lasu. Druh 
starał się nas odszukać, a my dosko-
nale ukryć.  Następnym z punktów 
gry był AZYMUT. Nauczyliśmy się je 
wyznaczać i określać kierunki.  Na-
wet nie wiedzieliśmy, że to takie 

łatwe. Następnym zadaniem było 
podłączenie telefonów polowych i 
przekazanie za ich pomocą wiado-
mości harcerskiej.  Układaliśmy też 
stosy ogniskowe. Otrzymaliśmy od 
druha po jednej zapałce by je rozpa-
lić. Śniegu po kolana, zimno, mokro, 
a my chcemy ognia. Niestety nikomu 

z nas nie udało się rozpalić ognia, 
gdyż siarka od zapałek byłą mokra. 
Na sam koniec były harcerskie za-
bawy na terenie gminnych obiektów 
sportowych. 

Oliwia Sacharuk 
harcerka z 10 ChDH „Młode WILKI”
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Harry Potter i jego świat. Test wiedzy. 

Regulamin 

1. Test organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Choczewie. 
2. Test obejmuje zagadnienia ze wszystkich tomów serii o Harrym Potterze. 
3. Test składa się z 50 pytań (otwartych i zamkniętych) oraz krzyżówki z hasłem. 
4. Zasady rozwiązywania testu i punktowania odpowiedzi:  
 Pytania zamknięte- Otaczamy kółkiem literę z wybraną odpowiedzią.  Każde pytanie 

ma tylko jedno prawidłowe rozwiązanie. 
 Pytania otwarte- wpisujemy odpowiedź PISMEM DRUKOWANYM (odpowiedź 

wpisana pismem nie drukowanym nie zostanie uznana). 
 Krzyżówka- za w pełni rozwiązaną krzyżówkę uznaje się taką, w której wpisano 

wszystkie prawidłowe hasła i uzyskano prawidłowe rozwiązanie. Maksymalną ilość 
punktów za tak rozwiązaną krzyżówkę wynosi  15 (1pkt za każde hasło, 5 pkt za 
rozwiązanie) 

 Za każdą prawidłową odpowiedź z części I Testu można uzyskać 1 pkt.  
 Za pytania z części II testu można uzyskać od 1- 7 pkt.  
5. W teście może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Warunkiem uczestnictwa 

dziecka jest dobrze opanowana umiejętność pisania oraz czytania. 
6. Test oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: A- do lat 15, B- od lat 16 
7. Czas na rozwiązanie testu: 
 Kat. wiekowa A- 80 minut  
 Kat. wiekowa B- 60 minut 
8. Test odbędzie się 31 marca 2016 r. w godz. 15:00-16:30 w sali konferencyjno- 

wystawowej CIT w Choczewie 
9. Dla zdobywców miejsc I-III w każdej z kategorii wiekowych Organizator przewiduje 

nagrody książkowe i gadżety związane z serią o Harrym Potterze.  
10. Wyniki Testu zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2016 roku na fanpage’u Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Choczewie wraz z terminem,  miejscem  i formą wręczenia 
nagród.  

11. Zgłoszenia udziału w Teście można dokonać: 
 Telefonicznie 586763108 
 Osobiście w siedzibie Biblioteki. 
12.  Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora test nie będzie mógł się odbyć w 

podanym wyżej terminie, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i/lub 
miejsca testu, o czym poinformuje zgłoszone osoby telefonicznie.  

13. Podczas trwania testu zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych 
(włącznie z opuszczaniem sali). Na czas testu telefony należy wyciszyć/ wyłączyć. 

14. Udział w Teście jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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Ferie w Bibliotece
Od wielu lat nasza Biblioteka or-

ganizuje podczas ferii zimowych 
różnego rodzaju zajęcia. Są to m. in. 
warsztaty plastyczne, konkursy, gry, 
biblioteczne kino. Także w tym roku 
nie zabrakło atrakcji dla odwiedzają-
cych nas dzieci. Ferie w naszej Biblio-
tece wyglądały następująco:

Dzień I - dzieci malowały na szkle, 
a zajęcia poprowadzili Druhna Doro-
ta i Druh Damian. W przerwach, gdy 
malunki przesychały, Druhna pro-
wadziła zajęcia ruchowo- taneczne.  
Zarówno pierwszego dnia, jak i przez 
kolejne nie zabrakło słodkiego poczę-
stunku. 

Dzień II- zajęcia plastyczne z balo-
nami. Powstało stado słoni, świnek 
i gniotków, a czytelnia oraz wszyscy 
uczestnicy zajęć byli biali od mąki. 
Było bardzo sympatycznie, a pomy-
sły na zajęcia podpowiedział nam 
Internet. Równolegle do zajęć pla-
stycznych odbyły się także warsztaty 
fotograficzne, które poprowadził Pan 
Piotr Kanigowski. 

Dzień III - malowanie koszulek i 
turniej „Znajdź w Internecie”. Fre-
kwencja przeszła najśmielsze ocze-
kiwania, ale jakoś się wszyscy po-
mieściliśmy i było bardzo miło. 

W turnieju wzięło udział pięcioro 
uczestników. Wygrał Kuba, udziela-
jąc 100% prawidłowych odpowiedzi. 
Kolejne miejsca zajęli: Oliwia, Bar-
tek, Marcin i Kacper. Gratulujemy!

Dzień IV - warsztaty decoupage, 
prowadzone przez Druhnę Dorotę. 
Przypominamy, iż Druhna Dorota 
prowadzi warsztaty i zabawy w ra-
mach Kreatywnych Animacji i moż-
na takie zajęcia zamówić np. na uro-
dziny dziecka, czy inną imprezę, na 
której są dzieci. Szczegóły na fanpa-
ge’u: www.facebook.com/kreatyw-
neanimacje/

Dzień V - robiliśmy zwierzaki i cu-
daki z rolek po papierze toaletowym. 
Królowały Minionki, ale powstały też 
koty, króliki, pudle, a nawet wam-
piry i Batmany.  Po zajęciach część 
dzieci pod opieką Druhny Julii i Dru-
ha Damiana wyruszyła na plenero-
wą zbiórkę zuchową. 

Dzień VI - zwierzaków ciąg dalszy, 
tym razem wykonaliśmy je z talerzy-
ków papierowych i płyt CD. 

Dzień VII - oprócz warsztatów foto-
graficznych z Panem Piotrem Kani-
gowskim, w naszej Bibliotece odbyły 
się zajęcia luźne. Chłopcy mogli kolo-
rować modele samochodów: ferrari, 
maserati i forda, a dziewczynki za-
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projektować trzy modele balowych 
sukni. Kto chciał, mógł poćwiczyć grę 
w warcaby. Była też gra w twistera, 
monopol i kalambury, a nawet pa-
sjans i saper na komputerze.  

Dzień VIII - turniej warcabowy, a 
potem gra w kalambury i zmodyfi-
kowaną wersję wisielca. W warcaby 
wygrała Dominika, drugie i trzecie 
miejsce zajęli odpowiednio Karol i 
Kacper.  Gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim dzieciom, które wzięły 
udział w grze. 

Dzień IX - trening w państwa-mia-
sta i robienie pomponów z włóczki. 
Było też biblioteczne kino oraz gry 
komputerowe i planszowe.

Dzień X - Kto chciał, wziął udział w 
grze w państwa- miasta, a pozosta-
łe dzieci mogły pobawić się techniką 
decoupage lub pograć w różne gry.

W turnieju zwyciężyła Dominika, 
drugie i trzecie miejsce przypadło w 
udziale Zosi i Marcie. Gratulujemy 
wszystkim uczestniczkom.

Dziękujemy Panu Piotrowi Kani-
gowskiemu, że znalazł czas, aby pod-
szkolić pasjonatów fotografowania 
w trudnej sztuce robienia zdjęć, a 
także Druhnie Dorocie i Jej pomocni-
kom za ciekawe i inspirujące warsz-
taty plastyczne. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom, 
które przychodziły na nasze zajęcia. 
Mamy nadzieję, że każdy bawił się 
dobrze i miło spędził czas. Czasami 
było ciasno, lub gwarno, ale zawsze 
wesoło. Do zobaczenia za rok!

E. Wójcik- Spera
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 2 (192) Wieści Choczewskich brzmi: BŁĘKITNY ZAMEK.
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Barbara Zondziuk, Honorata Łaszewska, Aldona Polesa, Marzena Płotka, Władysława Dettlaff, Emilia Wójcik, Ange-

lika Sawicka, Sebastian Milewski, Małgorzata Król, Wiktoria Cielecka, Mariusz Kwas, Beata Sarzyńska, Beata Stodol-
na, Sylweriusz Goyke, Irena Fidurska, Olga Papke, Adam Leyk.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Sebastian Milewski, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Roksanie  
za wylosowanie zwycięzcy i Nikoli za asystę.

Krzyżówka Serpentyna (32) 

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 7 kwietnia 2016 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka 
„Cuda Azji”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 8 kwietnia w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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model Daewoo (6) – załogant Jazona (9) – maksyma, sentencja (7) – stolica z Muzeum Prado (6) –  obiekt 

żartów zięcia (8) –  kozacki wódz  (6) – raczkuje w zawodzie  (9) –  i Maklakiewicz i Wardejn  (8) – kolorowe okno 

(6) – w parze z Wigurą  (6) – napisał antyutopię o Wielkim Bracie (6) – słynny rycerz króla Artura (8) – otyłość, 

tęgość, nadwaga (5) – różanecznik (6) – tkanina ze stolicą w nazwie (9) 
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