
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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XXVI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 23 marca 2016 r. w Sali Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie odbyła się XXVI sesja 

Rady Gminy Choczewo, podczas której radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025.
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania: przebu-

dowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1306G Sasino – Choczewo w miejscowości Kurowo dł. 0,5 km.
4. Uchwała w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie.
6. Uchwała wprowadzająca zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Chocze-

wo z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
8. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

10. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chocze-
wo Nr XIX/102/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyję-
cia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Choczewo”

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sasino na lata 2016-2023”.

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
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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

Ze wzgórza w bukowym lesie

Redaktor Naczelny: Wioletta Wójcik (od stycznia 2011 roku)
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. 

Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Złożenie tekstu do publikacji jest 
równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem 
zgody na publikację artykułu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Choczewo „Wieści Choczewskie”.

Za treść ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

Informacja
Choczewska Grupa AA zawiesza swoją działalność do odwołania.

SYSTEM INFORMACJI DLA GMINY CHOCZEWO
Jak ważne jest wiarygodne źródło przesłania? Jak ważnym jest by o sprawach gminnych dowiady-

wać się szybko? Czy jest łatwy i szybki sposób na komunikację z mieszkańcami gminy?
System Informacji Gminy Choczewo – To innowacyjny projekt łączący informacje gminne z miesz-

kańcami. To informacje dostępne na wyciągnięcie ręki. Najświeższe wiadomości na tematy związane 
z naszą gminą zawsze w Twoim telefonie i komputerze!

Przejdźmy do rzeczy… Aplikacja mobilna na smartfony z systemem android! (następnie również na 
Windows mobile oraz iOS).

Dzięki dostępowi redakcyjnemu wszystkich ważnych punktów gminnych ZAWSZE będziesz na bieżą-
co. Wystarczy pobrać aplikację... I już!

Aplikacja pokaże powiadomienie po każdym dodanym wpisie do serwisu, dzięki czemu będziesz 
mógł wiedzieć zawsze pierwszy – co dzieje się w naszej gminie.

Oczekujcie, aplikacja jest już w fazie testowej!

Jak nas widzą, tak nas piszą – każ-
dy zna to powiedzenie. Ale parafra-
zując, prawdą jest też, że jak piszemy 
tak nas widzą.

Śledzę pilnie gminne media, od-
wiedzam oficjalny facebook gminy, 
naszych sołectw i organizacji. Często 
aż mnie głowa boli od tego, co jest 
tam napisane. Autorzy zamieszczają 
niedbałe teksty i artykuły, w których 
roi się od błędów językowych, inter-
punkcyjnych, a nawet, o zgrozo – or-
tograficznych, nie wspomnę, że tzw. 
literówka czy brak kropki lub prze-
cinka w odpowiednim miejscu jest 
czymś dość powszechnym. Bardzo 

niepokojące jest to, że autorami w 
większości są urzędnicy gminni. Pra-
ca urzędnika polega także na pisaniu 
tekstów, rozmaitej treści i formy: od 
prostych formularzy po wielostroni-
cowe analizy. Jako autor wypowiedzi 
pisemnej urzędnik zobowiązany jest 
do przestrzegania zasad redagowa-
nia dokumentów komunikatywnych 
i poprawnych pod względem języ-
kowym. Nie chcę nikogo napiętno-
wać, nie jest to moją intencją, więc 
nie przytoczę błędów ostatnio przeze 
mnie znalezionych.

Rozumiem, że nie każdy potrafi po-
prawnie przelać swoje myśli na pa-
pier, ale przecież autor może poprosić 
polonistę o sprawdzenie napisanego 
tekstu i jego korektę. W naszej gmin-
nej szkole jest paru magistrów filolo-
gii polskiej i z pewnością nie odmó-
wiliby.

Już słyszę głosy, że najważniejsza 
jest treść, a błędy mogą zdarzyć się 
każdemu i po prostu się czepiam.

Drodzy czytelnicy, umiejętność 
poprawnego pisania kształcimy od 
szkoły podstawowej. Na sprawdzia-

nie szóstoklasisty jednym z zadań 
jest napisanie krótkiej wypowiedzi 
na zadany temat. Więc, taki argu-
ment mnie nie przekonuje. Forma 
przekazu jest równie ważna jak 
treść. Drażni mnie tekst, w którym 
przekręca się końcówki, zapomina o 
kropkach, przecinkach. Artykuł na-
pisany z błędami, byle jak sformato-
wany tekst na stronie internetowej 
jest lekceważeniem czytelnika.

Choczewo jest podobno gminą tu-
rystyczną, więc potencjalni goście 
odwiedzający nas w wakacje, w do-
bie szeroko rozpowszechnionego In-
ternetu, czerpią informacje o celu 
swojego przyjazdu ze stron interne-
towych. Czytają i wyrabiają sobie 
o nas opinię. Nic dziwnego, że nie-
kiedy lekceważąco odnoszą się do 
mieszkańców gminy.

Proszę zatem autorów, aby za-
dbali o poprawność językową i gra-
matyczną, spójność i zrozumiałość 
swoich pisemnych wypowiedzi oraz 
zamieszczanych komunikatów, bo 
jak piszemy, tak nas widzą.

Marie - Else hrabina Keyserlingk
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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 miesięcy 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”

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO
Radcy przyjmują w poniedziałki i piątki, w godzinach 11.00 – 15.00 w budynku

Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie, sala nr.1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Choczewo, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), informuje, że na tablicy

ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu  Gminy Choczewo,  ul.  Pierwszych  Osadników 17  oraz  na stronie

internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Choczewo

www.bip.choczewo.com.pl, w dniu 11 kwietnia 2016 r. został umieszczony na okres 21 dni wykaz

nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  użytkownika

wieczystego.

Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka
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KILKA SŁÓW O FUNDUSZU SOŁECKIM…
Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectwa na

wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Podstawą prawną

jego funkcjonowania jest aktualnie Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku, która

weszła w życie 20 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301). W sprawie przeznaczenia środków

funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy, na zebraniach wiejskich.

W gminie Choczewo fundusz sołecki funkcjonuje od początku jego istnienia. Pierwsze zebrania

wiejskie  w  sprawie  przeznaczenia  środków  funduszu  sołeckiego  odbyły  się  w  2009  roku  a

pierwsze środki w budżecie gminy wyodrębniono w 2010 roku.

Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w naszej  gminie pozwoliło dotychczas na zrealizowanie

wielu istotnych społecznie przedsięwzięć w sołectwach, takich jak:

-  zagospodarowanie  działek  przeznaczonych  na  cele  rekreacyjno-sportowe  dla  mieszkańców

(powstały place zabaw, altanki, siłownie zewnętrzne),

-zakup  nowych  wiat  przystankowych  oraz  remont  istniejących  przystanków,  zakup  tablic

ogłoszeniowych,

-  dbanie  o  estetykę  w  miejscowościach  (postawiono  kosze  na  śmieci,  ławeczki,  zasadzono

kwiaty,  zakupiono  sprzęt  do  koszenia,  ponoszono  koszty  utrzymania  terenów  zieleni  w

sołectwach),

- remont i budowę chodników,

- remont budynków wykorzystywanych jako świetlice i miejsce spotkań dla mieszkańców,

- organizację spotkań kulturalno-integracyjnych i wyjazdów edukacyjnych

- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zebraniach wiejskich, na których decyduje się o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego

uczestniczy niewiele osób. Należy pamiętać o tym, że prawo do uchwalenia wniosku w sprawie

przeznaczenia środków funduszu przysługuje tylko zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie

zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15

pełnoletnich mieszkańców sołectwa

Liczba osób uczestnicząca w zebraniach wiejskich, na których decydowano o przeznaczeniu

środków funduszu sołeckiego.

Lp. Sołectwo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Borkowo Lęb. 9 11 15 15 22 18 7

2. Choczewko 33 35 32 35 34 31 22

3. Choczewo 34 13 20 34 44 31 19

4. Ciekocino 6 10 18 14 6 10 10

5. Gościęcino 18 16 13 15 12 11 13

6. Jackowo 14 13 2 14 22 24 8

7. Kierzkowo 22 11 15 9 14 12 10

8. Kopalino 12 20 22 28 15 14 7

9. Łętowo 27 21 10 28 17 22 8

10. Sasino 10 27 25 25 18 23 18

11. Słajkowo 12 12 21 14 18 9 12

12. Słajszewo 15 17 12 16 14 16 16

13. Starbienino 15 7 19 15 10 26 18

14. Zwartówko 17 14 29 22 16 24 13

RAZEM 244 227 253 284 262 271 181

Wysokość środków funduszu sołeckiego w latach 2010-2016 przedstawia się następująco:

Rok
Kwota funduszu sołeckiego

(zł)
Kwota wydatkowana (zł)

2010 231.874,00 213.874,81

2011 223.662,00 202.858,24
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weszła w życie 20 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301). W sprawie przeznaczenia środków

funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy, na zebraniach wiejskich.

W gminie Choczewo fundusz sołecki funkcjonuje od początku jego istnienia. Pierwsze zebrania
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pierwsze środki w budżecie gminy wyodrębniono w 2010 roku.

Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w naszej  gminie pozwoliło dotychczas na zrealizowanie

wielu istotnych społecznie przedsięwzięć w sołectwach, takich jak:

-  zagospodarowanie  działek  przeznaczonych  na  cele  rekreacyjno-sportowe  dla  mieszkańców
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-  dbanie  o  estetykę  w  miejscowościach  (postawiono  kosze  na  śmieci,  ławeczki,  zasadzono

kwiaty,  zakupiono  sprzęt  do  koszenia,  ponoszono  koszty  utrzymania  terenów  zieleni  w

sołectwach),

- remont i budowę chodników,

- remont budynków wykorzystywanych jako świetlice i miejsce spotkań dla mieszkańców,

- organizację spotkań kulturalno-integracyjnych i wyjazdów edukacyjnych

- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zebraniach wiejskich, na których decyduje się o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego

uczestniczy niewiele osób. Należy pamiętać o tym, że prawo do uchwalenia wniosku w sprawie

przeznaczenia środków funduszu przysługuje tylko zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie

zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15

pełnoletnich mieszkańców sołectwa

Liczba osób uczestnicząca w zebraniach wiejskich, na których decydowano o przeznaczeniu

środków funduszu sołeckiego.

Lp. Sołectwo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Borkowo Lęb. 9 11 15 15 22 18 7

2. Choczewko 33 35 32 35 34 31 22

3. Choczewo 34 13 20 34 44 31 19

4. Ciekocino 6 10 18 14 6 10 10

5. Gościęcino 18 16 13 15 12 11 13

6. Jackowo 14 13 2 14 22 24 8

7. Kierzkowo 22 11 15 9 14 12 10

8. Kopalino 12 20 22 28 15 14 7

9. Łętowo 27 21 10 28 17 22 8

10. Sasino 10 27 25 25 18 23 18

11. Słajkowo 12 12 21 14 18 9 12

12. Słajszewo 15 17 12 16 14 16 16

13. Starbienino 15 7 19 15 10 26 18

14. Zwartówko 17 14 29 22 16 24 13

RAZEM 244 227 253 284 262 271 181

Wysokość środków funduszu sołeckiego w latach 2010-2016 przedstawia się następująco:

Rok
Kwota funduszu sołeckiego

(zł)
Kwota wydatkowana (zł)

2010 231.874,00 213.874,81

2011 223.662,00 202.858,24

2012 219.220,00 215.729,02

2013 232.396,00 215.775,11

2014 251.870,00 243.196,39

2015 279.515,00 276.675,13

2016 296.786,00 w trakcie realizacji

Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosi 296.786,00 zł z czego ponad 50 tys. zł

sołectwa przeznaczyły na wydatki związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych i

wyjazdów edukacyjnych.  Niestety  tendencja  wydatkowania  środków funduszu  sołeckiego  na

spotkania  integracyjne  jest  wzrostowa.  W  poniższych  tabelach  przedstawiono  jakie  środki

zostały  wydatkowane na spotkania  integracyjne w latach 2012-2015 oraz  jakie środki  zostały

przeznaczone na ten cel w roku 2016 wraz z procentowym udziałem środków przeznaczonych na

integrację do wysokości środków funduszu sołeckiego, przypadających na dane sołectwo.

Wysokość środków funduszu sołeckiego 

wydatkowana na spotkania integracyjne w latach 2012-2015

Lp. Sołectwo 2012 2013 2014 2015

1. Borkowo Lęb. 0,00 1.525,30 3.650,25 5.821,92

2. Choczewko 2.972,20 4.997,48 4.987,72 3.494,65

3. Choczewo 6.596,68 6.774,69 3.971,43 7.226,99

4. Ciekocino 1.370,00 0,00 3.083,82 5.896,38

5. Gościęcino 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Jackowo 0,00 4.960,00 1.509,01 1.553,65

7. Kierzkowo 0,00 3.884,23 924,85 1.172,98

8. Kopalino 918,98 6.395,52 5.199,11 4.647,86

9. Łętowo 2.919,33 3.033,48 3.983,84 3.652,18

10. Sasino 4.999,09 5.999,93 4.116,53 2.600,31

11. Słajkowo 2.947,50 2.993,14 4.002,54 3.969,95

12. Słajszewo 0,00 0,00 0,00 2.779,16

13. Starbienino 1.272,11 3.367,30 995,48 2.374,75

14. Zwartówko 5.588,82 4.728,84 4.914,38 4.995,03

RAZEM 29.584,71 48.659,91 41.338,96 50.185,81

Na rok 2016 sołectwa przeznaczyły na spotkania integracyjne kwotę w wysokości 50.517,00 zł.

Wysokość środków funduszu sołeckiego w roku 2016,

środki przeznaczone na integrację 

oraz udział środków przeznaczonych na integrację w wysokości środków funduszu

przypadających na dane sołectwo

Lp. Sołectwo Wysokość

środków FS

Wydatki na

integrację 

%udział

1. Borkowo Lęb. 13.674,00 4.374,00 31,99

2. Choczewko 21.147,00 2.000,00 9,46

3. Choczewo 37.100,00 8.000,00 21,56

4. Ciekocino 19.279,00 4.050,00 21,01

5. Gościęcino 9.602,00 702,00 7,31

6. Jackowo 16.551,00 3.751,00 22,66

7. Kierzkowo 25.331,00 2.400,00 9,47

8. Kopalino 21.296,00 3.296,00 15,48

9. Łętowo 19.600,00 3.500,00 17,86

10. Sasino 25.406,00 3.406,00 13,41
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2012 219.220,00 215.729,02

2013 232.396,00 215.775,11

2014 251.870,00 243.196,39

2015 279.515,00 276.675,13

2016 296.786,00 w trakcie realizacji

Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosi 296.786,00 zł z czego ponad 50 tys. zł

sołectwa przeznaczyły na wydatki związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych i

wyjazdów edukacyjnych.  Niestety  tendencja  wydatkowania  środków funduszu  sołeckiego  na

spotkania  integracyjne  jest  wzrostowa.  W  poniższych  tabelach  przedstawiono  jakie  środki

zostały  wydatkowane na spotkania  integracyjne w latach 2012-2015 oraz  jakie środki  zostały

przeznaczone na ten cel w roku 2016 wraz z procentowym udziałem środków przeznaczonych na

integrację do wysokości środków funduszu sołeckiego, przypadających na dane sołectwo.

Wysokość środków funduszu sołeckiego 

wydatkowana na spotkania integracyjne w latach 2012-2015

Lp. Sołectwo 2012 2013 2014 2015

1. Borkowo Lęb. 0,00 1.525,30 3.650,25 5.821,92

2. Choczewko 2.972,20 4.997,48 4.987,72 3.494,65

3. Choczewo 6.596,68 6.774,69 3.971,43 7.226,99

4. Ciekocino 1.370,00 0,00 3.083,82 5.896,38

5. Gościęcino 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Jackowo 0,00 4.960,00 1.509,01 1.553,65

7. Kierzkowo 0,00 3.884,23 924,85 1.172,98

8. Kopalino 918,98 6.395,52 5.199,11 4.647,86

9. Łętowo 2.919,33 3.033,48 3.983,84 3.652,18

10. Sasino 4.999,09 5.999,93 4.116,53 2.600,31

11. Słajkowo 2.947,50 2.993,14 4.002,54 3.969,95

12. Słajszewo 0,00 0,00 0,00 2.779,16

13. Starbienino 1.272,11 3.367,30 995,48 2.374,75

14. Zwartówko 5.588,82 4.728,84 4.914,38 4.995,03

RAZEM 29.584,71 48.659,91 41.338,96 50.185,81

Na rok 2016 sołectwa przeznaczyły na spotkania integracyjne kwotę w wysokości 50.517,00 zł.

Wysokość środków funduszu sołeckiego w roku 2016,

środki przeznaczone na integrację 

oraz udział środków przeznaczonych na integrację w wysokości środków funduszu

przypadających na dane sołectwo

Lp. Sołectwo Wysokość

środków FS

Wydatki na

integrację 

%udział

1. Borkowo Lęb. 13.674,00 4.374,00 31,99

2. Choczewko 21.147,00 2.000,00 9,46

3. Choczewo 37.100,00 8.000,00 21,56

4. Ciekocino 19.279,00 4.050,00 21,01

5. Gościęcino 9.602,00 702,00 7,31

6. Jackowo 16.551,00 3.751,00 22,66

7. Kierzkowo 25.331,00 2.400,00 9,47

8. Kopalino 21.296,00 3.296,00 15,48

9. Łętowo 19.600,00 3.500,00 17,86

10. Sasino 25.406,00 3.406,00 13,41

11. Słajkowo 19.839,00 4.000,00 20,16

12. Słajszewo 16.775,00 2.500,00 14,90

13. Starbienino 23.538,00 3.538,00 15,03

14. Zwartówko 27.648,00 5.000,00 18,08

RAZEM 296.786,00 50.517,00

Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców  do  włączenia  się  w  prace  nad  przygotowaniem

wniosków.  Fundusz sołecki  jest  szansą dla obywateli  sołectw,  szansą na zrobienie czegoś

pożytecznego u siebie i dla dobra wspólnego.

Poniżej  przestawiamy  przykładowe  zadania  możliwe  do  realizacji  ze  środków  funduszu

sołeckiego.

1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni

i terenów użyteczności publicznej w sołectwie, zakup i montaż koszy na śmieci, pojemników na

zużyte  baterie,  sprzętu  do koszenia  itp.,  zakładanie  trawników, oczek  wodnych,  skalniaków,

ustawianie  tablic  informacyjnych,  promocyjnych,  specjalnych  drogowskazów  i  innych

elementów małej architektury).

2.  Infrastruktura  rekreacyjna  i  kulturalna  sołectwa  (montaż  ławek,  urządzanie  placów

spotkań, gier i zabaw, zakup namiotów i krzeseł ogrodowych, urządzanie miejsc do wspólnego

organizowania  ognisk  i  grillowania,  budowa,  remont  i  urządzenie  boisk,  budowa  scen  i

zadaszeń  dla  organizacji  występów  artystycznych,  zakup  urządzeń  poprawiających

infrastrukturę  sportową i  rekreacyjną  np.  urządzeń do gry  w koszykówkę,  siatkówkę i  inne

sporty,  zakup  wyposażenia  i  urządzanie  placów  zabaw  dla  dzieci,  budowa  kąpielisk  np.

fragmenty plaż, boiska do piłki „plażowej”, zakupy wyposażenia świetlic wiejskich i sołeckich

obiektów sportowych, zakupy sprzętu komputerowego i audio-video dla świetlicy wiejskiej).

3.  Infrastruktura  komunalna  sołectwa (budowa i  remont  dróg  gminnych  i  chodników np.

brakujące, małe odcinki chodników prowadzące do świetlicy, utrzymanie dróg i chodników oraz

wykonywanie  drobnych  remontów,  budowa  punktów  oświetleniowych  dróg  i  placów

publicznych np. oświetlenie placu zabaw, altany czy spacernika, wiata przystankowa, renowacja

obiektów o charakterze zabytkowym).

4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (organizacja imprez kulturalno – sportowych

np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin itp.).

5.  Edukacja,  kultura,  sport  (prowadzenie  akcji  edukacyjnych  wśród  mieszkańców  sołectwa

dotyczących  ekologii,  prowadzenie  sołeckich  konkursów  dotyczących  poprawy  poziomu

estetycznego wsi, np. najpiękniejsza posesja, ogród itp., organizacja szkoleń dla mieszkańców

wsi  zgodnie  z  ich  potrzebami,  wspieranie  inicjatywy  kulturalnych  i  sportowych  na  rzecz

lokalnego środowiska prowadzonych przez placówki oświatowe, np. zakupy nagród rzeczowych i

sprzętu, dla dzieci i młodzieży).

6. Działania promocyjne  (prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i

zasoby  lokalne,  opracowanie  i  wydanie  folderu  lub  broszury  informującej  o  zabytkach,

produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach, ofercie turystycznej itd.).

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Funduszy Sołeckich:

Kamilla Worotyńska tel. 058/ 572-39-40 wew. 222.
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11. Słajkowo 19.839,00 4.000,00 20,16

12. Słajszewo 16.775,00 2.500,00 14,90

13. Starbienino 23.538,00 3.538,00 15,03

14. Zwartówko 27.648,00 5.000,00 18,08

RAZEM 296.786,00 50.517,00

Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców  do  włączenia  się  w  prace  nad  przygotowaniem

wniosków.  Fundusz sołecki  jest  szansą dla obywateli  sołectw,  szansą na zrobienie czegoś

pożytecznego u siebie i dla dobra wspólnego.

Poniżej  przestawiamy  przykładowe  zadania  możliwe  do  realizacji  ze  środków  funduszu

sołeckiego.

1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni

i terenów użyteczności publicznej w sołectwie, zakup i montaż koszy na śmieci, pojemników na

zużyte  baterie,  sprzętu  do koszenia  itp.,  zakładanie  trawników, oczek  wodnych,  skalniaków,

ustawianie  tablic  informacyjnych,  promocyjnych,  specjalnych  drogowskazów  i  innych

elementów małej architektury).

2.  Infrastruktura  rekreacyjna  i  kulturalna  sołectwa  (montaż  ławek,  urządzanie  placów

spotkań, gier i zabaw, zakup namiotów i krzeseł ogrodowych, urządzanie miejsc do wspólnego

organizowania  ognisk  i  grillowania,  budowa,  remont  i  urządzenie  boisk,  budowa  scen  i

zadaszeń  dla  organizacji  występów  artystycznych,  zakup  urządzeń  poprawiających

infrastrukturę  sportową i  rekreacyjną  np.  urządzeń do gry  w koszykówkę,  siatkówkę i  inne

sporty,  zakup  wyposażenia  i  urządzanie  placów  zabaw  dla  dzieci,  budowa  kąpielisk  np.

fragmenty plaż, boiska do piłki „plażowej”, zakupy wyposażenia świetlic wiejskich i sołeckich

obiektów sportowych, zakupy sprzętu komputerowego i audio-video dla świetlicy wiejskiej).

3.  Infrastruktura  komunalna  sołectwa (budowa i  remont  dróg  gminnych  i  chodników np.

brakujące, małe odcinki chodników prowadzące do świetlicy, utrzymanie dróg i chodników oraz

wykonywanie  drobnych  remontów,  budowa  punktów  oświetleniowych  dróg  i  placów

publicznych np. oświetlenie placu zabaw, altany czy spacernika, wiata przystankowa, renowacja

obiektów o charakterze zabytkowym).

4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (organizacja imprez kulturalno – sportowych

np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin itp.).

5.  Edukacja,  kultura,  sport  (prowadzenie  akcji  edukacyjnych  wśród  mieszkańców  sołectwa

dotyczących  ekologii,  prowadzenie  sołeckich  konkursów  dotyczących  poprawy  poziomu

estetycznego wsi, np. najpiękniejsza posesja, ogród itp., organizacja szkoleń dla mieszkańców

wsi  zgodnie  z  ich  potrzebami,  wspieranie  inicjatywy  kulturalnych  i  sportowych  na  rzecz

lokalnego środowiska prowadzonych przez placówki oświatowe, np. zakupy nagród rzeczowych i

sprzętu, dla dzieci i młodzieży).

6. Działania promocyjne  (prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i

zasoby  lokalne,  opracowanie  i  wydanie  folderu  lub  broszury  informującej  o  zabytkach,

produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach, ofercie turystycznej itd.).

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Funduszy Sołeckich:

Kamilla Worotyńska tel. 058/ 572-39-40 wew. 222.

INTERKAR PLANUJE BUDOWĘ NOWOCZESNEJ 
SIECI ŚWIAŁOWODOWEJ FTTH

W GMINIE CHOCZEWO
Operator telekomunikacyjny „INTER-

KAR” w związku z zakończeniem reali-
zacji projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, pragnie przedstawić 
dalsze plany realizacji swoich działań 
związanych z budową sieci dostępu do 
szerokopasmowego Internetu w miej-
scowościach nieobjętych Unijnym do-
finansowaniem, w tym na terenie 
gminy Choczewo.

Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie infrastruktury szerokopasmo-
wego Internetu w technologii światło-
wodowej FTTH opartej na technologii 
GPON. W ramach realizacji projektu 
planowane jest stworzenie nowej de-
dykowanej infrastruktury teleinfor-
matycznej zapewniającej dostęp do 
szerokopasmowego Internetu dla okre-
ślonej grupy docelowej, którą stanowią 
mieszkańcy miejscowości znajdują-
cych się na obszarach wykluczonych 
cyfrowo, gdzie dostęp do szerokopa-
smowego Internetu jest ograniczony. 
Realizacja niniejszego projektu pozwoli 
na stworzenie wysokiej jakości szkiele-
tu sieci światłowodowej oraz radiowej i 
budowę punktów dostępowych umoż-
liwiających dotarcie do dużej liczby od-
biorców.

Wybudowanie infrastruktury na tych 
terenach przyczyni się do wyrównania 
szans między mieszkańcami mniej-
szych miejscowości i miast. Umożli-
wienie dostępu do szybkiego Internetu 
mieszkańcom ww. terenów wpłynie 
pozytywnie na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i spotęguje niewyko-
rzystany potencjał mieszkańców. Re-
alizacja projektu pozwoli na podłącze-
nie tysięcy abonentów, urzędów, szkół 

i innych instytucji.
W ramach oferty skierowanej do 

mieszkańców ww. miejscowości do-

stępny będzie Internet w pakietach do 
500 Mb/s, natomiast klienci bizneso-
wi będą mogli dodatkowo skorzystać 
z pakietów wraz z podwyższonym 
standardem usług. Dodatkowo w ra-
mach oferty klient będzie mógł skorzy-
stać z podłączenia telewizji w różnych 
konfiguracjach pakietów uzależnio-
nych od oferty programowej.

Wybór techniki światłowodowej 
FTTH pozwala na zwiększanie prze-
pustowości sieci bez konieczności wy-
miany okablowania - w tym celu wy-
starczy wymienić jedynie urządzenia 
aktywne. Obecna przepustowość łącza 
w technologii GPON to 2,5 GB/s.

Po skrupulatnej analizie zapotrze-
bowania rynkowego, która opiera się 
m.in. na:

- doświadczeniach zebranych pod-
czas kilkunastoletniej działalności w 
branży usług dostępu do Internetu,

- opiniach klientów firmy,
- zgłaszanych przez klientów potrze-

bach,
- rozeznaniu tendencji rozwojowych 

rynku,
stwierdzono iż sieć wybudowa-

na przy użyciu tych urządzeń spełni 
wszystkie oczekiwania, a wydatki będą 
adekwatne do wymagań przedsięwzię-
cia. Opisywane rozwiązanie techniczne 
jest optymalne i najbardziej wydajne, 
jeśli chodzi o samą wydajność łącza, 
niską awaryjność, niezależność od wa-
runków atmosferycznych, a także jego 

możliwość przyszłej modyfikacji na 
potrzeby zwiększania przepustowości 
łącza.

INTERKAR jako pierwszy operator 
telekomunikacyjny w powiatach puc-
kim i wejherowskim oferuje rozwiąza-
nie FTTH wykorzystując sieć opartą na 
rozwiązaniu GPON. Jest to Gigabitowa 
Pasywna Sieć Optyczna oferująca naj-
nowocześniejsze rozwiązania w dzie-
dzinie sieci optycznych oraz wyższe 
prędkości transmisji niż w przypad-
ku standardowych sieci opartych na 
łączach światłowodowych. Standard 
GPON jaki wykorzystany został w na-
szej sieci, umożliwia uzyskanie trans-
misji 2,5 Gb/s.

Czym jest FTTH?
FTTH (ang. Fiber To The Home – 

włókno prosto do domu) jest najnowo-
cześniejszym na świecie rozwiązaniem 
w zakresie świadczenia usług teleko-
munikacyjnych polegającym na do-
prowadzeniu szerokopasmowego łą-
cza światłowodowego bezpośrednio do 
lokalu abonenta. Włókno światłowo-
dowe jest doprowadzane bezpośrednio 
z centrali operatora, co oferuje szereg 
zalet, m.in. wysoką niezawodność ze 
względu na wyeliminowanie urządzeń 
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pośrednich pomiędzy centralą, a punk-
tem świadczenia usług.

Zalety technologii światłowodowych 
wykorzystywanych przez firmę INTER-
KAR, w stosunku do rozwiązań opar-
tych na kablach miedzianych:

- oferują nieograniczone przepu-
stowości, dzięki czemu nie występuje 
efekt „wąskiego gardła” jak w przypad-
ku kabli miedzianych, które mają ogra-

niczone pasmo. Obecnie coraz więcej 
klientów posiada telewizory obsługują-
ce cyfrowy sygnał HDTV z dostępem do 
Internetu, które wypierają standardo-
wą telewizję. Przykładowo przepusto-
wość łącza potrzebna do przesyłu ob-
razu w standardzie HDTV Ultra wynosi 
200Mb/s, a obrazu 3D HDTV aż ponad 
280Mb/s. Stosowana przez operatora 
technologia spełnia te wymagania;

- są przyjazne dla środowiska, gdyż 
zużywają znacznie mniej prądu w sto-
sunku do łącz opartych na kablach mie-
dzianych. Jest to technologia pasywna, 
nie potrzebuje zasilania do organizacji 
i rozdzielenia sieci. Nawet przy awarii 
zasilania, sieć światłowodowa będzie 
dalej działać;

- prawdopodobieństwo awarii jest 
zminimalizowane gdyż pomiędzy 
punktem świadczenia usług a centra-
lą, nie ma urządzeń pośrednich. Sieć ta 

jest też odporna na działania zewnętrz-
ne (np. burze);

- nie ma ryzyka spalenia sprzętu 
elektronicznego lub przepięć przy wy-
ładowaniach atmosferycznych, gdyż 
światłowody nie przewodzą prądu;

- są w jednolitym standardzie i w 
przypadku przejścia na technologię, 
np. „10 GPON” (aż do 10 Gbit/s) nie ma 
konieczności wymiany całej instalacji 
jak przy miedzi, a jedynie urządzenia w 
centrali i u abonenta;

- prędkości osiągalne przez światło-
wody eliminują ograniczenia narzuca-
ne przez dotychczasowe technologie;

- mogą zastąpić praktycznie każde 
okablowanie od UTP po kabel koncen-
tryczny, dzięki czemu w jednym włók-
nie można przesyłać wiele usług;

- bezpieczeństwo - transmisja w 
światłowodzie jest trudna do podsłu-
chania.

INTERNET NA TERENIE GMINY CHOCZEWO
W dniu 25.04.2016 r. od godz. 17 do godz. 18:30 w Sali Konferencyjno – Wystawowej budynku CIT przy Urzędzie 

Gminy Choczewo odbędzie się spotkanie z firmą Interkar.
Spotkanie będzie dotyczyło możliwości rozbudowy sieci internetowej (poprzez światłowody) lub rozbudowy 

sieci nadajników bezprzewodowych na terenie Gminy Choczewo.

Zakres rozbudowy istniejącej sieci teletechnicznej (przewodowej i bezprzewodowej) należącej do w/w firmy 
będzie uzależniony od zapotrzebowania mieszkańców (od ilości złożonych deklaracji).

Daniel PETRYK

UWAGA!!! PROSIMY O NIEZWŁOCZNE
PRZEKAZYWANIE formularzy w sprawie

ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Choczewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 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,   zlokalizowanych
na nieruchomościach położonych na terenie gminy Choczewo  . 
Formularze,  które  otrzymaliście  Państwo  wraz  z  decyzją  podatkową,  należy

NIEZWŁOCZNIE złożyć w tut. Urzędzie Gminy. 

ZŁOŻENIE FORMULARZA W SPRAWIE EWIDENCJI ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH  I  PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW JEST OBOWIĄZKOWE!!!
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Choczewo informuje, że w miesiącu  maju  od godz. 7:00 na terenie Gminy Choczewo
odbędzie się bezpłatny     odbiór     odpadów     wielkogabarytowych,     opon     oraz     zużytego     sprzętu
elektrycznego     i     elektronicznego od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (nie     dotyczy
podmiotów     gospodarczych     oraz     domków     letniskowych).
UWAGA!!!  ZUŻYTY  SPRZĘT ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY  MUSI  BYĆ  ODDANY  W  CAŁOŚCI, BEZ
WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI!

Odpady będą obierane przez firmę „AGORA-1” Sp. z o.o. z/s w Lęborku przy ul. Kossaka 81 
(59 862-24-18) w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość wg następującego
harmonogramu:

Data Miejscowość

07.05.2016
(sobota)

Łętowo, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Żelazno, 
Przebendowo, Przebendówko, Zwartowo, Zwartówko,
Zwarcienko, Gościęcino, Łętówko, Borkowo Lęborskie, Borkówko

14.05.2016
(sobota)

Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo, Kurowo, 
Osetnik (Stilo), Sasino

21.05.2016
(sobota)

Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, Osieki Lęborskie, Lublewo, Lublewko, 
Starbienino, Choczewko

28.05.2016 (sobota) Choczewo, Kopalino, Lubiatowo

Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie. Odpady należy wystawiać do godz.
7:00 ustalonego dnia przed bramami posesji lub obok nich, w miejscach umożliwiających dojazd
samochodem ciężarowym. Dopuszcza się wystawienie odpadów na dzień przed planowanym
terminem, w taki sposób aby nie tarasować chodników i nie utrudniać ruchu drogowego. 

Zbiórce     podlegają
- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.)
- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, pierzyny)
- meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych)
- sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, wózki i chodziki dziecięce 
- urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki)
- zużyty sprzęt AGD i RTV (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, komputery itp.)
- stolarka okienne i drzwiowa
- zużyte opony samochodowe, opony ciągnikowe – 1 szt.
Zbiórce     nie     podlegają
- odpady niebezpieczne (farby, lakiery, środki ochrony roślin)
- odpady budowlane (gruz, wełna mineralna,
styropian)
- części samochodowe
- odpady zawierające azbest
- drobne odpady, które można wrzucić do pojemnika
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GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOCZEWIE
Agencja Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa przekazała na rzecz 
publicznych przedszkoli w Gminie 
Choczewo zestawy edukacyjno - dy-
daktyczne, w pozyskaniu których po-
mógł Wójt Wiesław Gębka.

Do Samorządowego Przedszkola w  
Choczewie upominki zostały przeka-
zane w dniu 6 kwietnia. Dzieci, które 
uczęszczać będą do nowopowstałego 
przedszkola w Ciekocinie otrzymają 
upominki we wrześniu.

Przedszkolaki z wielkim zaintere-
sowaniem rozpakowały prezenty, w 
których znajdowały się m. in. farb-
ki, puzzle, gry edukacyjne, bajki i za-
bawki.

Serdecznie dzię-
kujemy Agencji 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rol-
nictwa za tak hoj-
ne obdarowanie 
publicznych przed-
szkoli.

/E.B./

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DORZECZE ŁEBY”

Samorząd Województwa Pomor-
skiego poinformował, że został usta-
lony limit dostępnych środków w 
ramach konkursu na wybór Strate-
gii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność w województwie 
pomorskim (o ile Państwo pamięta-
cie taką strategię złożyła nasza grupa 
31.XII ub. roku. do Urzędu Marszał-
kowskiego).

Obecnie czekamy na ocenę naszej 
strategii przez ekspertów powoła-
nych przez Marszałka Województwa. 
W takiej samej sytuacji są inne gru-
py z naszego województwa.

Na dziś wiemy, iż wartość dostęp-
nych środków w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich - na 
poddziałania 19.2 - Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, 19.3 - Przygotowa-
nie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą dzia-
łania oraz 19.4 - Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji wy-
nosi 36.800.680,91 (EUR). Natomiast 
limit na poddziałania 19.2 i 19.3 wy-
nosi 30.099.276,91 (EUR).

Nadmienić należy że w wojewódz-
twie pomorskim Lokalnych Grup 
Działania w ramach funduszy PROW 
(Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich ) jest 16, natomiast w ramach 
działań PO RYBY ( w skrócie Rybac-
two i Morze) grup jest 8.

My jesteśmy grupą dwufunduszo-
wą czyli obejmuje nas jedno i drugie 
działanie.

RLKS czyli rozwój lokalny kiero-
wany przez społeczność jest konty-
nuacją podejścia LEADER w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wspieranego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW).

Jednocześnie zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami w przypadku 
województwa pomorskiego kwotą 

dostępnych środków przeznaczo-
nych na realizację Lokalnych Stra-
tegii Rozwoju w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 jest limit na poddziałania 
19.2 i 19.3, a wybór strategii dokona 
się biorąc pod uwagę wysokość łącz-
nego wnioskowanego wsparcia jedy-
nie na poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 
2014-2020.

Oznacza to, że w województwie po-
morskim powyższa kwota zostanie 
podzielona do realizowania przez 
Lokalne Grupy Działania następują-
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Dnia 18 marca 2016 
r. odbyła się XVII Sesja 
Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego, podczas 
której radni prze-
znaczyli dodatkowe 
6 mln zł z budżetu 

powiatu na modernizację powiato-
wych dróg. W ramach tych środków 
zostanie wykonany m.in. remont 
drogi Kisewo-Żelazno na odcinku 

Brzeźno Lęborskie – Kisewo, Łęczyce 
– Kostkowo na odcinku w miejsco-
wości Świetlino, Szemud – Jeleńska 
Huta na odcinku Jeleńska Huta oraz 
zostanie wykonany dywanik na od-
cinku Niepoczołowice – Kamienica 
Królewska czy remont nawierzchni 
Luzino – Łebno na odcinku Luzino –
Wyszecino.

Radni przekazali także po 50 tys. 
zł na zakup samochodu pożarnicze-

go dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Redzie, Kniewie i Słajszewie, udzieli-
li wsparcia finansowego Szpitalowi 
Specjalistycznemu w Wejherowie na 
przeprowadzenie prac remontowych 
na Oddziale Pediatrii w wysokości 
150 tys. zł oraz przeznaczyli środki fi-
nansowe na remonty bieżące Domu 
Pomocy Społecznej w Wejherowie w 
kwocie 150 tys. zł.

cych zadań:
W ramach ogłaszanych konkursów 

przez LGD dla lokalnej społeczności:
1. Wspieranie udziału społeczności 

lokalnej w realizacji LSR(czytaj Lo-
kalna Strategia Rozwoju) lub wzmoc-
nienie kapitału społecznego przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lo-
kalnej w zakresie ochrony środowi-
ska i zmian klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań innowa-
cyjnych.

2. Rozwój przedsiębiorczości, w 
tym: zakładanie działalności gospo-
darczej, dywersyfikacja źródeł do-
chodów w gospodarstwie, tworzenie 
i rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego.

3. Tworzenie sieci podmiotów pro-
wadzących działalność na obszarze 

objętym LSR, współpracujących w za-
kresie: świadczenia usług turystycz-
nych, krótkich łańcuchów żywno-
ściowych, rynków zbytu produktów i 
usług lokalnych.

4. Rozwój rynków zbytu, z wyłącze-
niem targowisk.

5. Zachowanie dziedzictwa lokal-
nego.

6. Rozwój ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury: turystycz-
nej lub rekreacyjnej, kulturalnej, 
drogowej gwarantującej spójność te-
rytorialną w zakresie włączenia spo-
łecznego.

7. Promowanie: produktów lokal-
nych lub usług lokalnych, rynków 
zbytu produktów i usług lokalnych, 
turystyki, rekreacji lub kultury.

W ramach projektów współpra-

cy realizowanych przez LGD, w tym 
współpracy międzyterytorialnej (po-
między LGD w ramach jednego woje-
wództwa lub z różnych województw) 
lub współpracy międzynarodowej.

Zachęcamy również do odwiedzin 
naszej strony www.dorzeczeleby.
pl, gdzie staramy się umieszczać 
wszystkie ważne informacje na te-
mat naszych działań i oczywiście do 
wstąpienia w nasze szeregi.

Ewa Horanin Dyrektor Biura

Dawid Prochowski
Specjalista ds. koordynowania 

projektów
LGD „Dorzecze Łeby”

WARSZTATY Z CYKLU PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE
- „EKSPERT DS. DOSTĘPNOŚCI”

Dnia 19 marca 2016 r. w Ośrodku 
Fundacji „Mimo wszystko” w Lubia-
towie odbyły się kolejne warsztaty 
z cyklu „Projektowanie uniwersalne 
– przestrzeń dostępna dla wszyst-
kich” organizowane przez Funda-
cję Machina Fotografika w ramach 
projektu „Wspólne rozmowy – plaże 
dostępne dla wszystkich”, realizowa-

nego z nadmorskimi gminami (rów-
nież z Gminą Choczewo!).

Celem warsztatów było przybliże-
nie zagadnień związanych z popra-
wą dostępności przestrzeni publicz-
nej z uwzględnieniem potrzeb osób 
z ograniczeniami mobilności i per-
cepcji oraz uświadomienie uczestni-
kom jak duża jest rola rzecznictwa 

obywatelskiego w poprawie jakości 
życia w miastach i gminach.

Niestety, po raz kolejny byłam je-
dyną (!) uczestniczką warsztatów…

Pozwólcie Państwo, ze fakt ten po-
zostawię bez komentarza…

/w.w./

Projekt „Wspólne rozmowy-plaże dostępne dla wszystkich” jest dofinansowany ze środków 
EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA DROGI POWIATOWE
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LEŚNICTWO – ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ
ROZMOWA Z NOWYM NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA

CHOCZEWO p. BARTŁOMIEJEM OBAJTEK

W połowie marca Dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku powołał na stanowisko 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chocze-
wo p. Bartłomieja Obajtka, dotych-
czasowego pracownika Nadleśnic-
twa Gdańsk.

Jak zamierza wykorzystać swo-
ją wiedzę i doświadczenie, oraz jaki 
ma plan na zarządzanie Nadleśnic-
twem, zapytałam podczas rozmowy, 
którą przeprowadziłam tuż po obję-
ciu przez p. B. Obajtka stanowiska.

W.W.: Jaką drogę życiową i zawo-
dową przebył Pan, aby znaleźć się w 
Gminie Choczewo i na stanowisku 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Cho-
czewo?

Nadleśniczy Nadleśnictwa Cho-
czewo p. Bartłomiej Obajtek: Od 14 
lat jestem leśnikiem. Ukończyłem 
Wydział Leśny Akademii Rolniczej 
w Krakowie. W trakcie studiów na 
Wydziale Leśnym ukończyłem drugi 
kierunek - geodezję. Swoje wykształ-
cenie uzupełniałem na licznych kur-
sach i szkoleniach, gdzie zdobyłem 
też wykształcenie w zakresie gospo-
darki nieruchomościami – wycena, 
zarządzanie i obrót nieruchomościa-
mi.

Zarządzania przestrzenią uczyłem 
się od początku mojej kariery zawo-
dowej – począwszy od stażysty, po-
przez podleśniczego, specjalistę do 
spraw hodowli lasu, nadzorowałem 
lasy niepaństwowe. Pracowałem w 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krakowie, później w Nadle-
śnictwie Gdańsk, gdzie zajmowałem 
się między innymi opiniowaniem 
planów miejscowych i naruszenia-
mi stanu posiadania. Najdłużej zaj-
mowałem się aspektem prawnym, 
urbanistycznym i chyba to on jest w 

tej chwili w głównej mierze najbar-
dziej problematyczny.

Prowadząc prywatną, niezależ-
ną firmę byłem też często peten-
tem w urzędach i w związku z tym 
umiem patrzeć na problemy z innej 
perspektywy. I chociaż leśnicy nie 
są faktycznie urzędnikami, to coraz 
częściej Nadleśnictwa muszą działać 
jak urzędy.

W ostatnim czasie uczestniczyłem 
też w projekcie jądrowym, na które-
go potrzeby pozyskiwałem i przetwa-
rzałem dane potrzebne do wydania 
decyzji środowiskowej.

W.W.: Jaką ma Pan wizję dzia-
łania Nadleśnictwa Choczewo pod 
Pana kierownictwem?

Nadleśniczy p. B. Obajtek: Las wy-
stępuje na styku terenów rolnych 
oraz terenów o walorach krajobra-
zowych i turystycznych, co sprawia, 
że wymagania wobec nas, leśników 
są większe, a tak naprawdę są to zu-
pełnie inne oczekiwania. Nie może-
my więc patrzeć jednokierunkowo i 
w naszej pracy musimy uwzględniać 
potrzeby każdej ze stron, z uwzględ-
nieniem zrównoważonego rozwoju 
całego obszaru.

Znam Gminę Choczewo i ten re-
gion również w zakresie inwestycyj-
nym i turystycznym. W latach 2007 
– 2016 byłem mieszkańcem gminy. 
Z racji tego, że prowadzę tu firmę, 
poznałem specyfikę regionu i jego 
mieszkańców.

Znam wójtów z obszaru Nadleśnic-
twa Choczewo, więc myślę, że do-
brze nam się będzie współpracować. 
Wiem, że mają dużo ciekawych pla-
nów na rozwój swoich gmin, ale tak 
jak gminy w całej Polsce, borykają 
się z brakiem kapitału.

Dlatego też znając już te problemy, 
wiem doskonale, że pomiędzy samo-
rządem, a innymi jednostkami, w 
tym również Lasami Państwowymi 
musi być współpraca. Musimy pa-
miętać, że obszar lasów zarządza-
nych przez Nadleśnictwa nie jest 
własnością leśników, lecz jest to 
własność Skarbu Państwa. Leśnicy 
gospodarują lasem w oparciu o plan 
urządzania lasu zatwierdzony przez 
Ministra Środowiska, który narzuca 
nam zasady gospodarki. Pokłosiem 
tej gospodarki jest masa drewna, 
którą się pozyskuje i z której w głów-

nej mierze żyjemy. Ale tak naprawdę 
jest ona wypadkowa, bo w całym po-
dejściu i metodyce funkcjonowania 
lasów, do wyniku końcowego, czyli 
masy drewna, dochodzi się z zabie-
gów przeprowadzanych w różnym 
wieku drzewostanu, dostosowanych 
do celu tj. przebudowa drzewosta-
nów. Prowadzone badania na temat, 
siedlisk (badania gleboznawcze) czy 
fitosocjologiczne zwiększają naszą 
wiedzę o tym, co jest na tym terenie. 
Ogromny wpływ na stan naszych 
drzewostanów mają też zmiany w 
środowisku (wahania poziomu wód 
gruntowych czy zmiany klimatycz-
ne).

Dla wspólnego interesu i dobrego 
funkcjonowania ogółu, musi istnieć 
współpraca i współdziałanie, gdyż 
na styku las – grunty, czy też las - in-
westycja, nie sposób czegoś zrealizo-
wać, albo usprawnić bez tzw. doga-
dywania się.

Natomiast wszystko to, co służy 
polepszeniu jakiejkolwiek infra-
struktury, służy równocześnie la-
som, gdyż zwiększa np. bezpieczeń-
stwo pożarowe.

Plan urządzania lasu dotyczy go-
spodarki leśnej, jednak jak wiadomo 
lasy funkcjonują na terenie kon-
kretnych gmin i powiatów, więc i 
Nadleśnictwa muszą brać udział w 
planowaniu przestrzennym, choćby 
jako podmiot mający prawo wnosić 
uwagi i zastrzeżenia do uchwala-
nych przez samorządy planów, które 
muszą być dostosowywane do ro-
snących potrzeb i rozwoju regionów.

Mając wiedzę i doświadczenie zdo-
byte na ten temat podczas pracy w 
Nadleśnictwie Gdańsk, dziś wiem, że 
wizja rozwoju danego miejsca, czy 
przeprowadzenie jakiejś inwesty-
cji jest możliwe do zrealizowania w 
drodze kompromisu uwzględniają-
cego interesy stron i po spełnieniu 
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obowiązujących procedur prawnych.
My, jako leśnicy po pierwsze nie 

powinniśmy zamykać się na projek-
ty, propozycje i potrzeby mieszkań-
ców, bo hipotetycznie, jeśli kiedyś 
jakaś droga zostanie zaprojektowa-
na, to jeżeli my nie uwzględnimy na 
etapie planu połączenia takiej drogi 
z drogami leśnymi, z obciążeniami 
tonażowymi, z przebiegami infra-
struktury, to w przyszłości utracimy 
możliwość prowadzenia racjonalnej 
gospodarki leśnej. Na etapie plano-
wania wszystkie możliwe elementy 
należy uwzględnić, a potem samo-
rządom pozwolić na realizowanie 
danego przedsięwzięcia.

Bo moim zdaniem, leśnictwo to też 
zarządzanie przestrzenią.

W.W.: Do zadań Nadleśniczego 
należy między innymi prowadze-
nie gospodarki leśnej, zarządza-
nie gruntami i nieruchomościami 
Skarbu Państwa pozostającymi w 
zarządzie Lasów Państwowych. Czy 
Nadleśnictwo zamierza zmieniać w 
jakiś sposób użytkowanie obszarów 
będących w jego zarządzie?

Czy planuje np. udostępnienie 
dróg dojazdowych do morza dla 
ruchu kołowego oraz bezpłatnych 
parkingów zlokalizowanych na te-
renach należących do Lasów Pań-
stwowych?

Nadleśniczy p. B. Obajtek: Jako 
turysta i osoba, która z zewnątrz i 
obiektywnie ocenia sytuację, muszę 
stwierdzić, że istnieje ogromne nie-
dopasowanie funkcji do obecnego 
stanu. Za dużo przyjmujemy ludzi 
na zbyt małą powierzchnię. Wbrew 
pozorom, turysta dla leśnika i lasów 
jest bardzo pozytywnym elementem. 
I to nie jest tak, że lasom „nie pasuje” 
turysta… Jest wręcz odwrotnie: tury-
sta to nasz sprzymierzeniec. Jednak 
turysta przyjeżdża tu nie tylko dla la-
sów, ale głównie dla morza. Lasy jak 
wiadomo oddzielają morze od tere-
nów zabudowanych, ale też służą do 
zachowania tych obszarów chroniąc 
je m.in. przed erozją wietrzną. Linia 
styku i wzajemnych korzyści jest 
bardzo duża, ale nie możemy skupiać 
nieuporządkowanej turystyki na tak 
małym obszarze, bo działa ona wów-
czas destrukcyjnie na środowisko 
i powoduje szereg zagrożeń. Moim 
celem jest więc rozproszenie turysty-
ki w Gminie Choczewo na większej 
powierzchni. Żeby rozproszyć ją, ko-
nieczne jest udostępnienie większej 
powierzchni, które wiąże się z prze-
budową infrastruktury leśnej. Dla 

zrealizowania między innymi tego 
celu, pod koniec marca podpisałem 
umowę o wartości blisko 2 mln zł. 
na realizację projektu pn. „Ochrona 
pasa nadmorskiego przed nadmier-
ną presją turystyczną” (czyli walka 
z nadmiernym ruchem turystycz-
nym), w ramach którego planujemy 
przebudowę dróg leśnych tak, aby 
rozłożyć ruch turystyczny na więk-
szy obszar i ucywilizować go tak, aby 
był płynniejszy.

W ramach tego projektu zamie-
rzamy poprawić nawierzchnię tych 
dróg oraz zorganizować miejsca po-
stojowe, czy toalety.

Program dotyczy trzech lokalizacji: 
drogi do morza w Słajszewie, na któ-
rej nawiewające wydmy utrudniają 
komunikację. I choć obecnie droga ta 
nie jest objęta bardzo dużym ruchem 
turystycznym, to poprawa stanu jej 
nawierzchni ma właśnie na celu 
umożliwienie turystom zwiększenia 
częstotliwości korzystania z tej drogi.

Druga lokalizacja to droga nad mo-
rze w Lubiatowie (w kierunku ośrod-
ka wypoczynkowego i dzierżawio-
nego parkingu nad morzem). Drogę 
tę planujemy poszerzyć, utwardzić i 
wyodrębnić drogę dla rowerów. Jed-
nak z uwagi na to, że kierowcy nie 
mając możliwości zaparkowania 
samochodów na parkingu nad mo-
rzem (mała pojemność), należałoby 
również zastanowić się nad wpro-
wadzeniem tam ruchu jednokie-
runkowego poprzez połączenie jej z 
drogą pożarową za Ośrodkiem Wik-
toria i zrobieniem pętli przechodzą-
cej dalej przez Kopalino. Utworzenie 
dodatkowych miejsc na krótki po-
stój dla samochodów (np.: 15 minut) 
i miejsc dla niepełnosprawnych, 
oraz parkingu w Kopalinie, rozłado-
wałoby często występujące korki i 
stworzyłoby szansę do korzystania 
przez turystów z dłuższego odcinka 
naszych plaż. Oczywiście wszyst-
ko zależy od współpracy z Urzędem 
Gminy Choczewo odpowiedzialnym 
za planowanie przestrzenne. W przy-
szłości chciałbym dążyć do tego, aby 
parking nad morzem był bezpłatny 
jeżeli pozostanie w zarządzie Lasów 
Państwowych, ale też istnieje moż-
liwość prawna moim zdaniem wła-
ściwsza, aby kwestie komunikacji 
realizował urząd gminy.

Udostępnianie dróg leśnych z po-
prawą standardu zabezpiecza mie-
nie oraz zapewnia ewakuację ludzi 
w przypadku jakiegokolwiek zagro-
żenia. Wziąwszy pod uwagę kosówkę 
i bardzo słabe siedliska nadmorskie 

(łatwopalne), gdzie rozprzestrzenia-
nie ognia jest bardzo szybkie może 
dojść do kataklizmu na niewyobra-
żalną skalę. Konieczne jest więc 
szczególnie na tamtym terenie za-
dbanie o to, aby ruch turystyczny 
rozproszyć i poprawić nawierzch-
nie udostępnionych dróg, gdyż w tej 
chwili stan tych dróg jest fatalny. 
Piesi i rowerzyści przemieszczający 
się w tumanach kurzu wzbijanych 
przez przejeżdżające samochody - to 
zły obraz Lasów Państwowych i Gmi-
ny Choczewo.

Drogą, którą chcemy udostępnić 
dla samochodowego ruchu tury-
stycznego jest droga w kierunku 
WTZ Fundacji „Mimo Wszystko”, któ-
ra to droga jest najbardziej predyspo-
nowana do turystyki, gdyż ma dobrej 
jakości asfaltową nawierzchnię, a na 
końcu parkingi. I choć są one przed-
miotem umowy dzierżawnej podpi-
sanej z Fundacją, to jej przedstawi-
ciele wyrazili wolę rozmów na temat 
udostępnienia tego terenu. Moim 
głównym celem jest zorganizowanie 
turystom dobrego dojazdu i szero-
kiego dostępu do morza, zmniejsza-
jąc oddziaływanie na las. Chciałbym 
też umożliwić bezproblemowe do-
tarcie do morza osobom niepełno-
sprawnym. W tym celu już pozyska-
no pieniądze na realizację drogi od 
parkingu do morza. Nawierzchnia 
umożliwi osobie na wózku dojazd na 
samą plażę.

Kolejnym krokiem Nadleśnictwa 
Choczewo będzie stworzenie moż-
liwości zwiedzania wydmy Lubia-
towskiej w uwzględnieniu i zacho-
waniu ochrony tak cennego terenu. 
Wydma jest niewątpliwą atrakcją 
naszej gminy, ale nieuporządkowa-
na obecnie turystyka więcej szkodzi 
niż ochrania. Chciałbym też, aby 
nasza dostrzegalnia pożarowa, jako 
kolejna atrakcja turystyczna była 
udostępniona zwiedzającym. Jednak 
przejście na automatyczny termowi-
zyjny system monitoringu wymaga 
znacznych środków finansowych, 
których w tej chwili jeszcze nie po-
siadamy.

W najbliższym czasie na pewno 
będę próbował zlikwidować naru-
szenia, które są na naszych gruntach 
w pobliżu byłej jednostki wojskowej. 
Spotkałem się już ze stroną wojsko-
wą i rozmawialiśmy o problemie tej 
nielegalnej zabudowy.

W.W.: Jezioro Choczewskie to 
miejsce również bardzo atrakcyj-
nie turystycznie. Czy Nadleśnictwo 
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planuje szersze jego zagospodaro-
wanie i przywrócenie na nim ruchu 
turystycznego?

Nadleśniczy p. B. Obajtek: Jezioro 
Choczewskie jest alternatywą dla tu-
rystów, którzy spotykając się z zim-
nym Bałtykiem jadą nad jezioro. W 
najbliższych miesiącach zorientuje-
my się jakie są potrzeby w zakresie 
pojemności, która jednak jest tam 
dość ograniczona. Na pewno je-
stem za tym, aby były nad jeziorem 
trzy bezpieczne parkingi dostępne z 
trzech miejscowości, a także za tym, 
aby poprawić stan techniczny dróg 
dojazdowych do jeziora i postawić es-
tetyczne pomosty. Oczywiście nie bez 
znaczenia jest sprzątanie i porządko-
wanie tego terenu, za co współodpo-
wiedzialność zadeklarowała gmina. 
Gdy już uda się zainstalować moni-
toring termowizyjny w naszych la-
sach, to stałym monitoringiem obej-
miemy miejsca turystyczne, również 
nad jeziorem. Jezioro lobeliowe jest 
bardzo cennym siedliskiem i jako 
obszar Natura 2000, objęte jest szcze-
gólną ochroną. Dlatego też nie mo-

żemy dopuścić do tego, aby tereny 
wokół niego stały się wysypiskiem 
śmieci.

W pierwszych dniach mojego 
urzędowania spotkałem się z wój-
tami gmin z terenu Nadleśnictwa 
Choczewo, aby zdefiniować potrze-
by mieszkańców i ich oczekiwania 
względem Lasów Państwowych. Bo 
tak naprawdę to właśnie oni, jako 
włodarze swoich gmin wiedzą najle-
piej ilu turystów odwiedza gminy, w 
jakim kierunku gminy chcą się roz-
wijać i w jaki sposób możemy sobie 
pomóc. Wspólnie będziemy szukać 
rozwiązań i funduszy, które niestety 
odgrywają bardzo dużą rolę w prze-
modelowaniu istniejącego systemu 
turystycznego.

W związku z tym, że do sezonu 
letniego zostało już bardzo niewie-
le czasu, nie zdołam przed tym cza-
sem wprowadzić tych zmian. Ale na 
pewno będę szukał kompromisów 
i alternatywnych rozwiązań, aby 
zwiększyć i polepszyć możliwości tu-
rystyczne Gminy Choczewo.

W.W.: Od dłuższego czasu Gmi-
na Choczewo zabiega o zamianę 
budynków Nadleśnictwa, dzierża-
wionych przez Gminę na potrzeby 
OSP Choczewo, na grunty będące w 
posiadaniu Gminy. Na jakim etapie 
jest obecnie ta zamiana?

Nadleśniczy p. B. Obajtek: Każda 
zamiana ma dla Lasów Państwo-
wych służyć poprawie efektywności 
funkcjonowania w przestrzeni. W 
pierwszej kolejności zamieniamy się 
na takie grunty, które stanowią en-
klawy i przylegają do naszych grun-
tów. Proces zamiany trwa, z tym że 
szukamy lepszych alternatyw za-
miennych.

W Generalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych są obecnie opracowywane 
schematy współpracy z samorząda-
mi, które w przyszłości będą miały 
ułatwić realizację wspólnych zadań.

W.W.: Dziękuję za rozmowę i ży-
czę powodzenia w realizacji tych 
zamierzeń, które będą dobrze słu-
żyć mieszkańcom i odwiedzającym 
gminę turystom.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WEJHEROWIE

DROGA BABCIU! DROGI DZIADKU! UWAŻAJCIE NA 
OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ ZA KREWNYCH!

Oszuści „na wnuczka” i „na poli-
cjanta” wciąż oszukują starsze oso-
by. Wyłudzają pieniądze od naszych 
babć, mam, cioć, dziadków, ojców i 
wujków. Nie bądźmy obojętni i wcze-
śniej ostrzegajmy naszych krewnych 
przed osobami podszywającymi się 
pod członków rodziny czy policjan-
tów. Nie pozwólmy, aby nasi najbliż-
si stracili dorobek swojego życia.

Policjanci przestrzegają Polaków 
przed oszustami wyłudzającymi 
od starszych osób pieniądze meto-
dą na tzw. wnuczka czy policjanta. 
Sprawcy tego typu oszustw są czę-
sto zatrzymywani dzięki pomocy 
osób, które mają świadomość tego, 
że mogą zostać oszukane. Niestety 
wciąż do policjantów docierają infor-
macje o kolejnych pokrzywdzonych. 
Kiedy starsza osoba odbiera telefon 
od rzekomego „policjanta” z prośbą 
o pomoc w zatrzymaniu oszustów 
działających metodą na tzw. wnucz-
ka, często przekazuje przestępcom 

oszczędności całego życia.
Przy tego typu przestępstwach 

bardzo ważną rolę odgrywa profi-
laktyka, której głównym celem jest 
uświadomienie osób starszych przed 
grożącym im niebezpieczeństwem 
ze strony oszustów. Funkcjonariusze 
chcą tym przekazem zainteresować 
także młodsze osoby, które dzięki 
bezpośrednim kontaktom z rodzica-
mi, dziadkami i innymi starszymi 
osobami w rodzinie, mogą przekazać 
im niezbędną wiedzę. 

Od wielu miesięcy w bankach pro-
wadzone są działania edukacyjne w 
oddziałach – udzielane są porady na 
jakie sytuacje zwracać uwagę i jak 
reagować na próbę wyłudzenia. W 
bankowych wydawnictwach klienci 
również są ostrzegani przed działa-
niami przestępców i uwrażliwiani na 
to, aby porozmawiać z pracownikiem 
przed dokonaniem dużej wypłaty czy 
nieplanowanego przelewu na czy-
jeś konto. Prowadzone są również 
działania informacyjne w mediach. 
Kampania edukacyjna przynosi wy-
mierne efekty – już niejednokrotnie 
dzięki czujności pracowników udało 
się zapobiec tego rodzaju oszustwom 
- w ciągu ostatniego roku we współ-

pracy z Policją udało się udaremnić 
kilkadziesiąt oszustw metodą „na 
wnuczka” i „na policjanta”.

Zawsze w takich i podobnych sy-
tuacjach policjanci czekają na tele-
fon, tym bardziej, że sprawcy mogą 
obserwować potencjalne ofiary. Dla-
tego im szybciej Policja otrzyma sy-
gnał, tym szybciej zareaguje.

Pamiętajmy, że zasada „ograni-
czonego zaufania” do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli 
często o niej zapominają, stając się 
ofiarami własnej łatwowierności i 
braku rozwagi. Oszuści wykorzystu-
ją ufność oraz dobre serce osób, któ-
re nie potrafią odmówić pomocy w 
trudnej sytuacji.

W przypadku jakichkolwiek podej-
rzeń, że telefonująca osoba nie jest 
członkiem rodziny, czy prawdziwym 
funkcjonariuszem tylko oszustem, 
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE PO-
WIADOMIENIE POLICJI pod nr 997 lub 
112. (źródło: KGP)
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GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w drugi i czwarty po-

niedziałek każdego miesiąca, w godz. 15.00 - 17.00 do budynku Urzędu Gminy w Choczewie przy ul.

Pierwszych Osadników 17, tel. 782 662 225 

ZADANIA GMINNEGO PUNKTU
 KONSULTACYJNEGO:

 motywowanie  osób  uzależnionych,

jak i  współuzależnionych do podję-

cia  psychoterapii  w  placówkach  le-

czenia  uzależnienia,  kierowanie  do

leczenia specjalistycznego,

 motywowanie  osób  pijących  ryzy-

kownie  i  szkodliwie,  ale  nieuzależ-

nionych,  do  zmiany  szkodliwego

wzoru picia,

 udzielanie  wsparcia  osobom po za-

kończonym  leczeniu  odwykowym

(np. poprzez rozmowy podtrzymują-

ce, uruchomienie przy punkcie gru-

py wsparcia  dla osób po zakończo-

nym  leczeniu  w  placówce  odwyko-

wej),

 rozpoznawanie  zjawiska  przemocy

domowej,  udzielanie  stosownego

wsparcia  i  informacji  o  możliwości

uzyskania pomocy i  powstrzymania

przemocy,

 inicjowanie  interwencji  w  przypad-

ku diagnozy przemocy domowej,

 gromadzenie  aktualnych  informacji

na temat dostępnych miejsc pomocy

i kompetencji poszczególnych służb i

instytucji  z  terenu  gminy,  powiatu,

województwa,  które  powinny  być

włączone  w  systemową  pomoc  dla

rodziny,

 rozpoznawanie  innych  zagrożeń  i

patologii,

 prowadzenie profilaktycznej działal-

ności 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 bez-

płatnie. 
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W wielką sobotę swoje rozgrywki 
zakończyli zawodnicy I Amatorskiej 
Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gmi-
ny Choczewo. Od 16 stycznia do 26 
marca rozegrano w sumie 11 kole-
jek, a liczba zawodników oscylowała 
w granicach 150. Poziom sportowy 
rozgrywek był wysoki i zbliżony do 
siebie na co wskazuje „spłaszczona” 
tabela.

Należy dodać, iż przed ostatnią ko-
lejką szanse na podium miało aż 6 
drużyn. W pierwszym meczu tej ko-
lejki walczące o podium ETP Sasino 
i Łorzeł Choczewo stworzyły bardzo 
dobre widowisko i ostatecznie wy-
grało ETP 8:4. ETP Sasino tym sa-
mym rzutem na taśmę zakończyło 
rozgrywki na 3 miejscu wygrywając 
4 ostatnie mecze z rzędu. Łorzeł na-
tomiast po bardzo dobrym początku 
potem obniżył loty i ostatecznie zo-
stał sklasyfikowany na 6 miejscu.

W kolejnym meczu pierwszy w ta-
beli LKS Choczewo musiał wygrać z 
ostatnim (po wycofaniu się Pałacu 
Ciekocinko) zespołem Zwartowa. LKS 
postawił kropkę nad i wygrywając 
11:4, jednakże Zwartowo napędziło 
trochę strachu liderowi, bo dość dłu-
go prowadziło. Ostatecznie Zwarto-
wo mające przez całą ligę problem z 
wykończeniem swoich akcji zakoń-
czyło rozgrywki na 10 miejscu, a LKS 
pozostał już do końca na pozycji lide-
ra wygrywając całą ligę. Gratulacje! 
Następnie z racji tego, iż Pałac Cie-
kocinko wycofał się z rozgrywek po 
8 kolejkach, zespół „młodego” Sasina 
otrzymał walkower, dzięki które-
mu ostatecznie zajął miejsce 4 co na 
pewno ich nie zadowoliło, ponieważ 
ta drużyna strzeliła najwięcej bra-
mek, a jej liderzy czyli Szymon Ku-
berski i Kamil Godula byli odpowied-
nio 1 i 3 w klasyfikacji strzeleckiej ligi 
zdobywając tylko we dwójkę 77 goli.

Kolejny mecz w tej finałowej kolej-
ce to Starbienino - Huzar Choczewo. 
Był to mecz o tzw. „pietruszkę”, gdyż 
obie drużyny zakończyły zmagania 
w środku stawki. W tym meczu lider 
drużyny Starbienina - Mariusz Mal-
lek ps. Diabeł, popisał się podwójnym 
hat-trickiem, by ostatecznie z 39 go-
lami ustąpić miejsca tylko Szymono-
wi Kuberskiemu.

Huzar tak jak przez cały turniej 
grał dobry futsal, wykorzystując 
swój potencjał młodych zawodników 
głównie w końcówkach meczy. Mecz 
Bałtyku Łętowo z Jackowem rozpo-
czął na dobre emocje towarzyszące 

tej kolejce.
Drużyna z Jackowa dzielnie wal-

czyła, jednakże to Łętowo, by stanąć 
na „pudle” musiało wygrać i zrobiło 

Futsal 2016
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CHOCZEWSKA LIGA FUTSAL

TABELA

Miejsce Nazwa Mecze Bilans Punkty

1 LKS Choczewo 11 91 – 49 25

2 Bałtyk Łętowo 11 48 - 32 24

3 ETP Sasino 11 53 - 49 22

4 Sasino 11 97 - 50 21

5 FC Gilbud Choczewko 11 49 – 47 21

6 Łorzeł Choczewo 11 52 – 58 19

7 Ciekocino 11 60 – 48 19

8 Starbienino 11 71 – 58 18

9 Huzar Choczewo 11 62 – 73 13

10 Jackowo 11 40 – 69 7

11 Zwartowo 11 33 – 75 6

12 Pałac Ciekocinko* 8 20 – 58 0

*Pałac Ciekocinko po rozegraniu 8 kolejek wycofał się z rozgrywek

to wygrywając 5:1. Tym sposobem 
Bałtyk zakończył rozgrywki na za-
służonym 2 miejscu w dużej mie-
rze dzięki swojemu bramkarzowi 
- Łukaszowi Robakowskiemu, który 
został uznany najlepszym bramka-
rzem ligi. Jackowo zakończyło roz-
grywki na 10 miejscu z dorobkiem 7 
punktów.

Wisienką na torcie był mecz Cie-

kocina z FC Gilbudem Choczewko. 
Drużyna z Choczewka, by zostać na 
podium musiała wygrać, ale nie za-
mierzała im tego ułatwiać drużyna 
Ciekocina niesiona dopingiem nie 
tylko swoich kibiców ale również 
z Łętowa i Sasina. Do przerwy to 
Choczewko wygrywało jednakże po 
zmianie stron rozpoczęła się koncer-
towa gra Ciekocina, którzy wygrali 

dla nich tzw. mecz „o nic” 5:3 i chwa-
ła im za sportową postawę! FC Gilbud 
Choczewko ostatecznie zajął 5 miej-
sce i może czuć spory niedosyt.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DRUŻY-
NOM ZA SPORTOWĄ RYWALIZACJĘ I 
NIEZAPOMNIANE EMOCJE!

ORGANIZATORZY I AMATORSKIEJ 
LIGI FUTSALU O PUCHAR WÓJTA GMI-
NY CHOCZEWO

I CHOCZEWSKA LIGA FUTSAL
KLASYFIKACJA STRZELCÓW

45 goli – Szymon Kuberski (Sasino)
39 goli – Mariusz Mallek (Starbienino)
32 gole – Kamil Godula (Sasino)
22 gole – Krzysztof Obrzut (LKS)
20 goli – Maciej Orański (Jackowo), Arek Obrzut (LKS)
17 goli – Szymon Orański (Ciekocino), Marcin Róg (Łorzeł)
15 goli – Przemysław Fryc (Ciekocino)
14 goli – Michał Papke (Łętowo), Mateusz Fetta, Maciej Bieszk (Huzar)
13 goli – Grzegorz Ceynowa (Huzar), Maciej Szylke (LKS)
12 goli – Adam Błochowiak (Starbienino), Tomasz Gosz (Choczewko), Krzysztof Baran (Łorzeł)
11 goli – Michał Dettlaff (LKS)
10 goli – Grzegorz Wittbrodt (LKS), Szymon Kiedrowski (Choczewko), Bartosz Paździo (Huzar)
9 goli – Michał Pytel (Łorzeł), Jakub Malinowski (Ciekocino), Witt Nierubiec (ETP)
8 goli – Grzegorz Okoń (Łętowo), Zielaskiewicz (Starbienino)
7 goli – Rafał Fusowski (Łorzeł), Darek Godula, Mateusz Stanuch (ETP)
6 goli – Marcin Mruk (Huzar), Przemek Róg (Pałac), Julian Sawicki (Choczewko), Łukasz Mruk (Ciekocino), Sz. Fryc 

(Ciekocino), Krystian Węska (ETP)
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Jak co roku w Kielcach obecni są 
przedstawiciele Gminy Choczewo 
promując gminę na międzynaro-
dowych targach turystyki wiejskiej 
Agtotravel. W tym roku byli to: Se-
kretarz Gminy Choczewo Robert Lor-

biecki, Pani Prezes Choczewskiego 
Stowarzyszenia Agroturystycznego 
Aleksandra Gawryszewska oraz Pani 
Podinspektor ds. turystyki i promocji 
gminy Joanna Tatak – Flis. Stoisko 
Gminy Choczewo cieszyło się dużym 

zainteresowaniem o czym świadczy 
fakt, iż rozdano wszystkie gadżety 
reklamowe a było ich niemało. Trze-
ba mieć nadzieje, że przełoży się to 
na ilość turystów którzy odwiedzą 
nas w tym roku…

/P.W./

VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i 
Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 8-10.IV.2016 r.

STÓŁ WIELKANOCNY W STARYM POLU W DNIU 
15.03.2016 r.

Nastrój Świąt Wielkanocnych prze-
minął. W pamięci pozostały wspa-
niałe chwile przeżywanych Świąt w 
rodzinnym gronie.

Koleżanki z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Sasina i Kierzkowa mają 
w pamięci cudowny nastrój Stołu 
Wielkanocnego w Starym Polu. Tam 
zostałyśmy zaproszone już po raz 
kolejny. Organizatorzy Stołu Wielka-
nocnego zaprosili 22 Koła Gospodyń 
Wiejskich z woj. pomorskiego. KGW 
Sasino na ten uroczy przegląd tra-
dycji wielkanocnej przygotowało do 
prezentacji i degustacji ciasta wiel-

kanocne takie jak: mazurek wiel-
kanocny, baba drożdżowa, babeczki 
wielkanocne, baby gotowane, bara-
nek z ciasta ucieranego oraz pasztet 
w kształcie zająca.

Na sali było kolorowo, pachnąco, 
smacznie i świątecznie.

Koleżanki z KGW Kierzkowo pre-
zentowały swoje piękne prace z wi-
kliny papierowej, które wzbudzały 
zachwyt i zainteresowanie, w jaki 
sposób makulaturze gazetowej dać 
drugie życie.

Wyjazd do Starego Pola był potrzeb-
ny, bo dał nam szansę po raz kolejny 

udowodnić, że kobiety wiejskie są ar-
tystkami – potrafią gotować pyszne 
potrawy, dekorować stoły, wymie-
niać się doświadczeniami, przepisa-
mi i tworzyć piękne rękodzieło.

Dziękujemy władzom Gminy Cho-
czewo, że otrzymaliśmy bezpłatny 
przejazd do Starego Pola.

Dziękujemy również Pani Sylwii 
Płotka za to, że była z nami i doku-
mentowała to wspaniałe wydarze-
nie.

My odwzajemniłyśmy to godnym 
reprezentowaniem naszej gminy.

Genowefa Kramek
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W sobotę 9 kwietnia 2016 r. w Sali 
sportowej Zespołu Szkół w Choczewie 
odbył się Bal Seniora. Już od wielu lat 
najstarsi mieszkańcy Gminy Chocze-
wo raz w roku przybywają licznie na 
organizowaną przez Urząd Gminy 
cykliczną imprezę, aby dobrze bawić 
się w gronie przyjaciół i znajomych. 
Doroczny Bal Seniora jest dla wielu 
z nich jedną z nielicznych okazji do 
spotkania z dawno niewidzianymi 
znajomymi, a także do wspólnych 
rozmów, wspomnień i wzruszeń…

Wśród gości zaproszonych na te-
goroczny Bal byli między innymi: 
p. Wojciech Rybakowski - Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego, p. Piotr Hałuszczak - Prezes 
Pomorskiego Związku Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych, p. Wa-
cław Potrykus - Przewodniczący Wej-
herowskiego Zarządu Koła PZRiE, p. 
Katarzyna Olszowiec - Dyrektor KBS 
O/Choczewo oraz p. Genowefa Błahu-
szewska – były, długoletni pracow-
nik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Cho-
czewie oraz dzieci z Samorządowego 
Przedszkola wystąpiły z okoliczno-
ściowym programem artystycznym 
dedykowanym wszystkim senio-
rom. W rolę prowadzącego imprezę 
z powodzeniem wcielił się Dyrektor 
Zespołu Szkół Pan Andrzej Soboń.

Smaczny poczęstunek dla gości 
przygotowany przez pracowników 
kuchni pod kierunkiem p. Krzysztofa 
Lewańczyka, serwowali pracownicy 
Urzędu Gminy.

Do tańca i wspólnej zabawy przy-
grywał niezastąpiony zespół BMW, 
którego wykonania tanecznych hi-
tów przyciągały na parkiet nawet 
najstarszych seniorów.

Jak zwykle, punktem kulminacyj-
nym balu był moment, gdy na salę 
wjechał przepiękny tort przygotowa-
ny specjalnie na tę okazję przez cu-
kierników z Cukierni w Bożmypolu.

Tradycyjnie już podczas Balu Wójt 
Gminy p. Wiesław Gębka wręczył 
„Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” parom z 50-cio i 60-cio let-
nim stażem małżeńskim.

Wśród odznaczonych znalazły się 
pary małżeńskie:

Państwo Sabina i Edmund Barto-
siewicz, Państwo Teresa i Adam Lu-
lek, Państwo Henryka i Stanisław 
Milewicz, Państwo Elżbieta i Zyg-
munt Okoń, Państwo Krystyna i Bru-
non Płotka, Państwo Anna i Zygmunt 
Praszczak, Państwo Zofia i Kazimierz 
Strycharczyk, państwo Teresa i Józef 
Wiśniewscy oraz Państwo Genowefa 
i Henryk Lewandowscy.

W trakcie balu sześciu Paniom uro-
czyście wręczone zostały wyjątkowe 
odznaczenia: „Order Serca – Matkom 

Wsi”. Order jest symbolem uznania 
za matczyny trud włożony w wycho-
wanie młodego pokolenia Polaków 
– Patriotów, za kształtowanie w ro-
dzinnym domu i środowisku huma-
nistycznych postaw moralnych. To 
także uznanie za niestrudzoną pra-
cę, za autentyczne zaangażowanie 
w upowszechnianie cnót obywatel-
skich, za aktywność społeczno - za-
wodową w środowisku wiejskim i 
umiłowanie rodziny. Przyznaje go 
Zarząd Krajowego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych 
na wniosek lokalnych KGW. Wyróż-
nienie to otrzymały: p. Józefa Gołaś, 
p. Helena Domaros, p. Ewa Godula, p. 
Barbara Joachimiak, p. Marta Łasiń-
ska oraz p. Krystyna Gabryelska.

Natomiast Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cho-
czewie p. Danuta Karmazy przekaza-
ła p. Ewie Świątek ze Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk 
Nadziei”, rower będący darem Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.

Pragniemy bardzo serdecznie po-
dziękować p. Barbarze Cholka za 
przygotowanie przepięknej dekora-
cji Sali, p. Krzysztofowi Lewańczyk i 
całej obsłudze kuchni za przepyszny 
poczęstunek, p. Andrzejowi Sobo-
niowi za współpracę i prowadzenie 
imprezy, Paniom: Henryce Soboń, 
Natalii Jażdżewskiej-Kowalewskiej, 

BAL SENIORA 2016

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
W dniach 11 i 12 marca 2016 r. w Gminie Choczewo odbyła się wielkanocna zbiórka żywności organizowana przez 

Stowarzyszenie „Razem”.
Łącznie przez dwa dni zebrano 785,47 kg żywności (555,30 kg w piątek i 230,17 kg w sobotę). Artykuły spożywcze 

oddać można było w sklepie Melan i Delikatesach k. PKS w Choczewie oraz w sklepie „u Teresy” w Borkowie Lębor-
skim. Zebrane dary organizatorzy przekazali głównie osobom w podeszłym wieku. W sumie było to 57 świątecznych 
paczek.

W imieniu obdarowanych, dla których była to bardzo potrzebna pomoc oraz organizatorów składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, którzy wzięli udział w tej szlachetnej akcji.

Stowarzyszenie „Razem”
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Renacie Banaś i Paniom z Przedszko-
la za przygotowanie wraz z młodzie-
żą i dziećmi występów artystycz-

nych, a pracownikom Urzędu Gminy 
za miłą i sprawną obsługę.

Po raz kolejny seniorzy udowodni-

li, że uśmiech i dobra zabawa nie są 
zarezerwowane wyłącznie dla mło-
dych!
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DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE STARBIENINO
ORAZ PIERWSZE INWESTYCJE  I WSPÓLNE PRACE W TYM ROKU W NASZYM SOŁECTWIE
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Teresa Wierska
Moje miejsce

Znalazłam takie miejsce na ziemi
Gdzie słońce co dzień mówi dzień dobry
A radość do okien puka.
Tu ptaki wiją swe gniazda
A ja koncertów ich słucham
Tu śmiechy mieszkają w gałęziach drzew
I szepczą mi wciąż do ucha
- uśmiechaj się, uśmiechaj, uśmiech…
Tu deszcze padają szczęśliwe
A wiatry wieją z radością
Nawet burze bywają tkliwe
A gromy grzmią z miłością
Kwiaty kwitną jak w bajce
Swój uśmiech ku niebu ślą
Motyle ubrane w tiule
Czarowny sen swój śnią.
Wieczorem kiedy Helios idzie już spać
A maciejka roztacza czarowną woń
Cichuteńko przychodzi gwieździsta noc
I podaje mi swoją dłoń.
Zabiera mnie w podróż cudowną
Na Drogi Mlecznej szlak.
- Pytasz mnie czy jestem szczęśliwa?
Tak
na pewno
Tak.

22 KWIETNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
Międzynarodowy Dzień Ziemi jest 

największym świętem ekologicznym 
obchodzonym od 1970 roku. W Polsce 
obchody Dnia Ziemi zostały zapo-
czątkowane w roku 1990.

Celem święta jest promowanie 
proekologicznych postaw w społe-
czeństwie oraz budowanie wspólnej 
odpowiedzialności za Ziemię. Tego 
dnia wiele organizacji ekologicz-
nych, społecznych, a także placówek 
edukacyjnych organizuje imprezy, 
promujące postawy „prośrodowisko-
we” i zwracające uwagę na problemy 
zanieczyszczania Ziemi i odzyskiwa-
nie cennych surowców.

Dzień Ziemi jest doskonałą okazją 
do podjęcia trudnych tematów doty-
czących szeroko rozumianego kon-
sumpcjonizmu współczesnego społe-
czeństwa i działań na rzecz poprawy 
środowiska, w którym żyjemy.

Ten dzień może być również dla 
każdego z nas dobrą chwilą na do-
konanie rachunku sumienia na-
szego codziennego postępowania 
i zwrócenia uwagi na nasze małe 
grzeszki popełniane wobec Ziemi… 
Zastanówmy się jak wygląda nasz 
domowy recykling, czy oszczędza-
my energię, w jaki sposób używamy 
wodę, czy szanujemy zwierzęta i ich 

prawo do życia…?
Postanówmy tego dnia podjąć jakiś 

nawet najmniejszy gest, najdrob-
niejsze działanie, pozwalające za-
chować naszą planetę dla przyszłych 
pokoleń.

Zróbmy coś, abyśmy mogli nadal 
żyć w miejscu „gdzie słońce co dzień 
mówi dzień dobry”, gdzie „ptaki wiją 
swe gniazda”, gdzie „deszcze padają 
szczęśliwe”, gdzie….

…Ziemia ma swoje święto każdego 
dnia.

/W.W./

1 MAJA
Święto Pracy i Uroczystość św. Józefa,

patrona robotników
Dzień 1 maja obchodzony jako 

Święto Pracy zawdzięczamy amery-
kańskim robotnikom walczącym w 
1886 roku w obronie praw pracow-
niczych. Święto nie było więc pomy-
słem ani komunistów z ZSRR, ani so-
cjalistów z czasów PRL-u.

Jaka jest więc jego historia?
To związkowcy (niemieccy imi-

granci) z firmy McCormicka pro-

dukującej sprzęt dla rolnictwa, nie 
godząc się na plan restrukturyzacji 
zakładu, czyli zwolnienia, rozpoczęli 
swój protest właśnie 1 maja 1886 r.

Podobne demonstracje robotnicze 
odbyły się tego dnia w wielu mia-
stach Stanów Zjednoczonych. Naj-
większa z nich miała miejsce w Chi-
cago i była połączona z postulatami 
przywrócenia do pracy osób z fabryki 

McCormicka. Ulicami około 800-ty-
sięcznego miasta pokojowo przeszła 
manifestacja licząca ok. 80 tys. osób. 
Nieśli sztandary i śpiewem domaga-
li się ośmiogodzinnego dnia pracy. 
2 maja robotnicy ponownie przema-
szerowali ulicami Chicago w poko-
jowej manifestacji. Tym razem było 
ich jednak już tylko 35 tys.

Na podobnej skali strajk liczono 
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też następnego dnia. 3 maja na wie-
cu zjawiło się jednak jedynie około 
2 tysięcy osób. Takiej liczby władze 
już się nie bały i doszło do starć, pod-
czas których zginęło kilku protestu-
jących. Mimo to następnego dnia 
związkowcy postanowili kolejny raz 
wyjść na ulice Chicago. Manifestanci 
zebrali się na Placu Haymarket. Przez 
większość dnia protest miał charak-
ter pokojowy. Pod wieczór nad mia-
sto nadciągnęła wielka ulewa, która 
wygoniła część manifestantów do 
domów. Około godziny 22.30, gdy 
na placu pozostało już tylko kilkaset 
osób policja ruszyła do ataku. Chwilę 
później ktoś wrzucił w tłum bombę. 
Jej wybuch zabił kilkanaście osób, w 
tym jednego policjanta. W odpowie-
dzi policja zaczęła strzelać. Ponieważ 
na placu trwała już regularna bitwa, 
więc od przypadkowych kul ginęli 
zarówno protestujący jak i policjan-
ci. Dokładna liczba zabitych prote-

stujących nigdy nie została ustalona.
Zamach, do którego nikt się nie 

przyznał, został wykorzystany przez 
fabrykantów i władzę do dalszego 
tłumienia robotniczych protestów. 
Następnego dnia ogłoszono nie tylko 
w Chicago, ale w całym kraju stan 
wyjątkowy a kolejne protesty były 
krwawo tłumione.

O wydarzeniach z Chicago zrobi-
ło się głośno nie tylko za Oceanem, 
ale w całym ruchu związkowym na 
świecie. Trzy lata po nich II Między-
narodówka, czyli zrzeszenie partii 
socjalistycznych, postanowiła uczcić 
pamięć zabitych na placu oraz osób 
skazanych. W ten sposób pierwsze 
Święto Pracy ustanowiono na 1 maja 
1890 roku.

W Polsce powojennej 1 maja ofi-
cjalnie został ustanowiony Świętem 
Pracy i dniem wolnym ustawą z 1950 
roku.

Dzień 1 maja, obchodzony jako 
Święto Pracy, jest także dniem, w 
którym Kościół czci uroczystość 
św. Józefa – patrona robotników. 
Tego dnia podkreśla się szczególną 
rolę pracy w życiu i rozwoju każdego 
człowieka

Jest to jedno z najnowszych świąt 
w Kościele katolickim. Zostało usta-
nowione 24 kwietnia 1956 roku przez 
papieża Piusa XII. W tym dniu Kościół 
pragnie zwrócić uwagę na pracę w 
aspekcie wartości chrześcijańskich, 
społecznych, i ogólnoludzkich.

Niech ten dzień stanie się okazją 
do zastanowienia się nad szczegól-
nym znaczeniem pracy ludzkiej, 
nad jej godnością i poszanowaniem, 
a także nad tym w jaki sposób my 
wypełniamy nasze obowiązki i wy-
konujemy naszą pracę, która jest dla 
nas środkiem utrzymania i pomna-
żania dobrobytu.

/W.W./

2 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI
Dzień Flagi Polskiej jest jednym z 

najmłodszych świąt państwowych. 
Dlaczego obchodzimy je akurat tego 
dnia?

Być może dlatego, że to właśnie 
tego dnia zdobywający Berlin żołnie-
rze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej za-
tknęli flagę na kolumnie zwycięstwa 
w Tiergarten w Berlinie, a może dla-
tego, że w czasach PRL 2 maja obywa-
tele mieli nakaz zdejmowania flag, 
tak aby nie były one wywieszone 
podczas nieuznawanego przez wła-
dze święta 3 maja...

A czym tak naprawdę jest flaga? To 
płat tkaniny określonego kształtu i 
określonej barwy, który jest znakiem 
rozpoznawczym państwa lub orga-
nizacji, również miast czy jednostek 
podziału administracyjnego, oddzia-
łu wojsk i organizacji.

Kolory flagi Polskiej towarzyszą 
nierozerwalnie dziejom historycz-
nym naszego narodu: czerwień - 

może symbolizować miłość do kraju 
i przelaną krew w walce w obronie 
kraju, i biel - oznaczająca wodę, a 
jako wartość duchowa, czystość i 
niepokalanie.

Od początków państwa Piastów 
nasz symbol ojczyzny pomaga ro-
dakom określić swoją narodowość . 
Pierwsze wzmianki o naszej fladze 
są zapisane w kronikach Galla Ano-
nima z początków XII wieku, kiedy to 
w bitwie Polsko-Czeskiej pod władzą 
Bolesława Krzywoustego (1086-1138) 
nasze oddziały odznaczały się cho-
rągwiami, które były poświęcone 
świętemu Wojciechowi, ale nie były 
jednakowe.

W 1295 r., kiedy to odbyła się koro-
nacja Przemysła II, obraz flagi został 
ujednolicony na znak zjednoczenia 
ziem. Ówczesna flaga przedstawia-
ła białego orła w koronie na czer-
wonym tle. Proces tworzenia flagi 
państwowej zakończył swą korona-

cją Władysław Łokietek w 1320 roku. 
Utrwalił on wizerunek orła białego 
jako godło i flagę państwa Polskiego 
wprowadzone przez Przemysła II.

Do rozdzielenia flagi i godła doszło 
po raz pierwszy 01.08.1919 roku, kie-
dy to po odzyskaniu 11 listopada 1918 
r. przez Polskę niepodległości, sejm 
uchwalił ustawę o godle i barwach 
Rzeczpospolitej Polskiej, które okre-
ślały wygląd flag, chorągwi i sztan-
darów.

Polski naród chcąc oddać należyte 
honory fladze polskiej za jej wiekowe 
przewodnictwo, zaczął szukać spo-
sobu na jej uhonorowanie. W stycz-
niu 2004 roku, po przegłosowaniu 
397 głosami przez Sejm RP projektu 
ustawy, dnia 2-go maja ustanowio-
no Dniem Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

/W.W./

3 MAJA
– ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

3 maja obchodzimy Święto Kon-
stytucji, które zostało wprowadzone 
na pamiątkę uchwalenia 3 Maja w 
1791 r przez Sejm Wielki Konstytucji 
obojga Narodów. Była ona pierwszą 
konstytucją w nowożytnej Europie, a 
na świecie drugą po amerykańskiej.

Już w dwa dni po uchwaleniu 
Konstytucji, dzień 3 maja uznano za 
święto narodowe. Jednak z powodu 

niewoli kraju zostało ono na długi 
czas zawieszone. Dopiero po odzy-
skaniu w roku 1918 przez Polskę nie-
podległości Sejm przywrócił to świę-
to. Po II wojnie światowej, w roku 
1946 władze komunistyczne zakaza-
ły świętowania. W 1951 roku święto 
zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 
roku 3 Maja znów jest w Polsce ofi-
cjalnym świętem państwowym i 
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dniem wolnym od pracy.

- UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Najświętszą Maryję czczono od po-
czątków polskiej państwowości. Naj-
starsza polska świątynia zbudowana 
w Gnieźnie za Mieszka I otrzymała 
tytuł maryjny i jest dedykowana Ma-
ryi.

Przykładem powszechnej czci dla 
Maryi za Piastów i Jagiellonów jest 
„Bogurodzica” - najstarsza polska 
pieśń religijna, która pełniła często 
rolę hymnu narodowego. „Boguro-

dzica” jest najstarszym i najszacow-
niejszym dokumentem pisanym i 
śpiewanym polskiej maryjności po-
chodzącym już z XIII wieku.

Szczególny kult Obrazu jasnogór-
skiego w aspekcie narodowym po-
twierdza historyk polski Jan Długosz, 
który właśnie Obraz jasnogórski na-
zywa „...obrazem Najchwalebniejszej 
i Najwznioślejszej dziewicy i Pani i 
Królowej świata i naszej Maryi”.

Kult Maryi jako szczególnej Opie-
kunki Królestwa i Korony Polskiej, 
datuje się od lwowskich Ślubów Jana 
Kazimierza, które złożył 1 kwietnia 
w 1656 r. przed cudownym obrazem 

Matki Bożej Łaskawej i ogłosił Maryję 
Królową Polski.

Szczególne związanie kultu Maryi, 
Królowej Korony Polskiej, z Jasną 
Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kie-
dy to dokonano koronacji jasnogór-
skiego obrazu, co uznano za korona-
cję Maryi na Królową Polski.

Święto 3 maja jako Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski zostało ustanowione przez pa-
pieża Benedykta XV w 1920 r. na proś-
bę polskich biskupów po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 
roku.

/W.W./

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH „PROMYK NADZIEI”

Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” w ostatnich trzech tygodniach pożegna-
ło swoich dwóch członków Błażejka Zdrala, który wnosił do Stowarzyszenia bardzo wiele radości, uśmiechu, pogody 
ducha i takim go zapamiętamy oraz Anetę Bieniek, która była w Zarządzie przez siedem lat. Od samego momentu 
powstania Stowarzyszenia była bardzo zaangażowana w pracę na rzecz Stowarzyszenia i oddana osobom chorym, 
niepełnosprawnym. Była to osoba bardzo wspaniała, skromna, nie wynosiła się, była prostą kobietą, ale jakże pra-
cowitą. Mimo swojej własnej bardzo trudnej sytuacji życiowej, sama się opiekowała swoją bardzo chorą mamą, to 
jeszcze poświęcała się dla innych. Zawsze była bardzo pomocna i nigdy nie odmawiała pomocy, nawet wtedy kiedy 
się źle czuła. Jest to ogromna strata dla Stowarzyszenia, gdyż mało jest dziś tak oddanych osób.

Zawsze będziemy o Was pamiętać i będziecie w naszych sercach do końca. Odpoczywajcie w pokoju wiecznym. 

********
Następne spotkanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów odbędzie się dnia 24.05.2016 r. o godzinie 13.00-ej w 

sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choczewo.
Serdecznie zapraszamy!

WARSZTATY Z „BANKIEKM ŻYWNOŚCI”

SPOTKANIE STOWARZYSZENIA „RAZEM”

16.03, 23.03 i 06.04 odbyły się warsz-
taty organizowane przez Stowarzy-
szenie „Razem” i Bank Żywności w 
Słupsku.

Zorganizowano je w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty miały na celu między 
innymi uaktywnienie osób korzy-
stających z pomocy Banku Żywno-
ści. W trakcie warsztatów odbyły się 
również spotkania z dietetykiem, 

podczas których można było dowie-
dzieć się wiele ciekawych faktów na 
temat żywności i żywienia, a także 
zapoznać się z dietami zalecanymi 
dla osób z określonymi schorzenia-
mi, np. cukrzycą, refluksem, czy też 
z chorobami związanymi z tarczycą.

W dniu 08.04.2016 r. odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Stowarzysze-
nia „Razem”, Wójta Gminy Chocze-
wo, Przewodniczącego Rady Gminy 
Choczewo, Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cho-
czewie z przedstawicielkami Stowa-

rzyszenia „Żagiel” z Gdyni, które pro-
wadzi m.in. działalność edukacyjną i 
prozdrowotną.

Podczas spotkania omawiano 
możliwości współpracy w zakresie 
pomocy osobom starszym, realizacją 
w szkołach Gminy Choczewo progra-

mu „Krok w dorosłość” oraz pomocy 
biedniejszym, wykluczonym a także 
osobom po przejściach, będącym w 
trudnych sytuacjach życiowych, w 
chorobie czy też żałobie.
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STOWARZYSZENIE „RAZEM”
Nasze Stowarzyszenie, oprócz działalności, którą prowadzi na terenie Gminy Choczewo, od kilkudziesięciu 

lat zajmuje się między innymi bezdomnymi w Bolszewie. Wspieramy ich szczególnie w okresie przedświą-
tecznym ofiarowując im żywność oraz odzież. W tym roku, dzięki hojności sponsorów mogliśmy odwiedzić 
ich dwa razy.

Dziękujemy szczególnie Pani Monice ze sklepu „MAT”, Paniom z Koła Gospodyń w Choczewie oraz członkom 
Stowarzyszenia „Razem”.

Krysia, Witek, Zuzia

„Historię swoją piszcie sami,
bo inaczej napiszą ją za was inni,

i będzie źle”.
Józef Piłsudski

Kwiecień, Miesiące Pamięci Naro-
dowej jest okazją doskonałą okazją 
do przypomnienia znaczących wy-
darzeń w historii naszego narodu. 
Mające swój początek w czasach 
PRL-u oddawanie szczególnego hoł-
du bohaterom, którzy poświęcili 
swoje życie dla Polski lub zginęli tyl-
ko dlatego, że byli Polakami, właśnie 
w miesiącu kwietniu, ma związek 
z wyzwoleniem przez aliantów w 
kwietniu 1945 roku więźniów hitle-
rowskich obozów koncentracyjnych.

I choć kwiecień nadal jest Miesią-
cem Pamięci Narodowej, trzeba przy-
znać, że trochę o tym zapominamy…

Postanowiliśmy więc wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Razem” przypo-
mnieć na łamach naszego Biulety-
nu naszą lokalną historię we wspo-
mnieniach tych, którzy jako pierwsi 
zamieszkali na ziemi choczewskiej 
w latach 1945-1950.

W 1985 roku harcerze z Hufca ZHP 
im. Pierwszych Osadników Ziemi 
Choczewskiej pod kierunkiem dh 
Krystyny Karpińskiej i dh Elżbie-
ty Piotrowiak w ramach Kampanii 
„Bohater” zbierali materiały – wspo-
mnienia i zdjęcia od osób będących 
pierwszymi osadnikami na tej zie-
mi. Efektem ich pracy było wydanie 
Biuletynu, w którym te wspomnie-
nia zawarto.

Dziś możemy te wspomnienia 

przypomnieć i uzupełnić o inne fak-
ty, które udało nam się ustalić. Dzię-
kujemy twórcom Biuletynu Kampa-
nia „Bohater” za zgodę na publikację 
fragmentów ich pracy.

Pierwszymi osobami, które w 1945 
roku przybyły na teren Gminy Cho-
czewo byli: Państwo Józef i Józefa 
Arendt, Jan Falkiewicz, Jan Liss, Ja-
dwiga Maksymiuk, Kazimierz Mu-
rawski, Waleria Mielewczyk, Józef 
Sowiński, Bolesław Stawski, Pań-
stwo Leokadia i Henryk Wróblewscy, 
Antonina Tatarczuk i Stanisław Wój-
cicki.

Następnie w roku 1946: Holdegarda 
Holender, Janina i Feliks Kodź, Jan 
Kotkowski, Wanda i Władysław Kle-
ina, Leon Łuszkiewicz, Helena Mar-
tyna, Helena Wędrowska, Daniel Za-
charuk.

W roku 1947: Zofia Dymowicz, An-
toni Godula, Karolina Ilczyszyn, He-
lena Kowalska, Jan Krawczyk, Agata 
Krzeszowiec, Jan Maszkiewicz, Zofia 
Orczyk, Klara Orzeł, Wiktor Pobłocki, 
Aniela Romanik, Antoni Styrc, Aniela 
Świeca, Konstanty Siejko.

W roku 1948: Franciszek Duliński, 
Józef Dzięgielowski, Michał Kondrat, 
Michał Pac, Czesława i Antoni Sze-
loch, Helena Zienke.

W roku 1949: Michał Jędrusik, He-
lena Kozłowska, Michalina i Józef 
Langer.

W roku 1950: Tadeusz Tomkowicz.
Jako pierwsze przedstawiamy 

wspomnienia Pani Klary Orzeł.
Od 1947 roku zamieszkała w Cho-

czewie, gdzie urodziła troje dzieci. 

W chwili zamieszkania przez nią w 
Choczewie, miejscowość liczyła 800 
mieszkańców, w tym 10 dzieci. Gmi-
na terytorialnie należała wówczas 
do powiatu lęborskiego. Budynki w 
Choczewie były zniszczone, ulice 
brukowane i nie było wodociągów. 
Po wodę chodziło się do wiejskiego 
żurawia, który stał przy zabudowa-
niach na dzisiejszej ulicy Kusociń-
skiego. Funkcjonowały wówczas trzy 
punkty usługowe: stolarz, bednarz i 
fryzjer, oraz sklepy: spożywczy, ma-
sarniczy, tekstylny i piekarnia. Dwa 
razy w tygodniu do Ośrodka Zdrowia 
przyjeżdżał lekarz. Apteka była na 
miejscu. Jedynym środkiem komu-
nikacji był wówczas pociąg do Wej-
herowa i Lęborka, którym podróż 
w każdą ze stron trwała 4 godziny, 
a czasem więcej. Na targ do miasta 
jeździło się furmankami. W tamtym 
czasie bardzo hucznie świętowano 
1 maja i dożynki. Na boisko do Cho-
czewa przystrojonymi furmankami 
przyjeżdżała ludność z pobliskich 
wsi. Zawsze odbywał się pochód i 
wiec, a po uroczystościach zabawa 
na świeżym powietrzu. Pomimo tego, 
że dzieci było bardzo mało, zorga-
nizowano dla nich szkołę, najpierw 
czteroklasową, a potem stopniowo 
pięcio- i siedmioklasową. Pierwszym 
nauczycielem był Pan Top, a wójtem 
pan Leik. W 1947 roku otwarto punkt 
skupu zboża, a w 1948 r. powstała 
Gminna Spółdzielnia.

Cdn.

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

NIE DLA ATOMU – TAK DLA ROZWOJU!
Choczewskie Stowarzyszenie Tury-

styczne współpracuje z niemieckimi 
partnerami z Maklemburgii – Po-
morza przedniego. Główny temat to 
alternatywne źródła energii wobec 
węgla i uranu jako paliw kopalnych.

W dniu 6 kwietnia Choczewskie 
Stowarzyszenie Turystyczne razem 
z przedsiębiorcami oraz mieszkań-

cami Gminy Choczewo, odwiedzili 
niemiecką wioskę bioenergetyczną 
Bollewick położoną nad jeziorem 
Muritz w Maklemburgii – pomorze 
Przednie.

W Gminie Choczewo – regionie 
turystycznym, polski rząd planuje 
budowę pierwszej komercyjnej Elek-
trowni Atomowej. „Nie chcemy wy-
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łącznie emocjonalnie protestować 
przeciwko technologii, która znajdu-
je się u schyłku swoich możliwości 
i jest uważane za stwarzające duże 
zagrożenie. Kopalnie uranu i pro-
blemy ze znalezieniem ostatecznego 
składowiska odpadów, sprawiają, że 
technologia atomowa jest szkodli-
wa.” Mówi Katarzyna Zacharewicz 
z Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego i dodaje: „Podczas wi-
zyty w Bollewick mieszkańcy naszej 
gminy mogli na własne oczy zoba-
czyć rozwiązania, które z sukcesem 
można wdrożyć również na naszych 
obszarach wiejskich. Interesują nas 
długofalowe zrównoważone działa, 
które dają możliwość gospodarcze-
go oraz kulturalnego rozwoju w na-
szym regionie. Odnawialne źródła 
energii są siła napędową tworzenia 
miejsc pracy. Są bardzo korzystne 
i dobrze się integrują z kierunkiem 
rozwoju wsi. Poszukiwanie alterna-
tyw jest nasza odpowiedzialnością w 
stosunku do przyszłych pokoleń, na-
szych dzieci i wnuków. Nie chcemy 
zaśmiecać ziemi, na której żyjemy 
odpadami promieniotwórczymi, na 
utylizację których obecnie nikt nie 
ma dobrego pomysłu. Biorąc wzór z 
istniejących skutecznych przykła-
dów jakimi jest właśnie wieś Bol-

lewick w Maklemburgii, chcemy w 
naszej gminie wzmocnić rzeczową 
dyskusje podpartą solidnymi argu-
mentami”.

Wioska bioenergetyczna Bollewick 
jest pionierem w transformacji ener-
getycznej obszaru wiejskiego. Dąży do 
wdrażania na obszarach wiejskich, 
wspólnie z partnerami opracowane-
go konceptu, pod nazwą DorfKERN 
(JĄDROwsi). Założeniem inicjatywy 
DorfKERN jest przekucie sukcesu 
gospodarczego transformacji ener-
getycznej również na rzecz socjalne-
go i kulturalnego rozwoju. Z tą ideą 
wioska Bollewick, razem ze swoim 
głównym magnesem turystycznym 
– „Die Schuene” (stodoła), przyciąga 
co roku średnio 150.000 turystów. 
Podczas wizyty, polscy uczestnicy 
mogli się dowiedzieć jak wioska zy-
skała na niemieckiej transformacji 
energetycznej. Pozytywne wrażenie 
zrobił fakt, że na odejściu od atomu i 
węgla zyskują pojedynczy obywatele 
oraz mali i średni przedsiębiorcy na 
obszarach wiejskich. Zorganizowana 
na miejscu konferencja uświadomiła 
uczestnikom, że także polskie gminy 
mogłyby, poprzez inwestycje w OZE, 
uzyskać swoją niezależność od wiel-
kich koncernów energetycznych.

Podczas wizyty w Bollewick Wspól-

nota interesów DorfKERN oraz 
Choczewskie Stowarzyszenie Tu-
rystyczne podpisali Deklarację o 
wzajemnym wspieraniu zrównowa-
żonego rozwoju wsi oraz o rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, a także 
o zaangażowaniu w europejskie pro-
jekty rozwoju.

Dzień wcześniej uczestnicy wy-
cieczki, na zaproszenie przewodni-
czącej parlamentu Maklemburggii 
– Pomorza Przedniego z siedziba w 
Schwerinie, spotkali się z przedsta-
wicielami frakcji parlamentu oraz 
rządu tego Landu. Na spotkaniu 
przedstawiono cele i aktualny stan 
tamtejszej transformacji energetycz-
nej oraz proces odejścia od energii 
atomowej. Mieszkańcy Gminy Cho-
czewo mieli możliwość dowiedzieć 
się z pierwszej ręki jak wygląda w 
rzeczywistości odejście od atomu i 
węgla. Wiele zagadnień dotyczących 
rozwoju energetyki wiatrowej oraz 
słonecznej zostało przez strony prze-
dyskutowane.

Choczewskie Stowarzyszenie tury-
styczne zostało założone w 2001 r. i 
obejmuje swym zasięgiem Gminę 
Choczewo położoną na terenie Po-
brzeża Kaszubskiego, w północnej 
części Województwa Pomorskiego. 
Jest jedyną gminą w Powiecie Wejhe-
rowskim z bezpośrednim dostępem 
do morza – 17 km linii brzegowej, a 
jej niezaprzeczalne walory turystycz-
ne, położenie oraz nieskażone środo-
wisko stały się podstawa do powsta-
nia na bazie gospodarstw rolnych 
– gospodarstw agroturystycznych.

Inicjatorem wizyty było Choczew-
skie Stowarzyszenie Turystyczne, 
wspierane przez Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Turystyczne „Lubiatow-
ska Wydma” oraz komitet „Nie dla 
atomu w Lubiatowie”.

/K.Z./
Choczewskie Stowarzyszenie

Turystyczne

ANKIETA - PODSUMOWANIE
Nadmorskie Stowarzyszenie Roz-

woju Energetyki Jądrowej w dniach 
od 24 lutego do 23 marca przeprowa-
dziło ankietę skierowaną do miesz-
kańców gmin: Choczewo, Gniewino i 
Krokowa dot. oczekiwań ludzi w kon-
tekście budowy elektrowni. Zebrano 
1280 ankiet (w tym 570 z Gminy Cho-
czewo). Wyniki w postaci opisu przed-
stawiamy poniżej:

Opis wyników ankiety 03.04.2016 r.
1. Blisko 70 % ankietowanych z 

Gminy Choczewo i Krokowa uważa 
że PGE EJ1 w wystarczającym zakresie 

współpracuje z lokalną społecznością 
w kwestiach związanych z budową 
elektrowni jądrowej w naszym regio-
nie.

2. 60% osób biorących udział w son-
dzie twierdzi, że władze samorządo-
we, politycy i PGEEJ1 wystarczająco 
informują lokalną społeczność o sta-
nie realizacji planowanej inwestycji i 
korzyściach dla lokalnej społeczności 
z nią związanych.

3. Blisko 90 % uważa, że Inwestor 
powinien w większym stopniu anga-
żować lokalne podmioty gospodarcze, 

miejscową ludność oraz lokalna in-
frastrukturę mieszkalną i turystyczną 
we wszelkie działania promocyjne, a 
także inne przedsięwzięcia związane 
z budową elektrowni.

4. Dla przeszło 90% biorących udział 
w ankiecie słusznym jest wstępne po-
informowanie lokalnej społeczności o 
wymogach i potrzebnych kwalifika-
cjach dla potencjalnych pracowników 
z regionu, zatrudnionych przy budo-
wie elektrowni, a także po jej urucho-
mieniu.

5. Władze samorządowe powinny 



s. 28 nr 4 (193), kwiecień 2016

już teraz pomyśleć o potencjalnych 
potrzebach infrastruktury lokalnej w 
przypadku rozpoczęcia plac budow-
lanych, to stanowisko popiera blisko 
80%.

6. Blisko 75% uważa, że władze lo-
kalne powinny już teraz negocjować 
ewentualną pulę miejsc pracy w 
związku z planami rozpoczęcia budo-
wy.

7. Przeszło 90% sondowanych osób 
uważa, że NSREJ powinno być aktyw-
nym partnerem w reprezentowaniu 
interesów społeczności lokalnej w 
wszelkich działaniach zmierzających 
do budowy elektrowni atomowej w 
naszym regionie i powinno być infor-
mowane o działaniach biznesowych, 
podejmowanych na terenie lokali-
zacji, a mających wpływ na życie lo-
kalnej ludności. Gminy powinny w 
większym stopniu wspierać inicja-
tywy oddolne takie jak np. NSREJ w 
reprezentowaniu interesu mieszkań-
ców związanym z budową elektrowni 
atomowej.

8. 87 % ankietowanych zgodziło się 
z tym, że organizacje przeciwne budo-
wie elektrowni atomowej w naszym 
regionie (np. Greenpeace) nie repre-
zentują interesów lokalnej społeczno-
ści, ale promują same siebie.

9. Problemy związane z budową 
elektrowni jądrowej, które wg ankie-
towanych są bardzo ważne i powinny 
być monitorowane:
• Brak decyzji w sprawie budowy elek-

trowni jądrowej,
• Ciągle zmieniający się harmono-

gram budowy elektrowni, 
• Zniszczenie pięknego terenu nad-

morskiego spowodowanego budową 
elektrowni,

• Polski nie stać na budowę elektrow-
ni jądrowej,

• Ryzyko wybuchu elektrowni oraz 
możliwości wysiedleni związanych 
z zanieczyszczeniem terenu , temat 
wysiedleni także poruszany jako 
problem przy planowaniu inwesty-
cji,

• Ludność w Polsce posiada niski za-
kres wiedzy  o energetyce jądrowej,

• Zbyt mało informacji o korzyściach 
płynących z budowy elektrowni ją-
drowej, potrzebnej infrastrukturze, 
potrzebnych kwalifikacjach do pra-
cy w niej

• Obawa przed utratą turystów spo-
wodowaną budową elektrowni,

• Brak konkretnych terminów (zakoń-
czenie badań, rozpoczęcie budowy, 
oddanie elektrowni do użytku),

• Brak decyzji ze strony rządu (wielu 
ankietowanych widzi to za główny 

problem),
• Obawy związane z tym, iż zacznie-

my budowę elektrowni, a nie skoń-
czymy jej podobnie jak w Żarnowcu,

• Cześć ankietowanych nie widzi pro-
blemów związanych z projektem bu-
dowy elektrowni jądrowej,

• Problem ze składowaniem odpadów 
z elektrowni,

• Utrudnienia w ruchu drogowym 
podczas budowy elektrowni jądro-
wej,

• Nieprawdziwe informacje w me-
diach dotyczące energetyki jądrowej,

• Władze gminy lokalizacyjnych nie 
przedstawiają oficjalnie swojego 
stanowiska (co wywiad, inna odpo-
wiedź)

• Brak infrastruktury drogowej, kole-
jowej,

• Zagrożenie atakiem terrorystycz-
nym,

• Problem ze sprzedażą lokalnych pro-
duktów.
10. NSREJ jako stowarzyszenie dzia-

łające w regionie, w związku z budo-
wą elektrowni jądrowej powinno:
• Reprezentowanie interesów miesz-

kańców, dbanie o interesy miesz-
kańców,

• Zwiększyć aktywność w zakresie 
współpracy z lokalną społecznością,

• Informowanie mieszkańców o po-
szczególnych etapach projektu,

• Negocjowanie z PGE puli pracy przy 
budowie,

• Wspieranie lokalnych stowarzyszeń,
• Informowanie o wymogach pracy 

potrzebnych przy budowie i eksplo-
atacji elektrowni,

• Wspieranie inicjatyw mających na 
celu rozbudowę infrastruktury tu-
rystycznej (parkingi w Lubiatowie, 
Kopalinie, Słajszewie),

• Informowaniu o miejscach pracy w 
regionie,

• Promowanie turystyki atomowej,
• Stowarzyszenie powinno zająć się 

promowaniem zalet energetyki ją-
drowej i korzyści z niej płynącej,

• Organizowanie w sezonie letnim ak-
cji promocyjnych, które promować 
będą elektrownie jądrową.
Wyniki ankiety zidentyfikowały po-

trzeby i wątpliwości mieszkańców, 
które są jak najbardziej uzasadnione. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
lokalnej społeczności, NSREJ deklaru-
je jeszcze mocniej zaangażować się w 
działania związane z promowaniem 
energetyki jądrowej i budowy pierw-
szej w Polsce elektrowni jądrowej w 
regionie. Warto zaznaczyć, że sprawy, 
które zostały uchwycone w wynikach 
ankiety, są spójne z celami NSREJ za-
wartymi w statucie stowarzyszenia. 
NSREJ dziękuję mieszkańcom za za-
ufanie, którym mieszkańcy darzą tak 
młode, ale prężnie rozwijające się sto-
warzyszenie.

Szczegółowe wyniki umieszczone 
zostały na nasze stronie internetowej 
nsrej.pl

Najważniejszym problemem, który 
zdefiniowali mieszkańcy naszej gmi-
ny w ankiecie był strach przed utratą 
turystów w sezonie letnim. Wycho-
dząc naprzeciw temu problemowi 
chcemy stworzyć bazę noclegową 
kwater na terenie gminy. Baza nocle-
gowa przesłana będzie do PGE EJ1 oraz 
wydana zostanie w formie przewod-
nika turystycznego, który pomoże 
osobom odwiedzającym naszą gmi-
nę w sezonie letnim znaleźć miejsce 
noclegowe. Wkrótce przedstawimy 
szczegóły tego projektu zainteresowa-
nym podmiotom oraz przedstawimy 
informację sołectwom, które będą za-
interesowane udziałem w projekcie.

Na miesiąc maj zaplanowany zo-
stał wyjazd szkoleniowy dla członków 
stowarzyszenia do Narodowego Cen-
trum Badań Jądrowych w Świerku.

Zarząd NSREJ



s. 29WIEŚCI CHOCZEWSKIE

KOMITET OBYWATELSKI „TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”

DLACZEGO POLSKA POTRZEBUJE ENERGETYKI 
JĄDROWEJ?

Elektrowni jądrowych potrzebuje-
my między innymi dla pokrycia ro-
snącego zapotrzebowania na energię 
elektryczną.

Ponieważ rozwój gospodarczy wy-
maga zwiększenia podaży energii 
elektrycznej, wyczerpują się zasoby 
paliw kopalnych (operatywne za-
soby węgla w Polsce wystarczą na 
30-40 lat), rosną koszty pozyskania 
i ceny paliw kopalnych, wydobycie 
węgla kamiennego w Polsce z roku 
na rok spada przy rosnących kosz-
tach, polski węgiel jest niekonku-
rencyjny (wysokie koszty wydobycia 
i transportu), rośnie import węgla 
kamiennego, głównie z Rosji, szybko 
rosną koszty zanieczyszczeń (opłaty 
za emisje i koszty ograniczenia emi-
sji), konieczne jest wyłączenie z eks-
ploatacji starych elektrowni węglo-
wych, nie spełniających norm emisji 
i nie nadających się do modernizacji, 
a elektrownie jądrowe wytwarzają 
energię elektryczną najtaniej, dlate-
go właśnie one potrzebne są w pol-
skim mixie energetycznym.

W zglobalizowanej gospodarce 
światowej koszt i zasoby energetycz-
ne to jeden z podstawowych czynni-
ków konkurencyjności, obok kosz-
tów pracy, zasobów kapitałowych i 
surowcowych a przede wszystkim jej 
innowacyjności.

Sposób pozyskania energii ma 
decydujący wpływ na jakość śro-
dowiska, w którym żyje dane spo-
łeczeństwo, a to jest jednym z 
podstawowych czynników jego zdro-
wotności. Elektrownie jądrowe nie 
emitują CO2, zabójczych pyłów, piro-
benzenu, oraz innych związków che-
micznych, nie wytwarzają wreszcie 
infradźwięków! Są bezpieczna dla 
człowieka i środowiska naturalne-
go. Znajdują się ponadto w głównym 
nurcie rozwoju, po obecnie konstru-
owanych reaktorach III generacji 
trwają intensywne prace nad reakto-
rami IV generacji. Pierwszy już został 
uruchomiony w Chinach.

Dalszy rozwój energetyki to reak-
tory wykorzystujące cykl torowy. 
Zasoby toru są na świecie 10 krotnie 

większe niż uranu. Mogą zaspokoić 
potrzeby energetyczne ludzkości na 
1000 lat. Wreszcie w przyszłości wej-
dzie w życie kontrolowana reakcja 
termojądrowa, dająca nieograniczo-
ną ilość energii.

Jednak bezpośredni przeskok 
od spalania węgla i wiatraków do 
energii termojądrowej będzie mało 
prawdopodobny. Wymagać będzie 
opanowania bardzo skomplikowa-
nych technik. Bez rozwoju własnych 
technologii jądrowych hasło o ko-
nieczności tworzenia innowacyjnej 
gospodarki jest pustym sloganem.

Z uwagi na politykę klimatycz-
ną istotnym czynnikiem stała się 
ilość emitowanego dwutlenku węgla 
przez daną gospodarkę!

Pod tymi względami energetyka ją-
drowa jest bezkonkurencyjna.

Najszybszy rozwój ma miejsce w 
krajach dalekiego wschodu, przede 
wszystkim w Chinach, Indiach i 
Korei. Chiny w najbliższym czasie 
planują uzyskanie z elektrowni ją-
drowych 70 GW mocy. Dziś działa w 
Chinach 19 reaktorów. Indie oprócz 
współpracy z Rosją w kwestii energe-
tyki jądrowej (1 elektrownia działają-
ca i 6 planowanych), rozwijają wła-
sne technologie jądrowe, tzw. cykl 
torowy. Oprócz tych krajów w Azji 
elektrownie jądrowe planują Jorda-
nia, Bangladesz.

W Europie intensywny rozwój 

energetyki jądrowej planują Czechy, 
W. Brytania (18 GW), Białoruś, Ro-
sja, Finlandia, Węgry, Słowacja, Ru-
munia. Ponadto nowe bloki energe-
tyczne w istniejących elektrowniach 
chce dobudowywać Szwecja, a swoją 
energetykę jądrową chce modernizo-
wać Ukraina.

Obecnie na terenie Europy w trak-
cie budowy jest kilka elektrowni w 
Rosji (w tym w okręgu kaliningradz-
kim), jedna na Białorusi, jedna w Fin-
landii i jedna we Francji. 19% energii 
elektrycznej produkowane jest w Eu-
ropie w reaktorach jądrowych.

W Afryce program jądrowy na wiel-
ką skalę chce realizować RPA – 9600 
MW mocy, a także Egipt. W Ameryce 
oprócz USA i Kanady także Brazylia 
(w budowie jedna elektrownia) oraz 
Argentyna.

Porównanie kosztów energii w róż-
nych krajach europejskich:

Najtańszą energię elektryczną 
mają kraje, które od dawna rozwi-
jają energetykę jądrową, jak Francja 
– 130 do 150 euro/MWh, a także Szwe-
cja. W tych krajach zanieczyszczenie 
powietrza jest mniejsze niż gdzie 
indziej, pochodzi niemal wyłącznie 
od motoryzacji, brak jest też źródeł 
niskiej emisji będących przyczyną 
smogu w krajach o duzej ilości spa-
lanego węgla bądź mazutu do ogrze-
wania (Polska, Włochy).

Najdroższą energię mają takie kra-
je jak Dania – 293 euro/MWh, która 
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nie posiada energetyki jądrowej a 
dużą ilość odnawialnej, podobnie 
Niemcy 270 euro/MWh – rezygnu-
jące z energetyki jądrowej (dziś ok 
16% energii pochodzi z tego źródła, 
zamknięto tylko najstarsze reakto-
ry), a intensywnie rozwijające OZE. 
W Niemczech przemysł korzysta z 
energii dotowanej, za co płacą kon-

sumenci energii na których przerzu-
cono wszystkie koszty transforma-
cji energetycznej. Eksperyment ten 
kosztuje Niemcy 24 mld euro rocznie, 
a kontynuowany jest z przyczyn czy-
sto ideologicznych. Decydują o tym 
układy polityczne i wpływy lobby 
OZE. Podobne proporcjonalnie koszty 
ponosi energetyka duńska.

Komitet Obywatelski
„TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”,

Obywatelski Ruch na Rzecz
Energetyki Jądrowej

JUŻ ZA 27 DNI BALTICA EQUESTRIAN SPRING 
TOUR 2016 !

17 maja 2016 r. już za po raz czwarty 
na terenie Gminy Choczewo w Cieko-
cinku rozpoczną się międzynarodo-
we zawody jeździeckie w skokach 
przez przeszkody.

W ciągu trzech tygodni zawodnicy 
skoków przez przeszkody rozegrają 
rekordową ilość 123 konkursów. 8 z 
nich zaliczanych będzie do świato-
wego rankingu Longines Rankings. 
Ponadto, w trakcie całego turnieju 
rozegrane zostaną 3 konkursy Grand 
Prix Ciekocinka oraz 3 konkursy dru-
żynowe Pucharu Narodów. Łączna 
pula nagród finansowych wiosenne-
go turnieju Baltica Equestrian Tour 
2016 wynosi 1.329.600 zł!

Wszystkich miłośników jeździec-
twa serdecznie zapraszamy do kibi-
cowania najlepszym zawodnikom 
sklasyfikowanym w międzynarodo-
wych rankingach, którzy już wkrótce 
zawitają do Ciekocinka.

/W.W./

Z WĘDKĄ NA PLAŻĘ

Wiosna za pasem więc najwyższy 
czas aby rozpocząć kolejny wędkar-
ski sezon na bałtyckich plażach. 
Słonecznym kwietniowym popołu-
dniem wybraliśmy się wraz z kole-
gą Sebastianem do Lubiatowa celem 
„przewietrzenia wędek”. Od kilku-

nastu dni za pośrednictwem forum 
internetowego oraz portalu społecz-
nościowego docierały informacje o 
pierwszych w tym roku złowionych 
flądrach, zatem z nadzieją że i nam 
się coś trafi rozkładaliśmy sprzęt na 
bezludnej niemal plaży. Wędki roz-
łożone, na wędkach zestawy do po-
łowów fląder, trzeba przygotować 
przynęty. Postanowiliśmy dzisiaj 
łowić „na śledzia” co oznacza, że na 
haki zakładamy małe paski mięsa, 
które wykrawamy ze świeżych tu-
szek śledzi zakupionych w sklepie 
rybnym. Kolega będzie także próbo-
wać szczęścia na denrobenę nr 4 czy-
li takie trochę większe dżdżownice, 
dostępne w każdym sklepie wędkar-
skim.

Przynęty założone na haki, teraz 
trzeba zarzucić wędki do wody. Całą 
zimę kije czekały na sezon, więc 
przed rzutem jest obawa, czy zestaw 
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nie urwie się z żyłki. Zamach wędką 
zza głowy i rzut: 150 gramowy cięża-
rek wzbija się w powietrze, zestaw 
wraz z przynętą po wykonaniu po-
nad stumetrowego lotu ląduje bez-
piecznie w morzu pomiędzy pierw-
szą a drugą rewą czyli wypłyceniami 
na których powstają fale. W rowie 
pomiędzy tymi płytszymi miejscami 
często żerują ryby czyli rzut uznaję 
za udany. To samo powtarzam z dru-
gą wędką jednak staram się umie-
ścić zestaw kilkanaście metrów od 
poprzedniego, tak aby przynęta obej-
mowała jak największy obszar łowi-
ska.

Mija czas a wędki nie wskazują 
brań ryb, jedynie uginają się miaro-
wo w rytm uderzających o brzeg fal. 
Słońce chyli się ku zachodowi, więc 
pozostaje nam jedynie podziwianie 
niezwykle malowniczych okolicz-
ności przyrody. Przed zapadnięciem 
zmroku zakładamy świetliki na 
szczytówki wędek, przecież w zupeł-
nych ciemnościach trzeba jakoś za-
uważyć branie ryby, które objawia 
się energicznym drganiem końca 

wędki.
21:00 na zegarze, ciemna noc, księ-

życ w nowiu, chyba dzisiaj wrócimy 
„o kiju”... Wtem kolega zauważył, że 
jego wędka przestała się poruszać 
i wyprostowała się, coś poluzowa-
ło żyłkę. Wyciąga wędkę ze stojaka 
i zaczyna energicznie zwijać ko-
łowrotkiem luźną żyłkę, która po 
chwili stawia opór. Jest ryba! Nie 
jest łatwo wyciągnąć ją z wody, jed-
nak po chwili na plaży ląduje troć, po 
raz pierwszy w życiu złowiona przez 
Sebastiana! Odpinamy rybę z haka, 
mierzymy: 45 cm, to o pięć mniej 
niż wynosi wymiar ochronny więc 
ostrożnie wypuszczamy rybę do mo-
rza, niech trochę podrośnie.

Robi się coraz chłodniej, tempe-
ratura zbliża się do zera, herbata w 
termosie skończyła się, czas zbierać 
się do domu. Jest godzina do północy 
i zaczynamy zwijać wędki, ja nieste-
ty nic nie złapałem natomiast kole-
ga wyciąga kolejną rybę, tym razem 
małą flądrę, którą także oddaje mo-
rzu. Rozpoczęcie sezonu uważam za 
udane, za tydzień znowu przyjedzie-

my do Lubiatowa, tym razem będzie-
my łowić bardziej na wschód od zej-
ścia na plażę. Wkrótce będą tu miały 
miejsce pierwsze w tym sezonie za-
wody wędkarskie Puchar Wójta Gmi-
ny Choczewo, więc trzeba trenować.

Korzystając z okazji, w imieniu 
zarządu Sportowego Klubu Wędkar-
stwa Morskiego „Pomuchel” Lębork, 
pragnę zaprosić Czytelników do ob-
serwowania przebiegu zawodów w 
wędkarstwie plażowym. Uczestnicy 
spotykają się 23 kwietnia o godzinie 
12:00 w Kopalinie w zapleczu gospo-
darczym dla boiska sportowego, na-
stępnie o godzinie 15:00 na plaży w 
Lubiatowie rozpoczną się zmagania 
wędkarzy, które będą trwać do 21:00. 
W tym dniu swoją obecność potwier-
dziło blisko stu uczestników i jeżeli 
wszyscy dopiszą będzie to rekordo-
wa liczba wędkarzy na zawodach w 
Polsce. Więcej informacji na www.
pomuchel-lebork.eu oraz facebook.
com/pomuchel/. Do zobaczenia na 
plaży!

Rafał Majcher
SKWM „Pomuchel” Lębork

Stowarzyszenie im. kpt.  Antoniego Rymszy „Maks”

„NIE JEST KOLOROWO”

Stowarzyszenie im.kpt. Antonie-
go Rymszy „Maks” z upoważnienia 
Stowarzyszenia Traugutt.org jako 
koordynator terenowy serdecznie 
zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy i nie tylko, do szczytnej akcji 
pomocy naszym Polskim uczniom 
na Kresach Wschodnich okręgu Wi-
leńskiego. Akcja polega na zbiórce 
przyborów szkolnych. Zapraszamy 
do akcji osoby prywatne, szkoły, fir-
my, zakłady pracy.

Korzystając z pomocy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Choczewie 
im.Stefana Żeromskiego reprezen-
towanej przez panią kierownik Be-
atę Żuk, osoby, które pragną po-
móc zapraszamy do przynoszenia 
przyborów szkolnych dla uczniów 
z Wileńszczyzny do biblioteki w go-
dzinach jej otwarcia do 22.05.2016 r. 
(koniec akcji). Po zakończeniu zbiór-
ki przekażemy państwu wyniki na-
szej akcji, a dary zostaną przekazane 
oficjalnie Stowarzyszeniu Traugutt.
org. Patronami akcji „Nie Jest Kolo-
rowo” są: Wojewoda Pomorski pan 

Dariusz Drelich, Pomorski Kurator 
Oświaty, Dziennik Bałtycki a, także 
Kurier Wileński.

Kontakt do organizatora w gminie 
Choczewo ,Stowarzyszenie im.kpt.
Antoniego Rymszy ps. Maks - Wie-
sław Bobkowski tel.: 605-569-079.

Kilka słów od organizatora na wo-
jewództwo pomorskie Stowarzysze-
nia Traugutt.or: „Nie wszystkie dzieci 
w polskich szkołach i przedszkolach 
na Wileńszczyźnie mają kolorowo. 
Potrzebują kredek, zeszytów, piór-
ników, mazaków, bloków rysunko-
wych, plecaków, plasteliny, wycina-
nek, kolorowanek, czyli wszystkiego 
tego, co niezbędne do nauki i zabawy 
w pierwszych latach nauki. Przekaż 
im te najpotrzebniejsze przybory i 
w ten sposób wesprzyj naszych naj-
młodszych Rodaków!”

„Nie jest kolorowo” to akcja chary-
tatywna przeprowadzana przez Sto-
warzyszenie Traugutt.org na terenie 
województwa pomorskiego. Celem 
zbiórki są wszelkie przybory szkolne, 
które zostaną przekazane dzieciom 
polskich placówek edukacyjnych na 
Wileńszczyźnie. Projekt jest przede 
wszystkim skierowany do uczniów, 
ich rodziców oraz nauczycieli ze 

szkół Pomorza. Równolegle do nich 
przeprowadzona zostanie zbiórka 
publiczna środków pieniężnych, aby 
każdy, kto chce wspomóc dzieci w 
polskich szkołach na dawnych Kre-
sach Rzeczpospolitej, miał taką moż-
liwość.

Przeprowadzana w danej szkole 
akcja będzie regulowana za pomocą 
stosownej umowy zawieranej z dy-
rekcją szkoły, która zobowiązuje się 
do przeprowadzenia akcji, jej promo-
cji oraz wyznaczenia koordynatora 
w swojej placówce. Stowarzyszenie 
Traugutt.org zapewnia odbiór ze-
branych przyborów, ich transport 
na Litwę oraz przekazanie wybranej 
polskiej szkole wraz z przeprowadze-
niem fotorelacji z tego wydarzenia.

Liczymy, że długofalowym rezulta-
tem akcji będzie intensyfikacja kon-
taktów między placówkami w Polsce 
i na Litwie oraz przybliżenie proble-
matyki Polaków mieszkających na 
Kresach uczniom pomorskich szkół. 
Kontakty tego rodzaju są cenną war-
tością pogłębiającą poczucie tożsa-
mości narodowej. Wpływają także 
pozytywnie na czynniki poznawcze, 
rozwijające ciekawość świata, umoż-
liwiają poznanie młodzieży wycho-
wującej się w nieco innych warun-
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kach. Tworzą fundament tolerancji 
i zrozumienia dla odmienności, a 
poprzez brak bariery językowej są 
dostępne nawet dla najmłodszych. 
Serdecznie zapraszamy do zbiórki!

Z pozdrowieniem
 Stowarzyszenie im.kpt.Antoniego 

Rymszy ps. Maks

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
SZALONY BAL KARNAWAŁOWY

9 lutego w naszym przedszkolu od-
był się „Bal karnawałowy”. Imprezę 
poprowadziły animatorki. Motywem 
przewodnim uroczystości była „Kra-
ina Lodu”, ale na scenie nie zabrakło 
innych bajkowych postaci. Przed-
szkolaki zaprezentowały się w stro-
jach księżniczek, wróżek, biedronek, 
pszczółek, rycerzy, strażaków, boha-
terów.

Uczestnicy balu tańczyli przy naj-
większych przebojach disco. Prowa-
dzące przygotowały dla uczestników 
wiele atrakcji, były m.in. zabawy z 
chustą animacyjną i tunelem. Spo-
tkanie z Olafem dostarczyło dzie-
ciom wiele radości.

Ogromnym powodzeniem cieszy-
ło się stoisko z watą cukrową. Anka 
wyczarowywała dzieciom balonowe 
postacie, a Elsa malowała brokatowe 
tatuaże.

UROKLIWY DZIEŃ DZIADKÓW

„To, czego dzieci potrzebują w ob-
fitości dostarczają dziadkowie. Dają 
bezwarunkową miłość, dobroć, cier-
pliwość, poczucie humoru, komfort, 
lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, 
ciasteczka”. (Rudolph Giuliani)

Dzień Babci i Dziadka, który obcho-
dziliśmy w naszym przedszkolu 21 i 
22-go stycznia, był wspaniałą okazją 
do miłych spotkań, wspólnej zaba-
wy, zaprezentowania się przedszko-
laków w programach artystycznych 
przygotowanych przez grupę ma-
luszków i starszaków.

Maluszki pięknie przedstawiły 
„Dary Roku”, piosenki z życzeniami 
dla gości, taniec ze wstążkami do 
muzyki A.Vivaldiego, taniec „Polecz-
ka” i „ Bałwanki się cieszą”.

Starszaki zaprezentowały się na 
tle zimowej dekoracji, w inscenizacji 
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„Goście Bałwanka”, Śpiewały piosen-
ki o babci i dziadku oraz o niesfor-
nym jamniczku. Były również tańce: 
ze wstążkami do muzyki P. Czajkow-
skiego, kazaczok, chorwacki, z pom-
ponami – układ taneczny do utworu 
Oliwii N evton John.

Programy artystyczne uwieńczyły 
życzenia i słodkie upominki.

Summer Baby

W styczniu dzieci wybrały się na 
wycieczkę do Wejherowa do sali za-
baw Summer Baby.

Na miejscu czekały panie anima-
torki, które przygotowały dla na-
szych milusińskich mnóstwo zabaw 
i atrakcji. Przedszkolaki uczestniczy-
ły w zabawach tanecznych, w zaba-
wach z chustą animacyjną i koloro-
wymi piłeczkami. Dzieci bawiły się 
na zjeżdżalniach, pokonywały tor 
przeszkód. Na zakończenie prowa-
dzące przygotowały pokaz baniek 
mydlanych oraz wręczyły dzieciom 
kolorowe baloniki. Zmęczone, ale 
szczęśliwe dzieci bezpiecznie wróciły 
do przedszkola.

M.L.
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„SPARTAKIADA”

Już drugi raz przedszkolna grupa 
karateków wzięła udział w "Sparta-
kiadzie" organizowanej przez Karate 
Klub Wejherowo. 12 marca mali ka-
ratecy godnie zaprezentowali swoje 
umiejętności na matach w 6 konku-
rencjach, m.in., torze przeszkód, rzu-
cie do celu i skoku w dal. Najlepiej 
poradzili sobie z torem przeszkód, 
który pokonali najszybciej z 6 dru-
żyn. Po rozstrzygnięciu wszystkich 
konkurencji nasi zawodnicy upla-
sowali się na 4 miejscu oraz zdoby-
li pamiątkowe medale i słodkości. 
Wszyscy uczestnicy bawili się dobrze 
i radośnie. Jeszcze raz gratulujemy!!!

„WIOSENNA PARADA”

Tradycyjnie przedszkolaki powi-
tały wiosnę podczas „Wiosennej pa-
rady”. Barwny korowód kwiatów, 
owadów, bocianów i żabek wyruszył 
z Marzanną na czele, by pożegnać 
zimę. Przedszkolaki wędrowały uli-
cami Choczewa śpiewając wiosenne 
piosenki, wykrzykując radośnie na 
cześć wiosny i grając na instrumen-
tach. Robiąc tyle hałasu na pewno 
przestraszyły zimę. Symbolicznie na 
zakończenie uroczystości Marzanna 
została spalona. Zimo uciekaj... wra-
caj dopiero za rok!

M.L.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

Uczniowie z Ciekocina na podium
W dniu 13.03.2016 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, przy ulicy 

Strzeleckiej 9 odbył się Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym, którego organizatorem był Karate Klub Wejhe-
rowo i Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku. W zawodach startowało 296 zawodników z 9 klubów 
województw pomorskiego oraz po jednym z wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W klasyfikacji medalowej 
pierwsze miejsce zajął Karate Klub Wejherowo, drugie miejsce Akademia Karate Tradycyjnego w Koszalinie, trzecie 
miejsce Karate Klub Gdynia.

Z naszej szkoły udział wzięli:
1. Konrad Orzechowski
2. Szymon Smolarek
3. Dominika Płotka
4. Julia Staniszewska
4. Katarzyna Piotrowska

Wszyscy dzielnie walczyli. Każdy w swojej grupie wiekowej. Wszyscy poprzez swój udział w zawodach zostali zwy-
cięzcami. Gratulujemy!!!



s. 35WIEŚCI CHOCZEWSKIE

IV m-ce Szymon Smolarek, III m-ce Julia Staniszewska, IV 
m-ce Katarzyna Piotrowska

IV m-ce Dominika Płotka

Nasze dziewczyny z sensei Małgosią

Pierwsza wygrana Konrada. Konrad startował po raz pierwszy, 
wygrał kilka walk. Gratulujemy!!!

POWITANIE WIOSNY
21 marca w Szkole Podstawowej w 

Ciekocinie odbyło się uroczyste powi-
tanie wiosny. Pogoda dopisała, hu-
mory również. Na samym początku 
klasy IV-VI zatańczyły do piosenek 
kaszubskich. Następnie wystąpiły 
dzieci z klasy „0”. Występy wszyst-
kim się podobały.

Później uczniowie wraz z nauczy-
cielami poszli do Ciekocinka, aby 
tam pożegnać zimę. Kiedy Marzan-
na została spalona, nadszedł czas 

na ognisko z kiełbaskami. Gdy każdy 
się już najadł, rozegrały się trzy me-
cze. W pierwszym z nich brały udział 
klasy IV-VI. Mecz zakończył się wyni-
kiem 7:3, dla drużyny Dawida z klasy 
VI. Drugi mecz rozegrały klasy I-III. 
Walka między dwiema drużynami 
była zacięta, ale zakończyła się wy-
nikiem 3:1, dla drużyny Szymona z 
klasy III. Ostatni mecz rozegrał się 
między trzema drużynami. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna „Huragan”, 

drugie - „Błotniaki”, trzecie -”Burza”.
W czasie, gdy starsi uczniowie za-

jęci byli meczami, mniejsze dzieci 
korzystały z placu zabaw.

Wszyscy w tym dniu bawili się 
świetnie, ale nadszedł czas, aby wra-
cać do domu.

Wiosnę powitaliśmy w radosnej i 
miłej atmosferze.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Piotrowska
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Wizyta klasy 0a w piekarni
10 marca 2016r. dzieci z klasy 0a wy-

brały się do choczewskiej piekarni „Ma-
teusz”.

Celem spotkania było zapoznanie 
uczniów z pracą piekarza oraz techno-
logią wyrobu pieczywa. Dzieci obejrzały 
magazyny i pomieszczenia produkcyj-
ne. Pani Ala pokazała nam urządzenia 
służące do produkcji pieczywa i w cie-
kawy sposób opowiedziała o całym cy-
klu powstawania chleba. Dzieci po raz 
pierwszy miały możliwość zobaczenia 
maszyn do przygotowania ciasta oraz 
Olbrzymiego pieca. W magazynie znaj-
dowało się dużo worków z różnymi 
typami mąki. Obejrzeliśmy też wiele 
rodzajów chleba, bowiem choczewska 
piekarnia słynie z różnorodnych wy-
pieków. Duże zainteresowanie wzbu-
dziła też nowoczesna maszyna do 
krojenia chleba. Na zakończenie zosta-
liśmy poczęstowani pysznymi ciepły-
mi drożdżówkami i ciastkami.

Była to ciekawa, edukacyjna wyciecz-
ka. Dzieci wróciły z niej pełne wrażeń i 
bogatsze o nową wiedzę. Wielu z nich 
zapragnęło w przyszłości wykonywać 
zawód piekarza. Serdecznie dziękuje-
my za miłe przyjęcie i oprowadzenie 
wycieczki, a także za sympatyczną at-
mosferę.

Wiesława Okoń
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„POLA NADZIEI” W NASZEJ SZKOLE
Dnia 15 marca 2016 r. grupa 

uczniów z gimnazjum wybrała się do 
hospicjum „Bursztynowa Przystań” 
im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Uczest-
nicy wyjazdu to uczniowie, którzy od 
listopada pod okiem koordynatora 
wolontariatu p. Pauliny Wyczyńskiej 
i opiekuna z ramienia szkoły p. Bar-
bary Cholka biorą udział w wolon-
tariacie hospicyjnym realizującym 
projekty plastyczne. Wykonane pra-
ce trafiają na kiermasze i aukcje, z 
których dochód przeznaczany jest na 

rzecz hospicjum. Projekt rozpoczęto 
od zasadzenia cebul żonkili na raba-
tach na terenie naszej szkoły, ponie-
waż żonkil jest symbolem nadziei w 
walce z nowotworem.

Celem wyjazdu do hospicjum było 
pogłębienie wiedzy o wolontaria-
cie i osobach, na rzecz których jest 
on prowadzony oraz kształtowanie 
nawyku niesienia bezinteresownej 
pomocy potrzebującym. Na miejscu 
zajęła się nami koordynatorka wo-
lontariatu p. Justyna Cyman, która 

w sposób bardzo obrazowy przybliży-
ła celowość naszego działania. Ocza-
mi wyobraźni widzieliśmy wszystko. 
Wracaliśmy wyciszeni i w głębokim 
przekonaniu, że robimy coś ważne-
go.

Już niedługo na naszych rabatach 
zakwitną żonkile, będzie to znak, że 
mamy swój udział w bardzo waż-
nym zadaniu.

Tekst i foto Barbara Cholka
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Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej

Dnia 18 marca 2016 r. w Zespole 
Szkół w Choczewie odbył się Gminny 
Turniej Wiedzy Pożarniczej .Trady-
cyjnie organizatorem turnieju była 
OSP Choczewo i Zespół Szkół w Cho-
czewie. Przypomnijmy, że celem tego 
konkursu jest zachęcenie uczniów z 
terenu Gminy do lektury i głębszej 
analizy przepisów przeciwpożaro-
wych.

11 uczestników konkursu (gimna-
zjum i sp) musiało odpowiedzieć na 
pytania testowe z zakresu wiedzy po-
żarniczej. Gimnazjaliści musieli roz-
wiązać test zawierającymi blisko 40 
pytań z zakresu historii pożarnictwa, 
organizacji systemu p. poż., przepi-
sów p.poż oraz udzielania pierwszej 
pomocy. Zajęło im to około 45 minut. 
Uczniowie szkoły podstawowej pod-
dani byli testowi pisemnemu skła-
dającemu się z 40 pytań. Zajęło im to 
45 minut.

Eliminacje międzyszkolne odbyły 
się w dwóch grupach wiekowych:

-I grupa - młodzież szkół podsta-
wowych, /6 uczniów/

-II grupa - młodzież szkół gimna-
zjalnych, /5 uczniów/

Zniecierpliwieni uczniowie oczeki-

wali wyników. Uczestników turnieju 
oceniali: p. Karol Wojciechowski, p. 
Krzysztof Łasiński, p. Wojciech Paź-
dzio, p. Grzegorz Książek, p. Mateusz 
Arent, p. Krzysztof Cudnik i p. Henryk 
Domaros.

Test najlepiej napisali: w II grupie 
wiekowej - Otega Oyeye uczennica 
kl.Ib gimnazjum, która uzyskała 32 
pkt, w I grupie - Karolina Wojcie-
chowska  uczennica klasy VI A SP 
Choczewo, która uzyskała 34 pkt.

WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU:
- w kategorii szkół podstawowych:
I MIEJSCE - Wojciechowska Karoli-

na SP Choczewo
II MIEJSCE —Wojciechowski Woj-

ciech SP Choczewo
III MIEJSCE - Kotkowski Jakub  SP 

CHOCZEWO
- w kategorii gimnazjum:
I MIEJSCE - Otega Oyeye
IIMIEJSCE – Jażdżewski Jakub
III MIEJSCE – Dettlaff Robert
IV MIEJSCE — Joachimiak Jakub
V MIEJSCE - Busłowicz Kacper

W dniu 07.04.2016 r. w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie odbył 
się Powiatowy Turniej Wiedzy Po-

żarniczej pod hasłem „Młodzież za-
pobiega pożarom”. Naszą gminę re-
prezentowali:

Szkoła Podstawowa
1.Karolina Wojciechowska kl. VIB
2.Wojciech Wojciechowski kl. VA
Gimnazjum
1.Otega Oyeye kl. IB
2.Jakub Jażdżewski kl. IIIC
Podczas turnieju młodzież odpo-

wiadała na 30 pytań testowych o 
zróżnicowanym poziomie trudności 
Do finału ustnego, po dogrywce, za-
kwalifikowało się po trzech uczestni-
ków z każdej grupy wiekowej. Tutaj 
uczestnicy mogli wykazać się nie tyl-
ko wiedzą teoretyczną, ale również 
umiejętnościami praktycznymi. Dla 
zwycięzców ufundowano cenne na-
grody. Uczniowie naszej szkoły zajęli:

II miejsce - Wojciechowski Woj-
ciech KL. VA /SZKOŁA  PODSTAWOWA/

II miejsce - Otega Oyeye KL.l. IB /
GIMNAZJUM/

Zwycięzcy otrzymali cenne nagro-
dy a wszyscy uczestnicy dyplomy. 
Opiekunami naszej grupy byli: Woj-
ciech Paździo oraz dh Karol Wojcie-
chowski.

Witaj Wiosno!
W dniu 21.03.br uczniowie klas 0 

- III Szkoły Podstawowej w Chocze-
wie uroczyście powitali wiosnę. Cała 
szkoła do tego dnia była solidnie 
przygotowana. W klasach i na kory-
tarzach można było podziwiać wio-
senne dekoracje oraz usłyszeć rado-
sne okrzyki i śmiech dzieci.

Najważniejszym wydarzeniem 
dnia był kolorowy przemarsz uli-
cami Choczewa. Dzieci trzymały w 
dłoniach instrumenty perkusyjne, 

kolorowe kwiaty, tańczące na wie-
trze wstążki z bibuły, balony lub inne 
rekwizyty symbolizujące budzącą się 
do życia przyrodę. Tak przygotowani 
uczniowie wyruszyli wraz ze swo-
imi wychowawcami, nauczycielami 
i panią dyrektor na przemarsz uli-
cami Choczewa. Hałasując gwizd-
kami, trąbkami i wznosząc okrzyki 
na powitanie wiosny dzieci dzieliły 
się szczęściem i pozytywną energią 
z wszystkimi mieszkańcami na-

szej gminy. Radosny i barwny koro-
wód wzbudził duże zainteresowanie 
wśród przechodzących lub przejeż-
dżających ludzi, którzy zatrzymywali 
się na chwilę i witali maszerujących 
uczniów z uśmiechem i życzliwością.

Powitanie wiosny było okazją 
do świetnej zabawy i dostarczyło 
wszystkim miłych, niezapomnia-
nych wrażeń.

(A. Strycharczyk)
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WYCIECZKA NA PROM STENA LINE
21 marca 2015 r. uczniowie klasy 

0B i IIA z wychowawcami p. B. Kla-
wikowską i p. E. Domarus miały 
możliwość zwiedzania promu pasa-
żerskiego Stena Line, którym można 
podróżować do Karlskrony (Szwecja). 
Celem tej wycieczki było poznanie 

rodzajów statków i znaczenia portu 
jako miejsca przewozu osób i towa-
rów oraz poznanie wyglądu promu 
pasażerskiego: mostku kapitańskie-
go, messy, kajut, pokładów wido-
kowych. Dzieci przez chwilę mogły 
poczuć się kapitanem statku oraz po-

bawić się w Sali gier i zabaw. Na za-
kończenie zostaliśmy poczęstowani 
wypiekami kucharza szwedzkiego. 
Bardzo gorąco dziękujemy za mile 
spędzony czas na promie.

Organizatorzy

PODCHODY UCZNIÓW KLASY IA W SP CHOCZEWO
Wielkanocne podchody to wspa-

niała zabawa, w której uczestniczyli 
uczniowie klasy Ia pod kierunkiem 
wychowawczyni Mirosławy Rudnic-
kiej.

Zadaniem dzieci było odnalezienie 
ukrytych w pobliżu szkoły karteczek 
z zadaniami do wykonania i in-

strukcjami dotyczącymi kierunków 
dalszych poszukiwań. Samodzielne 
odczytanie poleceń i udzielenie po-
prawnych odpowiedzi na pytania 
było przepustką do otrzymania dal-
szych wskazówek dla małych poszu-
kiwaczy.

Zwieńczeniem zabawy było odna-

lezienie słodyczy ukrytych dla dzieci 
przez „zajączka”. Po napełnieniu ko-
szyczków słodyczami zadowoleni po-
szukiwacze wrócili do szkoły. Dzieci 
już czekają na kolejne święta i dobrą 
zabawę.

M. Rudnicka
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APEL WIELKANOCNY
W dniu 23 marca br. w Zespole 

Szkół w Choczewie odbył się uroczy-
sty apel z okazji Świąt Wielkanoc-
nych. Na tę uroczystość zaproszono 
przedstawicieli Urzędu Gminy, dy-
rektorów i kierowników zakładów 
pracy funkcjonujących na terenie 
gminy, księży: miejscowego pro-
boszcza Wojciecha Szmeichela i pro-
boszcza parafii Zwartowo Alojzego 
Kąkolewskiego, przedstawicieli Koła 
Emerytów i Rencistów, podopiecz-
nych wraz z opiekunami Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej Fundacji 
Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz 
rodziców.

Korzystając z okazji, iż obecnie w 
Kościele trwa Rok Miłosierdzia Boże-
go przedstawiono spektakl, który na-

wiązywał do tego tematu. Miłosierny 
Chrystus wielokrotnie ukazany jest 
na łamach kart Pisma św. i takie-
go właśnie pokazały przygotowane 
scenki. W postać Chrystusa wcielił 
się uczeń klasy IV a – Wojtek Klarec-
ki, który nauczał, uzdrawiał, przeba-
czał.

Całość podsumowała narratorka, 
życząc zaproszonym gościom i całej 
społeczności szkolnej radosnych i 
spokojnych Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.

Przedstawienie przygotowali 
uczniowie szkoły podstawowej z klas 
II – V.

W spektaklu wzięli udział: A. Jaż-
dżewska, W. Klarecki, Ł. Polesa, J. 
Waloch, P. Oleszek, M. Syrewicz, K. 

Mędrycki, M. Majchrzak, P. Marku-
szewski, M. Karmazy, M. Jakubow-
ska, O. Dunst, M. Syrewicz, F. Gra-
biński, W. Chyrzyński, P. Wątroba, K. 
Różanowski, D. Praszczak, K. Nowa-
czyk, A. Glowienke, R. Gorlikowska i 
O. Olszowiec.

Oprawie artystycznej towarzyszył 
szkolny chór pod kierunkiem p. H. 
Soboń i  p. M. Radziejewskiego.

W klimat czasów Chrystusa wpro-
wadzała nas wspaniała dekoracja 
przygotowana przez p. D. Mitkow-
ską, p. T. Waloch, p. A. Tulikowską 
oraz p. E. Gawron.

Nad całością czuwała p E. Gawron.
Elżbieta Gawron

SPOTKANIE W WTZ LUBIATOWO
W ramach wspólnie realizowanego 

projektu edukacyjnego odbyło się ko-
lejne spotkanie podopiecznych WTZ 
w Lubiatowie z młodzieżą gimnazjal-
ną. Najpierw uczniowie szkolnego 
koła teatralnego  wystąpili w sztuce 
„Skrzydełka”, a następnie chór szkol-
ny zaprezentował kilka utworów 
muzycznych. Kolejnym elementem 
spotkania było bliższe poznanie, czy-
li zajęcia integrujące grupy, między 
innymi: nauka piosenki, przydział 
ról czy wybór aktorów do mającego 
powstać  przedstawienia. Udało się 
również stworzyć harmonogram za-
dań do realizacji w najbliższym cza-
sie.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE

8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
„Biblioteka jest instytucją, 

która całym swoim istnieniem
 świadczy o rozwoju kultury”

Jan Paweł II

Z okazji Dnia Bibliotekarza wszyst-
kim pracownikom Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Choczewie składamy 
serdeczne podziękowania za propa-
gowanie czytelnictwa wśród miesz-
kańców, za interesujące spotkania 
literackie, za konkursy promujące 
czytelnictwo i kreatywność, za trud 
i zaangażowanie w rozwój kultury w 
naszej Gminie, a przede wszystkim 
za serdeczność, z jaką każdy spotyka 
się w Gminnej Bibliotece.

Życzymy dalszych ciekawych ini-
cjatyw, cierpliwości dla czytelników,

a także zadowolenia i satysfakcji z 
pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Czytelnicy

Warsztaty pisankowe

16 marca powstały w naszej czytel-
ni piękne pisanki z płatków osiko-
wych. Są one rezultatem warsztatów 
plastycznych, które poprowadziła 
Pani Barbara Cholka. Serdecznie 
dziękujemy Pani Basi za wspania-
łe i wesołe zajęcia oraz wszystkim 
Paniom, które zechciały kreatywnie 
spędzić to popołudnie w naszej bi-
bliotece.

Nasza Gmina Czyta Dzieciom

15 marca br. zawitała do naszej bi-
blioteki Pani Wiosna. Przyszła odwie-
dzić uczniów klas „0”, którzy przybyli 
do nas, by wziąć udział w spotkaniu 
z cyklu „Nasza Gmina Czyta Dzie-
ciom”. Tym razem w roli lektora 
wystąpiła Pani Wioletta Wójcik - Re-
daktor Wieści Choczewskich, która 
zaprezentowała dzieciom utwory o 
tematyce wiosennej. Czytaniu przy-
słuchiwała się oczywiście bohaterka 
wierszy i opowiadań, Pani Wiosna, 
która na koniec obdarowała dzieci 
pięknymi kwiatami ze słodką nie-
spodzianką. Dzieci otrzymały także 
kolorowanki przedstawiające koszyk 
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wielkanocnych pisanek i udały się 
do swoich klas, by je pokolorować.

Dziękujemy Pani Wioletcie za czy-
tanie, a dzieciom za uważne słucha-
nie. Dziękujemy też Pani Wiośnie 
za miłą niespodziankę, jaką zrobi-
ła nam swoim przybyciem i mamy 
nadzieję, że wiosenne ciepło jak naj-
szybciej pojawi się także za naszymi 
oknami.

Wręczenie nagród w Gminnym 
Konkursie Wielkanocnym

6 kwietnia w sali konferencyjno- 
wystawowej CIT w Choczewie odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród lau-
reatom Gminnego Konkursu Wiel-
kanocnego. Wręczenia dokonali: Pan 
Wiesław Gębka - Wójt Gminy Chocze-
wo, Pani Danuta Karmazy- Kierow-
nik GOPS w Choczewie, Pan Krzysz-
tof Łasiński- Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo, Pani Joanna Ta-
tak- Flis - podinspektor ds. turystyki 
i promocji gminy w Urzędzie Gminy 
Choczewo, Pani Beata Żuk - Kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Choczewie.

Dziękujemy i gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom Konkursu! Zapra-
szamy do udziału w kolejnych.

Wieczór z Panem Tomaszem Fopke

7 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w 
Choczewie odbył się przemiły wie-
czór z Panem Tomaszem Fopke, Dy-
rektorem Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w 
Wejherowie, człowiekiem o niezli-
czonych talentach, a przy tym bar-
dzo serdecznym, skromnym i sym-
patycznym. Pan Tomasz nie tylko 
zarządza wspomnianym wyżej Mu-
zeum, ale również komponuje, dyry-
guje, przepięknie śpiewa barytonem 
i nie tylko, pisze, przekłada utwory 
literackie i muzyczne na język ka-
szubski i na wszelkie możliwe sposo-
by działa na rzecz popularyzowania 
języka i muzyki kaszubskiej.

Podczas wieczorku Pan Tomasz 
czytał wiersze choczewskich poetów, 
zebrane w tomiku „Co mi w duszy 
gra.” Przeprowadzał konkursy, w któ-
rych do wygrania były płyty z muzy-
ką kaszubską. Śpiewał, prezentował 
własne utwory, opowiadał wesołe 
anegdoty ze swojego artystycznego 
życia. Spędziliśmy wspólnie urocze 
dwie popołudniowe godziny, któ-
re zapewniły nam niezapomniane 
wrażenia i wspaniały nastrój. Dzię-
kujemy Panu Tomaszowi za przyby-
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cie i mamy nadzieję, że czuł się z nami równie miło, jak 
my z Nim. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na 
wieczorek i tym, którzy pomogli nam niniejsze spotka-
nie zorganizować.

Tradycją już jest, że oprócz stałych bywalców pojawiły 
się także nowe osoby i bardzo nas cieszy, że grono pa-
sjonatów poezji się powiększa. Już dziś zapraszamy do 
udziału w kolejnych wieczorkach z poezją.

E. Wójcik- Spera
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Harry Potter i jego świat
31 marca br. odbył się w naszej bi-

bliotece turniej wiedzy pn. „Harry 
Potter i jego świat”. Wzięło w nim 
udział ośmioro uczestników. Ich 
zadaniem było rozwiązanie testu 
składającego się z pytań otwartych, 
zamkniętych i krzyżówki z hasłem. 
Wyniki testu przedstawiają się na-
stępująco:

Kat. wiekowa A (do 15 lat)
I miejsce- Judyta Rybarczyk

II miejsce- Małgorzata Godziek
III miejsce- Magdalena Joachimiak

Dyplomy za udział: Maciej Fusow-
ski, Adam Borowski, Paweł Wątroba

Kat. wiekowa B (pow. 15 lat)
I miejsce- Aleksandra Łasińska
II miejsce- Olaf Holcer

Wręczenie nagród odbyło się 12 
kwietnia w siedzibie biblioteki, a 

wręczyły je Kierownik- Pani Beata 
Żuk i bibliotekarz- Ewa Wójcik- Spe-
ra.

Nagrody główne ufundowało Koło 
Łowieckie „Jeleń” Gdańsk, któremu 
serdecznie dziękujemy.

Nagrody pocieszenia zakupiła 
Gminna Biblioteka Publiczna w Cho-
czewie.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom Turnieju i zapraszamy do udzia-
łu w innych naszych konkursach.
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 3 (193) Wieści Choczewskich brzmi: NIGDY I NA ZAWSZE.
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Sebastian Milewski, Wiktoria Cielecka, Hanna Kowalska, Justyna Fleming, Barbara Zondziuk, Anna Zabłotnia, Olga 

Papke, Mariusz Kwas, Beata Langer, Paweł Wypych, Adam Leyk.
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Adam Leyk, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Patrycji  za wylo-
sowanie zwycięzcy.

„WIATR OD MORZA” – III EDYCJA KONKURSU

Fundacja  „Europejskie  Spotkania”  Kaszubskie  Centrum  Kultury  Krokowa  przy  współudziale

Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Choczewie  im.  Stefana  Żeromskiego  oraz  Oddziałem

Pomorskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Zaprasza do udziału 

w III edycji konkursu im. Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza”.

Konkurs trwa od 15 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r.

Regulamin i bliższe informacje na stronie: www.zamekkrokowa.pl
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Krzyżówka Serpentyna (33) 

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 maja 2016 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest album 
„Dwory Polskie”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 10 maja w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Opactwo, monaster (8) – błędny w zbroi (6) – w kratkę lub w linijkę (6) – chrupiąca kromka chleba (4) – kolorowa 

w oku (8) – odtwórca roli  (5) – czasy Rafaela i da Vinci  (8) – placówka z izbą przyjęć  (7) – stolica nad Mozelą (10) 

– dotacja na badania  (5) – syn Zeusa, ojciec Niobe (6) –Joachim, historyk (7) – miesiąc z andrzejkami (8) –Denis, 

twórca Kubusia Fatalisty (7) – między troposferą a stratosferą (10) 
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