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ROK (XVII)

VIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO VII KADENCJI
Dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła 

się VIII sesja Rady Gminy Choczewo, której porządek obejmował przedstawienie informacji przez Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz Wójta z działalności międzysesyjnej. Podczas sesji radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz 
podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. (11 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się)
2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025. (12 – za, 2 – wstrzymujące się)
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizacje zadania przebudo-

wa nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo - Łętowo na odcinku od km 0+019,4 do km 0+540,9 w miejsco-
wości Choczewo. (14 – za)

4. Uchwała w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (14 – za)

5. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów w rejonie wsi 
Starbienino w gminie Choczewo. (13 – za, 1 – wstrzymujący się)

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie. (14 – za)

IX SESJA RADY GMINY CHOCZEWO VII KADENCJI
W dniu 15 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie 

odbyła się IX sesja Rady Gminy Choczewo. Na sesji obecny był Starosta Powiatu Wejherowskiego Pani Gabriela Lisius 
oraz przedstawiciele Spółki PGE EJ 1, spółki celowej wyznaczonej do budowy pierwszej polskiej Elektrowni Jądrowej 
w Polsce – p. Maciej Stryjecki Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, p. Joanna Zając Głów-
ny specjalista oraz p. Katarzyna Grudzień Koordynator Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych.

Podczas sesji radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Porządek sesji obejmował również informacje Przewodni-
czącego Rady Gminy oraz informacje Wójta Gminy Choczewo z działalności międzysesyjnej.

Na sesji podjęto uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok (14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się)
2. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

128/26 we wsi Kopalino w gminie Choczewo (15 – za)
3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

135/1 we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo (15 – za).
Jednym z punktów porządku obrad IX sesji było przedstawienie przez przedstawicieli PGE EJ 1 wyników badań lo-

kalizacyjnych i omówienie możliwości zmiany lokalizacji na terenie Gminy Choczewo.
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wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

MATKI
składają

Wójt Gminy Choczewo
wraz z pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

PODZIĘKOWANIA
W marcu tego roku, gdy z przyczyn losowych zostałam razem z czwórką dzieci bez mieszkania i 

niezbędnych do życia rzeczy, to znalazło się kilka osób, które pomogli nam bezinteresownie.
Chciałabym serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Choczewo Wiesławowi Gębka, Sekretarzo-

wi Robertowi Lorbieckiemu, Radnym „Wspólna Gmina Choczewo”, firmie meblarskiej „Dąb”, któ-
ra ma sklep w Choczewie, oraz mojej sąsiadce Annie Krawczyk.

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy podali mi pomocną dłoń, tym którzy mnie 
wspierali, pocieszali. Nawet nie wiecie jak bardzo pomaga pokonywać codzienne troski i kłopoty 
myśl, że ktoś o nas myśli, pamięta i wspiera.

Mam świadomość, że potrzebujących takiej pomocy jest bardzo wielu, dlatego tym bardziej je-
stem wdzięczna za okazaną pomoc mi i moim dzieciom. Dziękuję!

Dorota Rytlewska
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W.W.: Trwa przebudowa ulic na 
osiedlu tzw. ”dolnego Choczewa”, 
porządkowanie kompleksu szkol-
no-rekreacyjnego, pojawiły się nowe 
kwiaty przy pomniku koło Urzędu 
Gminy… Czy to zapowiedź „wielkich 
porządków” w Choczewie?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Choczewo, największa wieś z 
naszej Gminie, z dnia na dzień staje 
się coraz piękniejsza. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy to widzą… Zdaję sobie 
też sprawę, że daleko nam jeszcze do 
zrealizowania naszego planu estety-
zacji. Małymi kroczkami zmierzamy 
jednak do celu. Powinno być przecież 
tak, że przykład idzie z góry. Zachę-
cimy może w ten sposób także tych, 
którzy do wyglądu swojego otoczenia 
nie przywiązują większej wagi. Bar-
dzo dziękuję też tym mieszkańcom, 
którzy dbają o swoje posesje. Oni są 
liderami estetyzacji swoich miejsco-
wości i od nich też wszyscy wiele się 
uczymy. W ładnym otoczeniu miesz-
ka się przyjemniej, a poza tym wia-
domo, że „jak cię widzą tak cię piszą”, 
a nam powinno szczególnie zależeć 
na tym, aby przyjezdni widzieli nas 
dobrze.
Cztery ulice tzw. „dolnego Chocze-
wa” zostaną wyremontowane dzię-
ki współfinansowaniu remontu 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rybackie-
go. Powstanie tam dodatkowo mała 
architektura – ławeczki i lampy hy-
brydowe, które będą służyły miesz-
kańcom tych ulic. Jednocześnie po-
stanowiliśmy dodatkowo wymienić 
instalację wodną na osiedlu, ponie-
waż nie zrobiono tego wcześniej, a 
stan istniejącej był fatalny. Pracu-
jemy także nad usuwaniem ujaw-
nionych wad w systemie kanaliza-
cyjnym. Wszystkie te prace chcemy 
wykonać kompleksowo korzystając z 
faktu, że i tak teren jest rozkopany, 
więc mieszkańcy będą znosić uciąż-
liwości remontów tylko raz.
Zaraz obok, ulica Kusocińskiego, 
będzie już wkrótce również moder-

nizowana. Dnia 15.04.2015 r. podpi-
saliśmy umowę ze Starostwem na 
remont 560 m. tej drogi. Nasze dzia-
łania zmierzają do tego, aby powoli 
cała nasza Gmina stawała się pięk-
niejsza, atrakcyjna i przyjemniejsza 
do mieszkania.

W.W.: W kolejnym pożarze domu 
następni mieszkańcy stracili dach 
nad głową. Jak przebiega akcja po-
mocowa dla poszkodowanych?
Wójt Wiesław Gębka: 23.03.2015 r. w 
Gardkowicach w jednym z budyn-
ków mieszkalnych doszło do poża-
ru. Spaliło się mieszkanie, poddasze 
użytkowe i pomieszczenie gospodar-
cze. Oczywiście zaangażowaliśmy 
się w pomoc pogorzelcom. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho-
czewie przekazał środki na uprząt-
nięcie pogorzeliska, na podłączenie 
prądu oraz wniósł znaczny udział w 
zakup nowej konstrukcji dachowej.
Natomiast pracownicy jednej z firm 
złożyli się na remont ogrzewania, a 
inna firma zakupiła blachę na cały 
budynek. Kolejna firma, w której 
pracuje jeden z mieszkańców tego 
budynku, sfinansowała część re-
montu dachu. Cieszę się, że wspól-
nymi siłami udało się zorganizować 
pomoc tak, aby dla mieszkańców 
domu odbudowa zniszczeń  była jak 
najmniejszym obciążeniem.
Dziękuję wszystkim za zaangażowa-
nie w tę pomoc. Dziękuję również 
strażakom za szybką i niezawodną 
akcję, a także za pomoc w zabezpie-
czeniu dachu spalonego budynku 
przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi.
Chciałbym także zachęcić wszyst-
kich mieszkańców i właścicieli do-
mów, aby ubezpieczali swoje domy, 
gdyż każdemu może zdarzyć się ta-
kie nieszczęście.

W.W.: Jak przedstawia się perspek-
tywa pozyskiwania kolejnych środ-
ków z funduszy unijnych?
Wójt Wiesław Gębka: Ponieważ w 
tej chwili jest rok przerwy pomiędzy 
finansowaniem unijnym, skupiamy 
się na przygotowywaniu projektów. 
13.04.2015 r. odbyło się spotkanie z 
sołtysami Gminy Choczewo, na któ-
rym poprosiliśmy sołtysów o przy-
gotowanie własnych propozycji na 
realizację projektów z zaangażowa-
niem środków własnych, które bę-

dzie można realizować wspólnie z in-
nymi sołectwami i Gminą w ramach 
Programu Odnowy Wsi. Z funduszy 
unijnych planujemy zrealizować 
budowę kanalizacji Łętowo-Słajko-
wo,  na tzw. dolnym Choczewie oraz 
oczyszczalni i kanalizacji pasa pół-
nocnego. Część z tych planów jest już 
w trakcie przygotowań, a na część 
przygotowywana jest koncepcja.
Natomiast nadal nie ma koncepcji 
rozwoju Straży Pożarnych, gdyż rad-
ni nie ustalili wspólnego planu ze 
strażakami.
Zachęcam do większej aktywności 
w wykorzystywaniu funduszy unij-
nych Szkoły i Stowarzyszenia Sporto-
we. Sądzę, że po naszych sukcesach 
w uzyskiwaniu finansowania, zdo-
byliśmy już dostatecznie dużo wiedzy 
i doświadczenia, które teraz pomogą 
nam pozyskiwać te fundusze jeszcze 
skuteczniej. Tym bardziej, że mamy 
firmę, która będzie nas wspierać w 
pisaniu grantów.

W.W.: Czy zna Pan już efekty dzia-
łań Komisji doraźnej Rady Gminy 
do sprawy zamiany nieruchomości 
gminnych z Lasami Państwowymi?
Wójt Wiesław Gębka: Dwóch rad-
nych z Klubu Radnych „Wspólna 
Gmina”, p. G. Kozłowski i p. B. No- 
wak, spotkało się z pracownikami 
Nadleśnictwa Choczewo – Nadleśni-
czym p. E. Rogaczewską oraz p. P. 
Januschewskim. Po tym spotkaniu 
otrzymałem od nich na piśmie opi-
nię, którą w imieniu Doraźnej Komi-
sji podpisało właściwie tylko dwóch 
radnych – G. Kozłowski i Z. Szafoni. 
W piśmie tym wyrazili chęć zamiany 
terenów gminnych na działkę będą-
cą własnością Lasów Państwowych, 
według procedur wcześniej prowa-
dzonych. Zgodzili się na zamianę 
działek 408/4 i 430 w Stilo. Na zamia-
nę jednej z wyznaczonych działek 
nie wyrazili zgody, więc będę musiał 
poszukać innej działki, którą będę 
mógł przekazać Lasom Państwowym 
w zamian za działkę w Choczewie. 
Zamiana będzie następować według 
wcześniejszych procedur, co prawda 
z dużym opóźnieniem, ale cieszę się, 
że w końcu do niej doszło. W rozmo-
wy z Lasami Państwowymi włączył 
się poseł Jerzy Budnik, co zapewne 
przyspieszy całą procedurę.

PYTANIA DO WÓJTA
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1. Remont ulic dolnego Choczewa
Z chwilą uzyskanie wszelkich po-

zwoleń, Wykonawca (firma ABRUKO 
sp. z o.o. ze współpraca z Drewa- Hy-
droinstal sp. z o.o.) rozpoczęła prace 
związane z remontem ulic Matejki, 
Chmielnej, Mickiewicza i Lisiej. Pra-
ce przebiegają sprawnie i termino-
wo. Cała inwestycja zamknie się w 
kwocie 966.170,68 zł brutto. Operacja 
współfinasowana przez Unię Euro-
pejską ze środków finansowych Eu-
ropejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycję w zrów-
noważone rybołówstwo. Dofinanso-
wanie objęło 85% kosztów kwalifi-
kowanych. Termin zakończenia prac 
planuje się na początek czerwca 2015 r.

Jednocześnie z remontem ciągów 
pieszo - jezdnych skoordynowano 
wymianę słupów oświetlenia ulicz-
nego przy ulicy Matejki, Lisiej, części 
Mickiewicza i Kościuszki. Kosztem 
i staraniem Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Choczewie 
zostanie wymieniona cała sieć wo-
dociągowa na ulicy Matejki. Miesz-
kańcy w/w ulicy po współfinansowa-
niu przyłączy wodociągowych, będą 
mogli od razu korzystać z nowego 
odcinka sieci. Remont sieci wodocią-

gowej pochłonie 35 000 zł finanso-
wany głównie z GZGK. Zostanie rów-
nież wykonanych 6 sztuk przyłączy 
wodociągowych. Zakup materiałów 
na przyłącza zostanie sfinansowany 
przez bezpośrednio zainteresowa-
nych mieszkańców. Dotychczasowa 
sieć wodociągowa zostanie wymie-
niona na nowoczesne rury PE-HD 
90 (dla sieci, 220mb) i PE-HD 40 (dla 
przyłączy 100mb).

2. Kosze do koszykówki
W dniu 10.04.2015 r. zakończo-

no prace związane z budową pod-
staw fundamentowych dla koszy 
do koszykówki. Po utwardzeniu 

betonu, zamontowane zosta-
ną 4 sztuki koszy do koszykówki.  
Planowany termin montażu części 
nadziemnej: 20-22.04.2015 r.

            Referat Inwestycji Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środo-

wiska Urzędu Gminy w choczewie

NOWY WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Gratulujemy serdecznie, Pani Katarzynie Zacharewicz – właścicielce Gospodarstwa Agroturystycznego „Ola” 
w Słajszewie,  dokonania  już szóstego wpisu na Listę Potraw Tradycyjnych.

12 marca 2015 r. został wpisany na listę:  „Smalec  ze skwarkami”.
Serdecznie gratulujemy i oczekujemy na kolejne wpisy przysmaków z terenu naszej gminy na Listę Produk-

tów Tradycyjnych.

III KONWENT POWIATU WEJHEROWSKIEGO
III Konwent samorządowy powia-

tu wejherowskiego pod przewodnic-
twem Starosty Grabieli Lisius doty-
czył spraw związanych z turystyką, 
kulturą, wspólną promocją. Został 
poruszony temat wsparcia imprez o 
randze powiatowej, skróceniu ścieżki 
ubiegania się o dofinansowanie. Roz-
ważano wspólne działanie w formie 
stowarzyszenia tak jak kiedyś Ziemia 

Wejherowska lub stworzenie komisji 
doraźnej z przedstawicieli poszczegól-
nych samorządów. Podczas posiedze-
nia swoją prezentację miał Kazimierz 
Grubba z Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego, podczas 
której omówił: System Elektronicznej 
Wymiany Informacji Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz rejonowy trening systemu wy-

krywania i alarmowania kryzyso-
wego naszego powiatu. W konwencie 
uczestniczył powiatowy lekarz we-
terynarii Wojciech Trybowski, który 
omówił zagrożenia  związane z ptasią 
grypą czyli wirus H9N7 oraz afrykań-
ski pomór świń (ASF). Na kolejnym 
konwencie będzie omawiany plan 
transportowy dla powiatu.

/R.L./

INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
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VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015

W dniach 10-12 kwietnia odbyły 
się w Kielcach VII Międzynarodowe 
Targi Turystyki Wiejskiej i Agrotury-
styki AGROTRAVEL 2015. Na targach 
obecni byli przedstawiciele państw, 
miast, regionów, gmin, powiatów, 
organizatorzy imprez turystycznych, 
hotele, uzdrowiska, atrakcje i szlaki 
turystyczne, a także wydawnictwa, 
przewoźnicy, lokalne grupy działa-
nia.

Gminę Choczewo i Choczewskie 
Stowarzyszenie Turystyczne repre-
zentowały następujące osoby: Ro-
bert Lorbiecki – Sekretarz Gminy, 
Katarzyna Zacharewicz i Czesława 
Bocho - Choczewskie Stowarzysze-

nie Turystyczne. Razem z Polską 
Federacją Turystyki Wiejskiej „Go-
spodarstwa Gościnne” prezentowa-
liśmy swój region nad Bałtykiem. 
Osoby odwiedzające nasze stoisko 
mogły zapoznać się z charakterysty-
ką naszego regionu oraz posmako-

wać produktów Pań z Choczewskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego. Miło 
było usłyszeć że część turystów zna 
gminę Choczewo i okolicę, i chęt-
nie przyjeżdża w nasze strony, lub 
że przyjadą w najbliższym czasie. 
W trakcie targów na scenie odby-

wały się występy różnych zespołów 
folklorystycznych, prezentowali się 
podróżnicy m.in. Jarosław Kuźniar. 
Równolegle do targów odbywały się 
konferencje poświęcone agroturysty-
ce i turystyce. Miło nam było gościć 
na stoisku panią Martę Chełkowską 
Prezes Pomorskiej Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej a zarazem 
Dyrektor Departamentu Turystyki i 
Promocji w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku, Izabelę Byszewską 
Prezes Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego, Annę Grygierek 
Burmistrz Miasta Strumień - repre-
zentującą PSORW (Polska Sieć Roz-
woju i Odnowy Wsi).

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania wyjazdu. Mamy 
nadzieje  udział w targach zaowocuje 
w nadchodzącym sezonie zwiększo-
ną ilością turystów w naszej gminie.

/R.L./

POWIATOWE MISTRZOSTWA PRACOWNIKÓW
SAMORZĄDOWYCH W PIŁCE SIATKOWEJ

Jak informowaliśmy w marcowym 
wydaniu „Wieści Choczewskich”, 
dnia 21 marca 2015 r. na halach spor-
towych Zespołu Szkół w Choczewie i 
Gminnych Obiektów Sportowych od-
bywały się Powiatowe Mistrzostwa 
Pracowników Samorządowych w 
Piłce Siatkowej.

W zmaganiach sportowych wzięły 
udział drużyny: Starostwa Powiato-
wego, Urzędów Miast Rumia i Reda, 
a także Gmin Choczewo, Luzino i Łę-
czyce.

Po trwającym kilka godzin turnie-
ju zwycięstwo przypadło drużynie 

Starostwa Powiatowego, II miejsce 
wywalczyła drużyna z Luzina  a III 
miejsce Reda.  Poniżej prezentujemy 
ostateczną tabelę wyników:

I miejsce - STAROSTWO POWIATO-
WE

II miejsce - GMINA LUZINO
III miejsce - URZĄD MIASTA REDA
IV miejsce - GMINA ŁĘCZYCE
V miejsce - GMINA CHOCZEWO
VI miejsce - URZĄD MIASTA RUMIA
Tytuł najsympatyczniejszego ze-

społu przypadł drużynie z Choczewa, 
a statuetka dla najlepszego zawod-
nika mistrzostw trafiła na ręce Pana 

Marka Świątka, tymczasem statuet-
ka dla najlepszej siatkarki trafiła do 
rąk Pani Anny Brodackiej reprezen-
tującej Urząd Miasta Rumia.

Dziękujemy serdecznie Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Choczewie Panu 
Andrzejowi Soboń oraz wszystkim 
pracownikom Zespołu Szkół, którzy 
pomogli przy organizacji mistrzostw.  
Serdeczne podziękowania składa-
my Panu Jerzemu Czerwionce, Panu 
Tarasowi Strzeleckiemu oraz Panu 
Zygmuntowi Bębenek za wsparcie 
sędziowskie zawodów.

/A.W./
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Karta Dużej Rodziny
Szanowni Państwo,
Zachęcam rodziny wielodzietne z 

przynajmniej trójką dzieci do skorzy-
stania z uprawnień jakie daje Karta 
Dużej Rodziny.

Na mocy Ustawy  z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1863) od dnia 1 stycznia                           
2105 r. rodziny wielodzietne mogą 
nabyć kartę uprawniającą do zniżek, 
ulg oraz innych uprawnień w dostę-
pie do towarów i usług. Z danych GUS 
wynika, że rodziny wielodzietne sta-
nowią w Polsce grupę 3,4 mln osób. 
Dotychczas wydano ponad 733 tys. 
Kart Dużej Rodziny, a uprawnienia 
rodzinom oferuje obecnie 481 pod-
miotów. 

Karta Dużej Rodziny jest dokumen-
tem, który przysługuje rodzinom nie-
zależnie od dochodu i  jest wydawa-
na bezpłatnie, każdemu członkowi 
rodziny. Za wydanie duplikatu Karty 
należy uiścić opłatę w wysokości 9,21 
zł. Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki, jednak nie 
dłużej niż do ukończenia 25 roku ży-
cia. Dzieci legitymujące się orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawności 
umiarkowanym lub znacznym, po 
osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 
roku życia otrzymują Kartę na okres 
ważności orzeczenia. Karta przysłu-
guje również pracującemu studen-
towi niezależnie od rodzaju studiów, 
który pozostaje na utrzymaniu ro-
dziców.

Wniosek o przyznanie Karty może 
złożyć w gminie właściwej na miej-
sce zamieszkania członek rodzi-
ny wielodzietnej posiadający pełną 
zdolność do czynności prawnych, 

który oświadczy, że jest umocowany 
do złożenia wniosku o przyznanie 
Karty oraz do jej odebrania w imie-
niu członków rodziny wielodzietnej 
wskazanych we wniosku. Składając 
wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny należy przedłożyć oryginały 
lub odpisy dokumentów potwierdza-
jących stanowienie rodziny wielo-
dzietnej.

Przy składaniu wniosku należy 
okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz mał-
żonka rodzica – dokument potwier-
dzający tożsamość

2) w przypadku dzieci w wieku do 
ukończenia 18 roku życia – akt uro-
dzenia lub dokument potwierdzający 
tożsamość

3) w przypadku dzieci w wieku 
powyżej 18 roku życia – dokument 
potwierdzający tożsamość oraz za-
świadczenie ze szkoły lub szkoły 
wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce

4) w przypadku dzieci legitymują-
cych się orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności umiarkowanym 
lub znacznym w wieku powyżej 18 
roku życia - dokument potwierdza-
jący tożsamość oraz orzeczenie o 
umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności

5) w przypadku dzieci umiesz-
czonych w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka – posta-
nowienie o umieszczeniu w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka

6) w przypadku osób, o których 
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej – za-

świadczenie o pozostawieniu w do-
tychczasowej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka

7) składając wniosek o wydanie 
duplikatu Karty, należy okazać do-
kument potwierdzający tożsamość 
lub, w przypadku dziecka, odpis aktu 
urodzenia.

Karta posiada jeden ogólnopolski 
wzór, ma wymiary 54 x 85,6 mm i 
jest spersonalizowana czyli znajdu-
je się na niej imię, nazwisko oraz nr 
Pesel jej posiadacza. Zaopatrzona jest 
również w datę ważności, numer czy 
skrót „KDR” pisany alfabetem Brail-
le’a. 

Posiadacz Karty ma prawo do zni-
żek oferowanych zarówno przez in-
stytucje państwowe jak i firmy pry-
watne, a wykaz miejsc i wysokość 
zniżek dostępna jest na stronie in-
ternetowej www.rodzina.gov.pl oraz 
www.mpips.gov.pl. Uprawnieniem 
jest możliwość korzystania z tań-
szych biletów na wydarzenia kultu-
ralne, wystawy, przejazdy komuni-
kacją publiczną, a nawet wakacje na 
terenie całego kraju. Ulgi na zakup 
odzieży, obuwia, artykułów żywno-
ściowych, usługi telekomunikacyj-
ne oraz zakup paliw w dużej mierze 
wesprą domowy budżet.  Przystępu-
jące do programu instytucje zyskują 
prawo do posługiwania się znakiem 
„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę 
Dużej Rodziny”. 

Osoby zainteresowane mogą zło-
żyć wniosek w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Choczewie w 
godzinach pracy ośrodka.

 Kierownik Gminnego Ośrodka                                                 
Pomocy Społecznej w Choczewie                                                                          

Danuta Karmazy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE
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Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Choczewie

jest powołana w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w 
szczególności w celu:

1. Udzielania rodzinom, w których występują problem alkoholowy, pomocy psychospołecz-
nej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

2. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

3. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych,

Dodatkowo Gminna Komisja realizuje następujące zadania:
1. Przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w 

sklepach i punktach gastronomicznych na terenie gminy Choczewo.
2. Wydaje opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami rady 
gminy, będącymi podstawą do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organi-
zacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmo-
wi, podejmowaniu działań zmierzających do objęcia leczenia i rehabilitacją osób uzależnio-
nych i współuzależnionych od alkoholu oraz wyjednywanie pomocy tym osobom.

4. Opiniuje wnioski (oferty) na dofinansowanie konkretnych zadań z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy w oparciu o szczegółowy pro-
gram.

5. Kompletuje oraz wysyła niezbędną dokumentację do Sądu Rejonowego w Wejhero-
wie o wydanie postanowienia w sprawie uzależnienia. Kieruje również zawiadomienia do 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, 
że w rodzinie osoby wskazanej występuje przemoc.

6. Uczestniczy w corocznym opracowywaniu projektów Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii.

Skład GKRPA w Choczewie:
Iwona Ratajczak – Przewodnicząca
Hanna Dudzik – sekretarz
Irena Figuła – członek
Sylwia Jędruch – członek 
Wiktor Gomułkiewicz – członek 
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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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Gdańsk, 10.04.2015 r.

K O M U N I K A T  K O M U N I K A T  

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, 
 że w dniach : że w dniach :

20.04.2015 r. 20.04.2015 r. dodo 23.04.2015 r. 23.04.2015 r.

przeprowadzone  będzie  szczepienie  lisów  dzikichprzeprowadzone  będzie  szczepienie  lisów  dzikich

przeciw wściekliźnie  na  terenieprzeciw wściekliźnie  na  terenie

W O J E W Ó D Z T WW O J E W Ó D Z T W  AA        POMORSKIEGOPOMORSKIEGO

Szczepienie  odbędzie  się  z  samolotów  drogą
zrzutów  przynęt  ze  szczepionką  przeciw

wściekliźnie.

W  związku  z  tym  prosimy  ludność  o:

 nie  wchodzenie  do  lasu  przez  3  tygodnie

 nie  podnoszenie  i  dotykanie  przynęt

 trzymanie  psów  na  uwięzi  przez  okres  3  tygodni

 w  przypadku  kontaktu  zwierząt  gospodarskich            

z  przynętami  należy skontaktować się  z  lekarzem  

weterynarii

 w  przypadku  kontaktu  ludzi  z  przynętą  należy  

zgłosić  się  do  lekarza  medycyny

 w  przypadku  bezpośredniego  kontaktu  ze 

szczepionką (rany, oczy, jama  ustna, nos) miejsca te 

należy gruntownie przemyć wodą  i  mydłem, a 

nastepnie zgłosić się do lekarza medycyny

Pomorski
Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii

WŁODZIMIERZ  PRZEWOSKI
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WSKAZÓWKIWSKAZÓWKI

DLA  MIESZKAŃCÓW TERENÓW,DLA  MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ  WYŁOŻONENA KTÓRYCH ZOSTANĄ  WYŁOŻONE

IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIAIMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA
W Ś C I E K L I Z N Y  U  LISÓWW Ś C I E K L I Z N Y  U  LISÓW

 Do zwalczania  wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty,  które
po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.

 Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są                     w
kształcie  plastrów.  W  środku  umieszczony  jest  plastikowy    pojemnik
zawierający  płynną szczepionkę.  Szczepionka  zawarta  w  przynęcie po
przegryzieniu  przez  lisa  wytwarza  immunologiczną   odporność  przeciw
wściekliźnie.

 Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez  lisa.
 Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
 Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych  i  innych  zwierząt  

wolnożyjących.
 Dla zachowania  ostrożności  prosimy,  przy   ewentualnych  kontaktach   z

przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos  gruntownie przemyć te
miejsca wodą i mydłem. W dalszym  postępowaniu  zgłosić  się  do  lekarza.

 Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
 Przynęty  ze  szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.
 W  wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy  się  

skontaktować z lekarzem weterynarii.

PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY 

W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJIW SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI

Z W A L C Z A N I A   W Ś C I E K L I Z N YZ W A L C Z A N I A   W Ś C I E K L I Z N Y

PomorskiPomorski

Wojewódzki  Lekarz  WeterynariiWojewódzki  Lekarz  Weterynarii

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym

w dniu 15 MAJA 2015 r. terminie zapłaty za odpady, za

miesiąc MAJ.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez     wezwania     (tj.

nie     będą     wystawiane     faktury     ani     rachunki), zgodnie z

zadeklarowaną kwotą, do     15     dnia     każdego     miesiąca z

góry.

Należy również pamiętać o uregulowaniu zaległości     w     opłacie

za odbiór odpadów za 2013 i 2014 rok. 

Zmiany deklaracji dokonujemy w przeciągu  14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

określonych  w  deklaracji.  Korekty  deklaracji  może  dokonać  wyłącznie  osoba,  która  złożyła

pierwszą deklarację. Prosimy o bieżące zgłaszanie narodzin dzieci oraz zgonów. Przypominany,

opłata  za  odpady  tyczy  się  osób  faktycznie  zamieszkujących  daną  nieruchomość,  a  nie  osób

zameldowanych. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy

Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo na

nr rachunku 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby składającej deklarację, adres nieruchomości (dla

której składana była deklaracja). W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za odpady za okres ….. .

Opłatę należy uiścić w wysokości podanej w deklaracji. Przypominamy, że jest ona zależna od

ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczna stawka opłaty  za odbiór śmieci w

gminie Choczewo wynosi 8,00 zł  od osoby, jeśli odpady są segregowane i 16,00 zł w przypadku

braku segregacji.

Informujemy, iż możliwe jest dokonywanie opłaty za okres z góry np. dokonywanie wpłat w formie

kwartalnej, bądź na pół roku. W takim przypadku ważne jest dokładne opisanie w tytule wpłaty

okresu za jaki dokonywana jest wpłata.

W przypadku  niezapłacenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi wypełniona

przez  Państwa  deklaracja  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest

podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).
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Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym

w dniu 15 MAJA 2015 r. terminie zapłaty za odpady, za

miesiąc MAJ.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez     wezwania     (tj.

nie     będą     wystawiane     faktury     ani     rachunki), zgodnie z

zadeklarowaną kwotą, do     15     dnia     każdego     miesiąca z

góry.

Należy również pamiętać o uregulowaniu zaległości     w     opłacie

za odbiór odpadów za 2013 i 2014 rok. 

Zmiany deklaracji dokonujemy w przeciągu  14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

określonych  w  deklaracji.  Korekty  deklaracji  może  dokonać  wyłącznie  osoba,  która  złożyła

pierwszą deklarację. Prosimy o bieżące zgłaszanie narodzin dzieci oraz zgonów. Przypominany,

opłata  za  odpady  tyczy  się  osób  faktycznie  zamieszkujących  daną  nieruchomość,  a  nie  osób

zameldowanych. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy

Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo na

nr rachunku 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby składającej deklarację, adres nieruchomości (dla

której składana była deklaracja). W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za odpady za okres ….. .

Opłatę należy uiścić w wysokości podanej w deklaracji. Przypominamy, że jest ona zależna od

ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczna stawka opłaty  za odbiór śmieci w

gminie Choczewo wynosi 8,00 zł  od osoby, jeśli odpady są segregowane i 16,00 zł w przypadku

braku segregacji.

Informujemy, iż możliwe jest dokonywanie opłaty za okres z góry np. dokonywanie wpłat w formie

kwartalnej, bądź na pół roku. W takim przypadku ważne jest dokładne opisanie w tytule wpłaty

okresu za jaki dokonywana jest wpłata.

W przypadku  niezapłacenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi wypełniona

przez  Państwa  deklaracja  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest

podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Choczewo informuję, że w miesiącu  MAJU 2015r. 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

02.05.2015
(sobota)

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

09.05.2015
(sobota)

Osetnik (Stilo), Sasino

16.05.2015
(sobota)

Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo, 
Kurowo, Borkowo Lęborskie, Borkówko 

23.05.2015
(sobota)

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

30.05.2015
(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. Następna zbiórka w ramach systemu gminnego odbędzie się jesienią 2015
roku.

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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DOŁĄCZ DO NAS - BIEGNIJMY RAZEM NA MARATON

ZAPROSZENIE

Zapraszam do zajęć biegowych pod hasłem „Biegajmy razem”.

08.05.2015 r. Sasino ul. Sportowa 14, godz. 17.00.

Porządek zajęć:

1. krótka pogawędka

2. plan rozwoju (określenie terminarzu treningów)

3. spacer biegowy Sasino – Stilo

4. omówienie najbliższego wyjazdu

Wiek zainteresowanych od 0 do 1000 lat

Zbyszek Gapiński
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O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 

z  dnia  2 kwietnia 2015 r.   
 

w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 
 Na  podstawie art.  16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 
ze zm.)1 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 

Numer 
obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1 

Choczewo: ul. Bałtycka,  ul. Pucka,  ul. Wojska Polskiego,   
ul. Piaskowa, ul. Krótka, ul. Piwna, ul. Szkolna, ul. Jeziorna,  
ul. Olchowa,  ul. Wierzbowa, ul. Leszczynowa, ul. Brzozowa,  
ul. Dębowa, ul. Bukowa,  ul. Pierwszych Osadników,   
ul. Kowalewskiego, ul. Osada Leśna, ul. Kusocińskiego,  
ul. Kościuszki,  ul. Różana, ul. Ogrodowa,  ul. Łąkowa,  
ul. Łowiecka, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Prusa, 
ul. Matejki, ul. Reymonta, ul. Chmielna,  ul. Lisia,  
ul. Świerkowa i Łętówko 

Zespół Szkół  
Stołówka szkolna  

ul. Szkolna 2  
84-210 Choczewo 

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.  
Komisja właściwa dla celów 
głosowania korespondencyjnego. 
 

2 

Sołectwo Kierzkowo: Kierzkowo (Błachówko, Jabłonowice, 
Karczemka Kierzkowska), Osieki Lęborskie  
Sołectwo Starbienino: Lublewko, Lublewo Lęborskie, 
Starbienino  
Sołectwo Kopalino: Kopalino, Lubiatowo  
Sołectwo Choczewko: Choczewko, Kurowo 

Zespół Szkół  
ul. Szkolna 2  

84-210 Choczewo 
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.  
Komisja właściwa dla celów  
głosowania korespondencyjnego. 

3 

Sołectwo Łętowo: Gardkowice, Karczemka Gardkowska, 
Łętowo,  
Sołectwo Słajkowo: Przebendowo (Przebendówko), Słajkowo, 
Żelazno 

Świetlica Łętowo 2  
84-210 Choczewo 

4 
Sołectwo Borkowo: Borkowo Lęborskie (Borkówko),   
Sołectwa Zwartówko: Zwartowo, Zwarcienko, Zwartówko  
Sołectwo Gościęcino: Gościęcino,  

Sala gimnastyczna byłej szkoły  
Zwartowo 19b  

84-210 Choczewo 

5 
Sołectwo Jackowo: Jackowo  
Sołectwo Słajszewo: Biebrowo, Słajszewo (Słajszewko) 
Sołectwo Ciekocino: Ciekocino, Ciekocinko 

Szkoła Podstawowa Ciekocino 11  
84-210 Choczewo 

6 Sołectwo Sasino:  
Sasino (Białka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka) 

Budynek byłej szkoły ul. Cisowa 6  
Sasino, 84-210 Choczewo 

7 
Areszt Śledczy w Wejherowie 
Oddział Tymczasowego Zakwaterowania 
Skazanych w Zwartowie. 

Oddział Tymczasowego 
Zakwaterowania Skazanych 

Zwartowo 25, 84-210 Choczewo 
Informacje dodatkowe: 
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu 

Gminy Choczewo do dnia 27 kwietnia 2015 r.  
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do Urzędu Gminy Choczewo do dnia 4 maja 2015 r.  

3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.  

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach  
od 700 do 2100. 
                                                                                   Wójt Gminy Choczewo 

                                                                                                               /-/ Wiesław Gębka 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 
777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 
180 i 1072 
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TERMIN SPOTKANIA
18.05.2015R. OD GODZINY 16.30 DO 18.00

MIEJSCE SPOTKANIA
SALA KONFERENCYJNO - WYSTAWOWA 
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
URZĄD GMINY CHOCZEWO, 
UL. PIEUL. PIERWSZYCH OSADNIKÓW 17, 
84-210 CHOCZEWO 

SPOTKANIE JEST ORGANIZOWANE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI DO OPRA-
COWANIA MIEJSCOWEGO PLANU DLA MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO. SPOTKANIE 
ZORGANIZOWANE JEST PRZEZ WÓJTA GMIINY W RAMACH ANALIZY ZASADNOŚCI 
PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO NASZEJ GMINNEJ MIEJSCOWOŚCI. SPOTKANIE MA CHA-
RAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJN

BĄDŹ AKTYWNY/A!

CEL SPOTKANIA

NA SPOTKANIU ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY SPOSÓB POWSTAWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-
ROWANIA ORAZ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PLANU, KTÓRE MAJĄ ZNAC-
ZENIE DLA POWODZENIA PAŃSTWA INWESTYCJI I ZAMIERZEŃ BUDOWLANYCH. PAŃSTWA UDZIAŁ W SPOTKA-
NIU POZWOLI OKREŚLIĆ ZAKRES OBSZAROWY I MERYTORYCZNY MIEJSCOWEGO PLANU ORAZ STANOWIĆ 
BĘDZIE O ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO JEGO OPRACOWANIA.
W ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA POTRZEBY ZOSTANIE PRZYGOTOWANA UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA 
DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI 
CHOCZEWO.

D O R O S Ł Y C H , 
DZIECI I MŁODZIEŻ 
Z A I N T E R E S O WA NYC H 
PLANOWANIEM BLISKIEJ
I DALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI 
GMINY

INWESTORÓW 
I OSOBY ZAINTERE-
SOWANE PRZYGOTO-
WANIEM TERENÓW 
POD INWESTYCJE

W Ł A Ś C I C I E L I , 
UŻYTKOWNIKÓW 
N I E R U C H O M O Ś C I , 
KTÓRZY PLANUJĄ 
BUDOWY I PRZEBUDO-
WY

MIESZKAŃCÓW 
ZAINTERESOWANYCH 
ROZWOJEM MIEJSCO-
WOŚCI CHOCZEWO I 
PODNOSZENIEM JA-
KOŚCI ŻYCIA W 
GMINIE CHOCZEWO

CHCESZ BUDOWAĆ, REMONTOWAĆ 
LUB INWESTOWAĆ W TWOJEJ GMINIE ?

 DOWIEDZ SIĘ JAK MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA 
POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ W GMINIE W TRAKCIE TWORZENIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ZAPRASZA SERDECZNIE 

WSZYSTKICH,  A W SZCZEGÓLNOŚCI:

NA SPOTKANIE NA TEMAT
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KONFERENCJA „ENERGETYKA JĄDROWA I JEJ ZNACZENIE
DLA POMORZA”

Dnia 26.03.2015 r. w Sali Centrum In-
formacji Turystycznej Urzędu Gminy 
w Choczewie odbyła się Konferencja 
p.n. „Energetyka Jądrowa i jej znacze-
nie dla Pomorza”, zorganizowana przez 
Obywatelski Komitet „TAK dla Atomu 
w Gminie Choczewo” oraz Obywatelski 
Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej.

Do udziału w Konferencji zaproszo-
no Naczelnika Departamentu Energii 
Jądrowej Ministerstwa Gospodarki p. 
Adama Kordasa oraz przedstawicie-
li Spółki PGE EJ 1 odpowiedzialnej za 
budowę pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej – Dyrektora Biura Komunika-
cji i Relacji Zewnętrznych p. Katarzynę 
Włodek-Makos, oraz Dyrektora Biura 
Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska p. Macieja Stryjeckiego, 
którzy przedstawili aktualny stan prac 
nad wdrażaniem Polskiego Programu 
Jądrowego oraz jak przebiegają bada-
nia lokalizacyjne i środowiskowe, a 
także omówili wyniki badań poparcia 
dla budowy elektrowni jądrowej na Po-
morzu.

W Konferencji wziął również udział 
ekspert w dziedzinie technologii reak-
torowych mgr inż. Władysław Kiełba-
sa, który wyjaśnił dlaczego energety-
ka jądrowa jest tak bardzo ważna dla 
przyszłości Polski, jaki wpływ będzie 
miała budowa elektrowni jądrowej w 
Polsce na uprzemysłowienie Pomorza 
i całego kraju oraz na spadek bezrobo-
cia. W swoim wystąpieniu mówił też o 
bezpieczeństwie energetycznym kraju 
i o wyeliminowaniu zagrożeń związa-
nych z nadmiernym spalaniem węgla 
w Polsce.

Pan Adam Kordas, Naczelnik Depar-
tamentu Energii Jądrowej stwierdził, 
że harmonogram przewiduje, iż do 
2035 roku w Polsce mają działać dwie 
elektrownie jądrowe. Jednak wiadomo 
już dziś, że data powstania pierwszego 
bloku pierwszej elektrowni jądrowej w 
Polsce, na pewno ulegnie przesunięciu.

Natomiast Pan Maciej Stryjecki Dy-
rektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska poinformował, 
że ze względu na wstępne wyniki ba-
dań i analiz, które wskazują na ryzy-
ko oddziaływania środowiskowego w 
lokalizacji „Choczewo”, obecnie należy 
brać pod uwagę przesunięcie granic tej 
lokalizacji. Zapewniał jednak, że bez 
względu na te trudności, badania śro-
dowiskowe zakończą się pod koniec 
roku 2016, a badania lokalizacyjne do 
końca 2017 roku.

Pani Katarzyna Włodek-Makos Dy-

rektor Biura Komunikacji i Relacji 
Zewnętrznych PGE EJ 1 przedstawiła 
najważniejsze wnioski wynikające z 
przeprowadzonych przez TNS Polska 
w okresie październik/listopad 2014 r. 
badań opinii publicznej na temat na-
stawienia mieszkańców Pomorza do 
budowy elektrowni jądrowej. Wynika 
z nich, że w gminie Choczewo poparcie 
dla projektu budowy pierwszej elek-
trowni jądrowej w Polsce wynosi ok. 
80% i wciąż rośnie, podobnie jak po-
parcie dla inwestycji w bezpośrednim 
sąsiedztwie.

Podczas Konferencji podjęto również 
temat współpracy Spółki PGE EJ 1 z 
samorządami wytypowanych lokali-
zacji. Obecnie trwają rozmowy i nego-
cjacje mające na celu podpisanie Pla-
nu Współpracy i Planu Rozwoju, które 
określą zasady, sposób i harmonogram 
prowadzenia działań komunikacyjno-
-edukacyjnych oraz wskażą przedsię-
wzięcia inwestycyjne dotyczące infra-
struktury towarzyszącej oraz rozwoju 
lokalnego rynku pracy.

Na Konferencję, oprócz zaintereso-
wanych mieszkańców Gmin: Cho-
czewo, Gniewino i Krokowa, przyby-
li Senator RP Pan Kazimierz Kleina, 
Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Pani Teresa Kamińska 
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
na Rzecz Elektrowni Jądrowej w Woje-
wództwie Pomorskim.

Pomimo wystosowania imiennych 
zaproszeń, w Konferencji uczestniczyło 
tylko sześciu radnych Gminy Chocze-
wo, a z Rady Powiatu nie przybył żaden 
radny…

Okazuje się, że część radnych zapo-
mina chyba, iż rola radnego nie ograni-
cza się tylko do pobierania comiesięcz-
nej diety i uczestniczenia w sesjach, na 
których czasem bezwiednie podnosi 
rękę podczas głosowania. Rolą każdego 
radnego jest przede wszystkim służe-
nie swoim wyborcom, głównie poprzez 
podejmowanie mądrych i rozsądnych 
decyzji, mających wpływ na poprawę 
jakości życia wszystkich mieszkańców 
Gminy. A do tego potrzebna jest nieste-
ty wiedza i zainteresowanie sprawami 
gminy i jej mieszkańców. Okazuje się 
jednak, że nie zawsze wszyscy radni w 
jednakowym stopniu wykazują to za-
interesowanie i chęć poszerzania swo-
jej wiedzy na tematy mające związek z 
naszą Gminą i jej przyszłością.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli w organiza-
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Dnia 8 kwietnia 2015 r. w Sejmie od-
było się posiedzenie Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw energetyki i surow-
ców energetycznych, podczas której 
Komisja zapoznała się z informacją o 
realizacji „Programu polskiej energety-
ki jądrowej”.

W posiedzeniu uczestniczyli również 
przedstawiciele Komitetu Obywatel-
skiego „Tak dla atomu w Gminie Cho-
czewo”.

Sekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki – Jerzy Pietrewicz omówił 
realizację „Programu polskiej energe-
tyki jądrowej” (PPEJ), przyjętego przez 
Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r. 
Przypomniał cele tego programu oraz 
jego ekonomiczne uzasadnienie. Zda-
niem ministra budowa pierwszego 
bloku elektrowni jądrowej powinna 
się zakończyć do 2025 r. Minister przy-
pomniał, że rozpoczęcie i przeprowa-
dzenie procesu inwestycyjnego jest 
możliwe dzięki znowelizowaniu w 2014 
r. ustawy – Prawo atomowe i uchwa-
leniu ustawy o przygotowaniu i reali-
zacji inwestycji w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących oraz dzięki 45 rozpo-
rządzeniom do Prawa atomowego. 
Przygotowano również projekt Krajo-
wego Planu postepowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym pa-
liwem jądrowym oraz trwa proces wy-
boru nowej lokalizacji składowiska od-
padów. Minister podkreślił znaczenie 
zaangażowania przemysłu krajowego 
poprzez określenie listy produktów i 
usług, których wykonanie może być 
zlecone przedsiębiorstwom krajowym.

Doktor inż. Andrzej Strupczewski z 
Narodowego Centrum Badań Jądro-
wych w Świerku i prof. dr hab. An-
drzej Chmielewski z Instytutu Che-
mii i Techniki Jądrowej w Warszawie 
przedstawili naukowe uzasadnienie 
dla wprowadzenia energii jądrowej w 

Polsce oraz omówili niektóre programy 
badawcze i przemysłowe wspomagają-
ce PPEJ.

Pełnomocnik Obywatelskiego Ruchu 
na Rzecz Energii Jądrowej Jerzy Lipka w 
swoim wystąpieniu poparł decyzję Rzą-
du w sprawie budowy EJ i przekonywał 
o konieczności przyspieszenia procedur 
mających na celu jak najszybsze rozpo-
częcie budowy i oddanie jej do użytku. 

Komisja na jednym z kolejnych po-
siedzeń będzie kontynuowała dyskusję 

o przyszłości energetyki jądrowej w Pol-
sce.

Uczestnicy wyjazdu do Warszawy na 
posiedzenie Sejmowej Komisji Nad-
zwyczajnej do spraw energetyki i su-
rowców energetycznych serdecznie 
dziękują wszystkim osobom, dzięki 
którym wizyta w Sejmie mogła się od-
być.

Komitet
„Tak dla Atomu w Gminie Choczewo”

OBYWATELSKI KOMITET „TAK DLA ATOMU W GMINIE
CHOCZEWO” W SEJMIE

cji Konferencji „Energetyka Jądro-
wa i jej znaczenie dla Pomorza”. 
Dziękujemy również tym osobom, któ-
re skorzystały z zaproszenia i zaszczyci-
ły nas swoją obecnością. Cieszymy się, 
że tak wiele osób wykazało zaintereso-
wanie tematami podejmowanymi na 
Konferencji, a także przyszłością Gmi-
ny Choczewo w aspekcie potencjalnej 
lokalizacji Elektrowni Jądrowej na jej 
terenie. 

Komitet
„Tak dla Atomu w Gminie Choczewo”
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KONCERT DUETU SMYCZKOWWEGO „BALTIC DUO”
W sobotę 28.03.2015 r. w Sali Cen-

trum Informacji Turystycznej Urzę-
du Gminy w Choczewie  z inicjatywy 
KR KGW Kierzkowo, odbył się koncert 
muzyki popularnej w wykonaniu Du-
etu Smyczkowego „Baltic Duo”. Duet 
tworzą dwie Panie - wiolonczelistka 
i skrzypaczka, na co dzień związane 
z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej w Gdańsku. Dodatkowo, od 
wielu lat, tworzą oprawę muzyczną 
ślubów i innych uroczystości oko-
licznościowych grając na skrzypcach 
i wiolonczeli.

W ten sobotni wieczór z niezwykłą 
radością zaprezentowały utwory ła-
twe, lekkie i przyjemne. Słuchacze w 
przedświątecznej atmosferze i wio-
sennym nastroju, mogli wysłuchać 
i  rozpoznać utwory ze znanych ope-
retek, z filmów polskich i zagranicz-
nych.

Natomiast w niedzielę, 29.03.2015 
r. Panie z Duetu zapewniły wzrusza-
jącą oprawę muzyczną podczas Mszy 
Św. w Osiekach i wprowadziły jej 
uczestników w wyjątkowo podnio-
sły nastrój. Po zakończeniu Mszy Św. 
odbył się jeszcze krótki koncert mu-
zyki klasycznej.  

Serdecznie dziękujemy organizato-
rom za zaproszenie do naszej Gminy 
niecodziennych gości i za umożli-
wienie jej mieszkańcom obcowania 
z muzyką na żywo.  Czekamy na ko-
lejne występy w Gminie Choczewo 
Pań z fantastycznego Duetu Smycz-
kowego „Baltic Duo”.
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO BORKOWO

Dnia 28.03.2015 roku spotkaliśmy 
się aby  pozbierać śmieci na terenie 
Borkowa Lęborskiego i jego obrębie 
przy głównej ulicy, mieliśmy także 
okazję zrobić porządek na placu za-
baw, żeby godnie przywitać na nim 
nasze pociechy, aby plac służył im 
przez cały rok i dłużej. Po sprząta-
niu stwierdziliśmy, że na Borkowie 
śmieci było mało, gorzej było przy 
posesjach gdzie nikt nie mieszka, zaś 
przy drodze głównej można było zna-
leźć wszystko - stare opony, zniszczo-
ne komputery, butelki itp. Aby temu 
zapobiec przypominamy że są orga-
nizowane wystawki. Wystawmy na 
nie to, co nam niepotrzebnego i nie 
zaśmiecajmy naszej przyrody, bo to 
my potem w tych śmieciach  żyjemy, 
a my chcemy żyć zdrowo i czysto.

Gdy sprzątanie dobiegło końca cze-
kał na nas miły i ciepły grill. 

Chciałabym tylko przypomnieć, że 
najbliższa wystawka w Borkowie Lę-
borskim odbędzie się dnia 16.05.2015 
r.(sobota).
SOŁECTWO CHOCZEWKO

ZAJĄC ODWIEDZIŁ DZIECI Z SOŁEC-
TWA CHOCZEWKO

Dnia 04.04.2015 r. o godzinie 1400  
w świetlicy w Kurowie odbyło się 
Wielkanocne spotkanie dla dzieci z 
Sołectwa Choczewko. Na gości czekał 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez Pana Sołtysa - Arkadiusza Cey-
nowa, jego żonę - Martę oraz Panią 
z rady sołeckiej - Katarzynę Cykman. 
Na świetlicy zorganizowano kącik 
dla najmłodszych gdzie maluszki 
rysowały oraz bawiły się znajdują-
cymi się tam zabawkami. Starszaki 
rozmawiały i odpowiadały na pyta-
nia dotyczące Świąt Wielkanocnych. 
Przybyli rodzice mogli napić się 
kawy czy herbaty oraz skosztować 
ciasta. Spotkanie uświetnił występ 
maluchów - Majki i Kubusia - które 
powiedziały wierszyki, a wszystkim 
dzieciom rozdano słodkie podarki. 
Miła atmosfera towarzyszyła uczest-
nikom od samego początku aż do 
końca.

Na przygotowanie  tego spotkania 
było bardzo mało czasu, ponieważ 
sam pomysł narodził się w środę a 
trzeba było zdążyć do soboty. Jednak 
dzięki szybkiej reakcji Sołtysa i Rady 
Sołeckiej  wszystko się udało, a po 

zakończeniu każdy wyszedł z uśmie-
chem na twarzy.

Dziękujemy Panu Arkowi za zorga-
nizowanie spotkania oraz Pani Kasi 
i Pani Marcie za przygotowanie po-
częstunku. Na podziękowania rów-
nież zasługują wszystkie dzieciacz-

ki i przybyli rodzice, którzy wbrew 
brzydkiej pogodzie zaszczycili nas 
swoja obecnością. Zaangażowanie 
Angeliki Sawickiej udowadnia, że 
każdy może i nawet powinien inte-
resować się wydarzeniami dotyczą-
cymi naszego sołectwa.
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Była to pierwsza taka impreza zor-
ganizowana przez nowo wybranego 
Sołtysa i Radę Sołecką naszego sołec-

twa, a duża frekwencja i zaangażo-
wanie mieszkańców daje nadzieję 
na przyszłość.

Podziękowanie

Dziękuję wszystkim, którzy dnia 
11.04.2015 r. zaangażowali się w 
sprzątanie Sołectwa Choczewko.

Równolegle mieszkańcy sprzątali 
Choczewko i Kurowo. Nasi milusiń-
scy – było ich najwięcej – wykazali 
się dużą aktywnością podczas całej 
akcji.

Prace porządkowe przebiegły bar-
dzo sprawnie.

W Choczewku trzeba było pozbie-
rać nagromadzone śmieci oraz za-
mieść z drogi żwir używany zimą do 
odśnieżania, udało się również oczy-
ścić chodniki z wyrastających chwa-
stów. W Kurowie zaś dzieci ubrane 
w kamizelki odblaskowe pod nad-
zorem dorosłych posprzątali boisko 
oraz pobocza dróg z Kurowa do Prze-
bendowa(do torów oraz z Kurowa do 
Choczewka.

Wynikiem naszej pracy było uzbie-
ranie ok. 30 worków śmieci.

Raz jeszcze dziękuję zarówno dzie-
ciom jak i dorosłym za mobilizację i 
pomoc w pracach porządkowych na 
terenie naszego sołectwa.

 Z poważaniem
 Sołtys Arkadiusz Ceynowa

SOŁECTWO CIEKOCINO

„SPRZĄTAMY  NASZE  SOŁECTWO  
NA WIOSNĘ”

 
W  ostatnią  sobotę  marca  miesz-

kańcy  Sołectwa  Ciekocino  wzięli  
udział  w  organizowanej  przez  soł-
tysa  akcji „Sprzątamy  nasze  sołec-
two  na  wiosnę”. Około  dwudziestu  
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chętnych  mieszkańców  (szczególnie  
dzieci)  ruszyło w  kierunku  Sasina,  
sprzątając  pobocze  drogi. Następ-
nym  kierunkiem  było  Słajszewo,  
gdzie  doszliśmy  tylko  do  tzw. bu-
ków,  bo  przeraził  nas  ogrom  śmie-
ci,  które  tam  zalegają. Po  zebraniu  
tylko  tych  większych  ruszyliśmy  
do  Ciekocinka,  zbierając  śmieci  po  
obu  stronach  drogi.  W  Ciekocinku  
na  placu  zabaw,  gdzie  zakończyli-
śmy  akcję,  czekało  już  na  nas  roz-
palone  przez  panią  Irenę  Manthey  
ognisko  i  pyszne  babeczki,  upie-
czone  przez  panią  Bogusię  Gustka.  
Były  również  kiełbaski  i  napoje.

Dziękujemy  Urzędowi  Gminy  w  
Choczewie  za  zakupienie  worków  i  
Gminnemu  Zakładowi  Komunalne-
mu  za  odbiór  ponad  70-ciu worków  
ze  śmieciami. Dużo śmieci  zostało  
jeszcze  do  zbiórki. Na  pewno  jesz-
cze  powtórzymy  tę  akcję.

SOŁTYS

ARKADIUSZ CEYNOWA
SOŁTYS SOŁECTWA CHOCZEWKO

W Gminie Choczewo mieszkam od 
urodzenia. Mam żonę, dwóch synów 
i córeczkę. Pracuję w stoczni jako pod-
wykonawca.

Przez ostatnie cztery lata, za kaden-
cji Pani Sylwii Kropidłowskiej jako 
Sołtysa Sołectwa Choczewko, nie za 
bardzo udzielałem się społecznie, 
gdyż uważałem, że Pani Sołtys robi 
dużo i dobrze. Jednak przed wybora-
mi sołtysa na nową kadencję, stwier-
dziłem, że przyszedł czas na zmiany, 
bo w całym naszym Sołectwie jest 
jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a 
nowi ludzie, to zawsze nowe pomy-
sły i siły do działania. Poza tym uwa-
żałem, że trzeba dać szansę nowym 
osobom, które chcą zaangażować się 
w działalność na rzecz sołectwa. Na 
zebraniu sołeckim powołano zupeł-
nie nową Radę Sołecką, w której skład 
weszły osoby z ciekawymi pomysła-
mi, które w przyszłości na pewno bę-
dziemy starać się realizować.

Na pierwszym spotkaniu doszliśmy 
do wspólnego wniosku, że obecnie 
najwięcej jest do zrobienia w Kuro-
wie i właśnie tam będziemy kierować 
nasze działania. Największy problem 
stanowi tam droga, która przecho-
dząc przez sam środek wsi, uniemoż-
liwia (szczególnie w sezonie letnim) 
bezpieczne spędzanie czasu wolnego 
i zabawy dzieciom. Jest co prawda w 
Kurowie świetlica, która jednak dzia-
ła jeden dzień w tygodniu wyłącznie 

jako świetlica socjoterapeutyczna. Z 
tego też powodu, my, jako sołectwo 
mamy do niej ograniczony dostęp 
i nie wszystko to, co byśmy chcieli, 
możemy tam realizować.

Natomiast świetlica w Choczewku 
jest w stanie surowym i na razie nie 
jest własnością Gminy. Jestem już po 
rozmowach z Wójtem i pracownikami 
Urzędu, którzy tę sprawę monitorują. 
W najbliższym czasie planowane jest 
spotkanie z inwestorem, który budo-
wę finansował, podczas którego mają 
zostać podpisane: protokół zdawczo-
-odbiorczy i dokumenty przekazania 
budynku. Dopiero w momencie, kie-
dy Gmina stanie się właścicielem bu-
dynku, będziemy mogli zorientować 
się na jakim etapie jest budowa i co 
należy jeszcze zrobić, aby budynek 
rzeczywiście stał się świetlicą. No i 
oczywiście oszacować, ile pieniędzy 
należałoby na to przeznaczyć… Kolej-
ny problem stanowi to, skąd wziąć te 
pieniądze, bo fundusze, które nasze 
sołectwo posiada, są przysłowiową 
kroplą w morzu tych potrzeb. Jedno 
jest pewne, że w tym roku nie uda się 
nam znaleźć żadnych środków, czy 
to gminnych, czy też unijnych z prze-
znaczeniem na dokończenie tej budo-
wy i wyposażenie świetlicy.

Wraz z Radą Sołecką ustaliliśmy, 
że w pierwszym rzędzie zajmiemy 
się sprawą możliwości udostępnie-
nia świetlicy w Kurowie dla potrzeb 

wszystkich mieszkańców sołectwa. 
Zamierzamy również dokonać zmian 
w budżecie na 2015 rok. Planujemy 
zająć się rekultywacją i wyrówna-
niem boiska w Kurowie, oraz za-
montowaniem „piłkołapów”, bramek 
i siatek. Chcemy również dokonać 
przeniesienia placu zabaw w Kurowie 
w takie miejsce, by był on bezpieczny 
dla bawiących się na nim dzieci. W 
planach na dalsze lata mamy oczy-
wiście dokończenie budowy świetlicy 
w Choczewku i zagospodarowanie jej 
otoczenia poprzez m.in. postawienie 
placu zabaw.

Na ostatnim zebraniu sołtysów po-
ruszono temat projektów, które so-
łectwa mogą wspólnie realizować. 
Warunkiem przystąpienia do takiego 
projektu jest wstępne opracowanie 
przez każde sołectwo długotermino-
wego planu rozwoju i określenie ce-
lów do realizacji. Nasze sołectwo rów-
nież zamierza w przyszłości w tym 
uczestniczyć.

Jest też wiele rzeczy, do których re-
alizacji nie są potrzebne środki finan-
sowe, a jedynie zapał i chęć do pracy. 
Wiem, że w Sołectwie Choczewko jest 
dużo osób, które chcą pomagać i an-
gażować się w pracę na rzecz naszego 
sołectwa, i dlatego wierzę, że wspól-
nie uda nam się zrealizować nasze 
plany.



s. 22 nr 4 (181), kwiecień 2015

w.w.: Jest Pani mieszkanką sołec-
twa już od wielu lat, ale być może 
nie wszyscy mieszkańcy Panią zna-
ją… Proszę więc powiedzieć parę 
słów o sobie.

Katarzyna Krók Sołtys Sołectwa 
Słajkowo: W Żelaźnie mieszkam od 
1999 roku. Mam męża i dwóch synów 
w wieku 13 i 6 lat. Obecnie nie pracu-
ję, więc dzięki temu mam więcej cza-
su na to, by poświęcić się działalności 
społecznej. Od chwili, gdy pierwszy z 
synów zaczął uczęszczać do szkoły, 
angażuję się pracę na rzecz szkoły, 
do której chodzą moi synowie. Do-
świadczenie w pracy społecznej na 
pewno pomoże mi lepiej realizować 
zadania sołtysa.

w.w.: Dlaczego zdecydowała się 
Pani kandydować na stanowisko 
Sołtysa Sołectwa Słajkowo?

K. Krók: Do kandydowania na 
stanowisko Sołtysa namówili mnie 
mieszkańcy, którzy uważali, że na-
daję się na to stanowisko i sobie na 
nim poradzę.

Na zebraniu, podczas głosowania 
okazało się, że uzyskałam 27 głosów 
i tym samym zostałam sołtysem, 

chyba pierwszym sołtysem-kobie-
tą w historii Sołectwa Słajkowo. Nie 
ukrywam, że jestem z tego powo-
du bardzo dumna, ale jednocześnie 
wiem, że muszę sprostać zadaniom 
i obowiązkom, które są przede mną, 
by nie zawieść zaufania, jakim obda-
rzyli mnie mieszkańcy.

Do Rady Sołeckiej wybrano również 
same kobiety, które tak jak i ja, mają 
mnóstwo pomysłów. Powoli więc 
zaczynamy wdrażać się w pracę, i 
w miarę możliwości działamy. Zor-
ganizowałyśmy już Dzień Kobiet dla 
Pan z Sołectwa, wspólnie z młodzie-
żą wykonaliśmy ogrodzenie boiska, 
posprzątaliśmy przystanek i posa-
dziliśmy kwiaty.

Jednak pierwszą rzeczą, jaką mu-
sieliśmy zrobić, było posprzątanie 
świetlicy, która w mojej ocenie jest 
w opłakanym stanie….

w.w.: Zapewne pracy dla Sołty-
sa w Sołectwie Słajkowo, tak jak w 
każdym sołectwie naszej Gminy, 
nie brakuje. Jakie więc są najbliż-
sze plany Sołtysa i Rady Sołeckiej na 
pracę na rzecz sołectwa?

K. Krók: Planujemy oczywiście 
dokonać niezbędnych remontów w 
świetlicy, aby była ona funkcjonalna 
i bezpieczna. W pierwszej kolejno-
ści zamierzamy wymienić okna, na 
podłodze położyć kafle antypoślizgo-
we oraz obudować kominek. Mamy 
już zapewnienie, że część materiałów 
potrzebnych do remontu otrzymamy 
od darczyńców. Możemy również li-
czyć na to, że spółka PGE EJ 1 zaspon-
soruje do naszej świetlicy wyposaże-
nie w postaci bezpiecznych mebli dla 
dzieci, zabawek, czy też materiałów 

piśmienniczych i malarskich.
Problemem pozostaje ogrzewanie 

świetlicy. Zastosowany sposób, w 
jaki jest ona w tej chwili ogrzewana, 
nie jest w stanie efektywnie ogrzać 
wszystkich pomieszczeń. Już teraz 
myślimy o zastosowaniu innych roz-
wiązań.

Będziemy oczywiście kontynu-
ować odpłatne wynajmowanie sali 
w świetlicy na imprezy okoliczno-
ściowe, by zebrać fundusze na wy-
posażenie kuchni. W miarę potrzeb 
i możliwości, zamierzamy organizo-
wać dla dzieci wycieczki. Zamierza-
my również poszukiwać sponsorów, 
by skuteczniej realizować nasze pla-
ny.

Podczas zebrania sołtysów prze-
kazano nam informację, że można 
będzie starać się o budowę placów 
zabaw w sołectwach. Dodam, że w 
poprzedniej kadencji taka możliwość 
również była, jednak nasze sołectwo 
tej możliwości nie wykorzystało. My 
na pewno z tej propozycji skorzysta-
my, i w postaramy się, aby choć je-
den taki plac powstał.

Obecnie czekamy na wyrównanie 
terenu pod wiatę, która ma powstać 
w Słajkowie. Gdy tylko zostanie on 
wyrównany, wspólnymi siłami po-
stawimy ją na pewno w ekspreso-
wym tempie.

Chciałabym serdecznie podzięko-
wać Radzie Sołeckiej za zaangażowa-
nie się we wszystkie dotychczasowe 
inicjatywy. Dziękuję również mło-
dzieży i wszystkim, którzy pomagali 
przy grodzeniu boiska i wspólnym 
sprzątaniu przystanku w Żelaźnie 
oraz za wyczyszczenie i konserwację 
sprzętu sołeckiego.

KATARZYNA KRÓK
SOŁTYS SOŁECTWA SŁAJKOWO

ADRIAN HINTZKE
SOŁTYS SOŁECTWA STARBIENINO

Adrian Hintzke – najmłodszy sołtys 
w tej kadencji. Mieszka w Lublewie. 
Ma żonę i dwójkę dzieci – Antosia i 
Zuzkę. Pracuje zawodowo w przemy-
śle stoczniowym.

Adrian Hintzke Sołtys Sołectwa 
Starbienino: Sołtysem zostałem po 
raz pierwszy. Cieszę się, że pomimo 
mojego dość młodego wieku, więk-
szość z obecnych na zebraniu miesz-
kańców obdarzyła mnie zaufaniem. 
Propozycja, abym kandydował wy-
szła od mieszkańców, którzy chcieli, 
abym został ich sołtysem. Zapewnili 

mi swoje poparcie i podczas głosowa-
nia na zebraniu sołeckim wygrałem.

Wraz z nową Radą Sołecką zor-
ganizowaliśmy spotkanie, podczas 
którego zaplanowaliśmy wstępnie 
nasze działania. Ustaliliśmy, że te-
goroczny budżet, uchwalony jesienią 
2014 roku, będziemy realizować w 
miarę możliwości w całości. Planu-
jemy remont chodnika w Lublewie, 
zainstalowanie przyłącza energe-
tycznego na boisku w Lublewie, re-
mont przystanku w Lublewku oraz 
prawdopodobnie w Lublewie. Tak jak 
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w poprzednich latach, zamierzamy 
organizować imprezy okolicznościo-
we dla naszych mieszkańców oraz 
wycieczki dla dzieci. W najbliższym 
czasie chcielibyśmy zorganizować 
wspólne sprzątanie naszych wsi. Na-
tomiast w dalszych planach mamy 
rozbudowę placu zabaw w Lublewie.

Od wyboru minęło już parę miesię-

cy… Był to czas przejmowania sta-
nowiska, dokumentacji i czas spraw 
organizacyjnych, a także wdrażania 
się w pracę sołtysa. Teraz będzie już 
tylko „z górki”…

Dziękuję wszystkim, którzy mi za-
ufali wybierając mnie na swojego 
sołtysa i wierzą, że podołam temu 
wyzwaniu. Obiecuję, że z pomocą 

Rady Sołeckiej postaram się nie za-
wieść Waszego zaufania. Dziękuję 
również tym, którzy pomogli w or-
ganizacji tegorocznego Dnia Kobiet i 
Warsztatów z Fundacją PO. Składam 
podziękowania osobom, które zaan-
gażowały się w wiosenne porządki w 
Lublewie. Jestem pewien, że następ-
nym razem będzie nas więcej…

WARSZTATY Z FUNDACJĄ PO
9 kwietnia 2015 r. w Sali Centrum 

Informacji Turystycznej Urzędu Gmi-
ny w Choczewie odbyły się Warsztaty 
pn. „Piersi w Wielkim Mieście”.

Inicjatorką zorganizowania Warsz-
tatów dla mieszkanek Gminy Cho-
czewo była Pani Bernadeta Kleysa 
Krampikowska, uczestniczka meta-
morfoz organizowanych przez Fun-
dację.

Warsztaty poświęcone były głów-
nie profilaktyce raka piersi, uświa-
domieniu uczestniczkom jak ważne 
dla wczesnego wykrywania zmian 
jest systematyczne samobadanie 

oraz jaki wpływ na zdrowie ma pra-
widłowe dobieranie bielizny.

Dziękujemy Paniom z Fundacji PO 
z Gdyni i Wojewódzkiego Ośrodka 
Koordynującego z Gdańska oraz Pani 
Wiesławie Abraham z Papillon lin-
gerie za przekazanie naszym miesz-
kankom swojej wiedzy.

Zapraszamy Fundację PO do orga-
nizowania w naszej Gminie kolej-
nych spotkań i warsztatów, a także 
do podejmowania wszelkiej innej 
działalności, które pobudzą aktyw-
ność naszych mieszkanek.

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”

Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” zwraca się z ogromną 
prośbą do osób, które nie złożyły rozliczenia PIT za 2014 rok, aby przekazały 1% swojego podatku na 
nasze Stowarzyszenie. Nasz KRS: 0000394948. 

Ponadto informujemy, że następne spotkana osób niepełnosprawnych i ich opiekunów odbędą 
się  dnia 12.05.2015 r. o godzinie 13.00  oraz dnia 27.05.2015 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w 
Choczewie Drugie spotkanie związane będzie z Dniem Matki.

Pragniemy podzielić się informacją, że Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” bierze udział w kon-
kursie „Bursztynówka”, który ogłosiła Pradolina Łeby z Krokowej. Właśnie czekamy na rozstrzy-
gnięcie tego konkursu. 

 Zarząd
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Przedszkole „Mały Geniusz” 
Oferta na rok przedszkolny  

2015/2016 

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:  
- profesjonalną opiekę nad dziećmi w godz.7.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku, 
- realizację pełnego programu wychowania  przedszkolnego pobudzającego i rozwijającego 

każdą aktywność dziecka (językową, matematyczną, ruchową, muzyczną, plastyczną, 
ekologiczną, społeczno  - emocjonalną, techniczną, komunikacyjną) 

- Język  angielski 
-  Logopedię 
-  bajkoterapię  
-  Zajęcia taneczne ( zumba, balet) 
- Zajęcia prowadzone  metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
-  Kółko plastyczne 
- Zajęcia kulinarne 
- Terapię pedagogiczną 
- Zajęcia teatralne 

WIĘCEJ INFORMACJI : 609-475-742, klaudia.jedruch@wp.pl 
 
 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W LUBLEWKU „MAŁY GENIUSZ”
W marcu pożegnaliśmy zimę, z tej okazji spaliliśmy wspólnie przygotowaną przez nas marzannę. Przedszkolaki 

śpiewem i tańcem powitały wiosnę.  Przy ognisku upiekliśmy pyszne pierwsze w tym roku kiełbaski.

25 marca wybraliśmy się na teatrzyk kukiełkowy  pt. „Jaś i Małgosia” przedstawiany przez teatr „Tęcza” ze Słupska. 
Dzieci wróciły do domu zmęczone ale bardzo zadowolone.
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Już pod koniec marca nasze przedszkolaki rozpoczęły przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Każdy z nich wy-
konał piękną pracę  na konkurs do Biblioteki Gminnej. Gdy dzieci poznały tradycje i zwyczaje wielkanocne tuż przed 
samymi świętami zawitał do naszego przedszkola zajączek wielkanocny.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

„POWITANIE WIOSNY”
Dnia  20.03.2015 r. razem  z  nauczy-

cielami  naszej  szkoły  powitaliśmy  
najradośniejszą  porę  roku -  wiosnę. 
Czekaliśmy  na  nią  z  wielkim  utę-
sknieniem,  bo  komu  nie  znudziło  
się  ciągłe  siedzenie  w  domu  przed  
telewizorem. My,  zapewne  tak  jak  
i  wszyscy,  tęskniliśmy  za  słońcem,  
śpiewem  ptaków,  kwiatami  i  za-
bawami  na  świeżym  powietrzu. 
Mimo,  iż  zima  w  tym  roku  nie  
dała  nam  się  zbytnio we  znaki,  to  
i  tak brakowało nam  tych  wszyst-
kich  atrakcji.

Przed  wyruszeniem z Marzanną 
klasa  piąta  wystąpiła  z  przedsta-
wieniem  o  nadchodzącej  wiośnie.  
Licznymi  owacjami  podziękowali-
śmy  za  wspaniale  przygotowany  
spektakl pod  kierunkiem  pani  Aliny  
Łuc. Następnie  każda  z  klas  odśpie-
wała piosenkę  o  wiośnie. I  nadszedł  
czas  by  wyruszyć  na  poszukiwania 
nadchodzącej pory roku.

Na  powitanie  wiosny  i  szukanie  
pierwszych  jej  oznak  wybraliśmy  
się  całą  szkołą  na  plac  zabaw  do  
Ciekocinka. Z  okrzykami  radości  i  
śpiewem  na  ustach  pokonaliśmy 
niezbyt długą  drogę. Już  na  miejscu  

tradycyjnie  spaliliśmy  Marzannę 
-  uosobienie  srogiej  i  złej  zimy. 
Później  nasz  pan  konserwator  i  
jednocześnie  sołtys  Ciekocina roz-
palił  nam  ognisko,  abyśmy  mogli  
upiec  sobie   kiełbaski. Między  za-
bawą  a  posiłkiem  z  wielkim  za-
ciekawieniem  obserwowaliśmy  też  
niecodzienne  zjawisko -  zaćmienie  
słońca.

Po  dniu  pełnym  wrażeń  oraz  na-
ładowani  pozytywną  energią  wró-
ciliśmy do  szkoły. Później  udaliśmy  
się  do  swoich  domów i  dalej  cie-

szyliśmy  się  z  nadejścia  wiosny.
Dziękujemy  Panu  Sołtysowi  z  

Ciekocina  za  to,  że  pozwolił  nam  
przebywać  na  sołeckim  placu  za-
baw  oraz  za  przygotowanie  ogni-
ska.  

Podziękowanie kierujemy  do  Pań-
stwa  Misztal  za  podarowane  bułki.

Uczniowie  i  nauczyciele
SP  Ciekocino
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ZUCHY I HARCERZE

45 RAJD ARSENAŁ – WARSZAWA
Harcerze z 10 ChDH „WILKI” pod 

opieką druhny podharcmistrzyni 
Doroty Bianga – Grabińskiej, wzięli 
udział w 45. Rajdzie Arsenał, który 
odbył się w dniach 20-22 marca 2015 
r. w Warszawie. Aby zakwalifiko-
wać się na Rajd, należało wykonać 
zadania związane z lokalnym pa-
triotyzmem, które zostały oceniane 
i decydowały o zakwalifikowaniu się 
na Rajd. Wspólnie z Próbną Drużyną 
Harcerską z Kębłowa wystartowa-
liśmy. Nasze zadanie przedrajdowe 
zostało ocenione, zakwalifikowali-
śmy się, zajmując 46 miejsce (na 108 
patroli). Szczęśliwi, że jednak udało 
się nam, wsiedliśmy do pen dolino 
i wyruszyliśmy na podbój stolicy. 
Przybyliśmy tak szybciutko, że od 
razu udaliśmy się do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, by jeszcze 
przed Rajdem odświeżyć nasze wia-
domości historyczne. Gry podczas 
trzech dni i dwóch nocy były bardzo 
ciekawe, ale też i okropnie wyczer-
pujące. Dodatkowym utrudnieniem 
było to, iż nie otrzymaliśmy typo-
wych map oraz adresów, tylko punk-
ty nawigacyjne… Pogoda nie sprzy-
jała, wciąż sypał śnieg i wiał silny 
wiatr, więc połączenie z internetem, 
by odszukać poszczególne punkty 
gry, było nie lada wyzwaniem. Dali-
śmy jednak radę. W klasyfikacji koń-
cowej nasz patrol zajął V MIEJSCE !!! 

Dla zainteresowanych chcieliby-
śmy przybliżyć trochę historii: Akcja 
pod Arsenałem (26 marca 1943 r.) – 
jedna z najważniejszych akcji zbroj-
nych Grup Szturmowych Szarych 
Szeregów (pod kryptonimem „Mek-
syk II”), w trakcie której uwolniono 
harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” 
oraz 25 innych więźniów politycz-
nych, przewożonych z siedziby gesta-

po przy Alei Szucha na Pawiak. Miała 
ona miejsce pod warszawskim Arse-
nałem (skrzyżowanie ulic Bielańskiej 
i Długiej). Akcją dowodzili: całością 
Stanisław Broniewski „Orsza”, a bez-
pośrednio Tadeusz Zawadzki „Zoś-
ka”. W akcji został śmiertelnie ran-
ny Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”. 
Operacja opisana została dokładnie 
w książkach Kamienie na szaniec 
(1943) Aleksandra Kamińskiego i Ak-
cja pod Arsenałem (1983) Stanisława 
Broniewskiego oraz zekranizowana 
w filmie Akcja pod Arsenałem w re-
żyserii Jana Łomnickiego (1977).  

Przesłania, jakie niesie ze  sobą 
Rajd Arsenał  są i powinny być różne. 
Rajd, jak wszystkie harcerskie dzia-
łania, powinien się rozwijać. Zawsze 
jednak należy pamiętać, że przede 
wszystkim jest on przejawem pamię-
ci o uczestnikach Akcji pod Arsena-
łem. Jakże to dziwna szaroszeregowa 
akcja, w której tak wiele braterstwa, 
odwagi i wzniosłych spraw, a jedno-

cześnie prostej młodzieńczej przyjaź-
ni, która zawsze powinna nas – har-
cerzy i instruktorów – łączyć i nam 
towarzyszyć. Dla harcerza to właśnie 
przyjaźń, bliskość innych, oddanych 
mu ludzi, mogą być czymś zrozumia-
łym i przemawiającym do wyobraź-
ni. Mogą pomóc zrozumieć, na czym 
polegała Akcja Arsenał – gdy odbierze 
się jej wszystkie patetyczne określe-
nia – i w czym tkwiła jej wyjątko-
wość.

Rajd zakończył się  podczas uro-
czystej zmianie wart przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie 
oraz  harcerskiej defiladzie z Placu 
Piłsudzkiego na plac przed budyn-
kiem Arsenału oraz Apelem pod Ar-
senałem. Podczas Rajdu spotkało się 
ponad 2 tys. harcerzy z całej Polski. 
Postanowiliśmy, że na pewno wróci-
my tam za rok.

Harcerze z 10 ChDH „WILKI” 
Hufiec ZHP Wejherowo

AKCJA „ŻONKIL”
11 kwietnia 2015 r. harcerze z 10 

Choczewskiej Drużyny Harcerskiej  
„WILKI”  wybrali się, w ramach zbiór-
ki, na pole z żonkilami...  ŻONKIL 
symbolizuje pamięć, szacunek i na-
dzieję. I tego nam nie brakowało w 
ten słoneczny dzień... Pracowaliśmy 
w upale przez 7 godzin, ale wiemy, 
że to na szczytny cel – chcieliśmy w 
ten sposób wesprzeć naszego chore-
go kolegę. I udało się!!! Na pole wy-
brało się czternastu harcerzy wraz z 
druhną Dorotą. Jak wiadomo każdy 

ma swoje obowiązki, 
ale jak została ogło-
szona akcja, to w ciągu 
zaledwie pół godziny 
harcerze zebrali się, 
bo uznali to za bardzo 
ważne. I do pracy zgło-
sili się: Ada Knapińska, 
Klaudia Szczerbińska, 
Sara Grabińska, Marty-
na Lieban, Zosia Siuta, 
Maja Stefaniszyn,  Kac-
per, Damian Reinhold, 
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W dniu 1 kwietnia 2015 r. harcerze z 
„Dziesiątki” spotkali się po raz kolejny 
na biwaku swojej drużyny. Tym ra-
zem gościny udzielił nam Pan Jakub 
Światek – sołtys sołectwa Kopalino-
-Lubiatowo, za co serdecznie dzięku-
jemy. 

Oprócz osób zrzeszonych w naszych 
szeregach, na biwak przyjechali też 
nasi znajomi, by wspólnie spędzić 
niezapomniane chwile przedświą-
teczne. Okazało się bardzo pracowicie. 
Na biwaku planowaliśmy  majowy 
przyjazd do Polski skautów z Norwe-

gii i Sri Lanki. Sporo pracy i przygo-
towań, tym bardziej, że ich przyjazd 
do nas, „pokrywa się” z chorągwianą 
imprezą – Rajdem „RODŁO”, w którym  
co roku uczestniczymy. Zaplanowa-
liśmy zabrać naszych skautowych 
przyjaciół na naszą trasę indywidual-
ną rajdu. Czeka ich niemałe wyzwa-
nie: kajaki, żaglówki, marszruta oraz 
konie… Mamy jednak nadzieję, że 
poradzą sobie doskonale. Komendan-
tem naszej trasy będzie dh. ćw. Paweł 
Woźniak, a wspierać  będą pozostali 
członkowie naszej drużyny w wieku 

wędrowniczym (15+). Podczas przerw 
w planowaniu przedsięwzięcia wspa-
niale „bawiliśmy się” na siłowni, 
graliśmy w bilard, piłkarzyki oraz te-
nis stołowy. Nie mieliśmy pojęcia, iż  
świetlica w Kopalinie jest tak wspa-
niale wyposażona i przygotowana do 
pracy z dziećmi i młodzieżą. Bardzo 
nam się tam podobało. Warunki re-
welacyjne. Dziękujemy za bezinte-
resowne przyjęcie przez p. Jakuba i 
wspaniałą gościnę. Na pewno jeszcze 
tam wrócimy.

10 CHDH „WILKI”

Szymon Borowski, Paweł Woźniak, 
Błażej Woźniak, Szymon Wejer, Ma-
teusz Kesler i druhna Dorota Bianga 
– Grabińska.

Serdeczne podziękowania dla 

Pani Violetty Gabryelskiej za pomoc 
w organizacji całego przedsięwzię-
cia, dla Cukierni Krzysztof Wenta - 
za poczęstunek dla harcerzy podczas 
pracy (pączki i drożdżówki), dla Mar-

ketu „MELAN” za napoje i wafelki dla 
harcerzy oraz dla p. Wojciecha Busse 
za wspieranie naszej akcji. Dziękuje-
my harcerskim CZUWAJ! 

Harcerze z 10 ChDH „WILKI”

BIWAK HARCERSKI W GDAŃSKU

BIWAK HARCERSKI W KOPALINIE

10 Choczewska Drużyna Harcerska 
„WILKI” pod wodzą dh. pwd. Rado-
sława Grabińskiego wybrała się na 
niezapomniany trzydniowy biwak 
do „Domu Harcerza” w Gdańsku. Był 
on nagrodą za całoroczną służbę. 
Uczestniczyło w nim około 20 osób z 
naszej drużyny. Oprócz zajęć relak-
sujących (Aquapark Sopot, Kino Kre-
wetka) odbyła się też nocna gra har-
cerska po starym mieście oraz bieg 
patrolowy.

Było wspaniale !!! Dziękujemy. 
„WILKI”

DAR SERCA
Zuchy z 10 ChGZ „Mali Korsarze” z 

Choczewa podjęły decyzję w Kręgu 
Rady, iż muszą jakoś pomóc swojemu 
koledze – Błażejowi w rehabilitacji. 
Wiadomo, że wszystko kosztuje… Co 
tu zrobić, abyśmy my – przecież cał-
kiem „małe” zuchy, ale wielkie ser-
cem, moglibyśmy pomóc koledze? 
Wpadliśmy na pomysł, że zorgani-
zujemy w naszej gminie ZBIÓRKĘ 
PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK. Przy-
gotowaliśmy plakaty informujące o 
akcji, rozwiesiliśmy je w sklepach 
oraz instytucjach. Teraz  czekamy na 
odzew mieszkańców. Każdy używa w 
domu płyn do naczyń, szampon,  ku-
puje wodę i wiele innych rzeczy. Wy-
starczy przed wyrzuceniem do kosza 
zdjąć zakrętkę, a jak już będzie ich 
większa ilość, to przekazać zuchom. 
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Zakrętki można przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie – to nasza baza.  Prosimy o POMOC – ZBIE-
RAMY ZAKRĘTKI PLASTIKOWE DLA BŁAŻEJA !!!!

Zuchy z Choczewa

„DOBRY GOSPODARZ” 
biwak choczewskiej gromady zuchowej

„NIEWIDZIALNA RĘKA”

W marcu 2015 r. dzięki uprzejmości 
Rady Sołeckiej Sołectwa Czymanowo 
zuchy z 10 Choczewskiej Gromady 
Zuchowej „MALI KORSARZE” spotkały 
się na biwaku w Czymanowie.  Zuchy 
podczas biwaku realizowały zadania 
na Ogólnopolski Turniej Gromad Zu-
chowych, piekąc przepyszne muf-
finki oraz gofry. Jednak najbardziej 
wymagające i kreatywne okazało się 
dekorowanie naszych wypieków. Ba-
wiliśmy się w „DOBRYCH GOSPODA-
RZY”, planując krok po kroku swoje 
działania. Poznaliśmy mnóstwo za-
baw i pląsów, a wieczorem wspól-
nie obejrzeliśmy bajkę na dobranoc. 
Zuchy wróciły do domów baardzooo 
zmęczone, ale też i szczęśliwe. Dzię-
kujemy Sołectwu Czymanowo za 
wspaniałą i bezinteresowną gościn-
ność oraz przepyszny poczęstunek:  
słodycze, owoce i napoje. Dziękujemy 

zuchowym CZUJ !!!
Zuchy z 10 CHGZ „Mali Korsarze” 

Hufiec ZHP Wejherowo

Zuchy z 10 Gromady Zuchowej z 
Choczewa podjęły się bardzo trud-
nego, lecz ciekawego zadania. W 
ramach zdobywania sprawno-
ści „Niewidzialna Ręka” zbudo-
wały budki lęgowe dla ptaków.   
 Zanim jednak do tego doszło, 
na naszą zbiórkę przyszedł człowiek 
z pasją – Pan Rafał Skowronek z Nad-
leśnictwa Choczewo, aby powiedzieć, 
pokazać i nauczyć jak powinny takie 
budki lęgowe wyglądać, co powin-
ny mieć, a co nie może się na nich 
znajdować. Zuchy z zapałem słucha-
ły informacji przekazywanych przez 
p. Rafała, by następnie zabrać się 
do pracy. Wspólnymi siłami, wraz z 
rodzicami, dziadkami i znajomymi 
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zuszki zbudowały  aż 12 budek lęgo-
wych, które już zastały zawieszone 
na drzewach.  Teraz obserwujemy 
czy będą służyły w tym roku za do-
mek dla ptasiej rodziny. Czeka nas 
jeszcze jedno zadanie – sprzątanie 
lasu. Mamy nadzieję, że i tym ra-
zem również będziemy mogli liczyć 
na pomoc najbliższych. Gdy tylko się 
trochę ociepli wyruszymy na wypra-
wę do lasu, aby posprzątać go dla 
mieszkających tam zwierząt. Czuj!

„MALI KORSARZE”

SADZENIE DRZEW

Wielkanocna Zbiórka Żywności

28. marca 2015 r. dwudziestu sze-
ściu harcerzy i zuchów („WILKI” i 
„MALI KORSARZE”) spotkało się w 
lesie, by wraz z pracownikami Nad-
leśnictwa Choczewo, wziąć udział 
w akcji sadzenia drzew z okazji 70 
– lecia Lasów Gdańskich. Bardzo 
nam się podobało, tym bardziej, że 
pogoda dopisała. Niektórzy z nas po 
raz pierwszy sadzili swoje drzewka. 
Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu, że 
zaprosiło nas do tej akcji. Prosimy o 
więcej!!! Dziękujemy również rodzi-
com zuchów za nieocenioną pomoc.

Zuchy i harcerze

Jak co roku, tak i w tym nasza dru-
żyna wzięła udział w zbiórce żywno-
ści, organizowanej przez BANK ŻYW-
NOŚCI z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Harcerstwo to nie tylko przygoda na 
szlaku, łapanie wiatru w żagle pod-
czas regat czy zdobywanie szczytów 
w górach, to przede wszystkim do-

strzeganie drugiego człowieka. Na-
sze harcerstwo to służba, dlatego 
pragniemy angażować się w akcje, 
które mogą pomóc innym…
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BIBLIOTEKA

I ETAP CAŁOROCZNEGO 
KONKURSU FOTOGRAFICZ-

NEGO ROZSTRZYGNIĘTY

25 marca br. zebrała się w naszej 
Bibliotece Komisja w składzie: Se-
kretarz Gminy Choczewo Pan Robert 
Lorbiecki, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświa-
ty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Ła-
siński oraz Pan Ryszard Karpiński. 
Zadaniem Komisji było wyłonienie 
zwycięzcy pierwszego etapu Gmin-
nego Konkursu Fotograficznego pn. 
”Gmina Choczewo jest piękna przez 
cały rok”.

Wybór był trudny, bo wszystkie 
złożone na konkurs fotografie pre-
zentują bardzo wysoki poziom. Na-
zwiska zwycięzców poszczególnych 
etapów i całego konkursu poznamy 
w grudniu br.

Przypominamy, iż do 18 czerwca 
przyjmujemy zdjęcia na etap „Gmina 
Choczewo wiosną”.

W Konkursie mogą wziąć udział 
również te osoby, które nie wzięły 
udziału w pierwszym etapie.

WIZYTY PRZEDSZKOLAKÓW 
I UCZNIÓW „ZERÓWKI”

W marcu i kwietniu gościliśmy u 
nas przedszkolaków z obu choczew-
skich przedszkoli oraz uczniów klasy 
0 SP w Choczewie. Dzieci odwiedziły 
nas, by obejrzeć pokonkursową wy-
stawę wielkanocną.  Dziękujemy za 
miłe wizyty. 

WRĘCZENIE NAGRÓD W 
GMINNYM KONKURSIE 

WIELKANOCNYM

14 kwietnia br. w sali konferencyj-
no - wystawowej CIT w Choczewie 
laureaci Gminnego Konkursu Wiel-
kanocnego odebrali swoje nagrody. 
Wręczali je: Wójt Gminy Choczewo 
Pan Wiesław Gębka,  Przewodni-
czący Rady Gminy Choczewo Pan 
Bronisław Nowak,  Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecz-
nej, Oświaty, Kultury i Sportu Pan 
Krzysztof Łasiński, Kierownik GZO w 
Choczewie Pani Wioletta Syrewicz, 
Kierownik GOPS w Choczewie Pani 
Danuta Karmazy  oraz Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-
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czewie Pani Beata Żuk.
Nagrody ufundowała Rada Gminy 

Choczewo,  Pan Andrzej Majtacz oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cho-
czewie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 

wzięli udział w naszym konkursie i 
zapraszamy do udziału w kolejnych. 

E.W.
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Krzyżówka Serpentyna (22) 

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 11 maja 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest album 
„Słynne muzea i galerie”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 12 maja w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 3 (180) Wieści Choczewskich brzmi: ZABIĆ DROZDA
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
 Barbara Zondziuk,  Anna Płóciennik, Beata Stodolna, Anna Zabłotnia, Sylweriusz Goyke, Olga Papke, Adam Mi-

chalak, Justyna Michalak, Agnieszka Ladach, Marzena Dziobak, Aleksandra Bach, Mariusz Kwas, Adam Leyk, Oskar 
Milewicz, Ryszard Żebiałowicz.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania została Pani Beata Stodolna, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Małgosi za wy-
losowanie zwycięzcy. 


