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Dzień Dziecka :-)
Napisz do wójta!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub pracy urzędu? Napisz
do wójta! Wyślij swoje przemyślenia, spostrzeżenia i uwagi na adres
wiesci1@gmail.com. Opublikujemy Twoje pytanie wraz z odpowiedzią wójta.
Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński

przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pok. nr 1
w każdy poniedziałek

od 9:00 do 17:00

od 14:00 do 17:00

XVIII Sesja Rady Gminy Choczewo
Dnia 29 maja 2012 r. w sali konferencyjnowystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się sesja Rady
Gminy Choczewo.
Głównym punktem Sesji było złożenie ślubowania przez nowych radnych: Pana Zbigniewa Szafoni i Pana Krzysztofa Waloch.
Porządek obrad obejmował w dalszej kolejności przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informację Wójta o działalności międzysesyjnej oraz podjęcie Uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/3/10 z dnia 10 grudnia
2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Choczewo. W związku
z podjęciem tej uchwały nastąpiły zmiany
w składzie komisji stałych Rady Gminy Choczewo:

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Andrzej Małkowski – przewodniczący
Sylwia Kropidłowska

Krystyna Olszowiec
Michał Zielaskiewicz
Krzysztof Waloch

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki
Krzysztof Langer – przewodniczący
Rafał Kowalski
Franciszek Fleming
Marian Liszniański
Zbigniew Szafoni

Komisja Budżetowa

Krystyna Dettlaff – przewodnicząca
Jerzy Detlaff
Zbigniew Sarzyński
Zbigniew Szafoni
W dalszej części sesji goście, którzy przybyli
na sesję zaprezentowali swoje wystąpienia.

Pani Ewa Podlesińska z Polskiego Klubu
Ekologicznego i Pan Michał Machnikowski,
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
przedstawili prezentację na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz
udziału społeczeństwa w procedurze oceny
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Natomiast przedstawiciel Stowarzyszenia
Polska Unia Mobilności Aktywnej „PUMA” –
Pan Rafał Glazik przedstawił działalność stowarzyszenia, przybliżył projekt SEEMORE,
w którym uczestniczy również nasza gmina,
a także zaproponował Gminie Choczewo
przystąpienie do stowarzyszenia.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami
zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy Choczewo, www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.

Harmonogram imprez organizowanych w 2012r.
przez Wójta Gminy Choczewo oraz pod jego patronatem

30.06.2012
Mini Mistrzostwa w Piłce Nożnej dzieci – Choczewo.

20.07.2012
Święto Letniej Jagody – Festyn Ekologiczny – Kopalino.

21-22.07.2012
Dni Gminy Choczewo połączone z X Zlotem Miłośników GarBusów & CO – Kopalino.

24-25.08.2012
III Runda COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD PL – Choczewo.

16.09.2012
Dożynki Powiatowo-Gminne – Choczewo.

31.12.2012
Impreza sylwestrowa na placu przed Urzędem Gminy – Choczewo.

722 024 910,
wiesci1@gmail.com
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Sprawozdanie z działalności wójta i urzędu
W minionym miesiącu nadal odbywały się
rozmowy z przedstawicielami firmy „Korpos”
na temat opóźnień w budowie oczyszczalni
ścieków w Choczewie, wynikających z braku
płynności finansowej firmy „Korpos”, które
doprowadziły do wymówienia umowy i złożenia dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim. Spisano protokół z wykonanych prac,
a na dokończenie inwestycji zostanie ogłoszony nowy przetarg.
Do firmy „Korpos” wystosowano pismo,
w którym wezwano do zakończenia inwestycji „Wodociąg w Lublewie” do dnia 22.06.2012
r. W przypadku nie wykonania prac w terminie umowa zostanie zerwana.
Dnia 13.06.2012 r. przeprowadzono wizję
lokalną w Zwartowie, Zwartówku i Przebendowie w celu potwierdzenia wybudowania
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami.
Na terenie działki w Zwartowie, na której
ma powstać budynek socjalny przeprowadzono badania geologiczne. Wydano decyzję
o warunkach zabudowy dla tegoż budynku.
Jednocześnie czekamy nadal na opinię konserwatora zabytków dotyczącą rodzaju wykopalisk na terenie tej budowy.
Zlecono wykonanie remontu budynku starej szkoły w Kurowie wraz z remontem instalacji elektrycznej i montażem dodatkowego licznika w świetlicy.
Podpisano umowę na wykonanie prowizorki budowlanej z ENERGĄ Wejherowo w ce-

lu budowy złącza kablowego potrzebnego do
tymczasowego zasilenia przepompowni ścieków w Zwartówku PSII.
W związku z realizacją projektu pt. „Pomorskie Parki Nordic Walking” polegającą na
wytyczeniu tras na istniejących szlakach komunikacyjnych Lasów Państwowych, Urzędu
Morskiego oraz Gminy Choczewo, zlokalizowanych w miejscowościach: Kopalino, Lubiatowo, Sasino – Osada Stilo zostały wytyczone
ostateczne trasy planowanego przedsięwzięcia. Przygotowano również Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia w celu wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla władz Nadleśnictwa Choczewo, które reprezentują na terenie Gminy
Choczewo Lasy Państwowe oraz dla kierownictwa Urzędu Morskiego za dobrą i owocną
współpracę z Urzędem Gminy w Choczewie.
Na bieżąco wykorzystywane są środki
z funduszu sołeckiego każdego z sołectw
Gminy Choczewo:
W sołectwie Choczewko złożono zamówienie na huśtawkę i ławeczki w celu estetyzacji
wsi Kurowo.
Sołectwo Choczewo zgłosiło do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie podjęcie prac budowlanych na działce nr 507 w Choczewie –
plac zabaw dla dzieci. Wszczęto postępowanie
w sprawie wyłonienia jego wykonawcy.
Dla sołectwa Ciekocino zakupiono huśtaw-

kę i ławeczkę na plac zabaw.
W sołectwie Jackowo zakupiono traktorem
do koszenia trawy.
Sołectwo Słajszewo zgłosiło do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na
działce nr 332/7 w Biebrowie. Wszczęto również postępowanie w sprawie wyłonienia
wykonawcy.
Sołectwo Starbienino otrzymało decyzję
Starosty Wejherowskiego w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku
z planowaną budową placu zabaw oraz boiska na działce nr 131/11 w Lublewie oraz wystąpiono z pismem do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie umorzenia należności
z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wszczęto postępowanie
w sprawie wyłonienia wykonawcy na plac
zabaw.
Dnia 13.06.2012 r. odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z terenu Gminy Choczewo.
Natomiast 5 czerwca przeprowadzono prezentację dla uczniów klas 6 SP i Gimnazjum
w Choczewie na temat selektywnej zbiórki
odpadów. Celem tej prezentacji było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży
i przekazanie wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów.
Dokonano również ocen zagród i wsi zgłoszonych do konkursu „Piękna Wieś 2012”.

Wieści z sołectw

Festyn Rodzinnyw Sołectwie Kierzkowo
we. Podczas deszczu skryliśmy się
pod dachem nowo wybudowanej
wiaty, gdzie mogliśmy kontynuować zabawę. Jak wiadomo po
deszczu przychodzi słońce, tak też
się i u nas stało.
Dzieci chętnie uczestniczyły
w licznych zawodach i konkursach. Za udział i wygraną na każdego czekała nagroda. Przy muzyDnia 09.06.2012r. w Sołectwie Kierz- ce, ognisku i zabawach szybko
kowo odbył się Festyn Rodzinny minął czas. Wszyscy zmęczeni, ale
powiązany z obchodami Dnia radośni rozeszliśmy się do domów.
Dziecka oraz Dniem Matki. Choć
Już niedługo odbędzie się kolejpogoda byłam zmienna, to radość ny Festyn rekreacyjno - sportowy
i humory uczestników dopisywały. w Kierzkowie (14.07.2012r.). WszyRozpoczęliśmy spotkanie przedsta- scy czekamy z niecierpliwością na
wieniem przygotowanym przez to wspólne spotkanie, zapraszając
dzieci dla ich ukochanych i wspa- oczywiście do nas miłośników doniałych Mam. Były śpiewy, wiersze brej zabawy.
i życzenia, a na zakończenie piękne
Chciałabym wszystkim podzięlaurki. W zamian dzieci otrzymały kować za pomoc w organizacji fesłodycze.
stynu.
Po części oficjalnej rozpoczęły się
Sołtys
zabawy, konkursy i zawody sportoSabina Fleming
WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Dzień Matki, Dzień Dziecka

Mieszkańcy Sołectwa Gościęcino
troszkę później obchodzili Dzień
Matki i Dzień Dziecka, bo
09.06.2012 r. Ale co się odwlecze,
to nie uciecze…
Tę wspaniałą imprezę rozpoczęliśmy od meczu piłki nożnej.
Niestety, pogoda spłatała nam figla i rozegraliśmy tylko jedną połowę. Mimo tego zabawa była
wspaniała, bo nie ważny wynik,
ale dobry ubaw i to osiągnęliśmy.
Po meczu miały swój czas także nasze pociechy. Po rozdaniu
paczek wspaniale bawili się przy

muzyce i kiełbaskach z grilla.
Później nadszedł czas na zabawę starszych „pociech” sołectwa.
Mieliśmy szczęście bawić się przy
muzyce zespołu „Live Band”. Jest
to nowo powstały zespół, którego
dwóch członków pochodzi z naszego sołectwa – tym bardziej jesteśmy więc z tego dumni, że Zespół spisał się znakomicie.
Uczestnicy pikniku bawili się
wspaniale. Niestety, czas szybko
mija i w wesołych nastrojach,
o bardzo późnej porze wszyscy
udali się na spoczynek. Lato przed
nami i planujemy więcej takich
spotkań, gdyż w napiętym trybie
życia wspaniale jest wspólnie się
spotykać i dobrze bawić.
Serdecznie dziękujemy zespołowi „Live Band” za wspaniałą
oprawę muzyczną naszego pikniku.
Sołectwo Gościęcino
s. 3
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Szkoła
w Ciekocinie
Dnia 15 maja 2012 r. w Szkole
Podstawowej w Ciekocinie władze Gminy spotkały się z nauczycielami i rodzicami uczniów
uczęszczających do tamtejszej
Szkoły. Spotkanie było bardzo
burzliwe. Ze strony zebranych
padały zarzuty wobec Zespołu
Szkół w Choczewie i Wójta, że
zamierza Szkołę w Ciekocinie likwidować.
Szkoła Podstawowa w Ciekocinie jest szkołę 6-klasową, skupiającą ponad 80 uczniów z Ciekocina, Ciekocinka, Sasina, Biebrowa i Słajszewa. Klasy liczą
obecnie od 7 do 14 uczniów. Niestety, cały czas zmniejsza się
liczba dzieci przychodzących do
klas początkowych. Natomiast
koszty utrzymania ucznia
w Szkole wynoszą 9914 zł (dla
porównania – w Zespole Szkół
w Choczewie 7845 zł), dopłaty
Urzędu Gminy do utrzymania
Szkoły w Ciekocinie na 1 ucznia
wynoszą 3499 zł (w ZS w Choczewie – 1693 zł), dopłaty z Urzędu
Gminy do Szkoły w Ciekocinie to
262451 zł (w ZS w Choczewie
1020873 zł).
13 czerwca odbyło się kolejne
spotkanie, tym razem wyłącznie
z nauczycielami. Spotkanie było
bardzo spokojne i dało efekt
w postaci wspólnych wniosków.
Zmniejszenie kosztów utrzymania Szkoły może odbyć się poprzez większe zaangażowanie
nauczycieli a także przez podpisanie umowy partnerskiej, która
zwiększy szanse na pozyskiwanie środków finansowych z UE.
Rozważano również propozycję założenia Szkoły Społecznej
w Ciekocinie, co zmniejszyłoby
również koszty utrzymania
szkoły. Jednak jak na razie nauczyciele jedynie zastanawiają
się nad takim rozwiązaniem.
Najważniejszym działaniem,
mogącym przynieść korzyści finansowe dla Szkoły, a jednocześnie pożyteczne zajęcie wolnego
czasu dzieciom, jest wprowadzenie od września br. języka kaszubskiego.
Kolejne spotkanie z rodzicami
i nauczycielami w sprawie Szkoły w Ciekocinie miało miejsce 14
czerwca. Było ono również spokojne i bardzo merytoryczne.
Przedstawiono na nim wnioski
ze spotkania z 13 czerwca. Wójt
wyraził nadzieję, że Szkoła zacznie siebie promować, by w nowym roku szkolnym pozyskać
nowych uczniów.
s. 4

Rower jest modny
W dniach 23 – 24 kwietnia na Maderze odbyło się
pierwsze oficjalne spotkanie członków konsorcjum SEEMORE. W skład konsorcjum SEEMORE
wchodzą podmioty związane z turystyką, w ośmiu
europejskich regionach nadmorskich:
• Choczewo, Polska,
• Madera, Portugalia,
• Bohuslän, Szwecja,
• Dobrich, Bułgaria,
• Forlì-Cesena, Włochy
• Limassol, Cypr,
• Baleary, Hiszpania.
Gminę Choczewo reprezentował w Portugali
wójt Wiesław Gębka.
Rozwinięciem skrótu SEEMORE jest działanie
prowadzące do zrównoważonych i energooszczędnych form mobilności w regionach turystycznych
w Europie. Z założenia projekt ten trwać ma prawie 3 lata (32 miesiące). Każdy z uczestników projektu SEEMORE ma inny zakres obowiązków nawiązujący do charakterystyki jego regionu, jednak
wszystkim z nich przyświeca jeden cel. Mianowicie, udział w projekcie ma spowodować, że wyżej
wspomniane podmioty turystyczne państw
uczestniczących w projekcie, będą w stanie zmienić zachowania oraz przyzwyczajenia dotyczące
form podróżowania osób zwiedzających regiony
turystyczne idąc w kierunku bardziej zrównoważonych środków transportu. W ramach tej akcji
wyodrębnia się następujące cele szczegółowe:
1. Poprawa jakości oraz wpływu informacji
i marketingu dotyczącej zrównoważonej mobilności, skierowanych do turystów odwiedzających 8 regionów przybrzeżnych.
2. Wprowadzenie cenowych zachęt mobilności
i narzędzi informatycznych do dalszego promowania ochrony środowiska. Stosowanie
zrównoważonych form mobilności dla podróży

wypoczynkowych.
3. Tworzenie nowych i ulepszonych energooszczędnych form mobilności dla podróży wypoczynkowych w 8 przybrzeżnych regionach Europy.
4. Wdrożenie metod monitorowania i oceny,
w celu pokazania, że wpływ na wybór form
podróżowania może zostać osiągnięty.
5. Szerokie udostępnianie i przekazywanie doświadczeń i wyników projektu SEEMORE innym podmiotom w Europie, tak by i oni mogli
rozpocząć realizację podobnych działań ukierunkowanych na podróże wypoczynkowe.
Jednymi z pierwszych celów, stojących przed naszą gminą w ramach projektu SEEMORE, są:
1. Zebranie danych liczbowych nt. ruchu rowerowego, poprzez instalację pętli indukcyjnych, na
trasach, które charakteryzują się największą
koncentracją ruchu turystycznego, po to aby
zrozumieć przepływ ruchu rowerowego oraz
opisać obecną sytuację. Innym ważnym celem
jest zaangażowanie w powyższy proces również mieszkańców w celu zmiany ich zachowania i sposobu myślenia o mobilności.
2. Zamiana samochodów na alternatywne sposoby poruszania się. Skupienie się na efektach
i zaskoczeniu ludności przy wdrażaniu świadomości związanej z działaniami dotyczącymi
ruchu publicznego, tj. chodzenia i jazdy rowerem.
Przeprowadzone w pierwszym roku uczestnictwa
w projekcie SEEMORE badania, dadzą obraz skali
ruchu turystycznego w Gminie Choczewo i wykorzystane zostaną latach kolejnych.
Na obecnym etapie projektu otrzymaliśmy
I transzę w wysokości 11842,50 EUR. Natomiast
Gmina Choczewo poniesie koszty w wysokości
25% w ostatnim roku trwania projektu (2014).

Partnerstwo na rzecz rozwoju
Informujemy, że przy pomocy Regionalnego
Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego
w Słupsku w dniu 12 czerwca 2012 r. w Choczewie,
zostało zawarte Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
Mieszkańców Gminy Choczewo pomiędzy Urzędem Gminy Choczewo, Radą Gminy Choczewo,
Choczewskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”, Grupową Praktyką
Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „Dom”,
Sołectwem Starbienino, Sołectwem Kierzkowo,
Kołem Gospodyń Wiejskich w Starbieninie, Sołectwem Kopalino, Zespołem Szkół w Choczewie,
Wydawnictwem Regionalnym „Sasino”, Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkołą Podstawową w Ciekocinie.
Partnerstwo ma prowadzić do nawiązania
współpracy w celu rozwoju i wsparcia aktywizacji
mieszkańców Gminy Choczewo poprzez wspólną
realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
Celami Partnerstwa są: wspieranie działań

mieszkańców Gminy Choczewo; promocja, wpieranie inicjatyw obywatelskich podejmowanych
przez mieszkańców Gminy Choczewo; zwiększanie integracji społecznej mieszkańców gminy;
edukacja społeczna oparta na wzajemnej integracji; promowanie aktywności i podejmowania
działań prospołecznych przez mieszkańców gminy; pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
na realizację projektów skierowanych do mieszkańców Gminy Choczewo; współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi w celu realizacji ww. zadań.
W następstwie podpisania umowy partnerskiej
nastąpi podpisanie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego
w Słupsku. Celem tej umowy jest wsparcie animacyjne z przedstawicielami Partnerstwa, diagnozowanie potrzeb, promocje projektu i działań,
przygotowanie i realizacja projektów składanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz innych środków.
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Jest światełko

Razem można więcej

Jest dobry początek. Zawarte 14 czerwca Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Gminy Choczewo pomiędzy dwunastoma podmiotami z terenu naszej gminy świadczy o chęci współpracy
i dowodzi, że istnieje potrzeba i konieczność
wspólnego działania. Umowa ta pozwala na
wspólną realizację projektów i jest gwarancją, że
podjęte działania nie służą tylko wąskiej grupie
ludzi, ale szerokiej rzeszy beneficjentów.
To dobry znak, bo brak współpracy jest jedną
z dotkliwych bolączek mieszkańców naszej gminy. Na działające grupy ludzi wciąż spoglądamy
podejrzliwie i traktujemy je jak konkurenta, a nie
sprzymierzeńca. Nie dowierzamy wciąż, że ludzie
mogą pracować bez materialnego celu, bo po prostu społecznie pracować lubią. Zawsze nasuwa się
pytanie zasadnicze o interes prywatny działającego. Jeszcze bardziej drażni nas fakt, że działania
społeczników odnoszą sukces. Wówczas samoistnie nasuwają się pytania: po co? Za ile? W jakim
celu?
Nie potrafimy zrozumieć, że ktoś może działać
ze zwykłej potrzeby serca poświęcając przy tym
swój własny czas, pieniądze, życie rodzinne, itp.
Zawiść niejednokrotnie jest silniejsza od próby
zrozumienia i rzetelnej oceny.
W naszym gminnym kociołku przeżyliśmy
w ostatnich czasach sporo zawirowań. Wybory,
referendum i nasze codzienne życie wciąż dowodzą, że nie jesteśmy jednolitym społeczeństwem.
Z jednej strony to dobrze, bo postęp rodzi się tylko
tam gdzie ścierają się różne poglądy. Jednomyślność polityczna tak naprawdę nie istnieje, a ta
złudna lub wymuszona zawsze prowadzi w końcu
do krachu i upadku autokratów. To już przeżyliśmy. Dzisiaj mamy sytuację, w której wiele wolno. Wolno mówić, krytykować, wykrzykiwać swoje racje publicznie. Wolność i demokracja to
jednak przywileje, z których korzystać należy
umiejętnie, bo nadużywane mogą przynieść sporo
szkody. W gminie jesteśmy wciąż wyraźnie podzieleni. Spór o teraźniejszość i przyszłość naszej
małej ojczyzny nie odbywa się jednak na rzeczowe
argumenty, ale najczęściej nosi znamiona plotek,
pomówień, oszczerstw i krzywdzących obiegowych opinii. Taką czarną wizję naszej gminy
kreują liderzy poszczególnych, zawiedzionych
swoją obecną pozycją, grup społecznych. Sensacyjnych i często sprzecznych informacji jest tyle,
że przeciętny mieszkaniec zaczyna się gubić
w ocenie wydarzeń i zatraca rzeczywisty obraz sy-

Pierwsze posiedzenie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA,
którego głównym tematem było
wspólne działanie dla osiągnięcia korzyści, wynikających
z grupowego zakupu energii, odbyło się 4 stycznia 2012 r.
w Urzędzie Gminy Choczewo,
gdyż to właśnie wójt naszej gminy Wiesław Gębka jest koordynatorem prac Zespołu do przygotowania wspólnej oferty grupowego zakupu energii w obszarze
działania Forum NORDA.
Od tamtego czasu członkowie
Forum dokonali wielu uzgodnień. Ustalono formę szczegółowego audytu energetycznego.
W wielu gminach i powiatach
przeprowadzono już pełne badania zapotrzebowania energetycznego, podczas których brano
pod uwagę wiele elementów
składowych zamówienia, w tym
głównie: rodzaj taryf, zapotrzebowanie na moce czy rodzaj
przyłączy.
Forum NORDA, dzięki licznym
badaniom polskiego rynku energetycznego, korzystając z wiedzy
najbardziej utytułowanych
w Polsce ekspertów z zakresu
prawa samorządowego i energetycznego, określi swoje cele
krótkoterminowe i długoterminowe. Mają one dać natychmiast
doraźną poprawę budżetu gminnego, powiatowego oraz istotne
oszczędności w dłuższym czasie.
Planuje się, że kształt i forma
projektu wspólnego zakupu
energii będą uzgodnione na najbliższym zjeździe Forum, po
czym członkowie NORDY niezwłocznie przystąpią do pierwszego wspólnego zakupu.
15 maja odbyło się spotkanie
członków NORDY podsumowujące dotychczasową działalność
Forum.

tuacji. Przysłowiowe robienie „wody z mózgu” jest
codzienną pracą kilku ludowych trybunów krążących po gminie, którzy nie mogą pogodzić się
z faktem, że społeczeństwo w 2010 roku wybrało
inaczej niż oni tego oczekiwali.
Okolicznością sprzyjającą napięciom społecznym jest widoczny kryzys ekonomiczny. Jest on
obecny w gminnym skarbcu, ale także i w naszych domowych budżetach też ostatnio sporo
ubyło. Tak jest i w całym naszym kraju, tak też
jest w Europie. Z pustego i Salomon nie naleje.
W takiej sytuacji trzeba znaleźć winnego. O to
akurat nietrudno, bo historycznie zawsze winna
była władza. Trudno się dziwić, bo doświadczenia
nadszarpnęły nasze zaufanie do rządzących. Dzisiaj jesteśmy jednak w innej sytuacji. Możemy
sami stanowić w dużej mierze o swoim losie,
o przyszłości naszych dzieci. Trzeba tylko umieć
skorzystać z dobrodziejstw demokracji. Oznacza
ona jednak nie tylko prawo do głośnego wykrzykiwania swoich racji, do ślepej krytyki i nierealnych żądań, ale jest także obowiązkiem do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
publicznym. Nie możemy wyłącznie brać z worka,
w którym i tak już niewiele do dzielenia pozostało, ale wspólnie musimy myśleć o tym jak posiadane dobra pomnożyć. Nie osiągniemy tego w atmosferze pieniackich wieców, bezprzedmiotowych sporów, kłótni, pomówień i wzajemnych
oskarżeń, ale jedynie w procesie konstruktywnego
współdziałania. Naszą narodową specjalnością
stało się narzekanie i przerzucanie winy i odpowiedzialności na innych. Nigdy zupełnie nie pozbędziemy się malkontentów i sceptyków. Musimy z nimi żyć i najlepiej ich ignorować. Niech
pozostaną w swoim świecie wiecznego niezadowolenia. Sukces osiągnąć można tylko wspólną
pracą, bez zbędnego narzekania na rzeczywistość,
bez jęczenia i kopania dołków pod innymi. Spierajmy się pięknie i twórczo. Kłótnie i pieniactwo
na pewno nie przyniosą nam sukcesu. Niech
symboliczny płot nie dzieli sąsiadów, ale będzie
miejscem, gdzie rodzi się wspólny cel. Zapalajmy
więc świeczki zamiast narzekać na ciemność.
Choczewskie porozumienie partnerskie jest
taką symboliczną pierwszą świeczką. Niech będzie to początek wielkiego budowania dobrej
przyszłości naszej gminy. Na pewno wszyscy tego
chcemy. Wierzę, że tego doczekam.
Krzysztof Łasiński

WÓJT GMINY CHOCZEWO
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 201 2 roku
na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo,
ul. Pierwszych Osadników nr 1 7
i na stronie internetowej Urzędu . www.bip.choczewo.com.pl ,
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WIEŚCI CHOCZEWSKIE
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Bal seniora
Dnia 26 maja 2012 roku w sobotę na szóstym
już Balu Seniora świętowaliśmy 25-lecie powstania Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Choczewie, a także
50-lecie zawarcia związku małżeńskiego
przez 11 par.
Oficjalną część rozpoczął Dyrektor Choczewskiego Centrum Kultury Robert Lorbiecki
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i powitał serdecznie wszystkich gości przybyłych na tę uroczystość.
Następnie Wójt Gminy Choczewo Wiesław
Gębka skierował najserdeczniejsze życzenia
dla szanownych Jubilatów, par małżeńskich,
które w 2012 roku obchodzą 50 rocznicę ślubu:
Łucja i Augustyn Bianga z Jackowa
Leokadia i Stanisław Fusowscy z Choczewa
Kazimiera i Władysław Hirth z Lublewko
Lucyna i Czesław Kowalik z Żelaznej
Olga i Stanisław Krzewniak z Lublewa
Wiesława i Zdzisław Miącz z Choczewa
Urszula i Gerard Pranga z Choczewka
Brygida i Brunon Selonke ze Zwartowa
Genowefa i Jan Staniccy z Żelaznej
Stefania i Stanisław Stenka z Choczewa
Regina i Lucjan Łagód z Ciekocinka
Jubilaci zostali uhonorowani srebrzonymi
„Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, bukietami przepięknych kwiatów
i upominkami.
W trakcie spotkania nie brakowało gratulacji, podziękowań, życzeń, kwiatów i dyplomów uznania dla aktywnych i wieloletnich
działaczy Koła, którzy swoją pracą społeczną
i bezinteresowną działalnością przyczyniają
się do jego rozwoju.
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Choczewie swoje początki zawdzięcza Pani
Józefie Gołaś, która 25 lat temu zauważyła
potrzebę zrzeszenia emerytów i rencistów
i wyszła z inicjatywą założenia Koła.
Obecnie Koło zrzesza około 70 członków.
Nieustannie organizuje wycieczki krajoznawcze i różnorodne imprezy okolicznościowe,
a w każdy czwartek zarząd i członkowie spotykają się, by omówić bieżące sprawy doty-

czące działalności Koła. Od wielu lat Przewodniczącą Koła jest Pani Irena Lorek, która
charyzmą, wielkim sercem i chęcią działania
zaraża wszystkich wkoło. Tak też było podczas Balu…
W części artystycznej z ciekawym programem wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół w Choczewie – młodsza grupa dzieci
przedstawiła spektakl pt. ”Królewna Śnieżka”,
z przepięknymi dekoracjami i strojami występujących artystów, dziewczyny z Kółka
Tanecznego „Perfect” fantastycznie zatańczyły, a Chór szkolny jak zawsze, wspaniale zaśpiewał.
Po części oficjalnej rozpoczął się "VI Bal Seniora". Był tort jubileuszowy… Na stołach
przepyszne dania przygotowane przez pracowników kuchni z Zespołu Szkół. Było
gwarno i wesoło. Do tańca przygrywał Zespół
BMW. Bal trwał do późnych godzin wieczornych.
Cykliczna organizacja tej imprezy jest
wspaniałą okazją do podziękowania aktywnym seniorom za ich udział i pracę na rzecz
środowiska lokalnego i jego rozwoju, i ma na
celu umożliwienie wszystkim seniorom
z naszej gminy spędzenie wolnego czasu na
wspólnej radosnej zabawie.
Do naszych drogich Seniorów, będących
przykładem młodości i żywotności ducha,
kierujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw!
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali
się w organizację tego wydarzenia i przyczynili się do uświetnienia uroczystości.
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Dzień Dziecka
i Rodzicielstwa
Zastępczego
Jak co roku w całym kraju 1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Tegoroczna impreza
w naszej gminie została połączona z Dniem
Rodzicielstwa Zastępczego, świętem obchodzonym 30 maja od 2006 roku.
W tym roku oba święta obchodziliśmy
wspólnie dnia 2 czerwca na gminnych obiektach sportowych w Choczewie. W imprezie
uczestniczyła spora liczba osób z naszej gminy i okolic. Dzieciom i ich opiekunom został
zagwarantowany transport. Na imprezę
przyjechały też dzieci z rodzicami zastępczymi z Wejherowa. Pogoda tego dnia była kapryśna, ale nie odstraszyło to naszych milusińskich.
Na początku imprezy przedstawiono zaproszonych gości, wśród nich znaleźli się Jerzy Budnik – poseł na sejm, Lidia Hanczaruk
– Dyrektor Banku Żywności w Słupsku, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Roman Dąbrowski –
prezes Stowarzyszenia „Nasze Gniazdo”, Mirosław Chrapkowski wiceprezes „Nasze
Gniazdo”, Maja Gadowska przedstawiciel
sponsora PGE EJ1, Wiesław Gębka – wójt gminy Choczewo, Marzena Górnisiewicz – zaWIEŚCI CHOCZEWSKIE

stępca wójta gminy
Choczewo.
Po przedstawieniu gości pierwszą
atrakcją był wytęp
iluzjonisty Tomasza Juszy. Jego pokaz magii
przyciągnął znaczna liczbę dzieci, które z niedowierzaniem oglądały jego wytęp. O godzinie 12.00 zostały rozdane wiatraczki, które
miały podkreślić ten dzień, a jednoczesne
wprowadzenie ich w ruch symbolizowało
przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji na
Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Kolejnymi
punktami imprezy były występy młodzieżowych grup tanecznych, pokaz Kick Boxingu,
konkurs na najciekawszy wierszyk i piosenkę. Bardzo dobrze w całość wkomponowała
się pani Dorota z LGR Pradolina Łeby, która
swoimi konkursami i nagrodami przyciągnęła sporo dzieci. Zaskakująca była wiedza najmłodszych uczestników, którzy odpowiadali
na pytania. Po zmaganiach umysłowych
przyszedł czas na konkursy sportowe. Stowarzyszenie STEK (którego członkom bardzo
dziękuję) zorganizowało następujące konkurencje: narty (bieg w zespołach 4 osobowych),
bieg w spodniach (zespoły 3 osobowe) i konkurencja indywidualna „sieć”. Równolegle
trwał konkurs rzutów karnych, które w okresie mundialu cieszyły się sporym zainteresowaniem. Silną obsadę w tej konkurencji stanowiły dziewczyny i to właśnie płeć piękna
wygrała konkurs na najpiękniejszego karnego. Bardzo dobrze spisywał się bramkarz Kuba Lessnau.
Wszystkie dzieci, nie tylko te biorące
udział w konkursach, otrzymały upominki od

naszego sponsora PGE EJ1. Do rozdania dla
naszych najmłodszych przygotowaliśmy
łącznie 400 paczek. Pozostałe atrakcje poza
sceną w trakcie imprezy były dla dzieci bezpłatne. Należy tu wymienić: Zamek duży
„Bajdocja”, Tor przeszkód ze zjeżdżalnią „Gąsienica”, Żółwik z przeszkodami, Eurobangi,
Strzelnica Paintball, stoisko z watą cukrową
i popcornem, przejażdżki motorem crossowym i quadem, jazda konna, stoisko z naszymi produktami regionalnymi (bardzo
dziękuję KGW z terenu naszej gminy), napoje
dla dzieci, grill z kiełbaskami.
O godzinie 15.00 zakończono oficjalnie imprezę, ale do 16.00 można było jeszcze skorzystać ze wszystkich atrakcji.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała
nasza Straż Pożarna, Straż Gminna i Policja,
którym serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękujemy również Wójtowi Wiesławowi Gębka
i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy
i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
zaangażowanym w organizację imprezy.
Podziękowania kierujemy również do
głównego sponsora PGE EJ1 i pozostałych:
Sklep Melan
Sklep Czer – Mar
Sklep Magis
Sklep spożywczy Wiesław Laskowski
Piekarnia Choczewo
Robert Lorbiecki
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Atomowe dylematy

Elektrownie jądrowe Europyzachodniej

Głównym celem wyprawy było zwiedzanie elektrowni jądrowych usytuowanych w Europie zachodniej, rozmowy z przedstawicielami tamtejszych samorządów i mieszkańców oraz wizyta w składowisku odpadów radioaktywnych. Niektórzy uczestnicy wyjazdu postanowili podzielić się swoimi wrażeniami.
Zwolennikiem

budowy elektrowni jądrowej w Lubiatowie
byłem od początku i nigdy tego
nie ukrywałem. Studyjny wyjazd
w obszary działania elektrowni
atomowych w Szwajcarii i Francji umocnił mnie jeszcze w tym
przekonaniu.
Zobaczyliśmy tam ludzi mieszkających wokół działających
elektrowni atomowych i nie
zwracających uwagi na to, że żyją i pracują w pobliżu „pracujących” reaktorów.
Naocznie przekonaliśmy się,
że „nie taki diabeł straszny jak go
malują”.
Dużo dały nam rozmowy zarówno z pracownikami elektrowni, jak również spotkania
z władzami miast i gmin na terenie, których te elektrownie
pracują.
Najbardziej jednak zapamiętałem rozmowy z mieszkańcami,
którzy obok tych elektrowni
mieszkają.
Po tym co tam zobaczyłem
i usłyszałem nie dziwię się już
dlaczego nikt z komitetu (mimo
zaproszeń) „Nie Dla Atomu w Lubiatowie” nie wziął udziału
w tym wyjeździe.
Sołtys Sołectwa Choczewo
Ignacy Goyke
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W dniach 30.05-08.06.2012 r.

odbył się studyjny
wyjazd w obszary funkcjonowania elektrowni jądrowych w Europie Zachodniej. Uczestnikami wyprawy byli wytypowani mieszkańcy gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino. Naszą gminę
reprezentowało 15 mieszkańców. Byli wśród nich
również przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej.
Autokarowy wyjazd przebiegał przez Niemcy,
Szwajcarię, Francję, Belgię i Holandię. Przejechano
łącznie blisko 6 tys. kilometrów. We wszystkich
krajach zwiedziliśmy czynne elektrownie i reaktory. Na własne oczy zobaczyliśmy potężne zabezpieczone składowisko odpadów radioaktywnych.
Na wszystkich uczestnikach wyprawy zrobiło to
olbrzymie pozytywne wrażenie.
Ciekawości nie było końca. Rosnące warzywa,
zboża czy ziemniaki w odległości 200-300 m od
Wyjazd studyjny

do kilku europejskich krajów
wyjaśnił mi liczne wątpliwości, które zasiali we
mnie przeciwnicy energetyki jądrowej. Naocznie
przekonałem się, że zagrożenia wynikające z sąsiedztwa elektrowni są nadmiernie eksponowane.
Być może jest to spowodowane brakiem odpowiedniej wiedzy. Ja byłem i widziałem uprawy
rolne tuż przy ogrodzeniu, szklarnie ogrzewane
ciepłem elektrowni, miasteczka w odległości kilkuset metrów, intensywny ruch turystyczny
w otoczeniu, a także piękne drogi, obiekty sportowe i kulturalne, bardzo dobrą infrastrukturę.
Miejscowi przedstawiciele władzy samorządowej
wskazywali na znaczący udział elektrowni w rozwoju całego regionu. Nie odnotowano negatywnego wpływu na rozwój turystyki, poziom cen

elektrowni były zaskoczeniem dla wielu uczestników. Widzieliśmy również elektrownię usytuowaną praktycznie w centrum miasteczka.
Całą wyprawę uczestnicy udokumentowali na
setkach fotografii, które są dowodem na to, że
elektrownia nie zagraża środowisku, jak i mieszkającym wokół niej ludziom.
Chciałbym serdecznie podziękować organizatorowi wyprawy – Polskiej Grupie Energetycznej
Energia Jądrowa S.A., którą reprezentował wspaniały człowiek i przyjaciel, pan Marcin Nigot.
Podziękowania chciałbym również skierować
do przedstawiciela PGE na teren naszej gminy,
pana Przemka Róg, za przygotowanie wszelkich
formalności związanych z wyjazdem uczestników
z gminy Choczewo.
Jan Sokołowski

sprzedaży płodów rolnych i nieruchomości.
Pod względem budowlanym elektrownia jądrowa jest takim samym obiektem jak inne zakłady przemysłowe, np. kopalnie, elektrownie
węglowe, huty czy nawet farmy wiatrakowe. Budowle te nie komponują się pięknie z krajobrazem
i mają zawsze wyraźny wpływ na komfort życia
mieszkańców. Elektrownie jądrowe są jednak objęte szczególnymi rygorami bezpieczeństwa i ten
wymóg jest priorytetem przy budowie i funkcjonowaniu każdego takiego obiektu. Dotyczy to także problemu składowania i zagospodarowania
odpadów poprodukcyjnych. Trzeba podkreślić, że
zagadnienia energetyki jądrowej w krajach europejskich są traktowane ze szczególną rozwagą.
Krzysztof Łasiński
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Lokalna Grupa Działania Bursztynowy Pasaż
Lokalna Grupa Działania „Bursztynowy PaW konkursie kulinarnym na potrawę trasaż” zorganizowała konkurs kulinarny i rę- dycyjną i regionalną uczestniczyło kilkoro
kodzieła artystycznego nazwany „Burszty- mieszkańców naszej gminy. Byli to:
nówka”.
• Genowefa Kramek z pierogami „Szlachcice”, Ciasto ogrodnika i „Pasztet z kaczki
domowej”;
• Mirosława Gawryszewska-Górczyńska ze
”Śledźem bałtyckim po rybacku”, pasztetem z królika i nalewką z arcydzięgla;
• Katarzyna Zacharewicz z „Kaczką po pomorsku”, Pasztetem z pomuchla (dorsza)
i żurawiną z chrzanem i jabłkiem;
• Halina Łuc z „Kuchem marchewnym”, Pastą śledziową do chleba i ciastem „Wianuszek Gdański”.
W kategorii rękodzieło artystyczne udział
wzięły panie Dorota Borówka z Kierzkowa

oraz Genowefa Kramek z Sasina.
Prezentacja potraw odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choczewo w dniu
12.06.2012 natomiast wręczenie nagród pieniężnych i dyplomów w dniu 16 czerwca
w Czymanowie na obchodach Dni Gniewina
w strefie kibica EURO 2012.
W kategorii konkurs kulinarny I miejsce
zdobył „kuch marchewny” wykonany przez
Halinę Łuc ze Słajszewa,
II miejsce za „Kaczkę po pomorsku” otrzymała Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa,
a III miejsce zdobyła musztarda z jabłek.
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.
Doradca PODR Gdańsk
Genowefa Błahuszewska

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Pomorskie smaki
27 maja 2012 w Gdańsku Oliwie odbył się
Zgłoszono łącznie 78 potraw, w tym 13 z tekonkurs kulinarny Pomorskie Smaki, orga- renu naszej gminy (16,66%):
nizowany przez Urząd Marszałkowski i Po- • Katarzyna Zacharewicz zgłosiła „Pasztet
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z pomuchla (dorsza)”, „Perliczkę nadziew Gdańsku.
waną” i ciasteczka kruche maślane;
• Mirosława Górczyńska przyjechała z
„Pasztetem z królika” oraz „Nalewką z arcydzięgla”;
• Anna Szafoni przygotowała „Domowe wino
z porzeczki czerwonej” oraz sałatkę „Śledź
pod pierzynką”;
• Genowefa Kramek zaprezentowała „Sasiński pasztet z kaczki domowej”, „Placki po
chlebne” oraz nalewkę „Pocieszycielka gajowego”;
• Halina Łuc przygotowała „Śledziową pastę
do chleba”, „Nalewkę z bzu czarnego” oraz
ciasto „Wianuszek gdański”.
W każdej kategorii dania oceniane były przez
trzy komisje.
Po podsumowaniu wyników odbyło się
Z wiceministrem rolnictwa Kazimierzem Plocke

wręczenie nagród rzeczowych oraz statuetek
z Urzędu Marszałkowskiego.
I miejsce za ciasto „Wianuszek gdański”
otrzymała Halina Łuc ze Słajszewa, II miejsce
za nalewkę „Pocieszycielkę gajowego” otrzymała Genowefa Kramek, wyróżnienie za ciasteczka kruche maślane otrzymała Katarzyna
Zacharewicz ze Słajszewa.
Nasze Choczewskie stoisko odwiedziło
wiele gości i innych wystawców. Potrawy były pięknie prezentowane, stół fantazyjnie
i pomysłowo udekorowany z motywem „EURO 2012” w barwach biało-czerwonych.
Na podkreślenie zasługuje fakt , że
wszystkie uczestniczki były ubrane w żółte
koszulki z napisem „Gmina Choczewo”, sławiąc i promując jej walory krajoznawcze
i kulinarne.
Doradca PODR Gdańsk
Genowefa Błahuszewska

Zarząd Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego zorganizował w dniu
28.05.2012 wyjazd szkoleniowy do ogrodów
Hortulus w Dobrzycy k/Koszalina. Uczestniczyło w nim 19 członkiń CST Choczewo.
Na powierzchni 4 ha urządzono wiele
ogrodów w różnych stylach. Można było
również zakupić sadzonki i cebulki kwiatów.
W kwaterach turystycznych ważne są
nie tylko zdrowe i smaczne posiłki z produktów z własnego gospodarstwa, ale
również estetycznie i oryginalnie zagospodarowane siedlisko. Zwiedzając takie
piękne ogrody uczestniczki mogą uzupełnić własne ogrody o nowe rośliny ozdobne
i ich nową prezentację.

Doradca PODR Gdańsk
Genowefa Błahuszewska
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Podsumowanie sezonu piłkarskiego juniorów

Drużyna Juniorów Choczewo uczestniczyła
w rozgrywkach piłkarskich organizowanych
przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w grupie E-1 rocznika 2001, w systemie turniejowym.
W rundzie jesiennej za przeciwników
mieliśmy takie drużyny jak Zatoka Puck, Gryf
Wejherowo, GOSRiT Luzino. Pierwszy turniej
zorganizowało GOSRiT Luzino, był to debiut
naszej drużyny i zajęliśmy wtedy III miejsce.
Następny turniej odbył się w Choczewie – zajęliśmy II miejsce tuż za Gryfem Wejherowo.
Trzeci turniej zorganizował Gryf Wejherowo,
gdzie ponownie zajęliśmy II miejsce. Ostatni
turniej odbył się w Pucku, nasz zespół zajął III
miejsce. W okresie zimowym przygotowywaliśmy się na własnych obiektach do rundy
wiosennej. Jednym z punktów przygotowań
było uczestnictwo w różnych turniejach piłkarskich: Luzino Kaszub Cup, Reda Cup, turniej halowy w Łebie, VI turnieju im. Jana Bosko w Rumi, Turniej w Pucku „O Puchar
Burmistrza Miasta”.
Rundę Wiosenną rozpoczęliśmy od turnieju w Gdyni, gdzie naszymi przeciwnikami
były takie drużyny jak Cisowa Gdynia, Orkan
Rumia, Salos Rumia i Zatoka Puck. Zajęliśmy
tam III miejsce. Drugi turniej organizowała
drużyna z Choczewa, zdobyliśmy III miejsce.
Trzeci turniej był w Rumi i ponownie mieliśmy III miejsce. Ostatni turniej zorganizowała drużyna z Pucka. Tam udało nam się zdobyć II miejsce.
Nasza drużyna wzięła również udział
w Turnieju Mini Mistrzostwa Europy w Gniewinie. Po zaciętej walce zajęliśmy II miejsce.
16-17.06.2012 braliśmy udział w Mini Mistrzostwach Kaszub Cup w Luzinie gdzie wystawiliśmy 2 drużyny. Nasi młodzi piłkarze
znowu zajęli II miejsce. Przegrali dopiero
w finale. Na pokonanym polu pozostawili takie drużyny jak: Olimpia Elbląg, Akademia
Piłkarska w Gdyni, Gowidlino, Jedynka Reda,
GOSRiT Luzino. 2 zespół zajął 9 miejsce na 16
drużyn. Były to dzieci w wieku 5-10 lat, dla
których był to pierwszy taki turniej.
Skład drużyny, która zajęła II miejsce:

Oskar Zieliński 10 l., Dawid Slottke 10 l., Wojciech Świtała 10 l., Kacper Erdmann 9 l., Kamil Kalicki 11 l., Karol Tarent 9 l., Agata Męcina 10l., Karolina Kropidłowska 11 l., Gracjan
s. 10

Burzyński 10 l., Szymon Krók 10 l.

Skład drużyny, która zajęła IX miejsce:

Paweł Świątek 8 l., Maciek Świątek 6 l., Paweł
Wątroba 6 l., Patryk Wujec 10 l., Michał Płąka
10 l., Julka Burzyńska 7 l., Hubert Slottke 5 l.,
Olek Okoń 7 l., Kacper Klarecki 9 l., Krystian
Izmajłwicz 9 l., Kamil Krók 10 l.
Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników!
Po raz pierwszy Choczewo wystawiło drużynę dziewcząt w Turnieju Piłkarskim - Mini
Euro Kaszub Cup dla dziewcząt rocznika 1999
i młodszych. Dziewczęta okazały się największą niespodzianką turnieju - zajęły III miejsce.
Skład drużyny dziewcząt: Julita Trent, Karolina Korth, Agata Pytel, Agata Męcina, Paulina Wyczyńska, Paulina Dunst, Karolina Kro-

pidłowska, Agnieszka Zielińska, Ola
Bizewska, Zuzanna Hajkowicz, Julka Burzyńska.

A oto skład całej drużyny Juniorów Choczewo: Adam Borowski, Jakub Szwok, Oskar Mi-

lewicz, Dawid Kreft, Piotr Fusowski, Marcin
Fetta, Maciej Fusowski, Wojciech Świtała, Artur Holcer, Karol Trent, Oskar Zieliński, Kacper Erdmann, Szymon Krók, Gracjan Burzyński, Julka Burzyńska, Dawid Slottke, Kamil
Krók, Zuzanna Hajkowicz, Kamil Kalicki, Karolina Kropidłowska, Paulina Wyczyńska, Artur Bieszk, Paweł Wątroba, Adrian Dołotko,
Paweł Świątek, Maciej Świątek, Patryk Wujec,
Michał Płonka, Krystian Izmajłowicz, Wojciech Klarecki, Kacper Klarecki, Maciej Wesołowski, Mateusz Osak, Patryk Uzdrowski,
Olek Okoń, Ola Bizewska, Agata Męcina, Hubert Slottke, Agnieszka Zielińska, Paulina
Dunst, Małgorzata Korth, Mateusz Bieniek,
Krzysztof Dziobak, Adrian Grzywacz, Maksymilian Milewicz, Damian Erdmann, Kamil
Kuchta, Karol Korth, Łukasz Świtała, Julita
Tarent, Karolina Korth.
Bardzo duże podziękowania należą się
wszystkim rodzicom, w szczególności Państwu Agacie i Grzegorzowi Slottke. Dziękujemy również Wójtowi Wiesławowi Gębka, Panu Andrzejowi Lewińskiemu za okazane nam
wsparcie i ogromną pomoc oraz Dyrektorowi
Choczewskiego Centrum Kultury i Sportu Robertowi Lorbieckiemu, że rozumie i wspiera
nasze potrzeby.
30.06.2012 i 01.07.2012 w Choczewie i w Luzinie organizowany będzie turniej piłkarski
juniorów rocznika 2001 i młodsi pod patronatem PZPN, Gmin Choczewo i Luzino oraz
PGE. 30 czerwca na naszych obiektach odbędą
się rozgrywki grupowe a 1 lipca mecze finałowe w Luzinie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym
drużynom!
Jednocześnie z ogromną radością pragniemy poinformować, iż Adrian Szczerbiński został zaproszony na konsultację w tenisie stołowym w dniach 22 – 28.06.2012r. na obóz
w Wiśle. Jest to dla niego szansa na zakwalifikowanie się do polskiej kadry. Konkurencja
będzie duża, bo przyjadą zawodnicy z całej
Polski.
Życzymy Adrianowi powodzenia!
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Strażacy

W dniu 27 maja 2012r. przeprowadzono
w miejscowości Choczewo na obiektach rekreacyjno-sportowych Choczewskiego Centrum Kultury Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 8 drużyn
pożarniczych, w tym 4 młodzieżowe drużyny
pożarnicze (trzy dziewcząt i jedna chłopców).
Komisję Sędziowską powołał Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie mł.bryg. mgr Andrzej Papke.
Sędzią Głównym zawodów i Przewodniczącym Komisji był st. kpt. Stanisław Baranowski. Pozostałymi członkami komisji zostali
kpt. Waldemar Lewandowski, kpt. Marek
Lniski i mł. kpt. Mirosław Kuraś.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
• Ćwiczenie musztry (grupa A),
• Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
• Ćwiczenie bojowe.
Poniżej podajemy kolejność czołowych miejsc
w poszczególnych konkurencjach.

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA WIEKOWA 12 – 15 LAT
DZIEWCZĄT
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

1. MDP w Sasinie z wynikiem 73,2 pkt.
2. MDP w Choczewie z wynikiem 74,8 pkt.
3. MDP w Kopalinie z wynikiem 85,3 pkt.
Ćwiczenie bojowe

1. MDP w Choczewie z wynikiem 41,5 pkt.
2. MDP w Kopalinie z wynikiem 61,0 pkt.
3. MDP w Sasinie z wynikiem 61,5 pkt.

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA WIEKOWA 12 – 15 LAT
CHŁOPCÓW
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

1. MDP w Choczewie z wynikiem 75,1 pkt.
Ćwiczenie bojowe

1. MDP w Choczewie z wynikiem 42,5 pkt.

W GRUPIE „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)
Ćwiczenie (konkurencja) musztry

1.
2.
3.
4.

OSP RP w Sasinie z wynikiem 0 pkt.
OSP RP w Choczewie z wynikiem 2 pkt.
OSP RP w Słajszewie z wynikiem 2 pkt.
OSP RP w Kopalinie z wynikiem 5 pkt.

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

1. OSP RP w Słajszewie z wynikiem 65,1 pkt.
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2. OSP RP w Choczewie z wynikiem 65,5 pkt.
3. OSP RP w Sasinie z wynikiem 69,2 pkt.
4. OSP RP w Kopalinie z wynikiem 74,0 pkt.
Ćwiczenie bojowe

1.
2.
3.
4.

OSP RP w Choczewie z wynikiem 52,3 pkt.
OSP RP w Słajszewie z wynikiem 53,0 pkt.
OSP RP w Sasinie z wynikiem 56,6 pkt.
OSP RP w Kopalinie z wynikiem 59,9 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco:

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA WIEKOWA 12 – 15 LAT
DZIEWCZĄT

1. OSP RP w Choczewie z wynikiem 116,3 pkt.
2. OSP RP w Sasinie z wynikiem 134,7 pkt.
3. OSP RP w Kopalinie z wynikiem 146,3 pkt.

W GRUPIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH GRUPA WIEKOWA 12 – 15 LAT
CHŁOPCÓW

1. OSP RP w Choczewie z wynikiem 117,6 pkt.

W GRUPIE „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)

1.
2.
3.
4.

OSP RP w Choczewie z wynikiem 117,8 pkt.
OSP RP w Słajszewie z wynikiem 118,1 pkt.
OSP RP w Sasinie z wynikiem 125,8 pkt.
OSP RP w Kopalinie z wynikiem 133,9 pkt.

Podczas zawodów do Komisji Sędziowskiej
nie wpłynął żaden protest, nikt nie uległ wypadkowi (kontuzji), a zawody zorganizowane
były sprawnie.
Nagrody w konkurencji: ćwiczenie musztry, ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza
7x50:
• za I miejsce w konkurencji musztra Puchar
Wójta Gminy Choczewo
• za I miejsce w grupie „A” Puchar Tomasza
Bałuk,
• za I miejsce w grupie „MDP dziewcząt” Puchar Komendanta Gminnego OSP RP
w Choczewie
• za I miejsce w grupie „MDP chłopców” Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Choczewie.
Dodatkowo dla wszystkich Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych OSP startujących w zawodach wójt gminy Choczewo ufundował
nagrody rzeczowe - po 10 kompletów dresów
na drużynę.
Dla drużyn startujących w grupie „A” na-

grodami rzeczowymi były węże pożarnicze
W-52. Ponadto ufundowano bony pieniężne
na zakup sprzętu pożarniczego dzięki hojności sponsorów, tj. Panu Wojciechowi Porębskiemu z firmy „HOBET”, Panu Sławomirowi
Dziobak z firmy Usługi Ogólnobudowlane
oraz Państwu Andrzejowi i Iwonie Majtacz ze
sklepu Magis.
„Za osobisty wkład i zaangażowanie w realizacje zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia, środowiska naturalnego przed pożarem, klęską żywiołową lub
innym miejscowym zagrożeniem”, Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Wejherowie nadało odznaki Wzorowy Strażak następującym druhom:
Zbigniew Gapiński,
Dariusz Oleszek,
Andrzej Siuta.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa pomorskiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało Medal Brązowy za Zasługi dla Pożarnictwa następującym
druhom:
Andrzej Bielecki,
Przemysław Derylak,
Wiesław Kotkowski,
Mieczysław Przemęcki.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa pomorskiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało Medal Srebrny za Zasługi dla Pożarnictwa druhowi Mirosławowi Bartosiewiczowi.
Zabezpieczenie logistyczne zawodów zapewniła Ochotnicza Straż Pożarna RP w Sasinie. Zabezpieczenie kwatermistrzowskie zawodów leżało w gestii Sekretarza Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Choczewie - ze środków
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie.
Za wspieranie drużyn, kibicowanie w dniu
zawodów i tworzenie sportowej atmosfery
wszystkim sympatykom pożarnictwa DZIĘKUJEMY.
Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewie
Druh Karol Wojciechowski
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CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”

SERDECZNIE ZAPRASZA
dnia 15.07.2012 r. na godzinę 11.30 do Kopalina na boisko sołeckie (koło kościoła)
na „PLENEROWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE”
dla osób niepełnosprawnych z opiekunami i ich rodzin,
oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Choczewo, okolicznych gmin
i wszystkich zainteresowanych.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne i nie tylko,
które haftują lub zajmują się rękodziełem, malarstwem, rzeźbiarstwem
do wystawienia swoich prac.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Zarząd Choczewskiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI”
Ewa Świątek

Osoby pragnące wesprzeć przedsięwzięcie Stowarzyszenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu

58-572-40-33

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
w lipcu i sierpniu 2012 roku
03.07 – 13.08: Let`s play! Czyli w wakacyjnym kręgu gier!
03.07 - 10.08: Biblioteczne Kasyno, czyli pokojowe rozgrywki z nagrodami - turnieje gier, od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 zorganizowane rozgrywki, w pozostałych godzinach gry dostępne dla chętnych. Informacje: Iwona Block tel. 677 65 76
03.07 - 27.07: Zagraj gwiazdę! – wakacyjny Mini Playback Show dla uczniów szkół podstawowych, próby we wtorki i w czwartki o godz.
14.30, pokaz 13.08 Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! Informacje i zapisy: Krzysztof Powałka, tel. 677 65 77
10.07 - 20.07 wt.-pt. godz. 10.00 – 14.00: Graj z wyobraźnią! – wakacyjne gry z wyobraźnią dla młodzieży – gry planszowe, rpg, larpy i jeep
formy, świat fantasy, science fiction i wiele innych. Cykl zajęć poprowadzą między innymi członkowie trójmiejskiego klubu fantastyki Zardzewiały Topór. Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy, decyduje
kolejność zgłoszeń! Informacje i zapisy: Anna Kałużniak, tel. 677 65 75
24.07 – 10.08 wt.-pt. godz. 10.00 – 13.00: Nie daj się wylogować! – wakacyjne warsztaty teatralne z elementami Teatru Forum dla uczniów
klas 4-6 szkół podstawowych. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! Informacje i zapisy: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, tel. 677 65 73
13.08: Zakończenie Wakacji w Bibliotece – pokazy, wręczenie nagród
Ponadto przez całe wakacje spotkania z Wróżką – głośne czytanie bajek dla dzieci, od wtorku do piątku o godz. 11.00.
Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
Szczegółowe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo
www.bibliotekawejherowo.blox.pl
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Niepubliczne Przedszkole w Choczewie
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Szkoła Podstawowa w Ciekocinie

Jużpoegzaminie!
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie klasy szóstej SP Ciekocino z niepokojem czekali na wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej przeprowadzonego w kwietniu bieżącego roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
Uczniowie już po wyjściu z sali egzaminacyjnej nie mieli zadowolonych min, co wskazywało
na to, że nie poszło im zbyt dobrze. Stwierdzili też, iż test był dość trudny. Rzeczywiście, w porównaniu do ubiegłych lat, tegoroczny test zawierał sporo zadań, które wymagały od uczniów
większego wysiłku umysłowego. Co niektórym zabrakło też czasu na wykonanie wszystkich
zadań. Zatem nikt nie oczekiwał, że wyniki będą rewelacyjne. Jednak nas wszystkich spotkała
miła niespodzianka, ponieważ w porównaniu do innych szkół na terenie powiatu, nasi
uczniowie wypadli wcale nie najgorzej. Osiągnęli średnią 21,90, która jest bardzo zbliżona do
średniej krajowej, a w tym roku wyniosła ona 22,40. Umiejętności uczniów były sprawdzane
Zbliżają się wakacje, czas całodziennych za- w takich kategoriach jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzybaw. Mamy nadzieję, że uczniowie klas I-III stanie wiedzy w praktyce. Tak więc w poszczególnych standardach wypadło to następująco:
Szkoły Podstawowej w Ciekocinie będą bezpiecznie spędzać ten czas. Zakończyli bowiem
szkolenie pod hasłem „Bezpieczne życie”. standardy
Średnia Średnia Średnia Średnia
W ramach tego programu uczniowie zdobynaszej
gminy
powiatu województwa
wali wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieszkoły
czeństwa poprzez zajęcia z podręcznikami
przygotowanymi przez Główną Komendę Czytanie
6,30
5,54
6,18
6,14
Państwowej Straży Pożarnej oraz Szwedzką
Ligę Obrony Cywilnej ale także poprzez zajęcia Pisanie
6,00
5,57
5,85
5,71
w terenie, czy inscenizacje. Uczniowie uczyli
się jak dzwonić na pogotowie alarmowe, do- Rozumowanie
4,10
3,47
4,13
4,09
wiedzieli się, że poparzenia należy schładzać
zimną wodą, szukali odpowiedzi na pytanie Korzystanie
„Czy należy używać kasku w czasie jazdy na z informacji
2,40
2,47
2,79
2,78
rowerze?”. Poznali także trzy złote zasady
w razie gdyby zgubili się w lesie:- przytul się Wykorzystanie
do drzewa, -staraj się by było cię widać i sły- wiedzy w praktyce 3,10
2,16
3,65
3,63
chać, - utrzymuj ciepło!!!
Na koniec kursu uczniowie musieli zdać
„egzamin”, którego celem było zbudowanie Porównując te wyniki do średniej powiatu czy do średniej województwa pomorskiego, niewiele
szałasu w lesie, dobre oznakowanie się, od nich odbiegamy, co jest dla nas bardzo pocieszające. Jest to też dużą zaletą tego, że mamy
a przy okazji pokazanie, co zrobić, gdy jest im mało liczne klasy, tak więc każdemu uczniowi możemy poświęcić więcej czasu.
smutno i boją się samotności w lesie. GratuGratulujemy naszym szóstoklasistom oraz ich rodzicom, a także i nauczycielom takich wylujemy wszystkim uczestnikom i życzymy ników. Zacznijmy też doceniać walory małych szkół!
bezpiecznych wakacji.
Grono Pedagogiczne

Bezpieczne życie

Samorząd Uczniowski

SP Ciekocino

Bajkowa parada
W tym roku już po raz trzeci odbywał się
w Słupsku Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Krajów Unii Europejskiej im. Roberta Schumana. W ramach festiwalu ulicami Słupska przeszedł niezwykle kolorowy
i radosny Baśniowy korowód wraz z uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej w Ciekocinie.
Tym razem gościły zespoły teatralne z Łotwy, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Finlandii, Szwecji oraz dwie grupy
specjalne, które wystąpiły poza konkursem,
z Ukrainy i Chin. Nasi uczniowie mieli okazję
obejrzeć przedstawienie „Sampo - chłopiec
z Finlandii” w wykonaniu teatru lalek z Helsinek. Uczniowie mieli także czas, by poznać
ciekawe zabytki Słupska. Niezapomnianą
atrakcją okazał się dla dzieci przejazd pociągiem. Nie byłoby tego dnia gdyby nie p. Jurek
i Michał Jędruch, którzy zorganizowali dzieciom przejazd do Lęborka i z powrotem. Dziękujemy!
Uczniowie klas młodszych
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Szkoła Podstawowa w Ciekocinie

Przyjaźnie
W Szkole Podstawowej w Ciekocinie ostatnimi czasy ciągle się coś dzieje. Do szkoły zaglądają coraz częściej dorośli. Tak jak i ich
pociechy uczą się pilnie wieczorami, a weekendy to całe spędzają w szkole. Od kwietnia
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Ciekocinie realizuje bowiem projekt nazwany dość
zagadkowo, w który wszyscy są mocno zaangażowani. Projekt skierowany jest dla mieszkańców Sołectw związanych ze Szkołą Podstawową w Ciekocinie.
„Was möchten Sie essen?” lub „Ich zeige
Ihnen das Zimmer“ - rozbrzmiewają „obce“
zdania w czwartkowe wieczory w licznej grupie kursantów z Ciekocina, Ciekocinka, Słajszewa i Sasina. Mieszkańcy naszych Sołectw
uczą się praktycznego zastosowania języka
niemieckiego dla celów agroturystycznych.
„Od dawna trzeba nam tego było” – mówi
jedna z uczestniczek „Praktycznych Warsztatów Języka Niemieckiego”. Na nasze kwatery
przyjeżdżają głównie turyści niemieccy
i chcemy ich umieć powitać, pragniemy się
dobrze zaprezentować i porozumieć, a może
też kiedyś całkiem zwyczajnie z nimi porozmawiać.
Co jeszcze możemy zaproponować naszym
turystom, co możemy zrobić sami dla siebie?
W wielu z nas drzemią umiejętności, których
się w ogóle nie domyślamy, a które mogą
stać się pożytkiem dla wszystkich dokoła.
Tradycyjne techniki rzemiosła, pielęgnacja
starych zawodów powracają w wielkim stylu
i są mocno widocznym trendem na targach
oraz licznych wystawach. Społeczeństwo coraz bardziej docenia ich piękno i ceni wszystko to, co wykonywane jest własnymi rękoma. Przedmioty te stają się sztuką
i cenionym produktem codziennego użytku.
Uczą wrażliwości i poczucia piękna, a także

WIEŚCI CHOCZEWSKIE

zachęcają nas do odkrywania własnych zdolności i umiejętności.
W ramach projektu „Brzydkie kaczątka
rozwińcie swoje skrzydła!” nasi mieszkańcy
otrzymali możliwość wyuczenia się jednego
z takich rzemiosł. 30 godzin warsztatów pod
czujnym okiem mistrza wikliniarza, pana
Zbigniewa Kwaska (postać bardzo znana
w środowisku wikliniarskim, m.in. współzałożyciel Uniwersytetu Rękodzielniczego, przewodniczący Stowarzyszenia Wikliniarzy Podkarpacia w Czarnej, współzałożyciel
Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Sławieńskiej) zaowocowało całym szeregiem koszyków, drobnych ozdób, ścianek płotkowych.

„Wybrana piątka” wyplatała samodzielnie nie
tylko już fachowe sploty żebrowe czy płócienne, ale i swoje fantazje oparte na nowo
odkrytych umiejętnościach. Jeszcze warsztaty nie dobiegły końca, a ich uczestnicy pytają
o następne, by doskonalić nabyte dotychczas
umiejętności. Plotą swoje arcydzieła w domach, spotykają się i pomagają sobie w kolejnych niuansach splotowych – i o to właśnie chodziło członkom Stowarzyszenia:
o większą integrację, spotkania, pomaganie
sobie i o rozbudzenie nowych, jeszcze dotąd
nieznanych, własnych umiejętności drzemiących w zręczności rąk i wyobraźni społeczeństwa naszych Sołectw.

Real Junior Cup 2012
Uczennice z klas V-VI brały udział w turnieju
piłki nożnej Real Junior Cup 2012 zorganizowanym przez sieć sklepów Real. Zwycięzcy
turnieju mogli wygrać bilety na Euro 2012.
Nasze uczennice w eliminacjach zajęły III
miejsce - było ciężko ale wróciły zadowolone
z dyplomami i brązowymi medalami. Gratulujemy!!!
Samorząd Uczniowski
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Piłka ręczna
Dnia 28 maja 2012 roku drużyna dziewcząt
z gimnazjum uczestniczyła w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Ręcznej w Potęgowie. Zajęliśmy III miejsce!
Drużynę Zespołu Szkół w Choczewie reprezentowały dziewczęta: Alicja Kaleta, Malwina
Wypych, Julita Tarent, Katarzyna Majzner,
Elwira Benke, Klaudia Szczerbińska, Agnieszka Bielecka, Agata Knapińska, Roksana Kędra, Weronika Hinz, Patrycja Kowalska, Katarzyna Fusowska. Serdecznie gratuluję
i życzę powodzenia w przyszłym roku szkolnym.
T. Waloch

Atom Trefl Sopot
Dnia 29 maja w Zespole Szkół w Choczewie
odbył się Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Atom Trefl Sopot. W turnieju brały udział cztery drużyny dziewcząt i cztery
drużyny chłopców z gminy Gniewino oraz
z ZS w Choczewie. Całą imprezę uświetniły
swoją obecnością zawodniczki Atomu Trefl
Sopot, mistrzynie Polski: Izabela Bełcik, Dorota Pykosz, Magdalena Saad, Katarzyna Konieczna. Turniej wygrały drużyny dziewcząt
i chłopców z Gniewina, które otrzymały pamiątkowe puchary i medale. Drużyny z ZS
w Choczewie zajęły drugie miejsce i otrzymały pamiątkowe medale. Wszystkim
uczestnikom zawodów wręczono dyplomy
oraz torby z różnymi gadżetami. Ponadto
szkołom z Gniewina i Choczewa podarowano
również piłki do gry w siatkówkę. Dziękujemy za moc wrażeń i niezapomniane emocje.

Dzień Matki

Dnia 31.05.2012 dzieci z klasy IIa udały się
na niespodziankę przygotowaną przez swoją
wychowawczynię. Dzieci poszły na pizzę do
restauracji Pestka. Na zakończenie dzieci dostały niespodzianki od właściciela restauracji
Dzień 25.05.2012 był dniem szczególnym dla - lizaki i baloniki. W drodze powrotnej pomam dzieci z klasy IIa. Tego dnia dzieci przy- szliśmy na lody do sklepu pana Markowgotowały dla nich przedstawienie, recytowa- skiego. Z kolorowymi lodami i uśmiechami
ły piękne wierszyki, śpiewały wesołe piosen- wróciliśmy do szkoły.
ki. Każda mamusia otrzymała laurkę, buziaki
Dziękujemy pani Mirce za smakołyki i żyi uściski. Po słodkim poczęstunku i kawusi czenia.
pojechaliśmy do domu.
Uczniowie klasy IIa

w klasie IIa

I miejsce w województwie!
Dnia 18 maja 2012 roku zespół taneczny „Perfekt” w składzie: Maja Labuda, Magdalena
Soboń, Weronika Blok, Małgorzata Grabowska, Kinga Wejer, Patrycja Męcina, Agata
Rynko, Nina Kimilu, Katarzyna Fusowska,
Klaudia Łukasiewicz, Alicja Liszniańska, Dominika Leśnik, Arletta Skrzypkowska, Weronika Hinz pod opieką p. Natalii Kowalewskiej
i p. Aleksandry Brzeźnickiej wziął udział
w VIII Powiatowym Turnieju Formacji Tanecznych w Bolszewie. Niestety, zespół nie
znalazł się na podium.
Jednakże dziewczęta zostały docenione
podczas Wojewódzkiego Turnieju Formacji
Tanecznych w Redzie, 26 czerwca, gdzie zajęły
I miejsce. Dziewczęta, gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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Pierwsze prawko
Dnia 14.06.2012r. klasy IA, IIB, IIC wraz z wychowawcami: E. Domarus, B. Cholka, I. Dziobak udały się na wycieczkę klasową do Warzenka k. Chwaszczyna, aby wziąć udział
w programie wychowania komunikacyjnego
pt. „Rajdek i Luzik uczą i bawią - przygoda
z Autochodzikiem”.
Pod czujnym okiem Rajdka i Luzika dzieci
budowały drogowe miasteczko, a następnie
wsiadały w pojazdy i odbywały pierwszą lekcję jazdy, ale zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Dzieci zamieniały się w odblaskowe
maluchy, które widzą i są widoczne, słuchały
i rozpoznawały odgłosy z ulicy, montowały

znaki drogowe, a nawet wymyślały własne.
Razem z Luzikiem czytały i uzupełniały
Drogowy Elementarz, składały obietnice „Zawsze Zapinam” (pasy bezpieczeństwa). Po
lekcji jazdy czas na zjazdy – teraz z dmuchanej zjeżdżalni, skoki na trampolinie i wędrówka w mega długiej gąsienicy.
Wesoły Mechanik zabrał dzieci do rowerowego miasteczka i tam pokonywały na rowerach prawdziwy tor przeszkód ze znakami
drogowymi. W nagrodę każde dziecko otrzymało bransoletkę odblaskową, a do domu
wróciły ze swoim Pierwszym Prawem Jazdy.
Zmęczeni, ale zadowoleni odwiedziliśmy
jeszcze McDonald’s i wróciliśmy do domu.
Ewa Domarus
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Wycieczka do

Wdzydz
Kiszewskich
Dnia 8 maja 2012 roku o godzinie 8.00 klasy Ib
i IIa wraz z nauczycielami i opiekunami wyruszyły na wycieczkę do Wdzydz Kiszewskich.
Dzieci zwiedzały skansen we Wdzydzach
Kiszewskich. Każdy mógł na własne oczy ujrzeć, jak wyglądało życie dawniej. Zwiedzaliśmy ponad stuletni wiatrak, izby chałup, pomieszczenia gospodarcze oraz kościółek
i szkołę. Ten ostatni budynek cieszył się oczywiście największym zainteresowaniem, tym
bardziej, że dzieci dowiedziały się jak kiedyś
wyglądała tu nauka. Miały okazję usiąść
w dawnych ławach szkolnych, spróbować jak
pisze się piórem maczanym w atramencie
oraz przekonać się, jak karano za nieodpowiednie zachowanie.
Kolejnym punktem naszej wycieczki była
Kościerzyna, ale najpierw zatrzymaliśmy się
na obiedzie. Dostaliśmy tak duże porcje, że
niektórzy mówili, iż mają dwa obiady na jednym talerzu.
Po pysznym obiadku pojechaliśmy do Muzeum Kolejnictwa – Skansen „Parowozownia
Kościerzyna”. Oglądaliśmy stare lokomotywy,
parowozy, narzędzia, maszyny, elementy
starych mechanizmów, uzupełnione zbiorami dokumentów, pamiątek i modeli.
Wizyty we Wdzydzach i Kościerzynie były
bardzo interesujące, a podróż wesoła.
Dziękujemy naszym Paniom za zorganizowanie wspaniałej wycieczki!
Uczniowie klasy Ib i IIa

Aktywnie spędzam
czas ze swoją mamą

Wycieczka do Gdyni Cisowej
Postojowej
Kontynuacją wizyty w Kościerzynie była wycieczka do Gdyni Cisowej, którą zorganizowali dla nas rodzice naszej koleżanki z klasy –
Magdy Strongowskiej. Dnia 11 maja 2012 roku
pojechaliśmy autobusem do Wejherowa, dalej kolejką SKM do Gdyni Cisowej. Podróż pociągiem trwała bardzo krótko, ale było super!
Gdy dojechaliśmy na miejsce przeszliśmy do
wielkiej hali napraw SKM znajdującej się na
tym terenie, gdzie mogliśmy oglądać różne
urządzenia, przyrządy i jeździliśmy małym
samochodem. Mogliśmy porównać jak wyglądały i jeździły pociągi w dawnych czasach.
Mogliśmy przejechać się kolejką, w której

Matki, który odbył się 25.05.2012r na terenie
boiska przyszkolnego w Choczewie. Na spotkaniu pojawiły się nie tylko mamy, ale i ojcowie oraz babcie i dziadkowie.
Celem spotkania, oprócz wzmacniania
Pod takim hasłem uczniowie klas Ia, IIb, i IIc więzi uczuciowej z rodziną, było w tym roku
SP w Choczewie pod kierunkiem wychowaw- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu
ców p. E. Domarus, p. B. Cholka, p. I. Dziobak życia. Uczestników pikniku nie trzeba było
przygotowali piknik sportowy z okazji Dnia mobilizować - do każdej konkurencji ustawiała się długa kolejka.
Ogromną radość sprawiły
wszystkim skoki na gumowych piłkach, na skakankach oraz malowanie
z zawiązanymi oczyma.
Po ogromnym wysiłku
i sportowych przeżyciach,
wszyscy wspólnie odpoczywali przy smacznych
kiełbaskach z ogniska,
kawie i słodkim poczęstunku. Uczestnikom zabawy dopisywały humory.

Wojciech Świtała, kl. II

The Perfect Pizza

Dnia 15 maja br. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie odbyło się przedstawienie w języku angielskim pt. „The perfect
pizza”. Uczniowie z klasy IVc pod kierunkiem
wychowawczyni pani Agnieszki Dettlaff od
miesiąca przygotowywali się do spektaklu.
Cały scenariusz oraz wszystkie role odgrywane przez uczniów były w języku angielskim, co pozwoliło dzieciom biorącym w nim
udział poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
wymowy i słownictwa języka angielskiego.
CAST (OBSADA): Chef – Zofia Siuta, Waiter –
Michał Rabczenko, Narrator – Agnieszka
Madej, Customers: Agnieszka Kołodzik, Bartłomiej Dziarski, Wiktoria Blok, Ewelina
Chyrzyńska, Oskar Kwiatkowski, Wiktoria
Cielecka, Dawid Kreft, Agata Męcina, Katarzyna Kesler.
Nasze przedstawienie zostało również
zgłoszone do konkursu na najlepsze wykonanie sztuki Mini-Play „The perfect pizza”
Mamy nadzieję, ze im- zorganizowanego przez wydawnictwo Macpreza ta długo pozostanie millan Polska. Rozwiązanie konkursu odbyło
w pamięci naszych wy- się 01.06.2012 roku. Wyników nadal nie znachowanków i ich rodzin.
my.
Ewa Domarus

WIEŚCI CHOCZEWSKIE

można było dotykać różnych urządzeń w kabinie maszynisty.
Na zakończenie wycieczki podziękowaliśmy dyrektorowi Szybkiej Kolei Miejskiej
w Gdyni Cisowej Postojowa, a Pani Małgosia
Mrulewicz wręczyła pamiątki z naszej szkoły
oraz podziękowaliśmy Państwu Strongowskim. Na pamiątkę dostaliśmy znaczki do
przypinania SKM. Z Gdyni Cisowej pojechaliśmy kolejką Dosem do Rumii, gdzie poszliśmy na poczęstunek do McDonalds’a. I wróciliśmy autobusem do domu.
Obie wycieczki były bardzo interesujące
i wiemy teraz jak jeździły pociągi dawniej
i obecnie, jak pracowali maszyniści.
Dziękujemy naszym Paniom za wspaniałe
wycieczki.

Agnieszka Dettlaff
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Zuchy i harcerze
INNYM
SPEŁNIAMY SIĘ POMAGAJĄC
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„WILKI”

18  20 MAJA 2012
XXVIII RAJD "RODŁO"  MALBORK

Tym razem Rajd „RODŁO” odbył się w pięknym Malborku. Na miejsce dotarliś my autobusem z Krokowej. Rajd rozpoczę ło tradycyj ne „świeczkowisko" , podczas którego każda
gromada (a było ich sześć) musiała się zaprezentować oraz przekazać komendantowi trasy zuchowej wcześniej wykonaną „statuetkę”
KRZYŻAKA. Oddaliśmy i my :).
Po „świeczkowisku”, bardzo zmęczeni poszliśmy spać, jednak nie mogliśmy usnąć.
Gdy po „mękach” - cierpieniach, spowodowanych nieumie jętnością zaśnięcia, około godziny 3.00 w nocy, padliśmy. Ale już o godz.
6.00 rano harcerze odpowie dzialni za naszą
trasę zaczęli przygoto wywać kolejne atrakcje
dla nas i niechcący zrobili nam pobudkę ...
Wstaliśmy i gotowi na nowe wyzwania
wskoczyliśmy w mundury, zjedliśmy śniadanko i zapoznaliśmy się z planem na sobotę. Czekał nas bieg patrolowy po Malborku
i prawie 14 km do przejścia. Najbardziej ciekawe było wykonywanie zadań na szlaku zu-

chowej przygody: nauka pląsu 7 przecho dniów, przekazywanie piłeczki przez rury pcv,
malowanie na chodniku kolorowymi kredami znaków sprawności zuchowych, zajęcia
w parku linowym, odszukanie kamieni o odpowiedniej wadze, ubieranie i rozbieranie koszulki z połączonymi dłońmi oraz kalamb ury... Dodatko wo każdy mógł wykonać zadanie
bonusowe: gromada dostała surowe jajko.
Zadanie m do wykonania było wymienić to
jajko na coś wartościowego w wybranym
przez zuchy miejscu. I tu właśnie musimy się
pochwalić, że to nasza gromada wygrała - zajęliśmy I MIEJSCE .
Sobotni wieczór spędziliśmy równie atrakcyjnie. Był Chorągwiany Przegląd Teatrzyków
Zuchowych. Przygoto waliśmy przedstawienie
o zdobywaniu przez nas sprawności „Mój Region”. Za teatrzyk również otrzymaliśmy dodatkową nagrodę . Sobotnią noc spędziliśmy
na Zamku w Malborku. Zwiedzaliśmy, podziwialiśmy, spotkaliśmy Krzyżaków. Po zaspokojeniu naszej ciekawo ści i udzieleniu wyczerpujących odpowie dzi przez panią
przewodnik, poszliśmy kupić pamiątki :).

Wracając w nocy do szkoły na nocleg, udaliśmy się z naszą druhną na nocny pokaz grającej fontanny. Była przepięknie kolorowa,
mieniła się wszystkimi kolorami tęczy –
śliczny widok. Zmęczeni, bardzo zmęczeni
udaliśmy się do naszych śpiworó w. Zasnęliśmy w kilka sekund.
W niedzielę natomiast wszystkie zuchy,
które miały pełne (lub prawie pełne) umundurowanie pomogły druhnie Dorocie przygotować uroczys tą Mszę św. na zakończenie
XXVIII Chorągwianego Rajdu „RODŁO”. Czytaliśmy modlitwę powszechną oraz przekazywaliśmy dary. Było bardzo uroczyś cie i wzruszająco. We mszy uczestniczyło blisko tysiąc
harcerzy, zuchów, instruktorów oraz seniorów ZHP. Następnie udaliśmy się na apel zakończeniowy, na którym odebraliśmy nagrodę za zajęcie I MIEJSCA w Rajdzie ;-), a druhna
pobiegła do Mc Donalds i kupiła dla nas przepyszne lody. Mamy nadzieję , że za rok znowu
wyruszymy na trasę „RODŁO”, choć niektórzy
z nas na pewno już na harcerską…

Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”
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STEK „Wspólna Przyszłość”

„Szkoła z Pasją – Turniej Klas” – finał
06 czerwca 2012r. w Zespole Szkół im. Unii
Europejskiej w Choczewie odbyło się uroczyste podsumowanie rocznego projektu „Szkoła
z Pasją – Turniej Klas”, przygotowanego dla
gimnazjalistów przez Stowarzyszenie STEK
„Wspólna Przyszłość”. Przygotowań mnóstwo, i ze strony biorących udział w projekcie
– gimnazjalistów, jak i twórców projektu –
członków stowarzyszenia. Jury w składzie:
Pani Grażyna Olszowiec, Pani Marzena Górnisiewicz, Pani Beata Żuk, Pan Andrzej Soboń,
Pan Rafał Skowronek oraz Pan Michał Bianga, podczas finału oceniało indywidualnie
(każdy juror osobno) zadania przygotowane
przez poszczególne klasy.
Na samym początku zaprezentowała się
grupa ARTYSTÓW, pod opieką p. Jadzi Woźniak i p. Gabrysi Łasińskiej. Artyści wystąpili
w przedstawieniu „Bajka Kołowrotka”. Jury
wybrało sześć najlepszych, ich zdaniem,
kreacji aktorskich oraz oceniło dekorację
wszystkich klas. Najlepszymi aktorami okazali się: Artur Grabiński, Ola Łasińska, Karolina Wyszecka, Dominik Zacharuk, Agata Knapińska, Gosia Grabowska oraz Malwina
Sarzyńska – nagroda za oprawę muzyczną
przedstawienia. Kolejne miejsca zajęli: Julia
Blok, Agnieszka Kowalik, Ksenia Wiącek
i Marika Klaman. Pozostali aktorzy otrzymali
po jednym punkcie. Wyróżnieni Aktorzy
w ramach nagrody pojadą do kina :-).
Kolejną grupą byli Obywatele Unii Europejskiej. Opiekun – p. Bartek Żurowski przygotował dla OBYWATELI test wiedzy o samorządzie, historii oraz sprawach unijnych. W tym
czasie wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć kroniki z zajęć projektowych oraz życia
klas, prowadzone przez grupy MEDIÓW. Następnie zostały ocenione przez Jury wizytówki krajów unijnych, które gimnazjaliści
przygotowali na finał: Litwa, Malta, Estonia
i Finlandia. Dodatkowo młodzi ludzie wykazali się wiadomościami unijnymi podczas
quizu. Ich odpowiedzi oceniało Jury. Pierwsze
miejsce w tej grupie tematycznej zajęła kl.
IIB, zaraz za nią IIA, potem IB i IIC. Po tych
wyczerpujących zmaganiach każdy zasługiwał na mały odpoczynek: Jury i Goście udali

Najpiękniejsza
moja Mama
W dniu 31 maja 2012r. w sali konferencyjnowystawowej Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu
plastycznego „Najpiękniejsza moja Mama”,
zorganizowanego przez Stowarzyszenie STEK
„Wspólna Przyszłość” wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Choczewie. Nagrodą główną
w konkursie było zaproszenie wszystkich
uczestników konkursu plastycznego na sztukę
„Bajka Kołowrotka”, w wykonaniu grupy artystycznej projektu „Szkoła z Pasją”. Aktorzy –
gimnazjaliści stanowili również jury podczas
oceniania prac :-). Zrobiliśmy miłą niespoWIEŚCI CHOCZEWSKIE

się na słodki poczęstunek do harcówki,
a uczniowie na obiad.
Tuż po przerwie grupa PRZYRODNIKÓW
przeszła do osobnej sali, by pod czujnym
okiem opiekunów: p. Aldony Polesa oraz p.
Rafała Skowronek napisać indywidualny test
z wiedzy przyrodniczej. W tej grupie najlepszymi okazali się: Szymon Borowski zajmując
I miejsce, Paweł Patok – II miejsce oraz Paulina Erdmann – miejsce III. W ramach nagrody otrzymali zaproszenie na jazdę konną
w „Stajni Choczewo” :-). Gratulacje!

oryginalnością nie tylko jurorów, ale i gości
oraz uczniów i nauczycieli. Wszystkie więc
otrzymały po 120 pkt. Zostały też ocenione
przez Jury kroniki. Opiekunowie grupy medialnej p. Marzena Mlaś oraz p. Radosław
Grabiński postanowili wyróżnić jedną osobę,
która pracowała systematycznie przez cały
czas trwania projektu. Był nią Dawid Płotka
z kl. IIA i jako nagrodę otrzymał aparat fotograficzny firmy Nikon, ufundowaną przez
anonimowego sponsora.

Podsumowanie punktacji końcowej

Klasa IA – 1290 pkt. – V MIEJSCE – 200 zł
Klasa IB – 4100 pkt. – III MIEJSCE – 500 zł
Klasa IC – 1200 pkt. – VI MIEJSCE – 200 zł
Klasa II A – 4410 pkt. – II MIEJSCE – 1.000 zł
Klasa II B – 5860 pkt. – I MIEJSCE – 1.500 zł
Klasa II C – 3150 pkt. – IV MIEJSCE – 200 zł

Po przerwie swoje konkurencje „zaliczała”
grupa SPORTOWCÓW. Zajęcia prowadziła p.
Dorota Bianga – Grabińska z pomocą p. Wojtka Paździo, gdyż opiekunów – p. Sylwka Goyke oraz p. Wojtka Knapińskiego, niestety, nie
było. Na początku każda klasa odpowiadała
na 10 pytań dotyczących polskiej reprezentacji na Euro 2012 oraz historii spotkań piłkarskich z 2011r. Tylko klasie IB udało się poprawnie odpowiedzieć na 9 z 10 zadanych
pytań. Warto podkreślić, że pytania dla
wszystkich były takie same. Gdy już sportowcy wykazali się swoją wiedzą, nadszedł czas
konkurencji
zabawowo-zręcznościowych:
bieg w potrójnych spodniach, przekazywanie
piłeczki do tenisa ziemnego rurami PCV oraz
strzały na bramkę w maskach przeciwgazowych. I tu najlepszą okazała się klasa IC.
Na koniec wszyscy obejrzeliśmy autorskie
filmy grupy MEDIÓW, które zachwyciły swoją

dziankę Rencistom i Emerytom, zapraszając
ich na przedstawienie. Młodzi aktorzy spisali
się rewelacyjnie i zostali nagrodzeni gromkimi
brawami. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody z rąk p. Marzeny Górnisiewicz – zastępczyni wójta oraz naszego prezesa p. Michała
Bianga. Dzieci, których prace zostały wyróżnione w konkursie, zostały zaproszone na
warsztaty plastyczne malowania na szkle,
które odbędą się 14.06.2012r. w Bibliotece
Gminnej, a poprowadzą je członkowie naszego
stowarzyszenia. Najmłodszy uczestnik konkursu – Marek Lica otrzymał wyjątkową nagrodę - zaproszenie do „Stajni w Choczewie” na
bezpłatną jazdę na koniku. Następnie głos zabrała pani Irena Lorek oraz pan Andrzej Małkowski, dziękując artystom za wspaniały występ. Gorące podziękowania należą się

Szczególne podziękowania dla naszych sponsorów: Pani Joanny Protasiewicz – fundatorki
pucharów i medali dla grupy SPORTOWCÓW
(podczas majowego spotkania – jako podsumowanie zmagań rocznych, anonimowego
sponsora, który ufundował aparat firmy Nikon oraz „Stajni Choczewo” za nagrody dla
PRZYRODNIKÓW :-). Dziękujemy również Dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie za pomoc
w przygotowaniach i realizacji naszego projektu, udostępnieniu szkoły podczas zajęć
oraz zapewnieniu transportu młodzieży na
zajęcia. Nasze ukłony ślemy również do: Pani
Grażyny Olszowiec - za pomoc i pomysły,
Pani Beaty Żuk – organizację wspólnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza moja
Mama” w ramach projektu, cenne rady i pomoc w działaniach, Pani Gabrysi Łasińskiej –
za czas, serce i sprowadzanie nas na ziemię,
Pani Teresy Waloch – za wspaniałą bezinteresowną współpracę, Pani Małgosi Mrulewicz
– za wsparcie w każdym czasie, gdy tego potrzebowaliśmy, Pana Rafała Skowronek – za
wspaniałą pracę z młodymi ludźmi i ogromną wiedzę oraz Pana Wojtka Paździo – za pomoc podczas finału, czuwanie nad właściwym przebiegiem konkurencji. DZIĘKUJEMY !
Dorota Bianga – Grabińska

opiekunom grupy artystycznej : p. Gabrysi Łasińskiej i p. Jadzi Woźniak oraz pracownikom
Gminnej Biblioteki: p. Beacie Żuk – kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej oraz p.
Ewie Wójcik :-)
Koordynator projektu
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Legendy choczewskie

Legenda o powstaniu Jeziora Choczewskiego
Odcinek 1

Szymon Borowski i Artur Grabiński,
klasa IIb Gimnazjum w Choczewie

Dawno, dawno temu żyli sobie dwaj bracia. Jeden nazywał się Lob, a drugi Mściwoj. Razem panowali nad ludem Hojraków. Lob był sprawiedliwy, uczciwy
i honorowy. Natomiast Mściwoj był bezwzględny, żądny władzy i chciwy. Hojrakowie byli ludem wędrującym. Zostali
wypędzeni ze swojej ziemi przez inne,
wrogie plemiona. Skazani na tułaczkę
szukali swojego miejsca na świecie. Podczas długiej wędrówki napotkali wiele
niebezpieczeństw.
Najgroźniejszym
z nich była zaraza, powoli dziesiątkująca
plemię. Ani Mściwoj, ani Lob nie mogli
sobie poradzić z narastającym problemem. Koczując na północ w końcu odnaleźli upragnioną ostoję. Była nią wielka kotlina otoczona przez gęstą puszczę.
Na jej dnie rosły tajemnicze, białe kwiaty, które okazały się lekarstwem na zarazę. Lob poznał ich lecznicze właściwości
i nazwał je od swojego imienia Lobeliami. Dzięki roślinom plemię szybko wróciło do zdrowia. Hojrakowie zbudowali
w kotlinie gród, w którym zamieszkali.
Lob wysłał do lasu oddział najlepszych
zwiadowców, aby sprawdzili czy w okolicy nie ma żadnego zagrożenia. Zwiadowcy powrócili po trzech dniach. Zameldowali, że w lesie jest dużo
zwierzyny, a w okolicy nie ma żadnych
wrogich plemion. Jedyną niepokojącą
rzeczą były zamglone bagna, w których
centrum znajdowała się zrujnowana budowla. Wyglądała jak kamienna piramida, cała pokryta mchem. Przed jej łukowatym wejściem, na postumencie stał

złoty posążek. Lob chciał rozejrzeć się
i zbadać ruiny. Mściwoj podejrzewał, że
w budynku znajdują się skarby i jego
brat chce je zagarnąć dla siebie. Postanowił, wraz z kilkunastoma wojownikami, wyruszyć pod osłoną nocy i splądrować piramidę. Kiedy szli puszcza była
mroczna i groźna. Wojowie ledwo widzieli leśną ścieżkę. Gdy dotarli na miejsce Mściwoj polecił jednemu z żołnierzy
o imieniu Pumex iść przodem. Po chwili
usłyszeli krzyk „Pomocy! Ratuj mnie panie! Bagno mnie wciąga!”. Mściwoj,
ignorując wrzaski tonącego, przyglądał
się spokojnie i kopniakami odtrącał wyciągnięte ku niemu ręce. Po śmierci Pumexa przeszli po jego trupie i stanęli
u wejścia budowli. Oczarowani blaskiem
stojącego tam złotego posążka zabrali
go. Nagle zerwał się silny wiatr, a wraz
z nim przyfrunął wielki puchacz i przycupnął na postumencie. Przemówił do
nich ludzkim głosem: "Jestem kapłanem
w tej świątyni i ostrzegam was. Jeżeli coś
stąd zabierzecie ściągniecie na siebie
gniew tego lasu. Pozwalam wam żyć
w tym miejscu, ponieważ wiem, że potrzebujecie leku na zarazę. Oddajcie posążek!”. Rozwścieczony Mściwoj rozkazał swoim ludziom strzelić do sowy
z łuku. Ptak zerwał do lotu nim trafiła go
strzała. Odlatując rzucił klątwę na Mściwoja: „Przeklinam cię i cały twój lud.
Wasz gród zostanie zalany, a ty Mściwoju zostaniesz zgładzony przez brata”.
Wódz nie przejął się klątwą i nakazał
ograbić świątynię.

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL:
iwona.trzicnska@ciekocinko.pl
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Biblioteka

Wręczenie nagród w konkursie
„Najpiękniejsza moja Mama”
31 maja br. w sali konferencyjno - wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród
laureatom Konkursu Plastycznego pt. „Najpiękniejsza moja Mama”.
Konkurs ten zorganizowany został wspólnie przez choczewskie Stowarzyszenie STEK
oraz naszą Bibliotekę. Nagrody i dyplomy
wręczali: wicewójt Gminy Choczewo Pani
Marzena Górnisiewicz, prezes Stowarzyszenia STEK Pan Michał Bianga oraz Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie
Pani Beata Żuk
Spotkanie odbyło się równocześnie z zebraniem Koła Emerytów i Rencistów z Choczewa, dzięki czemu choczewscy seniorzy
mieli okazję obejrzeć nie tylko wręczenie nagród, ale także przedstawienie, które specjalnie z tej okazji wystawili gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Choczewie – uczestnicy
projektu „Szkoła z pasją”. Tradycyjnie na laureatów czekał słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział
w niniejszym konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Goście w Bibliotece

Warsztaty malowania na szkle

30 maja br. naszą Bibliotekę odwiedzili mili
goście - Pani Irena Elsner z synem Martinem
oraz Pan Hans - Georg Gust - współautor
ksiązki „Choczewo i jego mieszkańcy do 1945
roku”.
Pani Irena obiecała, że w sierpniu przybędzie do naszej Biblioteki na spotkanie z czytelnikami. O dokładnym terminie wkrótce
poinformujemy, ale już dziś serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

W czwartkowe popołudnie 14 czerwca w czytelni naszej Biblioteki odbyły się warsztaty
plastyczne, które poprowadziła Pani Dorota
Bianga- Grabińska. Zajęcia te stanowiły dodatkową nagrodę dla dzieci, które zajęły
miejsca I-III w konkursie „Najpiękniejsza
moja Mama”. Podczas warsztatów dzieci pod
okiem Pani Doroty i przy pomocy swoich
opiekunów poznawały technikę malowania
na szkle. Powstały piękne obrazki, które prezentujemy na załączonym zdjęciu.

Najlepsi czytelnicy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Choczewie
w roku szkolnym 2011/2012
Kl. I-III
I m-ce: Kuba Maszota
II m-ce: Kinga Bemka
III m-ce: Małgosia Korth
III m-ce: Oliwia Bork
Kl. IV-VI
I m-ce: Arkadiusz Korth
I m-ce: Karol Korth
II m-ce: Alicja Fidurska
III m-ce: Zuzanna Szulc
GIMNAZJUM:
I m-ce: Agata Zabłotnia
II m-ce: Agnieszka Sawicka
III m-ce: Aleksandra Łasińska

Wręczenie nagród najlepszym
czytelnikom w roku szkolnym
2011/2012 odbyło się 20 czerwca
br. w czytelni naszej Biblioteki.
Dyplomy i książki popularnonaukowe, ufundowane przez RaWIEŚCI CHOCZEWSKIE

E. Wójcik

Nowości: Dla wszystkich fanów
Nicolasa Sparksa mamy dobrą
wiadomość: Biblioteka zakupiła
brakujące w naszym księgozbiorze
powieści tego autora, takie jak Noce w Rodante, Pamiętnik, Ślub,
Anioł stróż. Ponadto, wśród nowości między innymi: J. Bargielska Obsoletki, G. Musso - Papierowa
dziewczyna, K. Chiger – Dziewczynka w zielonym płaszczyku, C.
Paolini - Dziedzictwo (tom IV Eragona), S. Sala - Nieśmiertelny, R.
Monforte – Burka miłości, C. Glass
- Skrzywdzona, M. Bicbeck Mroczne sekrety, K. Michalak - Lato w Jagódce, Rok w Poziomce, W.
Łysiak - Satynowy magik, P. Wilk Lalki w ogniu, V. Wermuth - Zakazana żona, Ch. Lunnon - Uprowadzone, N. Roberts - Słodka śmierć,
Obietnica śmierci, L. Marklund Zamachowiec, Studio sex

dę Gminy Choczewo, wręczyli:
wicewójt Pani Marzena Górnisiewicz oraz przewodniczący Rady Pan Krzysztof Łasiński.
Laureatom składamy serdeczne
gratulacje!
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