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

poniedziałek w godzinach

od 9.00 do 17.00.

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Krzysztof Łasiński
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pok. nr 1

w każdy poniedziałek

od 14.00 do 17.00.

Wakacje, znowu są wakacje....!!!
„po co są wakacje?

A po to…,
by słoneczne opiekło Was złoto,

aby wiatry żywiczne owiały,
aby wody błękitne skąpały,

aby łąki pachniały skoszone,
by las śpiewał piosenki zielone,

by Was ptaki budziły o świcie…”

Uczniom i Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkół życzymy słonecznych, beztroskich, 
pełnych przygód i niezapomnianych przeżyć, a przede wszystkim bezpiecznych WAKACJI!!!

Wyjątkowy jubileusz posługi kapłańskiej
ks. Kanonika

Czcigodny Jubilacie - Księże Kanoniku!
Z okazji pięknego Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich życzymy Ci kolejnych, tak 

wspaniałych jubileuszy.
Niech dobry Bóg nadal udziela Ci swego błogosławieństwa i niech 

pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach, a Matka Najświętsza 
wstawia się za Tobą o potrzebne łaski na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. 
Szczęść Boże !

*****

16 czerwca, w kościele pw. Matki Bożej Królowej 
Polski ks. Kanonik Antoni Duszyk obchodził 50 
rocznicę święceń kapłańskich. Uroczysta Msza 
Święta dziękczynna zgromadziła wielu księży z 
okolicznych parafii, przedstawicieli samorządu, 
delegacje ze szkół, sołectw oraz rzesze wiernych.

/szczegóły na str. 3/
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XXXIV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 27 maja 2013 r. (w Dzień Samorządu Terytorialnego!, w dzień który upamiętnia pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory lokalne i 

ma przypominać o roli samorządu) o godz. 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie miała odbyć 
się sesja Rady Gminy Choczewo…

Przewodniczący Rady Gminy – pan Krzysztof Łasiński powitał wszystkich przybyłych na sesję. W szczególny sposób przywitał młodzież z gim-
nazjum w Choczewie - laureatów konkursu wiedzy o samorządzie.

Przedstawił nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Borkowo – panią Marię Pilarską, życząc Jej owocnej pracy na rzecz sołectwa.
Przewodniczący RG na podstawie listy obecności wyczytał nazwiska radnych:
obecnych na sesji:
1. Krzysztof Łasiński
2. Zbigniew Sarzyński
3. Krystyna Dettlaff
4. Franciszek Fleming
5. Rafał Kowalski
6. Marian Liszniański
nieobecnych na sesji: 
7. Andrzej Małkowski
8. Jerzy Detlaff
9. Sylwia Kropidłowska
10. Krzysztof Langer
11. Bronisław Nowak
12. Krystyna Olszowiec
13. Zbigniew Szafoni
14. Krzysztof Waloch
15. Michał Zielaskiewicz.

Wobec braku kworum Przewodniczący stwierdził, że sesja się nie odbędzie. Dodał, że niniejsza 
sesja została zwołana w sposób określony w Statucie Gminy Choczewo i Regulaminie Rady Gminy, a zawiadomienie o jej zwołaniu wraz z projek-
tami uchwał zostało dostarczone radnym z zachowaniem 5-dniowego terminu wynikającego z Regulaminu.

XXXV SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
W dniu 13 czerwca 2013 r. o w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie odbyła się XXXV 

sesja Rady Gminy Choczewo.
Porządek sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz informacje Wójta.
Przewodniczący poinformował, że 15.05.2013 r. radny Andrzej Małkowski złożył rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych „Dla Dobra Gminy 

Choczewo”. Poinformował również o zmianie we władzach Klubu: radny B. Nowak – przewodniczący, radny Z. Szafoni – zastępca przewodniczą-
cego, radna K. Olszowiec – sekretarz.

Na sesję przybyli zaproszeni uczniowie - laureaci Tur-
nieju Wiedzy Samorządowej z Gimnazjum Zespołu Szkół 
w Choczewie.

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-

zy finansowej na lata 2013-2022. (12 głosów za, 2 głosy 
wstrzymujące się)

2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 
(12 – za, 2 – wstrzymujące się)

3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Ogrodowej i Borówkowej we wsi Lubiatowo. (14 – za)

4. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powi-
nien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. (13 – za, 1 – wstrzymujący się)

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie na rzecz Gminy Choczewo działek nr 131/10 i 131/4 położonych w obrębie ewid. Lublewo stanowiących własność HZZ Wierzchucino. (11 – 
za, 1 – przeciw, 2 – wstrzymujące się)

6. Przyjęcie rezolucji do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (o uwzględnieniu potrzeby realizacji Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej podczas formułowania regionalnych strategii i programów rozwoju). (12 – za, 2 – wstrzymujące się)

7. Przyjęcie rezolucji do Marszałka Województwa Pomorskiego (o uwzględnieniu potrzeby realizacji Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiej-
skiej podczas formułowania regionalnych strategii i programów rozwoju). (12 – za, 2 – wstrzymujące się)

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 
Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.
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50-LECIE KAPŁAŃSTWA ks. PROBOSZCZA
„Własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam 

i przed kapłaństwem w proch padam 
i przed kapłaństwem klękam”

Ks. Jan Twardowski.
Dokładnie 50 lat temu 23 czerwca 1963 roku ks. Antoni Duszyk przyjął święcenia kapłańskie 

z w katedrze na Wawelu z rąk biskupa pomocniczego krakowskiego Karola Wojtyły.
W przededniu tego wyjątkowego jubileuszu w choczewskim kościele parafialnym pw. Matki 

Bożej Królowej Polski odbyły się uroczystości, w czasie których modlono się za jubilata.
We mszy świętej odprawianej w intencji ks. Proboszcza wzięło udział kilku księży z sąsied-

nich parafii w tym dziekan ks. Marian Miotk. Na uroczystość przybyli parafianie i przedsta-
wiciele grup działających przy kościele, a także reprezentacja samorządu i szkoły. Składający 
życzenia pospieszyli do jubilata nie tylko ze słowami życzliwości i uznania, ale również z 
pamiątkowymi prezentami i pięknymi bukietami kwiatów. Zwieńczeniem uroczystości był 
wspaniały trzypiętrowy tort, ofiarowany przez choczewską społeczność parafialną. Całość 
uroczystości swoim śpiewam uświetniła Schola „Genezareth” oraz chór działający przy Ze-
spole Szkół w Choczewie.

Ks. Antoni Duszyk sprawuje obowiązki proboszcza w parafii Choczewo od 1972 roku. Wcze-
śniej pełnił posługę w parafiach Jaworzno i Dąbrowa Narodowa. Jest honorowy Kanonikiem 
Kapituły w Kołobrzegu oraz Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Krakowskiej. Wie-
le lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Łeba.

W 2007 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Za-
sługi.

***

10-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ks. WIKAREGO
„Kapłan prowadzi wiernych do Pana,

jest odpowiedzialny za tych,
których Bóg mu powierzył.

Jest powołany, by być przykładem dobroci,
przeogromnej miłości

i służby Jezusowi w drugim człowieku…”

9 czerwca 2013 r., na niedzielnej uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Choczewie, swój jubileusz 
10-lecia święceń kapłańskich obchodził ks. wikary Sławomir Kulczyk.

Na zakończenie Eucharystii Dyrekcja Zespołu Szkół w Choczewie, przedstawiciele wspólnoty parafialnej, 
Scholi „Genezareth” oraz ministrantów złożyli kwiaty i najserdeczniejsze życzenia jubilatowi.

Drogi Jubilacie,
życzymy Ci odwagi do bycia świętym kapłanem, ufności w podążaniu za Bożym wezwaniem i radości z 

powołania.
Życzymy Ci wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej. Niech zawsze towarzyszy Ci 

opieka Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość.
Życzymy dobrego zdrowia, dużo radości i pięknych owoców pracy kapłańskiej.

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY NA CMENTARZU
EWANGELICKIM W SASINIE

W krajobrazie kulturowym wsi województwa pomorskiego niewiele pozostało pamiątek po dawnych 
mieszkańcach pochodzenia niemieckiego. Zachowały się nieliczne obiekty sakralne, domy mieszkalne, 
czy też budynki gospodarcze a także niszczejące wiejskie cmentarze.

Cmentarze ewangelickie naszej gminy zakładane w połowie XIX w., to przeważnie niewielkie obiekty, 
zarówno pod względem zajmowanej powierzchni jak i ilości pozostałych nagrobków. Z przykrością trzeba 
stwierdzić, że zniszczenia jakim ulegają, nie są to wyłącznie ślady upływającego czasu, ale i bezmyślnej 
działalności ludzkiej. Co prawda, przyroda i czas „robią swoje”…. Mech pokrywa często tablice i resztki 
nagrobków, drzewa i krzewy zarastają mogiły i groby, a samosiejki rozsadzają resztki ogrodzeń. Opusz-
czone, przez tych, którzy je kiedyś odwiedzali, pozbawione regularnej opieki, systematycznie niszczeją.

W dniu 17 maja 2013 roku na jednym z takich cmentarzy znajdującym się na terenie leśnictwa Sasino odbyła się Liturgia z poświęceniem pamiątkowej ta-
blicy. Uroczystość tę celebrował proboszcz Parafii Sasino ks. Grzegorz Rybicki. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Związku Łebian (niemieckiej 
organizacji ziomkowskiej, zrzeszającej przedwojennych mieszkańców Łeby): p. Wolfgang Helbig - Przewodniczący Związku wraz z żoną p. Renate Helbig, p. 
Siegfried Greinke – były Przewodniczący Związku wraz z żoną Sieglinde Greinke, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Choczewo, Urzędu Gminy Chocze-

wo, Sołtysi miejscowości Sasino oraz Słajszewo, p. Sebastian Kluska – zastępca Komendanta OSP Łeba i inni goście.
Cmentarz Ewangelicki, na którym odbyła się uroczystość położony jest w lesie pomiędzy Sasinem i Słajszewem. 

Dokonywano na nim pochówków do 1946 roku. Obecnie znajduje się on w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo, a 
opiekę nad nim objął Związek Łebian. Szczególnie zajął się tą sprawą p. Wolfgang Helbig, który przy współpracy z 
młodzieżą strażacką z Neustadt (Niemcy) i strażaków z Łeby uporządkował teren (usunięto przewrócone drzewa, 
wycięto zakrzaczenia, ułożono kamienie i płyty nagrobne). W przyszłości porządkowanie cmentarza będzie konty-
nuowane, gdyż p. W. Helbig otrzymał na ten cel unijne fundusze.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się Panu Sławomirowi Gronowskiemu, który jest głównym 
inicjatorem współpracy ze Związkiem Łebian i młodzieżą z OSP Łeba, której celem jest opieka nad ewangelickimi 
cmentarzami.

Podziękowania kierujemy również do Pani Ilony Rzeppa, która jest przyjacielem projektu, a podczas uroczystości 
w Sasinie służyła pomocą jako tłumacz.
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w.w.: Zwołana na 27 maja sesja Rady Gmi-
ny nie odbyła się. To chyba pierwszy przypa-
dek w historii naszego samorządu?

Wójt Wiesław Gębka: Nie znam powodu 
dla którego radni z opozycyjnego klubu „Dla 
Dobra Gminy Choczewo” nie wzięli udzia-
łu w obradach. Tuż przed sesją byli widziani 
przed budynkiem Urzędu Gminy, ale na sesję 
nie przyszli. Zostali prawidłowo powiadomie-
ni o terminie, miejscu i tematyce obrad. Bez 
podania przyczyny po prostu „uciekli”, czym 
doprowadzili do sytuacji, że sesja nie mogła 
się odbyć z powodu braku kworum. Na sesję 
oczekiwała także specjalnie zaproszona gru-
pa młodzieży gimnazjalnej z Zespoły Szkół w 
Choczewie. Byli to laureaci  Turnieju Wiedzy 
Samorządowej. Zmarnowali swój czas, a rad-
ni swoim postępowaniem pokazali młodym 
ludziom swą lekceważąca postawę, której na 
pewno nie należy naśladować. Była to nieuda-
na lekcja.  Jest to bardzo nieodpowiedzialne 
zachowanie radnych opozycyjnych, którzy nie 
po raz pierwszy bojkotują obrady Rady Gminy, 
lub je zrywają wychodząc w trakcie trwania 
sesji. Pokazuje to kompletne ignorowanie in-
teresu gminy i jej mieszkańców.

Kolejnym przykładem takiego zachowania 
członków Klubu „Dla Dobra Gminy Chocze-
wo” była sesja w dniu 13 czerwca. W porząd-
ku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Choczewo działki położonej w 
Zwartowie, stanowiącej własność Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Działka ta jest drogą 
dojazdową do farmy wiatrowej w Zwarcien-
ku, na której inwestor planuje wymienić dwa 
stare wiatraki na nowy – większy. Korzyścią, 
jaką zyskałaby z tej inwestycji gmina, byłby 
większy wpływ z podatku do budżetu. Ponad-
to inwestor, firma „Zew” Dariusz Kuligowski 
z Legionowa, złożył pisemne zobowiązanie do 
wytyczenia drogi na odcinku od drogi gmin-
nej w Zwarcienku do działki 46/31, wykonania 
projektu wykonawczego w/w odcinka drogi, a 
także wykonania zgodnie z projektem tego od-
cinka oraz konserwowanie go przez okres 25 
lat. Wszystko oczywiście na koszt inwestora.

Należałoby w tym momencie przypomnieć 
czytelnikom, że część radnych Klubu „Dla Do-
bra Gminy Choczewo” zbierała wśród miesz-
kańców podpisy popierające budowę farm 
wiatrowych firmy „Windcom”, mimo że nie-
które z tych lokalizacji budzą ostry sprzeciw 
mieszkańców Osiek, Kierzkowa i Chocze-
wa. Byłem więc pewien, że w przypadku tej 
uchwały, radni będą głosować za jej podję-
ciem, aby pomóc inwestorom w rozwijaniu 
ich działalności, a tym samym zasilić budżet 
gminy o większe wpływy z podatków.

Okazało się jednak, że już podczas prezenta-
cji projektu uchwały, radni opozycyjni zaczęli 
szukać tzw. dziury w całym, aby ją zdyskwa-
lifikować. Przeciwko uchwale głosowało 6 
radnych z Klubu „Dla Dobra Gminy Chocze-

wo” - Jerzy Detlaff, Zbigniew Szafoni, Sylwia 
Kropidłowska, Krzysztof Waloch, Bronisław 
Nowak, Krystyna Olszowiec oraz radny nieza-
leżny Krzysztof Langer.

W tym miejscu nasuwa się pytanie: czy zda-
niem tych radnych tylko jedna firma ma pra-
wo do stawiania wiatraków w naszej gminie?

W Zwarcienku lokalizacja farmy wiatrowej 
nie budzi żadnych kontrowersji, a mieszkań-
cy bez zastrzeżeń akceptują ten wiatrak, więc 
tym bardziej nie rozumiem dlaczego radni 
opozycyjni są przeciwko tej inwestycji.

w.w.: Na ostatniej sesji wiele mówiło się o 
problemie wywozu nieczystości płynnych z 
terenu gminy i o oczyszczalni w Choczewie. 
W jednym z poprzednich wywiadów powie-
dział Pan, że w czerwcu przewidywana jest 
kontrola w związku ze złożeniem wniosku 
o płatność…

Wójt W. Gębka: W tej chwili usuwane są 
wszystkie usterki, które pozostawiła firma 
Gniech. Są one finansowane z zabezpieczenia, 
które złożył wykonawca. 

Natomiast 10.06.2013 r. złożono wniosek o 
płatność za inwestycję do Urzędu Marszał-
kowskiego. 

w.w.: „Kontrowersyjne decyzje pomor-
skiego NFZ. Znikają poradnie, których inne 
nie zastąpią! 279 poradni na Pomorzu straci 
kontrakty!”... To tytuły z pierwszych stron 
lokalnych gazet w miniony tygodniu. Na li-
ście poradni bez kontraktu znalazła się rów-
nież poradnia ginekologiczna w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Choczewie.

Pomorscy samorządowcy – w tym mar-
szałek M. Struk i prezydenci Trójmiasta w 
liście do premiera domagają się odwołania 
z funkcji dyrektora Pomorskiego Oddziału 
NFZ pani Barbary Kawińskiej.

Czy również nasz samorząd w jakiś sposób 
zareagował na tę oburzającą dla mieszkań-
ców naszej gminy sytuację?

Wójt W. Gębka: 14 czerwca Narodowy Fun-
dusz Zdrowia ogłosił podział punktów na 
zawarcie kontraktów z NFZ przez szpitale, 
przychodnie i poradnie obowiązujących od 
01.07.2013 r. do 30.06.2016 r. Okazało się, że 
wiele przychodni, nie tylko z Ośrodków Zdro-
wia, ale też ze szpitali straciło część kontrak-
tów. W przypadku naszego Ośrodka Zdrowia 
była to poradnia ginekologiczna.

W minionym tygodniu powiadomiłem o 
zaistniałej sytuacji marszałka, wojewodę, a 
także udzieliłem na ten temat wywiadów do 
Telewizji TTM, TVP Gdańsk i Radia Gdańsk. 
Wraz z kierownikami Ośrodków Zdrowia z 
sąsiednich gmin, które również nie otrzymały 
kontraktów, złożyliśmy odwołanie od tej decy-
zji. Dzwoniłem także w tej sprawie do p. B. Ka-
wińskiej, dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ, 
która niestety nie zechciała ze mną rozma-
wiać… Muszę tu dodać, że Pani Dyrektor nie 
chce rozmawiać z nikim - ani z Marszałkiem, 
ani z Wojewodą.

Sytuacja ta, jak widać, dotyczy nie tylko na-
szego Ośrodka Zdrowia, więc mamy nadzieję, 
że interwencja m.in. Marszałka oraz Wojewo-
dy i nagłośnienie sprawy w mediach, odniesie 
skutek w postaci unieważnienia konkursów i 
zawarcia nowych kontraktów.

TRZY PYTANIA DO WÓJTA… Uchwała Nr XXVI/181/12
Rady Gminy 

w Choczewie
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf oraz za-
sad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę na obszarze Gminy Choczewo.

§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Choczewie zatwierdza się ta-
ryfy dla grupy 1 i grupy 2 odbiorców usług w 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na obszarze 
Gminy Choczewo na okres od dnia 1 stycznia 
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wy-
sokości:

Grupa 1: 3,15 za 1m3 + VAT
Grupa 2: 3,15 za 1m3 + VAT

§ 2
Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2013 

roku do dnia 31 grudnia 2013 roku:
1. opłatę za wodę pobieraną z wodociągu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi na ob-
szarze Gminy Choczewo w wysokości:

2,92 za 1m3 +VAT
2. dopłatę z budżetu Gminy Choczewo dla 

wszystkich taryfowych grup odbiorców usług 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na obsza-
rze Gminy Choczewo w wysokości stanowią-
cej różnicę kwoty 1m3 wody wymienionej w § 
1, a kwotą wymienioną w § 2 pkt 1.

Uchwała Nr XXVI/182/12
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf oraz za-
sad rozliczania za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na obszarze Gminy Choczewo.

§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Choczewie zatwierdza się ta-
ryfy dla grupy 1 i grupy 2 odbiorców usług w 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obsza-
rze Gminy Choczewo na okres od dnia 1 stycz-
nia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w 
wysokości:

Grupa 1: 7,29 za 1m3 + VAT
Grupa 2: 7,29 za 1m3 + VAT

§ 2
Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2013 

roku do dnia 31 grudnia 2013 roku:
1. opłatę za wprowadzenie ścieków na obsza-

rze Gminy Choczewo:
   a. do kanalizacji sanitarnej Gminnego Za-

kładu Gospodarki 
      Komunalnej w Choczewie w wysokości:

4,84 za 1m3 +VAT
   b. do kanalizacji sanitarnej Gminnego Za-

kładu Gospodarki
      Komunalnej w Choczewie w miejscowo-

ściach Łętowo, Kurowo i
      Choczewko w wysokości:

3,30 za 1m3 +VAT
2. dopłatę z budżetu Gminy Choczewo dla 

wszystkich taryfowych grup odbiorców usług o 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obsza-
rze Gminy Choczewo w wysokości stanowiącej 
różnicę kwoty 1m3 ścieków wymienionej w § 1, 
a kwotami wymienionymi w § 2 ust. 1.
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOCZEWO
W związku z wdrożeniem od dnia 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz 391) - nowego modelu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Choczewo informuję, że każdą za-
mieszkałą nieruchomości właściciel nieruchomości zobowiązany wyposażyć jest w następu-
jącą liczbę pojemników na odpady zmieszane (nieposegregowane): 

1. nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby - 1 pojemnik o pojemności 120 l,
2. nieruchomość zamieszkała przez 5-8 osób - 2 pojemniki o pojemności 120 l, 
3. nieruchomość zamieszkała przez 9-12 osób – 3 pojemniki o pojemności 120 l,
4. nieruchomość zamieszkała przez 13 i więcej osób – 4 pojemniki o pojemności 120 l, 
5. w przypadku zabudowy wielorodzinnej (>10 lokali, gdzie powołano zarząd) – pojemniki o 

pojemności 1100 l. 
Dopuszcza się ustawienie na nieruchomościach pojemników na odpady o pojemności 240 l. z 

zachowaniem norm. Odpady segregowane odbierane będą w systemie workowym. 

L.p.
Liczba osób zamiesz-
kałych daną nieru-

chomość

Worki w kolorze żółtym - ilość 
worków na plastik, makulaturę, opa-
kowania wielomateriałowe,  drobny 

metal

Worki w kolorze 
zielonym - ilość 
worków na szkło

1 1-4 2 1

2 5-8 2 2

3 9-12 3 2

4 13 i więcej osób 4 2

Stała opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1. w przypadku nieruchomości zamieszkałych, gdzie odpady zbierane będą w sposób selektyw-
ny – 8 zł od jednej osoby, 

2. w przypadku nieruchomości zamieszkałych, gdzie odpady zbierane będą w sposób zmiesza-
ny – 16 zł od jednej osoby. 

Częstotliwość odbioru odpadów:

Frakcja odpadów komu-
nalnych

Częstotliwość odbioru

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

Zmieszane odpady komu-
nalne (odbierane ze wszyst-

kich nieruchomości)
2 x miesiąc 1 x tydzień

Odpady selektywnie zbie-
rane (odbierane z nierucho-
mości, gdzie zadeklarowano 

selektywną zbiórkę odpa-
dów)

1 x miesiąc 2 x miesiąc

W związku z zapytaniem mieszkańców nt. 
podwyżki cen za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych na ścieki, pragnę poinfor-
mować, że jest to uzależnione od wielkości 
nowowybudowanej oczyszczalni ścieków w 
Choczewie.

Oczyszczalnia w Choczewie może oczyścić 
maksymalnie 470 m3 ścieków na dobę, w tym 
15 % ścieków dowożonych co daje ok. 65 m3. 
Ilości te są zgodne z projektem i pozwoleniem 
wodnoprawnym. Biorąc pod uwagę działal-
ność firm prywatnych, które mają podpisane 
umowy na odbiór ścieków przez oczyszczalnie 
w Żarnowcu i w Swarzewie nie ma większego 
problemu z odbiorem ścieków poza sezonem 
letnim. Problem jedynie istnieje w czasie opa-
dów atmosferycznych, ponieważ niektórzy 
mieszkańcy nielegalnie odprowadzają wody 
opadowe do kanalizacji sanitarnej.

W związku z niskim skanalizowaniem na-
szej gminy, ścieki odbierane  od mieszkańców 
ze zbiorników w sezonie letnim przekraczają 
ilości podane powyżej. Biorąc pod uwagę dobro 
mieszkańców gminy i turystów, GZGK dzięki 
uprzejmości Prezesa Pana Czesława Dolny, 
podpisał umowę na odbiór ścieków dowożo-
nych z GPK w Kostkowie. W tej chwili część 
ścieków już przekazujemy do oczyszczalni w 
Gniewinie. Dlatego też wzrost cen  podyktowa-
ny jest większą odległością do stacji zlewczej, 
jak też kosztem ścieków, za które Zakład musi 
zapłacić.

Na podstawie Kopalina przedstawię jak 
kształtują się koszty dowozu ścieków do Gnie-
wina:

•  koszt paliwa jakie zużyje samochód 
asenizacyjny na trasie Choczewo-Kopa-
lino-Gniewino-Choczewo przy spalaniu 
38 l/100 km (odległość 45 km) + 2 l na 
pompowanie to ok. 110 zł,

•  koszt oddania ścieków do stacji zlew-
czej to 65 zł,

•  praca kierowcy (ok.1,5 h) to 30 zł.

Jak widać suma tych trzech kosztów to 205 zł. 
Celowo nie podałem amortyzacji pojazdu 
ponieważ już z tego widać, że Zakład pono-
si stratę w wysokości 5 zł na każdorazowym 
odbiorze 10 m3 ścieków, gdyż cena za usługę 
opróżniania zbiornika wynosi 200 zł.

Przeciętny mieszkaniec naszej gminy jest na 
pewno bardzo zdziwiony sytuacją wiedząc, 
że została wybudowana nowa oczyszczal-
nia ścieków, która miała rozwiązać problem 
naszej gminy. Niestety jest to oczyszczalnia 
przeznaczona na obsługę aglomeracji, w skład 
której wchodzą miejscowości: Choczewo, Lu-
blewko, Lublewo, Starbienino, Przebendo-
wo, Zwartowo, Zwartówko, Żelazna, Łętowo, 
Słajkowo, Kurowo, Choczewko. Jeżeli zostaną 
podłączone do oczyszczalni miejscowości, któ-
re są planowane do podłączenia w najbliższej 
przyszłości: Zwartówko, Przebendowo, Ku-
rowo i póżniejszej: Choczewko, Łętowo i Słaj-
kowo to oczyszczalnia będzie wykorzystana 
maksymalnie, nie mając zapasu bezpieczeń-
stwa na wody opadowe.

Dlatego jest mi przykro, że musiałem pod-
wyższyć cenę za opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych i dodatkowo obciążać budżety 
domowe mieszkańców. Mam nadzieję, że 
uważny czytelnik zrozumie, że jest to koniecz-
ne w takiej sytuacji i nie jest to podyktowane 
chęcią zysku.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego 
 w Choczewie

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRÓŻNIA-
NIEM ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

PRZEZ GZGK W CHOCZEWIE
Lp. Miejscowość Cena brutto (zł)

MAN 10 m3

1 Choczewo, Żelazno 150

2 Choczewo n/jeziorem, Kierzkowo M., Lublewko, Choczewko, 
Osada Leśna – Zwartowo, Przebendowo 160

3 Osieki, Kierzkowo D., Starbienino, Kurowo, Zwarcienko, Słajkowo 170

4 Zwartowo, Ciekocino, Ciekocinko, Jackowo, Szklana Huta, 
Łętówko 180

5 Karczemka, Gardkowice, Gościęcino, Zwartówko 190

6 Kopalino, Lubiatowo, Biebrowo, Słajszewo, Borkowo 200

7 Wojciechowo, Sasino 210

8 Lubiatowo n/morzem, Sasino-Zielonka, Stilo 220
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(CHUK)  PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Szanowny Pacjencie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie

Jeśli masz 35, 40, 45, 50 lub 55 lat
(czyli urdziłeś się w latach 1978, 1973, 1968, 1963, 1958)

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program kierowany jest do osób, u których nie została rozpoznana choroba 
układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu) i które nie 
korzystały z takiego programu w ciągu ostatnich 5 lat.
Świadczenia w ramach programu udzielane są BEZPŁATNIE I BEZ SKIERO-

WANIA.
Ze świadczeń mogą skorzystać osoby posiadające deklarację do lekarza POZ 

w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 do 17. 00 

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

SPOTKANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

Dnia 20.05.2013 r. w Sali Konferencyjnej Cen-
trum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy 
w Choczewie odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych z terenu Gmi-
ny Choczewo.

Spotkanie miało na celu wypracowanie 
wspólnego programu organizacji życia kultu-
ralno-sportowego w naszej gminie, szczegól-
nie w sezonie letnim, aby uatrakcyjnić ofertę 
dla wszystkich wypoczywających latem na 
terenie naszej gminy.

SPOTKANIE SŁUŻB
MUNDUROWYCH

Dnia 19 czerwca 2013r. w sali konferencyj-
nej Centrum Informacji  Turystycznej przy 
Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się spo-
tkanie mające na celu omówienie warunków 
poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Choczewo.  Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Komendant Komisariatu Policji w Gniewinie 
nadkom. Piotr Bruc, dzielnicowy Gminy Cho-
czewo Dariusz Kardas, Komendant Straży 
Granicznej w Łebie mjr Jarosław Manikowski, 
Komendant Straży Leśnej Jarosław Sitkowski, 
Kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża Wa-
cław Lipiec, Komendant OSP Choczewo Karol 
Wojciechowski. Gminę reprezentowali: Wójt 
Gminy Choczewo Wiesław Gębka, z-ca Wójta 
Marzena Górnisiewicz, Przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Łasiński, Straż Gminna - 
Dariusz Kubiak, inspektor ds. PPOŻ Krzysztof 
Cudnik. 

Na wstępie każdy przedstawił swoje stano-
wisko w sprawie bezpieczeństwa i poprawy 
jego, zagrożeń wynikające z różnych czynni-
ków społecznych, np.  policja wyraziła chęć 
uczestniczenia w zebraniach sołeckich w celu 
przybliżenia patologii społecznych. Kolejnym 
tematem było omówienie łączenia patroli z 
poszczególnych jednostek w celu zwiększenia 
intensywności w okresie letnim. Przedstawio-
no projekt zwiększenia osób patrolujących z 
innych jednostek. Podsumowując całe spotka-
nie można powiedzieć że cel został osiągnię-
ty - omówiono różne aspekty, przedstawiono 
wstępny plan działania. Wójt będzie kontynu-
ował takie spotkania w celu bieżącego prze-
glądu sytuacji w Gminie Choczewo.
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Dnia 7 czerwca 2013r. obchodziliśmy Dzień 
Dziecka połączony z prezentacją firmy Lane 
Energy sp. z o.o. głównego sponsora naszego 
festynu. W imprezie uczestniczyły dzieci ze 
szkół w Choczewie i Ciekocinie, przedszkola 
i punkty przedszkolne z naszej gminy. Dzie-
ciom i ich opiekunom został zagwarantowany 
transport. 

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością byli przedstawiciele sponsora na 
czele z dyrektorem do spraw zdrowia, bez-
pieczeństwa i środowiska Tim Harding, Wójt 
Gminy Choczewo Wiesław Gębka, z-ca Wójta 
Marzena Górnisiewicz.

Po przedstawieniu gości i powitaniu wszyst-
kich przyszedł czas na wspólną zabawę. Dzieci 
zabawiał animator, który przygotował wspa-
niały program z konkursami i przedstawie-
niami. Największą frajdę sprawił wszystkim 
pokaz piany gaśniczej i zapora wodna przygo-
towana przez naszych strażaków. Dla dzieci 
tego dnia wszystkie atrakcje były bezpłatne 
dzięki głównemu sponsorowi imprezy. Należy 
tu wymienić: Zamek „Bajdocja”, Tor przeszkód 
ze zjeżdżalnią „Gąsienica”, Żółwik z przeszko-
dami, Statek Piracki, Kulki, Gladiatorzy, Sumo, 
Basen z Kulami wodnymi, stoisko z watą cu-
krową i popcornem. Każdy mógł skorzystać 

z przejażdżki konnej dzięki stadninie koni z 
Choczewa – Katarzyna Stawicka, dla chcących 
zgłębić wiedzę o przyrodzie Nadleśnictwo Cho-
czewo przygotowało szereg atrakcji i cieka-
wostek. W trakcie festynu klasy gimnazjalne 
rozgrywały turniej siatkówki dziewczyn i piłki 
nożnej chłopcy. Nagrody, medale i puchary 
ufundował główny sponsor. Dla najlepszej 
drużyny dodatkowe nagrody przekazało Sto-
warzyszenie Huzar. Wszystkie dzieci otrzyma-
ły lody, które ufundował sklep Melan łącznie 
700 szt. Sołectwo Choczewo ufundowało wsad 
do grochówki, szkoła ugotowała zupę, straża-
cy dostarczyli ją na boisko i wszystkich często-
wali. Naczynia i sztućce ofiarował sklep Ma-
gis, pieczywo przekazała piekarnia Mateusz 
z Choczewa. Podziękowania dla szefa kuchni 
i pracowników za przyrządzenie grochówki. 
Wielką frajdę sprawiło dzieciom przybycie za-
bytkowych ciągników pana Eugeniusza Lan-
ga z załogą, każdy chętny mógł skorzystać z 
przejażdżki. Stowarzyszenie S.T.E.K. „Wspólna 
Przyszłość” przygotowało konkursy, wyścigi 
na nartach czteroosobowych oraz strzelnicę. 
Swoją część konkursową miało też KGW Cho-
czewo. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Łasiński przygotował dla dzieci konkurs Boc-
cia, który cieszył się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Nad oprawą muzyczną czuwał DJ 
Wiesiu. Podczas festynu swoje stoisko miał 

Kaszubski Bank Spółdzielczy, który przygo-
tował dla dzieci balony, opaski odblaskowe i 
inne drobne upominki za co bardzo serdecznie 
dziękujemy. Wszystkie dzieci otrzymały pacz-
ki, z czego 700 ufundowała firma Lane Energy 
a pozostałą część nasi lokalni darczyńcy: Sła-
womir Dziobak, Sklep Czer – Mar Jerzy Czer-
wionka, ABC Wiesław Laskowski, Jarosław 
Bach. Dzieci z dwóch punktów przedszkolnych 
i przedszkola niepublicznego otrzymały upo-
minki w poniedziałek. 

Jeszcze raz dziękujemy głównemu sponsoro-
wi i pozostałym darczyńcom. Dziękujemy dy-
rekcji Zespołu Szkół w Choczewie i Ciekocinie, 
dyrekcji przedszkoli, nauczycielom, opieku-
nom i wszystkim, którzy zaangażowali się w 
organizację tak wspaniałej imprezy. 

O godzinie 1600 w sali Centrum Informa-
cji Turystycznej przy Urzędzie Gminy firma 
Lane Energy sp. z o.o. spotkała się z radnymi 
i sołtysami z terenu naszej gminy. Celem było 
przybliżenie funkcjonowania i przedstawienie 
metod wydobycia gazu łupkowego. W prezen-
tacji uczestniczyli też pracownicy Geofizyki 
Toruń, którzy zajmują się badaniami tereno-
wymi. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 
wrzesień.

/R.L./

Dnia Dziecka – Dzień z Lane Energy sp. z o.o.
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PGE EJ rozpoczyna program współpracy
z uczelniami wyższymi

28 maja 2013 r. na Politechnice Gdańskiej wykładem profesora fizyki reaktorów i fizyki neu-
tronowej Wacława Gudowskiego zainaugurowano program współpracy PGE EJ z uczelniami 
wyższymi.

W spotkaniu uczestniczył Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1, który przybliżył cel projektu, oraz 
prof. Henryk Krawczyk, rektor PG.

Celem ogłoszonego programu jest kształtowanie w środowisku studentów i kadry naukowej 
wiedzy o energetyce jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowa społeczeństwa 
akceptującego energetykę jądrową w Polsce.

Wójt Wiesław Gębka, jako reprezentant samorządu, na terenie którego możliwe jest powsta-
nie pierwszej EJ w Polsce, również uczestniczył w tym wydarzeniu.

Na wszystkie konferencje i seminaria organizatorzy zapraszają przedstawicieli społeczeń-
stwa obywatelskiego zainteresowanych problemem energetyki. Z naszego regionu zaproszo-
no Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „TAK dla atomu w Choczewie” p. Sebastiana 
Milewskiego.

Jak rozstrzygnięto konkurs 
wspierający upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców Gminy Choczewo

Oświadczam, że poniższy artykuł wyraża 
moje prywatne zdanie i nie jest oficjalnym 
stanowiskiem żadnego ze Stowarzyszeń z 
terenu Naszej Gminy.

Prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych w różnych dyscyplinach spor-
towych, organizowanie zawodów i imprez 
sportowych, propagowanie zdrowego sty-
lu życia poprzez sport. Coraz częściej dzieci, 
młodzież, a nawet dorośli spędzają cały swój 
wolny czas przed komputerem lub TV. W na-
szej gminie nie ma żadnych klubów zaintere-
sowań, oprócz zajęć z piłki nożnej dla dzieci 
oraz siatkówki dla osób dorosłych. Mieszka-
my nad morzem, więc jak najbardziej należy 
wykorzystać ten atut i zorganizować Turniej 
Siatkówki Plażowej. Będzie się cieszył ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców gminy, 
ale również przebywających wówczas u nas 
turystów. Jest to doskonała okazja na zarekla-
mowanie naszej gminy. Turniej dla sołtysów 
i sołectw daje możliwość zdrowej rywalizacji, 
sprawdzenia siebie, własnej kondycji, jak i 
również pracy w zespole. Wyzwala ogromne, 
lecz pozytywne emocje uczestników oraz osób 
kibicujących. Uczy zasad fair play, a także 
sportowej postawy. Turniej w Kręgle cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, uczestni-
czyło w nim ponad 150 osób – mieszkańców 
gminy. Z czego można wywnioskować, jak 
ogromne jest zapotrzebowanie na rekreację 
tego typu w naszej społeczności. Warto więc to 
powtórzyć. Tenis stołowy był zawsze w naszej 
gminie na wysokim poziomie, należy więc 
zachęcić nie tylko to najmłodsze pokolenie 

do wzięcia udziału w takiej rywalizacji spor-
towej. Różnorodność dyscyplin sportowych 
sprawi, że każdy znajdzie coś ciekawego dla 
siebie i będzie mógł przekonać się o tym, jak 
dobrą formą rozrywki jest sport. Osiągnięcie 
sukcesu sportowego wpływa dodatnio na po-
czucie własnej wartości.

I tak powinno być. A jak będzie?
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 

„Huzar” Choczewo – 18.000 zł brutto
Stowarzyszenie Sportowo – Turystyczno 

– Ekologiczno - Kulturalne „Wspólna Przy-
szłość” – 6.000 zł brutto

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy 
„Latarnik” Choczewo – 6.000 zł brutto

Poniżej trochę pytań, które mam nadzieję 
nie zostaną bez odpowiedzi:

- kto opiniował taki podział kwot dla Stowa-
rzyszeń, chciałbym poznać komisję, ich facho-
wość i znajomość upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu gdziekolwiek?

- gdzie można zobaczyć protokół, który na 
pewno komisja stworzyła opisując w nim 
swoje spostrzeżenia i opinie, w jaki sposób 
oceniła złożone wnioski formalnie i meryto-
rycznie?

- dlaczego w informacji o rozstrzygnięciu 
konkursu, która jest zamieszczona na www.
bip.choczewo.com.pl/ oraz w ostatnich „Wie-
ściach choczewskich” brak jest kwot, które 
otrzymały poszczególne Stowarzyszenia?

- czy czas od ogłoszenia konkursu do złoże-
nia ofert nie powinien wynosić 21 dni a nie jak 
w tym przypadku 8? Czy ta światła komisja 
znała zasady przyznania dotacji, tryb i kryte-
ria stosowane przy wyborze ofert?

- może takim rozstrzygnięciem konkursu 
powinna zając się np. Komisja Budżetowa?

- i najważniejsze – najlepszy wniosek po-
winien ujrzeć światło dzienne. Dlaczego nie 
wydrukować go w „Wieściach choczewskich”  

lub zamieścić go chociaż na www.bip.chocze-
wo.com.pl/ Przecież trzy razy lepiej napisany 
wniosek powinien służyć za wzór innym Sto-
warzyszeniom.

Sylweriusz Goyke

Sołectwo Jackowo

Wyjazdy sołeckie
Skoro przyszła wiosna i pogoda zaczęła nam 

sprzyjać postanowiliśmy opuścić nasze sołec-
two. Pierwszy wyjazd odbył się 5 maja do Li-
chenia, podziwialiśmy piękno Sanktuarium, 
Kamienną Golgotę, apartamenty w których 
przebywał Papież Jan Paweł II oraz Las Licheń-
ski, w którym doszło do nawiedzenia pastusz-
ka. O tym wszystkim opowiadała nam Pani 
przewodnik, przez co sprawiła, iż wyjazd był 
dużo bardziej atrakcyjny. Wróciliśmy pełni 
podziwu, zachwytu.

Natomiast 2 czerwca pojechaliśmy do aqu-
aparku w Jarosławcu, aby poczuć się jak na 
tropikalnej wyspie. Ten wyjazd głównie ad-
resowany był do dzieci i młodzieży, ale oczy-
wiście jak zawsze i dorośli nie zawiedli:) 
Wszyscy mogliśmy popływać w basenach, 
skorzystać z masaży i biczy wodnych, poszaleć 
na zjeżdżalniach przeżyć przygodę w skalnej 
grocie i wygrzać się w łaźni parowej. Wrócili-
śmy z uśmiechem po całym dniu szaleństwa. 
Z radością mogę stwierdzić, iż w każdym z nas 
drzemie coś z dziecka i chęć zabawy.

Sołtys Jackowa
Marzena Drewa

 

 

ZAPROSZENIE
Mam zaszczyt zaprosić wszystkich, którzy 

mają ochotę się pobawić przy muzyce granej 
na żywo, na Festyn Rodzinny, który odbędzie 
się 29 czerwca na boisku w Jackowie.

Sołtys Jackowa 
Marzena Drewa

Sołectwo Kopalino – Lubiatowo

WYCIECZKA DO ZOO
W dniu 14.06.2013 r. w sołectwie odbyła się 

długo oczekiwana wycieczka do ZOO w Gdań-
sku – Oliwie. Pomysł na wyjazd w piątek za-
proponowany przez pana Wacka okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Frekwencja prawie 
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przekroczyła nasze możliwości, ale bardzo 
cieszę się z faktu, iż dzieci, młodzież, rodzice 
oraz opiekunowie tak licznie wzięli udział w 
wycieczce, za co bardzo dziękuję. W związku 
z udanym wyjazdem rodzi się kolejny pomysł 
na zorganizowanie w przyszłym roku podob-
nej wycieczki, na której dzieci i młodzież może 
wspólnie spędzić czas, poznać się i porozma-
wiać.

Z sołectwa wyjechaliśmy około godziny 
dziewiątej. Podróż przebiegła bez żadnych 
zakłóceń. Po przyjeździe, zakupiliśmy bilety 
i mogliśmy rozpocząć zwiedzanie. Naszym 
przewodnikiem był pan Wacek, który pro-
wadził całą grupę. Na początku były słonie, 
nie zabrakło również hipopotamów ukrywa-
jących się w wodzie, surykatki też były i to 
bardzo ciekawskie, dzieci od razu je bardzo 
polubiły. Do krótkiej przerwy zobaczyliśmy 
jeszcze wiele płazów, gadów i ptaków. A po 
odpoczynku były małpy, szczególnie jedna, 
która nie lubiła gości i lnianym workiem od-
ganiała wszystkich. Widzieliśmy szympansy, 
sarny, żubry, czerwone rybki, o których jedna 

z dziewczynek myślała, że to marchewki. Ze 
wszystkich zwierząt największe zaintereso-
wanie wzbudziły lamy, które pięknie do zdjęć 
nam pozowały, zajadając z apetytem trawę.

Po wyczerpującym i długim zwiedzaniu uda-
liśmy się w drogę powrotną. Mimo zmęczenia 
na hasło jedziemy do McDonalda w naszą 
młodzież wstąpiła nowa energia. Na miejscu 
każdy z uczestników otrzymał po hamburge-
rze. Oprócz tego dzieci same dodatkowo kupo-
wały sobie to, na co miały ochotę i tak scho-
dziły wszelkie zestawy, frytki, lody i napoje. Po 
napełnieniu naszych brzuszków ruszyliśmy w 
drogę powrotną.

W czasie drogi do domu rozdaliśmy wcze-
śniej zakupione słodycze, napoje i chipsy. Zo-
stały również wyróżnione dwie dziewczynki, 
które pomagały w zorganizowaniu wycieczki 
rozdając zgody i zgłaszając chętnych na wy-
jazd. W podziękowaniu otrzymały po dużej 
czekoladzie.

Wyjazd do ZOO został zorganizowany w ra-
mach dnia dziecka, na który mógł się wybrać 
każdy chętny z naszego sołectwa. Z wyjazdu 
skorzystały 44 osoby. Najmłodszymi uczestni-
kami były nasze dwulatki Lena i Jasiu, które 

wraz z babcią dzielnie pokonywały trasę wy-
cieczki, zachwycając się zwierzętami.

Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom, 
dzieciom, młodzieży, rodzicom i opiekunom 
oraz kierowcy, który dowiózł nas szczęśliwie 
do domów. Na koniec chciałbym podziękować 
Celinie, która wspiera mnie i bezinteresownie 
pomaga mi w każdym przedsięwzięciu. Jesz-
cze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Sołtys sołectwa Kopalino – Lubiatowo

SOŁECTWO SŁAJKOWO

Dzień dziecka w sołectwie 
Słajkowo

Dnia 02.06.2013 o godz. 13 na boisku w Żela-
znej zorganizowano festyn z okazji dnia dziec-
ka. Organizatorami byli: Sołtys Ryszard Kieza, 
Rada sołecka: Pani Halina Tillak, Pani Renata 
Tarnowska, Pan Stefan Wika oraz Radny Fran-
ciszek Fleming. W festynie uczestniczyło oko-
ło 50-cioro dzieci wraz z rodzicami. Przygoto-
wano wiele atrakcyjnych konkurencji: bieg 
w worku, strzały do bramki, slalom z piłką, 
tor przeszkód z piłką, bieg z jajkiem na łyżce, 
przeciąganie liny, mecz siatkówki, mecz piłki 
nożnej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty oraz 
słodkie poczęstunki. Po imprezach sporto-
wych rozpalono ognisko na którym uczestni-
cy upiekli kiełbaski. Na tę uroczystość został 
zakupiony sprzęt sportowy z funduszu sołec-
kiego tj.: siatka do siatkówki, różnego rodzaju 
piłki do gier zespołowych, badminton wraz z 
siatką, siatki do bramek, kosz do koszykówki, 
oraz trampolinę która była największą atrak-
cją dnia. Do zabawy przygrywała nam muzy-
ka pana Artura Piórkowskiego. Wszyscy mali 
uczestnicy festynu opuszczali boisko z uśmie-
chem.

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują:
Panu Andrzejowi Sylwester, który użyczył 

prądu
Panu Stanisławowi Łaszewskiemu za przy-

wóz drzewa na ognisko oraz Nadleśnictwu za 
przekazanie drzewa na ognisko.

Panu Andrzejowi Majtacz za zakup sprzętu 
sportowego.

Panu Ryszardowi Ulenberg za pomoc w ko-
szeniu boiska.

Panu Arturowi Piórkowskiemu za oprawę 
muzyczną

Panu Bartłomiejowi Uzdrowskiemu, Panu 
Marcinowi Bulczak i Pani Sylwii Kieza za po-
moc w organizacji.

Sołtys Ryszard Kieza

SOŁECTWO STARBIENINO

PIKNIK RODZINNY
 31 maja 2013 r. na boisku w Luble-

wie, dzięki współpracy Rady Sołeckiej i Pań z 
Koła Gospodyń Wiejskich Starbienino, a także 
pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Gminie Choczewo, od-
był się Piknik Rodzinny dla dzieci i wszystkich 
mieszkańców Sołectwa Starbienino.

 Organizatorzy zapewnili dzieciom 
mnóstwo atrakcji. Najwięcej radości sprawił 
wszystkim przyjazd klowna i szczudlarza, któ-

rzy przez cały czas trwania pikniku zabawiali 
nie tylko dzieci, przeprowadzając konkursy z 
nagrodami i ucząc śmiesznych tańców. Dla 
najmłodszych przygotowano dmuchane zjeż-
dżalnie, dla wszystkich watę cukrową, pokazy 
strażackie niezastąpionych strażaków ochot-
ników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocze-
wie, ognisko z kiełbaskami, a dla miłośników 
piłki nożnej mecz młodzież kontra dorośli, 
który zakończył się wygraną młodzieży (8:7). 
Do wieczora można było bawić się przy dźwię-
kach muzyki tanecznej, którą proponował za-
przyjaźniony DJ.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy pomogli w zorganizowaniu Pik-
niku, a także uczestnikom, którzy jak zawsze 
licznie przybyli na imprezę.

Sołtys Sołectwa Starbienino

S T R A Ż  P O Ż A R N A

“Strażak biegnie tam skąd inni uciekają…”

Wśród nich jest również strażak-ochotnik 
dh Władysław Skrzypkowski z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Choczewie, któr za wie-
loletnią oddaną służbę otrzymał najwyższe 
możliwe dla strażaka odznaczenie związkowe 
- Złoty Znak Związku nadany przez Prezydium 
Zarządu Głównego ZOSP RP.

O służbie, historii i ryzyku, jakie niesie ze 
sobą ta służba rozmawiam z dh Władysławem 
Skrzypkowskim.

w.w.: Strażacy to ludzie, którzy spieszą z 
pomocą o każdej porze dnia i nocy, ratu-
jąc ludzi oraz ich dobytek. Niejednokrotnie 
narażają przy tym własne życie. To służba 
trudna i wymagająca poświęceń. Jak się za-
częła Pana służba w OSP? Co skłoniło Pana 
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do zostania strażakiem?
dh Władysław Skrzypkowski: W Ochotniczej 

Straży Pożarnej służę od 1966 roku. Najpierw 7 
lat w Kierzkowie, potem 7 lat w Kopalinie, a od 
1982 roku w Choczewie, gdzie pełniłem funkcję 
Komendanta Gminnego ZOSP RP od 1990 r. do 
kwietnia 2011 r.

Swoją służbę w OSP zaczynałem w Kierzko-
wie, gdzie Komendant wpajał ochotnikom 
zasady obowiązkowości i żelaznej dyscypliny. 
Każdy z ochotników podczas akcji wiedział co 
ma robić i gdzie jest jego miejsce. W tamtych 
latach sprzęt, w który wyposażone były straże 
pożarne był nieporównywalnie gorszy od tego, 
którym dysponują obecnie. Wówczas do po-
żaru jeździło się konno, a dopiero potem cią-
gnikami z przyczepą. Również ubrania i buty, 
które mieliśmy na sobie podczas akcji były 
zupełnie inne niż teraz. Jednak wszystko to 
wtedy nie miało znaczenia, gdy zmobilizowa-
ni do działania i zarażeni pasją przez Komen-
danta z Kierzkowa, jeździliśmy do okolicznych 
pożarów, niejednokrotnie wracając do domu 
nad ranem w przemoczonych do „suchej nit-
ki” ubraniach.

w.w.: Pamięta Pan pierwszą akcję, w której 
uczestniczył?

dh W. Skrzypkowski: Pierwsza akcja, w któ-
rej uczestniczyłem to pożar stodoły w Kierzko-
wie. Natomiast następne, które dość dobrze 
pamiętam, to seria dużych nocnych pożarów 
w Choczewie.

w.w.: Co czuje strażak po udanej akcji?
dh W. Skrzypkowski: Trudno powiedzieć – 

„udana akcja”… Nie czuję specjalnie satysfak-
cji, gdyż każdy wyjazd, każde zdarzenie – po-
żar, czy też wypadek, to przecież jakaś ludzka 
tragedia… I tylko taka myśl towarzyszy każdej 
z takich sytuacji.

w.w.: Jak radził sobie Pan ze strachem, kie-
dy uczestniczył w niebezpiecznych akcjach? 

Jak można uodpornić się na dramatyczne 
widoki i stres, który niesie ta służba?

dh W. Skrzypkowski: Początkowo przeży-
wałem każdą akcję, potem szczególnie śmier-
telne wypadki drogowe. Determinacja i zaan-
gażowanie w walkę z żywiołem i w niesienie 
pomocy ludziom nie pozwala myśleć o stra-
chu i pomaga zachować tzw. zimną krew. W 
OSP strażak ochotnik nie może liczyć na po-
moc psychologiczną, którą otrzymują straża-
cy w Straży Zawodowej. U nas każdy sam dla 
siebie musi być terapeutą i psychologiem.

w.w.: Czy każdy może zostać strażakiem?
dh W. Skrzypkowski: Myślę, że nie każdy 

może być strażakiem. Nasi strażacy bardzo 
różnie reagują na trudne sytuacje, jeden nie 
może patrzeć na krew, inny mdleje przy cięż-
kim wypadku… Do bycia strażakiem potrze-
ba przede wszystkim, odwagi, przeszkolenia, 
umiejętności szybkiego podejmowania decyzji 
i rozsądku. Trudne widoki oczywiście przera-
żają, ale po jakimś czasie przychodzi moment, 
w którym jest się na to wszystko odpornym. 
Strażacy, którym nie udało się uodpornić na 
stres i przykre widoki musieli niestety  rezy-
gnować, bo podczas akcji nie ma miejsca na 
rozczulanie się nad sobą.

w.w.: Które z działań strażaka są najbar-
dziej niebezpieczne, które powodują naj-
większe zagrożenie?

dh W. Skrzypkowski: Każde ze zdarzeń, w 
których bierze udział strażak jest równie nie-
bezpieczne - pożar, wypadek drogowy, czy 
nawet usuwanie konarów drzew. Strażacy 
uczestniczą w zdarzeniach kiedy jest zagrożo-
ne życie i mienie ludzi. Nie są to tylko pożary. 
Obecnie strażacy ochotnicy mają praktycznie 
te same zadania i obowiązki co straż zawo-
dowa i nie tylko gaszą pożary. Również ratują 
ludzi w czasie katastrof budowlanych, wy-
padków drogowych oraz awarii chemicznych 
i ekologicznych. Od 01.01.1995 roku jednostka 

OSP Choczewo weszła w skład Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego mo-
mentu usprzętowienie ulegało stopniowemu 
zwiększeniu i udoskonaleniu – począwszy od 
nożyc hydraulicznych do cięcia poprzez ubra-
nia ochronne, aż do aparatów ratowniczych. 
Sam sprzęt jednak nie pomoże, zawsze powta-
rzam, że każdą akcję należy przeprowadzać „z 
głową”.

w.w.: Mimo dużego ryzyka, które wpisuje 
się w Waszą służbę, czy są wciąż chętni, by 
ją pełnić?

dh W. Skrzypkowski: Młodzi ochotnicy są, 
ale jest ich wciąż za mało. Strażak-ochotnik, 
w odróżnieniu od strażaka zawodowego spie-
szy z pomocą ludziom praktycznie społecznie. 
Co prawda ochotnikowi należy się ekwiwa-
lent za udział w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, ale są to naprawdę symboliczne kwoty 
za niejednokrotnie narażanie własnego życia 
i udział w ciężkich akcjach w nocy. Druho-
wie-ochotnicy wyjeżdżają do każdej akcji i 
działają wspólnie ze strażakami zawodowy-
mi ratując ludzi i ich mienie.

Z bycia strażakiem nie da się wycofać… 
Jeśli zdecydowałeś się raz, to zostajesz do 
końca. Bo cóż zrobić…? Sprzęt jest, ludzie 
potrzebują pomocy i zapewnienia poczu-
cia bezpieczeństwa, więc musimy być i my 
– strażacy, którzy to bezpieczeństwo im za-
pewniają.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie po-
dziękować członkom Zarządu OSP za to, że 
wystąpili z wnioskiem o przyznanie mi tego 
odznaczenia. Jestem im za to tym bardziej 
wdzięczny, że było to ostatnie wyróżnienie 
związkowe, które mógłbym jeszcze otrzy-
mać. Poza mną, ze wszystkich żyjących 
strażaków ochotników z Gminy Choczewo, 
odznaczenie takie posiada obecnie dh Alfred 
Rynko.

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
- WYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH -

W dn. 29.05.2013 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość „Powiatowych Obchodów Dnia Straża-
ka”. W trakcie uroczystości prowadzonej przez mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - wręczono odznaczenia, 
wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom komendy, strażakom - ochotnikom, osobom i instytucjom współpracującym z 
tutejszą komendą oraz zaangażowanym w ochronę przeciwpożarową. Na uroczystość przybyło wielu gości: m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Budnik, 
Kierownik Biura Poselskiego Posła Krystyny Kłosin, Kierownik Biura Poselskiego Posła Kazimierza Plocke, st. bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski 
Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi jednostek OSP, człon-
kowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, przedstawiciele instytucji, służb, inspekcji i straży współpracujących z 
komendą, a także weterani służby pożarniczej.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale wyróżnionym strażakom z naszej gminy:
- dh Władysław Skrzypkowski – Złoty Znak Związku nadany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP,
- dh Karol Wojciechowski – złoty medal ”Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

w Gdańsku,
- dh Wiesław Gębka i dh Wacław Seweryn - Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
- dh Leszek Krzeszowiec - Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
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MAJ W OSP SASINO
Koniec kwietnia i miesiąc maj był dla straża-

ków OSP Sasino miesiącem wytężonej pracy.

Z nominacji Zarządu Gminnego OSP Chocze-
wo wystartowaliśmy w plebiscycie organizo-
wanym przez Dziennik Bałtycki, Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Gdańsku i Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdań-
sku, nad którym patronat przyjął wojewoda 
pomorski, o tytuł najpopularniejszej jednostki 
OSP na Pomorzu. Dzięki poparciu lokalnej spo-
łeczności, kościoła na czele z zawsze nam życz-
liwym proboszczem ks. Grzegorzem, kolegów 
druhów z ościennych jednostek gminnych jak 
też przyjaciół z całej Polski, którzy odwiedzają 
nasze Sasino w sezonie letnim, udało nam się 
tę batalię wygrać. Za wygraną otrzymaliśmy 
niebagatelną jak dla nas kwotę 10.000 zł na 
zakup sprzętu i wyposażenia naszej jednost-
ki. W znacznym stopniu poprawi to nasze 
bezpieczeństwo podczas akcji, a tym samym i 
skuteczność naszych działań na rzecz bezpie-
czeństwa wsi. Dumni byliśmy z tego sukcesu. 
Miło było w zacnym gronie odbierać laury na 
uroczystości, która odbyła się w dniu 15 maja 
2013 r. w Dworze Artusa w Gdańsku. Dlatego 

też bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się 
do tego przyczynili. Dziękujemy za zaufanie, 
które nam powierzono, mamy nadzieję, że nie 
zawiedziemy. 

Sukces jest tym większy, że również nasz Ko-
mendant Gminny OSP dh Karol Wojciechow-
ski, człowiek jak mało kto zaangażowany w 
działalność ochotniczych straży, uzyskał mia-
no najpopularniejszego strażaka Ochotnika 
Pomorza. Mamy nadzieję, że władze gminy 
to docenią, i przynajmniej tak jak dotychczas 
będą nas wspierać.

Uczestniczyliśmy również w uroczystościach 
związanych ze świętem naszego patrona św. 
Floriana, które w tym roku organizowało OSP 
Kopalino, jak i w uroczystościach Bożego Ciała 
w naszej Parafii.

Braliśmy czynny udział w zawodach pożar-
niczych organizowany przez Zarząd Gminny 
OSP – tu niestety z nienajlepszym skutkiem, 
ale nie zawsze można wygrywać.

Najpopularniejszy nie znaczy najlepszy, dla-
tego też mamy motywację, aby i w tym wzglę-
dzie mierzyć wyżej. 

W tym okresie wystąpiła też duża ilość zda-

rzeń do których tak naprawdę jesteśmy powo-
łani. Najpoważniejsze z nich to akcja poszu-
kiwawcza pana Bernarda Quant zakończona 
sukcesem oraz pożar domu w Sasinie na ulicy 
Zielona Dolina, który udało się uratować.

Przy okazji dziękujemy synowi poszukiwa-
nego panu Bernardowi Quant za skierowane, 
a wydrukowane w ostatnich „Wieściach cho-
czewskich” dobre słowo. Miło jest wiedzieć, że 
doceniana jest nasza praca.

W ramach podziękowań za wsparcie zorga-
nizowaliśmy wraz z Radą Sołecką, festyn z 
okazji Dnia Dziecka. Były gry, zabawy i pokazy 
strażackie, w których wspierali nas druhowie 
z Choczewa.

Dziękujemy sponsorom tej uroczystości, a 
w szczególności Restauracji „Ewa Zaprasza”, 
PGE EJ1, Stowarzyszeniu „Latarnik”, klubowi 
Centrum Wzgórze Gdynia, pani Ani Gliniewicz 
oraz braci strażackiej, radzie sołeckiej i miesz-
kańcom.

Mamy nadzieję, że  nasi milusińscy byli za-
dowoleni.

                                                                                           
W imieniu Zarządu OSP Sasino

dh mgr Zbigniew Gapiński

Przedszkolny konkurs piosenki 
„Śpiewajmy razem”

19 czerwca 2013 r. przedszkolaki z Samorzą-
dowego Przedszkola w Choczewie były gospo-
darzami Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Na 
nasze zaproszenie odpowiedziały wszystkie 
punkty i oddziały przedszkolne z terenu naszej 
gminy. Nie zawiedli także nasi rówieśnicy z 
Samorządowego Przedszkola w Kostkowie. 
Była to już druga impreza z udziałem okolicz-
nych przedszkoli. W roku 2011 r. spotkaliśmy 

się na przeglądzie tanecznym pt. „ Tańcz z 
nami”.

Wśród zaproszonych gości w  uroczystości 
uczestniczyli:

Z-ca Wójta Gminy Choczewo - Pani Marzena 
Górnisiewicz, Kierownik Gminnego Zespołu 
Oświaty - Pani Wioletta  Syrewicz, Pani Hanna 
Huk  oraz Pan Mateusz Radziejewski, którzy 

jednocześnie zasiedli w jury. 

Wśród piosenek śpiewanych przez dzieci były 
te bardziej znane, jak np. „Ogórek”, „Szczotka 
pasta”, „Krasnoludki”, ale także inne. Wielkie 
brawa otrzymała dziewczynka, która zaśpie-
wała piosenkę „Zawsze niech będzie słońce”.

Nie zabrakło również hitu zespołu Weekend 
pt. „Ona tańczy dla mnie”.

Wszystkie przedszkolaki zaprezentowały 
się wybornie. Nie było widać śladu tremy i 
zdenerwowania. Jury postanowiło przyznać 
wszystkim uczestnikom wyróżnienia. Każda z 
grup „wyśpiewała” dla swojej placówki nagro-
dy: gry edukacyjne i puzzle.

Po obiedzie, na uczestników czekał słodki po-
częstunek oraz zabawa na powietrzu prowa-
dzona przez grupę animatorów Pomarańczo-
wy Cylinder z Torunia.

Dziękujemy pracownikom kuchni za pyszny 
obiad a dyrekcji Zespołu Szkół za udostępnie-
nie  sal gimnastycznej.

Pracownicy przedszkola

Informacja
W tym roku mija 5 lat od otwarcia Samorzą-

dowego Przedszkola w Choczewie. W związku 
z jubileuszem zapraszamy na wystawę foto-
graficzną pt. „Pięć lat w obiektywie” do Cen-
trum Informacji Turystycznej w Choczewie.

S A M O R Z Ą D O W E  P R Z E D S Z K O L E  W  C H O C Z E W I E
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Dwudniowe obchody Dnia Dziecka przez milusińskich z S.P.Ciekocino
Uśmiech, radość, zadowolenie… - można byłoby pisać i pisać- tak było podczas obchodów Dnia Dziecka. 
Jednego dnia spotkanie w Rzucewie z pracownikami Jednostki Wojskowej 3936 w dniu 04.06.2013r. Uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę 

i pokaz sprzętu zasadniczego będącego na wyposażeniu Jednostki, sprzętu Straży Granicznej, ładowania rakiet na wyrzutnie. Największym 
jednak zainteresowaniem okazała się możliwość strzelania przez uczniów z broni ASG oraz tresura i pokaz działania psa służbowego Straży 
Granicznej. Pomimo nieciekawej pogody, wszyscy rozgrzali się przy wojskowej grochówce i pieczonych kiełbaskach.

Drugi dzień - zupełnie inny. Dzięki pracownikom Gminy Choczewo i innym ludziom dobrego serca - uczniowie spędzili ten dzień na zaba-
wie. Uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach, zabawach na dmuchanych zamkach, spotkaniu z pracownikami nadleśnictwa Choczewo, 
przedstawicielami Spółdzielczego Banku Kaszubskiego, strzelaniu z broni, przejażdżce starymi ciągnikami oraz uczestniczyli w przejażdżkach 
konnych. Niesamowitym punktem tego dnia okazała się darmowa „wata cukrowa, popcorn” oraz lody, a w szczególności Straż Pożarna i niesa-
mowita piana. Ten dzień był dniem niesamowitych wrażeń.

Z całego serca uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciekocinie dziękują wszystkim za tak wspaniałe dwudniowe obchody ich święta. Z pewnością 
długo będą mieli co wspominać.

Małe smyki w „Smykolandii”
W szkole powtórki przerobionego materiału z całego roku- pomyśleć nuda. Ale jest to także okres wycieczek krajoznawyczych, biwaków itp. 

Dzięki życzliwości p. Małgorzaty Parylak oraz organizatorce wycieczki do Lęborka p. Klaudii Jędruch uczniowie klasy II S.P. Ciekocino wraz z 
przedszkolakami z Lublewka, Ciekocina i Zwartowa „Radosna przystań” spędzili miło czas w „Smykolandii” - w bajkowej sali zabaw stworzonej po 
to, by dawać dzieciom frajdę. Liczne atrakcje np.: tor przeszkód, zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, labirynty, trampolina, armatki pneumatyczne, 
sprawiły iż każdy maluch, nawet ten najbardziej wymagający, znalazł tu coś dla siebie. Nieograniczona fantazja dzieci pozwoliła na wymyślanie 
przeróżnych zabaw, które w połączeniu z dwupoziomową platformą do zabawy, przeobrażały się w niesamowitą przygodę. Maluchy spisały się na 
medal - dla niektórych był to pierwszy wyjazd bez rodziców a starsi uczniowie mogli wykazać się swoją opiekuńczością wobec mniejszych dzieci. 
Uczniowie klasy II dziękują za mile spędzony czas.
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Wytańczyli wyróżnienie
Zawsze w pierwszą niedzielę czerwca Wierzchucino gości dziecięce, szkolne folklorystyczne zespoły kaszubskie. W tym roku do sąsiedniej gminy 

zjechało 11 zespołów, ocenianych pod kątem tańca, stroju, gwary i śpiewu. W taneczno-wokalnych potyczkach zdecydowali się wziąć udział także 
nasi uczniowie z klas V i VI szkoły w Ciekocinie. 

Mimo iż był to zaledwie drugi publiczny występ, w dodatku w pożyczonych strojach i bez specjalnych tanecznych butów, to ciekocińscy artyści 
wręcz olśnili publiczność i organizatorów. Jury doceniając wysiłek naszych tancerzy, nagrodziło ich wyróżnieniem i finansową nagrodą w wy-
sokości 200 złotych. 

Teraz tylko wystarczy zainwestować w stroje, instrumenty i próby tańca oraz śpiewu i już możemy się szykować do podboju scen całego świata! 

Gratulujemy tancerzom i opiekunom - pani Agnieszce Książek oraz państwu Anastasii i Markowi Czarnowskim.

Wycieczka do Lęborka i okolic w dniu 27 maja
Dzieci uczęszczające na Świetlicę Środowiskową w Sasinie i Ciekocinie uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Lęborka i okolic w dniu 27 

maja 2013. Celem wyjazdu było zapoznanie z terenem i pogłębienie wiedzy na temat historii Lęborka i okolicy, jak również poznanie ciekawych 
miejsc położonych blisko miasta. W muzeum uczniowie obejrzeli film historyczny o Lęborku. Następnie zwiedzili baszty. Przewodnicy z muzeum 
bardzo ciekawie opowiedzieli o przeszłości znaczących miejsc tegoż miasta. Potem wszyscy przeszli ścieżką gotycką, jak również zapoznali się 
z zegarami słonecznymi. Kolejną atrakcją po zwiedzeniu najciekawszych zakątków Lęborka było obejrzenie bajki w kinie. W drodze powrotnej 
dzieci odwiedziły miejscowość Wilkowo, znaną z REKORDÓW ŚWIATA. Zobaczyły najdłuższą deskę świata oraz hulajnogę, największą cegłę, a także 
tegoroczny wielki chodak. Po obejrzeniu rekordów był grill z kiełbaskami, które po dniu pełnym wrażeń wyjątkowo smakowały. W między czasie 
odbył się również konkurs wiedzy z wiadomości poznanych na wycieczce. W Wilkowie, w miłej i przyjaznej atmosferze gospodarzy, dzieci bardzo 
przyjemnie spędziły czas. Wycieczka udała się i wszyscy szczęśliwie wrócili do domów.

W imieniu uczestników wycieczki składam serdeczne podziękowanie Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Choczewo za umożliwienie nam wyjazdu na tę wycieczkę oraz p. Annie i Rafałowi Misztal, jak i „Stowarzyszeniu Przyjazna Szkoła w Ciekocinie” 
za pieczywo i kiełbaski.

                                                                      Opiekunka Świetlicy
                                             Środowiskowej

 Beata Wrąbel 
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SUKCES NASZYCH

SZÓSTOKLASISTÓW
W „SPRAWDZIANIE 2013” !

Z danych przedstawionych przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku wyni-
ka, że… „do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. 
przystąpiło w okręgu OKE w Gdańsku 41 950 
uczniów. Za poprawne wykonanie wszystkich 
zadań szóstoklasista mógł otrzymać 40 punk-
tów. (…)”. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cho-
czewie świetnie poradzili sobie w tym roku 
z zadaniami egzaminacyjnymi. Średnia, jaką 
uzyskali to 23,69 pkt. (na 40), co odpowiada 
średniej wojewódzkiej. Średnia gminy wynio-
sła 22,46 pkt. 

W rankingu Szkół Podstawowych Powiatu 
Wejherowskiego uczniowie ze szkoły w Cho-
czewie uplasowali się na 15 pozycji, natomiast 
w rankingu gmin i miast Powiatu, gmina 
Choczewo zajęła 10 miejsce.

Do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 
w tym roku szkolnym 55 uczniów, 17 z nich 
miało dostosowane warunki egzaminu ze 
względu na dysleksję. Aż 16 uczniów uzyskało 
wysokie wyniki tj. średnią 30 i powyżej (na 40 
pkt), żaden z uczniów nie ma wyniku jednocy-
frowego. Gratulujemy uczniom i dziękujemy 
nauczycielom!

TURNIEJ WIEDZY
SAMORZĄDOWEJ

„JESTEM ZA I DZIAŁAM” !
W dn. 22.05.br odbył się konkurs wiedzy o sa-

morządzie terytorialnym „Jestem i działam” 
pod patronatem Przewodniczącego Rady Gmi-
ny pana Krzysztofa Łasińskiego. Głównym 
celem konkursu było rozwijanie i pogłębia-
nie zainteresowań ideą samorządności oraz 
przygotowanie młodych ludzi do aktywnego 
uczestnictwa w życiu publicznym.

W turnieju udział wzięły 6-osobowe zespoły 
z każdej klasy gimnazjum. Uczniowie wyka-
zali się bardzo dużą wiedzą i kreatywnością… 
Pierwsze miejsce zajął zespół z klasy III a w 
składzie: J. Goyke, D. Płotka, P. Szur, A. Zapora, 
A. Skrzypkowska, Sz. Mlaś, II miejsce przyzna-
no klasie I a: A. Fidurska, A. Rynko, K. Fusow-
ska, T. Joachimiak, P. Kowalska, D. Spychal-
ska, natomiast III – klasie III b: A. Łasińska, 
Sz. Borowski, K. Wyszecka, A. Ficek, K. Wejer, 
A. Grabiński.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby” 
komisja wybrała najciekawsze plakaty na 
temat: „Euroregion Bałtyk” i nagrodziła wy-
konawców: K. Wejer, I. Witkowska, M. Sarzyń-
ska, M. Grabowska i P. Szur. Na zakończenie 
uczennice klasy II b podsumowały projekt 
„Dzieje Gminy Choczewo”. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni, a pierwsze trzy 
miejsca wyróżniono nagrodami specjalnymi. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluje-
my!KONCERT

„MOJE BIESZCZADY”
Dnia 06.06.2013 r. o godz. 18.00 w holu Ze-

społu Szkół w Choczewie odbył się koncert 
pt. „Moje Bieszczady” w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz instru-
mentalistów zaprzyjaźnionych ze szkołą.

Uczniowie przedstawili zebranym nastrojo-
wy program słowno-muzyczny dedykowany 
wszystkim miłośnikom dobrej muzyki i tury-
stycznych klimatów. Występ nawiązywał już 
do nadchodzących wakacji, zachęcał do waka-
cyjnych wyjazdów i wędrówek malowniczymi 
szlakami Bieszczad.

Koncert przygotowali opiekunowie chóru 
szkolnego – p. Katarzyna Sychowska oraz p. 
Mateusz Radziejewski.

Podsumowanie projektu 
edukacyjnego

„Jestem bezpieczny!”
„Musimy budować świat, w którym żadne dziecko 

nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i 
bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze 

wolnej od lęku i niepokoju”.
Jan Paweł II

20 maja 2013 r. w Zespole Szkół im. Unii Eu-
ropejskiej odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu edukacyjnego „Jestem bezpieczny!”. 
Miał on na celu kształtowanie pozytywnych 
i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w 
sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, 
a nawet życiu.

Inicjatorem i koordynatorem projektu była p. 
Renata Banaś. Realizowany był w roku szkol-
nym 2011/2012 oraz 2012/2013 w grupie dzieci 
od 5 do 8 lat.

Uroczystość prowadziła p. Renata Banaś: 
„(…) Priorytetem naszej szkoły jest zapewnie-
nie swoim podopiecznym całodziennego psy-
chofizycznego bezpieczeństwa. Nie mniej waż-
nym zadaniem jest zwrócenie dzieciom uwagi 
na takie sytuacje życiowe, w których należy 
zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie 
im, w jaki sposób to czynić. (…) W szkole, jak i 
w domu, dzieci coraz częściej stają się ofiarami 
wypadków, chorób przewlekłych, zmiennych 
stanów emocjonalnych. Zagadnienie szeroko 
pojętego ich bezpieczeństwa zyskało nowy wy-
miar. Skłania to nas, wszystkich pracowników 
szkoły, a głównie nauczycieli - wychowawców, 
do podejmowania działań podnoszących zakres 
bezpieczeństwa, a także świadomość wycho-
wanków w zakresie unikania zagrożeń”.

Realizacja głównego celu zawartego w pro-
jekcie, w ramach edukacji dzieci odbywały się 
w poszczególnych blokach tematycznych:

• W roku szkolnym 2011/2012: „Bezpiecz-
nie na drodze”; „Bawimy się wesoło i 
bezpiecznie w szkole i w domu”; „Obcy 
– niebezpieczny!”; „Halo…straż pożar-
na?”; „Jak dbać o zdrowie?” – prowadzą-
ce: p. Renata Banaś, p. Wiesława Okoń; 
w obecnym roku szkolnym – doskona-
lenie przez wychowawców.

• W roku szkolnym 2011/2012: „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”; „Zdrowe sto-
py i kręgosłup to podstawa”; „Oglądam 
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świat zdrowymi oczami”; „Segregując 
odpady dbam o środowisko, w którym 
żyję”; „Dbam o zęby, więc mam pięk-
ny uśmiech”; „Witaminki, witaminki 
dla chłopczyka i dziewczynki”; „One są 
wśród nas” - prowadzące: p. Renata Ba-
naś, p. Wiesława Okoń; w następnym 
roku szkolnym – doskonalenie przez 
wychowawców.

Druga część akademii była poświęcona 
rozdaniem dyplomów ukończenia udziału 
klas w projekcie, dyplomy i główne nagrody 
za zajęcie I, II, III miejsc oraz wyróżnienia, a 
także słodkie nagrody pocieszenia. W końcu 
najważniejszy moment oczekiwany przez dla 
dzieci z wyróżnieniem … dnia 13.05.13 r. - wy-
jazd na basen do hotelu „Victoria” w Bolszewie 
oraz  do Summer Baby wielopoziomowej sali 
zabaw w Wejherowie. Sponsorem nagród byli: 
p. Krzysztof Detlaff, p. Zofia Banaś-Nalepka i 
Marcin Nalepka, p. Agnieszka i Paweł Kowal-
cze oraz inicjator projektu p. Renata Banaś.

Prezentację projektu zakończył taniec w 
wykonaniu dzieci z kółka gimnastyczno-ta-
necznego ZS pod czujnym okiem p. Natalii Ko-
walewskiej. Również ich nie ominęła niespo-
dzianka. Otrzymali dyplomy z wyróżnieniem 
za udział w Powiatowym Turnieju Formacji 
Tanecznych w Bolszewie.

Renata Banaś

U MAMY JAK W NIEBIE
Dnia 27 maja 2013 r. w klasie III a Szkoły Pod-

stawowej w Choczewie w scenerii jak w ko-
smosie odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Matki. „Róże czerwone, czerwone piękne róże 
dla naszej mamy, domowej wróżki najlepszej 
z wszystkich wróżek” - tymi słowami przywi-
taliśmy nasze najukochańsze osoby. Podczas 
występu recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy 
piosenki. Z okazji tego pięknego święta, które 
jest celebrowane w wielu miejscach świata, 
życzyliśmy swoim mamom wiele lat zdrowia, 
szczęścia i sukcesów na swojej drodze. 

Niewątpliwie życzenia płynące z małych, ale 
jakże gorących serduszek wywołały radość i 
wzruszenie na twarzach dumnych mam i … 
jednego taty. Na koniec wręczyliśmy mamom 
laurki i czerwone róże. Następnie zaprosili-
śmy rodziców na słodki poczęstunek i kawę, 

podczas którego rodzice  dzielili się wraże-
niami z uroczystości. Nasz Układ Słoneczny, 
który wykonaliśmy z balonów i starych gazet, 
do dzisiejszego dnia podziwiają uczniowie z 
innych klas.

Dziękujemy naszej Pani Mirosławie Rudnic-
kiej za przygotowanie przedstawienia i Pani 
Grażynie Olszowiec za użyczenie granatowego 
materiału „naszego Nieba”.

Uczniowie klasy III a
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W sobotę, 01.06.br na obiekcie GOSiR w 
Choczewie odbył się „I Międzygminny Mło-
dzieżowy Bieg Przełajowy Szlakiem Jeziora 
Choczewo”, podczas którego rywalizowało 20 
dziewcząt i chłopców, reprezentujących szko-
ły gimnazjalne w Gniewinie, Wierzchucinie i 
Choczewie.

Organizatorem zawodów było Stowarzysze-
nie LKS „Latarnik” Choczewo, Urząd Gminy w 
Choczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Cho-
czewie i… Koło Gospodyń Wiejskich w Starbie-
ninie a honorowy patronat nad imprezą objął 
Starosta Wejherowski – Pan Józef Reszke, któ-
ry ufundował trzy piękne puchary dla najlep-
szych szkół w klasyfikacji zespołowej.

Punktualnie o godz. 11:00, 5 dziewcząt i 15 
chłopców wybiegło na liczącą sobie 3500 me-
trów trasę do Jeziora Choczewskiego i z po-
wrotem. Emocje były ogromne, a na półmetku 
zawodów prowadził… Krzysztof Kankowski 
z Gniewina. Kilka minut później, ku wielkiej 
radości miejscowych nauczycieli WF: Henry-
ka Rynko i Wojciecha Paździo, na stadion jako 

pierwszy wbiegł z dużą przewagą nad rywa-
lami… Przemysław FRYC – uczeń klasy II c 
gimnazjum w Choczewie, który na mecie uzy-
skał bardzo dobry czas – 13 minut i 81 setnych 
sekundy!!! Niespełna 41 sekund później fini-
szował Krzysztof KANKOWSKI z Gimnazjum 
w Gniewinie, a 3 sekundy po nim – Szymon 
RESZKE z Gimnazjum w Wierzchucinie. Na 
XVI miejscu finiszowała najlepsza z dziewcząt 
– Alicja KALETA z klasy III c Gimnazjum w Cho-
czewie (19:51,80). 

Klasyfikację zespołową wygrało Gimnazjum 
w Choczewie, przed Gimnazjum w Gniewinie i 
Gimnazjum w Wierzchucinie. 

Sześciu najlepszych zawodników otrzymało 
bardzo atrakcyjne nagrody, za I miejsce – sku-
ter „Router Bassa”, II miejsce – cyfrowy aparat 
fotograficzny „Nikon”, III miejsce – netbook, 
IV miejsce – namiot ze śpiworem, V miejsce 
– radiomagnetofon CD, VI miejsce – odtwa-
rzacz video MP4, najlepsza zawodniczka bie-
gu otrzymała ponadto… tablet z klawiaturą! 

Wśród pozostałych uczestników biegu roz-
losowano również 3 plecaki firmy „Wenger”, 
natomiast ostatnia zawodniczka, która ukoń-
czyła biega na XX miejscu otrzymała dodatko-
wo… odtwarzacz MP4.

Po biegu wszyscy uczestnicy zawodów i za-
proszeni goście, m.in. Wiesław GĘBKA – Wójt 
Gminy Choczewo, Wacław SEWERYN – rad-
ny Powiatu Wejherowskiego a jednocześnie 
przedstawiciel Starosty Wejherowskiego i To-
masz BAŁUK – właściciel Pałacu w Ciekocinku, 
mogli posilić się pyszną grochówką, przygoto-
waną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Star-
bieninie. Nad bezpieczeństwem imprezy czu-
wali strażacy z OSP w Choczewie, którym raz 
jeszcze składamy serdeczne podziękowania. 

Do zobaczenia za rok… na „II Międzygmin-
nym Młodzieżowym Biegu Przełajowym Szla-
kiem Jeziora Choczewskiego” 

(Marek Drzewowski)

SUKCESY CHOCZEWSKICH GIMNAZJALISTÓW W BIEGU PRZEŁAJOWYM 

NA ŻAGLÓWKI – AHOJ!
Dzięki uprzejmości Choczewskiego Centrum 

Kultury – Pana Roberta Lorbieckiego, cho-
czewscy harcerze oraz zuchy uczestniczą dwa 
razy w tygodniu w zajęciach żeglarskich na 
wodach Jeziora Żarnowieckiego pod czujnym 
okiem drużynowych – Doroty i Radka Grabiń-
skich. 

W 10 WLDH „WILKI” mamy harcerzy z pa-
tentami żeglarskimi oraz motorowodnymi, 
więc możemy spokojnie żeglować. Starsi ko-
ledzy szkolą również nasze zuchy, którym 
żeglarstwo bardzo się spodobało. Dodatkowo 
przygotowaliśmy zajęcia żeglarskie dla kl.6 b z 
Choczewa w trakcie trwania ich biwaku. 

Uwielbiamy żeglować i zawsze będziemy 
zachęcać wszystkich do tej formy spędzania 
czasu, poza tym żagle uczą współpracy i od-
powiedzialności za drugą osobę. Na żaglówce 
obowiązują ściśle określone zasady i prawa, 
które należy przestrzegać. Ahoj, Żeglarze!

ZUCHY I HARCERZE Z „DZIESIĄTEK” Harcerski zastęp jeździecki
Na początku maja 2013r. w 10 WLDH „WILKI” 

powstał harcerski zastęp jeździecki przy Stajni 
Choczewo. Harcerze pracują na rzecz zwierząt 
oraz jeżdżą konno. Czyszczą konie i karmią je. 
Ostatnio przygotowywali – korowali słupki do 
ogrodzenia dla koni. Praca przy zwierzętach 
sprawia im niemało satysfakcji. Część har-
cerzy doskonale już jeździ konno, pozostali 
zaczynają opanowywać tę sztukę. Zbiórki w 
Stajni Choczewo odbywają się w każdą sobotę, 
a gdy mamy chwilkę, również w tygodniu po 
lekcjach. 

10 WLDH „WILKI”

Z U C H Y  I  H A R C E R Z E
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W dniu 14 czerwca br. o godz.4.oo rano wyru-
szyliśmy na wspaniałą wyprawę trasą Ojców 
- Łagiewniki – Kalwaria Zebrzydowska –Kra-
ków - Wadowice – Oświęcim pod przewodnic-
twem Pani Anieli Siemczuk.

W Ojcowie byliśmy późnym popołudniem. 
Weszliśmy na dziedziniec Zamku na Piesko-
wej Skale, widzieliśmy Maczugę Herkulesa a 
przejeżdżając piękną Doliną Prądnika odwie-
dziliśmy maleńki kościółek na rzece, gdzie 
uczestnicy zebrali się do wspólnego zdjęcia. 
Mimo zmęczenia podróżą byliśmy bardzo za-
dowoleni. Nocleg w Kalwarii Zebrzydowskiej 
w Domu Pielgrzyma przywrócił nam siły do 
dalszej wędrówki.

DZIEŃ II - Rano wysłuchaliśmy Mszy Św. 
przeżywając odsłonę cudownego obrazu MAT-
KI BOŻEJ. Czekał na nas Kraków z jego niesa-
mowitymi zabytkami. Przy pomniku SMOKA 
WAWELSKIEGO wysłuchaliśmy przewodniczki 
opowiadającej o bogatej historii Krakowa, o 
GROBACH KRÓLEWSKICH, KOŚCIELE MARIAC-
KIM, RYNKU KRAKOWSKIM, które później 
zwiedziliśmy, a pod DZWONEM ZYGMUNTA 
zrobiliśmy na pamiątkę wspólne zdjęcie. Po-
tem przejazd do Łagiewnik gdzie zwiedzili-

śmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Bogate 
wnętrze kościoła i jego historia to nasze na-
rodowe dziedzictwo. Trzeba o tym pamiętać, 
że odwiedzając je zdobywamy nie tylko wie-
dzę, ale ubogacamy samych siebie. Wrażenia 
z tego wyjazdu są naszą największą zdobyczą.

Przejazd do Wadowic. Tam obejrzeliśmy DOM 
„Jana Pawła II” zwiedzając również Bazylikę w 
Wadowicach. Oczywiście słynne „Kremówki 
Ojca Świętego” są rewelacyjne. Jedliśmy je w 
kawiarni na rynku miasta. Jadłam już „Kre-
mówki” w innych cukierniach w Polce, nie-
stety to były okropne podróbki. TYLKO TUTAJ 
MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE JADŁ JE NASZ śp. JAN 
PAWEŁ II smakują najlepiej i są zawsze świeże.

Dzień trzeci rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, 
później śniadanie i przejazd do Oświęcimia i 
Brzezinki. Obóz śmierci AUSCHWITZ BIRKENAU 
miejsce pamięci narodowej i muzeum sprawi-
ło na nas wstrząsające wrażenie. Napis „AR-
BEIT MACHT FREI” /praca czyni wolnym/ nad 
głównym wejściem do Auschwitz I lub Brama 
Śmierci w Auschwitz II Birkenau, przez którą 
przejeżdżały pociągi z deportowanymi do obo-
zu ludźmi, umożliwiają zapoznanie się z tra-
gicznymi wydarzeniami sprzed kilkudziesię-

ciu lat, które na zawsze naznaczyły tę ziemię. 
Nie można opisać słowami tego miejsca, trze-
ba tutaj być, żeby to pojąć. W tych obozach zgi-
nęło co najmniej 1,1 mln Żydów przywożonych 
ze wszystkich krańców okupowanej Europy, 
blisko 150 tys. Polaków, głównie więźniów 
politycznych, ok. 23 tys. Cyganów i ponad 15 
tys. Sowieckich jeńców wojennych oraz kilka-
naście tysięcy więźniów innych narodowości.

Po wyjeździe z Oświęcimia długo nie mo-
głam dojść do siebie. Uzmysłowiłam sobie, że 
jestem szczęśliwą osobą, której niedane było 
przeżyć takiej tragedii. Jest to potężna dawka 
wrażeń którą każdy Polak powinien poznać.

Taką znakomitą okazją są wycieczko-piel-
grzymki organizowane przez Panią Anielę 
Siemczuk. Mieliśmy znakomicie przygoto-
wany program, dobre noclegi i obiadokola-
cje, zagwarantowani przewodnicy przybliżali 
nam historię tych miejsc, które zwiedzaliśmy. 
Marszruta była przystosowana do najsłab-
szej uczestniczki tej wycieczko- pielgrzymki. 
Bardzo piękna była też oprawa duchowa Pani 
Haliny Klareckiej, wspomagani śpiewnikami 
mogliśmy się łatwiej modlić i śpiewać. Odby-
wało się to podczas przejazdów autokarem.

Jechałam razem ze wszystkimi mając spe-
cjalną intencję, więc ta podróż była dla mnie 
ważna i duchowa. Pozwoliła mi również na 
odnowienie wiadomości z historii Polski. 
Ważny też był dla mnie niski koszt tego wy-
jazdu i perfekcyjne wykonanie programu. Co 
prawda marzyła nam się również trasa drogi 
krzyżowej Kalwarii Zebrzydowskiej, niestety 
nie było już na to czasu. Wpisuję się na listę 
pozytywnie zakręconych na takie wyjazdy.

Jestem szczęśliwa, że mogłam w tym uczest-
niczyć.

Wanda Genowefa Błahuszewska

Wycieczko-Pielgrzymka z gminy Choczewo

B I B L I O T E K A
Czwartkowy wieczorek

z poezją
23 maja spotkali się w naszej Bibliotece pa-

sjonaci poezji z terenu Gminy Choczewo. W 
tym sympatycznym gronie nie zabrakło tak-
że uczestników tegorocznego Gminnego Kon-
kursu Literackiego pn. „Co mi w duszy gra”. 
Pierwszym punktem spotkania było bowiem 
wręczenie nagród laureatom tego konkursu, 
a dokonały tego Pani Marzena Górnisiewicz - 
Wicewójt Gminy Choczewo wraz z Panią Beatą 
Żuk - Kierownik naszej Biblioteki.

Po wręczeniu nagród nadszedł czas na kilka 
słów podsumowania z ust członków Komi-
sji Konkursowej, która wyłoniła zwycięzców 
konkursu. Głos zabrali więc: Pan Marek Dzię-
gielewski oraz Pani Teresa Wierska, którzy 
podzielili się z zebranymi swoimi wrażeniami 
po przeczytaniu wierszy i opowiadań.

Tegoroczni laureaci:
Kategoria: poezja
I miejsce: Pan Piotr Konczak
II miejsce: Pani Magdalena Markuszewska
II miejsce: Pan Piotr Radczuk
III miejsce: Pan Paweł Zondziuk
Wyróżnienia: Pani Marta Łasińska, Pani Ja-

nina Gedecka

Kategoria: proza
I miejsce: Pani Katarzyna Żuk
II miejsce: Pani Agata Knapińska

Stałym elementem spotkania jest też czyta-
nie swoich własnych, lub  ulubionych wierszy. 
Zaczął Pan Piotr Konczak - zdobywca I nagro-
dy, który przeczytał swoje wiersze. Fragment 
własnej twórczości oraz utwór Lermontowa 
pt. „Żagiel” zaprezentowała Pani Teresa Wier-
ska. Własny wiersz odczytała też Pani Edyta 
Korth, a konkursowe utwory mniej śmiałych 
uczestników przedstawiły Panie: Marzena 
Górnisiewicz i Wioletta Wójcik.

W dalszej części wieczorku nie zabrakło rów-
nież dyskusji nad tematem kolejnego konkur-
su literackiego, coraz bardziej rozluźniała się 
też atmosfera dzięki dowcipom opowiadanym 
przez niektórych gości. Niestety, każde spo-
tkanie musi się kiedyś zakończyć, ale mamy 
nadzieję, że następny „Czwartkowy wieczorek 
z poezją” zgromadzi równie wielu pasjonatów 
poezji. 

Lekcje biblioteczne
W miesiącu maju gościliśmy w naszej Biblio-

tece szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w 
Choczewie. Wzięli oni udział w lekcjach biblio-
tecznych poświęconych czasopismom.  Przy 

pomocy pogadanki, pracy z tekstem i analizy 
różnych czasopism  młodzież poznawała typy 
prasy, historię jej powstania oraz jej funkcje 
i cechy. 

Wręczenie nagród
w Konkursie

„Najpiękniejsza moja 
Mama”

28 maja miało w naszej Bibliotece miejsce 
bardzo miłe wydarzenie. Było nim wręczenie 
nagród laureatom Konkursu „Najpiękniejsza 
moja Mama”, który Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Choczewie organizowała wspólnie z 
choczewskim Stowarzyszeniem STEK „Wspól-
na Przyszłość”. 

Nagrody wręczali: Pani Marzena Górnisie-
wicz - Wicewójt Gminy Choczewo, Pan Michał 
Bianga - Prezes Stowarzyszenia STEK, oraz 
Pani Aldona Polesa - członkini Stowarzyszenia 
STEK.

Nagrodę specjalną od Koła Gospodyń Wiej-
skich w Starbieninie wręczyła Pani Aniela 
Siemczuk.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstun-
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kiem.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzię-
ły udział w konkursie i zapraszamy do udziału 
w kolejnych.. 

Nasza Gmina Czyta
Dzieciom

21 maja w naszej Bibliotece miało miejsce 
spotkanie poświęcone Dniu Matki, a odbyło 
się ono w ramach projektu „Nasza Gmina Czy-
ta Dzieciom”.

Pierwszoklasistom ze Szkoły Podstawowej w 
Choczewie czytała Wicewójt Gminy Choczewo 
Pani Marzena Górnisiewicz. Po zakończeniu 
czytania gość obdarował dzieci czekoladka-
mi i rozpoczęły się warsztaty plastyczne. Po-
prowadziła je wychowawczyni klasy Pani Iza 
Urbowska, pod której okiem dzieci wykonały 
laurki dla swoich mam. 

E. Wójcik

 Podsumowanie akcji
„Ożywić pola”

Rok kaczki
w Zespole Szkół w Choczewie
W dniu 5 czerwca 2013 roku klasa II b gimna-

zjum i VI c szkoły podstawowej w Choczewie o 
godzinie 10:00 wyjechały do Leśnictwa Młot - 
obwód nr 41 Koła Łowieckiego „Jeleń” Gdańsk.

Na miejscu powitał nas pan leśniczy Tadeusz 
Piankowski, a następnie przybliżył młodzieży 
problemy związane z obszarami chronionego 
krajobrazu - Natura 2000.

Laureatom konkursu fotograficznego pod ty-
tułem „Podpatrujemy ptactwo wodne” wręczo-
ne zostały dyplomy i nagrody rzeczowe, ufun-
dowane przez Nadleśnictwo Choczewo.

Koło Łowieckie „Jeleń” na ręce pani Beaty 
Żuk złożyło na piśmie podziękowanie za wie-
loletnią współpracę w tworzeniu wystaw ło-

wieckich „Hubertus”.

Młodzież szkolna z dużą uwagą wysłuchała 
sygnałów łowieckich, wykonanych na rogu 
przez pana leśniczego z Chynowa Macieja Re-
wersa.

Przy ognisku i pieczonych kiełbaskach uczy-
liśmy się razem piosenki myśliwskiej „Jeśli 
kochasz łowiecką przygodę”.

Koordynator akcji z ramienia Koła Łowiec-
kiego „Jeleń” pan Ryszard Karpiński podzię-
kował młodzieży i wychowawcom klas: panu 
Markowi Dzięgielewskiemu i panu Tadeuszo-
wi Hukowi za współpracę.

W dobrych nastrojach wracaliśmy do szkoły, 
pełni zapału do pracy w następnej edycji akcji 
„Ożywić pola”.

Ryszard Karpiński
Darz Bór

Nasza gmina czyta dzieciom Nasza gmina czyta dzieciom

Ożywić pola
Wieczorek

Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
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Zwycięzca w krzyżówce wylosowany!
Hasło w krzyżówce z Nr-u 5 (159) Wieści Choczewskich brzmi: PINOKIO. Prawidłowe rozwiązania dostarczyli: 
Wiktoria Cielecka, Anna Zabłotnia, Krystyna Stelmachowicz, Aneta Bieniek, Stanisław Pipka, Radosław Gra-

biński, Barbara Zondziuk, Sylweriusz Goyke, Klaudia Czaja, Piotr Jędruch, Sylwia Jędruch, Mariusz Kwas, Kry-
styna Bach, Andrzej Kordowski, Adam Leyk, Michał Blewąska, Olga Papke, Katarzyna Kesler, Marzena Płotka, 
Władysława Dettlaff.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Barbarę Zondziuk, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w Konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Marysi i Zosi za wylosowanie zwy-
cięzcy.


