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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 Bronisław Nowak 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy 

w każdy poniedziałek

od 16.00 do 17.00, tel. 667 571 698.

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W GNIEWINIE

LII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

W dniu 28 maja 2014 r. w Gniewinie odbyła się Nadzwyczajna Wspólna Sesja Rady Gminy Choczewo, Rady Gminy 
Gniewino i Rady Gminy Krokowa, podczas której Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stanowiska w spra-
wie oceny procesu przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Dnia 30 maja 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się 
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo.

Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
2. Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizacje zadania 

przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1437G Choczewo - Łętowo na odcinku od km 0+019,4 do km 0+540,9 w 
miejscowości Choczewo.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl,

gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.

Sprostowanie
Do relacji z Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej zamieszczonej w ostatnich 

„Wieściach Choczewskich” (Nr 5 ,Maj 2014r.) wkradł się błąd, który dotyczy ostatecznych wyników rozgrywek.
Otóż w turnieju „open” mistrzostwo Polski zdobyła drużyna Starostwa Powiatowego Człuchów I. W finale poko-

nała ona zespół reprezentujący Urząd Miasta Ostrołęka. Trzecie miejsce wywalczyli samorządowcy ze Starostwa 
Powiatowego Starogard Gdański.

W kategorii „plus 45”,gdzie od kilku lat gra drużyna z Choczewa, tytuł mistrzowski zdobył zespół Starostwa 
Powiatowego Białogard przed drużyną Starostwa Powiatowego Człuchów II oraz reprezentacją Urzędu Miasta Gli-
wice II. Nasz zespół tym razem bez medalu, bo zajął dopiero dziewiąte miejsce, choć drużyna walczyła dzielnie i 
godnie reprezentowała Gminę Choczewo.

Były to także już XVIII Mistrzostwa siatkarzy samorządowców w Redzie. Stąd i pewnie wynika pomyłka tech-
niczna w tekście, której winien jest redakcyjny chochlik. Za błędy serdecznie przepraszamy!

Redakcja
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Brawo mieszkańcy!

Chodnik przy tzw. blokach kolejo-
wych przy ulicy Puckiej w Chocze-
wie zazwyczaj straszył chwastami i 
ogólnym nieporządkiem. Nie była to 
dobra wizytówka wsi, bowiem jest to 
jedna z najbardziej ruchliwych tras, 
zwłaszcza w sezonie turystycznym. 
Trudno było ustalić odpowiedzialne-
go i wyegzekwować utrzymanie po-
rządku na tym odcinku. Mieszkańcy 
bloków znaleźli rozwiązanie proble-
mu i sami zabrali się za porządko-
wanie i upiększanie terenu. Dziś, za-
miast chwastów, rosną tam kwiaty. 
Jest ładnie, porządnie i przyjemnie 
popatrzeć. I przyjezdni też zapewne 
myślą o nas lepiej. Dziękujemy i gra-
tulujemy aktywności!

Krzysztof Łasiński

PYTANIA DO WÓJTA
w.w.: Pół roku temu stoczył Pan 

batalię z radnymi opozycyjnymi o 
podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu konsolidacyjnego. 
Po kilkukrotnym procedowaniu, 
wyjaśnianiu i przekonywaniu o ko-
rzyściach dla Gminy z wykonania 
takiej operacji finansowej udało się 
stosowną uchwałę podjąć. Obec-
nie znamy już wyniki przetargu na 
udzielenie takiego kredytu. Jakie są 
jego wyniki?

Wójt Wiesław Gębka: Nasza Gmi-
na chyba jako jedna z pierwszych 
okolicznych Gmin, podjęła uchwa-
łę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
konsolidacyjnego, która jest konse-
kwencją działań mających na celu 
ratowanie finansów Gminy przed 
negatywnymi konsekwencjami dla 
budżetu. Jego zaciągnięcie ma na 
celu umożliwienie spłaty posiada-
nego zadłużenia w latach 2014-2025. 

Efektem konsolidacji zadłużenia 
Gminy jest zmniejszenie obciążeń 
w okresie objętym spłatą kredytu i 
spełnienie wskaźników określonych 
przepisami art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych, które uzależniają 
możliwość uchwalenia budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego od 
zachowania tych wskaźników.

Wspomniana przeze mnie uchwa-
ła przyjmuje zaciągnięcie kredytu 
konsolidacyjnego na łączną kwotę 
6.271.150,00 zł., który przeznaczony 
będzie na całkowitą spłatę sześciu 
kredytów długoterminowych zacią-
gniętych w latach 2004-2012 i nie 
spowoduje zwiększenia kwoty zadłu-
żenia, gdyż należy go traktować jedy-
nie jako zmianę wierzyciela i opera-
cję na długu. Nieprawdziwe są więc 
informacje, że Gmina dodatkowo 
się zadłuża. Oferta przetargowa oka-
zała się dla Gminy bardzo korzyst-
na i zdecydowanie porządkuje stan 
naszych finansów oraz możliwości 
planowania polityki finansowej w 
najbliższym czasie. Tym samym 
układanie gminnego budżetu jest 
łatwiejsze i akceptowane przez or-
gany nadzorcze. Był to dobry czas na 

podjęcie takiej decyzji, gdyż zapropo-
nowane przez bank oprocentowanie 
tego kredytu było bardzo korzystne.

w.w.: Gmina Choczewo posiada 
wciąż do wykorzystania środki fi-
nansowe w Lokalnej Grupie Rybac-
kiej „Pradolina Łeby”, której jeste-
śmy członkiem. Czy jest szansa na 
uruchomienie tych funduszy?

Wójt W. Gębka: W dniu 26.05 w 
siedzibie Stowarzyszenia LGR „Pra-
dolina Łeby” został złożony wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Re-
witalizacja turystycznej miejscowo-
ści Choczewo poprzez remont chod-
ników, ciągów pieszo-jezdnych oraz 
zakup elementów małej architektu-
ry” w ramach Programu Operacyjne-
go „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007-2013”. Całkowita 
wartość projektu to 1.958.613,87 zł, 
natomiast wnioskowana kwota to 
1.312.366,27 zł. Pierwszym etapem 
realizacji projektu, planowanym w 
okresie od czerwca do listopada 2014 
r. będzie opracowanie dokumentacji. 
Drugi etap obejmujący roboty bu-
dowlane i nadzór inwestorski, pla-
nowany jest od grudnia 2014 r. do 
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czerwca 2015 r. W ramach projektu 
zostaną wykonane nowe chodniki, 
ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej 
na podbudowie kruszywa łamanego 
na ulicach Matejki, Mickiewicza, Li-
siej i Chmielnej w Choczewie Wzdłuż 
ciągów pieszo-jezdnych zostaną 
również wykonane elementy kana-
lizacji deszczowej. W projekcie prze-
widziano również dwa miejsca wy-
poczynku wyposażone w elementy 
małej architektury – ławka, kosz na 
śmieci, lampa hybrydowa oraz tabli-
ca informująca o historii Choczewa. 
Realizacja projektu ma za zadanie 
nie tylko zwiększyć atrakcyjność tu-
rystyczną Choczewa, ale także zado-
wolić mieszkańców, spacerowiczów, 
jeżdżących na rolkach i rowerach, jak 
również wielbicieli Nordic Walking. 
Wykonanie tego przedsięwzięcia jest 
realizacją postulatu mieszkańców 
tamtego rejonu i kontynuacją prac 
wykonanych już wcześniej na ul. Ko-
ściuszki. Ponadto okresowe prowi-

zoryczne łatanie dziur na tym osie-
dlu było tylko tymczasowe i również 
generowało spore koszty dla Gminy. 
Inwestycja powinna znacznie uła-
twić życie ludzi tam mieszkających 
już teraz, lub w niedalekiej przyszło-
ści, bo są tam jeszcze działki prze-
znaczone pod zabudowę. Z powodu 
trudnej sytuacji finansowej nie było 
możliwe wcześniejsze przystąpienie 
Gminy do tego projektu.

w.w.: Mieszkańcy Kurowa otrzy-
mali ostatnio dobrą wiadomość. 
We wsi będzie oczekiwana sieć ka-
nalizacyjna...

Wójt W. Gębka: W dniu 29.05.2014 
r. nastąpiło otwarcie kopert z oferta-
mi na wykonanie kanalizacji grawi-
tacyjno-tłocznej wraz z przyłączami 
i przepompownią ścieków Kurowo – 
Przebendowo. Do przetargu wystar-
towało pięciu oferentów. Koszt pla-
nowanych prac wynosi 1.195.823,98 
zł. Przetarg wygrała firma DREWA-

-HYDROINSTAL sp. z o.o., która zapro-
ponowała najniższą cenę. Dofinan-
sowanie do projektu opiewa na sumę 
918.139,29 zł. Realizacja tej inwestycji 
zaplanowana jest na dwa lata. Jest to 
pierwsza inwestycja kanalizacyjna 
w Gminie Choczewo, która zostanie 
zrealizowana z dofinansowaniem 
ze środków zewnętrznych. Wybudo-
wane w latach 2007-2010 kanalizacje 
finansowano ze środków własnych 
Gminy. Jedynym wykonawcą tych 
inwestycji była firma Korpos, z którą 
podpisano umowy na ich wykonanie 
na sumę 4.562.036,87 zł.

Dla Gminy jest to wiadomość bar-
dzo dobra. Wszyscy wiemy na jakim 
poziomie znajduje się zagospodaro-
wanie nieczystości ciekłych. Każda 
inwestycja prowadząca do jego  po-
lepszenia przyczynia się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego. A to 
jest przecież nasza największa tro-
ska.

Dnia 4 czerwca 2014 roku w Porcie 
Jachtowym w Łebie odbyło się spo-
tkanie Zespołu Oświatowego NORDY. 
W spotkaniu, poza przedstawicie-
lami oświaty gmin i miast zrzeszo-
nych w Nordzie, udział wzięli m.in. 
Wiceprezydent Miasta Gdyni Pani 
Ewa Łowkiel, Zastępca Burmistrza 
Miasta Rumi Pan Leszek Kierszni-
kiewicz oraz Wiceprezydent Miasta 
Wejherowa Pan Bogdan Tokłowicz.

Gminę Choczewo reprezentowali: 
Zastępca Wójta Pan Robert Lorbiec-
ki oraz Kierownik Gminnego Zespo-
łu Oświaty w Choczewie. Tematem 
przewodnim spotkania były zagad-
nienia związane z organizacją roku 
szkolnego 2014/2015 oraz bieżące 
problemy jednostek samorządu te-
rytorialnego związane z nadchodzą-
cymi zmianami w zakresie systemu 
oświaty. Ogromnym wyzwaniem 

dla miast i gmin jest obecnie upo-
wszechnianie wychowania przed-
szkolnego i związane z nim obowiąz-
ki nałożone na organy prowadzące. 
Przedstawiciele poszczególnych sa-
morządów przedstawili rozwiązania, 
które zamierzają zastosować w celu 
sprostania zadaniu. Padło wiele in-
teresujących propozycji, a przy okazji 
wynikła konstruktywna dyskusja na 
temat kształtu przyszłej oświaty.

SPOTKANIE ZESPOŁU OŚWIATOWEGO NORDY

Opłaty za odpady
Urząd Gminy Choczewo przypomi-

na o upływającym w dniu 15 czerw-
ca 2014 r. terminie opłaty za odpady, 
za miesiąc czerwiec.

UWAGA: wpłat należy dokonywać 
bez wezwania (tj. nie będą wysta-
wiane faktury ani rachunki), zgod-
nie z zadeklarowaną kwotą, do 15 

dnia każdego miesiąca.
Należy również pamiętać o uregu-

lowaniu zaległości w opłacie za od-
pady od lipca 2013 roku.

Zmiany deklaracji dokonujemy w 
przeciągu 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiła zmiana danych określo-
nych w deklaracji. Korekty deklaracji 

może dokonać wyłącznie osoba, któ-
ra złożyła pierwszą deklarację.

Przykład. Student powraca na czas 
trzymiesięcznych wakacji do rodzin-
nego domu w gminie Choczewo. 
Wówczas należy złożyć deklarację z 
korektą i zgłosić na czas 3 miesięcy 
dodatkową osobę w gospodarstwie. 
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Przypominany, opłata za odpady ty-
czy się osób faktycznie zamieszkują-
cych daną nieruchomość, a nie osób 
zameldowanych.

Opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi należy wpłacać na 
rachunek Urzędu Gminy Choczewo, 
prowadzony przez Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Wejherowie Oddział 
Choczewo na  nr rachunku 72 8350 
0004 2600 0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy po-
dać dane osoby składającej deklara-
cję, adres nieruchomości (dla której 
składana była deklaracja). W tytu-

le wpłaty należy wpisać: opłata za 
odpady za okres ….. . Opłatę należy 
uiścić w wysokości podanej w de-
klaracji. Przypominamy, że jest ona 
zależna od ilości osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość. Miesięcz-
na stawka opłaty za odbiór śmieci w 
gminie Choczewo wynosi 8,00 zł od 
osoby, jeśli odpady są segregowane i 
16,00 zł w przypadku braku segrega-
cji.

Informujemy, iż możliwe jest do-
konywanie opłaty za okres z góry np. 
dokonywanie wpłat w formie kwar-
talnej, bądź na pół roku. W takim 

przypadku ważne jest dokładne opi-
sanie w tytule wpłaty okresu za jaki 
dokonywana jest wpłata.

W przypadku niezapłacenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wypełniona przez 
Państwa deklaracja o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi jest podstawą do 
wystawienia tytułu wykonawczego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2012 r., poz. 1015).

INFORMACJA
Informujemy iż dnia 22 czerwca br. (niedziela)

wystąpi utrudnienie w ruchu na trasie Choczewo – Gościęcino
w godzinach od 13:00 do 17:00

w związku z III edycją Maratonu Rolkarskiego 

Za utrudnienie serdecznie przepraszamy
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PROJEKT SWIP W CHOCZEWIE

Gmina Choczewo wspiera badania 
naukowe w małej energetyce wia-
trowej. Dzięki dobrym warunkom 
wiatrowym możliwe było (bezkosz-
towo dla Gminy) rozpoczęcie udziału 
w projekcie pn. Nowe innowacyjne, 
rozwiązania, elementy i narzędzia 
dla upowszechnienia energetyki 
wiatrowej na obszarach miejskich i 
podmiejskich (w skrócie SWIP) reali-
zowanym w ramach „7. Programu 
Ramowego” Unii Europejskiej.

Kontrakt na badania zawarło z Ko-
misją Europejską międzynarodowe 
konsorcjum, którego koordynatorem 
projektu Fundacja CIRCE – Centre of 
Research for Energy Resources and 
Consumption – centrum naukowe z 
Hiszpanii. Pozostali członkowie kon-
sorcjum, to jednostki naukowo-ba-
dawcze oraz doradcy z Litwy, Szwecji, 
Hiszpanii, Francji, Holandii, Belgii, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec 
oraz z Polski, którą reprezentuje Bał-

tycka Agencja Poszanowania Energii 
SA – zajmująca się wykorzystaniem 
energii z odnawialnych źródeł oraz 
efektywnością energetyczną, od lat 
współpracująca z samorządami lo-
kalnymi województwa pomorskiego.

W ramach projektu zostanie opra-
cowane prototypowe rozwiązanie 
wiatraka małej mocy (2-3 kW), który 
mógłby być bezpiecznie instalowany 
na terenach zabudowanych, użyt-
kowanych w celach mieszkaniowo-
-usługowych. Nowe rozwiązanie 
techniczne musi więc charakteryzo-
wać się niższym poziomem hałasu i 
drgań oraz będzie specjalnie dostoso-
wane do architektury budynku dzięki 
lepiej zaprojektowanym łopatom oraz 
konstrukcji wsporczej. Jeszcze nie 
wiadomo, które rozwiązanie tech-
niczne zostanie ostatecznie zapropo-
nowane: czy będzie to turbina o osi 
poziomej, czy pionowej?

Jednak turbinę będzie łatwo za-
uważyć, ponieważ będzie miała 3 m 
wysokości (wraz z łopatami) i stanie 
na dachu budynku Urzędu Gminy w 
Choczewie. Zanim jednak powstanie, 
przez 12 miesięcy będą prowadzone 
badania wiatru. W tym celu już nie-
długo zostanie zamocowany na da-
chu budynku maszt meteorologiczny. 
Rejestrowane parametry takie jak 
prędkość i kierunek wiatru, tempe-
ratura powietrza i ciśnienie atmos-
feryczne pozwolą na ocenę zasobów 

wiatru i obliczenie ilości energii jaką 
będzie można uzyskać dzięki pracy 
turbiny wiatrowej. Praca wiatraka w 
terenie zabudowanym jest trudniej-
sza do przewidzenia z uwagi na są-
siadujące budynki, które są przyczy-
ną turbulencji i zawirowań wiatru.

Wytwarzana energią elektryczna 
będzie monitorowana a wyniki ba-
dań zostaną porównywane z mo-
delem teoretycznym opracowanym 
przez naukowców. Nowa turbina 
powinna być konkurencyjna cenowo 
oraz tańsza w eksploatacji.

Będziemy Państwa informować 
o postępie prac w projekcie, orga-
nizowane będą kolejne spotkania z 
mieszkańcami. Na stronie interne-
towej Bałtyckiej Agencji Poszanowa-
nia Energii SA znajdą Państwo krót-
ką prezentację, która miała miejsce 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 
w dniu 30 maja 2014 r. Zamieszczona 
zostanie również ankieta badająca 
Państwa pogląd na energetykę wia-
trową – ciekawi jesteśmy Państwa 
opinii. Dodatkowo, wyniki projektu 
będą również publikowane w litera-
turze naukowej oraz czasopismach 
poświęconych małej i średniej ener-
getyce wiatrowej.

Więcej informacji na temat projek-
tu znajdziecie Państwo na stronie:

www.bape.com.pl
www.swipproject.eu
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
wyniki głosowania

Dnia 25 maja 2014 r. odbyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego. W Gminie Choczewo pracowało 7 Obwodo-
wych Komisji Wyborczych – 6 zwykłych i 1 obwód zamknięty.

Głosowanie przebiegało bez zakłóceń. Do głosowania uprawnionych było 4.517 wyborców. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 15,74%. Wydano 711 kart do głosowania. Oddano 657 głosów ważnych.

Wyniki głosowania w Gminie Choczewo w podziale na komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 17

2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 9

3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 73

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 108

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 23

6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 16

7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 25

8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 268

9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 60

10. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 1

12. Komitet Wyborczy Partia Zieloni 57

SPECJAŁY Z GMINY 
CHOCZEWO

NA SOPOCKICH STOŁACH

W siedzibie Hestii, w Sopocie 15 
maja 2014 r. miało miejsce spotka-
nie Związku Pracodawców Rzecz-
pospolitej z kandydatami do Eu-
roparlamentu. Byli pracodawcy z 
Pomorza, kandydaci, marszałkowie 
Struk i Świlski. Po zakończeniu ob-
rad wszystkich powalił widok zasta-
wionego przez Panie z naszej Gminy 
stołu - Halina Łuc, Katarzyna Zacha-
rewicz, Mirosława Górczyńska. Oso-
by będące na spotkaniu nie mogły się 
nasycić tymi smakołykami. Podczas 
całego poczęstunku Panie opowia-

dały ciekawe historie o regionie i 
produktach regionalnych. Spotkanie 
to było wspaniałą promocją naszej 
Gminy. Zdjęcie, lekko oddaje atmos-
ferę spotkania (na zdj. Ryszard Świl-

ski, Witold Susko -Fundacja Uznanie 
i nasze Panie z Gminy Choczewo). 
Zdjęcie przesłane dzięki uprzejmości 
pana Witolda Susko.
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Gminny Dzień Dziecka
Dnia 30 maja 2014r. na Gminnych 

Obiektach Sportowych obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. W imprezie uczestni-
czyły dzieci ze szkół, przedszkoli oraz 
punktów przedszkolnych z terenu na-
szej Gminy. Jak każdego roku pogoda 
nas nie zawiodła i po deszczowym 
poranku wyszło upragnione słońce.

Wśród gości, którzy tego dnia za-
szczycili nas swoją obecnością byli 
przedstawiciele głównego sponso-
ra Lane Energy Poland - dyrektor do 
spraw zdrowia, bezpieczeństwa i śro-
dowiska Tim Harding, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Choczewo p. Broni-
sław Nowak, Wójt Gminy Choczewo 
Wiesław Gębka, a nad właściwym 
przebiegiem imprezy czuwał Zastęp-
ca Wójta p. Robert Lorbiecki.

Po powitaniu wszystkich i przedsta-
wieniu gości nastąpił czas na wspólną 

zabawę, którą rozpoczął pokaz karate 
dzieci z Samorządowego Przedszkola 
pod czujnym okiem sensei p. M. Za-
brockiej. Dzieci zabawiał animator, 
który przygotował wspaniały pro-
gram z mnóstwem przedstawień i 
konkursów. Dzieci mogły skorzystać 
z wszystkich przygotowanych atrak-
cji od kuli wodnych poprzez rodeo, a 
na możliwości pobawienia się syre-
nami Policji i Straży Pożarnej koń-
cząc. Na chętnych chcących zgłębić 
swoją wiedzę o przyrodzie Nadleśnic-
two Choczewo przygotowało szereg 
ciekawych łamigłówek z nagrodami. 
Podczas festynu swoje stoisko miał 
również Kaszubski Bank Spółdzielczy, 
który obdarowywał dzieci swoimi 

gadżetami. Strażacy z OSP Choczewo 
przygotowali pokaz sprzętu strażac-
kiego oraz zorganizowali konkursy 

dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami 
ufundowanymi przez PKS. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się również 

zawody „Boccia”, prowadzone przez p. 
Krzysztofa Łasińskiego. W trakcie fe-
stynu rozgrywały się również turnie-
je wśród klas gimnazjum: siatkówki 
dziewczyn i piłki nożnej chłopców, 
dla których ufundowane zostały pa-
miątkowe puchary.

W trakcie całego wydarzenia dzieci, 
jak i ich opiekunowie, mogły skorzy-
stać z poczęstunku, jaki przygotowała 
firma Lane Energy Poland, przy ser-
wowaniu, którego osobiście pomagał 
Wójt gminy Choczewo p. Wiesław 
Gębka. Dzieci z ogromnym apetytem 
zajadały się bułkami z nutellą, serem 
oraz wędliną, dodatkowo na każdego 
czekał przepyszny i orzeźwiający so-
czek.

Chwilę po godzinie 12 strażacy z 
OSP Choczewo przywieźli ugotowaną 
przez kuchnię Zespołu Szkół w Cho-
czewie grochówkę.

Po godzinie 13:30 na dzieci, a tak-
że ich opiekunów czekały autobusy 
PKS, które bezpiecznie porozwoziły 
wszystkich do domów.

Dziękujemy serdecznie firmie Lane 
Energy Poland za nieocenioną pomoc 
oraz wkład pracy przy organizacji 
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tego szczególnego dla dzieci święta, 
a także firmie PKS za przygotowanie 
nagród w konkursach i bezpieczne 
przetransportowanie naszych po-

ciech do domów. Serdecznie podzię-
kowania dla Nadleśnictwa Choczewo 
za przygotowanie ciekawych łami-
główek z nagrodami, a także Kaszub-

skiemu Bankowi Spółdzielczemu za 
atrakcyjne gadżety rozdawane w 
trakcie imprezy. Serdeczne podzię-
kowania dla kuchni Zespołu Szkół w 
Choczewie za przygotowanie prze-
pysznej grochówki na ten dzień. Dzię-
kujemy również sklepowi MELAN za 
ufundowanie lodów oraz wszystkim 
darczyńcom, którzy ufundowali dla 
dzieci soczki. Dziękujemy dyrekcji Ze-
społu Szkół w Choczewie i Ciekocinie, 
dyrekcji przedszkoli, nauczycielom i 
opiekunom oraz wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację tak 
wspaniałej imprezy.

A.W.

„Był to kolejny Dzień Dziecka organi-
zowany dla dzieci z terenu całej Gmi-
ny. Wraz z przedstawicielami sponso-
ra Firmy Lane Energy Poland brałem 
czynny udział w przygotowywaniu 
kanapek dla uczestników imprezy. 
Uważam, że był to fantastyczny po-
mysł, aby wspólnie z pracownikami 
firmy, która była głównym sponso-
rem festynu zaangażować się w przy-
gotowywanie czegoś, co było dla dzieci 
nie tylko zdrową przekąską, ale także 
atrakcją, a dla nas – dorosłych egza-
minem z naszych umiejętności kuli-
narnych. Uważam, że cała impreza 
była niezwykle udana, a uśmiechnięte 
twarze dzieci były tego dowodem. Dla-
tego pragnę podziękować wszystkim, 
dzięki którym dzień ten mógł być tak 
niezwykły, a także Panom: Robertowi 
Lorbieckiemu i Andrzejowi Wiśniew-
skiemu za perfekcyjną organizację ca-
łej imprezy”

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWO

AKTYWNE SOŁECTWO

Wszystko zaczęło się od konkursu 
„Aktywne sołectwo” zorganizowane-
go przez Stowarzyszenie „Bursztyno-
wy Pasaż”. Sołectwo Choczewo posta-
nowiło wziąć udział w konkurencji i 
zwyciężyło nagrodę o wartości 1000 
zł. Mogła ona być jednak zrealizowa-
na tylko w formie rzeczowej, nie pie-
niężnej. Organizator zobowiązał się 
do sfinansowania części projektu (do 
wysokości 1000zł),który przeprowa-
dzi dane sołectwo. Rada Sołecka po-
stanowiła zorganizować Dzień Matki 
i zaproponowała, aby „Bursztynowy 
Pasaż” pokrył koszty zakupu sprzętu 
nagłaśniającego.

Dlaczego akurat taki pomysł? Otóż 
częścią imprezy miał być występ 
artystyczny stąd i potrzeba użycia 
urządzenia nagłaśniającego oraz 
mikrofonów. Projekt był tak pomy-
ślany, aby w jego przeprowadzenie 

zaangażować jak największe gro-
no mieszkańców sołectwa. Chodzi-
ło także o to, aby przekrój wiekowy 
uczestników był różny, a także repre-
zentowali oni różnorodne środowi-
ska. Zaproszono więc do współpracy 
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Bibliotekę Publiczną, Szkołę Podsta-
wową w Choczewie, przedstawicieli 
Scholi „Genezareth”, Koło Gospodyń 
Wiejskich, a także osoby niezrzeszo-
ne.

Najpierw odbyły się zajęcia w Bi-
bliotece. Całą akcję rozpoczął sołtys 
p. Ignacy Goyke, który w cyklu spo-
tkań „Nasza Gmina Czyta Dzieciom” 
czytał uczniom klas drugich utwory 
z przewodnim motywem Matki. Tuż 
po czytaniu uczniowie wzięli udział 
w warsztatach plastycznych, które 
poprowadziły panie: Maja Gadow-
ska, Gabrysia Łasińska i Aleksandra 
Łasińska. Wcześniej sołectwo ogło-
siło konkurs „Laurka dla Mamy” i w 
ramach tego zadania wykonywane 
były prace.

W Dzień Matki, 26.maja, sala Cen-

trum Informacji Turystycznej przy 
Urzędzie Gminy zapełniła się po 

brzegi oczekiwanymi osobami. Przy-
były mamy z sołectwa, a także spe-
cjalnie zaproszeni goście: p. Wójt 
Gminy Wiesław Gębka, przewodni-
cząca KGW Sasino p. Gienia Kramek, 
przewodnicząca KGW Kierzkowo 
p. Sabina Fleming i p. Andrzej Wi-
śniewski pracownik Urzędu Gminy 
zajmujący się kulturą. Wszystko od-
było się w uroczystej scenerii. O jej 
przygotowanie, a głównie przyrzą-
dzenie poczęstunku zadbały panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Chocze-
wie, któremu przewodzi p. Krysia 
Gabryelska. Gości przywitał i złożył 
Mamom życzenia p. sołtys Ignacy 
Goyke, a następnie wszystkiego naj-
lepszego życzył Wójt Wiesław Gębka. 
Na spotkaniu wręczono także na-
grody dziesięciorgu laureatom kon-
kursu „Laurka dla Mamy”. Miłą nie-

spodziankę sprawili przedstawiciele 
Kółka Rolniczego z Choczewa, którzy 

uhonorowali trzy Mamy z Choczewa 
orderem „Serca Matkom Wsi” nada-
nym przez Wojewódzki Związek Kó-
łek Rolniczych. Są to panie: Waleria 
Mielewczyk, Józefa Arendt i Regina 
Momuntjuk. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Potem nastąpiła część artystyczna, 
w której wystąpili dzieci i dorośli z 
okazjonalnym programem słowno-
-muzycznym. Na zakończenie każ-
da z Mam otrzymała pamiątkową 
laurkę wykonaną przez dzieci oraz 
bukiecik kwiatków. Uroczystość była 
bardzo miła i chyba poruszająca ser-
ca, przynajmniej niektórych, Pań.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli zorganizować i 
przeprowadzić ten piękny wieczorek: 
dzieciom, które wykonały laurki i 
uczestniczyły w części artystycznej 
(tu szczególnie Wiktorii Karmazy, 
Roksanie Sawicz i Igorowi Płotka 
oraz ich mamom), paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Choczewa, 
pani Beacie Żuk oraz Andrzejowi Wi-
śniewskiemu. Szczególne podzięko-
wania dla pani Ewy Cieleckiej, która 
w dużej mierze pomagała przy pisa-
niu projektu.

Oczywiście także ważnym ele-
mentem spotkania był sprzęt nagła-
śniający zakupiony już w ramach 
zwyciężonej nagrody. Sprawdził się 
doskonale. Najlepiej jednak spraw-
dzili się ludzie. Po raz kolejny okaza-
ło się, że jednak w Choczewie można 
coś pozytywnego zrobić. Przykład to 
tym bardziej budujący, że jest to suk-
ces zespołowy. Przygotowanie cało-
ści wymagało porozumienia wielu 
osób i zgrania wszystkich elemen-
tów projektu. Serdecznie wszystkim 
dziękujemy za zaangażowanie. Li-
czymy na więcej i mamy nadzieję, 
że grono chętnych do działania ”dla 
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dobra Choczewa” się poszerzy. Oka-
zja nastąpi już niebawem.

W niedzielę 1. czerwca grupa arty-
styczna z sołectwa Choczewo uda-
ła się do Domu Seniora „Bryza” do 
Osiek, aby tamtejszym pensjonariu-
szom umilić czas i zaprezentować 
repertuar związany z Dniem Matki 
oraz Dniem Ojca. Zostaliśmy przyjęci 
bardzo serdecznie, jak zawsze. Była 
miła atmosfera, wzruszenia i poczu-
cie, że wszyscy sobie wzajemnie je-
steśmy potrzebni.

Krzysztof Łasiński

SOŁECTWO CIEKOCINO

DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka 
dzieci sołectwa Ciekocino spędziły 
ten dzień w Łeba Park w Nowęcinie. 
Czekało tam na nich wiele atrakcji, 
między innymi dinozaury, wodne 

kule, trampoliny, różnego rodzaju 
zjeżdzalnie itp. Niektóre dzieci od-
wiedziły „Dom Strachu”, gzie było 
naprawdę strasznie (!), inne pływały 
na rowerkach wodnych stylizowa-
nych na epokę Flinstonów. Inne zaś, 
zwiedzały kolorową Bajlandię, robiły 
zdjęcia z maskotkami ulubionych 
bajek, które spacerowały między 

zwiedzającymi. Po kilku godzinach 
spędzonych w parku, dzieci udały się 
na lody do centrum Łeby. Do domu 
wróciły zadowolone, pełne wrażeń. 
Pogoda na szczęście dopisała i już 
wszyscy czekają na kolejną wycieczkę.

Sołtys Sołectwa Ciekocino
Artur Groen
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Festyn sołecki
Jackowo

Zapraszamy serdecznie wszystkich dnia 28 
czerwca od godz. 16:00 na boisko do Jackowa 

w programie:
- pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej

- zabawa przy muzyce zespołu Mr. Grand
- X-factor dla dzieci

- zbiórka pieniędzy na leczenie Błażeja Zdral

Zaprasza
Pan Radny Jerzy Detlaff

oraz
Sołtys

*więcej informacji znajdziecie Państwo na plakatach przed festynem

SOŁECTWO JACKOWO

DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka 01 czerwca 
w Sołectwie Jackowo została zorga-
nizowana wycieczka do Sea Parku 
w Sarbsku. Wyruszyliśmy o godzi-
nie 9:30, a żeby podróż się nie dłu-
żyła każde dziecko otrzymało pacz-
kę słodkości na drogę. Po przybyciu 
na miejsce wspólnie z panem prze-
wodnikiem udaliśmy się na karmie-
nie fok szarych, które wykonywały 
różne sztuczki. jednak wszystkim 
bardziej podobały się kotiki, które 
swoimi wyczynami rozbawiały pu-
bliczność. Następnie udaliśmy się 
do prehistorycznego oceanarium, w 
którym niejednemu dziecku stanę-
ły włosy na głowie a serce mocniej 
zabiło. Zwiedziliśmy też Muzeum 
rękodzieła, Park miniatur latarni 
morskich polskiego wybrzeża oraz 
makiety stworzeń morskich. W cza-
sie wolnym dzieci szalały na placach 
zabaw, w parku linowym oraz su-
chym basenie z niespożytą energią. 
O godzinie 14 z balonami w dłoniach 
opuściliśmy Sea Park, udając się do 
Łeby, gdzie czekał na nas zaplanowa-
ny rejs statkiem „Gryf”. Z wielką eks-
cytacją wchodziliśmy na pokład, ale 

żeby było ciekawiej każde dziecko z 
naszego Sołectwa miało okazję trzy-
mać ster i poczuć się jak prawdziwy 
kapitan. Na pamiątkę tego wydarze-
nia wszyscy otrzymali dyplomy. Z 
uśmiechem na twarzy i ogromnym 
zadowoleniem o godzinie 17:30 wró-
ciliśmy do Jackowa.

Serdecznie dziękuję Komisji Roz-
wiązania Problemów Alkoholowych 
oraz Dyrektorowi PKS w Wejhero-
wie Panu Adamowi Galas za pomoc 
i wsparcie.

Sołtys Jackowa
Marzena Drewa-Kierznikiewicz

SOŁECTWO KIERZKOWO

FESTYN RODZINNY

30 maja w Kierzkowie, w godzi-
nach popołudniowych, miał miejsce 
sołecki festyn rodzinny. Ponieważ 
dwa dni później przypadał Dzień 
Dziecka, a dzieci są dla nas zawsze 
najważniejsze, większość czasu na 
tej imprezie poświęcono właśnie na-
szym milusińskim.

Festyn otworzyła Pani Sołtys życząc 
wszystkim udanej zabawy. Część ar-
tystyczną imprezy rozpoczęły nasze 
pociechy, które recytowały piękne 
wiersze dla swych mam i tatusiów. 
Udane deklamacje zakończyły wrę-
czeniem samodzielnie wykonanych 
laurek. Wszystkie dzieci z okazji ich 
święta obdarowane zostały słodycza-
mi.

Gości festynu nieustannie zachę-
cali do ruchu obecni na imprezie 
animatorzy Gdańskiej Agencja Arty-
styczno-Eventowej KIDOK zaproszeni 
przez P. Iwonę Ratajczak - Przewod-
niczącą Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

Muzyka grała nieustannie, anima-
torzy zachęcali uczestników festynu 
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do zabaw i udziału w różnorakich 
konkursach. Zabawom nie było koń-
ca. Dzieci, choć do południa uczestni-
czyły w imprezie z okazji ich święta 
na obiektach gminnych, miały jesz-
cze dość sił, aby wypełnić popołudnie 
kolejnymi zabawami na festynie w 
Kierzkowie. Niewątpliwą atrakcją 
były dla nich przepiękne bańki my-
dlane wykonane przez przedstawi-
ciela animacji. 

Na zakończenie wszyscy posilili się 
kiełbaskami pieczonymi na komin-
ku.

Dziękuję wszystkim za pomoc w 
realizacji festynu oraz sponsorowi 
imprezy – Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
i P. Józefowi Langer - właścicielowi 
„Piekarni Mateusz” w Choczewie.

Sołtys Sołectwa Kierzkowo
Sabina Fleming

Wycieczka do Skansenu Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu

W dniu 01.06.2014 mieszkańcy so-
łectwa Kierzkowo brali udział w wy-
cieczce do Skansenu-Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu.

„Dzień Dziecka w skansenie”, był 
wyjątkowy: zorganizowano tam ro-
dzinne konkursy z nagrodami, daw-
ne gry i zabawy, kącik garncarski, 
występy dziecięcych oraz młodzie-
żowych zespołów folklorystycznych, 
pokazy militarystyczne, lekcje kali-
grafii w izbie lekcyjnej z początku XX 
wieku, kiermasz zabawek i smakoły-
ków.

Pokazy codziennych prac w polu i 
zagrodzie sprawiały, że ekspozycja 
ożyła. Przyglądaliśmy się i mogli-
śmy brać udział w ręcznym praniu 
i maglowaniu bielizny, kręceniu po-
wrozów, szyciu szmacianych lalek, 
warsztatach tkackich, ubijaniu ma-
sła w kierzance. W jednej ze stodół 
poznaliśmy tradycyjne techniki ob-
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róbki zboża. Nie mogło też zabrak-
nąć dawnych zabaw dziecięcych. 
Wzbudziły one spore zainteresowa-
nie zarówno małych, jak i dużych. 
Strzelano z procy szyszkami do celu, 
spacerowano na szczudłach, prze-
ciągano linę, a także toczono fajer-
ki i obręcze. Dorośli dali się ponieść 
wspomnieniom i bawili się równie 
dobrze, jak milusińscy.

Ciekawostką była także wizyta w 
Ratuszu, części Muzeum, gdzie oglą-
daliśmy wystawę poświeconą histo-
rii Sierpca z ciekawymi i interesują-
cymi eksponatami.

Tak więc ten świąteczny dzień spę-
dziliśmy w bardzo miły i pouczający 
sposób.

Barbara Zondziuk

SOŁECTWO ŁĘTOWO

Remont, przebudowa i mo-
dernizacja w świetlicy ludowej

(części istniejącego zespołu 
usługowo – mieszkalnego 

budynku w Łętowie)

Na początku br. rozpoczęto prace 
remontowe pomieszczeń pełniących 
funkcję świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Łętowo gm. Choczewo. Ce-
lem prac była adaptacja pomieszczeń 
starej kotłowni (piwnicy) na potrzeby 
toalety, również przystosowanej dla 
osób niepełnosprawnych. Dodatko-
wo wygospodarowano pomieszcze-
nie gospodarcze. Całość prac powin-
na zakończyć się z końcem czerwca 
2014 r.

 W przeprowadzonej procedu-
rze „zapytania ofertowego” wyłonio-
no lokalnego przedsiębiorcę (z Lubia-
towa).

 Całość prac, prócz środków 
Urzędu Gminy w Choczewie współfi-
nansowana jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

SOŁECTWO SŁAJKOWO

DZIEŃ DZIECKA

 W dniu 30 maja w Sołectwie 
Słajkowo na boisku sportowym w 
Żelaznej, odbył się Dzień Dziecka 
oraz zabawa dla dorosłych.

Na imprezę przybyło dużo dzieci, a 
także osób dorosłych. Dzieci przez kil-
ka godzin bawiły się biorąc udział w 
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konkursach i zabawach. Atrakcją dla 
wszystkich był pokaz straży pożarnej 
oraz motocykliści, którzy na swo-
ich harleyach przewozili wszystkich 
chętnych po boisku. Podczas trwania 
festynu odbywała się zbiórka chary-
tatywna na rzecz Błażeja Zdral.

 W imieniu sołtysa, rady so-
łeckiej i radnego dziękujemy serdecz-
nie wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizo-
wania tej imprezy.

OGŁOSZENIE
Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” zaprasza osoby niepełnosprawne, 

ich opiekunów i rodziny oraz mieszkańców Gminy Choczewo na V „Plenerowe Spotkanie Integracyjne”, które 
odbędzie się w dniu 06.07.2014r o godzinie 13.00 na obiektach sportowych w Choczewie, a rozpocznie o godz. 12.00 
Mszą Świętą w Kościele w Choczewie.

Dowóz dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin zapewniamy. Dokładny rozkład jazdy BUS-a po-
damy przez sołtysów.

Zwracamy się do Radnych Naszej Gminy, Sołtysów, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń o 
włączenie się w przygotowanie tego spotkania, poprzez przygotowanie i wystawienie swoich potraw, ciast, wy-
robów artystycznych, czy zaprezentowanie swojego Stowarzyszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2014r. pod numerem telefonu 58 572 40 33 lub 503 385 349.
Wszystkich serdecznie zapraszamy, zapewniamy wiele atrakcji, również dla dzieci.

Zarząd
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PODZIĘKOWANIE!
W imieniu Zarządu i podopiecznych Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” 

bardzo serdecznie dziękuję byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy Choczewo Panu Krzysztofowi Łasińskiemu za 
jego ofiarność i pomoc osobom niepełnosprawnym.

Z pewnością wiele osób, nawet z najbliższego otoczenia Pana Krzysztofa, nie wie, ile dobrego zrobił dla osób, 
które potrzebowały pomocy, a same o nią nie poprosiły. Jako osoba o niezwykłej empatii, potrafił dostrzec oso-
by, którym wsparcie jest niezbędne i zawsze miał dla nas czas. Bezinteresownie, własnym samochodem woził 
chorych do specjalistów, nigdy nie pytał: „za ile?”. Pan Krzysztof Łasiński angażował się osobiście w przywożenie 
niepełnosprawnych na spotkania integracyjne i opłatkowe oraz na warsztaty szkoleniowe, wiedząc, że dla nich 
uczestnictwo w spotkaniu i możliwość przebywania wśród ludzi, to wielkie święto, bo nie zdarza się codziennie. 
Często rozwoził paczki osobom leżącym, które nie mogły brać udziału w spotkaniach, gdyż stan zdrowia na to nie 
pozwalał.

Panie Krzysztofie, jeszcze raz bardzo za wszystko co do tej pory Pan dla nas zrobił dziękujemy i liczymy na dalszą 
współpracę. Takich osób jak Pan właśnie nam potrzeba - otwartych, bezinteresownych i oddanych ludziom bied-
nym, chorym i niepełnosprawnym. 

DZIĘKUJEMY.

„Moja Gmina – moje miejsce na Ziemi”
- projekt realizowany przez Polski 

Klub Ekologiczny współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Funduszu na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

W dniach 30 maja i 6 czerwca od-
były się w Choczewie dwie kolejne 
debaty realizowane w ramach pro-
jektu „Moja Gmina – moje miejsce 
na Ziemi”. Główne wątki tematyczne 
seminariów to: (1) energia - oszczęd-
ność i pozyskiwanie jej w oparciu o 
lokalne możliwości (2) odpady i go-
spodarka wodno – ściekowa, (3) Od-
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Dzień Rodzinny w naszym przedszkolu
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

nawialne Źródła Energii. Tej ener-
gii, otrzymywanej ze słońca, wiatru 
i wody, poświęcone były warsztaty 
dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół w 
Choczewie.

Cały obszar tematyczny dwóch de-
bat - termomodernizacja budynków, 
energetyka rozproszona, niemieckie 
wzorce spółdzielni energetycznych, 
czy prosument - nowe zjawisko na 
rynku pracy, jak również obszar tema-
tyczny obejmujący odpady i ścieki,  był 
rozpatrywany pod kątem tworzenia 
lokalnego rynku pracy.

Poza wykładowcami w debatach 
uczestniczyły dwie spółki wprowa-
dzające na rynek proekologiczne roz-
wiązania. Z oferty spółki instalującej 
kolektory słoneczne skorzystał jeden z 
właścicieli pensjonatów w naszej gmi-
nie i testuje ją pod jakości.

Z właścicielami spółki budującej 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 
rozważano możliwość zastosowania 
takich rozwiązań w gospodarstwach 
rozproszonych na obszarach wiej-
skich, tym bardziej, że można jeszcze 
skorzystać z pomocy funduszy unij-

nych. Z pewnością jest to korzystniej-
sze rozwiązanie niż budowanie kolek-
torów ściekowych odprowadzających 
ścieki do odległych oczyszczalni, a po-
tem do naturalnych zbiorników wod-
nych. Taka gospodarka w dłuższych 
ramach czasowych powoduje zjawi-
sko zakłócania równowagi wodnej na 
skanalizowanych terenach.

Na wszystkich spotkaniach często-
wani jesteśmy wypiekami Kół Gospo-
dyń Wiejskich prężnie działających na 
terenie gminy Choczewo. Działalność 
Kół Gospodyń to kolejna możliwość 
wykorzystania lokalnych talentów do 
tworzenia rynku pracy i promocji na-
szego regionu, przyciągających tury-
stów nie tylko ofertą rekreacji i bogac-
twem przyrody, ale też dobrą kuchnią.

Przed nami już ostatnia, szósta de-
bata. Głównym tematem będzie - 
ogród, warzywnik, zdrowa, lokalna 
dieta. Na to spotkanie zaprosiliśmy też 
przedstawiciela lasów państwowych, 
aby porozmawiać o gospodarce leśnej i 
możliwościach korzystania z lasu jako 
miejsca wypoczynku dla turystów i 
pracy dla społeczności lokalnej. Przed 

częścią seminaryjną chcemy zorgani-
zować krótki wypad do ośrodka terapii 
zajęciowej w Lubiatowie, gdzie dyrek-
tor ds. inwestycji pokaże nam proeko-
logiczne rozwiązania, które będą pra-
cowały w nowobudowanym obiekcie. 
Osoby zainteresowane zwiedzaniem 
obiektu proszone są o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny z Dorotą Borów-
ką (tel. 606 166 820), która zorganizuje i 
poprowadzi te zajęcia.

Przypominamy, że część semina-
ryjna Debat miała charakter szkoleń. 
Osoby, które zaliczyły części semina-
ryjne wszystkich 6 spotkań, uzyskają 
DYPLOMY UKOŃCZENIA SZKOLENIA Z 
ZAKRESU KONSTRUKTYWNEGO DIA-
LOGU I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU. Osoby, które uczestniczyły 
w wybranych tematach – otrzymają 
świadectwa tematyczne. Na ostatnim 
spotkaniu powstała lista danych po-
trzebnych do wypisania certyfikatów. 
Osoby, które nie podały swoich da-
nych proszone są o kontakt z koordy-
natorem projektu: tel. 605 334 792. Jest 
to warunkiem uzyskania świadectwa.

Przypominamy, że wszystkie Debaty 
miały charakter otwarty. Zaprasza-
my więc również na ostatnie spotka-
nie mieszkańców trzech zaprzyjaź-
nionych gmin Choczewa, Krokowej, 
Gniewina oraz przebywających tu tu-
rystów.

Szósta Debata odbędzie się 20.06.2014 
r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Choczewo. Na indywidualne rozmowy 
zapraszamy już o 11.00, a na seminaria 
o godzinie 16.00. Godzina zajęć tereno-
wych po uzgodnieniu osoby prowa-
dzącej z uczestnikami. Do zobaczenia.

Ewa Podlesińska
Polski Klub Ekologiczny
ewapodlesinska@wp.pl

Dnia 23 maja w Samorządowym 
Przedszkolu w Choczewie odbyła 
się szczególna uroczystość - Dzień 
Mamy i Taty. Przedszkolaki zapre-
zentowały się w programie arty-
stycznym, ukazującym ich  zdolności 
wokalne, taneczne i aktorskie, z cze-
go z pewnością zadowoleni byli ro-
dzice. Pierwsze wystąpiły maluszki 
– w dwóch krótkich inscenizacjach o 
rodzicach, w sposób humorystyczny 
przedstawiły ich codzienne proble-
my. Były wiersze i życzenia przepla-
tane tańcem i piosenką. Zaprezento-
wały umiejętności zdobyte podczas 

zajęć z j. angielskiego – zaśpiewały 
piosenkę i złożyły życzenia. Trady-
cyjnie, po grupie młodszej wystąpiły 
starszaki z inscenizacją „Kwiaty dla 
mamy i taty”. W strojach przedsta-
wiających kwiaty, biedronki i motyle 
oraz słońce, z humorem i wdziękiem 
podziękowały rodzicom za ich troskę 
i trud włożony w wychowanie, zło-
żyły życzenia. Nie zabrakło wierszy, 
piosenek m.in. „Walczyk dla mamy” 
z użyciem „kuchennych instrumen-
tów”, były ulubione tańce: „kaza-
czok”, „krakowiak”, taniec nowocze-
sny z pomponami do utworu Lady 

Gagi i tradycyjnie, jak co roku na tę 
okazję – polonez. Dzieci w nagrodę 
za swoje prezentacje otrzymały od 
rodziców ogromne brawa i uściski. 
Na placu przedszkolnym czekał na 
wszystkich słodki poczęstunek i za-
bawa z grupą animatorów z Wicka. 
Prowadzący zabawę, przebrani za 
clownów zorganizowali konkursy i 
pląsy, a na zakończenie każdy otrzy-
mał bajkową postać wyczarowaną z 
balonika. Piątkowe popołudnie mi-
nęło w przyjaznej, rodzinnej atmos-
ferze.

Iwona Chadrysiak
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Dzień Dziecka

Dnia 30 maja przedszkolaki z Samo-
rządowego Przedszkola w Choczewie 
wzięły udział w Gminnym Dniu Dziec-
ka. Podczas uroczystości zorganizowa-
nej na gminnych obiektach sporto-
wych część naszych przedszkolaków 
wraz z innymi uczestnikami w zaję-
ciach karate wzięła udział w POKAZIE 
KARATE poprowadzonym przez p. M. 
Zabrocką. Jesteśmy dumni z naszych 
małych przedszkolaków. Również p. 
Małgosia wykonała krótki, ale wręcz 
niesamowity pokaz.

Po występach wszystkie dzieci pod 
opieką wychowawczyń i mam korzy-
stały z przygotowanych atrakcji m.in. 
z dmuchanego placu zabaw, kolejki czy 
trampoliny. Udana zabawa dostarczyła 
dzieciom wiele niezapomnianych wra-
żeń.

Magdalena Klabacha- Lica

Hurra - zdany pierwszy
egzamin z karate

tradycyjnego!!!

Dnia 27 maja w Zespole Szkół w 
Choczewie uczniowie p. Małgorzaty 
Zabrockiej podeszli do egzaminu z 
karate tradycyjnego. W składzie ko-
misji egzaminacyjnej byli sensei Mi-
rosław Ellwart (5 DAN), sensei Mał-
gorzata Zabrocka (Baranowska) (3 

DAN) oraz gościnnie p. Renata Banaś.
Podczas egzaminu dzieci mogły 

wykazać się wiedzą teoretyczną nt. 
karate tradycyjnego oraz umiejęt-
nościami praktycznymi. Wszyscy 
uczestnicy, którzy podeszli do egza-
minu zdali go pomyślnie i otrzymali 
upragnione kimono. GRATULUJEMY!

Dziękujemy Pani Małgosiu za wło-
żone serce i trud w nasze pociechy.

Renata Banaś

Spartakiada w Kostkowie
„To my dzieci – ananasy, niezłe asy, 

rarytasy
Poćwiczymy, podskoczymy i czym 

prędzej zwyciężymy!”

Takie hasło przyświecało starszakom 
z Samorządowego Przedszkola w Cho-
czewie podczas I Międzyprzedszkolnej 
Spartakiady w Kostkowie, która odbyła 
się 15 maja.

Owocem, który dzieci wybrały sobie 
jako znak rozpoznawczy i emblemat 
był ananas. Jak stwierdziły, wymyślo-
ne hasło przyniosło im zapowiedziane 
zwycięstwo. Na naszej przedszkolnej 
półce zagościł pierwszy puchar zdobyty 
za zajęcie I miejsca w rywalizacji spor-
towej.

W spartakiadzie uczestniczyły przed-
szkola z Kostkowa, Wierzchucina, 
Gniewina i Choczewa. Głównym ce-
lem spotkania było rozwijanie spraw-
ności fizycznej przedszkolaków, zdro-
we współzawodnictwo, zadowolenie 
dzieci, radość i satysfakcja ze wspólnej 
zabawy oraz propagowanie zdrowego 
trybu życia poprzez aktywne spędzanie 
wolnego czasu.

Dzieci w trakcie sportowej rywalizacji 
rzucały piłką lekarską, woreczkiem w 
obręcze, jeździły slalomem na hulajno-
dze i zmagały się w biegach z przeszko-
dami. Świetnie współpracowały w gru-
pie, kibicowały i były przeszczęśliwe, 
gdy zwyciężyły. W przerwach między 
konkurencjami zajadały się smakoły-
kami, a po zakończonych zmaganiach 
sportowych, czas wolny spędziły na 
wspólnej zabawie w ogrodzie przed-
szkolnym.

Iwona Chadrysiak
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Z wizytą w remizie
strażackiej

Z okazji obchodzonego w maju 
Dnia Strażaka przedszkolaki z Samo-
rządowego Przedszkola w Choczewie 
wybrały się z wizytą do remizy. Po-
witał ich komendant OSP w Chocze-
wie p. Karol Wojciechowski. Wraz 
z druhami przybliżył dzieciom na 
czym polega ich praca i w jaki sposób 
należy zachować się w razie niebez-
piecznych zdarzeń. W remizie dzieci 
zobaczyły sprzęt ratowniczo- gaśni-
czy, wozy i łódź, niezbędne wyposa-
żenie i stroje potrzebne strażakom do 
pracy. Przed remizą strażacy wyko-
nali pokaz rozwijania węży strażac-
kich, a dzieci miały okazję lać z nich 
wodę. Największą atrakcją okazała 
się przejażdżka wozem strażackim.

Przedszkolaki przekonały się, że 
bycie strażakiem wymaga odwagi, 
siły a także zaangażowania. Dzięku-
jąc strażakom za interesujące spo-
tkanie wręczyły im kwiaty i złożyły 
życzenia.

Magdalena Klabacha-Lica

PUNKT PRZEDSZKOLNY
W ZWARTOWIE

WARSZTATY PLASTYCZNE

13.05.2014 roku w naszym przed-
szkolu odbyły się warsztaty pla-
styczne – malowanie koszulek, któ-
re poprowadziła pani Dorota Bianga 
– Grabińska. Dzieci z zainteresowa-
niem wzięły udział w zajęciach i 
dzięki swojej kreatywności wykona-
ły własnoręcznie kolorowe koszulki. 
W warsztatach wzięli udział rów-
nież rodzice przedszkolaków, którzy 
świetnie bawili się wraz ze swoimi 
pociechami.
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TEATRZYK „WILK I ZAJĄC”

W maju przedszkolaki obejrzały 
przedstawienie teatralne pt. „Wilk i 
zając” w wykonaniu artystów Art – Re 
z Krakowa.  Humorystyczny spektakl, 
nie tylko rozbawił dzieci, ale również  
przekazał wiele ważnych treści, jak: 
właściwe zachowanie przy stole, dba-
nie o higienę jamy ustnej, przestrzega-
nie przepisów drogowych. Dzieci były 
bardzo zadowolone i zgodnie stwier-
dziły, że przedstawienie bardzo się po-
dobało. Dziękujemy Radzie Rodziców z 
Samorządowego Przedszkola w Cho-
czewie za zaproszenie.

DZIEŃ MAMY I TATY

29.05.2014 roku dzieci zaprosiły do 
przedszkola swoich rodziców, na spe-
cjalnie przygotowaną uroczystość z 
okazji ich święta. Przedszkolaki za-
prezentowały bogaty program arty-
styczny przeplatany wierszykami, 
piosenkami i tańcami. Największe 
owacje zebrał układ taneczny do 
utworu „Gangnam style”, które dzie-
ci wykonały fantastycznie. Rodzice 
otrzymali własnoręcznie przez dzieci 
wykonane prezenty: ramki na zdję-
cia i wazoniki. Następnie brali udział 
w licznych konkursach i zabawach. 
Zgodnie z naszą przedszkolną tradycją 
uroczystość zakończył wspólny poczę-
stunek. Ten dzień upłynął w radosnej i 
rodzinnej atmosferze, a rodzice i dzieci 
opuszczali przedszkole z uśmiechem 
na ustach. Jeszcze raz wszystkiego 
najlepszego dla Kochanych Rodziców!

DZIEŃ DZIECKA

30 maja przedszkolaki wzięły udział 
w Gminnym Dniu Dziecka w Chocze-
wie. Z okazji ich święta przygotowa-
no wiele wspaniałych atrakcji. Dzieci 

z radością skakały na dmuchanych 
zamkach, jeździły bajkowym pocią-
giem, oglądały wóz strażacki i policyj-
ny. W chwilach przerwy, aby nabrać 
siły do dalszej zabawy, dzieci mogły 
zjeść specjalnie dla nich przygotowane 
kanapki, wypić soczki oraz zjeść lody. 
Przedszkolaki otrzymały również dwa 

zestawy zabawek do piaskownicy, za 
które serdecznie dziękujemy. Dzień 
Dziecka był radosny, pełen wrażeń, a 
dzieci zmęczone ale bardzo szczęśliwe 
wróciły do przedszkola.

Dziękuję mamom, które pomogły w 
opiece nad dziećmi.

Anna Blok

Wycieczka do Chmielna

Śladami starszych klas, klasy I-III ze 
Szkoły Podstawowej w Ciekocinie w so-
botę 24 maja pojechały na wycieczkę do 
Chmielna.

Dzieci zwiedziły Muzeum Garncar-
stwa i Rękodzielnictwa, prowadzo-
ne przez rodzinę Neclów, gdzie każde 
dziecko mogło samodzielnie ulepić 
garnek z gliny. Frajdy było co niemiara. 
Tym bardziej, że zawód garncarza już 
nie jest tak popularny i potrzebny jak 
kiedyś.

Następnie dzieci odwiedziły Park Mi-

niatur w Stryszej Budzie. Znajdują się 
tam miniatury budowli z całego świa-
ta oraz z Sasina - pałac i latarnia Stilo. 
Jest również mini ZOO. Na terenie par-
ku można spotkać postacie z bajek, jak 
również można odwiedzić zamek stra-
chu, w którym naprawdę straszy...

Plac zabaw cieszył się także wielkim 
powodzeniem.

Pomimo, że aura nie była zbyt przy-
chylna, humory dzieciom dopisywały. 
Pełni wrażeń wrócili szczęśliwi do swo-
ich domów. Wysiadając jednak z auto-
busu, już w Ciekocinie wszyscy brnęli 
po kostki w kałużach. Taka ulewa przy-

witała na miejscu małych wycieczko-
wiczów.

Uczniowie z SP Ciekocino

S z k o ł a  P o d s t a w o w a  w  C i e k o c i n i e
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Pierwszy krok po zdrowie

Od kilku miesięcy w Szkole Podsta-
wowej w Ciekocinie odbywają się za-
jęcia z karate. Prowadzone są przez 
p. Małgorzatę Zabrocką - zdobywczy-
nię Pucharu Świata, 15-krotną Mi-
strzynię Polski.

Uczniowie podzieleni są na dwie 
grupy wiekowe oraz jedną grupę dla 
osób dorosłych. Uczestnicy poprzez 
zajęcia rozwijają swój charakter, 
wiedząc, że zwycięstwo nad przeciw-
nikiem jest osiągane bez użycia prze-
mocy. Dzięki takiemu podejściu są 
w ciągłym procesie rozwoju swoich 
zdolności fizycznych, umysłowych i 
duchowych. Instruktor zajęć uświa-
damia uczestnikom, że stawianie 
sobie celów wskazuje im drogę do 
ciągłego rozwoju, bycia lepszym w 
dążeniu do mistrzostwa. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku szkol-
nym uczniowie będą mogli doskona-
lić swoje techniki oraz, że zwiększy 
się liczebność najstarszej grupy.

Uczniowie, rodzice i Grono Pedago-
giczne szkoły dziękują za współpracę 
Klubowi Karate Wejherowo.

Zajęcia w świetlicy
w Kierzkowie

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 
roku szkolnym 2013/2014, w świetlicy 
w Kierzkowie  odbywały się zajęcia 
dla dzieci i młodzieży.

Podczas spotkań realizowane były 
elementy programów profilaktycz-
nych dotyczących zdrowia, bezpie-
czeństwa, zagrożeń cywilizacyjnych i 
kultury zachowań. Prowadzono  rów-
nież zajęcia artystyczne umożliwia-
jące poznanie technik wykonywania 
prac plastycznych, m.in. laurek z 
okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Dzie-
ci wykonały gazetki ścienne, takie 
jak „Nasze prace”, „Jesień”, „Zima”, 
„Wiosna”. Dużym zainteresowaniem 
uczestników cieszyły się zorganizo-
wane w br. konkursy: recytatorski 
„Brzechwa i Tuwim - ulubieni poeci”, 
literacki „Moje ulubione fragmen-
ty prozy”, plastyczny „Zima tuż-tuż” 
oraz  ortograficzny „Piszemy popraw-
nie”. W świetlicy dzieci miały także 
możliwość korzystania z różnego ro-
dzaju gier planszowych rozwijających 
kreatywne myślenie, spostrzegaw-
czość czy zdobyte umiejętności. Pod-

czas spotkań opiekunowie pomagali 
dzieciom w nauce i odrabianiu zadań 
domowych. W ostatnich miesiącach 
młodzież z Kierzkowa uczestniczyła w 
wyjazdach do kina w Rumi na filmy: 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reży-
serii Andrzeja Wajdy, „Mój biegun” 
Marcina Głowackiego i „Czarownica” 
Roberta Stromberga oraz w wyjaz-
dach do Teatru Muzycznego w Gdyni 
na musicale: „Grese”, „Skrzypek na 
dachu” i „Chłopi”. W dniach, kiedy po-

goda dopisywała, dzieci chętnie brały 
udział w zabawach organizowanych 
na świeżym powietrzu oraz konkur-
sach sprawności fizycznej: „Odbijanie 
piłki”, „Skoki przez skakankę”, „Mistrz 
hula hop”. W maju dzieci wzięły 
udział w festynie rodzinnym, na któ-
ry przygotowały program artystyczny 
oraz laurki dla mam i tatusiów.

Za możliwość skorzystania z wielu 
atrakcji w roku szkolnym 2013/2014 
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dzieci i młodzież z Kierzkowa i okolic 
składają serdeczne podziękowania 
ich organizatorom: Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Choczewie oraz Radzie So-
łeckiej Sołectwa Kierzkowo.

Zajęcia w świetlicy
w Lublewie

Od kwietnia br. dzieci i młodzież z 
Lublewa i Lublewka mogą uczestni-
czyć w zajęciach świetlicowych orga-
nizowanych w budynku byłej szkoły 
w Lublewie.

W pierwszych tygodniach organi-
zowane zabawy w świetlicy miały na 
celu zintegrowanie grupy, poznanie 
zasad wspólnej pracy i obowiązują-
cych regulaminów. Podczas spotkań 

realizowane były elementy progra-
mów profilaktycznych dotyczących 
zdrowia, bezpieczeństwa, zagrożeń 
cywilizacyjnych i kultury zacho-
wań. Prowadzono  również zajęcia 
artystyczne umożliwiające poznanie 
technik wykonywania prac plastycz-
nych, m.in. laurek dla mam z okazji 
ich święta. W czasie zajęć dzieci ko-
rzystały z różnego rodzaju gier plan-
szowych rozwijających kreatywne 
myślenie, spostrzegawczość i zdoby-
te umiejętności oraz brały udział w 
zabawach grupowych utrwalających 
m.in. zasady ortograficzne. Pogodne 
dni pozwoliły na przeprowadzenie 
konkursów sprawności fizycznej 
na świeżym powietrzu, takich jak 
„Skoki przez skakankę”, „Mistrz hula 
hop”. W maju młodzież miała oka-
zję uczestniczyć w wyjeździe do kina 

w Rumi na film pt. „Niebo istnie-
je… naprawdę” w reżyserii Randalla 
Wallace’a. Historia o kryzysie wiary 
i próbie przezwyciężenia strachu na 
wielu młodych widzach wywarła 
duże wrażenie.

Tematyka najbliższych spotkań 
będzie obejmować następujące za-
gadnienia: zdrowe odżywianie, bez-
pieczeństwo w czasie zabaw, moje 
hobby, zainteresowania literackie.

Za możliwość skorzystania z wie-
lu atrakcji w miesiącach: kwiecień, 
maj, czerwiec dzieci i młodzież skła-
dają serdeczne podziękowania ich 
organizatorom: Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Choczewie oraz Radzie So-
łeckiej Sołectwa Lublewo.

STOWARZYSZENIE HUZAR
Dnia 1.06.2014 r. na Obiektach spor-

towych w Choczewie odbył się tur-
niej maluszków w ramach pomor-
skiego zpn. W turnieju brało udział 
5 drużyn, każda z nich zagrała pięć 
meczy po 10 min. Tego pięknego dnia 
bardzo liczne grono kibiców dopingo-
wało naszych maluszków, którzy po 
fantastycznej grze zajęli ostatecznie 
4 miejsce, również dopiero kształtu-
jąca się drużyna rocznika 2007-2008 
miała swój pierwszy sprawdzian 
który można uznać za zdany, zagrali 
dwa sparingi ze starszymi kolega-
mi drużyny oraz z Władysławowem. 
Tego dnia świętowaliśmy również 
dzień dziecka, po zmaganiach na 

boisku młodszej grupy cała Huzaro-
wa rodzina zebrała się  aby wspólnie 
móc spędzić resztę dnia. Zawodnicy 
z tej okazji otrzymali słodki upomi-
nek, miło spędzili czas przy ognisku 
i oczywiście jak to piłkarze rozegra-
li między sobą mały mecz. Bardzo 
dziękujemy Pani Iwonie Ratajczak 
Przewodniczącej Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Wójtowi Wiesławowi Gębka, 
Wice wójtowi Robertowi Lorbieckie-
mu, Przewodniczącemu Rady Gminy 
Choczewo Bronisławowi Nowakowi 
oraz Restauracji Kasztanowy Gości-
niec za to, że pomogli nam zorgani-
zować ten wspaniały dzień.

06.06.2014 r. Huzar Choczewo wy-
brał się do Gdańska na PGE Arena, 
aby na żywo obejrzeć mecz Polska-
-Litwa. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że 
mogliśmy oglądać sukces naszych 
piłkarzy, mecz zakończył się wyni-
kiem 2:1 dla nas. Dzieci doskonale 
się bawiły, wspólnie kibicowały i 
zagrzewały do walki naszą reprezen-
tację z całym tłumem ubranych w 
barwy narodowe kibiców. Wspaniale 
było oglądać jak ich idole tj. Lewan-
dowski, Piszczek czy Szczęsny wal-
czą o zwycięstwo, mamy nadzieję, że 
za kilka lat któregoś z naszych pod-
opiecznych też będziemy mogli zoba-
czyć jak gra dla biało-czerwonych.
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ZAWODY W LINI
- I MIEJSCE DLA GIMNAZJUM W CHOCZEWIE -
Na stadionie gminnym w Lini od-

były się mistrzostwa powiatu wej-
herowskiego szkół gimnazjalnych w 
piłce nożnej 6-osobowej.

Zawody były eliminacją do półfina-
łu wojewódzkiej gimnazjady, który 
odbędzie się w Choczewie. W rywali-
zacji wzięło udział ponad 120 zawod-
ników.

Zwycięzcą turnieju został zespół 
Gimnazjum z Choczewa, który wy-
grał wszystkie spotkania.

W zwycięskim składzie zagrali: 
Krzysztof Obrzut, Tomasz Joachi-
miak, Oskar Cielecki, Łukasz Świta-
ła, Tomasz Jeżowski, Maciej Orański, 
Jakub Lessnau, Grzegorz Piotrowski, 
Grzegorz Ceynowa i Kacper Zaręba.

Mecze były emocjonujące, a tur-
niej stał na dobrym poziomie. Na za-

kończenie zawodów zespoły zostały 
nagrodzone pucharami, medalami 
oraz dyplomami które wręczał wójt 

gminy Linia Łukasz Jabłoński, Bar-
tłomiej Woźniak z PZPOW i dyrektor 
Jan Trofimowicz.

Wręczenie nagród
w Konkursie „Najpiękniejsza 

moja Mama”

28 maja w czytelni naszej Bibliote-
ki miało miejsce wręczenie nagród 
laureatom konkursu „Najpiękniejsza 
moja Mama”. Wręczali je: Wójt Gmi-
ny Choczewo Pan Wiesław Gębka, 
Prezes Stowarzyszenia STEK „Wspól-
na Przyszłość” Pan Michał Bianga 
oraz Kierownik Biblioteki Pani Be-
ata Żuk. Na koniec dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek i ustawiły się do 
wspólnego zdjęcia, wydmuchując 
przed siebie dziesiątki mydlanych 
baniek - jedną z nagród w Konkursie. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom, 
które złożyły na Konkurs swoje pra-
ce i zapraszamy do udziału w kolej-
nych. Jednocześnie zapraszamy na 
wystawę prac, którą oglądać można 
w naszej Bibliotece.

Wieczorek z poezją
i warsztaty muzyczne

29 maja w naszej bibliotece odby-
ły się dwa niecodzienne wydarzenia. 
Pierwszym z nich był wieczorek z 
poezją, na którym ogłoszone zostały 
wyniki tegorocznego Gminnego Kon-
kursu Literackiego „Co mi w duszy 
gra”. Laureaci otrzymali nagrody, a 
pozostali uczestnicy podziękowania 
za udział. Nagrody wręczyli Wójt 
Gminy Choczewo Pan Wiesław Gęb-

B I B L I O T E K A
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ka i Kierownik Biblioteki Pani Beata 
Żuk.

Podczas spotkania prezentowane 
były utwory zarówno tegorocznych 
uczestników konkursu, jak i wiersze 
z poprzednich edycji.

Wyniki tegorocznego konkursu:
I miejsce - Ewa Podlesińska
II miejsce - Piotr Meyer
III miejsce  - Angelika Dettlaff
III miejsce - Paweł Zondziuk
Wyróżnienie - Paulina Grzanka.

Drugim wydarzeniem były warsz-
taty muzyczne, na których młodzież 
pod okiem Pana Michała Hajkowicza 
poznawała tajniki gry na gitarze.

Cieszymy się, że nasza Biblioteka 
gromadzi ciekawych ludzi i dzięku-
jemy wszystkim za przybycie.

Uwaga: Aktualne ogłoszenia o ko-
lejnych warsztatach fotograficznych 
i muzycznych znajdą Państwo na na-
szym facebookowym profilu www.
facebook.com/GBP.Choczewo

Lekcje biblioteczne

W dniach 20-21 maja odwiedzili 
nas uczniowie klas szóstych Szko-
ły Podstawowej w Choczewie, aby 
wziąć udział w lekcji bibliotecznej. 
Tematem zajęć były tradycyjne źró-
dła informacji, czyli encyklopedie, 
słowniki, leksykony, itp. Młodzież 
miała za zadanie podzielić się na gru-
py i wykonać kilka poleceń, wyszu-
kując potrzebne informacje jedynie 
w źródłach drukowanych. Do zadań 
należało m.in. stworzenie krzyżów-
ki, ułożenie testu zamkniętego, czy 
sprawdzenie pochodzenia wyrazów 
w słowniku wyrazów obcych.

Spotkanie z Panią Małgorzatą 
Strękowską- Zarembą

14 maja odwiedziła nas Pani Mał-
gorzata Strykowska - Zaremba, pol-
ską pisarka i dziennikarka, autorka 
wielu znanych książek dla dzieci, m. 
innymi serii o okropnym Maciusiu. 
Słuchaczami Pani Małgorzaty byli 
uczniowie klas II SP w Choczewie. Pi-
sarka opowiedziała dzieciom o swo-
ich książkach, zadawała im różne 
zagadki, odpowiadała na ich pyta-
nia, a na koniec rozdała wszystkim 
autografy.

Nadmienimy jeszcze, że nasz 
księgozbiór wzbogacił się o książkę 
„Okropny Maciuś i wielki pech”, któ-
rą podarowała naszym czytelnikom 
Pani Małgorzata. Dziękujemy!
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Dary od czytelników

Zapraszamy do wypożyczania ksią-
żek podarowanych nam w ostatnim 
czasie przez naszych czytelników i 
przyjaciół Biblioteki. Wszystkim dar-
czyńcom składamy serdeczne po-
dziękowania.

Zapraszamy do wypożyczania no-
wego albumu Pani Ireny Elsner pt. 
„Gmina Choczewo na starych pocz-
tówkach”

Zmiana godzin pracy Biblioteki w 
miesiącach lipiec, sierpień:

Poniedziałek 8:00 - 15:00

Wtorek 9:00 - 17:00

Środa 8:00 - 15:00

Czwartek 9:00 - 18:00

Piątek 8:00 - 15:00

E. Wójcik
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Ewa Podlesińska-  I miejsce

W Starbieninie noc biała

W Starbieninie już zapada noc biała.
W winie blady Księżyc się rozgościł,
Srebrna Muza w skrzydlatych sandałach
Szeptem czyta wiersze o miłości.
Więc pożyczam te sandały od Muzy
I szybuję w nich wysoko w przestworza.
Dzwonią gwiazdy, Księżyc złote oczy mruży,
Stuka wiatrak, a wiatr wyje od morza.
W końcu wymyśliłam wiersz mały,
Co bez celu się wciąż błąka po niebie.
Muzo, zabierz swe skrzydlate sandały,
Są za duże, nie doścignę w nich ciebie...
W Starbieninie sennie mruczy noc biała.
Księżyc również już powrócił do siebie.
Chrapie piesek z pyskiem w moich sandałach.
Jest zwyczajnie. To znaczy - jak w Niebie.

Piotr Meyer- II miejsce

MÓJ ŚWIAT

Mój świat to Ty, moje Kochanie,
Radość i troski wspólne śniadanie
Mojego życia jesteś strumykiem
Moją tyś muzą, moim dotykiem
Jak w letni upał morski zefirek
Jak w ciemnym lesie biały motylek
Zachwycasz ciągle swoim urokiem
I jesteś zawsze pięknym widokiem
Kolorem jesteś mojego życia
Piękną krainą wciąż do odkrycia
Warkoczem moich spełnionych marzeń
Także uśmiechem na mojej twarzy
Więc ciągle słyszę w sercu wołanie
Kocham Cię, kocham! Moje Kochanie.

Angelika Dettlaff- III miejsce

„Będę pisać”

Myślę sobie: „Pisać nigdy nie przestanę”.
Nawet jak coś w moim życiu się zmieni to iskierka poezji we mnie pozostanie.
Będę pisać o wszystkim i o niczym.
Będę kreślić o tym,
co w życiu moim i innych się zmienia.
Jak spełniają się ich i moje marzenia.

Będę pisać o tym,
jak kwitną zawilce i przylatują żurawie.
Jak ludzie robią pozimowe porządki,
a żaby rechoczą w stawie.
Napiszę także o tym,
jak dzieci kąpią się w jeziorze,
jak w pełnym słońcu turyści wybierają się nad morze.

Napiszę, jak liście opadają z drzew,
jak coraz rzadziej słychać ptasi śpiew.
Aż w końcu napiszę o tym,
jak pierwszy śnieg spada,
a dzień ustępuje nocy - 
mrok szybciej zapada.

Będę pisać - może mi się to kiedyś znudzi.
Bo ja nie piszę dla siebie,
lecz ja piszę dla ludzi.

Paweł Zondziuk – III miejsce

PRZESZŁOŚĆ

Moja prywatna przeszłość, której nikt nie zapisuje,
Moja pamięć- podręcznik z historii życia,
bez ponumerowanych stron i rozdziałów,
sama przypomina wszystko kiedy trzeba.
Przyjaciela największego w niej mam,
Wrogiem bezlitosnym dla mnie jest,
I Komedią która bawi i Dramatem który smuci,
Mą mądrością i teraźniejszością,
Przeszłości dziękuję za to kim jestem!!!
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 5 (170) Wieści Choczewskich brzmi : JESIENNA MIŁOŚĆ.
Prawidłowe rozwiązania dostarczyli:
Barbara Zondziuk, Bartłomiej Nowak, Małgorzata Piotrowska, Klaudia Czaja, Czesława Bocho, Krystyna Stelma-

chowicz, Mariusz Kwas, Sylweriusz Goyke, Wiktoria Cielecka, Michalina Gradek, Piotr Woźniak, Mariola Medrycka, 
Henryk Milewicz, Adam Leyk, Olga Papke

 
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Sylweriusz Goyke, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszym Konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Szymonowi, Asi 
i Wiktorii za wylosowanie zwycięzcy.
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Krzyżówka Serpentyna (12) 

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek wpisywania 
wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od lewej do prawej i w 
kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę liter w haśle. 

Rozwiązanie należy dostarczyć do 10 lipca 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest „ Polska encyklopedia 
turystyczna”, a zwycięzca zostanie wyłoniony  11 lipca w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Miejski pojazd szynowy (7) – angielski styczeń (7) – japoński motocykl (6)-  
między Zambią a oceanem (6) – konkurent dreamlinera (6) – z o.o. lub cywilna (6) 
– tłumek za królem (6) – strugał wiatraki u Prusa (5) – każe z ambony (6) – 
zwierzyniec na niebie (6) – i Bajkonur i Plesieck (9) – ułamek milimetra (6) – brak 
ładu (6) – przy rowerze lub na lekcję (7) – wyprostowany romb (6) – wino Węgra 
(5) -  podobny do jaskółki (6) 
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