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Ale nie do końca jest to prawdą, 
gdyż ten sam numer - 41 (będący 
oznaczeniem kolejnego wydania od 
początku powstania gazety) pojawił 
się w dwóch kolejnych wydaniach – 
w maju 2003 roku jako numer 5 (41) 
i w czerwcu 2003 roku jako numer 6 
(41).

Tak więc w rzeczywistości numer 
dwusetny trafił już do Państwa rąk 
w ubiegłym miesiącu…

I choć nasz mały jubileusz właśnie 
stracił sens, postaram się w paru sło-
wach przybliżyć Państwu historię 
„Wieści Choczewskich”…

„Wieści Choczewskie” nie są pierw-
szą gazetą wydawaną na terenie 
Gminy Choczewo przez samorząd. 
W grudniu 1992 roku z inicjaty-
wy władz samorządowych powstał 
„Kwartalnik Choczewski”, który miał za 
zadanie „ułatwić przepływ informacji 
i pomóc w rozwiązywaniu problemów 
mieszkańców”. Niestety nie znam wię-
cej szczegółów na jego temat.

Natomiast wcześniej, na przełomie 
lat 80 i 90 grupa osób założyła nieza-
leżną „Gazetę Choczewską” – Lokalne 
Pismo Ziemi Choczewskiej. Redago-
wali ją: Grażyna Halastra, Tomasz Co-
fta, Ewa Kordzińska i Jarosław Kor-
dziński. Jak długo utrzymywał się na 
rynku choczewskim – nie wiem.

W kwietniu 1995 roku Komitet Za-
łożycielski Stowarzyszenia Rozwoju 
Ziemi Choczewskiej w składzie: Marek 
Czerniejewski, Marek Dzięgielewski, 
Grażyna Halastra, Krystyna Karpiń-
ska, Elżbieta Piotrowiak i Aleksander 
Skotarczak byli inicjatorami powstania 
Biuletynu Informacyjnego dla Gminy 
Choczewo „Głos w sprawie…”, który 

„podjął problematykę zaproponowaną 
p

przez „Kwartalnik Choczewski”. Dalsze 
losy „Głosu w sprawie…” są mi rów-
nież nieznane.

W roku 1999 władze Gminy i miesz-
kańcy Gminy Choczewo opracowały 
„Strategię Rozwoju Gminy Chocze-
wo”, w której wśród zadań do realiza-
cji wyznaczono „powołanie do życia 
lokalnego biuletynu”. Ówczesny Wójt 
śp. Zenon Bieleninik zlecił to zadanie 
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Choczewie, 
Pani Marzenie Szypulskiej-Kimilu. I to 
właśnie Ona jest pomysłodawczynią 
szaty graficznej i całej kompozycji 
„Wieści Choczewskich”, które w pra-
wie niezmienionej formule ukazują się 
co miesiąc do dziś.

W czerwcu 2006 roku p. Marzena 
przestała być Redaktorem Naczelnym, 
a jej zadania przejął pracownik Refe-
ratu Promocji, Turystyki i Sportu Pani 
Beata Madej, która koordynowała 
redagowanie gazety. Współpracowali

z nią między innymi: pracownicy Urzę-
du i jednostek organizacyjnych, soł-
tysi, przedstawiciele stowarzyszeń 
i  arafie oraz wiele, wiele innych osób 
i instytucji.

Od sierpnia 2006 roku na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Chocze-
wo www.choczewo.com.pl/wiesci-cho-
czewskie/ można znaleźć elektronicz-
ne wersje kolejnych wydań Biuletynu.

W czerwcu 2008 roku gazeta ob-
chodziła podwójny jubileusz: 10 – le-
cie istnienia oraz ukazanie się setnego 
numeru.

W styczniu 2011 roku zostałam 
redaktorem „Wieści Choczewskich”. 
Pod koniec stycznia 2011 roku uka-
zał się pierwszy redagowany przeze 
mnie numer, którego pierwsza strona 
przedstawia – nomen omen – Wój-
ta Wiesława Gębkę w towarzystwie 
obecnego Sekretarza i jednocześnie 
Zastępcy Wójta Gminy Choczewo 
Pana Krzysztofa Kochana….

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Miło nam poinformować, że trzymacie właśnie 
w dłoniach dwusetne wydanie naszego Biuletynu…
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W bieżącym roku „Wieści Choczew-
skie” osiągnęły dorosłość i są już więc 
pełnoletnie. Za dwa lata, w 2018 roku 
będziemy obchodzić jubileusz 20-le-
cia istnienia gazety. Mam nadzieję, że 
przez ten czas „Wieści Choczewskie” 
nie będą dla Państwa tylko zbędną 
makulaturą… i razem dotrwamy do na-
stępnego jubileuszu.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy przez te lata mieli swój udział 
w tworzeniu Biuletynu. Dziękuję 
Pierwszemu Redaktorowi - Pani Ma-
rzenie Szypulskiej oraz Pani Beacie 
Madej za to, że między innymi dzięki 

ich pracy nazwa naszej lokalnej gazety 
znana jest nie tylko w Gminie Chocze-
wo.

Wszystkim, z którymi miałam do 
tej pory przyjemność współpraco-
wać dziękuję za okazaną życzliwość, 
wyrozumiałość, pomoc, wsparcie, 
doradztwo i przyjazną atmosferę na-
szych kontaktów. Mam też ogromną 
nadzieję na kontynuowanie tej owoc-
nej współpracy. To dzięki Państwa za-
angażowaniu udaje się nam co miesiąc 
stworzyć naszą lokalną gazetę. Przed 
nami jednak wciąż dużo pracy, aby 
spełniać oczekiwania naszych czytel-

ników. Proszę więc o nadsyłanie swo-
ich uwag na temat Biuletynu, a także 
wspomnień związanych z naszą gaze-
tą – najciekawsze z nich opublikujemy 
w kolejnych numerach.

Chciałabym również Państwa ser-
decznie zaprosić do odwiedzania 
kanału z relacjami z Sesji Rady Gmi-
ny Choczewo: YouTube Obiektywne 
Choczewo oraz profilu na Facebook’u 
Obiektywne Choczewo gdzie zamiesz-
czane są artykuły, zdjęcia i inne cieka-
we informacje.

                                Wioletta Wójcik
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Miło nam poinformować, że laureat-
kami Konkursu zostały Panie: p. Bry-
gida Bieleninik, p. Oghenetega Oyeye 
oraz p. Hanna Kowalska, które udzieli-
ły prawidłowych odpowiedzi na pyta-
nie konkursowe.

Jak już wiadomo, pierwszy nu-

mer „Wieści Choczewskich” ukazał 
się w lipcu 1999 roku. Ale również 
za prawidłową należy uznać odpo-
wiedź, że ukazał się on w lipcu 1998 
roku, ponieważ w setnym wydaniu 
gazety z czerwca 2008 roku – dostęp-
nym obecnie w Gminnej Bibliotece 

Publicznej (wersja papierowa) oraz 
umieszczonym na stronie interneto-
wej Urzędu (wersja elektroniczna), na 
wydrukowanej kopii pierwszego wy-
dania widnieje data lipiec 1998 rok.

Laureatkom konkursu serdecznie 
gratulujemy!

ROZWIĄZANIE KONKURSU JUBILEUSZOWEGO
Z OKAZJI 200 WYDANIA BIULETYNU „WIEŚCI CHOCZEWSKIE” 

ZE WZGóRZA W BUKOWYm LESIE…

Rozpoczęłam moje rozważania od 
fragmentu wiersza Adama Asnyka „Do 
młodych”, bo oddaje on główne prze-
słanie tego, czym chcę podzielić się 
z mieszkańcami naszej gminy.

Listopad to piękny miesiąc zadumy, 
refleksji, patriotyzmu… Szanujemy pa-
mięć o naszych bliskich zmarłych, za-
stanawiamy się nad rzeczami ostatecz-
nymi, nad śmiercią i naszym życiem, 
pamiętamy o zrywach polskich naro-
dowowyzwoleńczych, o bohaterach 
narodowych, o tych co walczyli „za 
wolność naszą i Waszą”. Obchodzo-
ny w tym roku po raz drugi w naszej 
gminie Dzień Niepodległości pokazał, 
że w Gminie Choczewo potrafimy do-
cenić czym jest wolność. Liczny udział 
społeczeństwa we Mszy Świętej za Oj-
czyznę, w pochodzie niepodległościo-

wym i wspólnym śpiewie pieśni był 
odzwierciedleniem patriotycznej po-
stawy mieszkańców. Trochę mało było 
dzieci i młodzieży, od których zależy 
zachowanie tradycji i przekazywanie 
jej kolejnym pokoleniom. Ale jaka jest 
tradycja i historia tych terenów, gdzie 
są rdzenni mieszkańcy tej ziemi?

Rada Gminy Choczewo 26 paź-
dziernika 2016 r. wyraziła zgodę na 
przeniesienie pomnika „Poległym 
w walkach o wyzwolenie Ziemi Cho-
czewskiej” z ul. Pierwszych Osadni-
ków przed urzędem Gminy na skrzyżo-
wanie ulic Kusocińskiego i Kościuszki. 
Czy przeniesienie obelisku z pierwot-
nego miejsca na inne, nie jest odsu-
waniem z naszej pamięci, tych którzy 
oddali życie w walkach na naszej zie-
mi? Nie zapominajmy także, że w wal-

kach ginęli żołnierze po obu stronach, 
choć zapewne chcieli żyć w pokoju. 
Szacunkiem należy objąć wszystkich 
walczących, każdy, kto oddał życie 
walczył o swoją wolną Ojczyznę. Bo-
lesna jest nasza historia i relacje mię-
dzy byłymi i obecnymi mieszkańcami 
ziemi choczewskiej. Wywodzę się ze 
starego niemieckiego rodu, który nie 
chciał wojny. Pamiętajmy, że czasami 
gloryfikowanie jednej strony głęboko 
rani uczucia innych. 
Pamiętajmy, że na wojnie zabijają obie 
strony, nie można ocenić przeszło-
ści w barwach tylko białej i czarnej. 
Spójrzmy na historię szerzej i nie za-
kłamujmy jej ponownie.
              
              Marie-Else hrabina Keyserlingk

„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć!”
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W CHOCZEWIE
Uroczystość z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zgromadziła wielu 
mieszkańców Choczewa i okolic. W programie nie zabrakło Biegu Niepodległości oraz śpie-
wania pieśni patriotycznych.

Świętowanie rozpoczęto od zło-
żenia kwiatów i odśpiewania hymnu 
państwowego przy obelisku posta-
wionemu z okazji 70. rocznicy odzy-
skania niepodległości w Żelaźnie.

O godz. 12.00 w Kościele pw. Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Choczewie 
odbyła się Msza Święta w intencji Oj-
czyzny, po której nastąpił Marsz Nie-
podległości na Obiekty Sportowe w 
Choczewie, gdzie o godzinie 13.00 
rozpoczął się Festyn pn. „Radosne 
Święto Niepodległości przy muzyce 
i na sportowo”.

Sportowym akcentem święta był 
Bieg Niepodległości na dystansie 
2300m oraz mecz piłki nożnej, któ-
ry rozegrali przedstawiciele sołectw 
przeciwko wójtowi i radnym gminy 
Choczewo. W tym samym czasie od-
bywały się inne konkurencje, między 
innymi rzut granatem oraz strzelanie 
do celu.

Podczas Festynu podpisano List in-
tencyjny o współpracy pomiędzy Gmi-
ną Choczewo a Wojskowym Klubem 
Sportowym „Flota” Gdynia.

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
można było zapoznać się z wystawą 
„Akcenty niepodległościowe w twór-
czości literackiej i artystycznej.

Obchody uroczystości zakończył 

montaż słowno-muzyczny przy
bliżający tematykę odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych przy 
ognisku.

W uroczystościach wzięła udział 
Orkiestra Dęta z Wierzchucina, Scho-
la Genezareth z Choczewa oraz stra-
żacy z Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Choczewo.

Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli w zorganizowaniu obchodów 
Święta Niepodległości w naszej Gmi-
nie – pracownikom Urzędu oraz in-
nych instytucji, Księżom z Parafii 
Gminy Choczewo, Stowarzyszeniom, 
Kołom Gospodyń, a przede wszyst-
kim mieszkańcom, którzy przybyli na 
wspólne świętowanie.

                            Aleksandra Łasińska
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XXXIII SESJA RADY GmINY CHOCZEWO

Porządek sesji obejmował przed-
stawienie przez Przewodniczącego 
Rady Gminy i Wójta Gminy informacji 
o działalności międzysesyjnej infor-
macji, o oświadczeniach majątkowych 
oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. Wyjątkowymi gośćmi na sesji 
była młodzież z Gimnazjum w Chocze-
wie, przygotowująca się do Konkursu 
Samorządowego. Na sesji obecna była 
Julia Staniszewska z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ciekocinie, która 
w II Pucharze Świata Dzieci w Karate 
Tradycyjnym, który odbył się 14-15. 
10 br. w Krakowie, w konkurencji Kata 
indywidualne dziewcząt (ur. 2003-
2004, 9-7 kyu) zdobyła II miejsce. 
Przewodniczący Rady Gminy w imie-
niu mieszkańców Gminy pogratulo-
wał Julii osiągnięcia w zawodach tak 
wysokiej lokaty i życzył wytrwałości 
w zdobywaniu kolejnych medali.Pod-
czas sesji radni podjęli następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany bu-
dżetu gminy na 2016 r. (15 głosów za)

2. Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na terenie gminy Choczewo. 
(14 – za, 1 – wstrzymujący się)

3. Uchwała w sprawie określenia 
wzorów druków informacji i deklaracji 
w sprawie podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Choczewo. (15 – za)

4. Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie ulic: Pta-
siej, Modrzewiowej w Sasinie w gmi-
nie Choczewo. (15 – za)

5. Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr: 102/8, 
102/11 we wsi Lubiatowo w gminie 
Choczewo. (15 – za)

6. Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działek po-
łożonych w rejonie ulic: Spacerowej, 
Bałtyckiej, Borówkowej w Lubiato-
wie w gminie Choczewo. (9 – za, 6 – 
wstrzymujących się)

7. Uchwała zmieniającej uchwałę nr 
XXXII/187/16 Rady Gminy Choczewo 
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu 
i  akresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości odpłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. (15 – za)

8. Uchwała zmieniającej uchwałę nr 
XXXII/189/16 Rady Gminy Choczewo 
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za rok od domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości wykorzy-
stywanej na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe. (15 – za)

9. Uchwała w sprawie zawarcia 
umowy partnerskiej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu pn.: „Ograniczenie 
niskiej emisji na terenie Gminy Wej-
herowo i Gminy Choczewo poprzez 
modernizację oświetlenia przestrzeni 
publicznej” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 
(15 – za)

10. Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na przeniesienie pomnika. (9 – 
za, 6 – wstrzymujących się)

11. Uchwała w sprawie powołania 
Gminnej Rady Seniorów i nadania jej 
statutu. (15 – za)

W dniu 26 października 2016 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej 
w Choczewie odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Choczewo.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie protokoły i uchwały.

Zapraszamy również do odwiedzania kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
YouTube Obiektywne Choczewo oraz profilu: https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
Zapraszam również na mój profil: Facebook Wiesław Gębka
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 17:00, tel. 605 669 626
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Sekretarz miasta i gminy jest od 
1 stycznia 2009 r. stanowiskiem ob-
ligatoryjnym, obowiązek zatrudniania 
takiej osoby nakłada na kierowników 
jednostek samorządowych ustawa 
o pracownikach samorządowych z 21 
listopada 2008 r.
Pod koniec maja br. dotychczasowy 
Sekretarz został Dyrektorem Zarzą-
du Drogowego dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego, w związku z czym 
Gmina Choczewo potrzebowała Se-
kretarza. W lipcu, po przeprowadze-
niu rozmów kwalifikacyjnych i weryfi-
kacji dokumentów wyłoniono nowego 
Sekretarza Pana Krzysztofa Kocha-
na, którego zatrudniono na trzymie-
sięczny okres próbny. Po tym czasie 
Wójt wraz z Radnymi podjęli decyzję 
o zatrudnieniu Pana K. Kochana na 
stanowisko Sekretarza na pół etatu i 
Zastępcy Wójta również na pół etatu.
W związku z tą zmianą przedstawiamy 
Państwu sylwetkę nowego Zastępcy 
Wójta i jednocześnie Sekretarza Urzę-
du Gminy w Choczewie. 

W.W.: Jest Pan nowym Sekretarzem 
i  owym Zastępcą Wójta Gminy Cho-
czewo, i choć Pan stąd nie pochodzi, 
Gmina Choczewo nie jest jednak dla 
Pana zupełnie obcym miejscem. Pro-
szę przedstawić się mieszkańcom 
Gminy Choczewo i powiedzieć co 
Pana z nią łączy.
Sekretarz Krzysztof Kochan: Pochodzę 
z Dolnego Śląska, urodziłem się we Wro-
cławiu. 
W 1984 r. przeprowadziłem się wraz 
z żoną i dwuletnią córką na Wybrzeże, 
do gminy Gniewino.

Z wykształcenia jestem nauczycielem, 
ukończyłem biologię na Wydziale Biolo-
gii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Zgodnie z wyuczo-
nym zawodem pracowałem w szkole

 - najpierw w Salinie, a później w Gnie-
winie, gdzie od 2001 r. pełniłem funkcję 
wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego.

W 2005 r. po dwudziestu dwóch la-
tach pracy „przy tablicy” przyszedł czas 
na życiową decyzję. Podjąłem się trud-
nego zadania restrukturyzacji służby 
zdrowia obejmując stanowisko dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Od tego czasu zmiany w moim życiu 
zawodowym następowały już szybko. 
W latach 2005 - 2016 pełniłem kierow-
nicze funkcje w Urzędzie Gminy Gniewi-
no, Gminnym Centrum Kultury Turystyki
i Sportu i Przychodni Lekarskiej NZOZ 
„BIK-MED”. W międzyczasie pracowa-
łem w gminnych spółkach z o.o., dwu-
krotnie nimi zarządzając. Były to kolej-
no: Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu 
Sp. z  .o., Gniewińskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. i Centrum Sporto-
wo-Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o.
Z Choczewem związany jestem emocjo-
nalnie. To tu przez długie lata mieszkały 
bliskie mojemu sercu osoby - moja mama 
i ciocia oraz ich rodzice. Utrzymywałem 

z nimi bliskie kontakty, często ich odwie-
dzałem w Choczewie wraz ze swoją ro-
dziną. To był dla mnie ważny czas.

W.W.: Czy wieloletnia praca w samo-
rządzie i kierowanie gminnymi spół-
kami z o.o. jest dla Pana doświadcze-
niem, które może przydać się w nowej 
pracy, na nowych stanowiskach?

Sekretarz K. Kochan: Moja praca zawsze 
zawierała się w obszarze samorządowej 
służby publicznej - bezpośrednio w urzę-
dzie gminy lub w bardziej szczegółowo 
w  oświacie, służbie zdrowia, kulturze, 
sporcie, turystyce i rekreacji. Różnorod-
ność tych dziedzin pozwoliła mi w okre-
sie kilkunastu lat zdobyć duże doświad-
czenie w zarządzaniu. Z natury jestem 
człowiekiem ciekawym świata, lubiącym 
nowe wyzwania i zmiany zatrudnienia 
nie stanowiły dla mnie uciążliwości. Za-
wsze zresztą taktowałem je jak pracę 
w jednej firmie, jaką jest gmina.

W lecie br. wygrałem konkurs na sta-
nowisko sekretarza gminy Choczewo. 
Pracę w tutejszym urzędzie traktuję jako 
nowe wyzwanie.

Obecnie pracuję nad usprawnieniem 
pracy Urzędu Gminy. Staram się również 
stopniowo zagłębiać w szerzej pojmo-
wane sprawy gminy i jej mieszkańców. 
Sądzę, że w wielu obszarach będę mógł 
służyć swoją pracą i doświadczeniem.

W miarę moich możliwości, o naszej 
wspólnej pracy w urzędzie będę się sta-
rał regularnie informować mieszkańców 
gminy na łamach „Wieści Choczewskich”.

W.W.: Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji wszystkich 
planów i zamierzeń, i aby dzięki temu 
mieszkańcom żyło się w naszej Gminie 
jeszcze lepiej.

NOWY ZASTĘPCA WóJTA I SEKRETARZ URZĘDU GmINY CHOCZEWO

Uwaga wszyscy sympatycy gry w badmintona z Choczewa i okolic.

Od roku w Choczewie na Gminnych Obiektach Sportowych działa grupa graczy w badmintona. Jeśli chciałbyś/
chciałabyś z nami pograć to serdecznie zapraszamy, nie jest ważne jaki poziom reprezentujesz, ani jakie masz 
poglądy. Po prostu zabierz ze sobą rakietę i przychodź grać. Każdy jest mile widziany. W zależności od ilości 
chętnych ustalimy rozkład zajęć. Zajęcia bezpłatne. Generalnie gramy wieczorami od poniedziałku do czwartku
od godz. 19.00.  Badminton needs you!
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Program operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”  informuje:
o spotkaniach konsultacyjnych i doradztwie indywidualnym dla mieszkańców obszaru LGD „Dorzecze Łeby”
- 5.XII.2016 r. godzina 16 ta, Urząd Gminy Choczewo - spotkanie konsultacyjne;
- 6.XII.2016 r. godzina 9-16 ta Urząd Gminy Choczewo - doradztwo indywidulane.

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD tel. 530 243 120, 501 389 579



s. 8                                        nr 11 (200), listopad 2016

REJON DZIEŃ/
MIESIĄC

XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Lublewo, Lublewko, 
Starbienino, Choczewko

Choczewo:
Pucka, Pierwszych Osadników, 

Wojska Polskiego, Piwna, 
Szkolna, Kowalewskiego,

Krótka, Bałtycka

czwartek 8, 22 5, 19 2, 16 2, 16, 
30

13, 
27

11, 
25 8, 22 6, 20 3, 17, 

31
14, 
28

12, 
26 9, 23 7, 21

Łętowo, Łętówko, Słajkowo, 
Gardkowice, Karczemka

 Gardkowska,
Choczewo:

Chmielna, Kusocińskiego, 
Kościuszki, Prusa, Reymonta, 
Mickiewicza, Konopnickiej, 

Matejki, Ogrodowa, Łąkowa, 
Łowiecka, Lisia, Różana, Świer-
kowa, Osada Leśna, Jeziorna

czwartek 15, 
29

12, 
26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18

1,
14 

(śr.),
29

13, 
27

10, 
24 7, 21 5, 19 2, 16, 

30
14, 
28

Żelazno, Kurowo, Przebendo-
wo, Przebendówko, Borkowo, 
Borkówko, Zwartowo, Zwar-

tówko, Zwarcienko, Gościęcino

środa 7, 21 4, 18 1, 15 1, 15, 
29

12, 
26

10, 
24 7, 21 5, 19 2, 16, 

30
13, 
27

11, 
25 8, 22 6, 20

Lubiatowo, Kopalino, Kierzko-
wo, Karczemka Kierzkowska, 

Osieki Lęborskie, Jackowo 
Osiedle k. Kopalina

poniedziałek
12, 
27

(wt.)
9, 23 6, 20 6, 20 3, 18

(wt.)

2 (wt.) 
15, 
29

12, 
26

10, 
24 7, 21 4, 18 2, 16, 

30
13, 
27

11,
27 
(śr.)

Osetnik( Stilo), Sasino, Cieko-
cino, Ciekocinko, Słajszewo, 

Słajszewko, Biebrowo, Jackowo
poniedziałek 5, 19 2, 16, 

30
13, 
27

13, 
27

10, 
24 8, 22 5, 19 3, 17, 

31
14, 
28

11, 
25 9, 23 6, 20 4, 18

HARmONOGRAm ODBIORU ODPADóW KOmUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOmOWYCH 
Z TERENU GmINY CHOCZEWO OD 1 GRUDNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Harmonogramy z podziałem na poszczególne rejony zostaną dostarczone mieszkańcom gminy Choczewo podczas odbioru 
odpadów komunalnych w terminie do 30 LISTOPADA 2016. 
Harmonogramy oraz więcej informacji na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Choczewo w zakładce „Gospodarka 
Odpadami” na stronie Gminy Choczewo http://www.choczewo.com.pl/gospodarka-odpadami/

Harmonogram odbioru - ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 

UWAGA: Usytuowanie pojemnika określa  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo i w przypadku, 
gdy brak jest miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów na posesji, pojemniki i wor-
ki z odpadami komunalnymi powinny być ustawione przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem 
odbioru. Odbiór odpadów odbywać się będzie w godzinach od 6:30 do 20:00. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne „AGORA” Sp. z o.o. ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork (biuro) kontakt: 59/862-24-18

Harmonogram odbioru – ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE (worki żółte i worki zielone) 

REJON DZIEŃ/
MIESIĄC

XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Lublewo, Lublewko, Starbieni-
no, Łętowo, Łętówko, Słajkowo, 

Gardkowice, Karczemka 
Gardkowska, Żelazno, Kurowo, 
Przebendowo, Przebendówko, 
Borkowo, Borkówko, Zwarto-
wo, Zwartówko, Zwarcienko, 

Gościęcino

SZKŁO
(wtorek) 6 x 7 x 4 x 6 x 1 x 3 x 5

PLASTIK
(piątek) 16 20 17 17 21 12, 

26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 
29 20 17 15

Choczewo, Choczewko

SZKŁO
(piątek) 9 x 10 x 14 x 16 x 11 x 13 x 8

PLASTIK
(piątek) 9 13 10 10 14 5, 19 2, 16, 

30
14, 
28

11, 
25 8, 22 13 10 8

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekoci-
no, Ciekocinko, Słajszewo, Słaj-
szewko, Biebrowo, Lubiatowo, 
Kopalino, Jackowo, Kierzkowo, 
Karczemka Kierzkowska, Osieki 

Lęborskie

SZKŁO
(wtorek) 20 x 21 x 25 x 20 x 29 x 17 x 19

PLASTIK
(wtorek) 13 10 10 14 11

4 
(czw.) 
16, 30 

13,27 11,25 8,22 5,19 10 14 12
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Nowelizacja ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wprowadziła 
możliwość określenia przez radę gmi-
nę ryczałtowej stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi od:

- nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe,

- lub innych nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku.
Ryczałtowa stawka opłaty naliczana 
jest, za rok, od domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywa-
nej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Postawa prawna: art. 6j ust. 3b ustawy 
z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2016r., poz. 250 z późn. zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem Minister-
stwa Środowiska domki letniskowe nie 
służą do zaspokajania podstawowych 
potrzeb mieszkaniowych tylko do 
celów związanych z wypoczynkiem. 
Inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
stanowią otwartą kategorię nierucho-
mości, o zaliczeniu do której decydują 
również pełnione funkcje. Zasadniczo 
nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe, lub inne nieru-
chomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są 
wykorzystywane do zamieszkiwania, 
tylko w celu czasowego przebywania 
w związku z wypoczynkiem. Wg. Mi-

nisterstwa Środowiska, istotne jest tu 
nie przeznaczenie nieruchomości (np. 
w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego), tylko faktycz-
ne funkcje, jakie pełnią, faktyczny spo-
sób ich wykorzystania.
Rada Gminy Choczewo podjęła 
uchwałę nr XXXII/189/16 z dnia 28 
września 2016r., w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
za rok od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
zmienioną uchwałą nr XXXIII/201/16 
Rady Gminy Choczewo z dnia 26 paź-
dziernika 2016 zmieniającą uchwałę 
nr XXXII/189/16 Rady Gminy Cho-
czewo z dnia 28 września 2016r., w 
sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku let-
niskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe.
Nowy system gospodarowania odpada-
mi obejmujący właścicieli nieruchomo-
ści, o których mowa powyżej funkcjono-
wać będzie od 1 stycznia 2017 roku.

Ryczałtowa stawka opłaty na terenie 
gminy Choczewo wynosi:
  - 160,00 zł za rok od domku letni-
skowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny;

- 280,00 zł za rok od domku letni-
skowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe, jeżeli odpady ko-
munalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.
Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić 
bez wezwania za cały rok, w przypadku 
nieruchomości na której znajdują się 
domki letniskowe, lub inne nierucho-
mości wykorzystywane na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, wykorzysty-
wane jedynie przez część roku należy 
uiścić, w terminie:
   1. z góry, do dnia 30 czerwca każde-
go roku, lub

2. z góry, w terminie do 31 grudnia 
danego roku, którego obowiązek po-
noszenia opłaty dotyczy – w przypad-
ku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, powstanie w trakcie roku, po 
terminie określonym w pkt. 1.
Podsumowując, właściciel nieruchomo-
ści:

- na których znajdują się domki letni-
skowe, 

- lub innych nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku - zobowiązany jest 
do złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w której w części F for-
mularza deklaracji określa wysokość 
rocznej ryczałtowej opłaty, jaką nale-
ży wnosić w wyznaczonych terminach.

UWAGA!!! ZmIANA W SYSTEmIE GOSPODAROWANIA 
ODPADAmI. RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA OD-
BIóR ODPADóW KOmUNALNYCH - KOGO DOTYCZY?

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
Dnia 20.10.2016 r. w Restaura-

cji „Sami Swoi” w Sasinie odbyły się 
warsztaty rękodzielnicze skierowane 
do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz kwaterodawców agroturystycz-
nych.

 Pod okiem Pani Elżbiety Kurek 
właścicielki „Galerii Niespodzianki” 
w Wejherowie Panie ręcznie malowa-
ły parasole. Podczas zajęć panowała 
przemiła atmosfera i powstały piękne 
prace, z których uczestniczki mogą 
być dumne. 

W trakcie warsztatów pojawił się 
gość specjalny Pan Jerzy Jałoszewski

specjalista ds. turystyki i promocji 
gminy w celu zaproponowania współ-
pracy z KGW. 

Serdeczne podziękowania składamy 

dla Pani Grażyny Jędruch właścicielki 
Restauracji „Sami Swoi” za nieodpłat-
ne udostępnienie sali oraz serdeczną 
gościnę.



s. 10                                        nr 11 (200), listopad 2016

DEBATA ROLNICZA W CHOCZEWIE 

Z inicjatywy Rady Powiatowej Po-
morskiej Izby Rolniczej Powiatu Wej-
herowskiego 25. października b. r. 
w sali Centrum Informacji Turystycz-
nej w Choczewie odbyła się debata 
rolnicza, na której omówiono bieżące 
sprawy dotyczące spraw rolnictwa 
i  ozwoju obszarów wiejskich. Na spo-
tkanie przybyli licznie rolnicy z naszej 
gminy, a także członkowie Powiatowej 
Wejherowskiej Izby Rolniczej. Naj-
większe zainteresowanie wzbudziła 
tematyka omawianej przez zastępcę 
dyrektora Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Gdańsku pana Adama Śliwic-
kiego ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego oraz o ograniczeniu sprzedaży 
państwowej ziemi rolnej. Pan dyrektor 
omówił procedury obrotu ziemią oraz 
zasady dzierżawy ziemi będącej w za-
sobach ANR, a także odpowiadał na 
liczne pytania uczestników debaty.

Kolejnym tematem była bieżąca 
działalność Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Kierownik 

Biura Powiatowego w Wejherowie 
pan Piotr Skurzyński omówił aktualną 
sytuację dotyczącą realizacji dopłat 
bezpośrednich za rok 2016, a tak-
że inne programy realizowane przez 
ARiMR. Tutaj także było sporo pytań 
ze strony rolników, na które odpowia-
dał p. Kierownik.

Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej pan 
Zenon Bistram zrelacjonował aktual-
ne zmiany dotyczące funkcjonowa-
nia Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, a także aktualny stan prac 
nad ustawą „prawo łowieckie”, która 
zawsze wśród rolników budzi duże 
emocje z powodu szkód w uprawach 
wyrządzanych przez dziką zwierzynę 
i sporne sprawy dotyczące odszko-
dowań. Niestety, mimo zapowiedzi 
zmian ustawowych w tej dziedzinie, 
usłyszeliśmy, że na razie prace nad 
projektem utknęły na etapie procedo-
wania i konsultacji z zainteresowany-
mi środowiskami.

Na zakończenie pan prezes omówił 

także bieżącą działalność Krajowej 
Izby Rolniczej i przekazał swoje uwa-
gi na temat roli Izby w kształtowaniu 
i opiniowaniu aktów prawnych doty-
czących rolnictwa i obszarów wiej-
skich. Zachęcił także do stałego kon-
taktu z przedstawicielami Pomorskiej 
Izby Rolniczej, a także do śledzenia ak-
tualności na stronie: www.pir.home.pl. 
Można także kontaktować się z Biu-
rem telefonicznie: (58) 3031939 lub 
(58) 3022712, lub kom.: 695426599, 
a także elektronicznie:
e-mail: gdansk@pir.home.pl.

Debata pokazała, że zainteresowa-
nie rolników bieżącymi sprawami wsi 
jest duże i potrzebne są kolejne spo-
tkania. Uczestnicy podkreślali także 
miłą atmosferę oraz dobrą organiza-
cję tego wydarzenia. Serdecznie dzię-
kujemy Urzędowi za udostępnienie 
miejsca, a pracownikom Urzędu za 
wszechstronną pomoc.

                                   Krzysztof Łasiński

SPóŁDZIELNIE SOCJALNE 

W dniach 24.10, 07.11 i 16.11 br. 
w Urzędzie Gminy w Choczewie od-
bywały się spotkania skierowane do 
mieszkańców Gminy Choczewo zaini-
cjowane przez Pana Tomasza Gzow-
skiego Dyrektora Ośrodka „Spotkaj-
my się” w Lubiatowie Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo wszystko”, dotyczące 
założenia i funkcjonowania spółdzielni 
socjalnych.

Spółdzielnia socjalna jest specyficz-
ną formą przedsiębiorstwa społecz-
nego. Tworzą ją w większości osoby 
zagrożone marginalizacją ze względu 
na bezrobocie, niepełnosprawność 
czy chorobę psychiczną, które mają 
trudności w znalezieniu pracy. Pra-
ca w spółdzielniach socjalnych ma za 

zadanie dać im szansę na aktywizację 
społeczną i zawodową, integrację oraz 
podniesienie swoich kwalifikacji.

Musi ją utworzyć minimum 5 osób, 
w tym 3 niepełnosprawne, bezrobot-
ne, bądź zagrożone wykluczeniem 
społecznym, na które utworzona spół-
dzielnia możne otrzymać bezzwrotną
dotację, pod warunkiem, że utrzyma 
się na rynku co najmniej 2 lata.

Spółdzielnia taka jest bardzo ko-
rzystną formą działalności, choć jed-
nocześnie wymaga dużej samodziel-
ności i ogromnej odpowiedzialności jej 
członków. Obowiązuje w niej kolek-
tywny sposób podejmowania decyzji, 
a każdy członek, dysponuje jednym 
głosem, co sprawia, że członkowie 

spółdzielni są w pełni odpowiedzial-
ni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą 
się samodzielności i długofalowego 
planowania. Sami też dbają o finanse, 
zarządzają własną działalnością i wy-
znaczają kierunki rozwoju spółdzielni. 
Działalność spółdzielni nie musi opie-
rać się jedynie na własnej produkcji, 
może też świadczyć wszelkiego rodza-
ju usługi i pośrednictwo.

Doradztwo dotyczące zagadnień 
prawnych, pomoc w tworzeniu stra-
tegii i biznesplanu, a także dotacje, 
oferują Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.

Zanim jednak dojdzie do ostatecz-
nego powstania spółdzielni w naszej 
Gminie, potrzebny będzie cykl szkoleń 
i  konsultacji dla osób zainteresowa-
nych założeniem i pracą w takiej spół-
dzielni.

Wszystkie osoby, które chciałyby 
utworzyć spółdzielnię lub pracować 
w niej, zapraszamy na kolejne spotka-
nia.

Terminy spotkań podamy na stro-
nach internetowych i Facebook’u 
Urzędu, na łamach „Wieści Choczew-
skich” oraz na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Choczewie.
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KONCERT… KONCERT… KONCERT…
W dniu 4 listopada bieżącego roku 

uczniowie gimnazjum udali się na wspa-
niały koncert Kamila Bednarka, który 
wystąpił w gdyńskiej „Ergo Arenie” w ra-
mach cyklu „Nie ćpa”.

 Jego uczestnicy mieli też możliwość 
wysłuchania cennych wskazówek 
przekazanych przez specjalistów, do-
tyczących profilaktyki uzależnień. 

Warunkiem uczestnictwa w tym 
„mega koncercie” było przygotow-

nie przez uczniów prac plastycznych 
w zorganizowanym przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Samorząd Uczniowski 
Gimnazjum w Choczewie – konkursie 
o tematyce profilaktycznej. 

Dziękujemy inicjatorom wyjazdu 
oraz opiekunom: pani Iwonie Rataj-
czak (Przewodniczącej GKRPA) i pani 
Grażynie Olszowiec.

mISTRZOSTWA mŁODZIKóW W PIŁCE NOŻNEJ – 
CHOCZEWO 2016

Gmina Choczewo była organizato-
rem Mistrzostw Młodzików w piłce 
nożnej, które odbyły się 16 paździer-
nika 2016 r. od godziny 9:30 na Gmin-
nych Obiektach Sportowych w Cho-
czewie przy ul. Kusocińskiego 7. Piłka 

nożna odgrywa bardzo dużą rolę
w naszej gminie. Był to pierwszy sport 
zrzeszający jako klub piłkarski dzieci 
i  łodzież. Mistrzostwa Młodzików za-
pewniły jeszcze większą popularyza-
cję piłki nożnej wśród społeczeństwa 

i zachęcały do aktywnego trybu spę-
dzania wolnego czasu oraz wdrażały 
społeczeństwo do kulturalnego do-
pingu.

W zawodach wzięło udział 18 dru-
żyn z całego powiatu - po sześć dru-
żyn z trzech roczników - 2005, 2006 
i 2007. Zawody zostały przeprowa-
dzone w systemie „każdy z każdym”, 
a pomiędzy meczami zapewniono 
uczestnikom Mistrzostw atrakcyjne 
konkursy. Ponadto w każdej kategorii 
wiekowej zostali wyróżnieni – „Naj-
lepszy bramkarz”, „Najlepszy strzelec” 
oraz „Najlepszy zawodnik”.

Sponsorem głównym wydarzenia było 
PGE EJ 1 Sp. z o.o., która jest realizato-
rem programu „Świadomie o  Atomie”.

                                                     /P.W./

HUBERTUS 2016 W STAJNI W CHOCZEWIE

15 października 2016 r. w Stajni 
w Choczewie odbył się tradycyjny 
Hubertus, w którym uczestniczyła 
cała kadra Stajni. Najpierw uczestni-
cy wyjechali na przejażdżkę w teren, 
a po powrocie odbyła się gonitwa 
i prawdziwa rywalizacja. Lisem była 
zwyciężczyni z poprzedniego roku, 
Sara Grabińska. Po długich i zaciętych 
zmaganiach, ostatecznie lisa zerwała 
Agnieszka Bielecka.

Pomimo dość przenikliwego zim-
na, wszyscy doskonale się bawili przy 
ognisku, delektując się bigosem, sałat-
kami i ciastami.

Natomiast 16 października odbył 
się Hubertus, w którym wzięli udział 
jeźdźcy Stajni Choczewo. Zwyciężczy-
nią okazała się Paulina Koss.

Zwycięzcom gratulujemy! I już teraz 
zapraszamy wszystkich do nas za rok!!
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SASINIE

W miesiącu październik Ochotnicza 
Straż Pożarna w Sasinie zakupiła pom-
pę szlamową dzięki wsparciu finanso-
wemu PGE EJ1 Sp. Z o.o. w ramach 
Programu Wsparcia i Rozwoju gmin 
Lokalizacyjnych.

Serdecznie dziękujemy za przekazane 
wsparcie.

PGE EJ1 Sp. z o.o. jest realizatorem 
programu „Świadomie o Atomie”
http://www.pgeej1.pl 
http://www.swiadomieoatomie.pl

SIATKARZE POKONALI WARSZAWĘ

Ponownie zgłosiliśmy do udziału 
dwie nasze drużyny. Występy obu 
zespołów możemy uznać za udane, 
bowiem drużyna Choczewo I zdo-
była ostatecznie czwarte miejsce, 
a przy odrobinie szczęścia mogło ono 
być znacznie wyższe, gdyż w półfina-
le nasi siatkarze ulegli w tie-breaku 
zespołowi z Kamienia Krajeńskiego 
(późniejszy zdobywca drugiej lokaty) 
zaledwie 15:17. Co to był za emocjo-
nujący mecz! Trochę szkoda, ale pozo-
stała chęć rewanżu za rok. Drużyna 
Choczewo II, którą stanowili wete-
rani pomorskich siatkarskich parkie-
tów uplasowała się na 11. pozycji, ale 
w pokonanym polu pozostawiła ze-
spół z Warszawy. 
W pozostałych meczach radziła sobie 
bardzo dzielnie budząc uznanie wśród 
ekip znacznie młodszych.

Zwycięzcą Turnieju została drużyna 
ze Starego Pola, która w finale poko-
nała zespoły z Kamienia Krajeńskiego 
(II miejsce) oraz Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Na koniec burmistrz Górz-
na Tomasz Kinicki wręczył trzem 
pierwszym zespołom puchary, a po-
zostałym drużynom pamiątkowe sta-
tuetki oraz podziękował za udział i za-
prosił na następne zawody za rok, co 
spotkało się z aprobatą uczestników. 
W rozgrywkach udział wzięły drużyny 
samorządów głównie z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, ale także 
pomorskiego i mazowieckiego. Poza 
zmaganiami na parkiecie spotkania 
takie zawsze służą dobrej zabawie, in-
tegracji, ale także wymianie doświad-
czeń oraz porównaniu poziomu i do-
konań innych miast i gmin w Polsce.

Dziękujemy organizatorom za za-
proszenie, a Urzędowi Gminy Chocze-
wo za wsparcie i możliwość uczestni-
czenia w Turnieju.

Drużynę Choczewo I reprezento-
wali: Dagmar Grzenkowicz, Mateusz 
Witt, Alan Grzyb, Krzysztof Krzeptow-
ski, Anna Mehring, Monika Kwiatkow-
ska, Andrzej Bukowski, Marlena Gacek 
i Sylwia Krzeptowska. W zespole Cho-
czewo II wystąpili: Marek Świątek, An-
drzej Kościemski, Lila Świątek, Alicja 
Jaskulska, Józef Marcinkowski, Jaro-
sław Świątek, Kazimierz Kowalewski, 
Katarzyna Dmochowska oraz Krzysz-
tof Łasiński.

Wszystkim zawodnikom serdecznie 
dziękujemy.

                                   Krzysztof Łasiński

Popularność siatkówki w naszej gminie wciąż rośnie. Pokłosiem występów naszych drużyn na 
Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Redzie było zaproszenie na kolejny 
Ogólnopolski Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w dniach 22-23. października w jednym z najmniejszych
miast w Polsce - w Górznie w powiecie brodnickim.
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PODSUmOWANIE SEZONU LOTóW GOŁĘBI POCZTOWYCH 
KLUBU HODOWCóW W CHOCZEWIE

Choczewski Klub Hodowców Gołę-
bi Pocztowych zakończył sezon lotów.
W sobotę 22 października 2016 roku 
w Restauracji „Szlacheckie Gniazdo” 
w Kopalinie Klub Hodowców Gołębi 
Pocztowych w Choczewie uroczyście 
podsumował sezon lotów z 2016 roku.

Takie podsumowania są już tradycją, 
mającą na celu przede wszystkim uho-
norowanie najlepszych i najbardziej 
aktywnych hodowców oraz zintegro-
wanie członków Klubu.
Nagrody wręczono w wielu katego-
riach m.in.: loty gołębi dorosłych, loty 
gołębi młodych, najlepszy lotnik i lot-
niczka. Wielu hodowców gołębi pocz-
towych przejmuje pasję z pokolenia 
na pokolenie – co było widać, kiedy 
ojciec i syn, a nawet dziadek i wnuk 
razem odbierali puchary.

Wyhodowanie dobrego gołębia, to 
znaczy takiego, który pokona dystans 
wielu kilometrów w możliwie najkrót-
szym czasie i powróci do właściciela, 
wcale nie jest takie łatwe. Wymaga 
nie tylko zamiłowania i dużego wkładu 
pracy, ale także niemałych pieniędzy.

Wśród najlepszych hodowców w LO-
TACH GOŁĘBI DOROSŁYCH 2016
znaleźli się między innymi:

- MISTRZ – hodowca Józef Langer;
- I Vice Mistrz – hodowca Grzegorz 

Kozłowski;
- II Vice Mistrz – hodowca Jerzy i 

Mateusz Detlaff;
- I Przodownik – hodowca Mateusz 

Langer;
- II Przodownik – hodowca Leszek 

Kaiser;
- III Przodownik – hodowca Zbi-

gniew Reszka;

- Najlepszy lotnik – hodowca Mate-
usz Langer;

- Najlepsza lotniczka – hodowca Le-
szek Kaiser;

- Najlepszy gołąb na długim dystan-
sie – hodowca Grzegorz Kozłowski;

- Najlepszy roczniak – hodowca Eu-
geniusz Olekszyk;

- Najlepsza roczniaczka – hodowca 
Zbigniew Reszka.

Najlepszymi hodowcami w LOTACH 
GOŁĘBI MŁODYCH 2016 okazali się 
m. in:

- MISTRZ – hodowca Jerzy i Mate-
usz Detlaff;

- I Vice Mistrz – hodowca Grzegorz 
Kozłowski;

- II Vice Mistrz – hodowca Henryk 
Zaborowski;

- I Przodownik – hodowca Leszek 
Kaiser;

- II Przodownik – hodowca Laura 
Piankowska;

- III Przodownik – hodowca Euge-
niusz Olekszyk;

- Najlepszy lotnik – hodowca Laura 
Piankowska;

- Najlepsza Drużyna 5x5 – hodowca 
Jerzy i Mateusz Detlaff;
Oraz puchary za loty Frankfurt:

- Leszek Kaiser, Józef Langer i Sławo-
mir Mruk.

Wyjątkowy puchar za zasługi w roz-
woju hodowli Gołębi Pocztowych 
w Gminie Choczewo otrzymał Prezes 
Klubu Pan Grzegorz Kozłowski.
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„PODZIEL SIĘ PLAŻĄ!”

W dniu 17.11.2016 r. odbyło się 
drugie spotkanie z cyklu „Podziel się 
plażą!” z mieszkańcami Gminy Cho-
czewo zorganizowane przez Grupę 
Badawczą Ptaków Wodnych Ku-
ling i Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Spotkanie dotyczyło 
możliwości takiego zagospodarowa-
nia fragmentu wybrzeża w okolicach 
Lubiatowa, aby było ono doskonałym 
miejscem dla gniazdowania sieweczek 
obrożnych, ostoją dla innych ptaków 
i  wierząt oraz magnesem przyciągają-
cym turystów i miłośników przyrody.
Za doskonały przykład współdziałania 
skutecznej ochrony miejsc cennych 
przyrodniczo z interesem człowieka, 
można podać wiele istniejących w Pol-
sce i za granicą rezerwatów, które bar-
dzo licznie odwiedzają turyści zainte-
resowani „podglądaniem” natury.

Przedstawiciele Grupy Badawczej 
„Kuling” Szymon Bzoma oraz Magda 
Dziermańska przedstawiając na spo-
tkaniu plan, jaki można by zrealizować 
na kilkuset metrach plaży naszego 
Wybrzeża dla jednoczesnej ochrony 
ptaków – sieweczek obrożnych, ry-
bitw białoczelnych oraz wydm nad-
morskich, chciał uświadomić zebra-

nym, że wyłącznie nasze pozytywne 
myślenie o przyrodzie jest w stanie 
wszelkie atuty przyrodnicze, które w 
danym miejscu posiadamy, przekuć na 
sukces, np. finansowy.

O rozwiązaniach do zastosowania 
proponowanych przez członków Gru-
py „Kuling” pisałam już we wrześnio-
wym wydaniu „WCh”.
Niestety, pomysł wydzielenia części 
plaży dla ochrony gatunku, objętego 
w Polsce ścisłą ochroną, którego po-
zostało już tylko 40 par lęgowych na 
Polskim Wybrzeżu, nie wszystkim się 
spodobał…

Czy dla dobra natury uda się go 
mimo wszystko zrealizować? O dal-
szych losach projektu będziemy Pań-
stwa informować na łamach Biulety-
nu.

Szkoda, że w spotkaniu na tak ważny 

temat, jakim jest ochrona środowiska 
naturalnego, wzięło udział tylko kilku 
mieszkańców, w tym trzech Radnych 
Gminy Choczewo.

Organizator spotkania Grupa Badawcza 
Ptaków Wodnych „KULING” powstała w 
1983 roku jako nieformalny zespół przy 
Sekcji Ornitologicznej Studenckiego 
Koła Naukowego Biologów Uniwersyte-
tu Gdańskiego. 
Stowarzyszenie angażuje się w różnego 
rodzaju akcje mające na celu ochronę 
ptaków wodnych. 
Prowadzi zimowe liczenia ptaków, ob-
serwacje i monitoring zanieczyszczeń 
wód Zatoki Gdańskiej oraz organizuje 
obozy badawczo-edukacyjne.

 

CO WIEmY O BAŁTYKU?
Polski Klub Ekologiczny, w ramach 
swojej działalności edukacyjnej, przy-
gotował szkolenie - cykl wykładów na 
temat odpadów plastikowych w Mo-
rzu Bałtyckim. Kolejne streszczenia 
zamieszczane będą na naszym portalu 
społecznościowym  www.ekoagora.pl. 
Dla osób zainteresowanych tym pro-
blemem - całość wykładu wraz z pre-
zentacją znajduje się na stronie www.
pke.gdansk.pl.

Jednocześnie zapraszamy do pełnego
udziału w szkoleniu, uwieńczeniem
którego będzie certyfikat sygnowany 
przez organizacje europejskie Europe-
an Environmental Bureau i Coalition 
Clean Baltic oraz Uniwersytet Gdań-
ski.
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres 
pke.gdansk@gmail.com
Koordynator szkolenia Maria Weber.

Bałtyk – zmienne morze i jego kłopoty.
Morze Bałtyckie stanowi blisko 10 % po-
wierzchni Polski. Rejon 12 mil morskich od 
linii brzegowej określany jest jako Polskie 
Obszary Morskie - to ważna część nasze-
go dziedzictwa narodowego. Bałtyk jest 
morzem zmiennym; dawniej kształtowa-
ny był głównie przez zjawiska naturalne, 
dzisiaj zmienia się pod wpływem działań 
człowieka. Podobnie jak w innych rejo-
nach świata, szybki rozwój cywilizacyjny 
nie pozostał dla niego obojętny.

Morze Bałtyckie, po wcześniejszym kry-
zysie powoli się odradza, jednak wciąż ist-
nieją istotne dla niego zagrożenia. Przede 
wszystkim w naszych rękach leży to, w ja-
kim kierunku pójdą zmiany czekające na-
sze morze w ciągu najbliższych dekad.

Streszczenie wykładu prof. dr hab. Jana 
Marcina Węsławskiego opracowała Irmi-
na Plichta.
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19.10.2016 r. na Wydziale Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki Po-
litechniki Gdańskiej odbył się wykład 
i  rezentacja na temat energii jądrowej 
p. Jerzego Lipki z „Ruchu na Rzecz 
Energetyki Jądrowej” skierowane do 
studentów tegoż wydziału.

15.11.2016 r. w Audytorium nr 1 
Nowej Elektroniki Politechniki Gdań-
skiej miał miejsce cykl wykładów pod 
wspólną nazwą: ROZWÓJ POMORZA 
A ENERGETYKA JĄDROWA!

Swój referat pt. „Sytuacja energe-
tyczna Pomorza dziś i co zmieni elek-
trownia jądrowa?” zaprezentowała 
Pani Małgorzata Klawiter – Piwo-
warska przedstawiciel Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomor-
skiego.

Kolejny referat przedstawiający „Ak-
tualny stan przygotowań do budowy 
elektrowni jądrowej w Polsce” wygło-
sił dr inż. Władysław Kiełbasa – Kie-

rownik Projektu ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Ochrony Radiologicznej 
PGE EJ1, spółki wskazanej przez Pol-
ski Rząd do realizacji Programu Pol-
skiej Energetyki Jądrowej.

Natomiast Adam Kordas Naczel-
nik Departamentu Energii Jądrowej 
Ministerstwa Energii, w swoim wy-
stąpieniu przedstawił między innymi 
przyczyny i  ele realizacji programu 
jądrowego w Polsce, a także wyniki 
analizy przeprowadzonej przez Mini-
sterstwo Energii stwierdzającej moż-
liwość udziału polskiego przemysłu 
w programie energetyki jądrowej.

Serdecznie dziękujemy prelegen-
tom, uczestnikom wykładów oraz dr 
inż. Stefanowi Sieklickiemu za pomoc 
w organizacji wykładów.

Organizatorami obu wydarzeń był 
Obywatelski Ruch na Rzecz Energe-
tyki Jądrowej oraz Komitet „TAK dla 
Atomu w Gminie Choczewo”.

                                                  /S.M./

KOmITET OBYWATELSKI „TAK DLA ATOmU W GmINIE CHOCZEWO”
WYKŁADY I PRELEKCJE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

„Rolnik szuka żony” to program 
o prawdziwych ludziach, ich życiu i mi-
łości rodzącej się w pięknych wiejskich 
plenerach…Od września br. na antenie 
TVP1 emitowana jest trzecia edycja 
programu „Rolnik szuka żony”, w któ-
rym bierze udział mieszkanka Gminy 
Choczewo.

Pani Bogusia była jedną z trzech wy-
branek 57-letniego Zbigniewa. I choć 
ostatecznie nie została przez niego 
wybrana, to po powrocie do Chocze-
wa z nagrań do programu, nadal jest 
tą samą radosną i zawsze życzliwą Pa-
nią Bogusią, która z uśmiechem wita 
klientów swojej kwiaciarni już od pro-
gu…

Lubi nie tylko układać pachnące bu-
kiety, ale jak sama o sobie powiedziała 
w programie: uwielbia samochody - 
duże i szybkie. Pomimo tego, że już od 
roku jest na emeryturze, wciąż bardzo 

aktywnie spędza wolny czas, jeżdżąc 
na rowerze, a także korzystając z ba-
senu i sauny.

Pani Bogusia, tak jak inni uczestni-
cy programu, szukała bliskości i ciepła 
drugiego człowieka, bratniej duszy na 
resztę życia, czyli tego o czym tak na-
prawdę marzy każdy człowiek. Gratu-
luję Jej tego, że miała odwagę podjąć

walkę o swoje szczęście. Przed nami 
już ostatni odcinek programu, w któ-
rym rolnicy i ich kandydaci spotykają 
się po kilku miesiącach i opowiadają 
o tym, co wydarzyło się przez ten czas 
w ich życiu. 

W ostatnim odcinku dowiemy się 
również jakie plany na przyszłość mają 
bohaterowie tej serii.

„ŻONA DLA ROLNIKA”
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Termin wyjazdu został szczegółowy 
omówiony z p. dyrektor szkoły Kry-
styną Grubba oraz opiekunem klasy 
Tomaszem Klawikowskim. Podczas 
wyjazdu zaplanowano zwiedzanie 
elektrowni wodnej, ruin po niedo-
kończonej elektrowni jądrowej w Żar-
nowcu , wejście na wieżę przeciwpo-
żarową w Lubiatowie oraz wspólne 
ognisko integracyjne. 26 Październi-
ka 2016 uczniowie w liczbie 35 osób 
oraz zaproszony ekspert Andrzej 
Jędrzejczak ulokowali się w wynaję-
tym autokarze. Członkowie NSREJ 
przygotowali dla uczestników paczki 
z drugim śniadaniem oraz materiała-
mi informacyjnymi. Następnie autokar 
przemieścił się pod bramę elektrowni 
wodnej w Żarnowcu gdzie czekał już 
na nas przewodnik, który oprowadził 
i  zczegółowo omówił zasady działania 
elektrowni. Przewodnik poinformo-
wał wszystkich, że elektrownia wod-
na w Żarnowcu wchodzi w skład PGE 
Energia Odnawialna S.A. – najwięk-
szego holdingu energetycznego dzia-
łającego na polskim rynku. E.W. 

Żarnowiec jest największą w Polsce 
elektrownią szczytowo pompową. Bu-
dowę elektrowni rozpoczęto w 1973 
roku, oddano ją do eksploatacji 10 lat 
później. Następnie wraz z przewod-
nikiem udaliśmy się na górny zbior-
nik elektrowni który jest tworzywem 
sztucznym, wybudowanym na pła-
skim, przylegającym do jeziora wzgó-
rza morenowego. Aby lepiej uzmysło-
wić sobie jego wielkość dodajmy, że 
na dnie opróżnionego zbiornika moż-
na by pomieścić 130 boisk piłkarskich. 
Ilość wody znajdującej się w zbiorni-
ku pozwala na 5,5 godziny nieprze-
rwalnej pracy elektrowni z mocą 716 
MW. Powyższa informacja zakończyła 
zwiedzanie elektrowni wodnej.

Uczestnicy zostali uwiecznieni na 
wspólnej fotografii. Kolejnym eta-
pem wyjazdu była wizyta na ruinach 
elektrowni jądrowej w Żarnowcu bu-
dowanej w latach 80 ubiegłego wie-
ku. W tym miejscu wiedza na temat 

projektu Żarnowiec podzielił się z 
nami Pan Andrzej Jędrzejczak, który 
szczegółowo omówił cały proces bu-
dowy elektrowni. Dzisiaj na terenie 
planowanej elektrowni znajdują się 
mury, zalane wodą deszczową. Pan 
Jędrzejczak pokazał także budynki 
administracyjne jak i zdewastowane 
pomieszczenia szatniowe. Było wiele 
pytań, na które wyczerpująco odpo-
wiadał inż. Jędrzejczak. Przypomnij-
my, że 25 czerwca 1979 r. Komisja 
Planowania przy Radzie Ministrów 
podjęła decyzję  o ustaleniu lokaliza-
cji elektrowni jądrowej nad jeziorem 
Żarnowieckim. 29 marca 1982 roku 
wydano wstępne pozwolenie na bu-
dowę elektrowni – w zakresie robót 
ziemnych i  rzygotowania placu budo-
wy dla urządzeń i  biektów elektrowni. 
31 grudnia 1983 roku Rada Ministrów 
podjęła uchwałę o oddaniu do eks-
ploatacji dwóch bloków, pierwszego 
w 1990 roku, drugiego w 1991 roku. 
Elektrownia docelowo miała zajmo-
wać około 70 Ha. W drugiej połowie 
1989 roku (po katastrofie w Czarno-
bylu) polski projekt jądrowy został 
wstrzymany. Dostarczony z Gdyni 
z zakładów Skoda zbiornik reakto-
ra WWER – 440 stał się powodem 
licznych akcji protestacyjnych orga-
nizowane przez grupy młodych ak-
tywistów z ruchu Wolność i Pokój.
9 listopada 1990 roku Sejm RP za-
twierdził decyzję rządu o likwidacji 
elektrowni jądrowej. W chwili likwi-
dacji w elektrowni zatrudnione było 
2600 pracowników a zaawansowanie 
w budowie wynosiło 36%. Obiekty 
zaplecza zrealizowane były aż w 85%. 
Zbudowano wówczas około 630 róż-
nych obiektów. W Budowę zaangażo-
wane było około 70 przedsiębiorstw 
krajowych. Do dzisiaj szacuje się, iż 
straty z powodu zakończenia projektu 
wyniosły około 2 miliardów złotych.

Po takiej dawce informacji uczestni-
cy wyjazdu udali się o Lubiatowa. Na 
miejscu czekał już na nas leśniczy pan 
Henryk Szymichowski, który przybliżył 
uczniom wiedzę na temat działalno-

ści lasów państwowych. Dla uczniów 
udostępnione zostały pomieszczenia 
po byłych bunkrach, gdzie obecnie 
znajdują się gniazda nietoperzy. Dla 
niektórych nie lada wysiłkiem było 
wejście na wieżę pożarniczą, z której 
dzięki wspaniałej pogodzie rozciągał 
się piękny widok na panoramę wydm 
i morza.

Ostatnim etapem był przyjazd do 
Leśniczówki „Borowa Chata”. Borowa 
Chata to nowy budynek, jest placów-
ka edukacyjną w której odbywają się 
zajęcia dla dzieci oraz imprezy rekre-
acyjne. Dziękujemy  Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Choczewo panu Bar-
tłomiejowi Obajtek za udostepnienie 
obiektu. Dla uczestników wyjazdu na 
miejscu czekała gorąca herbata, kawa 
oraz ognisko z kiełbaskami. Zakoń-
czeniem wyjazdu było wspólne zdję-
cia oraz rozdanie wszystkim uczniom 
książek Prof. Strupczewskiego pt. „Za-
ufajmy Energetyce Jądrowej”. Wszyst-
kie koszty wyjazdu NSREJ pokryło 
z własnych środków oraz pomocy dar-
czyńców z gminy Choczewo.

Słowa podziękowania należą się dla 
pana Andrzeja Jędrzejczaka, pana 
Henryka Szymichowskiego, pana Jan-
kowskiego, pana Bartłomieja Obajtka, 
pana Przemysława Róg oraz wszyst-
kim członkom Stowarzyszenia biorą-
cych udział w organizacji wyjazdu.

Dziękujemy również panu Wie-
sławowi Laskowskiemu z ze sklepu 
„ABC” w Choczewie oraz Państwu 
Langa z marketu „Melan”.

Projekt edukacyjny dla klasy Technik 
Energetyk został podzielony na III eta-
py. W kolejnych etapach zaplanowa-
ne zostały projekcja filmu „Obietnica 
Pandory” – w szkole w elektryku – II 
etap oraz wizyta na lokalizacji w Słaj-
szewie – III etap.

      p.o. Prezesa Jan Sokołowski

WYJAZD EDUKACYJNO – INTEGRACYJNY DLA KLASY  O PROfILU
TECHNIK ENERGETYK Z TECHNIKUm NR. 2 W WEJHEROWIE

W dniu 26.10.2016 r. NSREJ zorganizowało jednodniowy wyjazd szkoleniowy dla klasy 
I technikum elektrycznego o profilu energetycznym z Wejherowa.
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W dniach od 28.10 - do 01.11.2016 
r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
w Pałacu Przebendowskich odbywała 
się Wystawa poświęcona Gminie Cho-
czewo. Autorami wystawy byli między 
innymi Państwo Anna i Andrzej An-
towscy ze Zwartówka, członkowie 
Choczewskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk nadziei”, 
uczestnicy Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z Lubiatowa oraz młodzież 
z Gimnazjum w Choczewie. Otwar-
cie Wystawy uświetnił program arty-
styczny przygotowany przez młodzież 
z Zespołu Szkół w Choczewie, wraz 
z nauczycielami. Dyrektor Muzeum 
- Tomasz Fopke zaśpiewał kilka utwo-

rów z młodymi artystami i widownią.
Na otwarcie Wystawy przybyli go-

ście: Etatowy Członek Zarządu Sta-
rostwa Powiatowego z Wejherowa 
- Jacek Thiel, Naczelnik Wydziału 
Kultury - Piotr Serocki, Wójt Gminy 
Choczewo - Wiesław Gębka, Prze-
wodniczący Rady Gminy - Krzysztof 
Łasiński, Dyrektor Muzeum - Tomasz 
Fopke, Dyrektor Andrzej Soboń i na-
uczyciele Zespołu Szkół w Choczewie 
Kierownik Gminnej Biblioteki w Cho-
czewie - Beata Żuk, członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów z Choczewa, 
Fundacja „Mimo Wszystko” z Lubiato-
wa oraz Członkowie Stowarzyszenia 
„Promyk Nadziei”.

Dla młodzieży z Zespołu Szkół 

w Choczewie Starostwo ufundowało 
nagrody książkowe i płyty. Od Dyrek-
tora Muzeum młodzież otrzymała pły-
ty za piękny występ artystyczny.

Członkowie Stowarzyszenia ser-
decznie dziękują Dyrektorowi Mu-
zeum za to, że już po raz czwarty mogli 
być gośćmi Muzeum i pokazać prace 
swoje i młodzieży z Zespołu Szkół 
w Choczewie przedstawiające piękno 
Gminy Choczewo.

Ogromne podziękowanie kierujemy 
do Pana Wójta - Wiesława Gębki za 
wszechstronną pomoc w organizacji 
Wystawy.
Dyrektorowi Andrzejowi Soboń oraz 
nauczycielom dziękujemy z całego 
serca za zaangażowanie, za przygo-
towanie młodzieży do występu oraz 
prace plastyczne, które młodzież wy-
konała i  za Waszą obecność razem 
z nami.

Dziękujemy także kierowcom, dzię-
ki którym dotarliśmy do Wejherowa 
i  szczęśliwie wróciliśmy do domu.

Składamy także podziękowania Pani 
Gieni Kramek za wspaniały chleb oraz 
pewnej Pani, która chce zostać ano-
nimowa, za przygotowanie smalcu, 
ogórków kiszonych i ciasta na poczę-
stunek dla wszystkich uczestników.
Serdecznie jeszcze raz wszystkim 
dziękujemy.                                    Zarząd

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„PROmYK NADZIEI”- WYSTAWA W PAŁACU PRZEBENDOWSKICH

Kontynuujemy rozpoczęty w kwietniu 
cykl artykułów, w których publikujemy 
wspomnienia osób, które jako pierwsze 
zamieszkały na ziemi choczewskiej po 
roku 1945.

Dziś przedstawimy wspomnienia nie-
żyjącej już Pani Walerii Milewczyk…
Pani Waleria urodziła się w 1922 roku 
koło Sierakowic. Do Choczewa przy-
jechała z Tuchlina w 1945 roku wraz 
z mężem i jego rodzeństwem, tuż po 
tym, kiedy Niemcy opuścili teren Cho-
czewa. Informację o wolnych domach 
w Choczewie Państwo Milewczyk 
otrzymali od siostry męża Rozalii Do-
marus pracującej w charakterze służą-
cej w Pałacu w Choczewie. Państwo 
Milewczyk do roku 1949 mieszkali 
w chacie krytej strzechą usytuowanej 

pomiędzy gospodarstwem Państwa 
Murawskich i Pobłockich. Niestety 
dom został strawiony przez pożar spo-
wodowany przez iskrę pociągu jadące-

go z Wejherowa do Lęborka. Wówczas 
przenieśli się do budynku byłej pocz-
ty mieszczącej się przy obecnej ulicy 
Pierwszych Osadników. Mąż Pani Wa-
lerii pracował w nowopowstałym koł-
chozie, prowadząc jednocześnie własne 
gospodarstwo rolne. Praca w gospo-
darstwie indywidualnym nie była łatwa 
ze względu na brak koni oraz podsta-
wowych maszyn rolniczych i ciągników. 
Maszyny Pan Milewczyk wypożyczał 
od sąsiadów w zamian chodząc na tzw. 
„odrobek”. Państwo Milewczyk wycho-
wali siedmioro dzieci. W 1974 roku Pan 
Milewczyk zmarł po długiej chorobie. 
Pani Waleria zmarła mając 92 lata do-
czekawszy się 14 wnucząt i  7 prawnu-
ków.  - Na zdjęciu: powrót do Choczewa 
z I Komunii w Osiekach - rok 1956.

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni, i będzie źle”.
                                                                                                            Józef Piłsudski

„WSPOmNIENIA”
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SOŁECTWO CIEKOCINO - PODZIĘKOWANIE
W zakończonym V TURNIEJU SOŁECKIM W KRĘGLE, organizowanym przez Stowa-
rzyszenie STEK „Wspólna przyszłość” drużyna z naszego sołectwa, w składzie: Kata-
rzyna Mareczko, Agata Czarnowska, Mariusz Książek i  drian Ruchniewicz, zdobyła III 
miejsce w kategorii wiekowej do lat 16-tu. Ponadto Adrian zdobył jeszcze statuetkę 
dla najlepszego  zawodnika. Gratulacje!
Chciałbym jeszcze podziękować pozostałym trzem drużynom za udział i reprezento-
wanie naszego sołectwa w tym turnieju.
                                                                                     Sołtys Sołectwa Ciekocino - Artur Groen 

Kółko Rolnicze Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kierzkowie z przyjem-
nością informuje, że w październiku 
br. zakupiło i wyposażyło Świetlicę 
Sołecką w sprzęt AGD dzięki wspar-
ciu finansowemu PGE EJ 1 Sp. z o.o. 
w ramach Programu Wsparcia i Roz-
woju Gmin Lokalizacyjnych. Zakupio-
ny sprzęt będzie służył w ramach dzia-
łalności KGW, lokalnej społeczności 
w rozwoju kulinarnym, integracji oraz 
promocji naszej gminy.

Zamierzamy przygotowywać różne 
specjały kuchenne na okoliczne im-
prezy sołeckie, gminne a także krajo-
we. Wyposażenie AGD pozwoli nam 
na rozwój, a także stworzenie przy-

jaznego i zmodernizowanego miej-
sca działania lokalnej społeczności 
tzn. budowę nowego lokalu w któ-
rym działalność stanie się prężniejsza 

i znajdzie się więcej chętnych do sze-
rzenia kultury kulinarnej.

                       Prezes - Sabina Fleming

SOŁECTWO KIERZKOWO

Dnia 3 listopada 2016 r. w świetlicy 
Sołectwa Kopalino - Lubiatowo odby-
ło się zebranie sołeckie.
Podczas zebrania Pan Jakub Świątek, 

który wcześniej zrezygnował z pełnie-
nia funkcji sołtysa, przedstawił miesz-
kańcom dokonania zrealizowane wraz 
z Radą Sołecką w trakcie trwania Jego 

kadencji. Przedstawił również powód 
złożenia swojej rezygnacji z funkcji 
sołtysa.

Po dyskusji, którą wywołało wy-
stąpienie p. Jakuba Świątek, nastąpi-
ły wybory sołtysa. Członkowie Rady 
Sołeckiej zaproponowali kandydaturę 
Pana Jakuba i poprosili Go, aby kandy-
dował. Innych kandydatów nie zgło-
szono. Kandydaturę Pana J. Świątek 
mieszkańcy obecni na zebraniu sołec-
kim poparli jednogłośnie i tym samym 
wybrali ponownie Sołtysem.

Na spotkaniu obecny był również 
Wójt Gminy Choczewo, który odpo-
wiadał na pytania mieszkańców sołec-
twa.

SOŁECTWO KOPALINO - LUBIATOWO - ZEBRANIE SOŁECKIE I WOBORY SOŁTYSA
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Serdecznie dziękuję wszystkim soł-
tysom oraz przedstawicielom sołectw, 
którzy wyrazili chęć wzięcia udziału 
w meczu sołtysów przeciwko wójto-
wi i radnym w dniu 11 listopada 2016 
roku podczas obchodów Święta Nie-
podległości na Gminnych Obiektach 
Sportowych w Choczewie.

Podziękowania kieruję również do 
pracowników Urzędu Gminy, którzy 
wspaniale zorganizowali tak ważne dla 
mieszkańców wydarzenie, jakim jest 
uczczenie rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Sołtys Sołectwa Starbienina - Adrian 
Hintzke

SOŁECTWO STARBIENINO - PODZIĘKOWANIA

Jak co roku 11 listopada w Święto 
Niepodległości w świetlicy w Sasinie 
odbyły się uroczyste obchody 98 rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W spotkaniu uczestniczyli 
licznie mieszkańcy Sasina niezależnie 

od wieku. Po wspólnym odśpiewaniu 
całego Hymnu Państwowego dzieci 
zaprezentowały program artystyczny, 
na który złożyły się wiersze i pieśni 
patriotyczne.
Następnie przy akompaniamencie 
akordeonu, na którym grał pan Ma-
rek Czarnowski, nauczyciel Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Ciekoci-
nie, zgromadzeni odśpiewali kilkana-
ście pieśni patriotycznych z tamtego 
okresu.
Przy słodkim poczęstunku minął przy-
jemnie wspólnie spędzony czas.

           Opiekun świetlicy - Beata Wrąbel

ŚWIETLICA W SASINIE - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Dzień Edukacji Narodowej, nazy-
wany potocznie Dniem Nauczyciela, 
upamiętnia rocznicę powstania Komi-
sji Edukacji Narodowej, zainicjowanej 
przez króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego w dniu 14 października 
1773 roku.

Z racji tego święta odbył się w naszej 
szkole uroczysty apel, w którym wzięli 
udział nauczyciele, pracownicy obsłu-
gi, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni 
goście- przedstawiciele UG, a także 
GZO w Choczewie. Uczniowie klasy IV 
przygotowali ciekawą lekcję godziny 
wychowawczej, zaś uczniowie klasy V- 
Anita Orzechowska i Wiktoria Płotka 
pięknie recytowały wiersze polskich 
poetów, a klasa III w nietypowy spo-
sób zaprezentowała inscenizację wier-
sza J. Tuwima pt. „Rzepka”. Występy 
bardzo się podobały. Ten dzień należał 
do bardzo wyjątkowych i upłynął nam 

w miłej i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim uczniom i ro-

dzicom za otrzymane życzenia, kwia-
ty i własnoręcznie wykonane laurki, 
a przede wszystkim za pamięć.
Naszym koleżankom i kolegom z oko-

licznych szkół oraz pracownikom 
oświaty składamy najserdeczniejsze 
życzenia, wielu sukcesów zawodo-
wych, aby podejmowany trud był źró-
dłem satysfakcji i społecznego uzna-
nia.

 

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE -
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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Dnia 14-15 października odbyły się 
w Krakowie Mistrzostwa Świata w Ka-
rate Tradycyjnym. Karate Klub w Wej-
herowie reprezentowane było przez 
17 zawodników. Jednym z nich była 
nasza uczennica Julia Staniszewska. 
Startując w kategorii kata indywidual-
ne dziewcząt, po wielu zmaganiach ze 
swoimi rywalkami przechodziła kolej-

ne etapy wygrywając z rówieśniczka-
mi. W finale z niewielką różnicą jednak 
przegrała, tym samym zdobywając wi-
cemistrzostwo świata. Jest to wielki 
sukces samej Julii, jak i naszej szkoły 
oraz Gminy Choczewo, która wsparła 
jej wyjazd. 

Jeszcze raz gratulujemy Julce jak i jej 
rodzicom. Brawo!!!

WICEmISTRZOSTWO ŚWIATA

W sobotę 5 listopada 2016 roku 
w koszalińskiej Hali Sportów Walki 
„Gwardia” odbył się VII Puchar Po-
morza w Karate Tradycyjnym. Orga-
nizatorem zawodów była Akademia
Karate Tradycyjnego oraz Okręgowy

Związek Karate Tradycyjnego w Gdań-
sku. Patronat nad zawodami objął 
Polski Związek Karate Tradycyjnego. 
W zawodach udział wzięli zawodni-
cy z 22 klubów Karate Tradycyjnego 
z wielu regionów Polski, również spo-

za Pomorza. Karate Klub Wejherowo 
na Pucharze Pomorza reprezentowała 
liczna - prawie 60 osobowa - repre-
zentacja zawodnicza w tym ucznio-
wie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Ciekocinie: Szymon Smolarek kl. IV, 
Dominika Płotka kl.V oraz Julia Stani-
szewska kl. VI.

15 złotych medali, 12 srebrnych 
oraz 6 brązowych, to dorobek zawod-
ników Karate Klubu Wejherowo. Na-
sze uczennice przywiozły złoto, każda 
w swojej grupie wiekowej:

- Julia Staniszewska - kata ind. 
dziewczynek rocznik 2003-2004 9-7 
kyu;

- Dominika Płotka - kata ind. dziew-
czynek rocznik 2005-2006 9-8 kyu;

Wszystkim naszym zawodnikom 
gratulujemy!!!

KOLEJNY SUKCES W KARATE

Dnia 8 listopada 2016 r. w naszej 
szkole odbył się I etap Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego 
pod patronatem Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty „LINGWISTYCZNA 
JESIEŃ Z POEZJĄ”
Do konkursu przystąpiły uczennice 
kl. III- Julia Książek, Karolina Po-
dwojska oraz uczennice kl. VI- Ma-
rika Wójcik, Anna Wypych.
 Uczestniczki sumiennie przygo-
towały się do konkursu, jednakże 
tylko dwie osoby mogły przejść do 
kolejnego etapu, do którego zakwa-
lifikowały się: Julia Książek i Anna 
Wypych. Będą reprezentowały 
naszą szkołę 23 listopada 2016 r. 
w  Gdańsku.
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Dobiegł końca edukacyjno - kulturalny 
Projekt „Punkt widzenia”, realizowany na 
terenie gminy Choczewo. Projekt został 
wybrany w konkursie „Sieć Kultury 2016”, 
organizowanym przez Instytut Kultury 
Miejskiej w Gdańsku. Program „Sieć Kultu-
ry” prowadzony jest przez Narodowe Cen-
trum Kultury i stanowi część ogólnopol-
skiego programu „Bardzo Młoda Kultura.”

Inicjatorkami Projektu „Punkt widzenia” 
są: Ewelina Miszkiewicz i Lucyna Samo-
tyja. Opiekę nad Projektem pełniła Pani 
Joanna Śnieżko, na co dzień związana z Te-
atrem Szekspirowskim w Gdańsku.

Przedsięwzięcie realizowane było 
wspólnie z uczniami, nauczycielami, dy-
rekcją Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie oraz Gminną Biblioteką Pu-
bliczną im. Stefana Żeromskiego w Cho-
czewie. Partnerzy Projektu zapewnili 
uczestnikom wspaniałe warunki do dzia-
łań warsztatowych, udostępniając sale 
oraz sprzęt potrzebny do realizacji Projek-
tu, tworząc przy tym twórczą i przyjazną 
atmosferę.

Podczas zajęć młodzież poznawała taj-
niki powstawania animacji poklatkowej. 
Pisała scenariusze, tworzyła scenorysy, 
organizowała plan zdjęciowy, wykonywała 
scenografię, animowała. W szkolnej pra-
cowni komputerowej powstało również 
„studio”, w którym realizowane były filmy 
w technice animacji poklatkowej. Został 
również przygotowany materiał podsumo-
wujący cykl spotkań, w którym uczestnicy 
wypowiedzieli się na temat zajęć.

Dzięki ciekawie przeprowadzonej przez 
nauczyciela historii grze biblioteczno – 
historycznej, będącej częścią Projektu, 
uczestnicy poznawali historię regionu, 
w tym dworku w Choczewie – obecnie sie-
dzibę Biblioteki. Pani Henryka Soboń or-
ganizatorka gry wcieliła się również w rolę 
głównej bohaterki, mieszkanki dworku, 
tym samym pokazując młodzieży jak z pa-
sją i w sposób kreatywny można podejść 
do lekcji historii. Poprzez proponowane 

działania młodzi ludzie mieli również oka-
zję do wyrażenia swojego punktu widzenia 
w sprawach dla nich ważnych, związanych 
z miejscem zamieszkania, odnosząc się 
do korzeni i szukając odniesienia w czasie 
obecnym. To czas, w którym uczniowie 
w  posób twórczy rozwijali swoje zaintere-
sowania, odkrywali talenty i  zlifowali zdol-
ności. Był również czas na integrację i do-
brą zabawę. Nie zabrakło niespodzianki. 
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia 
w profesjonalnej sesji fotograficznej „na 
wesoło”, podczas której mogli się zapre-
zentować w nieszablonowy  sposób.

25 października 2016 r. W Zespole Szkół 
w Choczewie odbył się wernisaż podsu-
mowujący efekty wspólnej pracy. Ucznio-
wie, pracownicy, dyrekcja Szkoły, pra-
cownicy Biblioteki, wszyscy z ogromnym 
zaangażowaniem włączyli się do realizacji 
imprezy kończącej Projekt. Licznie przybyli 
zaproszeni goście.

Był to dobry moment na poznanie 
uczestników oraz ich twórczości. Klimat 
jaki udało się wyczarować organizatorom 
sprzyjał temu, by spędzić ten czas razem, 
bez pośpiechu, w dobrej atmosferze, przy 
miłym poczęstunku i  iliżance kawy. Cało-
ści dopełniała wystawa towarzysząca, na 
którą złożyły się zdjęcia dawnego Cho-
czewa oraz zbiór eksponatów wykorzysta-
nych w twórczej pracy. Był również akcent 
muzyczny.

Powodów do radości było wiele. Pod-
czas Projektu każdy z uczestników znalazł 
coś dla siebie. Już na samym początku, 
w galerii zdjęć portretowych nie zabrakło 
ciekawych opisów przygotowanych przez 
uczniów, co wzbudziło duże zainteresowa-
nie gości. Portrety pięknie prezentowały 
sylwetki uczestników. Prezentacje filmowe 
realizowane w ramach Projektu, spotkały 
się z dużym uznaniem wśród odbiorców. 
Został przedstawiony materiał podsumo-
wujący warsztaty- wypowiedzi uczestni-
ków oraz trzy filmy wykonane w technice 
animacji. Były to filmy: „Punkt widzenia”, 

„Dawno temu w Choczewie” oraz „Cho-
czewska Skrzynia Skarbów”. Zaproszeni 
goście mogli również wysłuchać wywiadu  
udzielonego w ramach Projektu, podczas 
wizyty w stacji radiowej radia „Norda FM” 
w Wejherowie.

Dyplomy odebrane z dumą przez 
uczestników warsztatów były najlepszym 
dowodem na powodzenie Projektu, któ-
ry w swym założeniu łączy ludzi z pasją, 
otwartych na nowe doświadczenia, po-
szukujących nowych sposobów wyrażania 
siebie i dzielących się swoimi zdolnościa-
mi. Udało się!

Dyplomy z podziękowaniem za zaan-
gażowanie, kreatywność w działaniach, 
ciepło, otwartość, pogodę ducha, chęć 
pomocy, uśmiech oraz własny punkt wi-
dzenia otrzymali również nasi Partnerzy: 
Pracownicy Zespołu Szkół oraz Biblioteki. 
Od nich również uczestnicy, organizatorzy 
usłyszeli wiele ważnych, dobrych słów. 
Szczere gratulacje, wsparcie, dobra at-
mosfera zachęciły do dalszej współpracy. 
To wzruszający moment, kiedy kończy się 
Projekt, a uczestnicy, organizatorzy, part-
nerzy myślą o dalszej współpracy.

Dziękujemy wspaniałej Młodzieży, Part-
nerom Projektu, Całemu Gronu Pedago-
gicznemu Zespołu Szkół im. Unii Europej-
skiej w Choczewie. W szczególności Panu 
Dyrektorowi Andrzejowi Soboniowi oraz 
Wicedyrektor do Spraw Gimnazjum Pani 
Alinie Rynko. Nauczycielom, Pani Henryce 
Soboń oraz Panu Mateuszowi Radziejow-
skiemu. Kierownik Gminnej Biblioteki Pani 
Beacie Żuk oraz pracownikowi Gminnej 
Biblioteki Pani Ewie Wójcik – Spera.

Uczestnikami Projektu byli Uczniowie 
Zespołu Szkół w Choczewie, w składzie: 
Marta Łaszewska, Matylda Witkowska, 
Magdalena Drewa, Zofia Modlińska, Do-
minika Krzysztofiak, Paulina Obrzut, Jakub 
Zarzeczny, Dominik Gręda, Jakub Kotkow-
ski, Otega Oyeye, Julia Busłowicz, Paweł 
Świątek. Dziękujemy za wspólnie spędzo-
ny czas!
                                  Organizatorzy Projektu

WERNISAŻ - PROJEKT „PUNKT WIDZENIA”
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
W CIEKOCINIE - LAS I JEGO MIESZKAŃCY
Uczniowie ZSP w Ciekocinie wzięli udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Nadleśnictwo Choczewo pt. „Las i jego miesz-
kańcy”. Komisja konkursowa miała nie lada problem w wybraniu 
trzech najlepszych prac, dlatego przyznano też wyróżnienia. Nasi 
uczniowie zajęli: II miejsce Aleksander Malinowski oraz wyróżnienie 
dla Zuzanny Kaleta. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Na koniec września przedszkolaki 
wraz z uczniami klasy 0a wybrały się 
do Lubiatowa do Państwa Krystyny 

i Zygmunta Dettlaff świętować Dzień 
Pieczonego Ziemniaka. Dziadkowie 
Marysi przywitali gości bardzo cie-

pło i  serdecznie, zostali obdarowani 
uśmiechami dzieci i kwiatami.

Na początek przedszkolaki wybra-
ły się na spacer do lasu. Po powrocie 
przygotowały ziemniaczki do piecze-
nia. W oczekiwaniu na posiłek bawiły 
się na placu, karmiły zwierzęta, brały 
udział w „Kartoflanych zawodach” 
i sportowych konkurencjach.

Na zakończenie uroczystości zjadły 
z apetytem pieczone ziemniaczki. 
Dzieci radośnie podziękowały gospo-
darzom za gościnę i szczęśliwe wróciły 
do przedszkola.

ZESPóŁ SZKóŁ W CHOCZEWIE - DZIEŃ PIECZONEGO ZIEmNIAKA

Każde dziecko powinno poznawać 
nie tylko swoje najbliższe otoczenie, 
ale również to dalsze. W tym celu 
21.10.2016, klasa IId w ramach pro-
jektu „Mali artyści” wybrała się do 
Muzeum w Krokowej. Jest to zarazem 
jedyne w Polsce muzeum polsko-nie-
mieckie. Znajduje się w budynku po-
chodzącym z XVIII wieku, który po-
stawili dawni właściciele tych ziem, 
rodzina von Krockow.

Przygoda muzealna II d rozpoczęła 
się od powitania uczniów przez Panią 
kustosz Grażynę Patryn. Zwiedza-
nie zaczęło się od wystawy „O tym 
jak Chełmowski chciał przechytrzyć 
Kanta.” W bardzo ciekawy i jedno-
cześnie przystępny dla dzieci sposób 
została przybliżona im postać Józefa 
Chełmowskiego. Dzieci poznały jego 
miejsce pracy (pracownię), dorobek 
rzeźbiarski i malarski. W następnej 
sali muzeum uczniowie uczestniczy-
li w lekcji historii. Tam oglądali zbiory 
etnograficzne, dotyczące sztuki i hi-

storii regionu Kaszub, haftów kaszub-
skich lub zdjęcia z przełomu wieków. 
Zapoznały się również z eksponatami 
związanymi z pracą rolniczą i gospo-
darstwem rolniczym z XIX wieku.
Następnie parkowym pałacem ucznio-
wie przeszli do Zamku. Tam Pani ku-
stosz oprowadziła dzieci po przestron-
nych salach zamku i zapoznała z jego 
historią.
Podsumowaniem wizyty były warsz-
taty – malowanie na szkle. Podczas

warsztatów uczestnicy poznali tajniki 
techniki malowania na szkle i stworzy-
li obrazy, nawiązujące do zamkowej 
legendy. Wykonane prace w antyra-
mach dzieci zabrały do domu.
Pełne pozytywnych wrażeń dzieci 
wróciły do Choczewa. Z niecierpliwo-
ścią oczekują kolejnej oferty wyjazdo-
wej, bo spotkań z kulturą, poznawania 
historii i korzystania z uroków przyro-
dy nigdy dosyć.
                                                               I.U.

 

WIzYTA W zAMKU KROKOWA KLASY II D
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W ciągu całego roku szkolnego 
2016/2017 uczniowie klasy II a i II b 
pod opieką pani M. Rudnickiej i pani 
K. Dzięgielowskiej będą realizowali 
projekt przyrodniczo-matematyczny 
„Młody hydrolog”.
Cele projektu to: kształtowanie 
u uczniów postaw odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze i zasoby 
wody w Polsce oraz na kuli ziemskiej, 
wychowanie do rozumienia i posza-
nowania przyrody ożywionej i nie-
ożywionej, zdobywanie umiejętności 
pracy zespołowej, myślenie nauko-
we, czyli umiejętność formułowania 
wniosków opartych na obserwacjach 
empirycznych dotyczących przyro-
dy i społeczeństwa. Formy i metody 
pracy projektu zostały dostosowa-
ne do możliwości uczniów, ich wieku 
i  ainteresowań. Część merytoryczna 
projektu została podzielona na czte-
ry bloki tematyczne: „Woda to życie”, 
„Jak wykorzystujemy wodę?”, „Jakość 
naszych wód”, „Chronimy i oszczędza-
my wodę”. W ramach projektu ucznio-
wie będą uczestniczyli w ciekawych 
wycieczkach i spotkaniach z przed-
stawicielami Nadleśnictwa Chocze-
wo, Urzędu Morskiego w Lubiatowie, 
Gminnego Zakładu Komunalnego 
i  chrony Środowiska w Choczewie.

19 października 2016 roku odbyła 
się już pierwsza wycieczka do Elek-
trowni Wodnej „Żarnowiec”. Dzieci 

miały okazję zapoznać się z budową 
i zasadą działania elektrowni wod-
nej. Dowiedziały się również, że jest 
to największa w Polsce elektrownia 
szczytowo-pompowa zaliczana do 
najważniejszych obiektów regulacji 
mocy czynnej i biernej w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym. Elek-
trownia działa od 1983 roku. Budynek 
elektrowni ma ponad 60 m wysoko-
ści, z czego 2/3 znajduje się pod zie-
mią. Uczniowie mieli okazję oglądać 
nastawnię elektrowni, przejść galerią 
nad halą maszyn i przez halę monta-
żową.
Zbiornikiem Dolnym elektrowni jest 
rynnowe Jezioro Żarnowieckie.
Zbiornik Górny elektrowni, na terenie 
którego dzieci miały okazję przebywać 
jest tworem sztucznym, wybudowa-
nym na płaskim szczycie przylegają-

cego do jeziora wzgórza morenowe-
go. Ciekawostką była informacja, iż 
na jego miejscu istniała niegdyś wieś 
Kolkowo. Podsumowaniem wycieczki 
będzie wykonanie przez uczniów w ra-
mach zajęć lekcyjnych makiety przed-
stawiającej elektrownię wodną.

Bardzo dziękujemy panu Krzyszto-
fowi, który był naszym przewodni-
kiem i w profesjonalny sposób przybli-
żył uczniom problematykę produkcji 
energii elektrycznej w Polsce. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy pod 
adresem Dyrekcji Elektrowni Wodnej 
„Żarnowiec” za możliwość obejrzenia 
obiektów elektrowni przez najmłod-
szych uczniów Zespołu Szkół w Cho-
czewie.
Za pomoc w opiece nad dziećmi dzię-
kujemy pani Julii Niemiec.
                 M. Rudnicka K. Dzięgielowska

 

PROJEKT „mŁODY HYDROLOG” W KLASACH II A I II B

Klasa 4A wraz ze swoim wycho-
wawcą p. Tadeuszem Huk za postępy 
w zachowaniu i w nauce w nagrodę 
wybrała się w piątek 21 października 
2016 r. nad morze. Autobusem PKS 
dojechaliśmy do Kopalina, skąd dalej

w kierunku morza udaliśmy się pieszo. 
Na czas wycieczki nasz wychowawca 
przygotował dla nas ciekawe zaba-
wy, abyśmy się zbytnio nie nudzili. Na 
plaży budowaliśmy zamki, rzucaliśmy 
kamykami oraz bawiliśmy się wielką 

skakanką. Następnie brzegiem morza 
spacerowaliśmy w kierunku wydm. 
Gdy zrobiło się nam zimno pan zorga-
nizował kolejną zabawę z użyciem liny. 
A gdy już zrobiło nam się ciepło ruszy-
liśmy na wydmy. I tam się działo!!!!…  
Po prostu było fajnie. Niestety czas 
szybko upływał. Aby zdążyć na auto-
bus musieliśmy wracać szybkim kro-
kiem, bez odpoczynku prawie przez 
pół godziny, na przystanek dotarliśmy 
bardzooo zmęczeni.

Trudno uwierzyć, ale tym razem czas 
wycieczki był za krótki. W domu cze-
kała na nas kąpiel i odpoczynek. Było 
super.
                                   Uczniowie klasy 4 a.

WARTO SIĘ STARAć!
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Październik tradycyjnie nazywany 
jest miesiącem oszczędzania. W na-
szej szkole od wielu lat działa SKO- 
Szkolne Koło Oszczędzania. Aby pod-
kreślić wagę miesiąca, 27 październia 
2016 roku przygotowaliśmy gazetkę 
informacyjną oraz loterię fantową. Jak 
zawsze loteria cieszyła się ogromną 

popularnością. Punktualnie o godzinie 
dziesiątej stawili się po losy pierwsi 
chętni. Wśród wygranych były: lekcja 
jazdy konnej, maskotki, bon na nama-
lowanie portretu, gry, książki.

Mamy nadzieję, że taka forma pro-
mocji SKO zachęci każde dziecko do 
oszczędzania i to nie tylko pieniędzy, 

ale wody, prądu, papieru, zdrowia.
Jednocześnie składamy serdeczne 
podziękowania paniom Beacie Ptasiń-
skiej –Jabłońskiej i Beacie Szmyd za 
wkład pracy w organizację loterii.

                                           Opiekunki SKO
 

LOTERIA SKO

KONKURS PLASTYCZNY
„LAS I JEGO MIESZKAŃCY”
Konkurs plastyczny „Las i jego mieszkańcy” zorganizowany przez 
Nadleśnictwo Choczewo był skierowany do uczniów Szkół Podstawowych.
Do siedziby Nadleśnictwa dostarczono aż 123 prace. Komisja ocenia-
jąca pracę kierowała się głównie trafnością doboru tematu oraz 
starannością wykonania.
Przyznano:
I miejsce - dla uczennicy IV klasy Oliwii Tasior z Zespołu Szkół w Łęczycach
II miejsce - dla uczennicy IV klasy Aleksandry Malinowskiej z SP w Ciekocinie
III miejsce - dla uczennicy II klasy Natalii Kotkowskiej z SP w Choczewie
Wyróżnienia przyznano Zuzannie Kaleta oraz Oliwii Koral.
Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie !!!
Fotogalerię najciekawszych prac można obejrzeć na portalu Facebook
Nadleśnictwa Choczewo.

24 października 2016 r. byliśmy Go-
śćmi Dnia w TTM w Wejherowie.

Uczennice gimnazjum: Matylda Wit-
kowska i Oghenetega Oyeye wraz 
z p.Eweliną Miszkiewicz i p. Henry-
ką Soboń przedstawiły „Punkt Wi-
dzenia”-projekt realizowany przez 
uczniów gimnazjum.

25 października 2016r. w Zespole 
Szkół w Choczewie odbył się werni-
saż podsumowujący  projekt „Punkt 
Widzenia”. Była to bardzo ciekawa 
przygoda z animacją poklatkową i po-
znawaniem historii Choczewa. Projekt 
został zrealizowany w ramach konkur-
su „Sieć Kultury 2016”, organizowany 
przez IKM w Gdańsku w ramach dzia-
łań „Bardzo Młoda Kultura”.

Na wernisaż przybyli zaproszeni 
goście, rodzice, partnerzy projektu, 
pracownicy Urzędu Gminy w Chocze-
wie. Młodzież zaprezentowała filmiki 

animowane, które samodzielnie stwo-
rzyła: „Choczewska skrzynia skarbów”, 
„Dawno temu w Choczewie”. Na wy-
stawie można było obejrzeć zgroma-
dzone źródła historyczne z Choczewa

i okolic oraz dokumentację fotogra-
ficzną z przebiegu projektu. Był to 
wieczór pełen radości i pozytywnej 
energii.

                                    Henryka Soboń
                                    

PUNKT WIDzENIA
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Przedszkolaki miały możliwość dwu-
krotnie obejrzeć spektakle teatralne 
w wykonaniu zaprzyjaźnionych arty-
stów z grupy Art.-Re z Krakowa. Na 
przedszkolnej scenie aktorzy wystawi-
li „Śpiącą Królewnę” oraz „Wilka i Za-
jąca”. Dzieci, jak przystało na widzów 
teatru, zachowywały się bardzo kul-
turalnie, z zainteresowaniem oglądały 
występy. Spektakle miały charakter 
interaktywny, przedszkolaki z chęcią 
występowały na scenie i współtwo-
rzyły z aktorami przedstawienie.

 

TEATR W PRzEDSzKOLU

15 listopada odbyła się wyjątkowa 
uroczystość dla naszych wychowan-
ków „Pasowanie na przedszkolaka”. Po 
okresie adaptacji dzieci pierwszy wy-
stąpiły na przedszkolnej scenie przed 
widownią i zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne, recytatorskie 
i  aneczne. Z tej okazji do przedszkola 
przybyli rodzice i bliscy dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkół Pan Andrzej

Soboń i dyrektor ds. przedszkola Pani 
Alina Rynko powitali zgromadzonych 
gości i zaprosili na występy.

Pierwsze na scenę weszły maluszki. 
Swój występ zaczęły od wiersza „Oto 
miś” i tanecznej pokazywanki „Do 
przedszkola idzie maluch”. Nie zabra-
kło tradycyjnego wiersza „Mam trzy 
latka” oraz tańców do jesiennych pio-
senek. Na koniec maluszki zaprezen-

towały układ taneczny ze wstążkami 
do fragmentu utworu A. Vivaldiego 
„Jesień”. Następnie na scenę weszły 
starszaki, które wykonały insceniza-
cje do wierszy J. Brzechwy „Tydzień”, 
„Skarżypyta” oraz „Pan pomidor”. 
Dzieci grały na instrumentach i śpie-
wały jesienne piosenki. Zatańczyły do 
piosenki „Zajączek Kicuś”, do muzyki 
P. Czajkowskiego „Dziadek do orze-
chów” oraz zaprezentowały taniec 
z chustkami „Pani Jesień”.

Wszystkie przedszkolaki za swoje 
występy zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Po części artystycznej 
nastąpiło ślubowanie maluchów. Pan 
Andrzej Soboń symbolicznie pasował 
dzieci na przedszkolaków, które z tej 
okazji otrzymały dyplomy i upominki. 
Na zakończenie dzieci i rodzice miło 
spędzili czas na zabawie, poczęstunku.

                                                      M.L.

„mAm TRZY LATKA…”

GmINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE

Lekcje łowieckie
W dniach 14-16 listopada br. odbyły 

się w naszej bibliotece lekcje łowiec-
kie. Hasłem XV wystawy łowieckiej 
Hubertus 2016 są słowa: „Pies przyja-
cielem człowieka” i taka była właśnie 
tematyka tegorocznych lekcji. Zajęcia 
poprowadził koordynator z ramienia 
Koła Łowieckiego „Jeleń” Gdańsk Pan 
Ryszard Karpiński, a gośćmi specjal-
nymi byli w poszczególnych dniach: 

Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa 
Choczewo Pan Paweł Januschewski 
z  uczką Tess, leśniczy Pan Roman An-
tończyk i Tango - pies rasy gończy pol-
ski oraz pracownik Służby Leśnej Pan 
Tomasz Wilkus.

Spotkania składały się z pogadanki 
na temat psów, ich ras, hodowli, udo-
mowienia i ról, jakie psy pełnią w życiu 
człowieka oraz z krótkiego seansu fil-

mowego. Na zakończenie każda z klas 
otrzymała certyfikat potwierdzający 
uczestnictwo w lekcji oraz upominki 
ufundowane przez lekarza weterynarii 
Pana Marka Tylickiego.

Przypominamy, iż wystawę łowiec-
ką można oglądać do końca listopada 
w godzinach pracy biblioteki.
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Wieczorek z poezją
27 października, w nieco słotne 

popołudnie odbyło się w naszej bi-
bliotece jesienne spotkanie z cyklu 
„Czwartkowe wieczory z poezją”.Wie-
czorek rozpoczął się mini koncertem 
gitarowym w wykonaniu Kornela Ko-
nopki i Kuby Zarzecznego. Następnie 
redaktor „Wieści Choczewskich” Pani 
Wioletta Wójcik przedstawiła zebra-
nym prezentację multimedialną z oka-

zji wydania 200-go numeru biulety-
nu. Po pokazie Pani Wioletta otrzy-
mała podziękowania od Wójta Gminy 
Choczewo Pana Wiesława Gębki oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Pana 
Krzysztofa Łasińskiego, po czym na 
salę wniesiono okolicznościowy tort.

Po degustacji nadszedł czas na stra-
wę dla ducha, a więc poezję. Swoje 
utwory zaprezentowały Panie: Teresa 

Wierska, Krystyna Bruska i Katarzy-
na Antowska. Następnie Pan Ryszard 
Karpiński rozbawił zebranych odczy-
tując artykuł pt. „Kilka refleksji w te-
macie wychowania”.

Bardzo dziękujemy gościom za licz-
ne przybycie i zapraszamy do udziału 
w kolejnych wieczorkach z poezją.

Nasza Gmina Czyta Dzieciom
24 października odbyło się w naszej 
bibliotece kolejne spotkanie z cy-
klu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. 
Uczniom klasy II SP Choczewo czy-
tała dyrektor Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego o/w Choczewie Pani 
Katarzyna Olszowiec. Ponieważ zbli-
żało się Święto Niepodległości, Pani 
Kasia czytała swoim słuchaczom pol-
skie legendy, m. in. „O Lechu, Czechu 
i Rusie”. Po skończonej lekturze dzie-
ci otrzymały od swego gościa słodką 
niespodziankę i rozpoczęły się warsz-
taty plastyczne. Jako, że w legendzie 
o Lechu, Czechu i Rusie jest mowa 

o białym orle, toteż dzieci miały za za-
danie w grupach pomalować rysunek 
z polskim godłem narodowym. 

Dziękujemy Pani Katarzynie za czyta-
nie, a  zieciom za grzeczne słuchanie 
i  pięknie pomalowane godła.

Dary od czytelników
Z przyjemnością informujemy, iż ko-

lejna porcja darów od naszych czytel-
ników i sympatyków trafiła w ostatnim 
czasie do bibliotecznego księgozbioru. 

Zachęcamy do wypożyczania, a dar-
czyńcom serdecznie dziękujemy.

Przypominamy również, że część 
darów trafia na nasz bookcrossingowy 

regał lub na akcję „Przygarnij książkę”, 
a te najbardziej zniszczone przekazu-
jemy na makulaturę.

                                   E. Wójcik- Spera

Akcenty niepodległościowe w literatu-
rze i sztuce

Przypominamy, iż do końca listopa-
da można obejrzeć w naszej bibliotece 
wystawę z okazji Dnia Niepodległości. 
Jest to zarówno ekspozycja literatury, 
z której przypomnieć można sobie,

jak przebiegała walka Polaków o od-
zyskanie niepodległości, jak również 
wystawa prac plastycznych wykona-
nych przez zuchy z 10 Choczewskiej 

Gromady Zuchowej „Mali Korsarze”. 

Serdecznie dziękujemy druhowi Da-
mianowi Reinhold i jego gromadzie za 
piękne i pomysłowe prace, wykona-
ne pod hasłem „Z czym kojarzy mi się 
moja ojczyzna”.
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Hasło krzyżówki z nr 10 (199) Wie-
ści Choczewskich brzmi „EKSKLU-
ZYWNY ŻEBRAK”.

Prawidłowe rozwiązania nadesłali:
Agata Zabłotnia, Patrycja Drewa, 

Zdzisława Milewska, Wioleta Bemka, 
Barbara Zondziuk, Magda Milewicz, 

Agnieszka Ladach, Sebastian Milew-
ski, Wiktoria Cielecka, Hanna Kowal-
ska, Mariusz Kwas, Piotr Cieśla, Justy-
na Fleming, Adam Leyk, Olga Papke.

Zwycięzcą krzyżówki w drodze lo-
sowania został Pan Mariusz Kwas, 
któremu gratulujemy.

Dziękujemy Kamilowi za wyloso-
wanie zwycięzcy. Dziękujemy też 
wszystkim, którzy wzięli udział w za-
bawie i zapraszamy do rozwiązywa-
nia kolejnych krzyżówek.
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