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ROK (XVIII)

XXVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 27 kwietnia 2016 r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Choczewo.
Na sesji obecnych było 12 radnych, nieobecni: Sabina Fleming, Michał Zielaskiewicz i Mateusz Cupryniak.
Porządek obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

Wójta Gminy Choczewo z działalności międzysesyjnej.
Wójt powitał i przedstawił nowego sołtysa Sołectwa Choczewko Pana Grzegorza Erdmanna.
Gościem sesji był radny Miasta Wejherowa Czesław Kukowski, który przedstawił problem miejsc parkingowych 

przy Szpitalu w Wejherowie oraz o możliwości budowy tam parkingu wielopoziomowego. W związku z tym poprosił 
o poparcie i wsparcie tej idei radnych Gminy Choczewo, aby wspólnie rozwiązać problem z dojazdem i parkowaniem 
przy wejherowskim szpitalu, z którego korzystają mieszkańcy całego powiatu.

 Po zakończonej sesji, odchodzącemu ze stanowiska Sekretarza Gminy Choczewo Robertowi Lorbieckiemu 
serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Gminy złożyli: Wójt Gminy Choczewo, Przewodniczący Rady Gminy i 
Zastępca Przewodniczącego oraz przedstawiciel sołtysów Gminy Choczewo i Panie z Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego.

Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. (11 głosów za, 1 głos przeciwny)
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choczewo na lata 2016-2018. 

(12 głosów za)
3. Uchwała w sprawie utworzenia publicznej placówki oświatowo – wychowawczej w Ciekocinie. (12 – za)
4. Uchwała w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Choczewie do Zespołu Szkół w Choczewie im. Unii 

Europejskiej w Choczewie. (12 – za)
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. (12 – za)
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo. (12 – za)
7. Uchwała w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Choczewo w przedsięwzięciu – „Pomorskie Trasy Rowe-

rowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). (11 – za, 1 – wstrzymujący się)
8. Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar 

Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz 
promocji. (11 – za, 1 – wstrzymujący się)

9. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
położonych w rejonie ulic: Spacerowej, Bałtyckiej, Borów-
kowej w Lubiatowie w Gminie Choczewo. (12 – za)

10. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Ptasiej i Modrzewiowej w Sasinie w Gminie Chocze-
wo. (12 – za)

11. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
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go planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
nr: 102/8, 102/11 we wsi Lubiatowo w Gminie Choczewo. (12 
– za)

12. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Sta-
tutowej. 

Radni powołali Komisję Statutową w składzie: Krzysztof 
Łasiński – przewodniczący Komisji oraz członkowie – Zbi-
gniew Sarzyński, Grzegorz Kozłowski i Bronisław Nowak 
(11 – za, 1 – wstrzymujący się).

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zaprasza-
my 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

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, 
trzeba na nią zasługiwać, 
pokonując stojące na jej drodze przeszkody 
tylko miłość matki ma się bez zdobywania  
i bez zasług” 

Herman Auerbach 

 26 maja 
 DZIEŃ MATKI 

W tak pięknym dniu, jakim jest Dzień Matki, 
wszystkim Mamom składamy ogromne wyrazy wdzięczności za miłość, trud wychowania,  

troskę i  za przekazywane wartości, za naukę życia i szacunku do ludzi,  
oraz za to wszystko, co zawdzięczają Wam dzieci. 
Życzymy Wam zdrowia, dumy ze swoich pociech 

oraz dużo optymizmu, radości i szczęścia, nie tylko w tym wyjątkowym dniu... 
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Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, drogie Dzieci,
aby codziennie spotykało Was coś miłego, dobrego

i szalonego. 
Życzymy Wam wielu powodów do uśmiechu i nieustają-
cego radosnego odkrywania piękna otaczającego świata.
Życzymy wszystkim Dzieciom, tym małym i tym dużym,

aby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie…

Ze wzgórza w bukowym lesie

Wielkimi krokami zbliża się lato, 
pierwszym zwiastunem tzw. sezonu 
jest Baltica Equestrian Spring Tour 
w Ciekocinku. Te organizowane po 
raz kolejny zawody jeździeckie są na 
najwyższym poziomie. Wraz z przy-
jazdem zawodników z całego świata 
czuje się w naszej gminie powiew 
luksusu, a ja przypominam sobie 
swoją młodość i czasy świetności 
Choczewa. Oj, rozmarzyłam się, ale 
ad rem.

Poza tym, że gościmy u nas przy-
byszów z „wielkiego świata”, to nasi 
mieszkańcy – przedstawiciele róż-
nych grup społecznych biorą udział 
w wizytach studyjnych, wyjeżdżają 
na prywatne wycieczki, czy pracują 
poza granicami kraju. Nasi wyjeż-

dżający są bystrymi obserwatorami, 
szybko się uczą i sprowadzają do nas 
różne nowinki. Mam nadzieję, że za-
owocuje to wkrótce wszechstronnym 
rozwojem Gminy Choczewo.

Ostatnio członkowie Choczewskie-
go Stowarzyszenia Turystycznego 
byli z wizytą w niemieckiej wiosce 
bioenergetycznej Bollewick. Z zain-
teresowaniem przeczytałam w „Wie-
ściach Choczewskich” artykuł opisu-
jący wyjazd. Znalazłam trzy istotne 
informacje:

1. „podczas wizyty w Bollewick 
mieszkańcy naszej gminy mogli zo-
baczyć na własne oczy rozwiązania, 
które z sukcesem można wdrożyć 
również na naszych terenach wiej-
skich”,

2. „Wioska bioenergetyczna Bolle-
wick jest pionierem w transformacji 
energetycznej obszaru wiejskiego”,

3. „Wiele zagadnień dotyczących 
rozwoju energetyki wiatrowej oraz 
słonecznej zostało przez strony prze-
dyskutowane”.

Ale nadal nie wiem, na czym pole-
ga owa transformacja energetyczna, 
w jaki sposób można ją zaadoptować 
w naszych warunkach, jak „przekuć 
sukces gospodarczy transformacji 

energetycznej na rzecz socjalnego i 
kulturalnego rozwoju”, jakie są kosz-
ty takiego przedsięwzięcia, kto je po-
nosi, czy tę dobrą praktykę można 
przenieść na rodzimy grunt bez mo-
dyfikacji. 

Po wyjeździe studyjnym organizo-
wanym przez PGE, uczestnicy zorga-
nizowali spotkanie, na którym omó-
wili poza programem, rozwiązania 
energetyczne stosowane we Francji, 
Belgii, Holandii i Szwajcarii. 

Proponuję, aby Choczewskie Sto-
warzyszenie Turystyczne również 
podzieliło się zdobytą wiedzą z za-
interesowanymi mieszkańcami, 
przekonało innych do swoich racji, 
pokazało  rozwiązania z Bollewick. 
Na spotkaniu z posłem Marcinem 
Horała Wójt Gminy Choczewo wspo-
mniał o planach aplikowania przez 
Gminę Choczewo środków z progra-
mu Prosument. Mam nadzieję, że 
członkowie Choczewskiego Stowa-
rzyszenia Turystycznego będą pierw-
szymi mieszkańcami gminy, którzy 
sięgną po fundusze z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej i przetrą szlak dla 
innych.

Marie – Else hrabina Keyserlingk
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Sporym zaskoczeniem dla 

mieszkańców była wiadomość o 
zakończeniu  pracy przez p. Roberta 
Lorbieckiego. To zapewne strata dla 
naszego samorządu, ale i kłopot dla 
Pana, bo Sekretarz to ważna osoba 
w strukturze zarządzania gminą?

Wójt W. Gębka: Pan Robert Lor-
biecki, dotychczasowy Sekretarz 
Gminy Choczewo, został poproszony 
przez władze dwóch powiatów: Wej-
herowskiego i Puckiego, aby zechciał 
objąć funkcję Dyrektora Zarządu 
Drogowego dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego i sprawuje tę funk-
cję od 1 maja. Cieszymy się bardzo, że 
za powiatowe drogi na terenie naszej 
Gminy odpowiada osoba związana z 
Gminą Choczewo. Mamy nadzieję, że 
w związku z tym, iż właśnie tu za-
częła się Jego kariera w samorządzie, 
nie zapomni nigdy o Gminie Chocze-
wo.

Na wakat, który powstał zaczęli-
śmy szukać kandydatów. Zgłosiło się 
kilku chętnych do pełnienia tej funk-
cji z naszej Gminy, a także z Gmin są-
siednich. W trakcie rozmów przepro-
wadzonych z pracownikami Urzędu 
i z częścią radnych, ustaliliśmy, że 
najlepszym kandydatem na to sta-
nowisko będzie pracownik Urzędu 
Gminy, który zna już specyfikę pracy 
w Urzędzie, zasady funkcjonowania 
samorządu i będzie w stanie dobrze 
organizować pracę w naszym Urzę-
dzie. Postanowiłem więc, że będzie 
to pani Kamilla Worotyńska, która 
od 16 maja br. pełni funkcję Zastępcy 
Wójta Gminy Choczewo.

Chciałbym także wzmocnić kadro-
wo dział zajmujący się szeroko pojętą 
promocją, turystyką, sportem, kultu-
rą i współpracą wewnętrzną z lokal-
nymi organizacjami, ponieważ za-
dań w tym zakresie wciąż przybywa 
Dla turystycznej gminy jest to jeden z 
kluczowych działów decydujących o 
rozwoju społecznym i jej wizerunku, 
a osiągnięcie dobrego efektu wyma-
ga dużej pracy koncepcyjnej i organi-
zacyjnej. Poszukuję więc osoby, która 

chciałaby się podjąć takiego wyzwa-
nia. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszam na rozmowę.

W.W.: Powody do zadowolenia 
powinni mieć wreszcie ci miesz-
kańcy, którzy liczą na lokale socjal-
ne. Długo oczekiwany przetarg na 
budowę domu socjalnego w Zwar-
towie został  rozstrzygnięty. Potrze-
by mieszkaniowe na terenie naszej 
gminy są jednak znacznie więk-
sze...

Wójt W. Gębka: Umowa w wyso-
kości 1073517,30zł z firmą Woj-Mar 
Mariusz Gustowski z Sopieszyna na 
budowę domu socjalnego została już 
podpisana i od zeszłego tygodnia na 
plac budowy zwożone są materiały 
budowlane. Z Banku Ochrony Środo-
wiska otrzymaliśmy bezzwrotną po-
życzkę na pokrycie 1/3 wartości budo-
wy brutto. W domu socjalnym będzie 
12 mieszkań dwupokojowych: 6 o 
powierzchni 32 m2 i 6 o powierzchni 
42 m2. Opóźnienia w rozpoczęciu bu-
dowy nastąpiły z powodu znaleziska 
archeologicznego i sporządzenia w 
związku z nim dodatkowych planów 
i stosownych pozwoleń.

Liczę na to, że zakończenie budowy 
nastąpi jeszcze w tym roku, bowiem 
zgodnie z umową oddanie lokali do 
użytku powinno  nastąpić do 19 grud-
nia b.r.

Wykonawca udziela na budowę 60 
miesięcy gwarancji.

Także w tym roku planujemy za-
kup dwóch kontenerów mieszkal-
nych, dla osób ,które mają problem 
z integracją ze społeczeństwem i 
utrudniają życie swoim sąsiadom.

Problem z mieszkaniami mamy 
również w tzw. rządcówce mieszczą-
cej się na terenie Pałacu w Ciekocin-
ku. Już kilka lat temu podpisana była 
umowa na zamianę, na zasadzie któ-
rej właściciel Pałacu miał udostępnić 
mieszkania dla trzech rodzin. Jeste-
śmy w trakcie ostatecznych rozmów 
na ten temat, choć wciąż istnieje 
problem umiejscowienia płotu na 
działce, na której stoi dom oraz nie-
ujawnionej wcześniej wieczystej słu-
żebności gruntu na rzecz sąsiadów. 
Problemem tych lokali jest również 
jedna kotłownia z przeznaczeniem 
na trzy mieszkania.

W.W.: Od lat mówimy o koniecz-
ności uatrakcyjnienia turystyczne-
go naszej Gminy, ale wciąż w tym 

zakresie postęp jest zbyt wolny i 
wiele barier trudnych do poko-
nania. Drogi na plaże wiodą przez 
las… i wciąż są niełatwe do przeby-
cia. Pan Nadleśniczy daje jakąś na-
dzieję na otwarcie lasów dla ruchu 
turystycznego?

Wójt W. Gębka: Razem z Panem 
Nadleśniczym Bartłomiejem Obajt-
kiem odbyliśmy wycieczkę po miej-
scach turystycznych Gminy Cho-
czewo, aby stwierdzić co można 
ulepszyć i zmodernizować między 
innymi na dojściach i dojazdach do 
plaż, aby usprawnić ruch turystycz-
ny i uprzyjemnić pobyt turystom. 
Odwiedziliśmy również tereny gra-
niczące z lasami, które od lat ulegają 
zalewaniu. Poniemiecki system me-
lioracyjny już nie działa, gdyż część 
pól porosła lasem i korzenie drzew 
wrosły w dreny, a rowy służące me-
lioracji zostały zasypane. W tej chwi-
li Pan Nadleśniczy pracuje nad tym, 
aby przeprowadzić monitoring me-
lioracji w lasach w celu stwierdzenia 
gdzie i na jak długich odcinkach jest 
ona niedrożna. Mam nadzieję, że do 
końca czerwca podejmie decyzję ja-
kie w tym kierunku podejmie dzia-
łania. Jest to bardzo ważna sprawa, 
ponieważ podczas roztopów i obfi-
tych deszczów część pól z powodu za-
lania nie może być przez właścicieli 
użytkowana.

Uatrakcyjnienie naszej Gminy 
pod względem turystycznym jest 
kluczowe, gdyż jest to obecnie nasz 
najważniejszy kierunek rozwoju. W 
ramach grantu otrzymanego przez 
Nadleśnictwo Choczewo zostanie 
uatrakcyjniona miejscowość Stilo 
oraz ulepszone dojazdy do plaży w 
Słajszewie i Lubiatowie. Chcieliby-
śmy jednak te inwestycje rozszerzyć 
i szukamy dodatkowych środków, 
by móc nasze plany zrealizować. W 
najbliższym czasie odbędzie się spo-
tkanie Nadleśniczego z radnymi i 
sołtysami naszej Gminy w celu zo-
rientowania się jakie są oczekiwania 
i potrzeby mieszkańców dotyczące 
Lasów Państwowych, w szczególno-
ści w temacie udostępniania dróg 
leśnych.

Pamiętać musimy jednak o tym, że 
nie jest możliwe spełnienie wszyst-
kich oczekiwań w zakresie nieogra-
niczonego inwestowania w terenach 
leśnych. Ingerencja człowieka w 
przyrodę musi być bardzo rozważ-
na z zachowaniem wszelkich norm 
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bezpieczeństwa i zasad racjonalnej 
gospodarki leśnej. Las ma służyć nie 
tylko nam, ale także następnym po-
koleniom, więc działajmy rozsądnie. 
Sądzę, że większość mieszkańców 
doskonale rozumie te zależności.

W.W.: Takie rzeczy już zdarzać 
się nie powinny. Mieszkańcom Lu-
blewa wydawało się, że problemy 
z dostarczaniem wody dawno się 
skończyły. W końcu przecież sporo 
zainwestowaliśmy w ujęcie wody. A 
tu nagle w kranach sucho. Cóż ta-
kiego się stało?

Wójt W. Gębka: W ostatnim cza-
sie w miejscowości Lublewo miała 
miejsce awaria wodociągu, w wyni-
ku czego część mieszkańców mia-

ła ograniczony dostęp do bieżącej 
wody. Wodociąg ten jest własnością 
Hodowli Zwierząt Zarodowych w 
Prusiewie Sp. z o.o., która pozwole-
nie wodnoprawne (pozwolenie m.in. 
na pobór wód powierzchniowych i 
ziemnych) posiada do października 
br. Ponieważ Spółka nie chce inwe-
stować w istniejący wodociąg, chcie-
libyśmy go przejąć, o co walczymy 
już w zasadzie od co najmniej sze-
ściu lat. Niestety, Spółka nie posiada 
dokumentacji i planów, które są nie-
zbędne do przekazania nam wodo-
ciągu. Podczas rozmów z Zarządem 
Spółki, przedstawicielem Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Choczewie, Kierownikiem Refera-
tu Inwestycji i Sołtysem Sołectwa 

Starbienino postanowiliśmy wpiąć 
nasze ujęcie wody do wodociągu w 
Lublewie, czego warunkiem będą 
pozytywne wyniki badań wody prze-
prowadzone przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Wej-
herowie.

Porozumieliśmy się co do procedu-
ry wpięcia do wodociągu i zasad na 
jakich będziemy sprzedawać wodę z 
naszego ujęcia Spółce HZZ Prusiewo, 
a do października chcielibyśmy przy-
gotować pełną dokumentację.

Serdecznie przepraszam wszyst-
kich mieszkańców za zaistniałą sy-
tuację i obiecuję, że będziemy działać 
w kierunku przejęcia całego wodo-
ciągu, aby w przyszłości do takich 
awarii nie dochodziło.

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja w rocznicę pierwszych wolnych wyborów do rad gmin i miast obchodzony jest Dzień Samorządowca.
Jest to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku, jako dzień upamiętniający pierwsze wybory samorzą-

dowe z 27 maja 1990 roku.
W 2007 roku Stolica Apostolska wybrała Świętą Kingę jako „niebiańską Patronkę” polskich samorządowców i 

pracowników samorządowych.

*****

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim osobom przyczyniającym się do propagowania idei 
samorządności na terenie naszej Gminy składamy serdeczne podziękowania za wspólną troskę i pracę na 

rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz za realizację potrzeb mieszkańców Gminy Choczewo.
Jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów, a także satysfakcji z wypełniania zadań samo-

rządowych. Życzymy, aby Państwa wysiłki były zauważone i doceniane przez mieszkańców.
Wierzymy, że dzięki Waszemu zaangażowaniu, zapałowi i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej 

służbie, kolejne lata będą latami lokalnego rozwoju i rozkwitu naszej Gminy.

Szanowni Państwo,
Składam serdeczne podziękowania za to, że wspólnie z Wami mogłem  uczestniczyć w procesie rozwoju Gmi-

ny Choczewo. Dzięki zaufaniu, wyrozumiałości i serdeczności praca sprawiała mi wiele radości. Dziękuję Wój-
towi Wiesławowi Gębce za danie szansy, swobodę działania, możliwość realizacji planów, rozwój zawodowy. 
Dziękuję Radzie Gminy Choczewo z Przewodniczącym Krzysztofem Łasińskim na czele. Dziękuję dyrektorom, 
kierownikom, sołtysom, stowarzyszeniom, firmom, każdemu z osobna. Przede wszystkim dziękuję pracow-
nikom urzędu - to był zaszczyt pracować z tak wspaniałą ekipą. Dziękuję mieszkańcom Gminy Choczewo za 
wsparcie, dobre słowo, docenianie pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. Czas, który spędziłem pracując w 
Gminie Choczewo był bardzo dobrym okresem w moim życiu. Przede mną kolejne wyzwanie zawodowe, które 
nadal będzie łączyło mnie z Gminą Choczewo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do Gminy Choczewo zawsze 
będę miał po drodze…

z wyrazami szacunku
Robert Lorbiecki

Ogłoszenie

Wójt Gminy Choczewo, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Choczewo www.bip.choczewo.com.pl, w dniu 10 maja 2016 r. został umieszczony 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka
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REFERAT INWESTYCJI

1. Dom socjalny w 
Zwartowie

W dniu 18-04-2016 zakończono 
nabór ofert od Wykonawców w ogło-
szonym nieograniczonym przetargu 
na budowę budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego z przeznaczeniem 
na cele socjalne w miejscowości 
Zwartowo (działka nr 25/2 obr. Zwar-
towo). Złożono łącznie 9 ofert.

W dniu 27-04-2016 po analizie 
wszystkich ofert, wyłoniono Wy-
konawcę. Najkorzystniejszą ofer-
tę przedstawiła firma: Woj – Mar 
Mariusz Gustowski z Sopieszyna 
(Wejherowo). Zaoferowana kwota 
to: 1.073.517,30 zł z 60-cio miesięcz-
nym okresem gwarancji. Podpisanie 
umowy nastąpiło 04-05-2016 r.

Po dostarczeniu przez Wyko-
nawcę wszystkich niezbędnych do-
kumentów, złożono wniosek o roz-
poczęcie budowy u Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Wejherowie.

Jednocześnie zgłoszono Kierow-
nika Budowy i dwóch Kierowników 
Robót Budowlanych dla każdej ze 
specjalizacji (instalacje sanitarne i 
elektryczne).

Z racji tego, że zakres prac jest 

znaczny, Urząd Gminy Choczewo po-
wołał i również zgłosił trzech Inspek-
torów Nadzoru Inwestorskiego dla 
każdej ze specjalizacji (budowlana, 
sanitarna i elektryczna).

Teren budowy został przekazany 
w dniu podpisania umowy, tj. 04-05-
2016 r. Również w tym dniu, odbyła 
się wizja w terenie z Wykonawcą i 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskie-
go i Kierownikiem Referatu Inwesty-
cji Gminy Choczewo.

Termin zakończenia prac z po-
zwoleniem na użytkowanie mija 

19-12-2016 r.

2. Kanalizacja Łętowo – 
Słajkowo – Żelazno i w ulicy 

Łąkowej

W dniu 19-05-2016 r. o godz. 16:30 
odbyło się spotkanie z mieszkańca-
mi w sprawie realizowanego projek-
tu na budowę kanalizacji sieci sani-
tarnej Łętowo –Słajkowo – Żelazno.

Projekt obejmuje budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej od miej-
scowości Łętowo, poprzez Słajkowo 
i wpięcie się do istniejącej sieci w 
miejscowości Żelazno z jednocze-
snym rozprowadzeniem sieci po 
w/w miejscowościach. Założeniem 

jest, że każda zabudowana działka 
w miejscowości Łętowo i Słajkowo 
będzie miała doprowadzone przyłą-
cze (przy samej granicy). Właściciel 
nieruchomości będzie tylko musiał 
doprowadzić swój odpływ sanitarny 
od budynku do projektowanego przy-
łącza. Aktualnie projektant zbiera 
oświadczenia właścicieli nierucho-
mości na możliwość poprowadzenia 
sieci na ich terenie.

3. Kanalizacja w ulicy 
Łąkowej

Podobna sytuacja jest z projek-
tem w ulicy Łąkowej w Choczewie. 
Projektanci zbierają oświadczenia 
właścicieli nieruchomości na możli-
wość poprowadzenia przez ich dział-
ki sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w dużej czę-
ści grawitacyjnej. Jednak biorąc pod 
uwagę rzędne terenu, konieczne bę-
dzie wybudowanie jednej przepom-
powni i części sieci tłocznej. Całość 
będzie dołączona do istniejącej sieci 
w ulicy Reymonta w Choczewie. Pra-
ce trwają.

APEL

Referat Inwestycji, Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska 
serdecznie prosi o przyjmowanie 
oświadczeń od projektantów dla bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej Łę-
towo – Słajkowo – Żelazno i w ulicy 
Łąkowej w Choczewie.

Proszę o przemyślenie słuszności 
działania i rozważne podpisanie 
oświadczenie.

Za w/w oświadczenie tutejszy Urząd 
czy projektant nigdy nie pobierze 
żadnej opłaty.

Daniel PETRYK
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RUSZA XV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW 
POMOSTOWYCH

Wsparcie w formie stypendium w 
wysokości 5000 zł czeka na ambit-
nych i zdolnych maturzystów 2016!

Stypendia pomostowe skierowa-
ne są do osób osiągających dobre 
wyniki w nauce, mieszkających w  
małych miejscowościach, pochodzą-
cych z niezamożnych rodzin, które 
dostaną się w roku akademickim 
2016/2017 na I rok studiów dziennych 
oraz spełniają jeden z czterech wa-
runków:

– pochodzą z rodziny byłego pra-

cownika PGR, lub
– byli finalistami olimpiad przed-

miotowych w szkole ponadgimna-
zjalnej, lub

– są wychowankami rodziny za-
stępczej albo państwowego domu 
dziecka lub są członkami rodzin wie-
lodzietnych, lub

– mają rekomendację lokalnej 
NGO.

Stypendium pomostowe na I rok 
studiów jest wypłacane w 10 mie-
sięcznych ratach po 500 zł (od paź-
dziernika do lipca). Stypendyści, któ-
rzy osiągają bardzo dobre wyniki w 
nauce, mają szansę uzyskać wspar-
cie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do XV edycji Programu 
będzie przebiegać on-line, na stronie 
internetowej: www.stypendia-po-
mostowe.pl. Aplikacja do pobierania 
wniosków będzie aktywna od 1 lipca 
2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 
16.00.

W roku akademickim 2016/2017 
około 1200 studentów i doktorantów 
otrzyma stypendia oraz możliwość 
udziału w warsztatach i stażach, w 

tym około 800 studentów otrzyma 
stypendia na I rok studiów.

W ramach Programu przyznano 
dotąd 19.500 różnego rodzaju stypen-
diów, w tym ponad 14.100 na I rok 
studiów. Na realizację czternastu 
edycji Programu Partnerzy przezna-
czyli 92 miliony zł.

„Stypendia Pomostowe” są jednym 
z niewielu pozarządowych progra-
mów stypendialnych o tak dużym 
zasięgu w Polsce. Jest to możliwe 
dzięki zaangażowaniu szerokiego 
grona Partnerów: Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, Narodowego 
Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fun-
dacji Wspomagania Wsi, Fundacji 
BGK, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, 
a także koalicji ok. 100 lokalnych or-
ganizacji pozarządowych. Program 
jest realizowany przy wsparciu orga-
nizacyjnym Agencji Nieruchomości 
Rolnych.

Programem zarządza Fundacja 
Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: http://sty-
pendia-pomostowe.pl

11 czerwca 2016
LUBIATOWO

Start o godzinie 13ºº
15km

DAJ SIĘ PONIEŚĆ MORSKIEJ BRYZIE

Więcej informacji na:

www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl
Zapisy na:

www.maratonypolskie.pl
www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/

Nadleśnictwo i stowarzyszenie STEK „Wspólna przyszłość”, przy współpracy z 
urzędem Gminy Choczewo w ramach promocji regionu i aktywnego spędzania 

czasu, zapraszają do udziału w „Biegu Dwie Wieże”.

Trasa biegu prowadzi od wierzy pożarowej w Lubiatowie do latarni morskiej w Stilo, 
przez miejscowość Lubiatowo (ulice Spacerową i Bałtycką) i nadmorskie bory sosnowe, w 
tym:

drogi asfaltowe – 4 500 m
drogi gruntowe – 10 100 m

plaża – 700 m

Biegaczom zapewniamy zapierają-
ce dech w piersiach widoki i kojącą 

morską bryzę.
Opłata startowa 25 zł do 

03.06.2016r. później 35zł

Kategorie:
Kobiety

Mężczyźni
Najszybsza mieszkanka i mieszka-

niec Gminy Choczewo
Najszybszy leśnik i leśniczka

Najszybszy pracownik i pracow-
niczka Nadleśnictwa Choczewo

DOŁĄCZ DO NAS !!!
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GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE
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INFORMACJA
W związku z organizowanym V Maratonem Wrotkarskim o Puchar Wójta Gminy Cho-

czewo 2016 – zawody wliczane do klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski 2016 i 
Pucharu Kaszub 2016, dnia 19 czerwca (niedziela) w godz. 14.00 do 18.00, czasowo zostanie 
zamknięta ul. Bursztynowa i część Morskiej (trójkąt przy przystanku PKS) w Kopalinie oraz 
Topolowa i Spacerowa w Lubiatowie. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się 
do występujących w tym dniu ograniczeń oraz o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

SIATKARZE ZNOWU NA PODIUM!
Siatkarze – samorządowcy już po 

raz dwudziesty spotkali się w Redzie, 
aby rozegrać zawody o miano najlep-
szego zespołu w Polsce.

W turnieju, który odbył się w 
dniach 21-24.04.2016r. wzięły udział 
w sumie 33 drużyny, czyli ok. 350 za-
wodniczek i zawodników. Zasady gry 
wymagają, aby w każdym zespole na 
parkiecie jednocześnie występowały 
co najmniej trzy panie, które tym sa-
mym stanowiły niemal połowę licz-
by wszystkich uczestników.

Reprezentacja Gminy Choczewo 
wystąpiła w zawodach już po raz 
dziewiętnasty, ale po raz pierwszy 
w historii turnieju reprezentowały 
nas dwie drużyny. Pierwszy zespół 
zagrał w kategorii „open” (22 druży-
ny), w której znaczenia nie ma wiek 
zawodników, zaś drugi wystąpił w 
kategorii „45+”, w której mężczyź-
ni muszą być w wieku nie niższym 
niż 45 lat. Dla zawodników z naszej 
pierwszej drużyny był to absolutny 
debiut w tych zawodach i zgodnie 
ze starą prawdą początki okazały się 
trudne. Po niekorzystnym losowaniu 
nasi zawodnicy ulegli w rozgryw-
kach grupowych faworyzowanym 
zespołom ze Starego Pola, Nysy i My-
słowic, a pokonując Płock uplasowali 

się na czwartym 
miejscu w grupie. 
Potem były już tyl-
ko same wygrane, 
ale wystarczyło 
to jedynie do za-
jęcia XVII miejsca 
w turnieju. Trud-
no, za rok będzie 
zapewne lepiej, 
bo umiejętności 
i ambicje są, a 
zdobyte tam do-
świadczenie turniejowe na pewno 
zaprocentuje.

Znacznie lepiej powiodło się se-
niorom, którzy w dramatycznych 
zmaganiach grupowych ulegli je-
dynie drużynie z Gliwic, ale poko-
nując mocne zespoły z Częstochowy 
(ubiegłoroczny mistrz) oraz Zabrza, a 
także Tczewa i Osielska zajęli drugie 
miejsce w grupie i awansowali do 
strefy play off. W pierwszym meczu 
w pokonanym polu pozostał zespół 
Goleniowa, ale faworyt z Człuchowa 
w walce o wielki finał okazał się zbyt 
mocny. Przyszło więc walczyć o brąz 
i to ponownie z zespołem z Zabrza. 
To był horror, bo losy meczu ważyły 
się raz na jedną to na drugą stronę, 
ale ostatecznie pokonaliśmy prze-

ciwnika w tie-breaku 15:14. Zaważyła 
więc jedna wygrana piłka!

W sobotę wieczorem, 23 kwietnia, 
w hotelu „IBIS” w Redzie odbyło się 
uroczyste zakończenie Mistrzostw z 
wręczeniem nagród. Poza zespoło-
wo zdobytym brązowym medalem 
nasza siatkarka, Iza Smarzyńska (z 
drużyny „open”), uhonorowana zo-
stała jeszcze indywidualnym tytu-
łem i nagrodą za najambitniejszą 
zawodniczkę Mistrzostw.

Był to bardzo miło spędzony czas. 
Poza boiskowymi emocjami i przy-
jemnością z gry, spotkaliśmy wielu 
starych i nowych znajomych. I przy-
pomnieliśmy po raz kolejny, że siat-
kówka w Choczewie ma się całkiem 
dobrze, a kadra jest wciąż młoda i 
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sprawna.
Ostatecznie zawody w kategorii 

„open” wygrała, podobnie jak w roku 
ubiegłym, drużyna reprezentująca 
Starostwo Powiatowe ze Starogardu 
Gdańskiego, przed Urzędem Gminy 
Stare Pole, Urzędem Miasta Ostrołę-
ka i Urzędem Miasta Mysłowice. W 
kategorii „45+” zwycięstwo przypadło 
zespołowi z Urzędu Miasta Gliwice, 
który wyprzedził kolejno zespoły ze 
Starostwa Powiatowego Człuchów, 
Urzędu Gminy Choczewo i Urzędu 

Miasta Zabrze.
Dziękujemy naszym zawodnikom, 

którzy na redzkich parkietach zosta-
wili wiele potu i tak ambitnie repre-
zentowali naszą gminę. W zespole 
„open” wystąpili: Dagmar Grzenko-
wicz, Kasia Dmochowska, Celina 
Rzeźnik, Alan Grzyb, Krzysztof Doma-
ros, Iza Smarzyńska, Ania Mehring i 
Krzysztof Krzeptowski. W „brązowej” 
drużynie „+45” grali: Marek Świątek, 
Lila Świątek, Alicja Jaskulska, Kazi-
mierz Kowalewski, Marlena Gacek, 

Józef Marcinkowski, Jarek Świątek, 
Ewa Bujak, Andrzej Kościemski i 
Krzysztof Łasiński. Dziękujemy także 
za wszechstronne wsparcie, osobiste 
kibicowanie oraz udział w imprezie 
p. Wójtowi Wiesławowi Gębce oraz p. 
Robertowi Lorbieckiemu oraz gmin-
nym urzędnikom.

Wszystkich sympatyków zaprasza-
my do wspólnych treningów i zaba-
wy z siatkówką.

Krzysztof Łasiński

PODZIĘKOWANIA ZA BAL SENIORA 2016
Serdecznie dziękujemy Pani Mał-

gorzacie Kobieli, która wraz z ucznia-
mi z grupy teatralnej „Eksperyment” 
Gimnazjum z Zespołu Szkół w Cho-
czewie przygotowała dla Seniorów 

wspaniały występ oraz Panu Ma-
teuszowi Radziejewskiemu, który 
zapewnił akompaniament chórowi 
szkolnemu podczas jego występu.

Państwa wkład w uświetnienie tej 

uroczystości był znaczny, więc za 
brak podziękowań za występ w arty-
kule o Balu Seniora w kwietniowym 
numerze naszego Biuletynu serdecz-
nie przepraszamy.

SESJA RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Podczas sesji rady powiatu, która 

odbyła się 29.04 br. przeznaczono po-
nad 100 tysięcy złotych na renowa-
cję siedmiu zabytkowych kościołów 
powiatu wejherowskiego. Wśród ko-
ściołów, które otrzymały wsparcie, 
znalazła się m.in. parafia pw. Świę-
tego Józefa Oblubieńca NMP w Zwar-
towie, która pozyskała 35 tys. złotych 
na wykonanie drugiego etapu prac w 
zakresie rekonstrukcji wnętrza wie-
ży kościoła.

W trakcie sesji radni pożegnali do-
tychczasowego dyrektora Zarządu 
Drogowego dla powiatu puckiego i 
wejherowskiego – Janusza Nowaka, 
który przeszedł na emeryturę. No-

wym dyrektorem został Robert Lor-
biecki, który do tej pory był radnym 

powiatu wejherowskiego oraz pełnił 
funkcję Sekretarza Gminy Choczewo.

KONWENT SAMORZĄDOWY POŚWIĘCONY 
SZKOLNICTWU ZAWODOWEMU

W minionym miesiącu w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie odbyło się posiedzenie Konwen-
tu Samorządowego Powiatu Wej-

herowskiego, poświęcone tematyce 
szkolnictwa zawodowego.

Podczas spotkania Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius przedsta-

wiła zebranym koncepcję rozwoju 
szkolnictwa zawodowego w powiecie 
wejherowskim, w ramach przedsię-
wzięcia strategicznego zainicjowa-
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nego przez władze województwa po-
morskiego pn. „Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych szkół zawodo-
wych uwzględniającej potrzeby sub-
regionalnych i regionalnego rynku 
pracy”.

W przedłożonej na konkurs kon-
cepcji rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego i kształcenia ustawicznego, 

Powiat Wejherowski postawił na 
wzrost jakości edukacji zawodowej, 
powiązanie oferty edukacyjnej z po-
trzebami rynku pracy oraz moderni-
zację szkół ponadgimnazjalnych. Na 
realizację tych zadań powiat otrzy-
ma prawie 27 mln zł.

Projekt zakłada wspieranie tych 
branż gospodarki lokalnej, które są 

priorytetowe dla jego rozwoju, tj. 
elektroniki, teleinformatyki, trans-
portu, logistyki, motoryzacji, zdro-
wia, turystyki, sportu czy rekreacji.

Wniosek o dofinansowanie projek-
tu zostanie złożony po przygotowa-
niu niezbędnej dokumentacji do 30 
czerwca 2016 r.

INAUGURACJA SEZONU LETNIEGO GDYNI 
I PÓŁNOCNYCH KASZUB

19 kwietnia 2016 roku w Dąbrówce 
na terenie Muzeum Techniki Woj-
skowej „Gryf” odbyła się konferen-
cja prasowa pt. „Inauguracja sezonu 
letniego Gdyni i Północnych Kaszub”, 
podczas której członkowie Metro-

politalnego Forum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów i Starostów za-
praszali na wakacje.

Konferencję rozpoczął nieoczeki-
wany wjazd czołgu T34 z Wójtem 
Gminy Luzino, Jarosławem Wejerem 

oraz Wiceprezydentem Gdyni, Kata-
rzyną Gruszecką-Spychałą na pokła-
dzie.

W spotkaniu udział wzięli włoda-
rze gmin i miast z Północnych Ka-
szub.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

Realizacja Programu „Rodzina 500 plus” 
w gminie Choczewo

W związku z wejściem w życie 
Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o po-
mocy państwa w wychowywaniu 
dzieci nałożono na samorządy obo-
wiązek realizacji zadania. Realiza-
torem Programu w gminie Chocze-
wo stał się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Choczewie. Przygoto-
wanie ośrodka do nowego zadania 
było dużym wyzwaniem.

Do tej pory ośrodek dysponował 3 
pomieszczeniami biurowymi, które 
zajmowało 7 pracowników. Do reali-
zacji nowego zadania niezbędne było 

więc przeprowadzenie reorganizacji 
i doposażenie nowego pomieszcze-
nia biurowego. Prace remontowe 
rozpoczęły się w marcu 2016 r. Do-
konano modernizacji sieci teletech-
nicznej, remontu pomieszczeń i ko-
rytarza, zakupiono niezbędny sprzęt 
komputerowy i licencje na obsługę 
programów komputerowych oraz 
wyposażono w meble nowe stanowi-
ska pracy. Do obsługi interesantów 
zatrudniono nowego pracownika – 
referenta ds. świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego. Doko-

nano również zmian legislacyjnych, 
m.in. w Statucie ośrodka czy regula-
minach wewnętrznych.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Urzę-
dzie Gminy Choczewo odbyło się Spo-
tkanie inaugurujące w związku z roz-
poczęciem Programu „Rodzina 500 
plus” z udziałem Pana Wójta Gminy 
Choczewo Pana Wiesława Gębka.

Szacując ilość rodzin uprawnio-
nych do świadczenia wychowawcze-
go opieraliśmy się na danych uzy-
skanych z Ewidencji Ludności gminy 
Choczewo, z których wynika, iż na 
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terenie gminy przebywa około 1400 
rodzin posiadających dzieci. W rodzi-
nach tych przebywa około 1100 dzieci 
w wieku do 18 roku życia. Wypłata 
świadczeń rozpoczęła się w kwietniu 
2016 r. - wydatkowano 254.000,00 zł 
dla 508 dzieci. W maju 2016 r. wyda-
tek na wypłatę świadczeń wycho-
wawczych wyniesie 450.000,00 zł. 
Na dzień 06 maja 2016 r. do ośrodka 
wpłynęło 409 wniosków w formie 

papierowej oraz 25 wniosków elek-
tronicznych, wydano 371 decyzji ad-
ministracyjnych. Największa liczba 
dzieci w rodzinie, której wypłacono 
świadczenie wychowawcze wynosi 
7.

Obsługą klientów zajmują się Re-
ferenci ds. Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego w go-
dzinach pracy ośrodka, tj. od ponie-
działku do piątku w godzinach od 

7.00 do 15.00. Każda środa miesiąca 
jest dniem wewnętrznym dla pra-
cowników ośrodka- przyjmowanie 
interesantów w środy odbywa się w 
godzinach od 7.00 do 9.00. Telefon 
kontaktowy w sprawie świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyj-
nego oraz świadczeń wychowaw-
czych: (58) 572 05 74.

Danuta Karmazy

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WEJHEROWIE

WSPÓLNE SZKOLENIE POLICJANTÓW 
I PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY 

 SPOŁECZNEJ
W minionym miesiącu policjanci 

uczestniczyli w trzydniowym szko-
leniu dotyczącym przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, procedury 
Niebieska Karta oraz współpracy z 
podmiotami poza policyjnymi. W 
szkoleniu brali udział dzielnicowi 
oraz przewodniczący zespołów in-
terdyscyplinarnych z powiatu wej-
herowskiego. Głównym celem szko-
lenia było jeszcze lepsze nawiązanie 
współpracy pomiędzy instytucjami 
realizującymi zadania związanie z 

udzieleniem po-
mocy osobom 
pokrzywdzonym 
przemocą.

Policja przez 
wiele lat podej-
mowała działania 
zmierzające do 
zmiany świado-
mości społecznej 
w zakresie wystę-
powania zjawiska przemocy w rodzi-
nie. Szkolenie przeprowadził ekspert 
z Wydziału Prewencji Biura Prewen-

cji i Ruchu Drogowego KGP nadkom. 
Wanda Mende.

KOMITET OBYWATELSKI „TAK DLA ATOMU W GMINIE CHOCZEWO”

SPOTKANIE Z POSŁEM PiS MARCINEM HORAŁĄ
23 kwietnia w Sali CIT Urzędu Gmi-

ny w Choczewie odbyło się spotkanie 
z Posłem na Sejm RP p. Marcinem 
Horałą. Organizatorem spotkania był 
Komitet Obywatelski „TAK dla Ato-
mu w Gminie Choczewo” oraz wej-
herowscy przedstawiciele Prawa i 
Sprawiedliwości – Witold Reclaf Wi-
cestarosta Powiatu Wejherowskiego 
i Ryszard Czarnecki Przewodniczący 
Rady Powiatu.

Na spotkaniu obec-
ni byli m.in.: Wójt 
Gminy Choczewo 
Wiesław Gębka, Prze-
wodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Ła-
siński a także radni 
i przedstawiciele so-
łectw.

Pomimo tego, że 
głównym tematem   
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spotkania miało być podsumowanie 
pierwszych sześciu miesięcy rządów 
Prawa i Sprawiedliwości, a także 
problem emigrantów, program 500+ 
i ocena sytuacji całego kraju, to re-
alizacja przyjętego w 2014 roku przez 
Radę Ministrów Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej, zdominowała 
całe blisko trzygodzinne spotkanie.

Poseł Marcin Horała przedstawił 
zebranym obecne założenia polityki 

energetycznej kraju i potwierdził, że 
ma się ona opierać nadal na węglu, 
a jej uzupełnieniem mają być: ener-
getyka odnawialna oraz jądrowa. 
Powiedział też, że pomimo tego, iż 
poprzedni rząd przyjął błędne zało-
żenia dotyczące finansowania tej in-
westycji, to obecny rząd zakłada, że 
pierwszy blok w elektrowni jądrowej 
powstanie do roku 2025. Tym samym 
potwierdził, że rząd nie wycofuje się z 

budowy elektrowni w jednej z dwóch 
wybranych na Pomorzu lokalizacji.

Głównym celem spotkania skie-
rowanego do mieszkańców Gminy 
Choczewo, było wykorzystanie obec-
ności Posła, który na wstępie zade-
klarował udzielenie odpowiedzi na 
każde zadane mu pytanie.

Niestety, kilka osób przybyłych na 
spotkanie, przypuszczalnie nie będą-
cych mieszkańcami Gminy Chocze-
wo i nawet z nią nie związanych, nie 
uszanowało założeń organizatora i 
bez zaproszenia zabrali głos na te-
maty odbiegające od zaplanowanego 
programu spotkania, zabierając swo-
imi wystąpieniami czas zaplanowa-
ny na zadawanie pytań i rozmowę z 
Posłem.

Dziękujemy serdecznie Posłowi p. 
Marcinowi Horale za to, że skorzy-
stał z naszego zaproszenia. Składa-
my również podziękowania wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji 
tego spotkania.

Komitet Obywatelski
„TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”

PGE EJ 1 przekaże 2 miliony złotych na
wsparcie rozwoju gmin lokalizacyjnych

PGE EJ 1, Spółka odpowiedzialna 
za przygotowanie procesu inwesty-
cyjnego i budowę pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej, podjęła decyzję 
o przeznaczeniu 2 milionów złotych 
na dofinansowanie wybranych pro-
jektów w ramach tegorocznej edycji 
Programu Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych. W ubiegłym roku 
budżet Programu wyniósł 1,2 miliona 
złotych.

Zainaugurowany w 2015 roku Pro-
gram Wsparcia Rozwoju Gmin Loka-
lizacyjnych jest inicjatywą mającą 
na celu umacnianie partnerskich 
relacji Spółki ze społecznością lokal-
ną oraz władzami gmin Choczewo, 
Gniewino i Krokowa poprzez wspie-
ranie istotnych dla mieszkańców 
i rozwoju terenów objętych działa-
niami inwestycyjnymi inicjatyw. W 
ramach pierwszej edycji Programu, 
która spotkała się z pozytywną reak-
cją władz lokalnych, dofinansowa-
nie uzyskały projekty o szczególnym 
znaczeniu dla mieszkańców gmin 

lokalizacyjnych.
Uzgodnione środki budżetowe zo-

staną przeznaczone na dofinanso-
wanie projektów z zakresu działań 
edukacyjno-informacyjnych propa-
gujących wiedzę na temat energety-
ki jądrowej, aktywności związane z 
lokalnym rynkiem pracy i szkolnic-
twem zawodowym, gminne projekty 
inwestycyjne oraz inne inicjatywy 
istotne dla społeczności lokalnej.

W tegorocznym naborze zgłoszo-
no już ponad 70 wniosków o dofi-
nansowanie. O przyznaniu środków 
finansowych zadecyduje Rada Kon-
sultacyjna Programu, w skład któ-
rej wchodzą przedstawiciele Spółki, 
władz i mieszkańców gmin Chocze-
wo, Gniewino i Krokowa, starostw 
powiatowych w Pucku i Wejhero-
wie oraz samorządu województwa 
pomorskiego. Rada Konsultacyjna 
zaopiniuje wszystkie złożone wnio-
ski i zarekomenduje projekty, które 
spełniają kryteria przyznania dofi-
nansowania. Ostateczną decyzję o 
dofinansowaniu projektów podejmie 
Spółka po zapoznaniu się z opinią 
Rady Konsultacyjnej oraz kierując się 

Regulaminem Programu.
W ubiegłorocznej edycji Programu 

gminy Choczewo, Gniewino oraz 
Krokowa otrzymały środki finan-
sowe o łącznej wartości 1,2 mln zł. 
Pozyskane fundusze zostały przezna-
czone m.in. na realizację projektów 
związanych z rozwojem infrastruk-
tury i poprawą bezpieczeństwa. Gmi-
na Choczewo wnioskowała o fun-
dusze na budowę domu socjalnego 
w miejscowości Zwartowo oraz na 
II etap remontu budynku i poprawę 
obsługi w Urzędzie Gminy.

Wszystkie informacje na temat 
Programu Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych, w tym regulamin 
Programu, dostępne są na stronie 
internetowej Spółki PGE EJ 1, na stro-
nach internetowych gmin oraz w Lo-
kalnych Punktach Informacyjnych 
Spółki. Program Wsparcia Rozwoju 
Gmin Lokalizacyjnych stanowi reali-
zację założeń zawartych w Porozu-
mieniu o Współpracy, podpisanym 
w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, 
władzami gmin lokalizacyjnych oraz 
Marszałkiem Województwa Pomor-
skiego.
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KTO WYGRAŁ Z WIATRAKAMI?
W piątek 20.05.2016 r. Sejm uchwa-

lił Ustawę o inwestycjach dotyczą-
cych elektrowni wiatrowych. Za 
ustawą głosowało 239 posłów, prze-
ciw było 147, wstrzymało się 16. 

Znajduje się w niej zapis, aby wia-
traki produkujące prąd stawiano w 
odległości od najbliższych budyn-
ków mieszkalnych nie mniejszej, niż 
10-krotność ich maksymalnej wyso-
kości (wraz z wirnikiem i łopatami). 
W praktyce może to być odległość od 
1,5 km do nawet 3 km.

Istniejące wiatraki, które nie speł-

niają kryterium odległości, nie mo-
głyby być rozbudowywane, dopusz-
czalny ma być jedynie ich remont 
i prace niezbędne do eksploatacji. 
Ponadto lokalizacja elektrowni wia-
trowej byłaby możliwa tylko na pod-
stawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Ustawa prowadzi też do wzrostu 
opłat za eksploatację wiatraków. Jed-
nocześnie zakłada, że można będzie 
rozbudowywać lub przebudowywać 
domy, znajdujące się w najbliższym 
sąsiedztwie wiatraków, jeśli pozwa-

la na to miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego.

Nowe zagrożenia od wiatraków!
Na terenie naszej gminy przygo-

towywanych jest kilka inwestycji 
polegających na budowaniu elek-
trowni wiatrowych dużych mocy 
osiągających wysokość ok. 200 m. 
Jednocześnie w Sejmie przygotowy-
wana jest ustawa zmieniająca rady-
kalnie obowiązujące dzisiaj, w tym 
zakresie, prawo. Chodzi o ustawę o 
inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych, której treść jest bardzo 
dobrze znana w środowisku biznesu 
z otoczenia energetyki wiatrowej, a 
w dużo mniejszym i niewystarcza-
jącym stopniu dociera do ludności, 
która mieszka w otoczeniu powsta-
jących farm wiatrowych. Ustawa ta 
będzie miała bardzo duży, negatyw-
ny wpływ na interesy ludzi mieszka-
jących w naszej gminie.

W największym skrócie proce-
dowaną w Sejmie ustawę można 
przedstawić jako zakazującą budowy 
wiatraków energetycznych w odle-
głościach mniejszych niż dziesięcio-
krotność wysokości całkowitej wia-
traka od zabudowań mieszkalnych, 
co w przypadku niektórych inwe-
stycji może wynosi dwa  kilometry. 
Część społeczeństwa jest przeko-

nana, że ustawa działać będzie na 
korzyść mieszkańców. Nie jest to 
niestety cała prawda, gdyż ustawa 
uniemożliwia również budowę bu-
dynków mieszkalnych w tej samej 
odległości od wiatraków.

W związku z tym, jeżeli w oparciu 
o dotychczasowe przepisy i decyzje 
o pozwoleniach na budowę zostaną 
wybudowane elektrownie wiatro-
we, to mieszkająca w ich otoczeniu 
ludność straci olbrzymie pieniądze 
z uwagi na spadek wartości swoich 
działek i budynków. Straty te  można 
liczyć w milionach złotych.

Wiem, że zawiłości prawne na 
styku działania dotychczasowych 
i przyszłych aktów regulacyjnych 
mogą umożliwić inwestorom wybu-
dowanie projektowanych farm wia-
trowych, ale muszą oni zdawać so-
bie sprawę z tego, że odbędzie się to 
kosztem lokalnej społeczności, która 
zamieszkuje te tereny dużo dłużej 
niż inwestorzy i ma prawo myśleć 
o swojej przyszłości co najmniej tak 
samo optymistycznie jak oni. Z tych 
powodów realizacja inwestycji bę-
dzie działaniem na szkodę miesz-
kańców, sąsiadów, co oceniam jako 

wysoce niemoralne.
Dla uniknięcia rysujących się 

konfliktów i roszczeń sugeruję, aby 
inwestorzy wstrzymali się z kon-
tynuowaniem dalszych prac przy-
gotowujących projekty do czasu 
uchwalenia ustawy i dostosowania 
projektowanych farm do jej osta-
tecznych wymogów, a w przypadku 
gdyby to było niemożliwe podjęcie 
działań zmierzających do zmiany za-
pisów ustawy w taki sposób, aby nie 
szkodziły okolicznym mieszkańcom.

Dla wyjaśnienia ewentualnych 
wątpliwości chciałbym dodać, że nie 
przeszkadza mi widok wiatraków. 
W świetle obowiązujących obecnie 
przepisów prawidłowo zaprojekto-
wane farmy nie przynosiłyby szkód, 
natomiast po zmianie ustawy utra-
cone wartości będą ogromne. Dlatego 
też muszę wyrazić swój stanowczy 
sprzeciw wobec niszczenia wizerun-
ku idei energetyki odnawialnej w 
oczach społeczeństwa w tym trud-
nym, przejściowym okresie legisla-
cyjnym.

Z poważaniem,
Edmund Wach

Gmina Choczewo

Wspólne rozmowy - Plaże dostępne 
dla wszystkich

Fundacja Machina Fotografika 
wspólnie z partnerami samorządo-
wymi Miastem Gdynia i Gminą Kry-
nica Morska zakończyła realizację 
projektu „Wspólne rozmowy – Plaże 
dostępne dla wszystkich” finanso-
wanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Gmina Choczewo była jedną z 10 

gmin Wybrzeża, w której odbyły się 
konsultacje z grupą ekspertów/tek 
i dla której powstały indywidualne 
rekomendacje architektoniczne do-
tyczące w szczególności możliwości 
zagospodarowania terenów plażo-
wych.

Mamy nadzieję, że wypracowane 
rekomendacje pozwolą w przyszłości 
lepiej zadbać o dostępność miejsco-

wości dla osób z różnymi niepełno-
sprawnościami, starszych, kobiet w 
ciąży i rodziców małych dzieci, tak 
aby różne grupy osób mogły w więk-
szym stopniu cieszyć się słońcem, 
plażą i ofertą turystyczną Choczewa.

Olga Glińska
koordynatorka projektu

Fundacja Machina Fotografika
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO BORKOWO

Dnia 09.04.2015 roku zebraliśmy 
się, aby wspólnymi siłami posprzą-
tać naszą małą miejscowość. Nie-
stety w tym roku frekwencja nie 
dopisała: z dorosłych była tylko Pani 
sołtys Maria Pilarska, Pani radna 
Teresa Lademan z mężem i oczywi-
ście Pan Marek ze swoim traktorem. 
Ekipa była mała, gdyż przyszło tyl-
ko ośmioro dzieci, lecz mimo to po-
dzieleni na grupy zabraliśmy się za 
zbieranie śmieci. Grupy małe, lecz z 
dużym zapałem i spisały się znako-
micie. Pogoda dopisała, więc po po-
rządkach spotkaliśmy się na super 
grillu. Wiadomo, świeże powietrze 
plus praca wzmogło w nas apetyt i 
kiełbaski znikały błyskawicznie!

Sołectwo Borkowo dziękuje wszyst-

kim obecnym na wspólnym sprząta-
niu.

I jeszcze jedno, gdy widzimy kogoś 

kto śmieci nie wstydźmy się zwrócić 
mu uwagę, gdyż to my potem w tych 
śmieciach żyjemy.

Informacje z sołectwa Kopalino – 
Lubiatowo

Informujemy wszystkich miesz-
kańców naszego sołectwa, że w każ-
dy piątek Rada Sołecka organizuje 
spotkanie od godz. 18:00 do godz. 
20:00.

Zapraszamy mieszkańców do 
udziału w spotkaniach i współpracy 
na rzecz rozwoju naszego sołectwa.

Terminarz organizowanych w 
najbliższym czasie spotkań inte-
gracyjnych  w sołectwie Kopalino – 
Lubiatowo

- 25.06.2016 r. godz. 17:00 – Sobótki 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych na 
boisku sołeckim (w programie ogni-
sko i dużo, dużo dobrej zabawy)

- 03.07.2016 r. godz. 20:00 – zapra-
szamy na Mszę Świętą z muzyczną 
oprawą zespołu „Wartaki” z Koła – 

nad morzem przy parkingu w Lubia-
towie

- 09.07.2016 r. – Festyn – uhonoro-
wanie 70-lecia założenia OSP Kopa-
lino oraz 30-lecia współpracy z ZHP 
Koło.

Zapraszamy na nasze spotkania 
integracyjne!

Podziękowania

Dziękuje Paniom z naszego sołec-
twa za zaangażowanie i pracę wło-
żoną w jego estetyzacje. Dziękuję za 
sadzenie kwiatów przy krzyżu oraz 
przy zapleczu socjalnym. Ponadto 
dziękuję za podarowanie drzewek, 
które również zostały posadzone 
przy zapleczu socjalnym.

Sołtys Sołectwa Kopalino - Lubiatowo

Wycieczka dzieci do kina

Od stycznia nasza świetlica pręż-
nie działa dzięki pani Sylwii i panu 
Wackowi. Efektem tej współpracy 
jest pierwsze miejsce w Gminnym 
Konkursie Wielkanocnym.

Spotkania z dziećmi organizowane 
są w każdy piątek od godz. 17oo do 
godz. 1900 i są prowadzone przez p. 
Sylwię. Zajęcia przyciągnęły uwagę 
niejednego dziecka z naszego sołec-
twa.

P. Sylwia i p. Wacek w ramach 
podziękowania dla dzieci za uczest-
nictwo w zajęciach świetlicowych 
zorganizowali dla nich wycieczkę 
do kina, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem naszej młodzie-
ży. Udział wzięło trzynaścioro dzieci. 
Każde było profesjonalnie przygoto-
wane do wyjazdu.

 Wycieczka odbyła się 
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14.05.2016 r. i była połączona z Dniem 
Dziecka. Film, na który się udaliśmy 
o kogucie poruszył nie tylko dzieci, 
ale i dorosłych.

Po projekcji, udaliśmy się na plac 
Wejhera, do znajdującej się tam lo-
dziarni „Wenta”. Sołtys dla każdego 
uczestnika zafundował pysznego 
loda. Następnie udaliśmy się na po-
bliski plac zabaw, gdzie nasze pocie-
chy mogły się wyhasać i spożytko-
wać nadmiar energii na zabawę.

Dzięki wycieczce nasza młodzież 
mogła trochę bardziej poznać siedzi-
bę naszego powiatu – Wejherowo.

Dziękuję dzieciom za udział w wy-

ciecze. P. Sylwii i 
p. Wackowi za jej 
zorganizowanie i 
opiekę. Dziękuje, 
również p. Beacie 
za udostępnienie 
nam środka trans-
portu.

Wycieczka choć 
niedaleka, przynio-
sła dużo radości i 
zapytań dzieci kie-
dy pojadą na na-
stępną… 

Sołtys

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM 
pw. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W CHOCZEWIE

Odpust parafialny czyli święto pa-
tronalne kościoła parafialnego .  W 
tym dniu w sposób szczególny czci 
się patrona parafii. Są to więc nieja-
ko imieniny parafii…

 Święto Parafii pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w Choczewie ob-
chodzone jest każdego roku 3 maja.

W tym roku również uczczono ten 
dzień wyjątkową Mszą Św. połączo-
ną z procesją eucharystyczną wokół 
kościoła.

Poczęstunek, który dla wszystkich 
uczestniczących w sumie przygo-
towała Rada Parafialna podkreślił 

wyjątkowość tego dnia jako święta 
wspólnoty wiernych tworzącej naszą 
parafię.

Niezwykłą atrak-
cją dla najmłod-
szych był szczu-
dlarz ks. Dawid 
częstujący przed 
kościołem wszyst-
kie dzieci cukier-
kami.
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”

Stowarzyszenie „RAZEM”

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„PROMYK NADZIEI”

wraz z Zespołem Szkół w Choczewie

zaprasza na

pierwszą Mini Paraolimpiadę Osób Niepełnosprawnych,

która odbędzie się

15.06.2016 r. o godzinie 9.30

na Gminnych Obiektach Sportowych w Choczewie.

WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Dnia 19 kwietnia br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Choczewie odbyło się spotkanie Stowarzysze-
nia „Razem” z lokalnymi działaczami, podczas którego 
ustalono plan działania i współpracy na rok 2016.

ZAPROSZENIE
STOWARZYSZENIE „RAZEM”

wraz ze Stowarzyszeniem „ŻAGLE” z Gdyni

serdecznie zapraszają

na wykład dotyczący programu „Spotkajmy się”,

który odbędzie się 9 czerwca o godz. 17.00

w Sali Konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie.

Zagadnienie spotkania:

- Budowanie wspólnoty – przymus czy misja?

- „Różnić się pięknie…”
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PIERWSI OSADNICY GMINY CHOCZEWO cd.
„Pamięć ludzka jest ulotna…”, dla-

tego zapisując wspomnienia miesz-
kańców, którzy przyjechali na ziemię 
choczewską po II wojnie światowej, 
chcemy ocalić ich świat, by nie za-
ginął.

Dziś przedstawimy wspomnienia 
Pana Stanisława Wójcickiego spisa-
ne z opowieści córki Krystyny i ze 
sporządzonego, prawdopodobnie w 
1976 roku, przez niego samego „Ży-
ciorysu Weterana”.

Stanisław Wójcicki urodził się 13 
maja 1917 roku w Borowie, woj. Lu-
blin. Bardzo wcześnie stracił rodzi-
ców, w związku z czym musiał uczyć 
się i pracować jednocześnie. W cza-
sie okupacji aktywnie włączył się w 
walkę z okupantem. Po wyzwoleniu, 
we wrześniu wraz z grupą 12 osób 
przybył na tzw. ziemie odzyskane 
i osiedlił się w Zwarcienku. W tym 
czasie mieszkali tam jeszcze Niem-
cy, z którymi żyli w przyjaźni, poma-
gając sobie nawzajem. Niemcy opu-
ścili Zwarcienko dopiero w 1947 r. W 
tym samym roku, w ramach refor-
my rolnej, Pan Stanisław otrzymał 
gospodarstwo rolne. Wówczas praca 
na roli była bardzo ciężka, szczegól-
nie ze względu na brak sprzętu rol-
niczego. Ten, który był, używano w 
osadzie zespołowo, pomagając sobie 
przy żniwach, czy wykopkach. W 
Zwarcienku istniał jeszcze wtedy pa-
łac, w którym spotykając się, czuli-
śmy się jak jedna rodzina.

W latach 1945-1947 komunikacji 
właściwie nie było i wszelkie podróże 
były bardzo utrudnione, w szczegól-
ności zimą… Korzystano z rowerów, 
furmanek lub chodzono pieszo. W 
styczniu 1945 roku żona Pana Stani-
sława, aby urodzić córkę, musiała 
odbyć podróż do szpitala w Lęborku 
furmanką…

…Tego samego roku zorganizowa-
no w Choczewie pierwszy posteru-
nek Milicji Ludowej. Pierwsza szkoła 
w Choczewie mieściła się w budynku 
obecnego Niepublicznego Przedszko-
la.

Na gospodarstwie w Zwarcienku 
p. Stanisław z rodziną pracował do 
1948 r. W 1947 roku rozpoczął pra-
cę w administracji państwowej: od 

1947 do 1949 roku sprawował funkcję 
zastępcy Wójta Gminy Choczewo, a 
potem do 1951 r. – Wójta Gminy. Od 
1945 roku, aż do 1949 r. funkcję Wójta 
Gminy Choczewo sprawowali kolej-
no: Ob. Leik, Stanisław Piotrowski, K. 
Musiał, F. Szubo, W. Polesa i M. Rząd.

W 1951 roku zlikwidowano Urzędy 
Gmin i stanowiska wójtów, a na ich 
miejsce powołano Gminne Rady Na-
rodowe i Przewodniczących Rad Na-
rodowych, w związku z czym Pana 
Stanisława przeniesiono do pracy 
na stanowisku księgowego w Spół-
dzielni Produkcyjnej w Zwarcienku, 
gdzie pracował do roku 1954. W la-
tach 1954-1973 pełnił funkcję Sekre-
tarza Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Zwartowie oraz Przewodniczącego 
Gromadzkiej Rady Narodowej. W la-

tach kolejnych został wybrany Prze-
wodniczącym Rady Narodowej w 
Choczewie, następnie po ponownym 
powołaniu Urzędów Gmin został kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, 
a potem kolejnym Wójtem Gminy 
Choczewo.

Pan Stanisław Wójcicki przez wiele 
lat był czynnym członkiem Ochot-
niczych Straży Pożarnych, pełniąc 
między innymi funkcję Prezesa. Za 
swoją wieloletnią działalność spo-
łeczną otrzymał wiele odznaczeń i 
wyróżnień.

Serdecznie dziękujemy Pani Kry-
stynie, córce Pana Stanisława Wój-
cickiego za przekazane wspomnie-
nia i udostępnienie materiałów 
historycznych.

Cdn…
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„Moje marzenia ... Te codzienne...”

- pod takim tytułem dnia 18 kwietnia 2016 r. odbył się wernisaż wystawy malarskiej Pani 
Wandy Genowefy Błahuszewskiej, która swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła po przej-
ściu na emeryturę. Była to druga autorska wystawa artystki.

Dziękujemy Pani Wandzie i życzymy dalszej weny twórczej i wielu sukcesów artystycz-
nych.

BALTICA SPRING TOUR 2016
Już ponad tydzień, od 17 maja w 

Stadninie Koni w Ciekocinku trwa 
czwarta edycja prestiżowej imprezy 
jeździeckiej, Baltica Equestrian Tour 
Spring 2016 - międzynarodowe zawo-
dy w skokach przez przeszkody.

Nad parkurami Ciekocinka powie-
wa 35 flag narodowych reprezentu-
jących zawodników z nawet bardzo 
odległych i egzotycznych miejsc na 
świecie… - z Kolumbii, Chile, Meksy-
ku, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Indii, Egiptu, 
Brazylii, czy też Republiki Chińskiej 
i Południowej Afryki… W zawodach 
wystartuje 707 koni… Łączna pula 
nagród podczas BET Spring 2016 wy-
niesie 326.700 euro…

Serdecznie zapraszamy, nie tylko 

miłośników koni i pasjonatów jeź-
dziectwa, do odwiedzenia tego nie-
zwykłego miejsca, by kibicować za-
wodnikom z czołówek światowych 

rankingów i podziwiać piękno wspa-
niale odrestaurowanego zespołu pa-
łacowo-parkowego.
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I Zlot Morsów Lubiatowo 2016 r.
Dnia 16 kwietnia 2016 r. odbył się w 

naszej gminie I Zlot Morsów. W głów-
nej mierze na zlot przybyli członko-
wie klubu „Morsy Łebskie”, chociaż 
nie zabrakło również naszego lokal-
nego morsa Pana Jan Orańskiego.

Miłośnicy zimnych kąpieli posta-
nowili zakończyć sezon na Plaży w 
Lubiatowie, jednak przed ostatnim 
w tym sezonie spektakularnym 
wejściem do morza, postanowili 
odwiedzić znajdujący się nieopodal 
Ośrodek Anny Dymnej „Spotkajmy 

się”, gdzie mogli podziwiać prace 
podopiecznych uczęszczających na 
zajęcia terapeutyczne. Odwiedzający 
byli pod ogromnym wrażeniem prac 
wykonanych przez niepełnosprawne 
osoby i lokalizacją samego ośrodka.

Po zakończeniu zwiedzania Ośrod-
ka wszyscy udali się na plażę na 
rozgrzewkę, gdzie w imieniu władz 
Gminy Choczewo i Sołtysa Kopalina 
p. Jakuba Świątka przywitał ich Pan 
Wacław Seweryn, członek Rady So-
łeckiej Sołectwa Kopalino-Lubiatowo. 

Następnie „Morsy” mogły przystąpić 
do wyczekiwanej kąpieli, po której 
uraczyli się gorącym „grzańcem”.

Po kąpieli uczestnicy Zlotu udali 
się na gorący poczęstunek przygoto-
wany przez Panią Gienię Kramek do 
świetlicy wiejskiej w Kopalinie, gdzie 
bawili się do późnego wieczora.

Bardzo dziękujemy sołtysowi Ko-
palina za udostępnienie świetlicy i 
do zobaczenia za rok…

Zawody o Puchar Wójta Gminy Choczewo 
„Płastuga 2016”

W sobotę 23 kwietnia 2016 roku na 
plaży w Lubiatowie, odbyły się zawo-
dy wędkarskie z cyklu Klubowej Ligi 
Surfcastingu o Puchar Wójta Gminy 
Choczewo „Płastuga 2016”.

Wszystkich wędkarzy uczestniczą-
cych w Zawodach, którzy przybyli 
na miejsce zbiórki w świetlicy wiej-
skiej w Kopalinie powitał Wójt Gmi-
ny Choczewo Wiesław Gębka, patron 
imprezy.

O godzinie 15:00 na plaży w Lubia-
towie rozpoczęła się rywalizacja. Po 

ponad pięciu godzinach łowienia, o 
godzinie 21:30 błysk sztucznych ogni 
oznajmił zakończenie wędkowania.

Gdy zziębnięci wędkarze rozgrze-
wali się gorącą kawą i herbatą, sę-
dzia zawodów Jerzy Duch mierzył 
złowione ryby. Następnie podliczono 
punkty i ogłoszono wyniki:

1. Tomasz Ustarbowski 215,0 pkt.
2. Roman Joras, SKWM wladek.pl 

TEAM, 178,3 pkt.
3. Leszek Sobota, SKWM Pomuchel 

Lębork, 124,6 pkt.

4. Jerzy Bajer, CWM Ustka, 113,4 pkt.
5. Mariusz Synak, SWM Surfstrand 

Bliza Puck, 89,0 pkt.
6. Arkadiusz Perenc, SKWM Pomu-

chel Lębork, 86,7 pkt.
Najdłuższą rybę zawodów, flądrę 

40,1 cm. złowił Tomasz Ustarbowski.
Wszystkim zawodnikom uczestni-

czącym w zawodach serdecznie gra-
tulujemy!
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„POWROTNE” GOŁĘBIE
„Epitafium”

Gdy w Katowicach nieszczęście się 
stało

Widziałam sześćdziesiąt pięć gołę-
bic

Jak w niebo leciało
Każda gołębica była śnieżno-biała
A na swoich skrzydłach
Jedną duszę miała.

Jeszcze przed chwileczką
Wszystkie ciała miały
A teraz już na skrzydłach
Do Boga leciały.

Niech się czas zatrzyma
Niech cofnie się nieco
Otworzą wszystkie klatki
Niech ptaki wylecą 
Powstrzymam potwora
Co się z hukiem wali
Niech ludzie uciekną 
Z tej śmiertelnej hali.

Czas się nie zatrzymał
O! wielkie boleści
Przez środek dachu
Wdarł się anioł śmierci
I żelaznym mieczem
Walił oszalały

Aż ostatnie przęsła gruzem się osta-
ły

Były jęki krzyki i niebios wzywanie
Syren straszne wycie 
I ludzi konanie
Płakały gołębie drżące w lęku całe.
- A potem była już cisza
Odległa i głucha
I flaga w żałobie
I znicz na grobie.

T. Wierska
(Pamięci tych, którzy zginęli na 

Wystawie Gołębi
w Katowicach w 2006 roku)

W sobotę, 28 stycznia 2006 roku, 
w największym na terenie hali Mię-
dzynarodowych Targów Katowickich 
pawilonie, odbywała się wystawa go-
łębi pocztowych. Kwadrans po godzi-
nie 17 zawalił się dach konstrukcji. 
Zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało 
rannych, zginęły również gołębie… 
W tym roku minęła dziesiąta roczni-
ca tej największej katastrofy budow-
lanej w historii Polski.

*****

Gołąb pocztowy to jedna z odmian 
gołębia skalnego, wyróżniająca się 
niezwykłą zdolnością powracania 
do swojego gołębnika z nawet bardzo 
dużych odległości.

Historia praktycznego wykorzysta-
nia tych zdolności sięga starożytnej 
Persji i Egiptu oraz Grecji, gdzie wy-
korzystywano gołębie jako posłań-

ców przekazujących informacje o 
zwycięzcach słynnych Olimpiad.

W czasach bardziej współczesnych 
wykorzystywano gołębie podczas I 
wojny światowej. Natomiast w cza-
sie II wojny, w 1940 roku Niemcy, 
rekwirując wszystkie gołębie, znisz-
czyli całą populację polskiej hodowli 
gołębi pocztowych.

Rozpoczął się właśnie sezon lotów, 
który potrwa do września. Poprosi-
łam więc Prezesa Klubu Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Choczewie Pana 
Grzegorza Kozłowskiego o to, aby 
opowiedział o szczegółach hodowli, o 
zasadach współzawodnictwa między 
hodowcami oraz o tym, w jaki spo-
sób gołąb, wypuszczony nierzadko 
kilkaset kilometrów od gołębnika, 
jest w stanie do niego powrócić…

P. Grzegorz Kozłowski: Działalność 
Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych 

w Choczewie rozpoczęła się w 2010 
roku, kiedy to w wyższych szcze-
blach Związku Hodowców dokonał 
się podział na Oddziały w Mostach i 
w Lęborku. Nasz Klub zrzesza obec-
nie 28 hodowców. Głównym celem 
prowadzenia przez nas hodowli jest 
współzawodnictwo sportowe między 
hodowcami, czyli prościej mówiąc – 
wyścigi gołębi.

Lotowanie gołębi rozpoczyna się 
w maju i trwa do września. W tym 
czasie gołębie dorosłe (powyżej 1 roku 
życia) odbywają 10 lotów z 10 wybra-
nych miejscowości na trasach od 
100 do 700 km, a gołębie młode – 5 
lotów na odległościach od 100 do 400 
km. Każdy hodowca wystawia swo-
ją „drużynę” – do 50 lub od 50 gołębi. 
Wieczorem, przed zawodami komi-
syjnie sporządzany jest spis każdego 
gołębia, według numeru na obrącz-
kach, lub chipa elektronicznego, któ-

*****
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re ptaki posiadają. Następnie prze-
wożone są specjalnym samochodem 
na miejsce startu, gdzie rano wszyst-
kie jednocześnie są wypuszczane. 
Do średniej, wyliczanej za pomocą 
specjalnych programów kompute-
rowych liczy się 5 pierwszych gołębi, 
które powróciły do gołębnika każde-
go hodowcy.

Są dwie podstawowe metody loto-
wania:

- gniazdowa, czyli lot odbywa ra-
zem całe gniazdo. Metoda gniazdo-
wa sprawdza się doskonale szczegól-
nie w lotach na długich dystansach;

- totalne wdowieństwo, gdzie sam-
ce i samice są rozdzielane. Metoda ta 
wykorzystuje głównie popęd seksu-
alny, przywiązanie do gołębnika i do 
partnera. Partnerzy pomiędzy lotami 
są izolowani od siebie. Ich kontakt 
jest bardzo krótki: czasem przed lo-
tem, a zawsze po locie, aby odnowić 
sympatię i więzy emocjonalne.

Warto tu dodać, że gołębia miłość 

trwa raczej do końca życia…, to zna-
czy łączą się w pary na całe życie, 
wspólnie zajmując się wysiadywa-
niem i karmieniem młodych, przy-
wiązując się do miejsca i ludzi…

Na lotach długodystansowych 
sprawdzają się lepiej samice, gdyż są 
bardziej wytrzymałe. Samce lepsze 
wyniki osiągają na lotach krótszych.

Zdarza się, że podczas lotów wy-
stępują straty w stadzie. W głównej 
mierze wszystko zależy od warun-
ków atmosferycznych. Najcięższy 
lot, który pamiętam, był lotem z 
Wadowic w 2013 roku, kiedy to silny 
front atmosferyczny zniósł gołębie 
aż na Mazury. Najdalszym lotem, 
w którym startowały nasze gołębie, 
był Milenijny Lot Gołębi Pocztowych 
z Watykanu.

Czym gołąb kieruje się podczas 
lotu, by wrócić do domu? 

- moim zdaniem jest to pole ma-
gnetyczne i słońce. Gołąb orientuje 
się podczas lotu dzięki „odczuwaniu” 

pola elektromagnetycznego ziemi. 
Poza tym dołączają się do tego: do-
skonała pamięć, dobry wzrok i do-
brze rozwinięty zmysł orientacji.

Hodowla gołębi pocztowych to bar-
dzo zajmujące hobby i jak ktoś na-
prawdę zainteresuje się nią, to praw-
dopodobnie do końca życia. Jednak 
największą trudnością, jaką może 
napotkać hodowca, jest koszt, jaki 
trzeba ponieść w związku z transpor-
tem gołębi w trakcie zawodów.

Nasz Klub zwrócił się w tej kwestii 
o pomoc do Wójta Gminy Choczewo, 
który obiecał nam w jakiś sposób po-
móc. Otrzymaliśmy również zapew-
nienie od Wójta i Przewodniczącego 
Rady Gminy, że zasponsorują pucha-
ry dla hodowców z Klubu, które wrę-
czone zostaną podczas podsumowa-
nia tegorocznych lotów.

Wszystkim hodowcom z Klubu Go-
łębi Pocztowych w Choczewie życzy-
my tyle samo powrotów gołębi z lo-
tów, ile zostało wypuszczonych…
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PIŁKI SIATKOWEJ SET

ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE W SASINIE I  CIEKOCINIE

SOBÓTKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Promowanie aktywnego stylu życia, popularyzacja siatkówki, chęć integracji mieszkań-

ców, a także doskonalenie umiejętności siatkarskich – to wszystko można zrealizować ze 
Stowarzyszeniem Miłośników Piłki Siatkowej SET, które regularnie trenuje we wtorki oraz 
czwartki o godzinie 1830 na hali sportowej przy Zespole Szkół w Choczewie, zaś młodzież po-
niżej 16 roku życia serdecznie zapraszamy na zajęcia w każdy czwartek w godzinach od 17:00 
do 18:30. Obowiązkowo zabieramy strój sportowy, dobry nastrój i chęć do gry w siatkówkę.

Przygotowania oraz zdobyte na naszych treningach umiejętności będzie można zweryfi-
kować na najbliższym, organizowanym przez nas turnieju, na który już teraz serdecznie 
zapraszamy w sobotę 18 czerwca br.

Zgłoszenia drużyn, do 15 czerwca, prosimy składać telefonicznie bądź osobiście:
Maja Gadowska 880 884 489
Marek Światek 695 234 837

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y    D O   G R Y ! ! !

Wycieczka do teatru
Dnia 6 maja br. dzieci uczęszczają-

ce na świetlicę w Sasinie i Ciekocinie 
były na wycieczce, której celem było 
obejrzenie spektaklu teatralnego 
pt.: „Bajka o Czerwonym Kapturku”. 
Występujący na scenie aktorzy mo-
bilizowali całą publiczność do współ-
udziału i właśnie to wszystkim bar-
dzo się spodobało.

Po ciekawej sztuce teatralnej owa-
cji nie było końca. Dzieci dobrze zna-
ją tę bajkę, ale wersja przedstawiona 
przez aktorów wyjątkowo przypadła 
wszystkim do gustu.

Po wrażeniach teatralnych prze-
mieściliśmy się na piękny plac za-
baw w Gniewinie, który mieści się 
pod wieżą widokową „Kaszubskie 
oko”.

Frajdy i uciechy było iście wiele. 
Pogoda wyjątkowo dopisała, jak na 
życzenie..., dzięki czemu zabawa 
na placu była bardzo udana. A kto 
chciał wejść na wieżę widokową i 
podziwiać widoki, miał również taką 
możliwość.

Wycieczka wszystkim uczestni-
kom bardzo się podobała i szczęśli-
wie powróciliśmy do domów.

Dziękujemy sponsorowi naszej wy-
cieczki Komisji do Spraw Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za 
umożliwienie dzieciom wyjazdu po-
przez zasponsorowanie biletów na 
spektakl teatralny oraz dojazd auto-
karem.

Dzieci bardzo dziękują.
Opiekun świetlicy

Beata Wrąbel
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
Teatr w przedszkolu

W ostatnim czasie dwukrotnie 
gościliśmy artystów z grupy Art-Re 
z Krakowa. Aktorzy zaprezentowa-
li na scenie znane i lubiane bajki: 
„Trzy świnki” oraz „Jaś i Małgosia”. 
Kolorowe scenografie i gra aktorska 
wprowadzały dzieci w świat zacza-
rowanej baśni. Oba przedstawienia 
miały charakter interaktywny, dzie-
ci aktywnie współtworzyły historie 
bohaterów, tańczyły i śpiewały na 
scenie razem z aktorami. Insceniza-
cje były interesujące i zabawne, nio-
sły ze sobą mądre przesłania.

M. L.

Występ przedszkolaków na Balu 
Seniora

9 kwietnia przedszkolaki z Samo-
rządowego Przedszkola w Choczewie 
(starszaki) brały udział w Gminnym 
Dniu Seniora, zorganizowanym w 
Zespole Szkół w Choczewie. Dzieci 
umilały czas gościom prezentując 
występ artystyczny z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Były piosenki: „Mój 
dziadzio”, „ Dla babci”, „Popatrzcie na 
jamniczka”; tańce: chorwacki, kaza-
czok, taniec do muzyki poważnej P. 
Czajkowskiego – „walc kwiatów”, ta-
niec z pomponami do utworu J. Tra-
volty i O. Nevton-John; oraz insce-
nizacja „Bałwankowi goście”. Dzieci 
bardzo się starały i bardzo cieszyły 
się z możliwości zaprezentowania 
swoich umiejętności. Mamy nadzie-
ję, że się podobały, otrzymały grom-
kie brawa.

I. Ch.

Wycieczka do Lęborka

27 kwietnia, w środę, odbyła się 
zaplanowana wycieczka do Lęborka. 
Starszaki i średniaki przed wyjazdem 
przypomniały zasady bezpieczeń-
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stwa jakie obowiązują nas w czasie 
wyjazdów poza teren przedszkola. 
Podczas całej wycieczki świetnie się 
do nich stosowały, były zdyscyplino-
wane, aktywne podczas rozmów z 
przewodnikami i bardzo kulturalne. 
Mogę pogratulować rodzicom umie-
jętności wychowawczych.

Dzieci spacerowały ulicą Staro-
miejską, oglądały stare kamieniczki, 
zamek krzyżacki, zabytkowe mury 
obronne i kościół - Sanktuarium św. 
Jakuba, zachwyciły się fontanna-
mi na Placu Pokoju i słynnymi żab-
kami. W muzeum na ul. Młyńskiej 
zapoznały się pokrótce z historią 
Lęborka, obejrzały makiety grodu, 
okolicznych wiosek, narzędzia jakie 
wówczas używano, szaty, a nawet 
szkielet krowy z ówczesnych ho-
dowli. Poza tym naczynia, biżuterię 
z brązu, srebra i złota. Na wyższej 
kondygnacji dzieci zapoznały się z 
dawnymi meblami gdańskimi, sza-
fami z ukrytymi otworami na klucz, 
fotelami ozdobnymi w głowy lwów, 
piękne skrzynie i kufry i inne cieka-

we eksponaty. Przedszkolaki przy-
swoiły ciekawe informacje nt. ar-
cheologii i wynalazków P. Nipkowa, 
twórcy urządzenia zwanego tarczą 
Nipkowa (urządzenia do mecha-
nicznego wybierania obrazu) co za-
początkowało pierwsze telewizory. 
Dzieci słuchały melodii z pierwszych 
odbiorników radiowych. Wszystko 
w muzeum było bardzo interesują-

ce, opowieści przewodników bardzo 
ciekawe i barwne, czas bardzo szyb-
ko nam uciekał i czuliśmy jeszcze 
niedosyt. Na zakończenie wycieczki 
poszliśmy na obiecane lody do cu-
kierni – Wenta. Oj… były przepyszne, 
do przedszkola dzieci wróciły bardzo 
zadowolone i zdziwione, że dzień tak 
szybko mija….

I. Ch.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

„LOS ZIEMI W NASZYCH RĘKACH”
Pod tym hasłem dnia 29.04.2016 r. 

w Szkole Podstawowej w Ciekocinie 
odbyły się uroczyste obchody Świę-
ta Ziemi, w których wzięli udział 
uczniowie całej szkoły i nauczyciele. 
Celem uroczystości było zachęcenie 
wszystkich jej uczestników do dba-
nia o środowisko naturalne.

Na początku głos zabrał Pan Grze-
gorz Książek, który przywitał wszyst-
kich bardzo serdecznie i zapoznał z 
programem obchodów. Później wy-
stąpiła klasa czwarta w inscenizacji 
o tematyce ekologicznej pt.: „Jak roz-
weselić Ziemię?”. Następnie wystą-
piła klasa „0”. Występy wszystkich 
małych i większych aktorów bardzo 
się podobały.

Po uroczystych występach został 
przeprowadzony konkurs wiedzy 
ekologicznej w dwóch kategoriach: 
dla klas „0”- III i dla klas IV- VI. W 
pierwszej kategorii zwyciężyła klas 
„0”, II miejsce zajęła klasa II, a trzecie 
klasa III.

W drugiej części konkursu na 
pierwsze miejsce wysunęła się kla-
sa VI, drugie przypadło klasie V, a na 
trzeciej pozycji uplasowała się klasa 
IV.

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu wiedzy i pomysłowo-

ści, bo pytania i zadanie do wykona-
nia wcale nie były łatwe.

W przerwie między quizami 
uczniowie wzięli udział w loterii 
fantowej. Dodatkowo każda z klas 
ustawiła w przyszkolnym ogrodzie 
przygotowane wcześniej tablice z 
hasłami ekologicznymi. Wszystkie 
przykuwały uwagę ze względu na 
pomysłowość.

W tym dniu rozstrzygnięte zosta-
ły jeszcze dwa konkursy dotyczące 
zbierania puszek aluminiowych i 
baterii. Wyniki konkursu wypadły 
następująco:

W kategorii „Puszki”:
I miejsce zajęła Julia Ruchniewicz 

z klasy II,
II miejsce - Ksawery Cywiński z 

klasy I,
II miejsce - Szymon Smolarek z 

klasy III.
W kategorii „Bateria”:
I miejsce zajął Aleksander Mali-

nowski z klasy III.
II miejsce - Szymon Smolarek z 

klasy III.
III miejsce - Kacper Kwaśniewski z 

klasy II.
Rekordową liczbę puszek w tym 
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roku zebrała Julia Ruchniewicz, bo 
aż 3000 tysiące. Natomiast Olek Ma-
linowski został rekordzistą w zbiera-
niu baterii 74,8 kg.

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy 
konkursów otrzymali cenne nagro-
dy.

Dodatkowo ten dzień uświetnił 
występ grupy tanecznej „Kreatywna 
Trzynastka”, w skład której wchodzą 
uczniowie, klasy drugiej. Tancerze 
zaprezentowali układ taneczny do 
utworu „Letka-Enka”. Wypadli świet-
nie.

Po rozdaniu nagród uczniowie uda-
li się na boisko szkolne. Tam spędzili 
miło czas przy ognisku, upiekli sobie 
kiełbaski, skorzystali z pięknej pogo-
dy, a następnie udali się do domów.

Dziękujemy wszystkim za uczest-
nictwo i zaangażowanie. Liczymy 
też na to, że nauka nie pójdzie w las i 
zasady troski o nasze najbliższe oto-

czenie będą przez wszystkich reali-
zowane.

Organizatorzy

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 
w Karate Tradycyjnym.

Ciekocino po raz kolejny na podium.
W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Hali 

Pomocniczej Ergo Areny na granicy 
Gdańska i Sopotu odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego w Karate Tradycyjnym. Orga-
nizatorem zawodów był Okręgowy 

Związek KT w Gdańsku. W zawodach 
startowało 242 zawodników z 10 klu-
bów woj. pomorskiego i jeden z woj. 
zachodniopomorskiego. W klasyfi-
kacji medalowej najlepsi okazali się 
zawodnicy Karate Klubu Wejhero-

wo - zdobyli 36 medali - 12 złotych, 11 
srebrnych i 13 brązowych oraz 11 razy 
stawali tuż za podium. Wśród nich 
są medale uczniów S.P Ciekocino. 
Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my !

Złoty medal zdobyła - Julia Staniszewska Srebrny medal zdobyła - Dominika Płotka

Pozostałym uczestnikom mistrzostw: Katarzynie Piotrowskiej i Szymonowi Smolarek, którzy zaszli bardzo daleko 
także gratulujemy!
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ZESPÓL SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Ustanawianie Rekordu Polski

Apel z okazji Dnia Służby Zdrowia

Dzień Strażaka na sportowo „Jesteśmy 
sprawni jak strażacy”

Uczniowie klas: III a, III b, III c Gim-
nazjum w Choczewie przystąpili do 
ogólnopolskiej akcji „Ustanawianie 
Rekordu Polski” w kategorii: jak 
najwięcej osób czytających wspól-
nie Henryka Sienkiewicza. To kul-
turalno-oświatowe przedsięwzięcie 
zorganizowane zostało w ramach 
obchodów 170 rocznicy urodzin No-
blisty, 100 rocznicy Jego śmierci oraz 
50-lecia powstania Muzeum Henry-
ka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, 
które jest organizatorem ww. akcji. 
Zadaniem każdego uczestnika w 
biciu Rekordu Polski było wspólne, 
głośne czytanie fragmentu książki 
Sienkiewicza 5 maja 2016 r., o godz. 
10.00. W naszym gimnazjum w wy-
znaczonym przez organizatora dniu 
i czasie uczniowie czytali pod kie-

runkiem koordynatora pani Grażyny 
Olszowiec. Aktyw Biblioteczny ZS w Choczewie

Dnia 6 maja 2016 r. dwie klasy 
Szkoły Podstawowej w Choczewie - 
4a i 4c pod opieką wychowawczyń p. 
Marzeny Szypulskiej i p. Bernadety 
Peplińskiej zaprezentowały przed-
stawienie z okazji Dnia Służby Zdro-
wia. W ten sposób chcieliśmy uho-
norować pracę naszych pielęgniarek, 
lekarzy i dentystów.

Wśród zaproszonych gości byli p. 

Hania Huk, p. Magdalena Konopka, 
p. Dariusz Konopka, p. Jadwiga Mru-
lewicz i p. Danuta Strycharczyk. Dzie-
ci pięknie przebrane za krasnoludki, 
Babę Jagę, Królewnę Śnieżkę, Jasia, 
Małgosię i inne postacie z bajek przy-
gotowały scenki o zdrowiu. Zobaczy-
liśmy jak szkodzi nam hałas; co się 
dzieje, jeśli źle się odżywiamy, czym 
kończy się brak wizyt u dentysty itp. 

Przedstawienie zawierało dużą daw-
kę humoru, ale i nauki. Pojawiły się 
nawet rapujące krasnoludki.

Na koniec mieliśmy też kwiaty i 
podziękowania dla naszych gości. 
Myślę, że każdy miał okazję się cze-
goś nauczyć oraz dobrze się bawić.

Uczniowie klasy 4a i 4c

„Jesteśmy sprawni jak strażacy” 
pod takim hasłem klasy I-III SP w 
Choczewie uczcili Dzień Strażaka. 
Impreza odbyła się 6 maja 2016 r. o 
godz. 10.00 na sali gimnastycznej.

Organizatorki turnieju M. Mazur, 
A. Strycharczyk, I. Dziobak, E. Gaw-
ron postawiły w tym roku przede 
wszystkim na sportowy charakter 

odchodów święta. Spotkanie zaczęli-
śmy od złożenia życzeń i wręczenia 
kwiatów przybyłym strażakom. W 
jury zasiedli strażacy: Henryk Do-
maros – prezes Zarządu Oddziału 
gminnego ZOSP RP i Marcin Świe-
rzewski – prezes OSP Choczewo oraz 
pani dyrektor Joanna Dzięgielewska. 
Uczniowie brali udział w następują-

cych konkurencjach: uratuj mnie, 
załóż mundur, kto silniejszy, podaj 
wiadro. Wszystkie dzieci uczyły się 
pięknie kibicować wybranym druży-
nom, wznosiły radosne okrzyki, aby 
podgrzać atmosferę.

Wszyscy uczniowie wykazali się 
wielkim duchem walki. Po konku-
rencjach wszystkie klasy I -III usły-
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MAŁY MATEMATYK

szały werdykt i otrzymały nagrody: 
słodycze oraz dyplom. W tak miły 
sposób spędziliśmy Dzień Strażaka.

Dnia 27.04.2016 roku odbył się 
Gminny Konkurs Matematyczny dla 
uczniów klas III SP Choczewo i Cieko-
cino. Konkurs zorganizowały i prze-
prowadziły panie: M.Mazur, A. Stry-
charczyk, M.Rudnicka.

Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:

I miejsce - Michalina Drafc
Anna Wypych
II miejsce:
Kacper Hirth
III miejsce:
Julia Pruszkiewicz
Konrad Ciemiński
Marika Wójcik

Igor Skrzypkowski

Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Organizatorzy

KONKURS „BANK WIEDZY”
W dn. 12.05.br odbył się I etap kon-

kursu „Bank Wiedzy”, którego or-
ganizatorem jest Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Wejherowie. Wzięły 
w nim udział szkoły gimnazjalne z 
terenu powiatu wejherowskiego.

Gimnazjum w Choczewie repre-
zentowało 19 uczniów klas I i II pod 
kierunkiem p. Wioletty Nawrockiej, 
p. Joanny Sadowskiej, p. J. Wypych. 
Eliminacje półfinałowe (I etap) od-
były się w szkołach macierzystych. 
Nadzór nad poprawnym przebiegiem 
konkursu w choczewskim gimna-
zjum sprawowała kierownik KBS O/
Choczewo - p. Katarzyna Olszowiec.

Głównym celem konkursu jest 
rozszerzenie wiedzy w zakresie pol-
skiego systemu bankowego, banków 
spółdzielczych, popularyzowanie 
wiedzy o Kaszubskim Banku Spół-
dzielczym oraz doskonalenie umie-
jętności rachunkowych i ekonomicz-
nych niezbędnych każdego dnia.

Gimnazjaliści w ciągu 60 min. zma-

gali się z testem 
matematycznym 
opracowanym w 
oparciu o zagad-
nienia dotyczące 
obliczeń procen-
towych, obniżek 
i podwyżek cen, 
rabatów, lokat i 
kredytów banko-
wych. Pojawiły 
się również zada-
nia sprawdzają-
ce umiejętność logicznego myślenia 
oraz zamianę jednostek. W teście za-
warte były także zadania teoretyczne 
dotyczące historii, działania i oferty 
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego.

Nasi gimnazjaliści bardzo dobrze 
poradzili sobie z testem. Do finału do-
stało się czworo uczniów z najwięk-
szą liczbą punktów: Nikodem Łuc, 
Cezary Ceynowa, Magdalena Drewa i 
Gracjan Burzyński. Powyżsi finaliści 
przechodzą do ETAPU II (szkolnego - 

grupowego), który wymaga nagrania 
krótkiego filmu na temat oferty, hi-
storii oraz działalności Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego.

Kolejne etapy konkursu „Bank Wie-
dzy” tj. ETAP III i ETAP IV, składające 
się na finał indywidualny i szkolny 
zostaną przeprowadzone w dn. 17.06.
br w siedzibie KBS w Wejherowie. Ży-
czymy powodzenia.

(Joanna Sadowska)
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VI Powiatowy Konkurs Europejski w Redzie
Dnia 9 maja2016 r. w Zespole Szkół 

nr 1 w Redzie odbył się finał VI Powia-
towego Konkursu Europejskiego pod 
patronatem Europosła Jarosława 
Wałęsy oraz Burmistrza Miasta Redy 
Krzysztofa Krzemińskiego.

Do finału konkursu zakwalifi-
kowali się uczniowie klas trzecich 
naszego gimnazjum: Kinga Panke, 
Klaudia Kaczocha, Artur Parcelewski. 
Uczniowie przygotowywali się pod 
kierunkiem p. H. Soboń. Test wie-
dzy składał się z pytań zamkniętych 
i otwartych dotyczących geografii i 
historii naszego kontynentu oraz za-
sad funkcjonowania instytucji euro-
pejskich. Miło nam poinformować, 
że nasza uczennica Kinga Panke za-
jęła II miejsce w powiecie. Gratulacje!

Konkurs recytatorski w klasach „0” w Zespo-
le Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie

„Witaj wiosno” - pod takim hasłem 
zorganizowano 2.04.2016r. w ZS w 
Choczewie konkurs recytatorski dla 
dzieci z klas „0”. Celem konkursu 
było między innymi: popularyzowa-
nie poezji dziecięcej, rozwijanie zdol-
ności recytatorskich, prezentacja 
umiejętności dzieci, uczenie rywali-
zacji w przyjaznej atmosferze.

W konkursie wzięło udział 20 
uczestników, którzy zostali wyło-
nieni podczas eliminacji wewnątrz 
klas. Występy dzieci oceniała komi-
sja w składzie: Joanna Dzięgielew-
ska – Dyrektor d/s SP w ZS w Chocze-
wie, Beata Żuk - Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Choczewie, 
Grażyna Olszowiec bibliotekarka 
szkolnej biblioteki oraz uczennica 
Dominika Krzysztofiak – członek ak-
tywu bibliotecznego.

Jury oceniało pamięciowe opano-
wanie tekstu, interpretacja wiersza 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Po-
ziom, jaki reprezentowały dzieci był 
bardzo wysoki i jury miało nie lada 
problem w wyłonieniu zwycięzców. 
Laureatami I miejsca zostały: Ju-
lia Erdmann i Paula Maksymiuk, 
II miejsca: Zuzanna Kobiela i Maja 
Waloch, III miejsca: Zuzanna Dampc 
i Lena Stanuch. Pozostałe dzieci zo-

stały wyróżnione. Wszystkie dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i 
nagrody książkowe.

Występom dzieci towarzyszyły 
wielkie emocje i gromkie brawa. 
Dziękujemy dzieciom za ciekawe in-
terpretacje wierszy, za wytrwałość w 
opanowaniu pamięciowym wierszy 
i odwagę, jaką wykazały występując 
przed liczną publicznością. Rodzicom 
dziękujemy zaś za przygotowanie 
strojów i rekwizytów, które dopeł-
niały piękną recytację dzieci i pod-
niosły atrakcyjność występów.

Organizatorki konkursu
Wiesława Okoń i Beata Klawikowska
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Józef Chełmowski – kaszubski Leonardo da Vinci
Józef Chełmowski był rodowitym 

Kaszubem z południowej części na-
szego regionu. Uznawany jest za 
jednego z najwszechstronniejszych 
artystów kaszubskich, a jego twór-
czość oparta jest na obszernej wiedzy 
i rozległych zainteresowaniach. Za 
życia interesował się niemal każ-
dą dziedziną sztuki i nauki, między 
innymi malarstwem, rzeźbą, archi-
tekturą, techniką (był wynalazcą), a 
także filozofią, polityką, etnografią, 
religioznawstwem i teologią. Dlatego 
też słusznie porównywany jest z ge-
niuszem wszechczasów, Leonardem 
da Vinci.

Mieszkał w miejscowości Brusy Ja-
glie, w domu rodzinnym, który jest 
do dzisiaj prywatnym muzeum re-
gionalnym. Do końca życia groma-
dził tam swoje prace i wynalazki. 
Eksponaty stanowią także pamiątki 
rodzinne, przedmioty codziennego 
użytku i narzędzia używane w go-
spodarstwie. W sadzie znajdują się 
rzeźby – pomalowane ule w pniach 
drzew, które przedstawiają różne po-
stacie – najczęściej aniołów, którymi 
artysta był zafascynowany. W dru-
giej połowie XX w. spopularyzował 
zanikającą na Pomorzu sztukę ma-
lowania na szkle. Największym dzie-

łem jego życia jest obraz Apokalipsa, 
którego długość wynosi 55 m. Jest 
to osobista i niezwykle precyzyjna 
interpretacja Apokalipsy św. Jana, 
wiernie przedstawiająca Księgę Ob-
jawienia, utrzymana w konwencji 
twórczości ludowej.

W minionym tygodniu, 12 maja, 
uczniowie naszego gimnazjum, 
uczący się języka kaszubskiego, mo-
gli zgłębiać swoją wiedzę na temat 
tego wybitnego artysty i Kaszuba-
-patrioty. W krokowskim muzeum 
do końca lata wystawione są prace 
Chełmowskiego. Większość z nich 
to dzieła oryginalne przywiezione z 
Brus i innych pomorskich muzeów. 
Młodzież gimnazjalna z naszej szko-
ły z uwagą wysłuchała opowieści o 
artyście i jego bogatej twórczości. 
Zobaczyli między innymi oryginal-
ne księgi aniołów, które stanowią 
bogate kompendium wiedzy na te-
mat naszych niebiańskich opieku-
nów. Autor samodzielnie tworzył 
okładki i karty swoich ksiąg. Wśród 
najciekawszych eksponatów była 
także wspomniana już Apokalipsa, 
a właściwie jej fragmenty utrwalone 
na płótnie w formie wydruku, gdyż 
oryginał nie zmieściłby się w salach 
muzeum.

Wizyta w Krokowej obejmowała 
także zwiedzanie Zamku rodziny von 
Krokov. W jego salach uczniowie wy-
słuchali historii rodu i legendy o za-
łożeniu Krokowej, a ostatnim etapem 
wycieczki były bardzo inspirujące 
warsztaty kaligrafii zorganizowane 
przez Panią Grażynę Patryn, kustosza 
Muzeum i Zamku w Krokowej. Pani 
Grażyna w sposób bardzo atrakcyj-
ny i ciekawy wprowadziła naszych 
uczniów w świat sztuki pięknego pi-
sma, z którą sama jest blisko związa-
na. Każdy z uczestników miał moż-
liwość sprawdzenia swoich sił w tej 
trudnej sztuce, wymagającej przede 
wszystkim wielkiej cierpliwości. 
Ku zadowoleniu opiekunów, efekty 
pracy naszych uczniów ze stalówką 
i atramentem były bardzo obiecu-
jące. Wielu odkryło swoje talenty i 
zyskało nowe hobby. Młodzież z du-
żym zaangażowaniem podjęła trud 
doskonalenia umiejętności pięknego 
pisania. Żmudna praca nad estetycz-
nym pismem wcale nie musi ozna-
czać zabójczej nudy. Można odnaleźć 
w niej ukrytą pasję i możliwość re-
alizacji swoich talentów. Ożywienie 
sztuki kaligrafii jest wręcz konieczne 
w czasach, gdy komputer lub inne 
urządzenia „ułatwiają nam życie”.
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II WOJEWÓDZKI KONKURS AMATORSKICH 
ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RYJEWIE

28 kwietnia 2016r. w Ryjewie odbył 
się II Wojewódzki Konkurs Amator-
skich Zespołów Teatralnych, w któ-
rym wzięła udział grupa teatralna z 
ZS im. Unii Europejskiej z Choczewa.

Dzień spędzony w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Ryjewie upłynął bardzo 
ciekawie. Dla uczestników konkursu 

przygotowano poczęstunek oraz za-
plecze, gdzie młodzi aktorzy mogli 
przygotować się do występu.

Gimnazjalna grupa „Ekspery-
ment”, prowadzona przez p. Małgo-
rzatę Kobielę otrzymała wyróżnienie 
za spektakl „Skrzydełka”. Farsa opo-
wiada o zmaterializowanym świe-

cie ludzi dorosłych i zagubionym w 
nim młodym człowieku. Fragmenty 
przedstawienia można obejrzeć na 
You Tube wpisując KURTYNA 2016/10.

Zapraszamy do obejrzenia naszych 
zmagań.

SOBOTNIA AKCJA SADZENIA LASU

Pierwszoklasiści w Sea Park w Sarbsku i Łebie

16 kwietnia 2016r. uczniowie klasy 
II c gimnazjum pod czujnym okiem 
wychowawcy pani Agnieszki Dettlaff 
oraz pana Grzegorza Erdmann sadzi-
li las w miejscowości Starbienino. 
Sadzenie odbyło się w ramach akcji 
„100 milionów drzew do 2017 roku”.

Wspólnie z leśnikiem panem Da-
riuszem, po fachowym instruktażu 

udało nam się posadzić ok. 1 ha lasu 
sadzonkami lipy i dęba. Dodatkowo 
pan Dariusz opowiedział uczniom o 
trudach zawodu leśniczego oraz wy-
jaśnił zasady gospodarowania lasem 
i jego zasobami.

Kiedy drzewka zostały już posadzo-
ne wszyscy posilili się kiełbaskami z 
ogniska. Nie tylko pogoda, ale rów-

nież nastroje dopisały tego dnia. Fun-
dusze, które udało nam się uzyskać 
chcemy przeznaczyć na wycieczkę 
w klasie trzeciej. Jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękujemy Panu Grzego-
rzowi za zorganizowanie akcji.

(uczniowie klasy II c)

Dnia 28 kwietnia 2016 roku ucznio-
wie klasy Ia wraz z wychowawczy-
nią p. M. Rudnicką w ramach pro-
jektu edukacyjnego pn. „Spotkania 
z przyrodą” pojechali na wycieczkę 
do Fokarium w Sea Park w Sarbsku. 

Tam mieli okazję zobaczyć foki w du-
żym basenie. Niewątpliwą atrakcją 
było karmienie fok, kiedy to widać 
je było w całej okazałości. Karmie-
nie jest połączone z tzw. treningiem 
medycznym, który utrzymuje foki 

w sprawności fizycznej. Uczniowie 
zobaczyli jak foki na polecenie opie-
kunów wyskakują z wody, w cha-
rakterystyczny sposób poruszają się 
po lądzie.

Kolejną atrakcją było zwiedze-
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nie prehistorycznego oceanarium 
w technologii 3D. Dzieci zobaczyły 
świat podwodnych gadów żyjących 
miliony lat temu. Dużym zaintere-
sowaniem dzieci cieszył się również 
Park makiet największych żyjących 
ryb i ssaków morskich w naturalnej 
wielkości. Sporo wrażeń dostarczy-
ło spotkanie z udziałem zabawnego 
wieloryba Błękitka w czasie interak-
tywnego widowiska multimedialne-
go.

Po spotkaniu z Błękitkiem dzieci 
pokonały park zręcznościowo- lino-
wy Małego Pirata i udały się na plac 
zabaw, który znajdował się w środku 
repliki słynnego polskiego galeonu 
Wodnik. Po zabawie miały jeszcze 
okazję zobaczyć woliery z 24 gatun-
kami ptaków występujących w Pol-
sce.

Podsumowaniem wycieczki po Sea 

Parku było wspól-
ne zdjęcie i zakup 
pamiątek. Po solid-
nej „porcji” eduka-
cji przyszedł czas 
na kolejny etap 
naszej wycieczki, 
wejście na basen w 
domu wczasowym 
w Łebie. To był re-
laks na „maksa”. 
Po zabawie w wo-
dzie dzieci zjadły 
pizzę i wróciliśmy 
do Choczewa.

Wycieczka do-
starczyła wszyst-
kim wielu niezapo-
mnianych wrażeń.

Bardzo dziękujemy sponsorowi, ro-
dzicom i opiekunom za pomoc w or-
ganizacji tak wspaniałej wycieczki.

Uczniowie i wychowawczyni klasy Ia

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY
W dniu 14.04.2016 r. uczniowie klas 

trzecich Szkoły Podstawowej w Cho-
czewie przystąpili do Ogólnopolskie-
go Sprawdzianu Kompetencji Trze-
cioklasisty organizowanego przez 
Wydawnictwo Operon. Tegoroczna 
edycja była zatytułowana „Sposób 
na Wojtka”. Badanie umiejętności 
uczniów kończących pierwszy etap 
edukacji składało się z dwóch części 
- testu z języka polskiego oraz mate-
matyki.

Odświętnie ubrane dzieci z uśmie-
chem na twarzy i w miłej atmosferze 

podeszły do wyko-
nania pracy. Czas 
pisania przebiegł 
w ciszy i spokoju. 
Wszystkim trzecio-
klasistom życzymy 
wielu sukcesów na 
dalszej drodze edu-
kacji!

(Anna Stry-
charczyk, Izabela 

Dziobak)
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Z wizytą w Kaszubskim Parku Miniatur 
i Gigantów

13 maja 2016 r. uczniowie klasy I b 
i II b SP wraz z  wychowawczyniami: 
M. Mazur i K. Dzięgielowską udały 
się na wycieczkę do Kaszubskiego 
Parku Miniatur oraz Gigantów poło-
żonego we wsi Strysza Buda.

W samym Parku Miniatur dzieci 
obejrzały około 60 makiet słynnych 
i charakterystycznych budowli z Ka-
szub, z Polski oraz z całego świata. 
I tak zobaczyły z bliska m.in. Wieżę 
Eiffla, Sfinksa, Bramę Brandenbur-
ską, Krzywą Wieżę, Statuę Wolności, 
a także Żurawia Gdańskiego, Kościół 
Mariacki czy pałac w Rzucewie lub 
w Sasinie. W parku uczniowie ko-
rzystali z szeregu atrakcji dla dzieci: 
placu zabaw, mini-zoo, zamku stra-
chu, gabinetu śmiechu czy bajkowej 
krainy z postaciami z bajek.

Z Kaszubskiego Parku Miniatur 

wybrały się zo-
baczyć położony 
obok Park Gigan-
tów. Pokonując 
piaszczystą drogę 
podziwiały figur-
ki zwierząt. Na 
piaszczystym te-
renie dzieci podzi-
wiały buty, kubek 
z charakterystycz-
nymi kaszub-
skimi wzorami, 
monster truck czy 
samolot Tu-134, 
który wzbudzał największe zaintere-
sowanie wśród uczniów. Udając się 
wyznaczoną ścieżką przez las podzi-
wiały gigantyczne figury owadów: 
mrówki, biedronki czy konika polne-
go. Podczas spaceru spotkały również 

bardziej przyjemne dla oka zwierzę-
ta lasu: dziki, łosie, sarny, jelenie, 
niedźwiedzia. Na koniec wycieczki 
posiliły się własnoręcznie upieczo-
nymi przy ognisku kiełbaskami i za-
dowolone wróciły do domów.

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Podstawowych w Mini Piłce Nożnej  Chłopców

W dniu 10.05.2016 roku na boisku 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Choczewie, odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Podstawowych w Mini Piłce Nożnej 
Chłopców. Zawody te były eliminacją 
do Półfinałów Wojewódzkich  Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, które odbędą się 
w Luzinie.

W zawodach wzięło udział ponad 
120 uczestników, a zwycięzcą turnie-
ju została drużyna Szkoły Podstawo-
wej w Luzinie, która obroniła tytuł 
Mistrza Powiatu. Poziom rywalizacji 
był bardzo wysoki, a mecze bardzo 
emocjonujące. Uroczystego otwarcia 

zawodów dokonał: Dyrektor Zespołu 
Szkół w Choczewie – Andrzej Soboń.

Na zakończenie zawodów zespoły 
zostały nagrodzone pucharami, me-
dalami i dyplomami, które wręczali: 
organizator zawodów – Henryk Ryn-
ko oraz Referent ds. sportu i imprez 
sportowych w PZPOW w Wejherowie 
– Bartłomiej Woźniak. Organizatora-
mi zawodów byli: Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo - Wychowaw-
czych w Wejherowie oraz Zespół 
Szkół w Choczewie oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chocze-
wie.

Wyniki uzyskane w dniu zawodów:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Luzinie

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
8 w Wejherowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Łęczycach

IV miejsce – Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Kostkowie

V miejsce – Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Gościcinie

VI miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Choczewie

VII miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Szemudzie

VIII miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Lini
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Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt

IX miejsce - Szkoła Podstawowa nr 
1 w Rumi

X miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
4 w Redzie

Dyrektor PZPOW w Wejherowie 
Andrzej Byczkowski i
Bartłomiej Woźniak

W dniu 11.05.2016 roku na boisku 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Choczewie, odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Podstawowych w Mini Piłce Nożnej 
Dziewcząt. Zawody te były eliminacją 
do Półfinału Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, który odbędzie 
się w Gościcinie. Były to czwarte Mi-
strzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w tej dyscyplinie sportu.

Frekwencja dopisała, bo w zawo-
dach wzięło udział 8 drużyn. Zwy-
cięzcą turnieju została drużyna Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej z 
Gościcina, która w meczu finałowym 
pokonała ekipę z Luzina po rzutach 
karnych. Poziom rywalizacji był wy-
soki, a mecze bardzo emocjonujące.

Na zakończenie zawodów zespoły 
zostały nagrodzone pucharami, me-
dalami i dyplomami, które wręczali: 
Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
– Andrzej Soboń oraz referent ds. 
sportu i imprez sportowych w PZPOW 
w Wejherowie – Bartłomiej Woźniak. 
Organizatorami zawodów byli: Po-
wiatowy Zespół Placówek Oświato-
wo - Wychowawczych w Wejherowie 
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Choczewie.

Wyniki uzyskane w dniu zawodów:
I miejsce – Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Go-
ścicinie

II miejsce – Szko-
ła Podstawowa w 
Luzinie 

III miejsce – Szko-
ła Podstawowa nr 
10 w Rumi

IV miejsce – Szko-
ła Podstawowa w 
Łebnie

V miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Bo-
żympolu Wielkim

VI miejsce – Szko-
ła Podstawowa nr 6 
w Wejherowie

VII miejsce – Sa-
morządowa Szko-
ła Podstawowa w 

Gniewinie
VIII miejsce - Szkoła Podstawowa w 

Choczewie

Dyrektor PZPOW w Wejherowie 
Andrzej Byczkowski

i Bartłomiej Woźniak

Osiągnięcia szkolnej sekcji tenisa stołowego
Uczniowie Zespołu Szkół w Chocze-

wie zakończyli cykl rozgrywek Grand 
Prix Rumi 2015/2016 w tenisie stoło-
wym.

Od października 2015 do maja 2016 
tenisiści naszej szkoły brali udział 
w cyklu ośmiu turniejów, w którym 
uczestniczyli zawodnicy z całego wo-
jewództwa pomorskiego. Najwięk-
szym osiągnięciem drużyny było za-
jęcie II miejsca przez Szymona Króka 
w kategorii gimnazjum. Szanse na 
wysokie miejsce w kategorii szkół 

podstawowych rocznik 2006 miał 
Paweł Wątroba, który po zaciętych 
spotkaniach z zawodnikami GKTS 
Gdańsk zajął III miejsce. Na wyróż-
nienie zasługuje uczennica klasy IV 
Antonina Jażdżewska, która w kate-
gorii dziewcząt zajęła VI miejsce, a w 
kategorii szkół podstawowych rocz-
nik 2006 V miejsce.

Pozostałe wyniki naszych uczniów 
w kategorii gimnazjum: IV miejsce 
Maciej Wąs, V miejsce  Cezary Cey-
nowa.

Trenerem zawodników jest p. Hen-
ryk Rynko.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
Pomarańczowa pantera
11 maja miało miejsce w naszej bi-

bliotece niecodzienne wydarzenie: 
spektakl pt. „Pomarańczowa pan-
tera” w wykonaniu Teatru DUET. 
Przedstawienie obejrzeli uczniowie 
klas I SP w Choczewie. Były wspólne 
pląsy, śpiewy, niektóre dzieci wzięły 
nawet udział we fragmencie przed-
stawienia jako aktorzy.  

Dziękujemy Teatrowi Duet za fan-
tastyczne, wesołe przedstawienie, 
a dzieciom za przybycie i obejrzenie 
sztuki.

Spotkanie z pisarzem
4 maja odwiedził naszą Bibliote-

kę Pan Arkadiusz Niemirski, autor 
powieści dla młodzieży i dorosłych, 
kontynuator serii o Panu Samocho-
dziku, twórca m.in. “Pojedynku de-
tektywów”, “Zbrodni prawie dosko-
nałej”, czy “ Tajemnicy Fabritiusa”.

Słuchaczami pisarza byli ucznio-
wie klas szóstych SP w Choczewie. 
Pan Arkadiusz opowiedział im o swo-
jej pracy i o tym, że warto mieć pasje, 
marzenia i dążyć do ich spełniania. 
Dziękujemy Panu Niemirskiemu za 
przybycie, a młodzieży za uważne 
słuchanie.

Nasza Gmina Czyta Dzieciom
12 maja odbyło się w naszej biblio-

tece kolejne spotkanie z cyklu „Na-
sza Gmina Czyta Dzieciom”. W maju 
obchodzimy Dzień Matki i to jej po-
święcone były utwory czytane przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Cho-
czewo Pana Krzysztofa Łasińskiego. 
Po czytaniu każde z dzieci otrzymało 
ciasteczko w kształcie serca i ozdobi-
ło je cukrowymi pisakami. Następ-
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nie przez serduszka zostały prze-
wleczone czerwone wstążki i tym 
sposobem powstał słodki upominek 
dla każdej z mam.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi za 
czytanie i dostarczenie ciasteczek, a 
dzieciom za odwiedziny w naszej Bi-
bliotece. 

Odwiedziny przedszkolaków
13 maja złożyły nam wizytę przed-

szkolaki z Punktu Przedszkolnego 
„Mały Geniusz” w Lublewku. Przyby-
ły do biblioteki, aby dowiedzieć się, 
na czym polega zawód bibliotekarza. 
Po krótkiej pogadance dzieci okry-
wały dział z literaturą dziecięcą, nie 
zabrakło też dla nich drobnego upo-
minku. Również one obdarowały nas 
pięknymi obrazkami. Dziękujemy za 
wizytę!

E. Wójcik- Spera
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 4 (194) Wieści Choczewskich brzmi: KRĘTKA BLADA
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Sebastian Milewski, Pola Rak, Barbara Zondziuk, Mariusz Kwas, Olga Papke, Justyna Fleming, Wiktoria Cielecka, 

Małgorzata Król, Adam Leyk, Anna Zabłotnia.
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Sebastian Milewski, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszyst-

kim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Martynce 
za wylosowanie zwycięzcy.

Krzyżówka Serpentyna (34) 

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 9 czerwca 2016 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka 
„Góry Polski”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 10 czerwca w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Nalepka, karteczka z klejem (8) –   i Majewska i Resich- Modlińska (6) – Padme, królowa Naboo (7) – 

zbiór dzieł literackich (9) –od Wogezów po Ren (7) –  rywal boeinga (6) –  były lider "The Police" (5) – 

zawiadomienie o jajku (8) –  słynna Plater (6) – sędzia sportowy  (7) –  rycynus,roślina oleista (7) – 

drapieżny ptak z rodziny jastrzębi (8) –    but z drewna (6) –  pierwiastek w błękicie (6) – szczyt 

pomiędzy Dancerzem a  Rebrą (6) – miasto z Widzewem (4) 
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