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ŚWIĘTO GMINY CHOCZEWO
Zapraszamy wszystkich serdecznie na
Święto Gminy Choczewo,
które odbędzie się dnia 22.07.2017 r.
na Gminnych Obiektach Sportowych
w Choczewie.

świadczyć będą liczne sportowe atrakcje przygotowane specjalnie na ten
dzień. Nie zabraknie również występu
lokalnych artystów oraz gwiazd Disco
Polo, które wpisały się już w tradycję
naszego święta. Oczywiście zapewnimy również atrakcje dla najmłodszych
– darmowe urządzenia rozrywkowe.

W tym roku Święto Gminy będzie
miało charakter sportowy, o czym

Ogłoszenie

BIEG „DWIE WIEŻE”

Wójt Gminy Choczewo, działając na
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 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 6 czerwca 2017 r. został umieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.
Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

W sobotę, 10.06.2017 r., odbyła się
druga edycja Biegu „Dwie Wieże”, którego organizatorem było Nadleśnictwo
Choczewo oraz Gmina Choczewo.
Na 15-to kilometrowej trasie rywalizowało 122 biegaczy, w tym 43 kobiety. Najlepszy zawodnik przebiegł trasę
w czasie 52 min. 21 s.

Tradycyjnie Święto Gminy Choczewo
zostanie połączone ze Zlotem Miłośników VW Garbusów świętujących
pod hasłem „Igrzysk Olimpijskich”,
które idealnie wpasują się w sportowy charakter Święta Gminy Choczewo. Zlot będzie trwał przez 3 dni (2123.07.2017 r.). Więcej informacji już
wkrótce na Facebook’u gminnym oraz
na stronie www.choczewo.com.pl

Gminę Choczewo w Biegu reprezentowało 10 zawodników: Marta Borowiec, Marcin Deoniziuk, Bożena Derylak, Karol Jankowski, Piotr Jędruch,
Sylwia Krzeptowska, Krzysztof Krzeptowski, Patryk Posański, Anna Wątroba
i Marcin Zawaluk.

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
Zapraszam również na mój profil: Facebook Wiesław Gębka
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 17:00, tel. 605 669 626

BIEG PAMIĘCI „TROPEM WYKLęTYCH”
Serdecznie zapraszamy do udziału
w Biegu Pamięci „Tropem Wyklętych
Maks i Aldona”, który odbędzie się
dnia 23.07.2017 r. na terenie obiektów
sportowych w Choczewie.
W programie:
15:00- Otwarcie przez Orkiestrę
Strażacką OSP Wierzchucino, przywitanie zawodników i gości przez Stowarzyszenie, uczczenie pamięci żołnierzy
I i II konspiracji minutą ciszy, Hymn
Polski.
15:30 - Start biegu głównego o puchar prof. Mirosława Golon Dyrektora
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Gdańsk (nagradzane pierwsze trzy
miejsca), a dla najlepszej zawodniczki
puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego.
15:50 - Pokaz karate Goju-Ryu mistrz Waldemar Jakubowski.
16:15 - Bieg Młodego Wilka do lat
6-ciu na dystansie 94-rech metrów.
Wymagana opieka opiekuna prawnego. Nagradzane pierwsze trzy miejsca,
a dla wszystkich uczestników medale
pamiątkowe i chorągiewki.
16:30 - występ chóru szkolnego
Z.S. im. Unii Europejskiej z Choczewa,
a także usłyszymy pieśni patriotyczne
w wykonaniu Aleksandry Łasińskiej
i Malwiny Sarzyńskiej.
17:00 - Bieg z Rannym na dystansie 94 m o puchar Wójta Gminy Choczewo. W biegu biorą udział drużyny
dwuosobowe z 14-tu sołectw gminy
Choczewo. Opis biegu - należy w jak
najkrótszym czasie przenieść na odległość 94 m „rannego”, zakładając, że
jest on ranny w nogi i stosujemy opatrunek. Po przebyciu połowy odcinka,
który będzie wyznaczony, kładziemy
się z rannym unikając ostrzału, wstajemy z rannym i biegniemy do mety, gdzie
zdejmujemy i składamy opatrunek.
Złożony bandaż w ręku prowadzącego

722 02 49 10
wiesci1@gmail.com
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konkurencję zatrzymuje czas. Drużyny
dwuosobowe biorące udział w biegu
ponoszą odpowiedzialność i nie mają
prawa wnosić roszczeń w wyniku powstałych jakichkolwiek obrażeń czy
kontuzji podczas biegu wobec organizatora. Nieznajomość regulaminu nie
będzie stanowić powodu do roszczeń
w wyniku w/w przypadków. Nagradzane pierwsze trzy miejsca.
17:30 - występ zespołu muzycznego
Teatru „Pod Wieżą” z Gniewina pod kierownictwem Wioletty Majer-Szreder.
Utwory o nucie patriotycznej w wykonaniu Emilii Warmińskiej z zespołem.
17:50 - wręczenie nagród za pierwsze trzy miejsca Biegu Pamięci „Tropem
Wyklętych Maks i Aldona”, Biegu Młodego Wilka i Biegu z Rannym.
18:00 - Koncert Andrzeja Kołakowskiego
19:00 - Koncert Zespołu „Forteca”
20:30 - Zakończenie.

W programie również zabawy i atrakcje
dla dzieci typu: ścianka wspinaczkowa,
tory przeszkód, strzelanie z wiatrówki,
kreatywne animacje, paintball. Wystawa zabytkowych pojazdów wojskowych i kuchnia polowa Militarnych
Gniewino.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z regulaminem na profilu Facebooku
„Bieg Pamięci Tropem Wyklętych Maks
i Aldona”.
Bieg odbędzie się pod Honorowym
Patronatem Wojewody Pomorskiego,
IPN Gdańsk, Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo, Zarząd Portu Gdynia,
Starostwa Powiatu Wejherowskiego,
Wójta Gminy Choczewo. Opieka medialna” TV Republika, TTM, Dziennik
Bałtycki, Wieści Choczewskie, Gazeta
Polska, Super Polska. Organizatorzy
Urząd Gminy Choczewo i Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego Rymszy ps.
„MAKS”
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tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Na drodze do Lubiatowa ostatnio obserwujemy wzmożony ruch ciężarówek przewożących materiały budowlane. To znak, że coś w tym rejonie
się dzieje...
Wójt W. Gębka: Kończy się właśnie
realizacja wspólnego przedsięwzięcia
Nadleśnictwa Choczewo i Gminy Choczewo przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej i funduszy Lasów Państwowych

na drogach nadmorskich w Lubiatowie
i w Kopalinie o łącznej wartości ponad
5 050 000 zł. Na razie odczuwamy dolegliwości związane z prowadzeniem budowy, ale jestem pewien, że większość
mieszkańców tych miejscowości będzie
zadowolona z tego rozwiązania, gdyż
wpłynie ono pozytywnie na rozwój turystyki, a także na bezpieczeństwo pożarowe w lasach w okolicach drogi dojazdowej nad morze. Poza tym trasa ta jest
naprawdę przepiękna, długa i bezpieczna, co zapewne przyciągnie wielu rowerzystów.
Drugą inwestycją mającą na celu
uatrakcyjnić nasze plaże i wesprzeć turystykę, będzie utwardzenie wejścia na plażę od Ośrodka Fundacji „Mimo Wszystko”,
tak by było ono dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dodam również, że przy
plaży w Lubiatowie, tak jak i przy wejściu
dla niepełnosprawnych powstaną toalety.

Oba przedsięwzięcia są początkiem
szerokiego programu inwestowania w infrastrukturę nadmorską. Mają one na
celu uatrakcyjnienie turystyczne terenu
przy jednoczesnym zabezpieczeniu lasów
przed nadmierną presją na środowisko.
Dla naszych mieszkańców powstanie
także szansa wykorzystania tej bazy dla
rozwoju gospodarczego, np. transport
lokalny, parkingi, usługi turystyczne, itp.
Zmierzamy także wciąż do upiększania

naszej Gminy i namawiamy mieszkańców
do estetyzacji swojego otoczenia, zresztą
z coraz lepszym skutkiem, bo mieszkańcy
sami także czują taką potrzebę.
W.W.: Czy nowe nasadzenia drzew
wpisują się w ten program?
Wójt W. Gębka: To tylko jedno z niewielu działań i jest raczej konsekwencją
i rekompensatą dla środowiska za wycinki, których na terenie Gminy dokonaliśmy. Młode drzewa posadziliśmy w
Gościęcinie, a przy Promenadzie Bursztynowej w Kopalinie posadzono głogi, które w przyszłości pięknie zakwitną i będą
ozdobą Sołectwa.
W.W.: I boiska. W Choczewie i Ciekocinie modernizowane są obiekty sportowe...
Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka: Ponieważ sezon piłkarski właśnie się
skończył, rozpoczęliśmy przygotowania

do odnowienia boisk znajdujących się na
Gminnych Obiektach Sportowych w Choczewie. Murawę wstępnie zasypano piaskiem, by w najbliższym czasie poddać ją
dalszej rekultywacji. Natomiast przy małym boisku, tzw. „orliku” trwają prace przy
umacnianiu skarpy. Jest to przedostatni
etap prac tam wykonywanych. Ostatnim
etapem będzie doświetlenie boiska. Tuż
obok „orlika” przygotowywany jest teren
do postawienia siłowni zewnętrznych
oraz miejsce do rozbudowy placu zabaw.
Myślę, że wszyscy mieszkańcy ucieszą się
bardzo z zainstalowania tych dodatkowych elementów służących do rekreacji
i park wraz z Pałacem w Choczewie będą
miejscem coraz częściej odwiedzanym
również przez turystów. Mam też nadzieję, że dzięki tym wszystkim zabiegom
boiska w Choczewie będą na naprawdę
wysokim poziomie.
Rada Sołecka w Ciekocinie podjęła decyzję, aby przeznaczyć pieniądze z budżetu sołeckiego na boisko w Ciekocinie.
Postanowiono nawieźć piasku i zasiać
świeżą trawę, aby powstało ładne, równe
i duże boisko. Ze względu na zbyt małe
środki posiadane przez Sołectwo Ciekocino, przedsięwzięcie zostało w części sfinansowane ze środków gminnych.
Wprawdzie na razie boisko „odpoczywa”,
ale gdy tylko trawa się zakorzeni będzie
służyło szkole i mieszkańcom.
W.W.: A cmentarz w Choczewie?
Trwają tam jakieś działania, które nurtują, a nawet niepokoją?
Wójt W. Gębka: W związku z wieloma
uwagami naszych mieszkańców w sprawie cmentarza komunalnego w Choczewie, a dokładnie pochówków w czasie
deszczu, gdy często nawet samochód
Zakładu Pogrzebowego nie był w stanie
dojechać do kaplicy, bo tonął w błocie,
postanowiliśmy przeznaczyć z budżetu
gminy 50 tys. zł na wykonanie z kostki
brukowej dojazdu od bramy do kaplicy,
oraz chodnika z parkingu w stronę kaplicy. Jest to cmentarz komunalny, więc musimy o niego dbać. Położenie chodnika to
być może niewielka inwestycja, ale jestem
pewien, że dzięki niej cmentarz stanie się
piękniejszy.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie protokoły i uchwały.
Zapraszamy również do odwiedzania kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
YouTube Obiektywne Choczewo oraz profilu: https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo
a także kanału: YouTube Wieści Choczewskie
oraz profilu: https://www.facebook.com/urzadgminychoczewo/
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
1. Projekt na kanalizację Kopalino
Lubiatowo w ramach Kanalizacji Pasa
Północnego
Trwają prace dążące do skanalizowania
miejscowości położonych w północnej
części naszej gminy.
Poza szeregiem spotkań w Urzędzie
Marszałkowskim i uzgodnień w sprawie zmiany tzw. Aglomeracji Choczewo ( co umożliwi pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej), trwają
prace koncepcyjne dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Choczewie
i budowy sieci kanalizacji sanitarnej
od Kopalina do Kurowa. Celem tych
przedsięwzięć jest możliwość złożenia
w IV kwartale bieżącego roku wniosku

w Gminie Choczewo” współfinansowanego z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt swoim zakresem obejmuje dofinasowanie
przedsięwzięć:
- zakup komputerów przenośnych
i rządzeń wielofunkcyjnych
- zakup tablic interaktywnych i rzutników
- zakup drukarek 3D
- zakup wyposażenia pracowni fizycznych, chemicznych i przyrodniczych
- prowadzenie zajęć z programowania
i kodowania
- dostawa zabawek sensorycznych
i rowadzenie zajęć w tym zakresie
- doradztwo zawodowe dla uczniów 3

o dofinasowanie inwestycji planowanej
do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Projekt na kanalizację Choczewko
- Choczewo
Trwają prace związane z projektem
kanalizacji z miejscowości Choczewko
i części Choczewa. W trakcie realizacji prac projektowych zdecydowano
o podłączeniu miejscowości Choczewko nie do przepompowni ścieków w Kurowie, ale do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej w Choczewie. W ramach
dokonanej inwentaryzacji stwierdzono także brak potrzeby przebudowy
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
w samej miejscowości Choczewo.
3. Kanalizacja Łętowo – Słajkowo
Gmina Choczewo posiada kompletną
dokumentację projektową na realizację tej inwestycji. Do dnia dzisiejszego
nie mamy odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego na złożony w lutym br.
wniosek o dofinansowanie całego zadania w ramach PROW Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Realizacja inwestycji planowana jest
w dwóch etapach: Żelazno- Słajkowo
i  Słajkowo-Łętowo.
4. Projekt oświatowy
Trwa realizacja projektu SPEAK – TIK
„Poprawa jakości kształcenia ogólnego

klas gimnazjum.
Łączna kwota tego projektu to: ok.
1.200.000,00 zł
5. Fotowoltaika
Gmina Choczewo złożyła wniosek
o dofinansowanie instalacji OZE dla
budynków użyteczności publicznej
(Szkoła w Choczewie i budynki GZGK)
i prywatnych domów jednorodzinnych.
Obecnie tutejszy Urząd nadal oczekuje
na akceptację wniosku o dofinansowanie.

ła z Gminą Wejherowo porozumienie
w sprawie wspólnej realizacji postępowań przetargowych na realizację tego
zadania. Zgodnie z treścią tego porozumienia Gmina Wejherowo jest liderem
postępowań mających na celu wybór
zarówno Wykonawcy prac projektowo – przetargowych, jak i Wykonawcy
robót montażowych. Najprawdopodobniej w lipcu br. Gmina Wejherowo
działając w imieniu własnym jak i Gminy Choczewo ogłosi przetarg nieograniczony na realizację tego zadania.
Przypomnijmy, że w Gminie Choczewo
modernizacja dotyczy wymiany źródeł
światła z lamp sodowych na źródła LED
z autonomicznym obniżeniem mocy
i montażu astronomicznych zegarów
sterujących. Inwestycja ta dotyczy 142
opraw oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Choczewo. Poza
znaczącym obniżeniem zużycia energii
elektrycznej inwestycja ta ma na celu
także poprawę parametrów oświetlenia elementów pasa drogowego.
7. Modernizacja boiska sportowego
w Choczewie
Dobiegają końca prace związane z modernizacją boiska o nawierzchni poliuretanowej w Choczewie. Wykonano
nowe ogrodzenie z bramą wjazdową
i furtkami, kolejny wykonawca kończy
budowę studni chłonnej odbierającej
wody opadowe z terenu boiska oraz
budowę umocnienia skarpy.
Niezależnie od ww. zadań inwestycyjnych, na drogach różnej kategorii
i o różnej nawierzchni dobiegają końca
remonty bieżące nawierzchni zlecane
przez poszczególnych zarządców dróg
położonych na terenie Gminy Choczewo, a więc przez Zarząd Dróg Woje-

6. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego
Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji
wniosku o dofinansowanie do wymiany opraw oświetlenia ulicznego przestrzeni publicznej na terenie Gminy
Choczewo, Gmina Choczewo podpisa-

wódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych
i przez Gminę Choczewo - zarówno
w zakresie dróg o nawierzchni bitumicznej jak i dróg gruntowych.
Złożono również wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację pałacu
w Choczewie.
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Gminny Dzień Dziecka z Moto Rockowymi akcentami
Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka,
z Moto-Rockowymi akcentami w tle,
rozpoczął się powitaniem wszystkich
dzieci przez Wójta Gminy Choczewo
Wiesława Gębkę i trwał… aż 2 dni!
Gminny Dzień Dziecka wpisał się w coroczną tradycję cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd Gminy i cieszy się wielkim powodzeniem. Z roku
na rok frekwencja rośnie, bo oprócz
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, zapraszane są również przedszkolaki, a także wszystkie dzieci, które
przyjdą w ten dzień na stadion z rodzicami czy dziadkami.
Jak co roku, w pierwszy dzień, na
dzieci czekały darmowe atrakcje –
dmuchańce, trampoliny, animatorzy
zabaw i tańców, zdrowe wiosenne kanapki, smaczna zupa grochowa. Przepyszne pożywne kanapki były przygotowywane przez wójta Wiesława
Gębkę, sekretarza Krzysztofa Kochana,
wicedyrektora ds. Szkoły Podstawowej

Sobieskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie zwany „samochodówką”.
Urząd Morski w Lubiatowie przygotował swoje stoisko edukacyjne - namiot z wierzby, z morskim piaskiem
wokół. Można było wziąć udział w konkursie wiedzy nt. znajomości zagadnień
„plażowych” i wygrać nagrody.
Drugi dzień obchodów dziecięcego
święta rozpoczął się o godzinie 9:30,
kiedy wszystkie dzieci z sołectw dotarły do Choczewa specjalnie dla nich
podstawionymi autokarami.
Tego dnia na dzieci również czekało mnóstwo ciekawych i kolorowych
atrakcji: darmowe dmuchańce, stoiska
z zabawkami.
Tego dnia za większość zabaw i konkursów odpowiedzialni byli sołtysi,
którzy w odpowiedzi na inicjatywę
wspólnych przygotowań, włączyli się
aktywnie w obchody Dnia Dziecka
(choć niestety nie wszyscy). Sołtys

panią Joannę Dzięgielewską, dyrektora
Zespołu Szkół w Ciekocinie Różę Majchrzak, a także pracowników gminy
i szkoły. Kanapki otrzymywali też rodzice i opiekunowie dzieci. Dzieci otrzymały również lody i inne słodkości.
Sponsorem głównym dziecięcego
święta była spółka PGE EJ 1 sp. z o.o.
(realizator programu Świadomie o atomie). To właśnie dzięki ich wsparciu
dzieci mogły korzystać z darmowych
dmuchańców i innych wywijańców.
W ten dzień do Choczewa zawitały
też szkoły ponadgimnazjalne chcące
zachęcić młodzież do nauki w ich placówkach. Swoje stoiska miały: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, popularnie zwany „elektrykiem”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie czyli liceum

Choczewka, Grzegorz Erdmann zaproponował konkurs kulinarny „Choczewska Pajda Chleba”. Okazało się, że
chętnych do tytułu Master Chiefa nie
brakuje. Dzieci zgłosiły się do konkursu
i ochoczo wzięły w nim udział. Mali kucharze musieli zaprezentować wyniki
swoich kulinarnych wysiłków, opowiadając z jakich produktów przygotowali
kanapkę i jak brzmi jej nazwa. Po zakończonym konkursie wszyscy obecni
zaproszeni zostali do darmowej degustacji. W konkursie pomagali również:
Artur Groen (Ciekocino), Kasia Krók
(Słajkowo), Wiesław Erdmann (Zwartowo), Marzena Drewa-Kierznikiewicz
(Jackowo), Adrian Hintzke (Starbienino).
Sołtysi Artur Groen i Katarzyna Krók
(pomysłodawcy konkurencji sporto-
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wej), przy pomocy sołtysów Marzeny
Drewa-Kierznikiewicz, Wiesława Erdmanna, Grzegorza Erdmanna, Adriana
Hintzke przeprowadzili konkurencje
sportowe.

Kulinarne wyczyny, biegi, skoki i fikołki wyłoniły mistrzów tych dyscyplin,
którzy otrzymali nagrody.
Przez cały czas do dyspozycji dzieci
stały również gotowe do obejrzenia
stare traktory i maszyny, a także samochód straży pożarnej, policji oraz karetka pogotowia.
Po pełnym wrażeń, zabaw i śmiechu
dniu, dzieci zostały rozwiezione do
swoich miejscowości autobusami.
Szkoda, że do wspólnych działań organizacyjnych jak i wsparcia finansowego imprezy nie włączyły się inne sołectwa - Borkowo, Gościęcino, Sasino
i Łętowo. Posiadamy wspólny budżet,
wspólną gminę i wspólny interes dbania o te same sprawy, w tym przypadku
o nasze dzieci. Sołectwa, jako jednostki pomocnicze nieposiadające samodzielnej osobowości prawnej, powinny
wspomagać realizację celów Gminy,
które mają na celu promocję naszej
gminy, a przede wszystkim wspólną,
serdeczną integrację mieszkańców,
a nie dążyć do izolacji i dbania tylko
i wyłącznie o swój interes.
W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację: dyrektorowi Andrzejowi Soboniowi, nauczycielom, opiekunom,
OSP Choczewo, wszystkim osobom
przygotowującym posiłek, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, Urzędowi Morskiemu
za fantastyczne stoisko edukacyjne,
sołtysom Choczewka, Słajkowa, Zwartowa, Starbienina, Ciekocina i Jackowa oraz właścicielom sklepu MELAN
w Choczewie.
M.G.
			

s. 5

W rytmie rocka, crossów i traktorów czyli jak to
było na Moto Rock
Zwolenników traktorów, maszyn LKT,
crossów oraz innych dwóch i czterech
kółek, tego roku w Choczewie czekała
nie lada gratka. W gminnym kalendarzu
imprez pojawiło się nowe wydarzenie
MotoRock - wydarzenie dla miłośników i fanów motoryzacji, a także muzyki rockowej.
Impreza odbiegała od schematu i stylu, które zazwyczaj goszczą w gminie,

Choć ten pierwszy dzień należał
głównie do dzieci, to w godzinach popołudniowych można było wziąć udział
w pokazach maszyn LKT oraz w rajdzie
starych traktorów. Ta, jakże niecodzienna, dyscyplina dostarczyła obecnym wielu emocji i radości! Wieczorem
rozpoczęły się koncerty rockowe grup
The Cassino, Tune 4 Tune, Milczenie
owiec, entuzjastycznie powitanie przez

ale choć zainteresowanie mieszkańców
było umiarkowane, z opinii uczestników można mieć nadzieję, że następne
edycje przyciągną kolejnych wielbicieli
tej tematyki.
Pierwszego i drugiego dnia świętowaliśmy wszyscy wspólnie Dzień Dziec-

zebraną publiczność.
Drugiego dnia parada uczestników
zlotu przejechała starymi traktorami,
maszynami LKT i innymi chętnymi, którzy chcieli dołączyć do parady, do Lubiatowa. Tam na plaży odbył się pokaz
pracy maszyn. W tym samym czasie,

ka, które miały do dyspozycji mnóstwo
darmowych atrakcji - dmuchańce,
trampoliny, animatorów zabaw i tańców, zdrowe wiosenne kanapki, smaczną zupę grochową. Przez cały czas do
dyspozycji dzieci stały również gotowe
do obejrzenia stare traktory i maszyny
LKT, a także samochód straży pożarnej,
policji oraz karetka pogotowia.
s. 6 				

w Choczewku, rozpoczął się Rajd Crossowy o Puchar Wójta Gminy Choczewo i Puchar Starosty Wejherowskiego.
Organizator, czyli Gmina Choczewo,
starał się zapewnić w trakcie trwania
wydarzenia różne atrakcje, m.in. stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska
z zabawkami, kawą, koszulkami, pizzą,
popcornem, darmowe dmuchańce dla

				

		

dzieci, możliwość obejrzenia helikoptera czy przelot balonem, który jednak
z uwagi na zbyt gwałtowny wiatr nie
doszedł do skutku. Ważniejsze okazało
się bezpieczeństwo chętnych do przejażdżki.
Pod koniec każdego dnia można było
zrelaksować się przy zimnych napojach
i przepysznych potrawach serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich
z Sasina, Kierzkowa, Choczewa oraz
Słajszewa, a także innych stoiskach
gastronomicznych. Całości rockowego
klimatu, drugiego wieczoru, dopełniły
Veira, Fuzz, Mechanism, Chassis.
Trzeci dzień wydarzenia został odwołany z uwagi na niezwykle niekorzystne
prognozy pogody. Jednakże Rajd Crossowy trwał nadal i rajdowcy w strugach
deszczu dokończyli zawody.
Sponsorem wydarzenia była spółka
PGE EJ 1 sp. z o.o. (realizator progra-

mu Świadomie o atomie www.pgeej1.
pl, www.swiadomieoatomie.pl). To właśnie dzięki ich wsparciu mogliśmy posłuchać doskonałej rockowej muzyki,
której brzmienie obecni na koncercie
sympatycy docenili.
Gmina Choczewo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniach do wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się Panu
Krystianowi Węska, który poświęcił
wiele swojego prywatnego czasu na
pomoc przy organizacji tego wydarzenia, które w swoim założeniu miało na
celu integrację i promocję naszej gminy.
Bardzo serdecznie dziękujemy także naszym Strażakom, którzy zawsze
chętnie służą pomocą, pianą z okazji
Dnia Dziecka ;) i dbają aby gminne wydarzenia były bezpieczne.
Do zobaczenia za ro(c)k!
M.G. Urząd Gminy Choczewo
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Wielka wyprawa, wielka rocznica
Dzieci z sołectwa i nie tylko, miały okazje wybrać się do miejscowości
Koło. Dnia 19.05.2017 r. o godz. 8:00
wyruszyliśmy spod świetlicy w Kopalinie na obchody 100 – lecia założenia
ZHP Koło.
Po drodze kierowca musiał mieć pauzę, czyli przerwę na odpoczynek. Gdy
Pan Marcin odpoczywał my zwiedzaliśmy tężnie w Ciechocinku - miejscowości słynącej z wód leczniczych i nie
tylko. Po godzinnej przerwie ruszyliśmy
w dalszą drogę i tak o 14:58 byliśmy już
w harcówce, w której przyjął nas Komendant.
Na miejscu zjedliśmy kanapki, przygotowane przez Panią Sylwię i Pana Wacka, a następnie udaliśmy się do naszych
kwater. Dzieci wraz z Panią Sylwią byli
zakwaterowani w szkole, w której dyrektorem jest Pan Leszek. Jak się później okazało szkoła w tym czasie kwaterowała 300 harcerzy.

sztandarów oraz pozostałym osobom.
Po Mszy Św. udaliśmy się na poświęcenie obelisku znajdującego się przy harcówce. Następnie był przemarsz z orkiestrą dętą na plac przy ratuszu, gdzie
odbyły się główne uroczystości.
Po części oficjalnej wszyscy przeszliśmy do szkoły gdzie była przyszykowana dla każdego kolacja. A około godziny

O godz. 17:00 rozpoczęła się Msza
Św. w intencji setnej rocznicy założenia ZHP Koło. Podczas mszy św. nasza
opiekunka jak zwykle okazała się niezastąpiona, przy kościele zorganizowała punkt medyczny, w którym udzielała
pomocy harcerzom, którzy osłabli podczas pełnienia służby przy trzymaniu

21:15 udaliśmy się na nocleg.
Drugiego dnia pobytu wstaliśmy
wcześnie rano. O godzinie ósmej mieliśmy apel, a następnie o dziewiątej poszliśmy na śniadanie. Po posiłku każda
grupa miała za zadanie odnaleźć grób
zasłużonych dla harcerstwa by zapalić znicz. Później z Panem Przemkiem

naszym przewodnikiem pojechaliśmy
zobaczyć kopalnię odkrywkową. Prosto stamtąd udaliśmy się na obiad,
a następnie zwiedziliśmy ruiny zamku
i klasztoru. Wieczorem wysłuchaliśmy
koncertu „Wartaków” i siedzieliśmy
przy ognisku w lasku, który znajdował
się przy szkole. Późnym wieczorem
mieliśmy grilla.
Trzeciego dnia pobytu po śniadaniu
i pożegnalnym apelu około godziny jedenastej ruszyliśmy w drogę powrotną
do domu. Na trasie zwiedziliśmy mysią
wieżę w Kruszwicy. A na koniec oczywiście McDonald’s, bo co to by był za
wyjazd bez McDonald’s.
W godzinach popołudniowych dojechaliśmy do domów.
Nasza grupa składała się z dziesiątki
dzieci, pani opiekunki, kierowcy i trzech
osób towarzyszących.
Chciałbym serdecznie podziękować
za, wręcz królewskie przyjęcie naszej
grupy w Kole. Dziękujemy Panu Komendantowi, Pani Komendant, Dyrektorowi szkoły, Panu Przemkowi oraz
wszystkim którzy opiekowali się nami
i dbali, żeby nam niczego nie zabrakło.
Dziękujemy Panu Wójtowi za wsparcie naszego wyjazdu i życzenia które
wręczyliśmy na ręce Pana Komendanta.

Wieści ze świetlicy w Kopalinie
W dniach 01-03.05.2017 gościliśmy
harcerzy z Kostkowa. Po zapoznaniu
się z nowymi kolegami i koleżankami,
opowiedzieliśmy o naszym sołectwie.
Pokazaliśmy album wykonany przez
Przemka i Marysię o Kopalinie. Opowiedzieliśmy historię naszych miejscowości. Na zakończenie zaprosiliśmy ich
na wspólny spacer po Kopalnie, gdzie
pokazaliśmy: najstarszy dom z roku
1934, starą remizę, ścieżkę przyrodni-

czą na cmentarz ewangelicki. Po spacerze zjedliśmy wspólny poczęstunek.
Drugi dzień zaczęliśmy od spaceru na
Szklaną Hutę, gdzie mieliśmy spotkanie
z Panem Leśniczym, który oprowadził
nas po ścieżce przyrodniczej. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy
o lesie, zwierzętach, a także o kurhanach. Na miejscu czekało na nas ognisko i kiełbaski. Po posiłku bawiliśmy
się w labiryncie. Zmęczeni wróciliśmy
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na pyszną zupę przygotowaną przez
Panią Lucynę. Większość z nas prosiła
o dokładkę!!! Taka Pyszna!!! Po obiedzie czas odpoczynku – czytanie bajek
i wspólnych zabaw.
Rozstaliśmy się z obietnicą spotkania
w Strzebielinie. Cieszymy się z nowych
przyjaźni.
					
Dzieci ze świetlicy w Kopalinie
			

s. 7

Wycieczka do teatru lalki „Tęcza” w Słupsku
25 maja 2017 roku odbyła się nasza wycieczka do Słupska. Wyjazd był
możliwy dzięki naszej pracy – zorganizowaliśmy przedstawienie połączone
z kiermaszem świątecznym. Zarobione
pieniądze były przeznaczone na wyjazd
i warsztaty. Przedstawienie pt. „Tymoteusz wśród ptaków” – przesympatyczna opowieść o niedźwiadku, który
wysiadywał kukułcze jajko. Wbrew
powszechnej opinii, że niedźwiedzie

nie wysiadują jaj, Tymoteusz chciał je
wysiedzieć. Bajka przeplatana piosenkami, a także kontaktem z widzami
dała dużo radości i uśmiechu. Co z tego
wynikło…. najlepiej obejrzeć samemu.
Po spektaklu było spotkanie z Alicją
Gierłowską, która grała główną rolę –
Tymoteusza. Mogliśmy obejrzeć różne
lalki – pacynki, kukiełki, marionetki,
a także lalki z przedstawienia. Była
możliwość zabawy na scenie pokaza-

nymi lalkami. Zadawaliśmy pytania,
a pani Ala pięknie opowiadała o pracy
w teatrze. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Uwieńczeniem dnia była wizyta w MC’Donalds.
Dziękujemy wszystkim, którzy się
przyczynili do naszego wyjazdu! Nasza praca nad przedstawieniem i kiermaszem nauczyła nas wspólnej pracy
w zespole. Dała dużo zabawy i radości.
Dzieci ze świetlicy w Kopalinie

Wspólna praca
Wpadliśmy na pomył, aby upiększyć
trochę teren wokół świetlicy. Pani Sylwia wymyśliła, żebyśmy zbudowali
pociąg ze skrzynek po jabłkach. Nasz
sołtys Pan Jakub podjął się tego zadania. Pomalowana ciuchcia stanęła
przed naszą świetlicą. Kwiaty zakupił
sołtys, które my sami posadziliśmy. Łu-

kasz przywiózł nam ziemi do kwiatów.
Mieliśmy rękawiczki ogrodowe oraz
narzędzia i wzięliśmy się do pracy. Najwięcej radości było przy podlewaniu!
Skończyło się na mokrych spodniach
i butach! Ale radości było co niemiara!
Dzieci ze świetlicy w Kopalinie

SOŁECTWO SŁAJKOWO
Festyn Rodzinny w Żelaznej
11 czerwca w świetlicy wiejskiej
w Żelaznej Koło Gospodyń Wiejskich

zorganizowane przez grupę 10th shadows, z którą można było wykonać pa-

oraz Pani Sołtys zorganizowali festyn
rodzinny. Na uroczystość przybyło
mnóstwo mieszkańców z sołectwa.
Dzieci przygotowały występ z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Każdy
z rodziców otrzymał kwiatek wykonany własnoręcznie przez dzieci. Swoją
obecnością zaszczycił nas Pan Wójt
Wiesław Gębka oraz Przewodniczący
Rady Gminy Krzysztof Łasiński.
Państwo Uzdrowscy, Kieza, Krók
i Wąs zasponsorowali dla obecnych
na Festynie loterię fantową. Podczas
Festynu odbyło się kilka konkurencji z nagrodami, między innymi: bieg
z przeszkodami, jedzenie jabłka na czas,
skok w worku, przeciąganie liny, w którym brał udział Pan Wójt. Największą
atrakcją był występ, oraz konkurencje

miątkowe zdjęcia. Dzięki grupie, dzieci
mogły wziąć do rąk imitacje różnych
broni lub przymierzyć wojskowe umun-

pana Ryszarda Kieza. Festyn zakończył
się ogniskiem przy, którym mieszkańcy
piekli kiełbaski. Wszyscy miło i aktywnie spędzili niedzielę.
Impreza nie mogłaby się udać, gdyby
nie nasi sponsorzy, którym z tego miejsca chcielibyśmy jeszcze raz podziękować: firmie Farmstar reprezentowanej
przez panią Elizę Potorską-Trojanek,
grupie 10th shadows, pani Bożenie
Majtacz oraz Państwu Iwonie i Andrzejowi Majtacz.
Serdeczne podziękowania dla: Pani
Ewy Bianga, Pani Marii Wrzyszcz, Pani
Genowefy Bąk, Państwa Uzdrowskich,
Państwa Iwony i Artura Mędryckich,

durowanie. Salwę śmiechu wywołał
Quiz rodzic – dziecko. W międzyczasie
można było poczęstować się pysznymi wypiekami Pań z tutejszego Koła
Gospodyń. Zgromadzeni mogli skosztować grochówki ugotowanej przez

Państwa wąs, Państwa Krók, Pana Ireneusza Iwanickiego oraz Pana Karola
Mikulskiego za pomoc w przygotowaniu Festynu oraz wykoszenia terenu.
Przewodnicząca KGW w Żelaznej
Teresa Kieza
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
70 URODZINY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA
ŻEROMSKIEGO W CHOCZEWIE
30 maja 2017r. choczewska biblioteka obchodziła 70 rocznicę działalności.
Część artystyczną imprezy przygotowali uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół w Choczewie.
Scenariusz pt. „Wędrówka śladami
bohaterów znanych lektur” opracowała
pani Małgorzata Kobiela. Ona też przygotowała do występu uczniów gimnazjum. Z najmłodszymi dziećmi, kl. 2a
szkoły podstawowej, pracowała pani
Mirosława Rudnicka. Panie Marzena

Szypulska i Anna Natoniewska-Styn
ćwiczyły z uczniami kl. 4 i 5. Oprawę
muzyczną zapewniał pan Mateusz Radziejewski. Nad całością czuwał pan
Marek Dzięgielewski.
Występ uczniów został ciepło przyjęty przez uczestników uroczystości.
Wszyscy otrzymali gorące brawa, jednak szczególnie podobali się najmłodsi: Kubuś Puchatek i Odrobinka –„Jaki
stlasny sen miałam” :).
Marek Dzięgielewski

Na zawodach jeździeckich Baltica
Dnia 23 maja 2017r. klasa 2c i 2d
z wychowawcami miały przyjemność
oglądania jednego z konkursów podczas tegorocznej Baltica Spring Tour
w Stadninie Koni Ciekocinko. Były
to zawody skokowe młodych koni.
Nasi uczniowie zobaczyli piękne konie i wspaniałych jeźdźców z całego
świata. Było to dla nich duże przeżycie.
Znaleźli się w międzynarodowym towarzystwie, w otoczeniu pięknej przyrody, kilka kilometrów od szkoły.
Dorota Wątroba

Dzień Pustej Klasy!
Dnia 9 czerwca 2017 r. klasa 2c z wychowawcą uczestniczyła w wydarzeniu
Dzień Pustej Klasy. Tego dnia uczniowie tej klasy opuścili mury szkoły i udali
się na zajęcia edukacyjne do parku, na
lody oraz na plac zabaw. Dzień Pustej
Klasy to inicjatywa zapoczątkowana w
2012 roku w Wielkiej Brytanii. W 2015

roku Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródło” przeniósł wydarzenie na grunt
Polski. Szkoły z całego kraju świętują
ten wyjątkowy dzień, w którym dzieci
i młodzież wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucają naukę w klasie na
rzecz nauki na świeżym powietrzu.
Dorota Wątroba

Dzień Rodzica w 2a
13 czerwca 2017 roku uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej w Choczewie zorganizowali uroczystość z okazji
Dnia Rodzica i dokonali podsumowania
projektu edukacyjnego pn. „Młody hydrolog”, w którym uczestniczyli cały rok
szkolny 2016/2017. Najpierw rodzice wysłuchali przygotowanego przez
ich pociechy programu artystycznego,
a następnie byli świadkami wyjątkowego turnieju, który nosił nazwę „Jeden
z dwudziestu”, bo tylu uczniów liczy
klasa IIa. Po długiej i wspaniałej walce
został wyłoniony zwycięzca. Zaszczyt-

ne miano „Jednego z dwudziestu”
i pierwszą nagrodę otrzymała Oliwia
Białas. Pozostali uczniowie również
otrzymali nagrody za dużą wiedzę, którą się wykazali i za całoroczną sumien-
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ną pracę. Gratuluję wszystkim uczniom
klasy IIa zdobytej wiedzy i życzę dalszych sukcesów.
Wychowawca klasy M. Rudnicka
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Dzień Rodzica w klasie 0c
26 maja i 23 czerwca to w kalendarzu bardzo ważne daty, święto Mamy

i Taty. Z tej okazji 31.05.2017r. o godz.
10.0 w naszej szkole odbyła się uroczy-

stość poświęcona wszystkim mamom
i tatusiom.
Dzieci z klasy 0c swoim występem
artystycznym podziękowali rodzicom
za ich wielką miłość, codzienną troskę
i opiekę. Z wielkim zaangażowaniem
dzieci wcieliły się w postacie z bajek:
Czerwonego Kapturka, Wilka, Jasia
i Małgosię, Babę Jagę, Rybaka, Złotą Rybkę, Śnieżkę i Krasnoludki. Były
piosenki, tańce, życzenia i upominki.
Po części artystycznej uczniowie wraz
z rodzicami udali się do klasy na słodki
poczęstunek. Uroczystości towarzyszyły duże emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ!
Jak co roku w maju i czerwcu w naszej szkole organizowany jest kurs i egzamin na kartę rowerową dla uczniów

szkoły podstawowej. Do egzaminu
przystąpiło ponad 30 uczniów z klas
czwartych. Egzamin składał się z dwóch

części teoretycznej i praktycznej. Na
części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test on-line (w Internecie). Test
zawierał 25 zadań, aby zdać należało
prawidłowo odpowiedzieć na 80% zadań. Nie wszyscy podeszli do egzaminu poważnie, tę część egzaminu zdało
jedynie 22 osoby. Część praktyczną –
jazdę w miasteczku rowerowym zdali
wszyscy przystępujący do egzaminu.
Pechowcy, którym się nie powiodło
będą mogli ponownie przystąpić do
egzaminu po wakacjach.
T. Huk

MAŁY ARTYSTA
Szkoła Podstawowa w Choczewie
może poszczycić się sukcesem ucznia
Dominika Zagórowicza z klasy 2d, który zdobył I miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Człowiek
w ruchu”.
Na konkurs wpłynęło 1443 prac
z 208 placówek oświatowych i kulturalnych z całej Polski. Uczeń wykonał
pracę w ramach projektu „Mały artysta” którego opiekunem artystycznym

KONKURS ORTOGRAFICZNY „DYKTANDO”
„Gżegżółka z żółtą piegżą siedziały na
krzaku jeżyn obok żywopłotu z bukszpanu.”
Między innymi z takim zdaniem musieli się zmierzyć uczniowie Gimnazjum, którzy 5 czerwca przystąpili do
konkursu ortograficznego.
Jednak to nie ono sprawiło najwięks. 10 				

sze kłopoty. Wielu z nich „poległo” na
wyrazach z „ch” i „h”.
Spośród trzydzieściorga trojga piszących, z nie najłatwiejszym tekstem,
najlepiej poradziła sobie Zuzanna Hajkowicz z kl. 3C. Zuzia nie popełniła
żadnego błędu.
Pozostałe miejsca na podium zaję-

				

		

li: Julia Busłowicz kl. 2C – II miejsce,
Aleksander Sroczyński z kl. 1A i Artur
Holcer z kl. 2C – miejsce III.
Największy pechowiec „upolował”
ponad 20 „byków”.
Wszystkim uczestnikom gratuluję
umiejętności i zapraszam za rok.
Marek Dzięgielewski
nr 6 (207), czerwiec 2017

Kochanym Rodzicom i Dziadkom
26 maja w Przedszkolu odbyła się
wyjątkowa uroczystość - „Dzień Rodziców”. Przedszkolaki przygotowały z tej
okazji dla swoich rodziców wspaniałe
występy.
Przedszkolaki zaprezentowały przed
rodzicami interpretacje wierszy J. Brzechwy: „Kwoka”, „Kaczka Dziwaczka”,
„Żuk”, „Pan Pomidor”. Zatańczyły do
współczesnych i klasycznych utworów
ze wstążkami, chustkami i pomponami.
Rodzice uronili łzę, gdy usłyszeli piękne
piosenki w wykonaniu swoich pociech.
Wszystkie dzieci za swoje występy zostały nagrodzone brawami. Po części
artystycznej przedszkolaki wyściskały

swoich kochanych rodziców, wręczyły
upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek.
Następnego dnia przedszkolaki umiliły swoimi występami czas gościom

przybyłym na uroczystość „Dnia Seniora”. Maluszki zaprezentowały „Kwokę”,
a starszaki przedstawiły wiersz „Żuk”
i zatańczyły przed publicznością trzy
tańce.
M.Lica

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY!
W dniu 31 maja 2017r. w Zespole
Szkół im. Unii Europejskiej odbył się
Gminny Konkurs Matematyczny dla
klas IV, V oraz VI. Zadania konkursowe
dotyczyły treści matematycznych realizowanych na poziomie danej klasy.
W konkursie udział wzięło 42 uczniów
ze szkół podstawowych w Ciekocinie
i Choczewie.
Miejsca na podium zajęli:
Klasy czwarte:
Anna Wypych – SP Ciekocino

(8pkt./14pkt.)
Łukasz Majtacz – SP Choczewo
(8pkt./14pkt.)
Zuzanna Kaleta – SP Ciekocino
(8pkt./14pkt.)
Klasy piąte
Wojciech Dmochowski – SP Choczewo (18pkt./30pkt.)
Anna Orzechowska – SP Ciekocino
(15pkt./30pkt.)
Martyna Jakubowska – SP Choczewo
(13pkt./30pkt.)

Koperek i Kminek…

ŁEBSKIE KLOCKI

…to grupa teatralna, która zaprezentowała najmłodszym widzom spektakl
„Wróbelek Elemelek”. Pełna humoru
inscenizacja nie tylko dostarczyła powodów do śmiechu, ale przypomniała
o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, wartości uczenia się
i niesienia pomocy bliźnim. Za wspa-

Dnia 14 czerwca klasy 0 b i 1 a wraz
z wychowawcami odbyły wycieczkę
do Łeby na wystawę „Łebskie klocki”.
Dzieci miały okazję podziwiać niesamowite makiety przedstawiające: życie miasta czy infrastrukturę kolejową.
Mogły pobawić się sterowanymi za
pomocą pilota interaktywnymi modelami lego, m.in.: koparką, spychaczem,
wywrotką czy samochodami Formuły
1. Dzieci podziwiały najbardziej znane
budowle z całego świata oraz zapoznały się z różnego rodzaju robotami skonstruowanymi z klocków. Miały możliwość spróbować swoich sił grając na
tabletach lub Playstation w gry związane z klockami lego. Z przyjemnością
spędziły czas w ogródku budowlanym,
gdzie wykazując się kreatywnością
tworzyły niesamowite konstrukcje
z klocków, świetnie się przy tym bawiąc. Po zabawie uczniowie wyruszyli
na spacer po Łebie, robiąc przystanek
na placu zabaw. Tam czekały na nich

niałą grę aktorską przedszkolaki nagrodziły artystów brawami.
M. Lica

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

				

Filip Bielicki – SP Choczewo
(13pkt./30pkt.)
Klasy szóste
Julia Staniszewska – SP Ciekocino
(17pkt./23pkt.)
Adrian Dołotko - SP Choczewo
(11pkt./23pkt.)
Patrycja Domarus – SP Choczewo
(11pkt./23pkt.)
Finalistom gratulujemy i życzymy
szóstek z matematyki na świadectwie.
T. Huk

pyszne lody. Dzieci do domu wracały
z uśmiechami od ucha do ucha, zadowolone z aktywnie spędzonego dnia.
			

s. 11

lekcja przyrody

piraci z karaibów

Pod koniec maja nasze przedszkolaki brały udział w bardzo interesujących
zajęciach przyrody o tematyce zwierząt

Dnia 23.05. 2017 r. klasa IIIa i I Ob
z wychowawcami: E. Domarus, B. Klawikowską wyruszyły do Grąbkowa na
spotkanie z PIRATAMI. Tam czekała
na nich niesamowita wyprawa pirackimi łódkami, park linowy z pirackich
beczek. Dzieci łowiły ryby, grały w ko-

ści, brały udział w wyścigach pirackich tratw. Na koniec przechodziły
chrzest na pirackim statku CZARNA
PERŁA oraz otrzymały pirackie opaski na oko. Ta niesamowita przygoda
na długo zapadnie w pamięci dzieci.
Ewa Domarus

egzotycznych. Maluszki były bardzo
odważne i zainteresowane zwierzątkami. Niektóre wzięły na swoje rączki
straszyka australijskiego i pięknego
kolorowego kameleona. Ciekawość
wzbudził liściec, który słysząc muzykę
zaczął „tańczyć” kołysząc się w prawo
i lewo.
E. Dawidowska

Morze, nasze morze

W maju pogoda sprzyjała pieszym
wyciekom. Przedszkolaki wybrały się
także do Białogóry nad morze. Spacerując promenadą spotkały stanowisko
chronionego mikołajka nadmorskiego,
poznały właściwości żywicy, z zainteresowaniem przyglądały się pracy mrówek i innych leśnych małych stworzeń.
Szum morza i zapach jodu sprawił, że
każdy poczuł się miło i rześko. Na zakończenie wycieczki dzieci pobawiły
się na miejscowym placu.
M. Lica

Pod strzechą… wesoło jest!
W ostatnim czasie dzieci wybrały się
do Kierzkowa, gdzie p. Iwona i Michał
Bianga prowadzą Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod strzechą”. Dzieci miały okazję zobaczyć hodowane przez właścicieli barwne ptaki:
kanarki, bażanty, pawie, papugi, gęsi
i wiele innych odmian. Z zainteresowaniem słuchały ciekawostek na ich
temat, oglądały pisklęta i jaja. Nakarmiły także świnki wietnamskie i daniele.
Na dzieci czekały także inne atrakcje,
gry i zabawy, ognisko, spacer. Po pełnym wrażeń dniu milusińscy wrócili do
przedszkola zadowoleni i z upominkami w postaci pluszaków i mydełek.
M. Lica
s. 12 				
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III miejsce dla zespołu teatralnego „ Eksperyment” z Zespołu
Szkół w Choczewie w IX Otwartym Turnieju TeatralnoKabaretowym „ WIEŻOWISKO” w Gniewinie

Przegląd teatralny trwał od 18 do 20
maja 2017 roku. Łącznie odbyło się 50
spektakli skierowanych do młodego widza i dorosłych. To największy przegląd

tego typu w Polsce. Aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności w sali widowiskowo- kinowej Gminnego Centrum
Turystyki Sportu i Biblioteki w Gniewi-

nie. Organizatorzy zadbali o profesjonalne systemy nagłaśniające, gorący
posiłek, miejsca noclegowe. Grupa
teatralna z naszej szkoły wystąpiła ze
spektaklem pt. „Inka”. Nasze miejsce
na podium jest dużym zaszczytem,
gdyż rywalizowaliśmy z zespołami ze
szkół ponadgimnazjalnych działających
w miejskich i wiejskich centrach kultury. Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy pomogli w zgromadzeniu rekwizytów koniecznych
w realizacji scenariusza: p. W. Bobkowskiemu, M. Kwasowi, P. Olszowcowi, J.
Wyczyńskiemu, J. Mrulewiczowi.
H. Soboń, M. Radziejewski

tj. tor przeszkód, toczenie piłki ręką,
wyścigi na hulajnogach, rzut woreczkiem do celu, bieg przez płotki, przechodzenie pod ławeczką, skoki z piłką
i przeciąganie liny. Konkurencje nie
były łatwe, a nasze dzieci, choć tylko
4-letnie dały z siebie wszystko. Mimo
sporych wysiłków i ogromnych chęci

zdobyliśmy IV miejsce. Przedszkolaki
miały świetną zabawę, bez żalu cieszyły się z medali i równorzędnych
nagród. W przerwie między konkurencjami była zabawa przy muzyce i słodki
poczęstunek. Impreza zakończyła się
ciepłym posiłkiem. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku znów się spotkamy.

Spartakiada
Przedszkolaki z Przedszkola w ZS
im. Unii Europejskiej w Choczewie
(4 – latki) jak co roku od czterech lat,
uczestniczyły w międzyprzedszkolnej
Spartakiadzie w Kostkowie. Zmagania
sportowe odbyły się 17 maja, a nasze
dzieci wystąpiły jako drużyna „rekinków” pod hasłem:
„My jesteśmy rekinki, mamy wesołe
minki, a jak wygramy to będziemy rekinami”.
W zabawach sportowych wzięły
udział cztery drużyny: z Rybna, Kostkowa, Choczewa i Gniewina. Celem Spartakiady była przede wszystkim dobra
zabawa, integracja dzieci, zdrowa rywalizacja, podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej poprzez udział w różnorodnych dyscyplinach sportowych

SPOTKANIE ZE STRAŻĄ GRANICZNĄ
W dniu 12.06. br w ramach działań profilaktycznych na terenie naszej
szkoły, odbyło się spotkanie uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z funkcjonariuszami Straży Granicznej
w Łebie. Nasi uczniowie mieli okazję
posłuchać interesującej prelekcji o specyfice pracy w służbie mundurowej,
a uczniowie klas III gimnazjum pytali
nawet naszych gości o warunki przyjęcia do służby. Wielkim zainteresowaniem cieszył się również przeszkolony
na potrzeby Straży Granicznej - pies
„Disel”. Funkcjonariusze omówili ponadto zasady bezpieczeństwa podczas
wypoczynku letniego, czyli wakacji.
Iwona Ratajczak
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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Szlakiem Remusa – młodzieżowy spływ kajakowy rzeką Wdą
z Lipusza do Wdzydz Kiszewskich
Minęły trzy tygodnie od naszej turystycznej przygody. Dziś podczas lekcji
padło w końcu pytanie, na które czekałem odkąd przyszło mi na myśl –
a może tym razem kajaki… .
- Proszę pana czy za rok płyniemy
znowu? – zapytała rezolutna uczennica
pierwszej klasy gimnazjum. Oczywiście
zawtórował jej wielobarwny koleżeński
chór. Co miałem powiedzieć? Jeśli tylko pogoda pozwoli.
W maju 2017 roku z pogodą bywało bardzo różnie. Chociaż… uczniowie
gimnazjum to turyści jakich mało. Pogoda nie jest przecież jakąś wielką, czy
straszną przeszkodą. Byle było powyżej „zera” i telefon pod ręką. Są przecież
inne poważne choroby z jakimi musi się
borykać nastolatek XXI wieku. A jednak
… chyba nie w Choczewie. Nasze dzieciaki wygrały walkę z telefonem i wygodami. Bez cienia obaw zmierzyli się
z jedną z najpiękniejszych kaszubskich
rzek (a telefon zgodnie z regulaminem
– tylko do kontaktu). Rzeka Wda słynie ze swej urody i spokoju. Jeśli nawet
dostarcza niespodziewanych kłopotów
i dodatkowych wrażeń, to zawsze wynagradza niepowtarzalnym kaszubskim
urokiem i czeka na powroty.
Pogoda nie rozpieszczała. Pierwszego dnia burzowe chmury widoczne na
trasie spływu. Nie można ryzykować
błyskawic w środku jeziora. Trzeba uruchomić plan B. Zatem pierwszego dnia
zwiedzamy i robimy zakupy. W sercu
Kaszub oczekiwała nas dawno nieodwiedzana Kościerzyna, a w niej dwa
zabytkowe kościoły, rynek - na nim
pomnik Remusa, muzeum starych amerykańskich samochodów i oczywiście
sklepów ile dusza zapragnie. W oczekiwaniu na autobus zaskoczyła nas
ulewa, a więc co miało nas złapać na

wodzie, to i tak dogoniło.
Późnym popołudniem dotarliśmy do
Lipusza. Czekało na nas ognisko przygotowane przez naszych gospodarzy.
Na szczęście zabraliśmy instrumenty –
gitarę, akordeon, bębenek. Turystyczny
klimat udzielił się każdemu. Każdy pośpiewał, zjadł kiełbaskę, zagrał w nogę,
siatkę lub po prostu w „piłkarzyki”. Niektórzy siedzieli nad rzeką i rozmyślali.
Uprzejmość, uśmiech i wzorowe zachowanie chyba spodobały się gospodyni.
Wieczorem przyniosła nam placek
drożdżowy z jagodami. „Jeszcze ciepły
- specjalnie dla was upiekłam.”
Godzina 20:00 czas najwyższy na porządny sen, choć jak to bywa na szkolnych wycieczkach - sen krótki, a kara
przyszła szybko. Pobudka nagle o 7:00

ry napracowały się, żeby było trudniej
i ciekawiej. Kilka powalonych drzew.
Trzeba uważać na głowy i ramiona.
Przydała się też dobra rada: „Nie zakładajcie skarpetek”. Poziom wody miejscami zbyt niski - często trzeba było
wyskakiwać z kajaków. Załogi sprawdziły się znakomicie. Chłopcy bardzo
dzielni - po rycersku pomagali dziewczętom, a one… w nagrodę dużo mniej
narzekały, że zimno, że mokro, że pająki, że mógłbyś jednak trochę szybciej
powiosłować.
Rzeczywiście gdy dotarliśmy na drugi
brzeg Jeziora Schodno i zrobiliśmy zasłużoną przerwę po 9 kilometrach spływu, nagle zrobiło się chłodno. Opadły
wrażenia, zmęczenie organizmu dało
o sobie znać. Nie było wyjścia. Poło-

rano, godzinę później opuszczamy gościnne progi Zespołu Szkół w Lipuszu.
W bazie już czeka na nas ratownik. Nie
ma na co czekać, kiedy rzeka woła. Dokładnie 18 kilometrów w tym jezioro.
Spore wyzwanie.
A więc spływ czas zacząć! Na początek łatwo i wesoło. Można nauczyć
się wiosłować i skręcać. Dalej w lesie
czekały niespodzianki. Bobry i wichu-

wa dystansu to i tak sukces, a zdrowie
tylko jedno. Wspólnie z ratownikiem
i wszystkimi uczestnikami zdecydowaliśmy, że tuż za jeziorem zakończymy
spływ. Kilka osób chciało płynąć dalej, do celu, do Jeziora Wdzydzkiego,
ale czasem warto zostawić niedosyt.
Przecież rzeka nie przestanie wołać.
Zawsze można wrócić.
Mateusz Radziejewski

Strażakiem być
W czerwcu przedszkolaki poszły do
remizy strażackiej w Choczewie. Zapoznały się z pracą strażaków, dowiedziały się, jakich sprzętów i pojazdów
druhowie używają podczas pracy. Brały aktywny udział w pokazie udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym.
Najwięcej wrażeń i emocji dostarczyła
przejażdżka wozem strażackim. Za ciekawe spotkanie przedszkolaki serdecznie podziękowały strażakom.
M. Lica
s. 14 				
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SZÓSTE KLASY W SZKLARSKIEJ PORĘBIE I PRADZE!
W dniach 21-26 maja 2017 r. klasy
6a i 6b wraz z opiekunami, czyli p. Eweliną Reschke-Reuter, p.Alicją Olędzką-

znaleźliśmy oczywiście czas wolny
na zakup pamiątek, sprawdzenie, czy
w McDonaldzie na całym świecie zje

-Żmich i p. Renatą Kowalik, udały się
na wycieczkę szkolną do Szklarskiej
Poręby oraz Pragi. W stronę Szklarskiej Poręby wyruszyliśmy w niedzielę,
w godzinach wieczornych. Na miejsce,
pociąg dowiózł nas dopiero następnego dnia, około godziny 10.00. Pomimo
zmęczenia po całonocnej podróży, po
zakwaterowaniu się w hotelu, wyruszyliśmy dziarsko na Szrenicę. Ku uciesze
większości z nas, o własnych siłach
musieliśmy jedynie dotrzeć pod, a nie
na samą górę. Na szczyt zawiozła nas
już całoroczna, dwuodcinkowa kolej
krzesełkowa, której trasa biegnie przez
tereny Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzięki słonecznej pogodzie,
w trakcie tej mrożącej (niektórym) krew
w żyłach przejażdżki wyciągiem, mogliśmy podziwiać panoramę gór z  Łabskim Szczytem, Śnieżnymi Kotłami
i grupą skałek zwaną Końskimi Łbami.
Następnego dnia, po porannych kąpielach w hotelowym basenie, udaliśmy się autobusem do jednego z najpiękniejszych miast Europy - do Pragi.
Pogoda nam wciąż sprzyjała. Gdy przechadzaliśmy się z panią przewodnik
przez Hradczany, Most Karola i Stare
Miasto z zegarem Orloy, było ciepło,
i słonecznie. W trakcie zwiedzania

się równie dobrego Big Mac’a, jak i na
spróbowanie słodkiego Valašský frgál,
czyli czeskiego kołacza z cynamonem.
Pod wieczór przejechaliśmy metrem
na tereny wystawowe, gdzie od 1891
roku, spektaklem muzyki, wody i świateł, zachwyca Krizikova Fontanna. Jednak nas zachwyciły nie tylko wpisane
na listę UNESCO zabytki, ale i wielokulturowość stolicy Czech. Mogliśmy
podsłuchać tu chyba wszystkich języków świata!
Do Szklarskiej Poręby wróciliśmy po
1.00 w nocy, a wrażenia minionego
dnia sprawiły, że wcale nie chciało nam
się spać. Kolejny dzień poświęciliśmy
na wyprawę nad najwyższy wodospad
po polskiej stronie Karkonoszy, Wodo-

spad Kamieńczyk. Żeby jednak do niego dotrzeć musieliśmy pokonać usłane
kamieniami spore wzniesienie, a potem
zejść po stromych schodach do głębokiego jaru. Na całe szczęście nasze
biedne głowy chroniły kaski! Po tej
dość wyczerpującej wyprawie, z miłą
chęcią relaksowaliśmy się w hotelowym basenie. Wieczór spędziliśmy przy
ognisku, które umiliły nam nie tylko
kiełbaski i kurczak z grilla, ale i wspólna
zabawa w chowanego, w którą bawili
się nie tylko uczniowie.
W czwartek pierwszym punktem
na naszej liście była Leśna Huta Szkła
w Szklarskiej Porębie. Mieliśmy szansę
zobaczyć tu, jak powstają przepiękne
szklane naczynia i figurki, a pani Ewelina dostąpiła zaszczytu samodzielnego
wytopienia szklanego kwiatu. Po pokazie udaliśmy się do Parku Rozrywki,
gdzie mieliśmy okazję zjechać górską
kolejką grawitacyjną „Alpine Coaster”.
Zjazd tym ponad 500 metrowym torem
bardzo nam się spodobał i niektórzy
chętnie poświęciliby swój czas wolny
na kolejne próby. O godzinie 19.00,
po dalszych zakupach pamiątek i późniejszym upychaniu wszystkiego do
walizek, wyruszyliśmy w dłuuugą podróż powrotną. 26 maja, po godz. 9.00,
Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń, dotarliśmy do Choczewa.
Uczniowie klas 6a i 6b

Wycieczka do
Grąbkowa
Dnia 29 maja 2017r. klasa 2c i 2 d
z wychowawcami udały się na wycieczkę do Grąbkowa koło Potęgowa. Był to
wyjazd integrujący zespoły klasowe,
dający możliwość wspaniałej zabawy.
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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Dzieci uczestniczyły w programie
wychowania komunikacyjnego – Autochodzik. Pod okiem Rajdka i Luzika zbudowały drogowe miasteczko.
Z miękkich elementów powstała stacja
benzynowa, ulice, przejścia dla pie-

szych, znaki drogowe i oczywiście samochody. Uczniowie zapoznali się z zasadami ruchu drogowego, poznawali
znaki drogowe i zdobyli swoje Pierwsze
Prawo Jazdy.
Ponadto dzieci szukały skarbów,

pokonały jaskinię ciemności, skakały
na trampolinie i bawiły się w pirackim
„małpim gaju”. Był również słodki poczęstunek.
Dorota Wątroba

TORUŃ 07 – 08 czerwca 2017
W dniach 07–08 czerwca 2017 r.
odbyła się „nagrodowa” wycieczka do
Torunia, w której uczestniczyli uczniowie ze wszystkich klas gimnazjalnych
(48 osób), osiągający wysokie wyniki
w nauce i zachowaniu oraz reprezen-

Spotkaliśmy się z mieszczką w średniowiecznym stroju częstującą nas prawdziwymi piernikami toruńskimi.
Po obiedzie uczestniczyliśmy w grze
miejskiej, która bardzo nam się podobała. Uczestnicy rozwiązywali zadania

tujący naszą szkołę – Zespół Szkół im.
Unii Europejskiej w Choczewie – na
zewnątrz: w środowisku lokalnym, powiatowym i wojewódzkim.
Wyjazd naszych uczniów do Torunia
(i okolic) w pełni finansowany był przez
Urząd Gminy w Choczewie i PGE. Bezpośrednią opiekę nad szkolną młodzieżą sprawowali nauczyciele: p. Wioletta
Nawrocka, p. Katarzyna Nguyen, p. Jadwiga Kreft i p. Mateusz Radziejewski.
Program wycieczki do Torunia był
bardzo napięty i niezwykle interesujący. W sprawnej jego realizacji pomagało nam Biuro Turystyczne „Copernicana” z Torunia. Nie mieliśmy czasu na
odpoczynek i nudę. Nieustannie coś się
działo. Pogoda dopisała.
Dn. 07 czerwca 2017 r. dwaj przewodnicy w historycznych strojach
zorganizowali nam 3 – godzinną wycieczkę po najważniejszych zabytkach
Starego Miasta w Toruniu. Wspólnie
realizowaliśmy program „Katowskie
Opowieści”. Oglądaliśmy średniowieczne mury miejskie (bramy i baszty), ruiny
Zamku Krzyżackiego z XIII w., zwiedzaliśmy wnętrze Domu Eskenów, podziwialiśmy Dwór Artura z 1891 r., gotycki
Dom Wielkiego Astronoma – Mikołaja
Kopernika z końca XV w., pomnik Kopernika z 1853 r., Rynek Staromiejski
z Ratuszem i pięknymi kamienicami.

wg otrzymanych kart pracy, rozpoznając ze zdjęć poznane podczas spaceru
z przewodnikiem miejsca. Zwycięska
drużyna otrzymała torbę prawdziwych
toruńskich pierników.
Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Papiernictwa i Drukarstwa w Grębicinie,
znajdującym się w średniowiecznym
kościółku założonym przez Krzyżaków.
Poznawaliśmy techniki czerpania pa-
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pieru, sami czerpaliśmy papier, kaligrafowaliśmy gęsim piórem, własnoręcznie drukowaliśmy „certyfikat pobytu”
na oryginalnej prasie drukarskiej z XIX
w.
Wieczór i noc spędziliśmy w „Pensjonacie Miłosz” w Grabowcu. Na jego

				

		

terenie znajdowała się stadnina koni.
Mogliśmy do woli podziwiać i głaskać
zwierzęta.
Program drugiego dnia wycieczki
dostarczył nam masę wrażeń. Zwiedzaliśmy PTG Twierdza Toruń „Fort IV
– Stanisław Żółkiewski” z końca XIX
w. przy świetle pochodni i uczestniczyliśmy w podchodach fortowych na
terenie obiektu w dwóch grupach wraz
z animatorami. Samodzielnie wypiekaliśmy pierniki w Piernikarni „Pod Trzema Koronami” na Starym Mieście w Toruniu. Podziwialiśmy niezwykłe widoki
Torunia uczestnicząc w rejsie statkiem
wycieczkowym „Wanda” wzdłuż panoramy toruńskiej starówki. W Planetarium obejrzeliśmy seans „W poszukiwaniu życia” odbywając w ten sposób
niesamowitą podróż po bezkresach
kosmosu, pomiędzy mgławicami, kometami i innymi zjawiskami. Na chwilę
zatrzymaliśmy się przy Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika (neogotyckim budynku Collegium Maius UMK z 1907 r.)
i Areszcie Śledczym „Okrąglak” (z 1853
r.) ze względu na bardzo ciekawą architekturę. Czteropiętrowa neogotycka
rotunda, ze względów architektonicznych, jest jedynym takim obiektem
w kraju.
Szczęśliwi, uśmiechnięci, pełni wra-

żeń, wyposażeni w nową wiedzę i doświadczenia, w rewelacyjnych nastrojach, trochę zmęczeni… powróciliśmy
w późnych godzinach wieczornych do
domu.
Wioletta Nawrocka
nr 6 (207), czerwiec 2017

Wycieczka na Stilo
9 czerwca dzieci z zerówki Oa, Oc
wraz wychowawczyniami wybrały się
na wycieczkę na Stilo.
Drogę do morza pokonaliśmy jadąc bryczkami, co sprawiło dzieciom
wielką frajdę. Na plaży pogoda nam
dopisała było ciepło, świeciło słonko
dzięki czemu mogliśmy zorganizować
wiele wspólnych zabaw i konkurencji.
Z żalem wracaliśmy. W drodze powrotnej czekała nas jeszcze jedna atrakcja.

Bryczki zawiozły nas prosto na lody.
Po tak słodkiej niespodziance, pełni
wrażeń wróciliśmy do szkoły. A o to

wrażenia i wypowiedzi dzieci tuż po
powrocie.
Kuba R. - „Mi się podobała plaża i za-

bawy w piasku”
Vanessa – „Najbardziej na wycieczce
podobała mi się przejażdżka bryczkami i
moczenie nóg w morzu.”
Szymon – „Na wycieczce podobały mi
się zabawy i konkursy na plaży.”
Kuba C. – „Na Stilo jak jechaliśmy podobały mi się bryczki i jazda nimi.”
Basia – „Koniki i moczenie stóp było
super.”
Julianna –„Jak jechaliśmy na wycieczkę
to podobała mi się jazda bryczką i lody.
Mniam.”
Obyśmy mieli więcej takich wyjazdów i miłych z nich wspomnień.
Katarzyna Kwiatkowska

WYCIECZKA 2 A I 2 B GIMNAZJUM DO JUMP CITY!
W dniu 18 maja 2017 r. odbyła się
wycieczka klasy 2 a oraz 2 b gimnazjum
do Gdyni pod opieką wychowawczyń
p. Joanny Sadowskiej i p. Alicji Tulikowskiej, a także p. Elżbiety Gawron.
Podróż obejmowała kilka punktów.
Pierwszym z nich był Park Trampo-

lin JUMPCITY, gdzie spędziliśmy czas
bardzo aktywnie. Wzięliśmy udział
w bardzo ciekawej formie lekcji wf-u
z trenerami, którzy pokazali nam różne
efektywne sposoby skakania. Kolejno
do naszej dyspozycji przeznaczony był
niemal cały obiekt, a każdy z nas mógł

spróbować swoich sił w basenie gąbek,
na trasie koszykówki czy trampolinach
przeznaczonych do akrobatyki. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, ruszyliśmy
do Galerii Riviera, gdzie zaspokoiliśmy
swój głód. Następnie udaliśmy się na
kręgle do centrum U7. W kręgielni dostaliśmy buty oraz krótką lekcję zasad
gry. Pierwsze chwile gry dla niektórych
okazały się trudne, lecz jak mówią „Trening czyni mistrza”. Po krótkim czasie
każdy uczestnik nabrał wprawy i wraz
z koleżankami i kolegami świetnie się
bawił. Czas bardzo szybko minął i z żalem musieliśmy wracać. Uczniowie
wrócili bardzo zadowoleni z wycieczki.
Joanna Sadowska

WYJAZD W NAGRODĘ DO WCK W WEJHEROWIE NA FILM PT. „SMERFY”
W dniu 07. 06. 2017r. uczniowie SP
z Choczewa z klas 1-3 wyjechali na
wycieczkę do Wejherowa. Wyjazd ten
był nagrodą dla 42 uczniów wyróżniających się w nauce lub w działaniach
na rzecz klasy i szkoły. W programie
wycieczki był seans filmowy w kinie pt.
„Smerfy, poszukiwacze zaginionej wioski” oraz pobyt dzieci na placu zabaw
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

w Parku Majkowskiego. Niestety, ze
względu na deszczową pogodę dzieci
nie skorzystały z zabaw w Parku, natomiast rekompensatą za niedopisanie
pogody było pójście na lody. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
uczniom, a rodzicom i szkole, aby takich uczniów było jak najwięcej.
Elżbieta Gawron
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WYCIECZKA 3C GIMNAZJUM DO WROCŁAWIA, KOTLINY KŁODZKIEJ I PRAGI
W dniach 15 - 18 maja 2017r. pod
opieką p. Agnieszki Dettlaff i Natalii
Kowalewskiej - Jażdżewskiej odbyła
się wycieczka klasy III c do Wrocławia
oraz Pragi. Pierwszy dzień poświęciliśmy na zwiedzanie zabytkowej części
Wrocławia. Zwiedziliśmy Halę Stulecia,
Rynek, Plac Solny, Kościół Św. Elżbiety,
dawne więzienie miejskie, Uniwersytet
Wrocławski, Ogród Barokowy, Promenadę Staromiejską, a naszej wędrówce
przyglądały się wrocławskie krasnale.
Udaliśmy się również do najstarszego
w Polsce ogrodu zoologicznego, niegdyś prowadzonego przez państwa
Gucwińskich. Drugiego dnia zdobywaliśmy szczyty przepięknych Gór Stołowych, Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Podziwiając piękno natury, dzielnie
maszerowaliśmy między skałami. Tego

dnia udaliśmy się także do Kudowy
Zdrój, aby wstąpić do niewielkiej Kapli-

cy Czaszek wypełnionej około trzema
tysiącami ludzkich czaszek i piszczeli.
Następnego dnia udaliśmy się do stolicy Czech - Pragi, która zrobiła na nas
wielkie wrażenie. Hradczany z zamkiem
oraz gotycką Katedrą Św. Wita, Plac
Toskański, Rynek Staromiejski, Mostek Zakochanych (Most Karola) oraz
Plac Wacława to tylko nieliczne atrakcje miasta, które znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. To,
co zobaczyliśmy i czego doświadczyliśmy, czyli: wspaniała architektura, magiczne widoki, cudowna atmosfera – to
wszystko sprawia, że naszą wyprawę
po Kotlinie Kłodzkiej można opisać jednym słowem- niezapomniana.
Uczniowie klasy III c Gimnazjum w
Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w
Choczewie.

i internat. W ZSM w Darłowie można
kształcić się w wielu atrakcyjnych kierunkach: logistyce, hotelarstwie, mechanice, nawigacji. Kolejnym punktem
programu był rejs statkiem szkolnym,
udaliśmy się więc przez miasto na nabrzeże. Niestety, z powodu silnego
wiatru nie mogliśmy wypłynąć w morze, ale pływaliśmy po kanale i zwiedzaliśmy statek, poznając warunki pra-

cy i życia na statku.
Po rejsie poczęstowano nas kiełbaskami z grilla, przygotowanymi również
przez uczniów, z którymi zdążyliśmy już
się zintegrować. Pełni wrażeń wracaliśmy do Choczewa, opuszczając Darłowo, gdzie, być może, ktoś z nas zdecyduje się kontynuować naukę.
Jeszcze raz dziękujemy Ci Dominiko!
Uczniowie klasy IIC

Wycieczka do Darłowa
Wszystko zaczęło się od małej maskotki w kształcie foczki, ubranej w marynarski mundurek. Foczka jest dziełem
Dominiki Krzysztofiak, uczennicy klasy
IIc gimnazjum, która wzięła udział w
konkursie na maskotkę Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie. Dominika wygrała, a w nagrodę ZSM z Darłowa zorganizował jednodniową wycieczkę dla
całej klasy IIC.
W dniu 13.06.2017 r. wyjechaliśmy
do Darłowa spod szkoły w Choczewie.
Na miejscu przywitała nas pięcioosobowa grupa młodzieży z ZSM w Darłowie i to oni opiekowali się nami podczas wycieczki. Pierwszą atrakcją był
pokaz Kompanii Honorowej. Młodzież
ubrana w marynarskie mundury, maszerująca po placu w różnych szykach,
prezentowała się doskonale. Następnie
zwiedzaliśmy szkołę, warsztaty szkolne

ZA PAN BRAT Z NATURĄ

Dnia 08.06. 2017r.klasa IIIa z wychowawcą E. Domarus wyjechała do Szklas. 18 				

nej Huty na ścieżkę przyrodniczo-leśną
w ramach nagrody za zajęcie I miejsca

				

		

w konkursie organizowanym przez naszą szkołę i Nadleśnictwo Choczewo
pt. „JAK USZCZĘŚLIWIĆ ZIEMIĘ”.
Po ścieżce oprowadzał nas pan leśniczy, przekazał uczniom wiele ciekawych i interesujących wiadomości
o przyrodzie i zwierzętach lasu. Na
koniec upiekliśmy kiełbaski przy ognisku, a pan leśniczy przeprowadził quiz,
w którym można było zdobyć atrakcyjne nagrody.
Bardzo dziękujemy p. Jankowskiemu
za bardzo zajmujące spotkanie i mile
spędzony czas.
Ewa Domarus
nr 6 (207), czerwiec 2017

„Żyj zdrowo, a będzie kolorowo”
- pod takim hasłem odbył się w tym
roku szkolnym w Zespole Szkół im. Unii
Europejskiej w Choczewie apel promujący zdrowy tryb życia. Uczniowie
z klasy II b, II c, II d pod kierunkiem p.

K. Dzięgielowskiej, p. D. Wątroba, p.
I. Urbowskiej zaprezentowały przedstawienie o skutkach niezdrowego
odżywiania. Marlenka - główna bohaterka spektaklu dzięki kolegom z kla-

sy zmieniła dotychczasowy styl życia.
Przekonała się, że dla naszego organizmu bardzo ważna jest nie tylko zdrowa żywność, ale również uprawianie
sportu. Pamiętajmy, że jeśli my czujemy
się zdrowo to świat wokół nas staje się
bardziej kolorowy.
Na zakończenie swoje umiejętności
zaprezentowała grupa taneczna prowadzona przez p. N. Kowalewską-Jażdżewską. Uczniowie wręczając kwiaty
naszej szkolnej pielęgniarce p. H. Huk
podziękowali za jej obecność i pomoc
w każdej trudnej sytuacji.
K. Dzięgielowska D. Wątroba I. Urbowsk

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
Ziemia to nasz raj więc o niego dbaj

Dzień Ziemi, który wypada w kalendarzu 22 kwietnia, to coroczna akcja,
której celem jest promowanie ekologicznych zachowań w społeczeństwie.
Na co dzień niestety zapominamy, jak
ważna jest dla nas Ziemia. To nasza planeta, nasz dom, o który trzeba dbać,
by nie uległ zniszczeniu przez nasze
niedbalstwo. Każdego dnia wyrzucamy tony śmieci, produkujemy mnóstwo
spalin i wycinamy setki drzew, które
są nam niezbędne do życia. To ważny
dzień, w którym powinniśmy zatrzymać
się na chwilę i zastanowić, zanim wyrzucimy plastikową butelkę na ulicę!
Jak co roku uczniowie ZSP w Ciekocinie starają się ten dzień spędzić twórczo ale i wesoło. Z tej okazji odbyły
się quizy ekologiczne w trzech kategoriach: I grupa- 3-6 latki, II grupa -klasy
II-III oraz III grupa- klasy IV-VI. Ogromnym zaangażowaniem okazał się konkurs „Ekologiczne budowle” a najweselszym punktem tego dnia okazał się
pokaz ekologicznej mody. I miejsce

zajęły: Martyna Misztal i Julia Staniszewska; II miejsce: Oktawiusz Toczek
i Roksana Okroj; III miejsce: Dżuliana
Mruczkowska i Emilia Okroj wyróżnie-

którego zwycięzcą został Aleksander
Malinowski (157 kg). Główną nagrodą
konkursu był tablet oraz słuchawki. Tak
więc nie tylko oczyszczamy naszą pla-

nia otrzymali: Konrad Grabowiec oraz
Kacper Bieszk. Ten dzień umilił nam
występ grupy tanecznej „Kreatywna
Trzynastka”. Najbardziej oczekiwanym
momentem tego dnia było ogłoszenie
konkursu „Puszka”, którego zwyciężczynią została Karolina Czarnowska
(5920 puszek) oraz konkurs „Bateria”,

netę ale potrafimy się przy tym ekologicznie bawić.
Dbajmy o naszą planetę wszyscy razem. To właśnie nasze działania - wycinanie lasów czy palenie w piecach
śmieci wywołują trujący smog. Musimy
pamiętać, że drzewa i krzewy to nasze
„zielone płuca”!

BALTICA
19.05 i 1.06.2017 uczniowie naszej
szkoły mieli przyjemność odwiedzić
Stadninę Koni Ciekocinko, w której
odbywał się prestiżowy konkurs Baltica Equestrian Tour 2017. To bardzo
urokliwe miejsce, otoczone zielenią
wywarło na naszych uczniach ogromne
wrażenie. Zawody ukazały jak fascynującym może być jeździectwo konne.
Zostaliśmy miło przyjęci. Nasi najmłodsi otrzymali kolorowe baloniki oraz malowanki a dla wszystkich uczniów był
pyszny, zdrowy sok.
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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DZIEń MAMY
25 maja 2017 roku w naszej szkole
odbyły występy artystyczne z okazji
Dnia Matki. Uroczystość dla swoich mam przygotowały dzieci z grupy
przedszkolnej oraz „zerówka”. Te najmłodsze przedstawili wierszyki, piosenki oraz taniec. Starsze dzieci pokazały swoje talenty aktorskie, w krótkim
występie scenicznym. Po gromkich
brawach od zgromadzonych rodziców
można wnioskować, że występy bardzo
się podobały.

Dzień Mamy i Taty

W tym roku szkolnym uczniowie klasy III mieli wiele okazji aby wykazać się

swoimi zdolnościami teatralnymi i tanecznymi. W związku z tym po krótkiej

naradzie postanowili, że „Dzień Mamy
i Taty” będzie wyglądał inaczej. Tym
razem uczniowie zaprosili swoich bliskich na wspólne, rodzinne i aktywne
świętowanie,. Wybrali się do Gniewina
na kręgle. Czas mijał bardzo szybko ale
i efektownie. Niektórzy po raz pierwszy uczestniczyli w takim rodzaju rekreacji, ale z minuty na minutę nawet tego
nie było widać. Były okazje do rozmów,
wspólnego poczęstunku ale także miłych gestów wobec siebie. Było po prostu rodzinnie.

XVII Ogólnopolski Puchar Dzieci w Łodzi i kolejne medale
Nie zdążyliśmy nacieszyć się jeszcze
ostatnimi medalami, a tu już kolejne.
Podopieczni Karate Klubu Wejherowo
a zarazem uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ciekocinie i tym razem stanęli na podium. Julia Staniszewska, Kinga Płotka oraz Dominika Płotka
walczyły zaciekle o wysokie miejsca.
Była radość, i pot, i łzy. Nie wszystkim
udało się osiągnąć... wymarzone wyniki, ale wszyscy wrócili bogatsi w przeżycia.

I miejsce i Puchar Polski zdobyła:
- Julia Staniszewska - kata indywidualne dziewcząt 7 kyu (ur. 2005, 2004),
brązowy medal trafił do:
- Kingi Płotki - kata indywidualne
dziewcząt 9-8 kyu (ur. 2005, 2004),
- Marcelina Kruszyńska, Julia Mudlaff, Julia Staniszewska - kata drużynowe dziewcząt 3-1 kyu (ur. 2004,
2005, 2006, 2007),
Gratulujemy i czekamy na kolejne
zwycięstwa!!!

BURCZYBAS
Dnia 11 czerwca 2017 r. uczniowie
klasy V i VI wzięli udział w XIII Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Burczybas” w Wierzchucinie.
Nasi artyści zaprezentowali tańce
„Nasza Nenka”, „Koseder”, „Chodzony”
i „Dzek” oraz przyśpiewki „Wele Wetka” oraz „Wiem jo Wiem”.
Przyjechali z nagrodą pieniężną. Gratulujemy!
s. 20 				
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Kreatywna 13-tka
Pod takim tytułem ZSP w Ciekocinie wraz z partnerem Fundacja „Mimo
Wszystko” Anny Dymnej realizujemy
projekt. Projekt realizowany w ramach
„Sieci kultury”, która jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda
Kultura. Program jest prowadzony przez
Narodowe Centrum Kultury, a jego operatorem w województwie pomorskim jest
Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.
Głównym celem projektu jest integracja obu grup. Już teraz możemy
powiedzieć, że cel został osiągnięty poprzez wspólne warsztaty. Podopieczni fundacji przyjęli nas bardzo
mile i serdecznie. Uczestniczyli i jedno-

cześnie pomagali nam na warsztatach
garncarskich, fotograficznych czy z rękodzielnictwa. Bardzo miło i twórczo
spędzaliśmy razem czas. Efekty naszej
współpracy będzie można zobaczyć
w ZSP w Ciekocinie 17 maja podczas

„Festynu rodzinnego”. Będzie wystawa prac oraz wspólne przedstawienie
„Kaczka Dziwaczka-nieco taka jak my”,
które ćwiczyliśmy podczas warsztatów
teatralno- tanecznych. Super!

Wycieczki szkolne
W ostatnim tygodniu maja uczniowie
klasy IV i VI uczestniczyli w zorganizo-

wanych wycieczkach szkolnych. Klasa
IV w dniach 24-26 maja przebywała na
biwaku w Nowęcinie.
W tym czasie uczniowie zwiedzili też
Łebę i okolice. Korzystali z różnego rodzaju atrakcji, który zapewnił Ośrodek
Wypoczynkowy „Janina” w Nowęcinie.
Natomiast klasa VI -25 maja wyjechała do Sopotu do Aquaparku, gdzie
korzystali z różnych atrakcji. Następnie

zwiedzili najciekawsze zakątki Sopotu.
Ze wspaniałymi wspomnieniami
wszyscy szczęśliwi i uśmiechnięci wrócili do domów.

śmy zobaczyć krypty: króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, prezydenta
Gabriela Narutowicza, Inacego Mościckiego, kardynała Józefa Glempa i inne.
Na Starówce odnaleźliśmy pomnik Syrenki a nieco dalej dzwon „Kanonia”.
Z tarasu widokowego „Gnojna Góra”
podziwialiśmy krajobraz Warszawy.
Zwiedziliśmy także Zamek Królewski.
Tego dnia mieliśmy dużo energii, każdy
z nas liczył ilość schodków na ul. Kamienne Schodki po której w 1806 roku
przechadzał się Napoleon Bonaparte.
Wszyscy podziwiali Barbakan i pomnik Małego Powstańca. W tym dniu
uczestnicy wycieczki mieli za zadanie

podczas spaceru odnaleźć grające ławeczki Chopina (z 15 odnaleźliśmy 11
ławeczek). Super było przemieszczać
się tramwajami a najlepiej metrem. Ale
to nie wszystko!!! Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Teatru Wielkiego Opery Narodowej- oj działo się! Tradycyjnie o 12.00 podziwialiśmy zmianę
warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski oraz Łazienki Królewskie. Pomimo zmęczenia obejrzeliśmy
wieczorem multimedialny pokaz fontann „Powrót Bazyliszka”, który wywarł
na nas ogromne wrażenie. Następny
dzień to powrót do domu. Wróciliśmy
zmęczeni ale zadowoleni.

My i Warszawa
Stolica Polski- Warszawa, taka odległa a jednak bardzo bliska w dniach 2326 maja. W nową przygodę uczniowie
klasy III i V wyruszyli z Lęborka „Pendolino”. Dni w Warszawie spędzaliśmy
bardzo intensywnie. Pierwszego dnia
zwiedziliśmy Sejm i Senat oraz Stadion
Narodowy. Kolejnego dnia też nie zabrakło atrakcji- wjechaliśmy na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki, zwiedziliśmy
z p.Leszkiem Muzeum Techniki, obejrzeliśmy „Kosmiczną podróż” w Planetarium. Pod koniec seansu przeżyliśmy
ewakuację z budynku, na szczęście
nic groźnego się nie działo. Podziwialiśmy ogrody wykonane na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ten dzień zakończyliśmy na zakupach
w Złotych Tarasach. Trzeci dzień przeznaczyliśmy na Stare Miasto- idąc Krakowskim Przedmieściem podziwialiśmy
Pałac Prezydencki, pomniki Adama
Mickiewicza oraz Mikołaja Kopernika,
Kolumnę Zygmunta III Wazy. Natomiast w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela mogli-
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FESTYN RODZINNY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W CIEKOCINIE
Dnia 17.06.2017 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie przy współpracy Rady Rodziców,
Dyrekcji i Nauczycieli odbył się Festyn
Rodzinny.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było podsumowanie projektu
„Kreatywna 13-tka” realizowanego we
współpracy z Fundacją „Mimo Wszystko”. Projekt realizowany w ramach
„Sieci kultury”, która jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Program jest prowadzony
przez Narodowe Centrum Kultury,
a jego operatorem w województwie
pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, inicjacja kultury Miasta Gdańska.
Mieliśmy też okazję podziękować
PGE EJ1 za sfinansowanie projektu
„Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego”.
Poza tym uroczystości tej przyświecały jeszcze inne cele, a mianowicie
zaprezentowanie dorobku szkoły oraz
integracja z lokalną społecznością.

Wszyscy uczestnicy festynu doskonale się bawili. Atrakcji nie brakowało.
Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalno-taneczne, gimnastyczne
i artystyczne. Odbyły się liczne turnieje oraz konkursy. Zwycięzcy otrzymali
cenne nagrody. Powodzeniem cieszyły
się punkty gastronomiczne, dmuchane
zjeżdżalnie i jazda konna oraz animacje
i plecenie warkoczyków.

Naszą uroczystość uświetnił też występ Karate Klub Wejherowo.
Dzień upłynął nam w bardzo przyjemnej i serdecznej atmosferze.
Wszystkim, którzy wspomogli nas finansowo, materialnie i poświęcili swój
cenny czas serdecznie dziękujemy.
Dyrekcja, Rada Rodziców,
Grono Pedagogiczne

WYCIECZKA DO AKWARIUM W GDYNI
6 czerwca dzieci z przedszkola, klasy „0” oraz klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciekocina były na

wycieczce w Gdyni. Cała grupa uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w
Akwarium na temat „Mieszkamy nad

Bałtykiem”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w ciekawych
warsztatach. Po zakończeniu zajęć
zwiedziły Akwarium. Wszyscy byli pod
ogromnym wrażeniem kolorowych rybek, a zwłaszcza rekinów, które wszyscy chcieli zobaczyć. Na zakończenie
wycieczki dzieci miały zorganizowany
pobyt na placu zabaw w Bolszewie. To
dopiero była frajda...
Wycieczka podobała się bardzo
wszystkim i na pewno pozostaną po
niej w pamięci miłe wspomnienia.
B.W.

WYCIECZKA NA SPEKTAKL TEATRALNY
18 maja dzieci z przedszkola i z klasy „0” wraz z chętnymi MAMAMI
uczestniczyły w szkolnej wycieczce
do Gniewina. Założeniem programowym wyjazdu było obejrzenie sztuki
teatralnej pt.: „3 x królewna, 3 x smok”.
Po obejrzeniu spektaklu wszyscy pojechali na plac zabaw pod „KASZUBSKIM
OKIEM”. Ileż było radości w oczach
dzieci, gdy mogły przebywać na pięknym placu i nacieszyć się tamtejszymi
atrakcjami. Pogoda wyjątkowo dopisała i wycieczka udała się.
s. 22 				
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ŚWIETLICA W SASINIE I CIEKOCINIE - WYCIECZKA DO KNIEWA
13 czerwca dzieci ze świetlicy z Ciekocina i Sasina uczestniczyły w wycieczce do Kniewa na farmę strusią.
Po farmie oprowadzała grupę miła
pani przewodnik, która opowiadała
ciekawostki związane ze zwierzętami
z farmy. Oprócz 50 strusi dzieci mogły
zobaczyć wiele innych zwierząt.
Z ciekawostek: jajko strusie mieści
w sobie 25 jaj kurzych, przez godzinę
emu zwyczajne może przebiec 50 km
zaś struś 70 km. W sklepie z pamiątkami można było kupić wydmuszki z jaj
strusich, pisanki i wiele innych pamiątek
z farmy. Atrakcji było naprawdę dużo.
Dodatkowo były zawody w noszeniu

jaja „strusiego” na ogromnej łyżce. Po
zwiedzeniu farmy dzieci mogły pobawić się na dużym placu zabaw. W mię-

dzyczasie były przejażdżki bryczką.
A na koniec było zorganizowane
ognisko z kiełbaskami.
Pomimo niesprzyjającej pogody wycieczka bardzo się udała i wszystkim
obecny podobała się farma i jej atrakcje.
Dziękujemy Komisji do spraw świetlic za umożliwienie i zasponsorowanie wyjazdu podopiecznym świetlicy
w Ciekocinie i Sasinie.
Opiekun świetlicy w Sasinie Beata Wrąbel, Opiekun świetlicy w Ciekocinie
Grzegorz Książek

DZIEŃ DZIECKA
W czasie zajęć na świetlicy (30.05)
odbył się dla dzieci, które uczestniczą
w zajęciach - Dzień Dziecka. Dzieci
z chęcią przystąpiły do konkursów,
gdyż każdego cieszą wygrane.
Każdy uczestnik świetlicy znalazł coś
dla siebie. W każdej konkurencji mógł
wziąć udział.

Zabawy i gry planszowe cieszyły
się jak zawsze dużym powodzeniem.
W czasie trwania świetlicy było jak
zwykle czytanie książek, przygotowane
przez chętne dzieci.
Odbył się, jak na każdym spotkaniu,
poczęstunek, ale tym razem był słodszy
niż zawsze, bo to sprawiło wyjątkowe
święto dzieci...
Opiekun świetlicy - Beata Wrąbel

WSPOMNIENIA O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II
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17 maja uczniowie z klasy IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie przygotowali uroczysty apel pt.:
„WSPOMNIENIE O ŚWIĘTYM JANIE
PAWLE II”. W tym czasie przypadła 97
rocznica urodzin PAPIEŻA. Uczniowie
przybliżyli wszystkim obecnym postać
ŚW. JANA PAWŁA II, który odwiedził
Polskę 8 razy. Św. Jan Paweł II jest orędownikiem, przez którego możemy kierować nasze prośby do Pana Boga.
Ks. Proboszcz Krzysztof Szykowny

70-LECIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE
„Książka i możność czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”
Maria Dąbrowska
Od siedemdziesięciu już lat, niezmiennie Gminną Bibliotekę w Choczewie odwiedzają codziennie dziesiątki
osób, które przychodzą tam nie tylko
po książki…
W czym tkwi fenomen naszej Biblioteki?
Aby to zrozumieć, trzeba po prostu
do niej przyjść…
Biblioteka powstała w roku 1947
w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Choczewie, jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Choczewie, której

pierwszym kierownikiem, a zarazem
kierownikiem Szkoły Podstawowej, był
Jan Top, sprawujący tę funkcję przez
trzy lata. Przez następne trzy lata kierownikiem była p. Jadwiga Pletorak.
W latach 1953-1955 Biblioteką kierowała p. Barbara Gomułkiewicz. Przez
kolejne 40 lat, od 1955 roku obowiązki kierownika sprawował p. Zdzisław
Miącz. W 1996 roku stanowisko kie-

rownika Biblioteki objęła p. Beata Żuk,
która do obecnej chwili nią kieruje.
Ważnym momentem w funkcjonowaniu Biblioteki była zmiana lokalu, o której zdecydował ówczesny Wójt p. Tadeusz Gniazdowski. 11.10.2000 roku
odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki w nowej siedzibie, w której mieści się
do teraz. Dzięki przestronnym i dobrze
oświetlonym pomieszczeniom stało się

możliwe organizowanie spotkań, wystaw, warsztatów i koncertów.
18.06.2004 roku odbyła się ważna
uroczystość z okazji nadania Bibliotece
imienia Stefana Żeromskiego. Patron
Biblioteki, pisarz i publicysta, piewca
uroków polskiego wybrzeża został wybrany przez naszych czytelników w ramach konkursu.
Dnia 30 maja br. w siedzibie Gminnej Biblioteki odbyła się uroczystość
z okazji siedemdziesiątej rocznicy jej
powstania. Jubileuszowe spotkanie
uświetnił występ dzieci i młodzieży
z Zespołu Szkół w Choczewie, a niespodzianką dla przybyłych gości był
słodki poczęstunek – urodzinowy tort.
Podczas uroczystości Pani Kierownik Beata Żuk, podziękowała byłym
pracownikom, współpracownikom, zaprzyjaźnionym instytucjom, oraz przyjaciołom i sympatykom Biblioteki za
wsparcie i wszelką pomoc w organizacji
wystaw, zajęć, konkursów i spotkań.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
Najpiękniejsza moja Mama - wręczenie nagród
a wręczyli je: przedstawicielka STEK-u
Pani Jadwiga Woźniak oraz Kierownik
Biblioteki Pani Beata Żuk. Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły
udział w konkursie.

Dar

7 czerwca odbyło się w naszej bibliotece wręczenie nagród w konkursie pn. „Najpiękniejsza Moja Mama”.
s. 24 				

Nagrody ufundowało Stowarzyszenie
STEK „Wspólna Przyszłość” oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie,

				

		

Bardzo dziękujemy Państwu Iwonie i Krzysztofowi za wspaniały dar:
zestaw Arcydzieł Wielkich Myślicieli.
Tytuły te zasiliły już nasz księgozbiór.
Wielbicieli filozofii zapraszamy do wypożyczania.
nr 6 (207), czerwiec 2017

Odwiedziny przedszkolaków
1 czerwca odwiedziły nas dzieci
z przedszkola w Choczewie. Obdarowały nas kwiatami i życzeniami z okazji
jubileuszu 70-lecia Biblioteki, a także
minionego Dnia Bibliotekarza. Wysłuchały krótkiej pogadanki o książkach
oraz bajeczki pt. „Trzy świnki”, a potem mogły same pooglądać książeczki
w dziale dziecięcym. Dziękujemy za
przesympatyczne odwiedziny i za pamięć.

Pomagamy!

Wielka Zbiórka Książek 2017 oraz
akcja „Nie jest kolorowo” dobiegły końca. Dzięki Państwa ofiarności udało się
zebrać aż 120 książek, które staną się
częścią nowych, szpitalnych bibliotek.
Również akcja „Nie jest kolorowo” za-

owocowała dużym kartonem przyborów szkolnych. Zarówno książki, jak
i przybory trafiły już do odpowiednich punktów zbiorczych. Dziękujemy
wszystkim ,którzy wsparli obie akcje,
w tym zuchom z 10 Choczewskiej Gromady Zuchowej „Mali Korsarze” oraz
druhnie Dorocie, która podjęła się misji dostarczenia książek do magazynu
zbiorczego w Gdyni. Dziękujemy też
Panu Wiesławowi Bobkowskiemu, ko-

KOMITET OBYWATELSKI „TAK DLA ATOMU W GMINIE CHOCZEWO”

23.05.2017 r., przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego „TAK dla Atomu
w Gminie Choczewo” uczestniczyli w
Konferencji w Sejmie pt. „Energetyka jądrowa warunkiem sukcesu Planu
Morawieckiego” zorganizowanej przez

Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki
Jądrowej, którego członkami również
jesteśmy oraz Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej. Podczas Konferencji Ministerstwo Energii
przedstawiło nowy plan w sprawie
energetyki jądrowej i sposób finansowania budowy elektrowni jądrowej.
Natomiast Prezes PGE EJ 1 omówił
bieżące działania Spółki związane z realizacją Programu budowy pierwszej
polskiej elektrowni jądrowej.
S.M.
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ordynatorowi akcji „Nie jest kolorowo”
na terenie Choczewa za przekazanie
przyborów Stowarzyszeniu Traugutt.
org.

Nowości

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do wypożyczania nowości! Tegorocznej wiosny zakupiliśmy do naszego
księgozbioru przeszło 220 tytułów. Zapraszamy.
Ewa Wójcik- Spera

Najlepsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Choczewie w roku
szkolnym 2016/17
Klasy I-III
- Paweł Damps, Paweł Fleming, Anna Pytel, Ola Dunst, Maja Langer, Maja Ziera,
Weronika Jakubowska, Maria Kleysa, Alicja Moskalczyk, Fabian Maksymiuk
Klasy IV-VI
- Amelia Formela
Gimnazjum
- Kinga Woźniak, Dorota Kuberska.
			

s. 25

Podziękowanie

Schola Genezareth serdecznie dziękuje

Panu Wiesławowi Gębce Wójtowi Gminy Choczewo

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli w organizacji obchodów
70-lecia Naszej Biblioteki

za dofinansowanie wyjazdu zespołu
w dniu 14 maja 2017 r. do Kościoła

- Nieocenioną pomocą służyli nam:
- Włodarze Gminy Choczewo i pracownicy Urzędu Gminy Choczewo;
- Fundacja „Europejskie Spotkania’’ Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa;
- Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zesopłu Szkół Unii Europejskiej w Choczewie;
- Dyrekcja i pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Choczewie;
- Przyjaciele i sympatycy Naszej Biblioteki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas przybyciem na nasz jubileusz. Było nam
niezmiernie miło gościć Państwa, przyjmować życzenia, dobre słowa, kwiaty i upominki.
Dziękujemy za Państwa obecność i pamięć!
Kierownik i pracownice
Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie

pw. Matki Bożej Pocieszenia w Drzycimiu.
Msza święta, którą wsparliśmy tam naszym śpiewem i oprawą muzyczną, była głębokim przeżyciem zarówno dla członków Scholi jak i wszystkich
uczestników tego modlitewnego spotkania licznie
zgromadzonych tego dnia w świątyni.
Spotkanie po liturgii natomiast było okazją do
miłego spotkania z ks. Henrykiem – założycielem
zespołu oraz ks. Januarym przez lata pełniącymi
kapłańską posługę w choczewskiej Parafii pw.
Matki Bożej Królowej Polski. Będziemy się modlić,
aby owocami naszych modlitw objęci zostali
wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób wspierają
służbę Panu.
Bóg zapłać!

PRZEDSZKOLE „MAŁY GENIUSZ” W LUBLEWKU KONKURS PIOSENKI
24 kwietnia obchodziliśmy uroczyście w naszym przedszkolu wyjątkowe
święto – Dzień Ziemi. Podczas wspólnych zabaw dzieci zastanawiały się jak
chronić Naszą Planetę. Przedszkolaki
poznały znaczenie recyklingu w ochronie środowiska, wzięły także udział w
quizie ekologicznym. Uczyły się segre-

gować odpady. Wiedza, którą zdobyły
sprawiła, że nie miały z tym większych
problemów.
28 kwietnia świętowaliśmy w przedszkolu obchody 3 maja. Dzień rozpoczęliśmy od podróży „pociągiem” po
ważnych miastach Polski. Na każdej
stacji dzieci poznały jego herb, zabytki i znaczenie w historii Naszego Kraju.
Święto to było idealną okazją do rozmowy o znaczeniu Ojczyzny w naszym
życiu, symbolach narodowych i patriotyzmie.
27 maja wraz z przedszkolakami zaprosiliśmy rodziców na występ z okazji
Dnia Mamy i Taty. Tego dnia obchodziliśmy również dzień otwarty. Dzieci zaprezentowały bogaty program
artystyczny. Było mnóstwo śmiechu
i zabaw. Po przepysznym torcie zas. 26 				

prosiliśmy wszystkich do skorzystania
z przygotowanych atrakcji: przejażdżka
kucykiem, dmuchańce, pokaz baniek
mydlanych, malowanie buziek, zabawy
z animatorem i wiele innych. W naszej
kawiarence na wszystkich gości czekało przepyszne ciasto i wata cukrowa.
Mamy nadzieję, że ten dzień był tak

samo wyjątkowy dla rodziców, gości
jak i dla nas. Zapraszamy wszystkich do
zapoznania się z naszą ofertą i czekamy na wszystkie chętne dzieci już we
wrześniu.

				

		

ROSYJSKIEJ W SŁUPSKU

25 maja br. Zespół wokalny w składzie: Wiktoria Cielecka, Agata Pytel – uczennice klasy III Gimnazjum
w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej
w Choczewie, Klaudia Kaczocha –
uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie, Aleksandra Łasińska
– studentka I roku Filologii Polskiej na
Uniwersytecie Gdańskim, oraz Gabriela
Łasińska wykonując a’capella rosyjską
pieśń ludową „Pójdziemy w pole”, zajął II miejsce w kategorii zespoły w VII
Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rosyjskiej organizowanym przez Centrum
Kultury i Języka Rosyjskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.
Dziękujemy serdecznie Panu Wójtowi za pomoc i umożliwienie dojazdu
Zespołu na Konkurs oraz Pani Aleksandrze Dampc za pomoc w przygotowaniu Zespołu do występu.
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BAL SENIORA

Po raz kolejny seniorzy z Gminy Choczewo udowodnili, że potrafią wyśmienicie się bawić...
Tegoroczny Bal Seniora odbył się 27
maja w Sali sportowej Zespołu Szkół
w Choczewie. Jak zawsze była dobra
muzyka, pyszne jedzenie, tort i występy artystyczne najmłodszego pokolenia
mieszkańców naszej Gminy – przedszkolaków, uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz gości specjalnych z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gniewina.
Hitem Balu okazała się Fotobudka, do
której przez cały czas trwania imprezy
ustawiały się kolejki. Tradycyjnie już
podczas Balu, Wójt Gminy p. Wiesław
Gębka wręczył „Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” parom z 50-cio
i 60-cio letnim stażem małżeńskim.

WYCIECZKA

„… odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry.”
Mark Twain

08.06.2017 r. - członkowie Koła
Emerytów i Rencistów w Choczewie na
wycieczce w Parku Miniatur i Parku Gigantów w Stryszej Budzie.

Z wielkim żalem żegnamy naszego kolegę
wspaniałego człowieka, szanowanego i lubianego przez wszystkich…

Bronisław Kopeć

opuścił nasze grono Koła Emerytów
i wypłynął w ostatni rejs do portu, gdzie czekał na niego nasz Pan.
Dziękujemy za wszystkie razem spędzone chwile,
w naszej pamięci pozostaną wspólne wycieczki, zabawy i spotkania.
Żegluj spokojnie po bezmiarze niebiańskiego oceanu.

								

Koleżanki i koledzy
z Koła Emerytów w Choczewie

II Onkorejs Granicami Polski - po pierwsze: badaj się!
W dniach od 25 czerwca do 1 lipca
2017 r. odbędzie się II Onkorejs Granicami Polski - ogólnopolski marsz
dla osób chorych onkologicznie oraz
wspierających ich osób zdrowych.
Projekt polega na przygotowaniu i organizacji 7-dniowego marszu, który
obejmie 34 piesze trasy wzdłuż granic
Polski, każda ponad 100-km.
Onkorejs Granicami Polski prowa-

dzi również przez Gminę Choczewo.
Uczestniczki marszu trasą nr 3. (z Jastrzębiej Góry do Ustki) idą pod hasłem
„Po pierwsze: badaj się”.
Marsz rozpocznie się spod fontanny na
Promenadzie Światowida w Jastrzębiej
Górze w dniu 25 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00. Do Sasina dotrą w poniedziałek, 26 czerwca. Organizatorem II
Onkorejsu Granicami Polski jest Fun-

dacja Onkorejs – Wybieram Życie, wokół której powstała cała społeczność
wspierająca uczestników Onkorejsów.
Więcej informacji znajdą Państwo na
stronach: www.onkorejs.pl,
www.facebook.pl/onkorejs,
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/667062360112212/

(chociaż przecież ten jest nowy i plombowany po raz pierwszy!) i według cennika należy za tę przyjemność zapłacić
60 zł, a może nawet 90zł. Będziecie
zaskoczeni wysokością opłaty, ale nie
wskóracie nic, bo taką stawkę ustalił
sam Dyrektor Gminnego Zakładu i odwołania nie ma. Usługa została wykonana, ale nijak nie możemy zrozumieć
jej właściwych kosztów. Cała praca

i koszt to tylko przecież wizyta pracownika, który i tak regularnie odwiedza
nasze posesje. I to przecież Zakładowi
Komunalnemu powinno zależeć na jak
największej liczbie odbiorców wody.
Chyba tu kogoś trochę poniosło! Chyba jednak zostaliśmy ofiarami czyjejś
nadgorliwości.

Z życia wzięte…
Jeżeli przydarzy wam się awaria wodomierza będziecie musieli kupić nowy
i zamontować go, a potem zgłosić ten
fakt do Gminnego Zakładu Komunalnego. Następnie pojawi się pracownik
Zakładu i oplombuje licznik. Wówczas
będziecie musieli udać się do biura
Zakładu i zapłacić za usługę. Tam pani
poinformuje Was, że dokonano tzw.
powtórnego oplombowania licznika

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

				

Mieszkańcy Choczewa
			

s. 27

Hasło krzyżówki z nr 5 (206) Wieści Choczewskich brzmi „KRÓTKA
KSIĄŻKA O MIŁOŚCI”.
Prawidłowe rozwiązania nadesłali:
Mariusz Kwas, Barbara Zondziuk,
Justyna Fleming, Patrycja Drewa,
Zdzisława Milewska, Arkadiusz Dry-

s. 28 				

wa, Jolanta Damps, Paweł Damps,
Jan Lenc, Barbara Radczuk, Joanna
Lamek, Hanna Kowalska, Bernadeta
Markuszewska, Sebastian Markuszewski, Agata Zabłotnia.
Zwycięzcą krzyżówki w drodze losowania została Pan Mariusz Kwas.

				

		

Dziękujemy Małgosi za wylosowanie zwycięzcy. Dziękujemy też
wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie i zapraszamy do rozwiązywania kolejnych krzyżówek.
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