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

poniedziałek w godzinach

od 9.00 do 17.00.

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

w każdy poniedziałek

od 14.00 do 17.00.

„Święta dlatego w takiej u nas cenie,
Że są nieliczne w różnych dni bezliku,

Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie,
Z rzadka dzielące perły w naszyjniku.”

William Szekspir

Nadchodzą najpiękniejsze Święta w roku – 
Święta Bożego Narodzenia.

Niech te Święta wypełnią wszystkie serca radością 
i szczęściem, a każdy dzień Nowego Roku niech będzie lepszy od poprzedniego.

Życzymy wszystkim aby upłynęły one w zgodzie 
i radości, aby nikt nie spędził ich smutny i samotny, aby dla każdego znalazło się 
miejsce przy wigilijnym stole, aby wszyscy ludzie mogli podzielić się opłatkiem i 

życzyć sobie
WESOŁYCH ŚWIĄT

 
Wiesław Gębka

Wójt Gminy Choczewo

Krzysztof Łasiński
Przewodniczący

Rady Gminy Choczewo

PODZIĘKOWANIA
W imieniu mieszkańców Lublewa, chciałabym gorąco podziękować Wójtowi Panu Wiesławowi 

Gębce za pomoc, którą zorganizował dla naszej wsi. Podczas huraganu na ponad trzy dni zosta-
liśmy pozbawieni prądu i wody. Pan Wójt osobiście interesował się sytuacją mieszkańców, in-
terweniował w Zakładzie Energetycznym a także dostarczał wodę do gospodarstw domowych.

MIESZKANKA LUBLEWA

3 grudnia w Gdyni odbyło się spo-
tkanie samorządowców tworzących 
metropolitarne forum NORDA z par-
lamentarzystami. Obecni byli prezy-
denci, burmistrzowie, a także radni 
reprezentujący te samorządy. Dla sa-
morządowców Pucka spotkanie było 
tak ważne, że Rada Gminy stawiła 

się w komplecie.
Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa 

zaprezentował koncepcję przebiegu 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej (OPAT). Ma ona łączyć 
obwodnicę Trójmiasta w Gdyni z wę-
złem drogowym w Redzie i omijać 
dotychczasowy odcinek drogi krajo-

wej A6 między tymi miastami. Ist-
niejące połączenie jest przeciążone, 
zwłaszcza w sezonie letnim i znacz-
nie utrudnia ruch turystyczny. Sza-
cuje się, że natężenie ruchu na tym 
odcinku wynosi nawet 60 tysięcy po-
jazdów na dobę. Wybudowanie 

(cd na str. 2)

OPAT, A SPRAWA CHOCZEWSKA
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(cd ze str. 1)
OPAT-u ułatwiłoby komunikację dla 

turystów zmierzających w kierunku 
Pucka i Półwyspu Helskiego. Jedno-
cześnie więc, ruch samochodowy 
w kierunku Choczewa i Łeby był-
by znacznie łatwiejszy. Sprawa jest 
strategicznym celem samorządów 
skupionych w forum NORDA. Jest 
na tyle ważna, że powstał specjal-
ny zespół parlamentarny w sprawie 
OPAT-u. Jego inicjatorem jest poseł 
Stanisław Lamczyk, który był obec-
ny na spotkaniu w Gdyni. Razem z 

nim przybyli także inni pomorscy 
posłowie: p. Krystyna Kłosin, a także 
p. Teresa Hoppe oraz przedstawiciele 
innych posłów naszej ziemi.

5 grudnia odbyło się posiedze-
nie parlamentarnego zespołu, więc 
sprawa jest wciąż monitorowana i 
jest nadzieja na pozytywne jej roz-
strzygnięcie w Sejmie. Decyzja par-
lamentu jest istotna, ponieważ OPAT 
ma posiadać status drogi krajowej i 
powinien być finansowany z budże-
tu państwa, ponieważ szacowany 

koszt przekracza możliwości samo-
rządów NORDY, które jak dotychczas 
poniosły już koszty przygotowania 
projektu całej inwestycji.

Na zakończenie spotkania Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni, która jest 
liderem NORDY w imieniu zgroma-
dzonych zapewnił, że nasze samo-
rządy w sposób elegancki, ale bardzo 
stanowczy będą domagać się wpisa-
nia tej ważnej inwestycji w budżet 
krajowy.

Krzysztof Łasiński

Przedszkolaki z Gminy Choczewo 
dzięki zaproszeniu LGD „Bursztyno-
wy Pasaż” uczestniczyły w przedsta-
wieniu kukiełkowym „Bajki z malo-
wanej skrzyni”. W trakcie występu 
mogły zapoznać się z warsztatem 
pracy aktora lalkarza. Łącznie poje-
chało około 150 dzieci z przedszkola 
samorządowego i punktów przed-
szkolnych. Miejscem, w którym mo-
gły oglądać przedstawienie była sala 
widowiskowo – kinowa w Gniewi-
nie.
Kolejnym występem, na który po-

jechały dzieci było przedstawienie 
teatralne zawierające elementy tra-
dycji rybackiej pt. „Król rybak”. Orga-
nizatorem tego była LGR „Pradolina 
Łeby”. W spektaklu tym wzięły udział 
dzieci w wieku 6 - 7 lat. Łącznie poje-
chało około 140 dzieci. Miejscem wy-
stępu była również sala widowisko-
wa w Gniewinie.
Widząc zadowolenie naszych naj-

młodszych mieszkańców składam 
serdeczne podziękowania dla preze-
sów „Bursztynowego Pasażu” i „Pra-
doliny Łeby” oraz nauczycielom i 
opiekunom.
Przedstawienia były bezpłatne, a 

transport zapewniła Pomorska Ko-
munikacja Samochodowa (PKS). Bar-
dzo dziękujemy Panu Dyrektorowi 
PKS Adamowi Gallas z wsparcie nie 
tylko podczas tych wyjazdów, ale 
także innych organizowanych dla 
mieszkańców z naszej gminy: stra-
żaków do Gdańska i imprez mikołaj-
kowych.

/R.L./

Teatrzyki dla dzieci

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję wszystkim 

ludziom dobrej woli, przyjaciołom, 
kolegom i znajomym, którzy w 
dniu 26.08.2013 r. oddali honorowo 
krew, między innymi dla mnie.

Wierzę, że oddając ten życiodajny 
płyn, pomogliście Państwo zrege-
nerować moje zdrowie.

Ze szczególnymi pozdrowieniami 
dla wszystkich czytelników „Wieści 
choczewskich” –

Stanisław Gołąb

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA „ŁĄCZNIK”
W sobotę 30 listopada na parkingu 

przed Urzędem Gminy w Choczewie 
odbyła się druga wyprzedaż garażo-
wa.
– No cóż, spotkałam się ze słowami 

zachęty od wielu odwiedzających, 
ale tym razem po stronie sprzedają-
cych byłam sama. – mówi Maja Ga-
dowska, organizator imprezy – Or-
ganizację wyprzedaży zawieszam na 
okres zimowy i od marca przyszłego 
roku chciałabym zmobilizować wię-
cej osób do udziału w tej inicjatywie, 
głównie po stronie sprzedających, bo 
kupujących nie brakuje.
Udział w wyprzedaży w miesiącu 

marcu, byłby doskonałą okazją do 
pozbycia się niepotrzebnych przed-
miotów, przy okazji porządków wio-
sennych. Można je sprzedać lub wy-
mienić. Można też spotkać sąsiada, 
porozmawiać, a także poznać nowe 
osoby. Bo właśnie integracja społecz-

na jest jedną z idei wyprzedaży ga-
rażowej.

– Najbliższa wyprzedaż garażowa 
planowana jest na sobotę, 1 marca 
2014 r. Następna, tak by nie kolido-
wała z żadnym świętem czy innym 
ważnym wydarzeniem, będzie od-
bywała się w pierwszą sobotę każ-
dego miesiąca. Ogłoszenia ukażą 
się w „Wieściach choczewskich”, na 
stronie Urzędu Gminy, FB Biblioteki 
Gminnej oraz na plakatach w miej-
scach publicznych.

Serdecznie zapraszam do wzięcia 
czynnego udziału w następnej wy-
przedaży garażowej!

Tel. kontaktowy Maja Gadowska 
880 884 489
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PYTANIA DO WÓJTA
/w.w./: Okres Bożego Narodze-

nia to czas dobroczynności. W na-
szej gminie tradycją stała się akcja 
„Świąteczna Paczka”. Jak ocenia 
Pan jej tegoroczne efekty?

Wójt Wiesław Gębka: W pierwszy 
weekend grudnia, jak co roku odby-
ła się Świąteczna zbiórka żywności 
zorganizowana przez KGW Starbie-
nino pod patronatem Banku Żyw-
ności. Po raz drugi zorganizowano ją 
na terenie trzech gmin: Choczewo, 
Gniewino i Krokowa. Pomimo wielu 
problemów finansowych mieszkań-
ców naszej gminy, okazało się, że 
są oni wciąż hojni, gdyż udało się w 
tym roku pobić zeszłoroczny rekord 
i zebrać o 200 kg więcej różnorod-
nej żywności. Chciałbym w związ-
ku z tym serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy czynnie zaanga-
żowali się w tegoroczną akcję: przede 
wszystkim nieocenionym Paniom z 
KGW Starbienino wraz z szefową Pa-
nią A. Siemczuk, Sołtysom – p. Ma-
rzenie Drewa, p. Sabinie Fleming, 
p. R. Figuła, p. I. Goyke, p. A. Groen, 
Radnym – p. M. Liszniańskiemu, p. 
K. Łasińskiemu i p. W. Sewerynowi. 
Dziękuję również proboszczowi ks. 
Wojciechowi Szmeichel, z którym 
miałem przyjemność pełnić dyżur 
przy koszyku w jednym ze sklepów, 
Kierownik GOPS p. B. Mrówczyńskiej 
oraz harcerzom, a przede wszystkim 
właścicielom sklepów, na terenie 
których zbiórka się odbyła, a miesz-
kańcom, którzy włączyli się w akcję, 
za ich ofiarność.

/w.w./:W tym czasie także swoje 
spotkanie miały osoby niepełno-
sprawne. Ono również wpisało się 

już w kalendarz corocznych wyda-
rzeń naszej gminy.
Wójt W. Gębka: Tegoroczne Spo-

tkanie Opłatkowe przeszło nasze 
wszelkie oczekiwania, gdyż przybyło 
na nie blisko 200 osób – najwięcej w 
historii organizowania tych spotkań.
Dziękuję sponsorom, dzięki któ-

rym można było zorganizować to 
spotkanie – firmie Lane Energy Po-
land, poszukującej na terenie naszej 
gminy gazu łupkowego, angażującej 
się również we wszelkie inicjatywy 
społeczne, reprezentowanej na spo-
tkaniu przez Panów Tima Hardinga i 
Tomasza Gryżewskiego, a także Fun-
dacji „Pan Władek” z Gdańska, który 
jak zwykle wraz z małżonką zaszczy-
cił nas swoją obecnością. Dziękuję 
za przybycie księżom z naszej i są-
siednich parafii: ks. W. Szmeichel, 
ks. T. Juchniewiczowi, ks. T. Knut i 
ks. Dawidowi Rożek. Serdeczne po-
dziękowania kieruję również do 
Zespołu „Uśmiech” z Domu Pomo-
cy Społecznej w Rudnie oraz Scholi 
„Genezareth” z Choczewa za oprawę 
muzyczną tego spotkania. Wyjątko-
we podziękowania należą się Panu 
Władkowi, który był duszą spotka-
nia, i który sprawił, że wszyscy nie-
pełnosprawni i zaproszeni goście do-
skonale się czuli i bawili.
Szczególnie wzruszającym momen-

tem takich świątecznych spotkań 
opłatkowych jest dzielenie się opłat-
kiem, kiedy to giną wszelkie bariery i 
uprzedzenia, a na twarzach pojawia 
się szczery i serdeczny uśmiech.
Chciałbym także, a może przede 

wszystkim podziękować Pani Ewie 
Świątek, która sfinalizowała te nasze 
przedświąteczne spotkania i od kil-
ku lat organizuje je już jako Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk Nadziei”. Jednak organiza-
cja tych spotkań nie byłaby możliwa, 
gdyby nie życzliwa gościnność Dy-
rektora Zespołu Szkół w Choczewie, 
p. A. Sobonia i jego pracowników – z 
kuchni i szatni.
Swoje podziękowania chciałbym 

skierować również do pracowników 
i Pani kierownik GOPS B. Mrówczyń-
skiej oraz do wolontariuszy ze Sto-
warzyszenia „Promyk Nadziei” – Ani 
i Paulinie Minga za pomoc przy ob-
słudze gości.
/w.w./: Na początku grudnia hu-

ragan Ksawery dotarł również do 
naszej Gminy. Czy sprawił nam 
dużo kłopotów?

Wójt W. Gębka: Zorganizowanie 
odśnieżania naszych dróg udało się 
moim zdaniem doskonale. Po raz 
kolejny sprawdził się nasz sposób 
podziału odpowiedzialności za od-
śnieżanie dróg gminnych. Okazał się 
on lepszy od systemu poprzedniego, 
a nawet od systemu oczyszczania 
dróg powiatowych i wojewódzkich. 
Był on na tyle dobry, że pomimo tak 
trudnej sytuacji, która miała miejsce 
podczas tamtej wichury, firmy któ-
re w czasie zimy odśnieżają gminne 
drogi, wsparły swoją pomocą odśnie-
żanie również dróg powiatowych i 
wojewódzkich, dzięki czemu zacho-
wały one praktycznie przez cały ten 
czas przejezdność. W związku z tym, 
że w tak trudnym czasie udało się na 
terenie gminy tak dobrze zorganizo-
wać odśnieżanie, myślimy o tym, by 
porozumieć się z właścicielami dróg 
powiatowych i wojewódzkich, i za 
odpowiednią opłatą przejąć od nich 
zimowe utrzymanie tych dróg, gdyż 
sądzę, że robilibyśmy to znacznie 
sprawniej i szybciej.
Huragan spowodował również 

przerwy w dostawie prądu i wody do 
odbiorców na terenie naszej Gminy. 
W niektórych miejscowościach prze-
rwy te były długotrwałe. W Lublewie, 
gdzie doszło do spalenia transfor-
matora, brak prądu i wody utrzymy-
wał się przez trzy dni. Należało więc 
tam szybko zareagować, gdyż wie-
lu mieszkańcom zaczęło brakować 
wody pitnej. W niedzielne przedpo-
łudnie rozwoziliśmy wodę wszyst-
kim tym, którzy jej potrzebowali. 
Przez cały czas trwania huraganu 
byłem do dyspozycji mieszkańców, 
odbierałem od nich telefony, stara-
jąc się reagować na każdy sygnał o 
złej sytuacji, kierując akcją pomocy 
dla mieszkańców. Byłem w stałym 
kontakcie z Dyrekcją Energi, aby w 
miarę możliwości przyspieszyć usu-
wanie awarii, które zdarzyły się na 
terenie naszej gminy, a w szczegól-
ności tej najdłużej trwającej – w Lu-
blewie.
W najtrudniejszym momencie 

wstrzymano również komunikację 
PKS, dlatego też dziękuję rodzicom 
uczniów uczących się w szkołach po-
nadgimnazjalnych za zorganizowa-
nie im powrotów ze szkół do domów. 
Dziękuję też strażakom za podejmo-
wane przez nich interwencje na dro-
gach i usuwanie powalonych drzew 
i konarów.
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NOWY DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Od października Samorządowe 

Przedszkole w Choczewie ma nowe-
go Dyrektora. Jest nim Pani Renata 
Banaś.

/w.w./: Proszę powiedzieć parę 
słów o sobie.
Renata Banaś: Odkąd pamiętam, 

zawsze chciałam zostać nauczy-
cielem. Sadzę, że to jest to, co mnie 
pasjonuje, ciekawi, daje radość. W 
ten sposób mogę pomagać dzieciom, 
wspierać rodziców, opiekunów. Co-
dziennie uśmiechnięte buźki dzieci 
dają mi energię, siłę do pracy, po-
czucie, że warto rano wstać z łóżka 
i cieszyć się każdym dniem. Wtedy 
nie patrzy się na to, że jest niecieka-
wa pogoda, że są różne problemy ży-
cia codziennego. Wówczas emanuje 
we mnie energia, uśmiech, pogoda 
ducha. A to wszystko za sprawą wła-
śnie pracy z dziećmi. Jestem po pro-
stu szczęśliwa – i to mi wystarcza. W 
pracy nauczyciela ważne jest odpo-
wiednie przygotowanie się do tej roli. 
Nie wystarczy tylko kochać dzieci, 
ale też trzeba mieć bardzo dobre po-
dejście do wychowanków, obszerną 
wiedzę, którą my jako nauczyciele 
przekazujemy w codziennej pracy. 
Staram się czynnie uczestniczyć w 
licznych, ciekawych formach kształ-
cenia doskonalającego, aby na naj-
wyższym poziomie skutecznie pod-
nosić poziom wiedzy, a tym samym 
starać się w największym stopniu ją 
przekazać dzieciom i rodzicom.

/w.w./: Jak zastała Pani Przedszko-
le? Czy poprzednia Pani Dyrektor 
przekazała wszystkie dokumenty i 
informacje dotyczące Przedszkola?

Renata Banaś: Odbierając przed-
szkole, jako nowy dyrektor powin-
nam mieć przekazaną całą doku-
mentację przedszkola, jak również 

powinnam spokojnie porozmawiać 
z Panią Bożeną Paździo o np. proble-
mach, ważnych sprawach jakie są 
w przedszkolu. Powinna być między 
nami obopólna chęć współpracy. Tak 
się niestety nie stało. Mimo moich 
próśb skierowanych do p. Bożeny 
Paździo, nie została mi przekazana 
dokumentacja przedszkola. Poinfor-
mowana zostałam tylko o tym, że 
dokumenty mam na półkach i tyle. 
Z komputera przedszkolnego wszyst-
kie dane przedszkola, cała dokumen-
tacja przedszkola, programy zostały 
usunięte… jaka przyczyna tego jest, 
nie wiem, a może po prostu nie war-
to nad tym myśleć. Nie było żadne-
go spisu dokumentów przedszkola, 
sprawdzenia ich, czy są w komple-
cie… nic. Po jakimś dłuższym czasie, 
przebywając na zwolnieniu lekar-
skim, p. Paździo wręczyła mi spis 
dokumentów, w których są braki. 
Jedynie przeprowadzono inwenta-
ryzację środków trwałych, środków 
trwałych w używaniu. Porosiłam p. 
Bożenę Paździo, aby następnego dnia 
poświęciła mi choć troszkę czasu na 
rozmowę, a w efekcie wręczyła mi 
zwolnienie lekarskie. I tak wyglą-
dała nasza współpraca. No cóż… W 
takiej sytuacji, jako nowy dyrektor, 
a przede wszystkim „człowiek” po-
czułam się niekomfortowo. Nie tak 
to wszystko powinno wyglądać. W 
efekcie tych wszystkich zdarzeń na 
pewno mam dużo do zrobienia, na-
prawienia i uzupełnienia.

Mimo tej trudnej sytuacji znala-
złam wsparcie w Paniach pracują-
cych w przedszkolu. Były miłe, sym-
patyczne, wyrozumiałe. Przyznam 
się, że bałam się, w jaki sposób mnie 
przyjmą, czy mnie zaakceptują. Na 
dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że 
są rewelacyjne, twórcze, z empatią, 
zawsze służą pomocą. Czuję się w 
ich gronie, jak w domu – rodzinnie 
(uśmiech na twarzy). Myślę, że w 
pełni możemy sobie ufać i liczyć na 
siebie. Dziękuję również innym oso-
bom, które mnie wspierały i nadal 
to czynią. Bez nich na pewno było by 
mi trudniej. Z przekonaniem, że jest 
„ktoś” na kogo można zawsze liczyć 
jest niezastąpione i buduje wiarę we 
własne siły.

/w.w./: Jak w tej chwili funkcjo-
nuje Przedszkole i jakie ma Pani 
nowe pomysły na jego działanie?
Renata Banaś: Podejmując decyzję o 

przystąpieniu do konkursu na stano-
wisko dyrektora zdaję sobie sprawę z 
ponoszenia odpowiedzialności za ca-
łokształt funkcjonowania placówki. 
Funkcja dyrektora przedszkola jest 
funkcją szczególną, gdyż musi łączyć 
w sobie umiejętność zarządzania na 
wielu płaszczyznach: administra-
cyjnej, kadrowej, ekonomicznej, pe-
dagogicznej, społecznej, jak również 
bycia czynnym nauczycielem. Pro-
wadzona przez mnie placówka bę-
dzie przyjazna dzieciom, rodzicom i 
pracownikom. Sprzyjać temu będzie 
tworzenie miłej atmosfery w pra-
cy, realizowanie wspólnych celów 
i ustaleń całej społeczności przed-
szkolnej. Jako dyrektor będę otwar-
ta wobec inicjatywy pracowników i 
rodziców oraz pobudzać i wspierać 
twórcze pomysły i umożliwiać im 
przyjmowanie odpowiedzialności w 
określonych sytuacjach i obszarach 
działania. Na dzień dzisiejszy pod-
niosła się atrakcyjność zajęć dodat-
kowych. Zajęcia prowadzone są z na-
uczycielami wykwalifikowanymi i z 
pasją. Ponadto rozpoczęłam program 
edukacyjno-korekcyjny z elemen-
tami karate tradycyjnego „Na polu 
kultury” we współpracą z senseiem 
Mirosławem Ellwartem i p. Małgo-
rzatą Zabrocką (Baranowską) zdo-
bywczynią Pucharu Świata w 2013 
r. Od stycznia 2014 r. wraz z p. Beatą 
Ptasińską-Jabłońską będę koordyna-
torem w/w programu dla dzieci 

(c.d. na str. 7)
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(c.d. ze str. 6)
przedszkolnych i klas 0-3 szkoły 

podstawowej w Choczewie. Oczywi-
ście pomocą służył również p. An-
drzej Soboń, na którego zawsze moż-
na liczyć i za to bardzo dziękuję.

Działania „mojego” przedszkola 
będą miały na celu aktywizowanie 
społeczności lokalnej oraz promowa-

nie znaczenia edukacji przedszkolnej 
dla rozwoju społeczności. Chciała-
bym, by Samorządowe Przedszkole 
w Choczewie było zawsze przyjazne i 
atrakcyjne dla dzieci i ich rodzin.

Moje życie poświęcam swojej pracy, 
dzieciom, rodzicom. Kocham to, co 
robię, jestem nauczycielem z powo-
łania mającym bogate doświadcze-

nie w pracy z dziećmi i ludźmi.

Wierzę, że spełnię się też w roli dy-
rektora – tylko dajcie mi szansę.

/w.w./: Serdecznie dziękuję za 
rozmowę i życzę powodzenia w re-
alizowaniu wszelkich planów doty-
czących prowadzenia przedszkola.

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,

jest tym, co naprawdę warto robić”
Carroll Lewis

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
W dniach 29.11-01.12. 2013 r., w przededniu Między-

narodowego Dnia Wolontariusza obchodzonego na 
całym świecie 5 grudnia, 70 wolontariuszy z tere-
nu Gminy Choczewo wzięło udział w ogólnopolskiej 
akcji Banków Żywności, zbierając w wielu sklepach 
naszej Gminy produkty żywnościowe przeznaczone 
na świąteczną pomoc dla najbardziej potrzebują-
cych.

Akcję pod patronatem Banku Żywności od pięciu 
lat organizuje w Gminie Choczewo Koło Gospodyń 
Wiejskich w Starbieninie. W tym roku po raz drugi 
zbiórka żywności była przeprowadzana wraz z są-
siednimi Gminami: Gniewino i Krokowa.

Bezinteresowna ofiarność wszystkich darczyńców 
sprawi, że tegoroczne Święta dla wielu mieszkań-
ców naszej gminy będą szczęśliwsze i radośniejsze.

Pani Bożena Mrówczyńska, Pani Małgorzata Mrulewicz, Pani Aniela Siemczuk, Pan Robert Lorbiecki oraz Pan 
Krzysztof Łasiński podjęli wspólną decyzję o wyborze rodzin i osób, do których trafi w tym roku Szlachetna Paczka.

/w.w./

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Choczewskie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „PROMYK NA-
DZIEI” informuje, że w dniu 30.11.2013 
r. w Zespole Szkół w Choczewie odby-
ło się „Spotkanie opłatkowe” dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 
z Gminy Choczewo.

W spotkaniu wzięło udział prawie 
200 osób, w tym: od 0 do ponad 80-
go roku życia - około 160 osób niepeł-
nosprawnych. Na spotkanie przybyli 
również zaproszeni goście. Między 
innymi: Radny Powiatu - Wacław Se-
weryn, Wójt Gminy Choczewo - Wie-
sław Gębka, Z-ca Wójta - Robert Lor-
biecki, Przewodniczący Rady Gminy 
- Krzysztof Łasiński, Ks. Proboszcz – 
Wojciech Szmeichel, niektórzy Radni 
Gminy oraz Sołtysi.

Głównym Sponsorem była Firma 
Lane Energy Poland z Warszawy, 
która oprócz obiadu dla wszystkich 
uczestników spotkania, ufundowała 
paczki, które zostały rozdane na spo-
tkaniu, a także rozwiezione do osób 
chorych leżących.

Chciałabym w imieniu Zarządu bar-
dzo serdecznie podziękować niektó-
rym Sołectwom, którym nie jest obo-
jętny los osób niepełnosprawnych i 
chorych, a są to: Sołectwo Choczewo, 
Sołectwo Kopalino-Lubiatowo, Sołec-
two Starbienino, Sołectwo Ciekocino, 
Sołectwo Kierzkowo, Sołectwo Jacko-
wo, Sołectwo Choczewko, Sołectwo 
Zwartowo. Dziękuję również Paniom 
z KGW Sasino, KGW Starbienino, 
KGW Choczewo, które przygotowały 
potrawy goszczące tego dnia na sto-

łach.

Składamy także ogromne podzię-
kowania Dyrektorowi Szkoły Panu 
Andrzejowi Soboń, Panu Krzysiowi - 
kucharzowi, Paniom sprzątaczkom, 
a także Paniom z GOPS-u za okazaną 
pomoc w przygotowaniu spotkania, 
w nakrywaniu stołów, roznoszeniu 
dań, itp. Dziękujemy również Fun-
dacji „Pan Władek” z Gdańska za 
przywiezienie Zespołu muzycznego 
„Uśmiech” z Tczewa, a także naszej 
niezawodnej Scholi „Genezareth”.
Pragniemy również podziękować 

członkom naszego Stowarzyszenia, 
którzy także przygotowali ciasta lub 
inne smakołyki na stół. Ogromnie 
dziękujemy wszystkim tym, których 
nie wymieniliśmy, a którzy też zaan-
gażowali się w pomoc i organizację 
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tego spotkania.

Dla części osób niepełnosprawnych, 
które przybyły na spotkanie był to 
jedyny opłatek oraz upominek, jaki 
otrzymali. Tegoroczne - piąte już 
nasze Spotkanie Opłatkowe było jak 
każde poprzednie bardzo radosne 
i wzruszające. Jednak należałoby 

w tym miejscu przypomnieć o tej 
pierwszej Wigilii dla osób niepeł-
nosprawnych, którą zorganizował 
wraz z KGW Starbienino w swoim 
gospodarstwie, jeszcze jako sołtys - 
Pan Wiesław Gębka, i podziękować 
mu serdecznie za podjęcie wówczas 
tej szlachetnej inicjatywy.

Atmosfera tegorocznego spotkania 
była bardzo miła, sympatyczna i ro-
dzinna, a jeśli komuś się nie podoba-
ło i był niezadowolony lub nie spełni-
liśmy jego oczekiwań, to za wszelkie 
niedociągnięcia z naszej strony prze-
praszamy.

ZARZĄD

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku…”
3 grudnia obchodzony jest Mię-

dzynarodowy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych. Został on ustanowio-
ny w 1992 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych. 
Ustanawiając Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ 
chciała zwrócić uwagę na problemy 
tej grupy społecznej i podkreślić ko-
nieczność działań na rzecz integra-
cji osób niepełnosprawnych z resztą 
społeczeństwa. W Polsce jest blisko 
5,5 mln osób niepełnosprawnych….

„To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,

przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.”

W przededniu Święta wszystkich 
osób niepełnosprawnych – w dniu 
30 listopada, Stowarzyszenie „Pro-
myk Nadziei” zorganizowało już po 
raz piąty Spotkanie Opłatkowe, któ-
re każdego roku stają się dla osób 
niepełnosprawnych z naszej Gmi-
ny okazją nie tylko do przeżywania 

wyjątkowego nastroju Świąt Bożego 
Narodzenia, ale także do porozma-
wiania, do wspólnego śpiewania i 
do spędzenia popołudnia w miłym 
towarzystwie.

W bożonarodzeniowy nastrój gości 
wprowadzały występy Scholi „Gene-
zareth” z Choczewa, który śpiewał 
kolędy i pastorałki. Natomiast zespół 
„Uśmiech” z Domu Pomocy Społecz-
nej w Rudnie i Pan Władek z Funda-
cji „Pan Władek” z Gdańska zaprosił 
wszystkich do wspólnej wesołej za-
bawy. Nie zabrakło również wystę-
pów Marty, Magdy i Damiana, którzy 
tym razem zaśpiewali dla wszyst-
kich zebranych kolędy.

Jednak najważniejszą częścią spo-
tkania było wzajemne składanie 
życzeń i podzielenie się opłatkiem 
– symbolem zgody i pojednania. Ra-
dosna, życzliwa i rodzinna atmosfe-
ra towarzyszyła wszystkim podczas 
tego wyjątkowego popołudnia.

W spotkaniu brali udział Wójtowie, 
Radni, Sołtysi z Gminy Choczewo, 
Księża z Parafii Choczewo, Wierzchu-
cino i Białogóra, Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z naszej Gminy, a także 
przedstawiciele głównego sponsora, 
dzięki którego hojności spotkanie 
to mogło się odbyć. Rolę gospodarzy 
pełnili Pani Ewa Świątek, Prezes Sto-
warzyszenia „Promyk Nadziei” oraz 
Pan Andrzej Soboń Dyrektor Zespołu 
Szkół w Choczewie.

Coroczne spotkanie opłatkowe jest 
dla wszystkich zawsze ogromnym 
przeżyciem. Zapewne wiele osób, 
które uczestniczyły w tym wyjątko-
wym spotkaniu wracało do swoich 
domów z pewnym niedosytem, że 
tego czasu spędzanego razem wciąż 
jest za mało.

Dziękujemy wszystkim, którzy zor-
ganizowali to spotkanie oraz tym, 
którzy na nie przybyli.

/w.w./
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ATOMOWY AUTOBUS W CHOCZEWIE
Atomowy Autobus to mobilne labo-

ratorium, w którym w przystępny 
sposób prezentowana jest wiedza 
z zakresu fizyki jądrowej, chemii i 
energetyki. Pomysłodawcami i re-
alizatorami wszystkich pokazów są 
młodzi entuzjaści nauk ścisłych sku-
pieni w Fundacji Forum Atomowe, 
których celem jest edukacja i infor-
macja społeczna w dziedzinie poko-
jowego wykorzystania energii jądro-
wej oraz popularyzacja fizyki i nauk 
pokrewnych.

W tym roku, dnia 26 listopada, Ato-
mowy Autobus odwiedził Gminę Cho-
czewo po raz drugi. Tym razem spo-
tkania i pokazy odbyły się również w 
Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w 
Choczewie. Przed południem ucznio-
wie mogli wysłuchać ciekawego wy-

kładu oraz wziąć udział w interesu-
jących pokazach, m.in. w pokazie 
wytwarzania energii na różne spo-
soby, czy pokazie mierzenia promie-
niowania specjalnym urządzeniem, 
zwanym licznikiem Geigera. Jed-
nak największą furorę wśród dzieci 
i młodzieży jak zwykle zrobiły efek-
towne pokazy chemiczne – „ciężkie” 
bańki mydlane, suchy lód i „koloro-
we” reakcje w szklanych kolbach.

Podczas wizyty ekspertów z Atomo-
wego Autobusu w szkole, dla uczniów 
którzy uczestniczyli w Szkółce Że-
glarskiej na Jeziorze Żarnowieckim 
sponsorowanej przez PGE EJ 1, został 
przeprowadzony Konkurs Wiedzy o 
Energii Jądrowej i Promieniowaniu 
Jonizującym.

Główną atrakcją tegorocznej tra-
sy Atomowego Autobusu był pokaz 
rozszczepienia jądra uranu. Była to 
trójwymiarowa animacja, tzw. pira-
mida holograficzna umożliwiająca 
oglądanie przedstawionego przed-
miotu z każdej strony, do obejrzenia 
której nie trzeba było wkładać spe-
cjalnych okularów.

Po godzinie 16 odbyło się spotkanie 
otwarte dla wszystkich mieszkań-
ców, podczas którego można było 
obejrzeć pokazy z dziedziny fizyki i 
chemii, zapoznać się z materiałami 
na temat energetyki jądrowej, zoba-
czyć model elektrowni jądrowej oraz 
zadawać pytania, by rozwiać wszel-
kie wątpliwości dotyczące energii ją-
drowej.

/w.w./

65-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
W GDYNI

W dniach 29-30 listopada 2013 r. 
Szkoła Podstawowa Nr 24 w Gdyni 
uroczyście obchodziła swoje 65-le-
cie. W ramach obchodów, w dniu 
29.11.2013 r. odbył się uroczysty apel 
uświetniony występami uczniów 
tej szkoły. Pośród zaproszonych na 
tę wyjątkową uroczystość gości byli 
również przedstawiciele Gminy Cho-

czewo.
Od kilku lat wychowankowie szko-

ły wraz z nauczycielami i rodzica-
mi przyjeżdżają do naszej Gminy na 
tzw. zielone szkoły, co zaowocowało 
zawarciem wielu znajomości i przy-
jaźni.
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu 

życzymy Dyrekcji, Nauczycielom, 

Pracownikom oraz Uczniom dalsze-
go pomyślnego rozwoju Szkoły, sa-
tysfakcji z podejmowanych przedsię-
wzięć a także sukcesów zawodowych 
i edukacyjnych. Niech to wyjątkowe 
Święto będzie dla Państwa chlubą i 
powodem do dumy.

/w.w./
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SIŁACZE W CHOCZEWIE
Mimo szalejącego orkanu „Ksa-

wery” na terenie Pomorza, dnia 7 
grudnia mieliśmy okazję obejrzenia 
Zawodów Strongman. Zawody odby-
wały się na hali sportowej Zespołu 
Szkół w Choczewie. Sędzią głównym 
zawodów był światowej klasy za-
wodnik pan Sławomir Toczek. Mimo 
dwóch „zaćmień” elektryczności 
zawody przebiegały bez większych 
problemów. Niestety przez kiepską 
sytuację na drogach na zawody nie 
była w stanie dojechać grupa karate 
z Wicka.

Po oficjalnym otwarciu turnieju 
przez Wójta Gminy Choczewo – pana 
Wiesława Gębka, zawodnicy stanę-
li do 8 konkurencji wymagających 
dużego wysiłku i użycia dodatko-
wych pokładów siły fizycznej, jak i 
psychicznej. Widownia gorąco do-
pingowała uczestników, a ci niesie-
ni dopingiem zaliczali kolejne kon-
kurencje. Ostatecznie zwycięstwo 
przypadło panu Marcinowi Kacner-
skiemu, za sprawą którego zawody 
zostały zorganizowane właśnie u 
nas. Puchary, medale oraz podzięko-
wanie zawodnikom i organizatorowi 

wręczył Przewodniczący Rady Gminy 
– pan Krzysztof Łasiński. Po skończo-
nych zawodach na zawodników cze-
kał poczęstunek przygotowany przez 
naszego choczewskiego restauratora, 
pana Henryka Milewicza – kierowni-
ka Restauracji „Pod Kasztanem”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
sponsorom za pomoc w zorganizo-
waniu zawodów, a także Dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Choczewie – panu 
Andrzejowi Soboń za udostępnienie 
hali na potrzeby organizacji turnieju.

/A.W./

„Zanim cudze chwalić zaczniecie – swoje 
poznajcie”

A zaczęło się zwyczajnie: ktoś zapy-
tał mnie, czy znam tragiczną historię 
Piaśnicy i czy tam byłam. Z zażeno-
waniem stwierdziłam, że słyszałam 
o tamtejszych grobach pomordowa-
nych w czasie wojny i chciałabym 
tam pojechać.

Znajomy zaczął mi opowiadać o 
tych strasznych czasach i to spowo-
dowało, że w jednej chwili zapadła 
decyzja – muszę tam pojechać ale 
nie sama. Takich, jak ja, którzy nie 
„dotknęli” otaczającej nas historii 
jest więcej.

30 listopada 2013r nasze Koło Gospo-
dyń Wiejskich Sasino wraz z mężami 

(c.d. na str. 11) 

KGW SASINO
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KGW SASINO W STARYM POLU
11 grudnia 2013 roku w Starym Polu 

za Malborkiem odbyła się przed-
świąteczna uroczystość pod nazwą 
„Pomorski stół bożonarodzenio-
wy”. 30 kół gospodyń wiejskich z 
całego województwa prezentowało 
swoje potrawy wigilijne i świątecz-
ne na pięknie nakrytych stołach. 
My – KGW-uszki z Sasina: Gabrysia 
Niemiec, Krysia Stefańska i Gienia 
Kramek reprezentowałyśmy gminę 
Choczewo. Wszystkie Koła Gospo-
dyń Wiejskich otrzymały nagrody za 
uczestnictwo. Dodatkowo komisja 

wyłoniła 6 najciekawszych stołów. 
Stół przygotowany przez nas podobał 
się bardzo i dlatego znalazłyśmy się 
w grupie 6 wyróżnionych.

Dużym przeżyciem było wysłucha-
nie opowieści przedstawiciela Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Malborku 
na temat: „Z kolędą przy świątecz-
nym stole czyli rzecz o podarkach 
i rodzinnych pogwarkach”. Staro-
polski przegląd grup kolędniczych 
spowodował, że atmosfera stała się 
prawdziwie świąteczna. Było wspól-

ne śpiewanie kolęd. Pięknym prze-
słaniem zakończono uroczystość w 
Starym Polu: „Bóg się narodził w be-
tlejemskim żłobie, lecz biada jeśli nie 
narodził się w Tobie”. Bardzo dzięku-
jemy panu vice-wójtowi Robertowi 
Lorbieckiemu za to, że był z nami w 
roli przedstawiciela Gminy i naszego 
kierowcy.

Przewodnicząca KGW w Sasinie
Genowefa Kramek

(c.d. z str. 10)
i synami, a także przedstawicielka-

mi innych wiosek m.in.: Słajszewa, 
Biebrowa, Kierzkowa, Kostkowa, wy-
ruszyło do Piaśnicy. Opowieści prze-
wodnika spotęgowały jeszcze bar-
dziej doznawane przez nas odczucia. 
Najbardziej zbulwersowało nas to, że 
w tak strasznych czasach, to sąsiedzi 
sąsiadom zgotowali taki los. Sąsiedzi 
konfidenci wręcz przygotowywali 
Hitlerowcom listy inteligencji pol-
skiej (księży, zakonnic, nauczycieli, 
sędziów).

Pomnik pomordowanych w Piaśni-
cy robi ogromne wrażenie, jednakże 
przytłaczającym widokiem jest po-
mnik zamordowanych dzieci. Jest 
to łóżeczko-kołyska z odrzuconą koł-
derką i poduszeczką, symbolizujące 
wyrwane w czasie snu śpiące dzie-
ciątko i uśmiercone w okrutny spo-
sób.

Gdy opuszczaliśmy piaśnicki las, 
który szumi jakoś inaczej – chyba 
nuci kojące pieśni – dyskutowaliśmy 
o sumieniach ludzi, którzy zdradzali. 
Jeśli żyją do tej pory, jakimi są ludź-
mi!?

Zobaczyliśmy „Mały Katyń”, tylko 
tam Polską Inteligencję mordowało 
radzieckie wojsko, a w Piaśnicy Hi-
tlerowcy.

Kolejnym etapem naszej wyciecz-
ki było zwiedzanie Wejherowa. Nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że to 

miasto ma tak bogatą historię. 
Ogromne wrażenie zrobiła na nas 
legenda opowiadająca, jak powstało 
miasto. Jesteśmy dumni, że nie tylko 
usłyszeliśmy o założycielu Wejhero-
wa lecz także mogliśmy zobaczyć w 
podziemiach Klasztoru Franciszka-

nów odkryty grobowiec założyciela 
miasta: Jakuba Wejhera, jego dwie 
żony i córki.

Na zakończenie nasuwa się taki 
wniosek: często jesteśmy dumni, 
że organizujemy duże, dalekie wy-
cieczki aby zobaczyć coś ciekawego, 
gdyż jest to atrakcyjne. Okazało się 
jednak, że wycieczka do Wejherowa 

może być równie ciekawa i o ile tań-
sza.

Nie zdążyliśmy zwiedzić Kalwarii 
Wejherowskiej. Umówiliśmy się z 
naszym przewodnikiem – panem 
Patrykiem Kwidzyńskim na wiosnę 
na kilkugodzinne zwiedzanie tego 
miejsca.

/G.K./
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWKO

ŚWIETLICA W CHOCZEWKU
Jak już Państwo wiadomo, w związ-

ku ze zbliżającą się realizacją budo-
wy farmy wiatrowej na terenie gm. 
Choczewo, firma Windcom Sp. z o. o. 
wraz z inwestorem docelowym fir-
mą PROKON New Energy Poland Sp. z 
o. o., wystąpiły naprzeciw potrzebom 
mieszkańców sołectwa Choczewko i 
Kurowo, gdzie zrealizowanych zosta-
nie siedem turbin wiatrowych.

Dzięki szczególnemu zaangażo-
waniu Prezesa Leszka Szymańskie-
go, Wiceprezesa Jacka Lipowskiego, 
Radnej, p. Sylwii Kropidłowskiej oraz 
Prezesa Mirosława Dziamskiego, zo-
stała sfinansowana budowa budyn-
ku socjalnego w postaci świetlicy. Na 
200 m kw. powstaną nowoczesne po-
mieszczenia przeznaczone na wszel-
kiego rodzaju potrzeby społeczne 
(uroczystości, imprezy, obchody itp.). 
Budynek wyposażony jest w dwa 
pomieszczenia główne, w tym: sala 
kominkowa oraz w zaplecze sanitar-
no-socjalne. Od momentu wkopania 
kamienia węgielnego przez p. Pre-
zesa Leszka Szymańskiego wraz z p. 
Wójtem Wiesławem Gębką, udało się 
sprawnie i szybko zakończyć budowę 
stanu surowego zamkniętego świe-
tlicy przed końcem bieżącego roku. 

W dniu 03 grudnia wykonano pa-
miątkowe zdjęcie w składzie: Członek 
Rady Sołeckiej p. Danuta Sawicka, 
Prezes Leszek Szymański, Wójt Wie-

sław Gębka, Prezes Mirosław Dziam-
ski, Radna p. Sylwia Kropidłowska 
oraz Wiceprezes Jacek Lipowski.

Inwestorzy liczą na dalszą owocną 
współpracę z lokalną społecznością i 
władzami samorządowymi w trak-
cie realizacji farmy wiatrowej na te-
renie naszej gminy oraz korzystając 
z okazji życzą wszystkim mieszkań-
com Wesołych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wszelkiej pomyślności w 
Nowym Roku.

/J.L./

Za szczególne dotychczasowe za-
angażowanie w budowę świetlicy 
w Choczewku na ręce p. Leszka Szy-
mańskiego, p. Jacka Lipowskiego, 
p. Mirosława Dziamskiego, p. Syl-
wii Kropidłowskiej oraz wszystkich 
mieszkańców Choczewka i Kurowa 
składam serdeczne podziękowania 
i życzę szybkiego doprowadzenia 
obiektu do użytkowania.

Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka

SOŁECTWO CHOCZEWO

SPOTKANIE KOŁA GOSPODYŃ I RADY SOŁECKIEJ
Dnia 04 grudnia w Restauracji „Pod 

Kasztanem” w Choczewie na wspól-
nym obiedzie spotkali się członkowie 
Kółka Rolniczego – KGW Choczewo i 

Rady Sołeckiej Sołectwa Choczewo, 
aby porozmawiać o działalności i 
inicjatywach zrealizowanych w mi-
nionym roku, a przede wszystkim 

aby zaplanować organizowanie ko-
lejnych wspólnych imprez na przy-
szły rok.
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Jak co roku, tak i tym razem do 
dzieci z Sołectwa Choczewo przy-
był długo oczekiwany gość - ŚWIĘTY 
MIKOŁAJ. Jest to dobry znak, świad-
czący o tym, że wszystkie dzieci były 
grzeczne i zasłużyły na prezenty. 
Poza tym obecność Świętego Mikoła-
ja zawsze zapowiada nadejście Świąt 
Bożego Narodzenia…

Impreza zorganizowana przez Soł-
tysa i Radę Sołecką, tym razem od-
była się trochę później niż zwykle, bo 
dopiero 14 grudnia, jednak to małe 
spóźnienie nie miało wpływu na fre-
kwencję i dobrą zabawę. Obecność 
Św. Mikołaja, który obdarował dzieci 
prezentami, wzbudziła radość i wy-
wołała na twarzach dzieci uśmiech.
Dla najmłodszych zorganizowa-

no gry i konkursy, a dla wszystkich 
wspólną zabawę przy muzyce DJ-a 
Wiesia. Święty Mikołaj zaprosił dzie-
ci do wspólnego zdjęcia a potem za-
grał z nimi w piłkę.

Dzieci z ogromną radością zaprosiły 
św. Mikołaja za rok, obiecując, że cze-
kając na niego będą bardzo grzeczne!
Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w 

roku!
/w.w./

MIKOŁAJKI W SOŁECTWIE CHOCZEWO
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SOŁECTWO KIERZKOWO

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
W KIERZKOWIE

W pierwszych tygodniach zajęcia 
i zabawy w świetlicy w Kierzkowie 
miały na celu zintegrowanie grupy, 
poznanie zasad wspólnej pracy i obo-
wiązujących regulaminów. 

Podczas kolejnych spotkań realizo-
wane były elementy programów pro-
filaktycznych dotyczących zdrowia, 
bezpieczeństwa, zagrożeń cywiliza-
cyjnych i kultury zachowań. Prowa-
dzono również zajęcia artystyczne 
umożliwiające poznanie technik 
wykonywania prac plastycznych. W 
ostatnich tygodniach dzieci wykona-

ły gazetki ścienne, takie jak „Nasze 
prace”, „Jesień”, „Zima”. Dużym zain-
teresowaniem uczestników cieszy-
ły się zorganizowane w listopadzie 
konkursy: recytatorski „Brzechwa 
i Tuwim - ulubieni poeci”, literac-
ki „Moje ulubione fragmenty prozy” 
oraz plastyczny „Zima tuż-tuż”. W 
świetlicy dzieci miały także możli-
wość korzystania z różnego rodzaju 
gier planszowych rozwijających kre-
atywne myślenie, spostrzegawczość 
czy zdobyte umiejętności. Podczas 
spotkań opiekunowie pomagali dzie-
ciom w nauce i odrabianiu zadań 

domowych. W ostatnich miesiącach 
młodzież z Kierzkowa miała okazję 
uczestniczyć w wyjazdach do kina 
w Rumi na filmy: „Wałęsa. Człowiek 
z nadziei” w reżyserii Andrzeja Waj-
dy, „Mój biegun” w reżyserii Marcina 
Głowackiego.

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

/I.R./

WIERZBA TO NIE TYLKO BIOMASA…
Dnia 09.12.2013 r. w Sali Centrum 

Informacji Turystycznej Urzędu Gmi-
ny w Choczewie odbył się wykład 
na temat biomasy zorganizowany 
przez Kółko Rolnicze – Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Kierzkowie w ra-
mach projektu „Wierzba to nie tylko 
biomasa – organizacja warsztatów 
rękodzielniczych na terenie Gminy 
Choczewo”. Projekt ten ma na celu 
podnoszenie świadomości ekologicz-
nej społeczności lokalnej poprzez or-
ganizację spotkań o charakterze edu-
kacyjnym i warsztatowym.
Wykład, w oparciu o dokument pn. 

„Projekt założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe” opracowany na po-
trzeby Gminy Choczewo w 2007 roku, 
przygotowała i prowadziła Pani Do-
rota Borówka. W krótkiej prezentacji 
przedstawiła również zalety bioma-
sy jako surowca do produkcji energii 
oraz proces wytwarzania materiału 
w formie pelletu lub brykietu goto-
wego użycia.
Na spotkanie przybyli zaprosze-

ni goście – Pani Ewa Podlesińska z 
Polskiego Klubu Ekologicznego, któ-
ra w paru słowach opowiedziała o 

zrównoważonym rozwoju i rozsąd-
nym korzystaniu ze środowiska, 
oraz Pan Mirosław Marcinkiewicz 
z Gminy Gniewino, który podzielił 
się doświadczeniami tejże Gminy w 
uprawie wierzby energetycznej i wy-
korzystywaniu jej jako biomasy w 
ogrzewaniu budynków użyteczności 
publicznej.
W spotkaniu uczestniczyła rów-

nież młodzież gimnazjalna z Zespołu 
Szkół w Choczewie.

/w.w./

SOŁECTWO KOPALINO

MIKOŁAJKI W SOŁECTWIE
KOPALINO-LUBIATOWO

Jak każdego roku, tak i w tym, w 
naszym sołectwie odbyło się spotka-
nie mikołajkowe. W spotkaniu wziął 
udział Wójt Wiesław Gębka, Prezes 
OSP Kopalino Henryk Domaros oraz 
Komenda Hufca ZHP Koło. Prezes OSP 

wręczył specjalne podziękowania dla 
naszych gości z Koła, którzy co roku 
specjalnie dla naszych dzieci poko-
nują 344 km by umilić im spotkanie 
z Mikołajem.
Spotkanie odbyło się 05 grudnia 

2013 roku dzięki uprzejmości Pana 
Michała Daszkiewicza w jego świe-
tlicy. Przybyło prawie czterdzieścioro 
pięcioro dzieci wraz ze swoimi rodzi-
cami.

(c.d. na str. 15)
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(c.d. ze str. 14)
Po dłuższym oczekiwaniu, przybył 

do nas Mikołaj, który rozdał najpierw 
dzieciom paczki przygotowane przez 
Radę Sołecką Sołectwa, a następnie 
przekazał naszym pociechom pre-
zenty przywiezione przez ZHP Koło. 
Po wizycie Mikołaja dzieci, zaczęły 
tańczyć i bawić się z Panią Radną.

Po około dwugodzinnym spotkaniu 
rodzice wraz z dziećmi udali się do 
swoich domów

Dziękujemy Panu Komendantowi 
Hufca hm. Leonardowi Jaroszew-
skiemu za przywiezienie dla naszych 
milusińskich paczek. Dziękujemy 

również Panu Krzysztofowi, Panu 
Bogdanowi oraz Wiktorowi, którzy 
towarzyszyli Panu Komendantowi.
Podziękowania należą się również 

Prezesowi OSP Kopalino, Wójtowi, 
którzy znaleźli czas, by nas odwie-
dzić w tym dniu oraz Panu Micha-
łowi za udostępnienie nam swojej 
świetlicy.

Dziękujemy Mikołajowi, który bez-
interesownie odwiedził nasze dzieci. 
Dziękujemy Pani Gosi, Wiktorii oraz 
Weronice za pomoc w przygotowa-
niu spotkania mikołajkowego.

A największe podziękowania należą 
się dzieciom, które przyszły na spo-

tkanie z Mikołajem.

Wiadomości z Sołectwa

Mamy jeszcze jedną dobrą wiado-
mość. W Powiatowym Konkursie 
„Piękna Wieś” w kategorii „Wieś nie 
będąca siedzibą Gminy” wieś Lubia-
towo zajęła III miejsce.

Dziękujemy przede wszystkim 
mieszkańcom za dbanie o swoje po-
sesje oraz o naszą wieś, dzięki któ-
rym zdobyliśmy to wyróżnienie. 
Dziękujemy również wszystkim, któ-
rzy zauważyli naszą miejscowość.

Życzenia Świąteczne
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku

życzy wszystkim mieszkańcom sołectwa
Rada Sołecka i Sołtys Sołectwa Kopalino – Lubiatowo
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SOŁECTWO ŁĘTOWO

MIKOŁAJKI W ŁĘTOWIE

SOŁECTWO STARBIENINO

MIKOŁAJKI W STARBIENINIE

SOŁECTWO ŻELAZNO

W tym roku wcześniej, bo czwarte-
go grudnia Mikołaj odwiedził dzieci 
w Łętowie. Razem z dziećmi, które 
przybyły na spotkanie z Mikołajem 

przyszli rodzice i zaproszeni goście 
- wójtowie Wiesław Gębka i Robert 
Lorbiecki. Mikołaj przyniósł paczki 
dla wszystkich dzieci z sołectwa, a 

dla dzieci, które opowiedziały wiersz 
lub zaśpiewały piosenkę Mikołaj 
przygotował słodką niespodziankę.

Dnia 15 grudnia w siedzibie Kaszub-
skiego Uniwersytetu Ludowego w 
Starbieninie odbyły się Mikołajki dla 
dzieci z miejscowości Lublewo, Lu-
blewko, Starbienino, Jackowo i Słu-
chowo. Świąteczną zabawę dla dzieci 
zorganizowała Firma Lane Energy 
Poland we współpracy z sołtysami 

sołectw, w których Firma prowadzi 
prace poszukiwawcze gazu łupkowe-
go.

W programie przewidziano wspól-
ne zabawy, zajęcia plastyczne, śpie-
wanie kolęd i oczywiście upominki 
dla wszystkich dzieci.

Z występem artystycznym wystąpi-
ły dzieci z Sołectwa Jackowo, śpiewa-
jąc tradycyjne kolędy i wprowadza-
jąc wszystkich w przedświąteczny 
nastrój. Po wspólnych tańcach i za-
bawach przyszedł czas na prezenty i 
wizytę Świętego Mikołaja.

/w.w./

W imieniu wszystkich korzystających z przystanku PKS w Przebendowie chciałabym serdecz-
nie podziękować Panu Stefanowi Wika za odnowienie tegoż przystanku i położenie przy nim 

płytek chodnikowych.
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S T O W A R Z Y S Z E N I E  „ S T E K ”

Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy organizatorem 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbędzie się w Choczewie na gminnych obiektach sportowych.

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:
 www.stek-choczewo.org.pl 

Serdecznie Pozdrawiam
Michał Bianga

Szef Sztabu
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”
Tel. 608 671 867

22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

II Sołecki Turniej w Kręgle
W ramach projektów: „Integra-

cja Mieszkańców Gminy Choczewo 
2013/2014” oraz „Gminna Rywaliza-
cja Sportowo-Rekreacyjna Choczewo 
2013” na przełomie października i li-
stopada odbył się II Sołecki Turniej w 
Kręgle, który został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie STEK „Wspólna 
Przyszłość”.

W turnieju uczestniczyło 46 drużyn 
z 13 Sołectw, ok. 200 zawodników 
(Sołectwo Słajkowo nie uczestniczy-
ło w turnieju). Turniej odbywał się w 
dwóch grupach: I – do 16 roku życia i 
II - powyżej 16 roku życia.

Wyniki Turnieju:
Grupa Młodsza:
I Miejsce – OSP Choczewo
II Miejsce – Zwartówko
III Miejsce – Łętowo
IV Miejsce – Jackowo
V Miejsce – ZHP II

VI Miejsce – Ciekocino II

Grupa Starsza:
I Miejsce – Starbienino
II Miejsce – Lubiatowo
III Miejsce – Gościęcino II
IV Miejsce – Stowarzyszenie Latar-

nik
V Miejsce – Gościęcino
VI Miejsce – Choczewo

Najlepsi zawodnicy w kategorii do 
16 roku życia:
Klaudia Szczerbińska -140 pkt., 

Maciej Orański-160 pkt.

Najlepsi zawodnicy w kategorii 
powyżej 16 roku życia:
Celina Świątek-234 pkt., Michał 

Detlaff-169 pkt.

Dziękujemy wszystkim Uczestni-
kom i kibicom za sportową i emocjo-
nującą rywalizację.

Dziękujemy Sołtysom i przedstawi-
cielom organizacji pozarządowych 
za wystawienie drużyn i czynny 
udział w Turnieju.

Dziękujemy Wszystkim członkom 
naszego Stowarzyszenia za pomoc w 
organizacji i przeprowadzeniu Tur-
nieju.

Dziękujemy Wszystkim Sponsorom 
i Darczyńcom.

Sponsorami Turnieju byli:
- p. Leszek Szymański - firma WIND-

COM Sp. z o.o.
- środki pieniężne otrzymane w ra-

mach „grantu gminnego” na rozwój 
kultury fizycznej oraz sportu wśród 
mieszkańców Gminy Choczewo
- środki pieniężne pochodzące ze 

zbiórki publicznej „Cegiełka”.
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S A M O R Z Ą D O W E  P R Z E D S Z K O L E 
W  C H O C Z E W I E

CHCESZ, ABY TWOJE DZIECKO ROZWIJAŁO SIĘ JESZCZE BARDZIEJ?

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin dodatkowych
w godz. 13.00 - 15.00 (ponad podstawę programową)

nasze przedszkole podnosi atrakcyjność zajęć
prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Oferujemy:
	   Język angielski - codziennie grupowo u „Starszaków” i „Maluszków”

•	 prowadzi p. Natalia Kozłowska        
	   Logopedię - 3 razy w tygodniu w grupie „Starszaki” 

                      - 1 raz w tygodniu w grupie „Maluszki” 
•	 prowadzi dyrektor p. Renata Banaś   

	  Psychologa - 1 raz w tygodniu
•	 prowadzi p. Katarzyna Pastusiak      

	  Pedagoga – w razie potrzeby – indywidualnie: dziecko-rodzic-pedagog
•	 prowadzi p. Iwona Ratajczak                

kontakt: 782 662 225
	  Zajęcia twórcze „Mały Artysta”  - w grupie „Maluszki”

                                                           - w grupie „Starszaki”
•	 prowadzi p. Magdalena Klabacha-Lica 

	  Zajęcia: improwizacje taneczne „Taneczne wariacje na cztery pory roku”– w 
grupie „Maluszki”

•	 prowadzi p. Iwona Chadrysiak             

 Zajęcia wokalno-muzyczne „Z nutką za pan brat” – 2 razy w 
              miesiącu w grupie „Maluszki”

•	 prowadzi  p. Mateusz Radziejewski         
Serdecznie zapraszam do przedłużania godzin pobytu dziecka
w Samorządowym Przedszkolu w Choczewie.
Naprawdę warto!!!

Dyrektor – Renata Banaś
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KARATE W PRZEDSZKOLU

Zajęcia karate w Choczewie

Dnia 10.12.2013 r. grupa starszaków z 
Samorządowego Przedszkola w Cho-
czewie wraz z uczniami klasy 0-3 SP 
Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w 
Choczewie uczestniczyli w spotkaniu 
mającym na celu przybliżenie dzie-
ciom i rodzicom sztuki walki - karate 
tradycyjnego, który jest w programie 
edukacyjno-korekcyjnym koordyno-
wanym m.in. przez p. Renatę Banaś 
i p. Beatę Ptasińska-Jabłońską. Spo-
tkanie prowadził p. Mirosław Ellwart 

uczeń mistrza Hidetaka Nishiyama, 
Prezes Karate Klubu Wejherowo. Na 
wstępie przedstawił, co oznacza sło-
wo karate – „pusta ręka”, czyli wal-
ka w samoobronie. Karate, to sztuka 
walki rozwijająca sprawność ogólną, 
psychikę, uczy szacunku do przeciw-
nika, współkształtuje charakter.

Gość spotkania p. Małgorzata Za-
brocka (Baranowska) – zdobywczyni 
Pucharu Świata (Lublin, 2013 r.) opo-

wiedziała krótko o sobie, o własnej 
motywacji do podjęcia wyzwania tak 
zaawansowanej nauki karate. Zapre-
zentowała się w pokazie elementów 
karate tradycyjnego, przedstawiła 
dwa filmy o tej tematyce.

Uczestnikiem spotkania był także 
uczeń kl. II szkoły podstawowej w 
Wejherowie – Seweryn, którego dzie-
ci też oglądały w krótkim pokazie.

/R.B./

Inicjator: Renata Banaś
Koordynatorzy programu: Renata 

Banaś i Beata Ptasińska-Jabłońska

Serdecznie zapraszamy do uczest-
niczenia w programie edukacyjno-
-korekcyjnym z elementami karate 
tradycyjnego „Na polu kultury” we 
współpracą z senseiem Mirosła-
wem Ellwartem i p. Małgorzatą Za-
brocką (Baranowską) zdobywczy-
nią Pucharu Świata (Lublin, 2013 r.).

ROZPOCZYNAMY OD STYCZNIA 2014 r.

Oferta kierowana jest do dzieci 
przedszkolnych od 5 lat i klas 0-3 

szkoły podstawowej w Choczewie. 
Zapraszamy również dzieci z po-

bliskich miejscowości.
Kontakt: 783267976 – Renata Banaś

Wstępne uzgodnienia:
Cena (uzależniona jest od liczby 

chętnych): 30 zł/miesiąc (4 spotka-
nia po 1 godz. zegarowej - 60 min), 
tj. 7,50 za godzinę. Płatne w całości, 
czyli 30 zł. Prowadzi p. Małgorzata 
Zabrocka (Baranowska). We współ-
pracy z dyrektorem Zespołu Szkół 
im. UE w Choczewie - zajęcia w sali 
korekcyjnej (z lustrami) w Zespole 
szkół im. UE w Choczewie.

Szczegóły zajęć, tj. grupy, dzień ty-
godnia, godzina, opłaty itp. podane 
będą później, gdyż to wszystko uza-
leżnione jest od ilości uczestników.

Zapisy i deklaracje uczestnictwa u 
wychowawczyni poszczególnej gru-
py przedszkolnej, szkolnej. Chętne 
dzieci z pobliskich miejscowości za-
praszam do zapisu telefonicznego 
oraz zgłoszenie się do szkoły (sekre-
tariatu) ZS w Choczewie po deklara-
cję udziału w zajęciach.

ZAPISY
do dnia 20 grudnia 2013 r.

Renata Banaś

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Pod koniec listopada uroczyście 

do grona przedszkolaków przyjęli-
śmy 12 nowych dzieci. „Pasowanie 
na przedszkolaka” miało charakter 
wyjątkowy i uroczysty. Tego dnia 
do przedszkola przybyli rodzice i 
najbliżsi wszystkich milusińskich. 
Wśród zaproszonych gości byli także 
Wójt Wiesław Gębka, Przewodniczą-

cy Rady Gminy Krzysztof Łasiński, 
radna Krystyna Olszowiec i kierow-
nik GZO Wioletta Syrewicz.
Pani dyrektor Renata Banaś zapro-

siła przybyłych gości na występy. 
Swoje umiejętności zaprezentowały 
najpierw maluchy, a po nich wystą-
piły starszaki. Obie inscenizacje były 
przepełnione śpiewem i tańcem, za 

co dzieci zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Następnie Pani dy-
rektor uroczyście zaprzysięgła ma-
luchów do grona przedszkolaków, 
które zostały obdarowane dyploma-
mi i upominkami. Zebrani goście 
miło spędzili czas na rozmowach 
przy cieście, kawie i herbacie.
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PRZEDSZKOLAKI W TEATRZE
Minionej jesieni przedszkolaki ak-

tywnie uczestniczyły w życiu kultu-
ralnym. Na początku gościły u siebie 
zaprzyjaźnionych aktorów z Art-Re z 
Krakowa. Dzieci dwukrotnie były w 
szkole na występach. Aktorzy teatru 
Kurtyna zaprezentowali dzieciom 
spektakl „Wszystkie dzieci świata”. 
Natomiast pierwszoklasiści wysta-
wiły inscenizację „Smerfy w szkole”. 

Nasi milusińscy z zainteresowaniem 
obejrzeli ten spektakl, gdyż wśród 
dzieci na scenie byli ich koledzy i 
koleżanki z przedszkola. Milusińscy 
nagrodzili absolwentów gromkimi 
brawami.

Wiele emocji dostarczyli dzieciom 
aktorzy z Teatru Władcy Lalek ze 
Słupska, którzy na scenie Domu Kul-

tury w Gniewinie opowiedzieli dzie-
ciom „Bajkę z malowanej skrzyni”. 
Aktorki zaprezentowały zabawną 
historię kogutka i jego przyjaciół-
ki myszki za pomocą drewnianych 
kukieł. Dla większości dzieci było to 
wielkie przeżycie, gdyż po raz pierw-
szy widziały teatr lalek.

KONKURSY PLASTYCZNE
Dzieci chętnie i aktywnie uczestni-

czą w zajęciach plastycznych. Zawsze 
biorą udział konkursach plastycz-
nych i z zaangażowaniem wykonują 
prace konkursowe. Obie grupy przy-
gotowały prace na konkursy „Jesien-
ny pejzaż” oraz „Mój kumpel miś” or-
ganizowane przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Choczewie. Główną na-
grodę w jesiennym konkursie otrzy-
mały maluchy, natomiast starszaki 
wygrały olbrzymiego misia zajmując 
I miejsce w drugim konkursie. Poza 
tym wielu podopiecznych wykonu-
je prace indywidualne, za co zostają 
także docenieni.

Do osiągnięć przedszkolaków na-
leży także zakwalifikowanie pra-
cy starszaków w konkursie „Drugie 
życie śmieci” organizowanym przez 
serwis www.buliba.pl. Jeszcze raz 
gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursów!
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ANDRZEJKI
Zgodnie z tradycją przedszkolaki 

obchodziły w przedszkolu Andrzej-
ki. Wspólna zabawa była radosna i 
dostarczyła dzieciom wiele emocji. 
Wśród tradycyjnych wróżb nie za-

brakło lania wosku, serc z imionami. 
Na dzieci czekała też „słodka wróż-
ba”, „przepowiednie ze świeczki” czy 
„tajemnicze kubeczki”. W chwilach 
przerwy dzieci bawiły się przy mu-

zyce i słodkim poczęstunku. Zado-
wolone z udziału w zabawie po cichu 
wierzyły, że niektóre z przepowiedni 
się spełnią…

Magda Lica

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  C H O C Z E W I E

TEATR KURTYNA W CHOCZEWIE
W dniu 13.11. br w naszej szkole odbyły 

się trzy spektakle profilaktyczne w wy-
konaniu aktorów „Teatru Kurtyna” z Kra-
kowa: „Życie nie po to jest by…”, „Dzieci 
całego świata” i „Najlepszy z najlepszych”.
„Teatr Kurtyna” jest najstarszym te-

atrem profilaktycznym w Polsce, zało-
żonym w 2000 r. w Krakowie. Do jego 
podstawowej działalności należy orga-
nizowanie przedstawień teatralnych o 
tematyce profilaktycznej na terenie całej 
Polski. Spektakle z prelekcjami adreso-
wane są głównie do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalistów. Oferta pro-
gramowa teatru zawiera także warsztaty 
z zakresu profilaktyki przemocy i uzależ-
nień oraz szkolenia dla osób dorosłych.
W przedstawieniu „Życie nie po to jest 

by…” poruszany jest temat relacji wy-
stępujących pomiędzy młodymi ludźmi, 

ich spojrzenia na życie i otaczający świat. 
Ukazana jest bezwzględna, nierzadko 
brutalna codzienność, nuda i brak alter-
natywy na monotonne spędzanie czasu. 
Spektakl opowiada historię zbuntowane-
go, pesymistycznie nastawionego do ży-
cia chłopca, który prowadząc rozmowy 
z pacjentem hospicjum, styka się z cho-
robą nowotworową, a przede wszystkim 
umieraniem i kruchością życia ludzkie-
go. Śmierć przyjaciela powoduje zmianę 
jego osobowości. Przedstawiona historia 
uczy szacunku do innych oraz zwraca 
uwagę na rodząca się obojętność wśród 
społeczeństwa.
Kolejny spektakl „Dzieci całego świata” 

uczy tolerancji i szacunku dla innych 
ludzi bez względu na kolor skóry, wy-

gląd czy sytuację 
materialną. Była 
to historia chłopca, 
który oglądając en-
cyklopedię świata, za 
pomocą wyobraźni 
przenosił się w świat 
różnych, niezna-
nych mu dotąd kul-
tu i zwyczajów ludzi 
zamieszkujących 
odległe kontynenty. 
Podczas przedsta-
wienia zachęcano 
dzieci do dbania o środowisko naturalne: 
oszczędzanie wody i segregację śmieci. 
Podkreślano, jak ważne jest racjonalne 
wykorzystanie produktów żywnościo-
wych. Promowano też zdrowy, wolny od 
nałogów styl życia

W ostatniej sztuce... 
„Najlepszy z najlep-
szych” poruszono 
natomiast zagad-
nienia manipulacji, 
zastraszania, nęka-
nia, a także przemo-
cy i agresji w szkole 
- nie tylko fizycznej, 
ale i psychicznej. 
Zwrócono również 
uwagę na problem 
alkoholu i innych 
używek oraz dys-
funkcji panujących 

w rodzinie. Główny bohater spektaklu – 
Jacuś, brał udział w plebiscycie „Najlep-
szy z najlepszych”, w którym uczniowie 
wybierają osobę cieszącą się największą 
popularnością w szkole oraz wzbudza-
jącą szacunek i podziw wśród rówieśni-
ków. Popularność głównego bohatera 
była sprzeczna z ideą konkursu. Polegała 
na wyrachowanym stosowaniu agresji i 
przemocy psychicznej wobec rówieśni-
ków, zamiast bezinteresownej pomocy. 
Dodatkowo na grunt szkoły przenosił 
akceptowane przez rodziców negatywne 
zachowania, skłonność do używek, uza-
leżnienie od Internetu, jak i podważanie 
autorytetu nauczyciela. Wychowaw-
czyni, która była świadoma wad ucznia 
przeprowadziła z nim rozmowę i skłoni-

ła do refleksji nas sobą. Bohater spekta-
klu wygrał wybory i w wywiadzie telewi-
zyjnym zdradził prawdę o sobie i swoim 
zwycięstwie, przyznając się do manipu-
lacji. Cała szkoła nie kryła zadowolenia i 
widząc postawę chłopca oddała głosy na 
tegoż właśnie ucznia.
Spektakle prowadzone przez „Teatr Kur-

tyna” zawsze są idealnie przełożone są 
na język młodych ludzi, dotykają waż-
nych tematów, z którymi uczniowie spo-
tykają lub mogą spotykać się, na co dzień 
w swoim środowisku szkolnym, rówie-
śniczym i rodzinnym.  Po spektaklu za-
wsze jest czas na refleksję, razem z ak-
torami młodzież porusza nurtujące ich 
tematy. Ma możliwość dyskutowania 

oraz wyrażenia swojego zdania, jak rów-
nież wyciągnięcia wniosków. Spotkanie 
z aktorami było dla naszych uczniów 
ciekawym doświadczeniem a poruszana 
przez nich tematyka, w jakimś stopniu 
dotyczyła praktycznie każdego z nas. Ser-
decznie dziękujemy!

/I.R./
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Z U C H Y  I  H A R C E R Z E

JAK TO ZUCHY PIEKŁY CHLEB
Zuchy z Choczewa uczestniczyły w 

bardzo ciekawym biwaku w Gospo-
darstwie Agroturystycznym „Ola” w 
Słajszewie.

Zuchy relacjonują: Tuż po przybyciu 
i zakwaterowaniu, Pani Ola – gospo-
dyni,  poczęstowała nas przepysz-
nym sernikiem ze swojskiego twa-
rogu. Jedząc, słuchaliśmy opowieści 
o powstaniu gospodarstwa, o zwie-
rzętach, tradycjach regionalnych 
oraz  zainteresowaniach gospoda-
rzy. Otrzymaliśmy odpowiedzi na 
wszystkie pytania przez nas zadane. 
Dowiedzieliśmy się również, że Pani 
Ola była kiedyś harcerką. Następnie 
p. Ola przygotowała dla nas zadanie, 
podczas którego musieliśmy wy-
kazać się niesamowitą wiedzą. Na 
początku pokazała nam różne kłosy 
zbóż, a potem ziarna. Naszym zada-
niem był rozpoznanie i połączenie w 
pary kłosów i ziaren. Sprawiło nam 
to niezłą frajdę, ale też było niezwy-
kle trudne. Poznaliśmy owies, żyto, 
pszenicę i jęczmień. Potrafimy je od-
różnić i wiemy, co można z nich wy-
twarzać. Ale to nie wszystko, ponie-
waż już następnego dnia czekała nas 
niesamowita niespodzianka… Gdy 
tylko druhna zrobiła nam pobud-
kę, już czekało w jadalni przepyszne 
kakao na śniadanie, przygotowane 
przez gospodynię z mleka prosto od 
krowy. Było przepyszne, wypiliśmy 
nawet po trzy filiżanki. Po chwi-
li Pani Ola zaprosiła nas do swojej 
kuchni. Było tam mnóstwo produk-

tów, ziarenek, 
mąki, misek i 
foremek. Oka-
zało się, że 
upieczemy nasz 
własny chleb! 
Na początku 
p r z e s i a l i ś m y 
przez specjalne 
sito mąkę, po-
tem dodaliśmy 
wszystkie pozo-
stałe składniki 
i ugnietliśmy 
ciasto na chleb. 
Pracowaliśmy 
w trzech grupach. Gdy ciasto „rosło”, 
my udaliśmy się wraz z synem go-
spodarzy obejrzeć zwierzęta – krowy, 
świnie, kaczki, perliczki oraz kury. 
Niektórzy z nas po raz pierwszy w 
życiu mieli okazję zobaczyć małą 
świnkę. Gdy już ciasto „uciekało” z 
miski, jeszcze raz je wymieszaliśmy 
i nakładaliśmy do foremek wcze-
śniej przygotowanych. W między 
czasie syn p. Oli poszedł napalić w 
piecu chlebowym na podwórku. Jak 
cegła zrobiła się w środku pieca bia-
ła od wysokiej temperatury, gospo-
darz wymiótł cały żar ze środka, a 
my podaliśmy przygotowane formy 
z naszymi chlebkami, które pięknie 
przystroiliśmy ziarenkami słonecz-
nika, dyni i maku. Chleb piekł się 
przez pół godziny, a my piliśmy w 
tym czasie mleko od krowy. Potem 
gospodyni zaprosiła nas na rosół z 
lanymi kluskami, który specjalnie 

dla nas ugotowała. Bardzo nam sma-
kował, po prostu pyszności. Niestety, 
biwak szybko dobiegł końca. Zawsze 
możemy jednak wrócić w gościnne 
progi Państwa Zacharewicz, gdzie 
czuliśmy się jak w domu. Spaliśmy 
w ciepłych pokojach, na łóżkach (a 
nie na karimatach, jak zwykle). W 
każdym pokoju była też łazienka. 
Warunki jak dla króla, a nie dla zu-
chów. Na koniec każdy z nas otrzy-
mał do domu własnoręcznie upie-
czony chleb, jeszcze ciepły, a druhna 
Dorota zabrała kłosy zbóż i ziarna, 
aby wykorzystać podczas zuchowej 
majsterki. Dawno nie mieliśmy tak 
ciekawego biwaku. Dziękujemy Pani 
Olu i Panie Henryku za tak wspania-
łą gościnę.

Choczewska Próbna Gromada Zu-
chowa „MALI KORSARZE” z drużyno-
wą phm. Dorotą Bianga – Grabińską

PRZEKAŻ 1 %  PODATKU DLA HARCERZY
Z CHOCZEWA

To Państwa nic nie kosztuje, a my możemy zyskać naprawdę wiele.
Robimy to w bardzo prosty sposób:

W polu „Nazwa OPP” wpisujemy: CHORĄGIEW GDAŃSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA 
POLSKIEGO, w polu „Numer KRS”: KRS nr 0000273799, koniecznie w rubryce „Inne 
informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” wpisujemy: cel szczegóło-

wy 13/13, co oznacza Hufiec Wejherowo oraz gromadę zuchową i drużynę
harcerską z Choczewa.

DZIĘKUJEMY HARCERSKIM CZUWAJ!!!
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B I B L I O T E K A

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „MÓJ 
KUMPEL MIŚ”

29 listopada w sali konferencyjno 
- wystawowej Centrum Informacji 
Turystycznej w Choczewie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród w kon-
kursie „Mój kumpel Miś”. Nagrody 
wręczali: Wicewójt Gminy Chocze-
wo Pan Robert Lorbiecki, Przewod-

niczący Rady Gminy Choczewo Pan 
Krzysztof Łasiński, Radna Pani Kry-
styna Olszowiec i kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Choczewie 
Pani Beata Żuk.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplo-

my oraz mniejsze i większe misie. 

Dodatkowo czekał na nie także słod-
ki poczęstunek. Dziękujemy Gminie 
Choczewo i Radzie Gminy Choczewo 
za ufundowanie nagród. Gratuluje-
my uczestnikom konkursu i zapra-
szamy do udziału w kolejnych.

WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU 
„JESIENNY PEJZAŻ”

19 listopada w Sali konferencyjno- 
wystawowej Centrum Informacji 
Turystycznej w Choczewie rozdane 
zostały nagrody laureatom Konkur-
su Plastycznego „Jesienny pejzaż”. 

Wręczali je: Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo Pan Krzysztof Ła-
siński, Radne: Pani Krystyna Olszo-
wiec i Pani Sylwia Kropidłowska oraz 
Kierownik Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Choczewie Pani Beata Żuk. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom, 
które wzięły udział w konkursie oraz 
sponsorowi nagród, Radzie Gminy 
Choczewo.
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WIECZOREK Z POEZJĄ
W czwartkowy wieczór 28 listopa-

da w naszej Bibliotece zebrało się 
grono miłośników poezji z terenu 
Gminy Choczewo. Podczas spotkania 
omówiono plany wydania zbiorku z 
utworami laureatów Gminnych Kon-
kursów Literackich z lat 2008-2013 r. 
Własną twórczość przedstawili: Pani 

Teresa Wierska i Pan Piotr Konczak. 
Z kolei swoje ulubione liryki zapre-
zentowała Pani Genowefa Kramek. 
Zebrani mieli także przyjemność 
wysłuchać leśnych kolęd, do których 
słowa napisali poeci związani zawo-
dowo z leśnictwem, w tym mieszka-
niec Choczewa, wspomniany wyżej 

Pan Piotr Konczak. Dziękujemy tym, 
którzy przybyli na spotkanie i za-
praszamy wszystkich, którzy poezję 
tworzą i czytają, do udziału w ko-
lejnych czwartkowych wieczorach z 
poezją.

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE NA LOGO 
ŚWIĄTECZNEJ PACZKI

28 listopada w naszej Bibliotece od-
było się wręczenie nagród laureatce i 
uczestnikom konkursu na logo Świą-
tecznej Paczki. Nagrody wręczali: 
Wicewójt Gminy Choczewo Pan Ro-
bert Lorbiecki i Prezes Koła Gospodyń 
Wiejskich w Starbieninie Pani Aniela 
Siemczuk. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w konkursie i 
zapraszamy do udziału w kolejnych.



s. 27WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Warsztaty plastyczne
10 grudnia w sali konferencyjno 

- wystawowej Centrum Informacji 
Turystycznej w Choczewie członko-
wie Choczewskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk 
Nadziei” oraz ich opiekunowie po raz 
kolejny wzięli udział w organizowa-

nych przez naszą bibliotekę warsz-
tatach plastycznych. Tym razem, z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, zebrani wykonywali 
świąteczne dekoracje, wykorzystu-
jąc do tego bibułę, kartonowe stożki, 
klej, makaron, groch i złotą farbę w 

sprayu. Nieocenioną pomocą służy-
ła Pani Dorota Bianga - Grabińska, 
której serdecznie dziękujemy. W pla-
nach kolejne warsztaty, o których 
wkrótce napiszemy.

NOWOŚCI
WIELOTOMOWE

Dla wszystkich, którzy lubią czy-
tać historie wielotomowe mamy 
dobrą wiadomość. Nasza Biblioteka 
zakupiła następujące serie: Lauren 
Kate - cykl „Upadli”, Suzanne Collins 
- „Igrzyska śmierci”, Jarosław Grzę-
dowicz - „Pan Lodowego Ogrodu”, 
Michelle Paver - „Kroniki Pradaw-
nego Mroku”, Terry Goodkind - saga 
„Miecz Prawdy”. Zapraszamy do wy-
pożyczania.
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Krzyżówka Serpentyna (7) 

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 stycznia 2014 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-mailem lub 
pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest „Ilustrowana przyroda 
świata”, a zwycięzca zostanie wyłoniony  10 stycznia w drodze losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Rosyjski imperator (3)-  pocisk oświetlający (4) – genetycznie odbarwiony osobnik (7)- 
film w ratach (6)- stolica z opactwem westminsterskim (6) – w dżipie- na cztery koła (5) – 
składa się z kilku pułków (7) – antonim koronacji  (9) –  spadkobierca korony Gondoru  u 
Tolkiena(7) – Ni dla chemika (6) – i Okęcie i Heatrow (8) – najmniejsze z Wielkich Jezior 
(7) – brat Seta i Izydy (6) –prowadzi dział muzyczny w  Teleexpressie (8) – i Newton i 
Singer (5) – węglik na acetylen (6 ) – święto plonów (7) 

Hasło: 
        

 

 
Hasło w krzyżówce z Nr-u 10 (164) „Wieści choczewskich” brzmi: KRAINA CHICHÓW. Prawidłowe rozwiązania do-

starczyli:
Wojciech Deska, Wiktoria Cielecka, Anna Zabłotnia, Sylweriusz Goyke, Barbara Zondziuk, Wioletta Kesler, Mariusz 

Kwas, Patryk Posański, Paulina Wyczyńska, Piotr Woźniak, Michalina Gradek.

Losowanie wyłoniło zwycięzcę: Panią Wiktorię Cielecką, której gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w Konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Zuzi za wylosowanie zwycięzcy.


