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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

NAPISZ DO WÓJTA!
Masz pytanie lub problem dotyczący funkcjonowania gminy lub samej pracy urzędu?

Napisz do wójta! Na podany adres e-mail lub na adres redakcji „Wieści Choczewskich” napisz o swoich proble-
mach, spostrzeżeniach i uwagach. Opublikujemy pytanie wraz z odpowiedzią wójta.

 
„Jest taka noc, na którą czeka się cały rok…      
Jest taki wieczór wyjątkowy, gdy gromadzimy się 
przy  wspólnym stole…                                                     
Gdy gasną wszelkie spory, niknie wrogość               
i podziały…                                                           
Gdy dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia… 
…Bo to Noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna, 
grudniowa…” 

***** 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu życzenia     

miłości, spokoju i wszelkiego dobra.                         
Niech będą one niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień.                                             
Życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła          

i rodzinnej atmosfery.                                       
Życzmy, aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł ze sobą szczęście,    

pomyślność, sukcesy oraz spełnienie marzeń, planów i zamierzeń. 
 
 

    Wiesław Gębka                       Bronisław Nowak 
Wójt Gminy Choczewo            Przewodniczący Rady Gminy Choczewo 

XIX SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 13 listopada 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odby-

ła się XIX sesja Rady Gminy Choczewo. Porządek obrad obejmował przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, informa-
cje Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Choczewo z działalności międzysesyjnej.

Ponadto radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
2. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025.
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Choczewo.
4. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Choczewo.
5. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Choczewo.
6. Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Choczewo.
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Druk
 Wejherplast
 ul. Przemysłowa 41
 84-200 Wejherowo

7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Choczewo.
8. Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia inkasa na terenie Gminy Choczewo.
9. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku rolnego na terenie Gminy Choczewo.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choczewo.
11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usta-

lenia stawki tej opłaty.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXV/232/13 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie okre-

ślenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadcze-
nie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i należności z tytułu zwrotów kosztów podróży 
służbowych radnych Rady Gminy Choczewo.

14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania: przebudowa na-
wierzchni drogi powiatowej nr 1306G Sasino-Choczewo w miejscowości Kurowo dł. 0,5 km.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sasino stanowiącej wła-
sność Gminy Choczewo.

16. Uchwała w sprawie odstąpienia od sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Zwartówko stanowiącej wła-
sność Gminy Choczewo.

17. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo”.
18. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwo gazowe dla Gminy Choczewo.
19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„przy granicy” we wsi Borkowo w Gminie Choczewo.
20. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w rejonie wsi Starbienino w Gminie Choczewo.
21. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starbienino 

I w Gminie Choczewo.
22. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 135/1 we wsi Lubiatowo w Gminie Choczewo.

XX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
CHOCZEWO

W dniu 24 listopada 2015 r. odbyła się nadzwyczajna XX sesja Rady Gminy Choczewo, podczas której radni podjęli 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 

miejscowej na terenie Gminy Choczewo.

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie inter-
netowej 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:
You tube Obiektywne Choczewo oraz profilu:

https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo
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w.w.: W ostatnich miesiącach 
trwają dynamiczne pertraktacje 
ze spółką PGE EJ1. Trzy samorządy 
(Choczewo, Gniewino i Krokowa) 
intensywnie domagają się rekom-
pensaty za potencjalnie utracone 
dochody w związku z planowaną 
budową elektrowni jądrowej na 
naszym terenie. Sprawa była ak-
tywna medialnie, odbyły się licz-
ne spotkania i dwie nadzwyczajne 
wspólne sesje trzech Rad Gmin. Ja-
kich możemy oczekiwać rezultatów 
tych działań?

Wójt Wiesław Gębka: Jak wia-
domo badania lokalizacyjne wciąż 
trwają, po raz kolejny oddalany jest 
termin ich zakończenia, a w związku 
z tym także decyzja o lokalizacji in-
westycji. Niecierpliwimy się bardzo, 
ponieważ brak decyzji utrudnia pla-
nowanie nie tylko samym gminom, 
ale ,co istotniejsze, także mieszkań-
com, właścicielom nieruchomości, 
potencjalnym nabywcom gruntów, 
a także inwestorom. To niewygodna 
sytuacja dla samorządów, która nie-
wątpliwie przekłada się także na sta-
bilność budżetów. Ponieważ wciąż 
nie wiadomo, w którym miejscu 
elektrownia powstanie, od samego 
początku jako zainteresowane sa-
morządy działamy wspólnie, bo zda-
jemy sobie sprawę, że niezależnie od 
lokalizacji oddziaływanie inwestycji 
będzie promieniowało nie tylko na 
obszar naszych Gmin, ale i znacznie 
dalej. Stąd do działań włączyły się 
także samorządy powiatu puckiego 
i wejherowskiego, jak również woje-
wództwa pomorskiego. Tak poważna 
inwestycja wpływa przecież na roz-
wój i planistyczne decyzje ogrom-
nego obszaru. Najważniejsi jednak 
w całym procesie postępowania są 
ludzie. Mieszkańcy mają prawo nie 
tylko do posiadania wiedzy o za-
miarach inwestora i ewentualnych 
skutkach oddziaływania inwestycji, 
ale muszą mieć możliwość przy-
najmniej wyrażania opinii o strate-
gicznych posunięciach inwestora. 
Zabiegamy o to, aby działania przed-
stawicieli Spółki były w tym zakresie 

bardziej intensywne i czytelniejsze. 
Wszelkie rozmowy mają jednak cha-
rakter negocjacji i niełatwych kom-
promisów. Wiele działań jest jesz-
cze w fazie rozmów, prace nad nimi 
trwają i dopóki nie ma decyzji nie 
chciałbym ich publicznie rozważać. 
Są jednak i konkrety. Ustaliliśmy już 
,że jeszcze w tym roku (2015) samo-
rządy otrzymają do wykorzystania 
1,2 mln zł w kwotach po 400 tys. zł 
dla gmin (Choczewo, Gniewino, Kro-
kowa). Została także powołana Rada 
Konsultacyjna Programu Wspierania 
Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, w 
której znajdują się osoby reprezen-
tujące samorządy, spółkę PGE EJ1, 
a także mieszkańców. To także ele-
ment polityki włączania do współde-
cydowania przedstawicieli spoza ob-
szarów władzy. Rada zdecydowała, 
że kwota przydzielona naszej gminie 
zostanie rozdysponowana na dwa 
zadania; 250 tys. zł na budowę domu 
socjalnego, a ściślej na sfinansowa-
nie budowy przyłącza wodno-kanali-
zacyjnego oraz 150 tys. zł na zadanie 
związane z poprawą jakości obsługi 
inwestorów i interesantów w Urzę-
dzie Gminy Choczewo.

w.w.: Właśnie ta inwestycja bu-
dzi trochę emocji wśród mieszkań-
ców... Nie było ważniejszych zadań 
w tej Gminie?

Wójt Wiesław Gębka: Każda de-
cyzja jest kwestią ustalania priory-
tetów. Dlaczego zaproponowaliśmy 
właśnie taki wybór? Z co najmniej 
dwóch ważnych powodów: instala-
cja elektryczna w budynku Urzędu 
Gminy nie była remontowana od kil-
kudziesięciu lat, a tak naprawdę od 
momentu wybudowania samego bu-
dynku. Przez te wszystkie lata dzię-
ki postępowi technologicznemu jaki 
się dokonał, wymagania dotyczące 
instalacji elektrycznej znacznie się 
zwiększyły. Dziś, do sprawnej pracy, 
niezbędne są komputery z dostępem 
do Internetu. Budynek Urzędu Gmi-
ny w Choczewie będzie miał zupełnie 
nową instalację elektryczną i tele-
techniczną. Instalacje te, będą dosto-
sowane do potrzeb współczesnego 
świata z uwzględnieniem wytycz-
nych dla bezprzerwowego zasilania 
budynku w energię elektryczną. Po 
drugie, nie każde, choćby pilniejsze 
od powyższego, zadanie możliwe było 
do wykonania w tak krótkim czasie, 
ponieważ wymagałoby to znacznie 
dłuższego procesu jej przygotowania, 

np. wykonania dokumentacji, prze-
prowadzenie procedur formalnych, 
itp. W tym miejscu ponownie chcę 
przeprosić wszystkich interesantów 
za utrudnienia związane w tym cza-
sie z obsługą i załatwianiem spraw w 
Urzędzie. Proszę wierzyć, że dla pra-
cowników także nie była to sytuacja 
komfortowa. Wszyscy mamy na-
dzieję, że rekompensatą będzie praca 
w lepszych warunkach i sprawniej-
sza obsługa interesantów.

w.w.: Czy zatem należy rozumieć, 
że Program Wspierania Gmin Lo-
kalizacyjnych będzie działaniem 
długofalowym czy tylko doraźnym?

Wójt W. Gębka: Rada Konsultacyj-
na nie kończy swojej działalności. 
Przeciwnie, będzie także pracować w 
roku następnym. Spodziewamy się, 
że kwota pomocy w roku 2016 będzie 
większa. Nie będziemy też musie-
li działać pod taką presją czasowa i 
będziemy mogli spokojnie planować 
dalsze zadania. Ciągle jednak przy 
tak dynamicznej sytuacji politycznej 
w kraju jest sporo niewiadomych... 
Chciałbym także przypomnieć, że 
współpraca z PGE nie zamyka się 
jedynie w tych działaniach. Dzięki 
wsparciu i współpracy z Fundacją 
PGE „Energia z Serca” udaje się re-
alizować zadanie pn. „Aktywizacji 
dzieci i młodzieży poprzez unowo-
cześnienie boiska asfaltowego w 
Choczewie przy ul. Kusocińskiego”. 
Planujemy także inne przedsięwzię-
cia, np. rozmawiamy o możliwości 
remontu drogi w Słajszewie w kie-
runku plaży, tak istotnej z punktu 
widzenia rozwoju turystycznego tej 
miejscowości i całej Gminy.

Wspólnie z Urzędem Marszałkow-
skim uczestniczymy w tzw. pakiecie 
jądrowym, który dotyczy praktycz-
nie terenu całego województwa po-
morskiego i przewiduje inwestycje 
o wartości ok. 1mld zł w działania 
związane z przygotowaniem inwe-
stycji jądrowej. Są to przewidywane 
przedsięwzięcia nie tylko material-
ne, ale także edukacyjne, szkolenio-
we, społeczne, itp. Dotyczą szerokie-
go obszaru, a mniej naszej Gminy. 
Wspólnie z radnymi zabiegami jed-
nak o to, by korzyści bezpośrednie 
dla naszego samorządu były większe 
skoro konsekwencje ewentualnej 
budowy miałyby naszych mieszkań-
ców dotyczyć najbardziej.

PYTANIA DO WÓJTA
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INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
1. Boisko asfaltowe w Choczewie
Wykonawca, firma Interplastic 

zakończyła układanie ostatniej 
warstwy poliuretanu, jak również 
zakończono malowanie linii na po-
wierzchni. Wymalowano różnymi 
kolorami 3 powierzchnie do gry, tj. 
do piłki nożnej, tenisa i siatkówki. 
Zakończono również pierwszy etap 
prac związanych z odwodnieniem 
całego terenu. Jednak prace związa-
ne z tym zadaniem jeszcze będą kon-
tynuowane. W tym roku Wykonawca 
ma również zamontować dwa piłko-
chwyty aluminiowe za bramkami do 
piłki nożnej.

Całe przedsięwzięcie związane jest 
z aktywizacją sportową mieszkań-
ców Gminy Choczewo.

Projekt jest wspófinansowany ze 
środków Fundacji PGE – Energia z 
Serca.

2. SUW Lublewko
Wykonawca, firma InstalCompact 

sp. z o.o. zamontowała już całą tech-
nologię w Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Lublewko. Przeprowa-
dzono rozruch wszystkich urządzeń. 
W dniu 07-12-2015 Wykonawca uzy-
skał pozytywne wyniki badań wody 
(Sanepid Wejherowo) pobieranej z 
nowej studni głębinowej z której bę-
dzie zasilana sieć wodociągowa. Za-
kończono również wszelkie sprawy z 
odbiorem urządzeń przez Urząd Do-
zoru Technicznego.

3. Remont Urzędu Gminy Choczewo
Trwają prace związane z remon-

tem instalacji elektrycznej i tele-
technicznej wraz z niezbędnymi 
pracami budowlanymi w budynku 
Urzędu Gminy. Z racji tych prac tu-
tejszy Urząd przeprasza za utrudnie-
nia wszystkich petentów. Remont 
ten był konieczny i nie należało go 
już więcej przekładać.

Daniel PETRYK
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG DOSTARCZANIA 

WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHOCZEWIE
Zgodnie z uchwałą Nr XIX/95/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf 

oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 
Choczewo, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. obowiązywać będą następujące taryfy cen za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1) wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody (w zł/m³)

Nazwa
Taryfowa grupa 

odbiorców 
usług

Charakterystyka taryfowej grupy 
odbiorców usług

Cena 
netto dla 

odbiorców

Cena 
brutto dla 
odbiorców

Grupa 1 Gospodarstwa 
domowe

Gospodarstwa domowe zamieszkałe 
na stałe: obiekty oświaty, kultury i 
rekreacji, placówki opieki zdrowotnej, 
obiekty straży pożarnej, administracji 
samorządowej i państwowej, usługi, 
produkcja rolna

3,48 3,76

2) wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (w zł/m³)

Nazwa Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy 
odbiorców usług

Cena 
netto dla 

odbiorców

Cena 
brutto dla 
odbiorców

Grupa 1 Gospodarstwa 
domowe

Gospodarstwa domowe zamieszkałe 
na stałe: obiekty oświaty, kultury i 
rekreacji, placówki opieki zdrowotnej, 
obiekty straży pożarnej, administracji 
samorządowej i państwowej, usługi, 
produkcja rolna:
a) do kanalizacji sanitarnej Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Choczewie

7,00 7,56

b) do kanalizacji sanitarnej Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Choczewie w miejscowości Łętowo i 
Choczewko

6,00 6,48

Stawka opłaty 
za dokonywane 

rozliczenia 
indywidualne 
w budynkach 

wielolokalowych

Miesięczne za jeden lokal
3,00 3,24
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU 
GMINY CHOCZEWO NA  I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Harmonogramy z podziałem na poszczególne regiony zostaną dostarczone mieszkańcom gminy Choczewo podczas 
odbioru odpadów komunalnych w terminie do 31.12.2015r. 
Harmonogramy dostępne są również w zakładce „Gospodarka odpadami” na stronie Gminy Choczewo: http://
www.choczewo.com.pl/gospodarka-odpadami/ lub http://www.choczewo.com.pl/ > Ochrona Środowiska > 
Gospodarka Odpadami

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

Rejon/miesiąc Dzień I II III IV V IV
Lublewo, Lublewko, Starbienino, 

Choczewo:
Pucka, Pierwszych Osadników, 

Wojska Polskiego, Piwna, Szkolna, 
Kowalewskiego, Krótka, Bałtycka

wtorek 5, 19 2, 16 1, 15 5, 19 2 (pon.), 17 7, 21

Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, 
Karczemka Gardkowska,

Choczewo:
Chmielna, Kusocińskiego, Kościuszki, 

Prusa, Reymonta, Mickiewicza, 
Konopnickiej, Matejki, Ogrodowa, 
Łąkowa, Łowiecka, Lisia, Różana, 

Świerkowa, Osada Leśna, Jeziorna

wtorek 12, 26 9, 23 8, 22 12, 26 10, 24 14, 28

Żelazno, Kurowo, Przebendowo, 
Przebendówko, Borkowo, Borkówko, 
Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, 

Gościęcino

środa 4 (pon.), 20 3, 17 2, 16 6, 20 4, 18 1, 15

Lubatowo, Kopalino, Kierzkowo, 
Karczemka Kierzkowska, Osieki 

Lęborskie, Choczewko
środa 13, 27 10, 24 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22

Osetnik ( Stilo), Sasino, Ciekocino, 
Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, 

Biebrowo, Jackowo
czwartek 7, 21 4, 18 3, 17 7, 21 5, 19 2, 16

Harmonogram odbioru odpadów selektywnie zbieranych (worki żółte, worki zielone)

Rejon/miesiąc I II III IV V IV
Lublewo, Lublewko, Starbienino, 

Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, 
Karczemka Gardkowska, Żelazno, 

Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, 
Borkowo, Borkówko, Zwartowo, 

Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino

zielone 
(poniedziałek) x 22 x 25 X 27

żółte (piątek) 15 19 18 8, 22 13, 27 10, 24

Choczewo, Choczewko

zielone
(poniedziałek) x 15 x 18 x 20

żółte
(poniedziałek) 18 15 21 4, 18 9, 23 6, 20

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, 
Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, 

Biebrowo, Lubiatowo, Kopalino, Jackowo, 
Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, 

Osieki Lęborskie

zielone 
(poniedziałek) x 8 x 11 x 13

żółte
(piątek) 8 12 11 1, 15 6, 20 3, 17

UWAGA: Usytuowanie pojemnika określa  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Choczewo i w przypadku, gdy brak jest miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd pojazdu przeznaczonego do 
odbioru odpadów na posesji, pojemniki i worki z odpadami komunalnymi powinny być ustawione przed posesją 

przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.
 Odbiór odpadów odbywać się będzie w godzinach od 6:30 do 20:00. 
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) 

 

Punkt będzie czynny w godzinach od 09.00 do 14.00, przed Urzędem Gminy Choczewo, w dni 

wyznaczone w harmonogramie (aby skorzystać z punktu należy okazać dokument 

potwierdzający zamieszkiwanie na terenie gminy np. dowód osobisty, umowa najmu, 

potwierdzenie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).  

Wykonawca może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie 

powstały one w gospodarstwie domowym.  

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH można bezpłatnie 

oddać: 

 Odpady niebezpieczne tj.: chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin), 

leki, akumulatory, świetlówki, zużyte kartridże i tonery, przepracowany olej, 

 Odpady zielone,   

 Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.),  

 Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, 

materace, pierzyny), 

  Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),  

 Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, 

wózki i chodziki dziecięce,  

 Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki),  

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, 

komputery itp.),  

 Stolarka okienna i drzwiowa,  

 Zużyte opony. 

Harmonogram odbioru odpadów z PSZOK (sobota) 
 

Miesiąc/ 2016r. Dzień 
Styczeń 16 

Luty 13 
Marzec 19 

Kwiecień 9; 23 
Maj 14; 28 

Czerwiec 11; 25 
 
Ponadto odpady wielkogabarytowe (tj. meble, urządzenia sanitarne itp.), zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz zużyte opony można oddać podczas tzw. wystawek organizowanych 2 razy w roku 
w okresie od 15 kwietnia do 30 maja oraz od 1 września do 15 października.  
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
CHOCZEWO - AZBEST

Zgodnie z przepisami, mieszkańcy 
Gminy Choczewo posiadający wy-
roby zawierające AZBEST powinni, 
sporządzać corocznie do 31 stycznia 
za poprzedni rok kalendarzowy in-
formacje o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzają-
cych szczególne zagrożenie dla śro-
dowiska w formie uproszczonej (za-
łącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 w 
sprawie wymagań w zakresie wy-
korzystywania wyrobów zawierają-
cych azbest oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywa-
ne wyroby zawierające azbest (Dz. U. 
z 2011 nr 8 poz. 31 ze zm.)).

Informacje w formie uproszczonej 
należy sporządzać w dwóch egzem-
plarzach, jeden należy przekładać 
corocznie w terminie do 31 stycznia 
Wójtowi Gminy Choczewo, nato-
miast drugi przechowuje właściciel, 
użytkownik wieczysty lub zarządca 

nieruchomości przez okres roku do 
sporządzenia następnej informacji.

Dodatkowo każdy właściciel, 
użytkownik wieczysty lub zarząd-
ca nieruchomości ma obowiązek 
przeprowadzania kontroli stanu i 
możliwości bezpiecznego użytkowa-
nia wyrobów zawierających azbest 
(załącznik nr 1 Rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bez-
piecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. 
U.2004 Nr 71 poz. 649 ze zm.)).

Ocenę stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest przeprowadza 
się w celu kwalifikacji wyrobów do 
dalszego użytkowania lub usunięcia 
oraz określenia stopnia pilności ich 
usunięcia lub zabezpieczenia. W za-
leżności od stopnia pilności wyroby 
podlegają obowiązkowi natychmia-
stowej wymiany lub kolejnej ocenie 

w terminie od 1 roku do 5 lat. Doku-
ment pozostaje u właściciela, użyt-
kownika wieczystego lub zarządcy 
nieruchomości.

W związku z planowanym w przy-
szłym roku wystąpieniem przez gmi-
nę do WFOŚiGW w Gdańsku z wnio-
skiem o dofinansowanie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z te-
renu gminy Choczewo, informujemy 
że dofinansowanie będzie mogło być 
udzielone tylko tym mieszkańcom, 
których nieruchomość została ujęta 
w „Programie usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Choczewo na lata 2014-
2032” uchwalonym dnia 22 grudnia 
2014 roku, uchwałą Nr III/8/14 Rady 
Gminy Choczewo.

W związku z powyższym, prosimy 
mieszkańców o przedłożenie infor-
macji (załącznik dostępny na stronie 
www.choczewo.com.pl ) o wyrobach 
zawierających azbest w terminie do 
31 stycznia 2016 r.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku na okres 21 dni na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadni-
ków 17 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Choczewo www.bip.choczewo.com.pl został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w 
dzierżawę.
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7 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w 
Choczewie odbyły się „Warsztaty roz-
woju miejscowości Choczewo wraz z 
terenami sąsiednimi”, podczas któ-
rych mieszkańcy zainteresowani 

rozwojem miejscowości i podniesie-
niem jakości życia w Gminie mogli 
zabrać głos w dyskusji o przyszłości 
Choczewa, oraz dowiedzieć się co ma 
wpływ na przygotowanie terenów 

pod inwestycje i realizację danej in-
westycji.

Wcześniej, o godz. 13.30 odbyły się 
podobne zajęcia warsztatowe dla 
uczniów gimnazjum.

WARSZTATY NA TEMAT ROZWOJU CHOCZEWA

WIEŚCI Z POWIATU
1. Dnia 17 listopada w Otominie od-

było się spotkanie Związku Gmin Po-
morskich, Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Gdańsku oraz 
SITLiD Oddział w Gdańsku. Tematy-
ką konferencji było „Społeczno– go-
spodarcze funkcje Lasów Państwo-
wych”. Podczas spotkania poruszone 
zostały tematy dotyczące m.in. usta-
wy śmieciowej w kontekście zaśmie-
cania lasów, szkód wyrządzanych 
przez zwierzynę leśną, infrastruktu-

ry na skraju JST i LP, turystycznego 
wykorzystania obszarów leśnych na 
terenie gmin. Honorowymi gośćmi 
byli Krzysztof  Trawicki, wicemar-
szałek województwa pomorskiego 
oraz Jan Szramka, dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku. Całe spotkanie prowa-
dził Błażej Konkol - prezes Zarządu 
Związku Gmin Pomorskich.

2. W Starostwie Powiatowym w 
Wejherowie dnia 19.12.2015 r. odby-

ło się spotkanie w sprawie remontu 
drogi nr. 1322G z Żelazna do Kise-
wa. Inicjatorem spotkania był pan 
Tomasz Białobrzeski radny Gminy 
Łęczyce, który złożył petycję w imie-
niu mieszkańców gmin Choczewo, 
Nowa Wieś i Łęczyce. Na spotkaniu 
byli obecni przedstawiciele powiatu: 
Pani Starosta Gabriela Lisius, w-ce 
Starosta Witold Reclaf, członek za-
rządu Jacek Thiel, dyr. Zarządu Dróg 
Powiatowych Janusz Nowak, radni 
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powiatu, Wójt Gminy Łęczyce oraz 
sołtys Brzeźna Lęborskiego. Pan To-
masz przedstawił treść petycji, którą 
złożył. Pani Starosta i dyrektor rejo-
nu dróg  przedstawili swój plan na 
remont drogi. Ostatecznie na rok na 
2016 zostanie przekazana na realiza-
cję inwestycji kwota jednego miliona 
złotych z budżetu powiatu oraz taka 
sama z Gminy Łęczyce.

3. Plan zrównoważonego transpor-
tu zbiorowego na lata 2015-2025 dla 
Powiatu Wejherowskiego i Puckiego 
został zatwierdzony podczas sesji 27 
listopada. Będzie on obowiązywał od 
01 stycznia 2017 roku. Gmina Cho-
czewo zgłosiła w ramach tego do-
kumentu wszystkie dotychczasowe 
linie komunikacji zbiorowej. W roku 
2016 będą jeszcze trwały rozmowy 
między gminami a powiatem w celu 
doprecyzowania współpracy i stwo-
rzenia zespołu, który będzie czuwał 
na realizacją tego planu.

4. Dnia 5 grudnia w Wejherowie 
odbyło się uroczyste otwarcie Powia-
towej Biblioteki Publicznej. Dzięki 
inicjatywie zarządu powiatu udało 
się ją przenieść do nowego lokum 

przy ul. Dworcowej 7 w Wejherowie. 
Otwarcia dokonała Pani Starosta Ga-
briela Lisius, Prezydent Miasta Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt oraz 
Ksiądz prałat Tadeusz Reszka. Biblio-
teka w swoich zbiorach posiada kla-
sykę polską i obcą, książki popularno 
– naukowe, liczne zbiory dla dzieci 
i młodzieży. Zaprasza także do bez-
płatnych zajęć edukacyjnych oraz do 
skorzystania z Internetu. Podobnie 

jak w naszej bibliotece w Choczewie, 
działa tam także Bookcrossing jako 
niekonwencjonalny sposób szerze-
niu czytelnictwa. Z dniem otwarcia 
wprowadzono opcję wypożyczenia 
dla osób niepełnosprawnych tzw. „ 
Książka do domu”, która będzie do-
stępna dla ludzi nie mogących przy-
być do biblioteki o własnych siłach.

R.L.

OLIMPIADY PODR W WEJHEROWIE
Biuro Powiatowe Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Wejherowie zorga-
nizowało 17 listopada 2015 roku Olim-
piadę Młodych Producentów Rolnych 
oraz Olimpiadę BHP. W Olimpiadach 
wzięli udział młodzi producenci rol-
ni w wieku do 40 lat z terenu powia-
tu wejherowskiego.

Olimpiada miała na celu między 
innymi rozwijanie twórczych zain-
teresowań wśród młodych produ-
centów rolnych, rozbudzanie ambicji 
dalszego doskonalenia zawodowego, 
wymianę doświadczeń i popularyza-
cję osiągnięć w rolnictwie.

Gminę Choczewo reprezentowały 
dwie uczestniczki: pani Eliza Potor-
ska-Trojanek, która zajęła 3 miejsce 
w olimpiadzie wiedzy rolniczej i za-
kwalifikowała się do etapu woje-
wódzkiego, natomiast pani Justyna 
Groblewska zajęła 5 miejsce w olim-
piadzie wiedzy o bezpieczeństwie i 

higienie pracy.
W podziękowaniu za reprezento-

wanie gminy oraz za zajęcie wyso-

kich pozycji, Wójt Gminy Chocze-
wo Pan Wiesław Gębka ufundował 
uczestniczkom nagrody.

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOCZEWIE

PRZYSTĘPUJEMY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH
Do końca roku 2014 Gmina Chocze-

wo złoży dwa wnioski o finansowa-
nie projektów związanych z rozwo-
jem oświaty.

1. Przystępujemy do programu pt. 
„Rozwijanie zainteresowań uczniów 

przez promowanie i wspieranie 
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych”. Celem programu 
jest:
• Zwiększenie atrakcyjności oferty 

bibliotek szkolnych przez zwięk-
szenie udziału nowości wydawni-
czych w zbiorach bibliotek;

• Wzrost dostępności książek w bi-
bliotekach szkolnych;

• Rozwój współpracy pomiędzy szko-
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łami a bibliotekami publicznymi.
Doposażenie bibliotek szkolnych w 

atrakcyjne dla uczniów książki uła-
twi realizację celów kształcenia w 
zakresie edukacji czytelniczej okre-
ślonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego oraz będzie 
wpływać na rozwój zainteresowań 
dzieci i młodzieży i kształtowanie 
twórczych postaw.

Program będzie realizowany w 
roku 2016, jego wartość 18.100 zł, w 
tym 15.000 zł Zespół Szkół im Unii 
Europejskiej w Choczewie, 3.100 zł 
Szkoła Podstawowa w Ciekocinie.

2. Składamy wniosek o dofinanso-
wanie projektu w ramach Działania 
3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 

3.2.1 RPO WP 2014-2020. Działanie 
ukierunkowane jest na podniesie-
nie jakości edukacji ogólnej poprzez 
wsparcie szkół w zakresie rozwoju 
u uczniów kompetencji kluczowych 
poprzez:
• Doposażenie szkół w materiały i 

nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
wyposażenie pracowni szkolnych 
w narzędzia(technologie informa-
cyjno-komunikacyjne) do prowa-
dzenia zajęć opartych na metodzie 
eksperymentów w zakresie przed-
miotów przyrodniczych i matema-
tycznych;

• Organizację dodatkowych zajęć na-
stawionych na kształtowanie kom-
petencji kluczowych u uczniów 

poprzez zajęcia pozalekcyjne i po-
zaszkolne, kółka zainteresowań, 
warsztaty, laboratoria.

• Doskonalenie kompetencji zawo-
dowych nauczycieli.
Niezbędnym elementem przystą-

pienia do programu jest diagnoza 
opracowana na podstawie analizy 
indywidualnych sytuacji szkół przy-
jęta uchwałą.

Wartość projektu realizowanego 
przez naszą gminę wyniesie 1,5-2,0 
mln zł i będzie on kontynuowany w 
trzech etapach w latach 2016-2018.

Henryk Domaros
Gminny Zespół Oświaty w Choczewie

DEBATA SPOŁECZNA Z MIESZKAŃCAMI GMINY 
CHOCZEWO

23 listopada 2015 r. w Zespole Szkół 
im. Unii Europejskiej w Choczewie 
odbyła się kolejna debata społeczna 
poświęcona tematyce bezpieczeń-
stwa na terenie Gminy Choczewo. 
Organizatorem debaty była Komen-
da Powiatowa Policji w Wejherowie 
oraz Komisariat Policji w Gniewinie.

W debacie uczestniczyli przedsta-
wiciele Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie - Z-ca Komendan-
ta Powiatowego mł. insp. Mariusz 
Świniarski, Naczelnik Wydziału 
Prewencji asp. szt. Ryszard Rychert, 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego podkom. Artur Kriegel, funk-
cjonariusze Policji z Komisariatu w 
Gniewinie, przedstawiciel Placówki 
Straży Granicznej we Władysławo-
wie, przedstawiciel Posterunku Stra-
ży Leśnej Nadleśnictwa Choczewo, 
radni, sołtysi oraz mieszkańcy Gmi-
ny Choczewo.

Celem debaty było omówienie 
bezpieczeństwa ogólnego w gminie 
Choczewo, z naciskiem na zagro-
żenia oraz specyfikę problemów w 
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okresie letnim, w zakresie zapew-
nienia ładu i porządku publicznego, 
popełnianie przestępstw szczególnie 
uciążliwych dla mieszkańców oraz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
a także omówienie wniosków z pod-
sumowania bezpieczeństwa w gmi-
nie Choczewo oraz wyznaczenie dal-

szych kierunków pracy Policji oraz 
współpracy międzyinstytucjonalnej 
dla zapewnienia lepszego bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE CHOCZEWO
Historia zapisała… Po raz pierwszy 

w Gminie Choczewo uczczono Naro-
dowe Święto Niepodległości. Rozpo-
częło się Mszą Święta w intencji Oj-
czyzny, którą celebrował nasz ksiądz 
proboszcz Wojciech Szmeichel, który 
zaznaczył w swoim pięknym kaza-
niu wielkość tej uroczystość. W na-
bożeństwie uczestniczył Wójt Gmi-
ny Choczewo Pan Wiesław Gębka, a 
także zuchy i harcerze z Choczewa 
pod komendą Państwa Doroty i Ra-
dosława Grabińskich, przedstawicie-
le Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Gryf”  - „Święty” i „Snajper”. Następ-
nie odbył się Marsz Niepodległości z 
Kościoła parafialnego na choczew-
skie Obiekty Sportowe. Organizatorzy 
obchodów uroczystości Państwo Do-
rota i Wiesław Bobkowscy we współ-
pracy z Panem Pawłem Wypychem 
opracowali konkurencje sportowe i 
quizy historyczne, takie jak sztafeta 
z flagą, strzał z wiatrówki, rzut gra-
natem oraz bitwa o flagę. Na zwy-
cięzców czekały atrakcyjne nagrody 
sponsorowane przez Instytut Pamię-
ci Narodowej w Gdańsku, polską fir-
mą produkującą odzież patriotyczną 
„Red is Bad” oraz Wicestarostę wej-
herowskiego Witolda Reclafa i Wójta 
Gminy Choczewo Wiesława Gębkę. 
To wspaniałe święto zakończyliśmy 
śpiewem pieśni patriotycznych.

Organizatorzy
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CHOCZEWSCY KRWIODAWCY
30.11.2015 r. odbyła się już trzecia w tym roku akcja honorowego poboru krwi w Choczewie.
Tym razem krew oddało 7 osób. Chętnych było ponad 2 razy więcej, jednakże tego dnia z przyczyn 

zdrowotnych nie mogli wziąć udziału w akcji.
Dziękujemy krwiodawcom!
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ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Tegoroczna świąteczna zbiórka 

żywności zakończona sukcesem! Ze-
braliśmy łącznie około 1 tony różno-
rodnych produktów spożywczych.

Serdecznie dziękuję inicjatorom i 
organizatorom akcji na terenie na-
szej Gminy - Stowarzyszeniu „Ra-

zem”. Wielkie ukłony dla wszystkich 
wolontariuszy, którzy włączyli się 
do pomocy, a także dla właścicieli 
sklepów, w których zbiórkę przepro-
wadzono. Największe jednak podzię-
kowania dla ofiarodawców. Okazuje 
się po raz kolejny, że można liczyć 

na Wasze dobre serce. Dzięki Wam 
wszystkim wiele osób z naszej Gmi-
ny będzie miało lepsze Święta.

Wiesław Gębka
Wójt Gminy Choczewo

DZIEŃ WOLONTARIUSZA w GMINIE CHOCZEWO
W dniu 09 grudnia 2015r., w szkol-

nej świetlicy po raz pierwszy obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Wolonta-
riusza (05.12.2015 r.).Stowarzyszenie 
„Razem” oraz Wójt Gminy Choczewo 
Wiesław Gębka wspólnie uhonoro-
wali wieloletnich wolontariuszy. Od-
znaczeni podzielili się z zebranymi 
gośćmi swoimi wspomnieniami, a 
wśród nich byli: Krystyna Gabryel-
ska, Genowefa Kramek, Dorota Bian-
ga – Grabińska, Marceli i Irena Lorek, 
Marta Łasińska, Zuzanna Gołaś, Kry-
styna Zeń, Małgorzata Mrulewicz, 
Ignacy i Gabriela Goyke. Spotkanie 
prowadzili Pani Aniela Siemczuk 
oraz Sekretarz Gminy Robert Lorbiec-
ki.
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Spotkania opłatkowe osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów w na-
szej Gminie stały się już tradycją…

Tegoroczne odbyło się 10 grudnia 
2015 r. w Zespole Szkół w Chocze-
wie. Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych – Wójt Wiesław Gębka, Sekre-
tarz Gminy Robert Lorbiecki, radni 
Rady Gminy Choczewo, sołtysi, a 
także Proboszcz Parafii Choczewo 
ks. Wojciech Szmeichel, Dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubskiej w Wejherowie Tomasz 
Fopke, Władysław Ornowski z Fun-
dacji „Pan Władek”, Dyrektor Zespołu 
Szkół Andrzej Soboń, Tomasz Gzow-
ski i Justyna Kępka z Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Lubiatowie.

Było składanie życzeń, dzielenie 
się opłatkiem, były prezenty i Święty 
Mikołaj, a także wspólne śpiewanie 
kolęd wraz ze Schollą Genezareth, 

która swoim występem umiliła to 
spotkanie.

Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania 
tego spotkania.
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REFERAT TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY

SYLWESTER 2015

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

GMINY CHOCZEWO DO

WSPÓLNEGO POWITANIA

NOWEGO ROKU 

PRZED URZĘDEM GMINY

ZACZYNAMY O GODZ. 23:30
 W PROGRAMIE:

 - POKAZ FAJERWERKÓW

 - ZABAWA PRZY MUZYCE
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  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

       W CHOCZEWIE

21.XII.2015

Godz. 15.00
      w

 Zespole Szkół w Choczewie

    oraz 

  przed Urzędem Gminy

- rękodzieła 
- kulinaria
- pyszna niespodzianka od
  Wójta Gminy

SKĄD TRADYCJA BOŻEGO NARODZENIA?
Na kartach rzymskiego kalendarza 

w 354 roku po raz pierwszy pojawiła 
się wzmianka na temat Świąt Boże-
go Narodzenia. Co ciekawe począt-
kowo Święto obchodzono w zupełnie 
innych terminach. Ostateczną datą, 
którą wybrano jest 25 grudnia. Wy-
bór wiązał się z przesileniem zimo-
wym i wędrówką słońca. Jezus Chry-
stus utożsamiany był ze „Słońcem 
Sprawiedliwości”, jako druga Osoba 
Boska łączył w sobie dwoistość na-
tury - nieskończoność i wszechmoc 
oraz ludzkie ograniczenie czasem i 
przestrzenią.

Wigilia jest inauguracją Świąt Bo-
żego Narodzenia. Pierwszym sygna-
łem rozpoczęcia kolacji jest gwiazda, 
która pojawi się zaraz po zmroku. 
Zwyczaj zachowania pustego nakry-
cia przypomina o bliskich zmarłych 
oraz osobach potrzebujących.

Tradycje świąteczne są głęboko 
zakorzenione nie tylko w Polsce ale 
i na świecie, stąd ich różnorodne 
pochodzenie. I tak tradycja stroje-
nia choinki narodziła się wśród lu-
dów germańskich ok. 300 lat temu. 
Początkowo wieszano pod sufitem 
gałązki drzewek iglastych, które sta-

nowiły symbol zwycięstwa życia nad 
śmiercią. Dopiero później stawiano 
drzewka i dekorowano je świecami. 
Zwyczaj budowania Szopki Bożo-
narodzeniowej zapoczątkował św. 
Franciszek z Asyżu wraz ze swoimi 
braćmi. Aby głosić Ewangelię o Bo-
żym Narodzeniu nakazał przygoto-
wać grotę w formie szopki z osioł-
kiem i siankiem, w takim otoczeniu 
wygłosił kazanie o wcieleniu Słowa. 
Praktyka pocałunków pod jemiołą, 
które mają przynieść szczęście zako-
chanym zapożyczono od Anglików, 
oni również jako pierwsi wprowa-
dzili zwyczaj wysyłania kartek z ży-
czeniami. Pierwszą kartkę zaprojek-
tował Jon Horsley w 1846 roku.

A jak wyglądają Święta w nieco 
innej tradycji? W Hiszpanii Wigilia 
rozpoczyna się zaraz po Pasterce. 
Typowym wigilijnym wypiekiem 
jest „ciasto Trzech Króli”. Prezen-
ty wręczane są dopiero 6 stycznia 
na pamiątkę, darów przekazanych 
Dzieciątku Jezus. We Francji główną 
potrawą jest indyk nadziewany kasz-
tanami. Prezenty muszą zmieścić się 
do butów ustawionych pod komin-
kiem. Jabłka w tradycji polskiej bar-

dzo popularne są również wśród Cze-
chów i Słowaków, nie tylko w formie 
posiłku ale również służą im do Bożo-
narodzeniowych wróżb. Po przekro-
jeniu 12 jabłek można się dowiedzieć, 
który miesiąc będzie szczęśliwy, a to 
za sprawą gniazda nasiennego. Je-
śli przypomina w kształcę gwiazdę 
- wróży powodzenie, jeśli krzyż - pe-
cha. Również w Danii potrawa świą-
teczna stanowi element obyczaju, a 
chodzi dokładnie o budyń z ryżem i 
cynamonem. Gospodyni w jednej z 
porcji ukrywa migdał, szczęśliwy od-
krywca otrzymuje w nagrodę świnkę 
z marcepanu, która zapewnia szczę-
ście na cały kolejny rok.

Jednym z nieodłącznych elemen-
tów Świąt Bożego Narodzenia w kul-
turze chrześcijańskiej niezależnie od 
szerokości geograficznej jest radość z 
narodzin Jezusa, ciepło rodzinnych 
spotkań oraz życzenia: „Wszystkiego 
Dobrego z Okazji Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!” 
Czego życzę wszystkim mieszkań-
com Gminy i czytelnikom Biuletynu.

Joanna Tatak-Flis
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WPUŚĆMY MAGIĘ ŚWIĄT DO SWOJEGO DOMU…
Coś w tym jest, że czas przedświą-

teczny sprawia, że wszyscy jesteśmy 
bliżsi dla siebie, mimo zabiegania. 
Emanuje od nas dobro i ciepło. Orga-
nizujemy w swoich miejscowościach 
i organizacjach spotkania opłatko-
we, przekazujemy sobie dobre słowa. 
Snujemy świąteczne wspomnienia 
związane z zapachem domu, zapa-
chem potraw przygotowanych na 
wieczór wigilijny.

Czas przedświąteczny jest jakby za-
czarowany, potrawy przygotowane 
na święta pachną inaczej… czerwo-
ny barszcz z uszkami, zupa grzybo-
wa, pierogi z kapustą i grzybami, czy 
ryba po grecku. Te jakże smakowite 
zapachy wypełniają nasze domy i 
ulice. Kiedyś mój jeszcze bardzo mło-
dy syn przyjechał w odwiedziny do 
domu i powiedział: „ Co mamo go-

tujesz? Tak pięknie pachnie Święta-
mi”. Uważam, że tradycyjne potrawy 
przygotowywane na Wigilię w każ-
dym domu stanowią o magii Świąt.

Rozmawiałam z koleżankami z na-
szego KGW w Sasinie: Dziunią Kale-
ta, Krystyną Stefańską, Gosią Jaskul-
ską i Jadzią Raszeja i dowiedziałam 
się jakie potrawy królują u nich na 
świątecznym stole: łazanki, gołąb-
ki z kaszą gryczaną oraz z ryżem i 
podduszonym porem, zupa z suszu, 
śledzie w oleju i w śmietanie, karp 
w galarecie, faszerowany warzywa-
mi i pieczony, liczne ciasta. W moim 
domu obowiązkowo na stole znajdu-
je się śledź solony z beczki w zalewie 
słodko-kwaśnej, wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych Minister-
stwa Rolnictwa. Nie może zabraknąć 
racuchów i moich ulubionych cia-
steczek – Amoniaczków. O mało nie 
zapomniałam o jeszcze jednej pro-
stej potrawie o wyjątkowym sma-
ku, a mianowicie o Borowiczkach 
suszonych, przyprawionych kwaśną 
śmietaną i cebulką w krążkach. Te 
potrawy są smakiem Świąt dla mojej 
rodziny i dla mnie.

Biały obrus z białym talerzykiem, 
a na nim opłatek, potrawy przepięk-
nie podane oraz pachnąca choinka z 
prezentami, tak streściłabym słowo 
Nastrój świąteczny. Według mnie 
największą wartość mają prezenty 
przygotowane własnoręcznie, ponie-
waż mają duszę. Prezent pod posta-
cią obrusu w wykonaniu pani Dziuni 
Kaleta stanowi działo sztuki, podob-
nie jak piękne kosze pani Krystyny 
Stefańskiej. Chyba każdy chciałby 
dostać pod choinkę taki prezent.

Na nadchodzące Święta kagie-
wuszki z Sasina życzą wszystkim 
wiele dobroci, radości i wzajemnej 
życzliwości.

Gienia Kramek Prezes KGW Sasino
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FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI PKS W 
OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

23 grudnia, środa
Obowiązują rozkłady jazdy ważne jak w dni powszednie, wolne od nauki szkolnej.
24 grudnia, czwartek - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Obowiązują rozkłady jazdy ważne jak w soboty.
Autobusy zakończą kursowanie w godzinach popołudniowych.
Ostatnie tego dnia odjazdy na wskazanych trasach:
Linia 694
13:50 relacji Sasino - Wejherowo
14:07 relacji Choczewo - Wejherowo
15:50 relacji Wejherowo - Sasino przez Chynowie
16:47 relacji Choczewo - Sasino
25 grudnia, piątek - BOŻE NARODZENIE
Komunikacja PKS Sp. z o.o. nie funkcjonuje.
26 grudnia, sobota - DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT
Obowiązują rozkłady jazdy ważne jak w niedziele i święta.
27 grudnia, niedziela
Obowiązują rozkłady jazdy ważne jak w niedziele i święta.
28 grudnia, poniedziałek
29 grudnia, wtorek
30 grudnia, środa
Obowiązują rozkłady jazdy ważne jak w dni powszednie, wolne od nauki szkolnej.
31 grudnia, czwartek - SYLWESTER
Obowiązują rozkłady jazdy ważne jak w dni powszednie, wolne od nauki szkolnej.
1 stycznia, piątek - NOWY ROK
Komunikacja PKS Sp. z o.o. tego dnia nie funkcjonuje.

SPÓŁKA PGE EJ 1
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„ŚWIADOMIE NA DRODZE”

PGE EJ 1 URUCHAMIA PROGRAM WSPARCIA 
ROZWOJU GMIN LOKALIZACYJNYCH

PGE EJ 1 we współpracy ze wszyst-
kimi 14 szkołami, działającymi w 
gminach branych pod uwagę jako 
potencjalne lokalizacje pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej, zorga-
nizowała akcję „Świadomie na dro-
dze”.

Od 12 października do 26 listopada 
br. 3 100 uczniów w wieku 6-15 lat 
otrzymało od przedstawicieli Spół-
ki specjalnie zaprojektowany pakiet 
odblasków (kamizelka, opaska, za-

wieszka, naklejka), który poprawi 
ich widoczność i bezpieczeństwo na 
drodze. Natomiast podczas dedy-
kowanych zajęć z udziałem funk-
cjonariuszy z Komendy Policji w 
Gniewinie, Wydziału Drogowego 
z Wejherowa oraz przedstawicieli 
Straży Granicznej, Oddział Morski w 
Łebie, uczniowie poznali zasady bez-
piecznego poruszania się na drogach 
oraz obowiązujące w tym zakresie 
przepisy. Te zaś stanowią, że dzieci w 

wieku do 15 lat są zobowiązane no-
sić materiały odblaskowe po zmroku 
poza obszarem zabudowanym. Poli-
cjanci i pracownicy Spółki wyjaśnili 
dzieciom jak prawidłowo nosić od-
blaski, aby spełniały swoją funkcję 
i zapewniały pieszym jak najlepszą 
widoczność na drodze. Uczestnicy 
inicjatywy otrzymali również ulotki 
informacyjne w jednej z trzech opra-
cowanych dla różnych grup wieko-
wych wersji.

16 listopada br. PGE EJ 1, Spółka od-
powiedzialna za przygotowanie pro-
cesu inwestycyjnego i budowę pierw-
szej polskiej elektrowni jądrowej, 
zainaugurowała Program Wspar-
cia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. 
Celem Programu jest umacnianie 
partnerskich relacji Spółki ze spo-
łecznością lokalną oraz władzami 
gmin Choczewo, Gniewino i Kroko-
wa poprzez wspieranie istotnych dla 
mieszkańców i rozwoju terenów ob-
jętych działaniami inwestycyjnymi 

inicjatyw.
Budowanie i utrzymanie wysokie-

go poparcia dla energetyki jądrowej 
oraz bliska współpraca z gminami 
lokalizacyjnymi to strategiczne za-
dania Spółki PGE EJ 1. Zainaugurowa-
ny Program Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych  stanowi realizację 
założeń zawartych w Porozumieniu o 
Współpracy, podpisanym w styczniu 
2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami 
gmin lokalizacyjnych oraz Marszał-
kiem Województwa Pomorskiego i 

pozwala stworzyć ramy formalne 
oraz organizacyjne dla transparent-
nej dystrybucji środków na realizację 
wybranych projektów. Beneficjan-
tami Programu mogą zostać zarów-
no gminy lokalizacyjne - Krokowa, 
Choczewo i Gniewino, organizacje i 
stowarzyszenia z terenów gmin, po-
nadto – przy projektach dotyczących 
rynku pracy – puckie i wejherowskie 
starostwa powiatowe.

Koło Emerytów i  Rencistów w Choczewie
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19 listopada 2015 r. – wycieczka emerytów z Choczewskiego Koła do kina w 
Wejherowskim Centrum Kultury.

WIEŚCI Z SOŁECTW

WIEŚCI Z SOŁECTWA KOPALINO – LUBIATOWO

Zaproszenie

Dnia 21.11.2015 r. w naszym Sołec-
twie odbyła się zabawa Andrzejkowa, 
na której to oprócz naszych miesz-
kańców bawili się, również strażacy 
z OSP Żukowo z prezesem na czele.

Zabawa rozpoczęła się spełnia-
niem marzeń niektórych gości, dla 
jednych przygotowano specjalnie 
wędzony schab, dla drugich odpo-
wiedniej wielkości piętki chleba. Na-
stępnie już tańcom nie było końca, a 
goście bardzo dobrze się bawili.

Dziękujemy Panu Wójtowi za przy-
witanie gości i mieszkańców. Po-
dziękowania również dla Pań, które 
przygotowywały poczęstunek oraz 
dla Pana Łukasza za profesjonalną 
obsługę.

Dnia 03.12.2015 r. odbyło się co-
roczne spotkanie Mikołajkowe dla 
naszych najmłodszych dzieci. Na 
spotkanie już dziewiąty raz z kolei 
przyjechali do nas przyjaciele z ZHP 

Koło, z Komendantem i osobami to-
warzyszącymi. W tym roku, również 
mogliśmy liczyć na ich hojność i ob-
darowanie naszych dzieci paczkami 
mikołajkowymi.

Dzieci ponadto otrzymały upomin-
ki w postaci słodkości od przedstawi-
cieli z PGE EJ1.

O naszych pociechach pamiętał, 
także Radny p. Mateusz, który poda-
rował dzieciom czekoladowe kalen-
darze adwentowe oraz p. Krysia z Ko-
palina, która przygotowała dla dzieci 
słodkości oraz zabawki. W spotkaniu 
uczestniczył również Sekretarz Gmi-
ny, za co mu oraz wszystkim dzie-
ciom, mamom, tatom oraz babciom, 
za tak liczne przybycie bardzo ser-
decznie dziękujemy.

Dziękujemy p. Michałowi za udo-
stępnienie sali oraz wszystkim spon-
sorom. Spotkanie odbyło się w miłej i 
wesołej atmosferze. 

Korzystając z możliwości dotar-
cia do każdego domu poprzez naszą 
gazetę chciałbym wszystkim miesz-
kańcom Sołectwa z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku 
2016 złożyć najserdeczniejsze życze-
nia wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Niech magiczna noc Wigilijnego 
Wieczoru przyniesie Wam spokój i 
radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego 
Narodzenia żyje własnym pięknem.

Niech ten szczególny czas będzie 
dla Was okazją do spędzenia miłych 
chwil w gronie najbliższych, w at-
mosferze pełnej miłości i wzajemnej 
życzliwości, a Nowy 2016 Rok stanie 
się czasem spełnionych marzeń i na-
dziei.

Sołtys Sołectwa 
Kopalino - Lubiatowo

Zapraszamy wszystkich chętnych na organizowaną przez Radę Sołecką Za-
bawę Sylwestrową, która odbędzie się w zapleczu socjalnym dla boiska spor-
towego w Kopalinie.

Więcej szczegółów u Sołtysa Sołectwa Kopalino – Lubiatowo.
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SOŁECTWO ŁĘTOWO

MIKOŁAJKI W ŁĘTOWIE
W dniu 4 grudnia 2015 r. sołectwo 

Łętowo zorganizowało dla najmłod-
szych „zabawę mikołajkową” na 
świetlicy wiejskiej. Zabawę prowa-
dzili animatorzy, którzy zapewnili 
dzieciom różne zabawy, konkursy, 
tańce oraz pokazy baniek mydla-
nych. Dzieci chętnie brały udział w 
zabawach i świetnie się bawiły, było 
to widać po ich uśmiechach na twa-
rzy. W trakcie zabawy przybył przed-
stawiciel PGE EJ 1, który przyniósł 
dla wszystkich duży kosz słodkości. 
Pod koniec zabawy na salę przybył 
Mikołaj, co sprawiło ogromną radość 
u najmłodszych uczestników zaba-
wy. Następnie zrobiono pamiątkowe 
zdjęcie z Mikołajem, który przyniósł 
worek prezentów dla wszystkich 
dzieci. W tym roku paczki otrzymali 
również seniorzy powyżej 75 roku ży-
cia z sołectwa Łętowo. Paczki rozwie-
ziono do domów seniorów, którzy 
byli bardzo zadowoleni niespodzie-
wanym upominkiem i wzruszeni 
za okazana im pamięć. Dziękujemy 
Pani Iwonie Ratajczak i wszystkim 
którzy pomagali w zorganizowaniu 
„zabawy mikołajkowej”.

WARSZTATY TERAPII  ZAJĘCIOWEJ W LUBIATOWIE

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 12 listopada br. uczniowie z ZS w Choczewie wystąpili na scenie naszego warsztatu z pięknym repertuarem 

patriotycznym, który przygotowali dla naszych podopiecznych oraz zaproszonych gości z Koła Emerytów i Rencistów 
oraz władz Gminy Choczewo. Dziękujemy za wspólną lekcję historii…

WTZ  Lubiatowo
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ANDRZEJKI Z ZESPOŁEM „BLIZA”
W dniu 27.11.2015 r. w  godzinach 

popołudniowych w naszym warsz-
tacie w Lubiatowie odbyła się super 
zabawa Andrzejkowa, podczas której 
zespół muzyczny „Bliza” z Chłapowa 
zagrał nam za darmo do tańca różne 
utwory biesiadne i disco polo.

W zabawie uczestniczyli pod-
opieczni oraz ich rodziny, a także za-
proszeni goście - pani Ewa Świątek. 
Odbyło się również podsumowanie 
rocznej działalności naszego warsz-
tatu, przygotowane w formie prezen-
tacji multimedialnej wykonanej na 

zajęciach w pracowni komputerowo 
– poligraficznej.

Zabawa była udana, aż żal było 
nam wracać do domu. Humory do-
pisywały, co widać na załączonych 
zdjęciach.

Roman Wittbrodt (WTZ Lubiatowo)
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KARATE GOJU-RYU CHOCZEWO
Uczniowie Szkoły Karate Gojy-ryu 

Latarnik Choczewo 5 grudnia 2015 r. 
wzięli udział w egzaminie na wyż-
sze stopnie kyu. Egzaminatorem był 
sensei Tomasz Siewkowski.

Dla najmłodszych uczestników 
został zorganizowany Turniej, w 
którym Marysia Łaszewska zajęła I 

miejsce, II - Weronika Jakubowska, 
III - Kacper Maszke, a IV - Brajan 
Chlebowski. Turniej prowadzili sen-
sei Tomasz Siewkowski prezes Klubu 
Karate Goju-ryu na Polskę oraz sem-
pai Waldemar Jakubowski instruk-
tor Klubu Goju-ryu w Choczewie.

Wszystkim gratuluję zdanego eg-

zaminu, a naszym najmłodszym 
adeptom wspaniałego udziału w 
Turnieju.

Dnia 21 listopada 2015 r. w Bydgosz-
czy Klub Karate Goju-ryu w Chocze-
wie uczestniczył w seminarium z 
uznanymi japońskimi mistrzami, 
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którzy przekazali nam ogromną 
wiedzę na temat tego stylu walki, 
jednocześnie podkreślając, że nawet 
jedna technika kryje w sobie wiele 
możliwości. Mistrzowie byli bardzo 
serdeczni i cierpliwie przekazywali 
nam swoją wiedzę. Dla naszego Klu-
bu było to ogromne doświadczenie.

Karate Goju-ryu to przepiękna 
sztuka walki przekazywana od po-
koleń w niezmienionej tradycyjnej 
formie. Cechuje ją ogromna skutecz-

ność w samoobronie, dobre samopo-
czucie oraz wspaniała przygoda. Dla 
chętnych organizowane są zawody 
sportowe, które jednak nie są celem 
treningu tej sztuki walki.

Wszystkich chętnych gorąco za-
chęcamy do trenowania karate go-
ju-ryu, sztuki walki, w której każdy, 
bez względu na wiek, znajdzie coś 
dla siebie.

Sempai
Waldemar Jakubowski

STOWARZYSZENIE „SET”

„W zdrowym ciele zdrowy duch, popieramy 
każdy ruch!”

W pierwszą sobotę grudnia, człon-
kowie Stowarzyszenia „SET” wraz 
z chętnymi mieszkańcami gminy 
Choczewo, spotkali się na Mikołajko-
wym turnieju siatkarskim w Chocze-
wie. Do turnieju dołączyła też zapro-
szona drużyna piłkarzy z Gniewina, 
którzy imponująco poradzili sobie na 
boisku, pokazali ile znaczy zgranie 
na boisku, ale też dobra zabawa.

Końcowa klasyfikacja przedstawiła 
się następująco:

1 m-ce – Choczewo, 2 m-ce – Ko-
palino, 3 m-ce – Gniewino, 4 m-ce - 
Nadleśnictwo Choczewo, 5 m-ce - ZS 
w Choczewie.

Wszystkim drużynom biorącym 
udział serdecznie dziękujemy za 
przyłączenie się do sportowej inicja-

tywy i propagowanie siatkówki. W tym miejscu chcielibyśmy 
również złożyć serdeczne wyrazy 
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podziękowania dla pana dyrektora 
Andrzeja Sobonia za dotychczaso-
wą współpracę i wsparcie naszych 
sportowych inicjatyw!

W 2015 roku kilka sympatycznych 
osób zaraziło się siatkarską pasją i 
zasilają szeregi wielbicieli siatków-
ki. Mamy nadzieję, że ta wzrostowa 
tendencja będzie się utrzymywała.

Dane roku 2015 są ogólnie bardzo 
korzystne:
• w chwili obecnej na nasze wtorko-

we i czwartkowe treningi przycho-
dzi od 18 do 24 osób;

• średnio spędziliśmy na hali 336 go-
dzin;

• zorganizowaliśmy 4 turnieje, w 
których udział wzięło razem 21 
drużyn czyli ok. 126 osób;

• wsparliśmy finansowo zakup 
sprzętu sportowego dla Zespołu 
Szkół w Choczewie.

Mamy również bardzo optymi-
styczne plany na 2016 rok:
• kontynuacja czwartkowych zajęć 

dla młodzieży w hali sportowej Ze-
społu Szkół w Choczewie;

• kontynuacja zajęć dla dorosłych w 
każdy wtorek i czwartek;

• organizacja turniejów w lutym, 
marcu, czerwcu, wrześniu oraz 
grudniu (najbliższy, planowany 
przez nas turniej odbędzie się jako 
Walentynkowy w dniu 13 lutego, o 
czym będziemy na pewno infor-
mować);

• reprezentacja gminy Choczewo na 
zawodach powiatowych oraz mi-
strzostwach Polski w siatkówce.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
na treningi, jak również do uczest-
nictwa w organizowanych przez nas 

turniejach.

Korzystając z okazji chcielibyśmy 
życzyć zdrowych, rodzinnych Świąt 

Bożego Narodzenia, spotykania 
tylko pozytywnych ludzi na swojej 
drodze, tak by każdy dzień Nowego 
Roku niósł ze sobą wiele szczęścia!

Do zobaczenia!
W imieniu członków Stowarzysze-

nia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” 
Choczewo

Maja Gadowska

ŚWIETLICA W SASINIE

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 
W ŚWIETLICY W SASINIE

11 listopada odbyła się w Sasinie 
uroczystość z okazji 97 Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości przez Pol-
skę. Występ przygotowali uczniowie 
z klasy IV Szkoły Podstawowej w 
Ciekocinie oraz dzieci uczęszczające 

na świetlicę w Sasinie. Do piosenek 
akompaniował pan Marek Czarnow-
ski, nauczyciel ze Szkoły Podstawo-
wej w Ciekocinie. Po uroczystej aka-
demii mieszkańcy Sołectwa Sasino 
śpiewali pieśni patriotyczne i legio-

nowe przy akordeonie.
Spotkanie odbyło  się w miłej at-

mosferze przy kawie i słodkim po-
częstunku.
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Pod koniec listopada w naszym 
przedszkolu odbyło się „Pasowanie 
na przedszkolaka”. Na uroczystość 
przybyli rodzice milusińskich i za-
proszeni goście: dyrektor ds. Szkoły 
Podstawowej p. Joanna Dzięgielew-
ska, sekretarz Urzędu Gminy w Cho-
czewie p. Robert Lorbiecki oraz przy-
jaciel przedszkola p. Beata Ptasińska.

Przedszkolaki przygotowały je-
sienne inscenizacje, zaprezentowały 
widzom swoje umiejętności recyta-
torskie, taneczne i wokalne. Po wy-
stępach nastąpiła uroczysta chwila, 
dyrektor p. Renata Banaś pasowała 
milusińskich na przedszkolaków, 
dzieci zostały obdarowane pamiąt-
kowymi dyplomami i upominka-
mi, oraz słodkościami od zaproszo-
nych gości. Na zakończenie odbył się 
słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników uroczystości.

CZAS ZABAWY

Ostatnie tygodnie obfitowały w cie-
kawe spotkania i uroczystości. Nie 
zabrakło tradycyjnych „Andrzejek”, 
podczas których dzieci wróżyły sobie 
przyszłość. Z okazji „Dnia Pluszowego 
Misia” maluchy brały udział w przy-
gotowanych konkursach i zabawach 
z pluszakami. Najwięcej emocji do-
starczyło dzieciom spotkanie ze św. 
Mikołajem, który podarował dzie-
ciom piękne prezenty. Szczęśliwe 
przedszkolaki zatańczyły i zaśpiewa-
ły dla Mikołaja zimowe piosenki.

TEATR W PRZEDSZKOLU

Jesienią przedszkolaki obejrzały 
spektakl „Kłamstwa kozy” w wyko-
naniu artystów z teatru lalek „Pino-
kio” oraz przedstawienie „Muzykanci 
z Bremy” grupy Art-Re. Interaktywne 
spotkania ze sztuką dostarczyły wie-
le emocji i niezapomnianych wra-
żeń.

M.L.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE
Dnia 19.11.2015r. w naszej szkole zo-

stał przeprowadzony I etap konkur-
su z języka polskiego organizowany 
przez Pomorskie Kuratorium Oświa-
ty, którego celem było rozwijanie 
zainteresowań oraz pogłębianie wie-
dzy  umiejętności uczniów z zakresu 
języka polskiego. Uczestnicy rozwią-
zywali test z zakresu kształcenia lite-
rackiego oraz nauki o języku. Na jego 
rozwiązanie mieli 60 minut. Aby za-
kwalifikować się do II etapu należało 
zdobyć minimalnie 21 pkt z 30 moż-
liwych do uzyskania. Do konkursu 
przystąpiło sześciu  uczniów, dwoje 
z klasy piątej i czworo z klasy szó-
stej. Wymaganą liczbę punktów uzy-
skała Katarzyna Piotrowska, która 
14.01.2016 roku będzie reprezentowa-
ła naszą szkołę na konkursie powia-
towym. Wszystkim uczniom dzięku-
jemy za uczestnictwo w konkursie, a 
Kasi życzymy dalszych osiągnięć.

ANDRZEJKI

Tradycją naszej szkoły jest orga-
nizowanie andrzejkowej zabawy 
przez Samorząd Uczniowski. Mimo, 
że Andrzejki w tym roku przypadły 
w czasie weekendu, to u nas bawili 
się uczniowie w czwartkowe późne 
popołudnie (26.11.15). Dyskoteka prze-
platana była na zmianę z wróżbami, 
które cieszyły się dużym powodze-
niem. Wszyscy świetnie się bawili i 
miło zapewne wspominają wspólnie 
spędzony andrzejkowy czas.

ŚLUBOWANIE KLASY I

Jak co roku klasy pierwsze obcho-
dzą swoje święto. Tak też było w tym 
roku. 23.11.2015 dzieci z klasy pierw-
szej zostały przyjęte do braci szkolnej 



s. 31WIEŚCI CHOCZEWSKIE

w Szkole Podstawowej w Ciekocinie. 
Z zapałem i dużym zaangażowaniem 
przygotowywały się na swoje święto. 
Czekały z niecierpliwością na ślu-
bowanie. Aż nadszedł nareszcie ten 
ważny i wyjątkowy dzień, gdy dzieci 
pokazały to, co przygotowały i czego 
się już nauczyły.

Uroczysty występ pierwszoklasi-
stów przy akompaniamencie pana 
Marka Czarnowskiego wszystkim 
bardzo się podobał. Po akademii 
nastąpiło uroczyste pasowanie na 
ucznia.

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

Naszą szkołę w Ciekocinie odwie-
dzili panowie policjanci z Gniewi-
na oraz przedstawiciel PGE EJ pan 
Przemysław Róg. Spotkanie miało 
na celu uświadomienie uczniom po-
trzeby dbania o własne i cudze bez-
pieczeństwo oraz zwracanie szcze-
gólnej uwagi na poruszanie się po 
drodze. Pan  Dzielnicowy z chęcią 
odpowiadał na każde pytanie posta-
wione przez uczniów. Na koniec spo-

tkania pan Przemysław Róg obdaro-
wał wszystkich uczniów prezentami 
odblaskowymi, które niezbędne są 
do poruszania się i bycia widocz-
nym. Dziękujemy za przyjazd do na-
szej szkoły i udzielenie ważnych in-
formacji.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKO-
LE PODSTAWOWEJ W CIEKOCINIE

W Szkole Podstawowej w Cieko-
cinie obchodzono w sposób bardzo 

uroczysty 97 Rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Insce-
nizację uświetniającą tę uroczystość 
przygotowali uczniowie z klasy IV. 
Wystąpili również z krótkim wystę-
pem uczniowie klasy III i klasy „0”.

Pan Tomasz Wojciechowski, na-
uczyciel historii, przygotował pre-
zentację multimedialną. Przez co 
przybliżył uczniom ważną dla Polski 
chwilę odzyskania, tak ważnej dla 
Nas Polaków, niepodległości.

B.W.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

ustanowiono dokładnie w setną rocz-
nicę powstania maskotki – w 2002 
roku. Wszystko zaczęło się jednak 
dużo wcześniej.

W 1902 roku prezydent Stanów Zjed-
noczonych Teodor Roosvelt, wybrał 
się na polowanie. Po kilku godzinach 
bezskutecznych łowów, jeden z to-
warzyszy prezydenta postrzelił ma-
łego niedźwiadka i zaprowadził go 
do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy 
przerażone zwierzątko, kazał je na-
tychmiast uwolnić. Jeden ze świad-
ków tego zdarzenia uwiecznił historię 
niedźwiadka na rysunku w waszyng-

tońskiej gazecie, którą czytał produ-
cent zabawek… Od tego momentu za-
częto wykorzystywać zdrobniałe imię 
prezydenta i sprzedawać maskotki 
pod nazwą Teddy Bear, która dziś w 
języku angielskim jest określeniem 
wszystkich pluszowych misiów.

To historia, a jak jest dzisiaj?
Trudno sobie wyobrazić dzisiej-

szy świat bez Pluszowego Misia. 
Jest towarzyszem dzieci i dorosłych 
w świecie beztroskiej zabawy oraz 
przyjacielem-powiernikiem naj-
większych sekretów i tajemnic.

Dlatego też uczniowie S.P. Ciekocino 
postanowili uczcić ten dzień w swojej 
szkole. Z tej okazji wszyscy uczniowie 

przybyli do szkoły ze swoim ulubio-
nym pluszakiem. W tym dniu grupa 
taneczna naszej szkoły „Kreatywna 
13-tka” przedstawiła choreografię  ta-
neczną  do utworu Erosa Ramazzotti 
- Un Angelo Disteso Al Sole. Oczywi-
ście rekwizytami w tańcu były plu-
szowe misie. Rozstrzygnięto także 
konkurs plastyczny „Pluszowy Miś”, 
którego zwycięzcami zostali: Julia 
Ruchniewicz, Kacper Kwaśniewski, 
Aleksander Malinowski oraz Szy-
mon Smolarek. Zaśpiewano piosen-
kę „Pluszowy miś” i właśnie z misiem 
wszyscy uczniowie na koniec zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie.
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ZESPÓL SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Dnia 02.11.2015r., uczniowie klas 5a 
i 5b wraz z kilkorgiem uczniów z klas 
IV-tych, pojechali na projekcję filmu 
„PIOTRUŚ. WYPRAWA DO NIBYLANDII” 
do kina w Rumi.

Film w nowy sposób ukazuje histo-
rię znanych nam wszystkim z książ-
ki J.M. Barriego postaci.

Piotrusia poznajemy tu jako 12-let-
niego urwisa, starającego się jakoś 
przetrwać w ponurym sierocińcu w 
Londynie. Pewnej nocy Piotruś zosta-

je porwany do magicznej Nibylandii 
- fantastycznego świata piratów, wo-
jowników i wróżek. Próbując odkryć 
sekret matki, która porzuciła go wie-
le lat temu, oraz znaleźć swoje miej-
sce w tej niezwykłej krainie, chłopiec 
przeżywa niesamowite przygody i 
nie raz pojedynkuje się na śmierć i 
życie. Aby ocalić Nibylandię, wraz z 
Tygrysią Lilią i nowym przyjacielem 
Jamesem Hakiem, musi rozprawić 
się z bezwzględnym piratem Czar-

nobrodym. Dzięki owym przygo-
dom Piotruś odkrywa w końcu swoje 
przeznaczenie — zostaje bohaterem, 
którego już na zawsze wszyscy będą 
znali jako Piotrusia Pana.

Po zakończonym seansie wstąpi-
liśmy oczywiście na małą ucztę do 
pobliskiej „restauracji”, a następnie 
ruszyliśmy w drogę powrotną do 
szkoły.

„WYPRAWA DO NIBYLANDII”

OBCHODY 97 ROCZNICY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Uczniowie klas III a i c oraz chór 
szkolny pod kierunkiem p. Małgo-
rzaty Kobieli, p. Henryki Soboń i p. 
Mateusza Radziejewskiego przygo-
towali montaż słowno- muzyczny, 
który treścią nawiązywał do tragicz-
nych wydarzeń zapisanych w histo-
rii naszej Ojczyzny. Aktorzy starali 
się realistycznie przedstawić boha-

terów prowadzących naród ku wol-
ności. Oprócz pięknej gry aktorskiej, 
patriotycznych pieśni, nie zabrakło 
bogatej symboliki.

12 listopada udaliśmy się z wizytą 
do WTZ w Lubiatowie (fundacji Anny 
Dymnej). Nasze przedstawienie mieli 
okazję obejrzeć nie tylko podopieczni 
Fundacji, ale również Koło Emerytów 

i Rencistów. Następnie gościliśmy w 
Domu Spokojnej Starości „Bryza” w 
Osiekach. Twarze wzruszonych ludzi 
niejednokrotnie pamiętających cza-
sy wojny na długo pozostaną w pa-
mięci młodych ludzi.

Pragniemy serdecznie podzięko-
wać za gościnność obu ośrodkom.
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Zgodnie z tradycją 24 listopada 

pierwszoklasiści uczestniczyli w 
akcie pasowania na ucznia Szkoły 
Podstawowej w Choczewie. Ucznio-
wie klas pierwszych rozpoczęli uro-
czystość występem artystycznym, 
recytowali wiersze, śpiewali piosen-
ki. Z honorem złożyli ślubowanie na 

sztandar szkoły. Pani dyrektor Jo-
anna Dzięgielewska i Pan dyrektor 
Andrzej Soboń dokonali aktu paso-
wania symbolicznym ołówkiem. Od 
tego momentu pierwszaki stały się 
prawowitymi uczniami Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkół im. Unii 
Europejskiej w Choczewie. Na za-

kończenie dzieci zostały obdarowa-
ne przez rodziców rożkami obfitości 
oraz otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i zakładki. Po części oficjalnej 
uczniowie wraz z rodzicami udali się 
do sal, gdzie przygotowano dla nich 
słodki poczęstunek i zabawy.

JESIENNY BIWAK
Mijają kolejne dni i miesiące roku 

szkolnego 2015/2016 i w naszych dru-
żynach jak zawsze dużo się dzieje. 
Kolejne zbiórki, kolejne sprawności i 
stopnie do zdobycia.

Tradycją naszego hufca są wspól-
ne biwaki organizowane przez po-
szczególne drużyny z Hufca ZHP 
Puck. Nadszedł czas na organizację 
biwaku przez naszą, 47 drużynę har-
cerską działającą w Zespole Szkół w 
Choczewie. Szukaliśmy odpowied-
niej pory, aby móc zaprosić w dogod-
nym terminie jak najwięcej drużyn. 
Okazja do spotkania w Choczewie 
nadarzyła się w dniach 27-28 listopa-

da 2015 r. Tutejsza 47 DH „Zdobywcy” 
dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły 
zorganizowała biwak hufcowy w 
Zespole Szkół. Z zaproszenia sko-
rzystali głównie harcerze starsi: 44 
DSH „Optymiści” z Krokowej, 24 DH 
„Wędrownicy” z Pucka, 1 DWR „Nie-
tykalni” i oczywiście „Zdobywcy” z 
Choczewa. W sumie w tych dniach w 
Choczewie spotkało się prawie 60-ciu 
harcerzy.

„Zdobywcy” przygotowali: grę miej-
ską (mieszkańcy Choczewa w piątko-
wy wieczór obserwowali zwiększoną 
aktywność harcerzy), konkurencje 
sportowe oraz gry na sali sportowej 

(w czasie zmagań  posypało się na-
wet pierze), a w sobotę grę terenową 
w okolicznych lasach.

Na biwaku spotkali się harcerze 
w podobnym wieku (szóstoklasiści i 
gimnazjaliści) przez co zabawa i ry-
walizacja w większym niż dotych-
czas stopniu integrowała nasze śro-
dowisko. Zabawa była przednia, lecz 
chyba zbyt krótka. Zmęczeni, niewy-
spani i umorusani (pokonywaliśmy 
przeszkody w lesie) w sobotę po połu-
dniu wróciliśmy do domów.

Harcerze z 47 DH „Zdobywcy”
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Nie  mogło nas tam zabraknąć…
Mając w pamięci zeszłoroczny suk-

ces oraz niezapomniane wrażenia, 
również w tym roku „Eksperyment” 
z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie  wziął udział w XIV Po-
wiatowym Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych w Redzie. W konkursie 
uczestniczyło dwanaście formacji – 
od juniorów po seniorów. Jury oce-
niało spektakle w dwóch kategoriach 
wiekowych: szkoła podstawowa, 
młodzież i dorośli.

Nasi uczniowie zaprezentowali 
sztukę pt. „Skrzydełka”, która opo-
wiada o zmaterializowanym świecie 
dorosłych oraz bajkowym świecie 
dziecka. Groteska porusza ponadcza-
sowy problem i dotyka uniwersal-
nych wartości, a mianowicie mówi 
o wychowaniu i rodzinie. Spektakl 
ten spotkał się z uznaniem widzów, 
a młodzież zebrała liczne brawa. I 
właśnie to cieszy nas najbardziej. 

Gimnazjaliści nabierają ogłady, czu-
ją się coraz pewniej na scenie. Jako 
opiekun szkolnego koła teatralnego 
śmiało mogę stwierdzić, że zabawa 
w teatr jest dla nich niezwykłą przy-
godą i doświadczeniem, a obcowanie 

ze sztuką dodaje im skrzydeł.
Zachęcam do obejrzenia relacji z 

XIV PPMFT nagranych przez lokalną 
telewizję TTM.

Małgorzata Kobiela

1 grudnia 2015 r. odbył się szkolny 
etap Ogólnopolskiego Konkursu Geo-
graficznego „Geo – Planeta”. Do kon-
kursu przystąpiło 28 uczniów z na-
szego gimnazjum. Do 26 marca 2016 
r. zostaną przesłane przez Ogólnopol-
skiego Organizatora wyniki konkur-
su. Najlepszy uczeń w szkole otrzy-
ma nagrodę książkową, natomiast 
każdy uczestnik otrzyma dyplom 
uznania oraz ocenę z geografii (za 
wynik od 20 pkt). Więcej informacji 
na temat konkursu można znaleźć 
na stronie www.geo.suwikr.pl

Katarzyna Stawicka

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
4 grudnia 2015r. w Szkole Podsta-

wowej w Choczewie odbyła się czter-
nasta już edycja szkolnego konkur-
su recytatorskiego dla uczniów klas 
4-6, którego organizatorkami były 
nauczycielki: M. Szypulska i A. Nato-
niewska –Styn. W tym roku ucznio-
wie prezentowali utwory o czterech 
porach roku. Do ścisłego finału za-
kwalifikowało się 20 osób.

Komisja konkursowa w składzie: 
p. Joanna  Dzięgielewska (dyrektor 
SP) oraz p. Grażyna Olszowiec wraz z 

członkiniami aktywu bibliotecznego: 
Zofią Modlińską i Dominiką Krzysz-
tofiak oceniała staranność wymowy, 
sposób interpretacji, ogólne wraże-
nie artystyczne.

Po podsumowaniu punktacji jury 
ogłosiło wyniki konkursu oraz wrę-
czyło zwycięzcom dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Poziom tegorocznego kon-
kursu był bardzo wysoki. Recytacje i 
interpretacje były zachwycające, za-
bawne, porywające. Ciekawe jest, że 
wszystkie miejsca na podium zajęły 

uczennice klas czwartych. Brawo!
Pierwsze miejsce zdobyła uczen-

nica Antonina Jażdżewska, drugie 
miejsce przypadło Wiktorii Karmazy, 
trzecie miejsce zajęła Olivia Formela 
Wyróżniono Pawła Wątroba i Nikolę 
Brzoskowską.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my i zapraszamy do udziału za rok 
w następnym konkursie recytator-
skim.

Organizatorki
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MIKOŁAJKI W TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI
3 grudnia gimnazjaliści klas trze-

cich pod opieką p. M. Kobieli, p. N. 
Kowalewskiej Jażdżewskiej i p. H. 
Soboń wybrali się na spektakl pt. 
Shrek. Musical spotkał się z dużym 
zainteresowaniem młodzieży. Nie-
bywała gra aktorska, bardzo bogata 
scenografia, oprawa muzyczna, a 
także dowcip nawiązujący do współ-
czesnych czasów sprawiły, że na 
chwilę mogliśmy oderwać się od 
szkolnej rzeczywistości.

Obcowanie z kulturą jest ze wszech 
miar pożądane, a pobyt w Teatrze 
Muzycznym dał możliwość realiza-
cji zaplanowanych celów dydaktycz-
nych i wychowawczych.

WYJAZD DO GDYŃSKIEJ ARENY NA KONCERT 
GRUPY „ENEJ”!

W dn. 09.12.br grupa naszych 
uczniów, która wzięła udział w zor-
ganizowanym przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Choczewie – pla-
stycznym konkursie profilaktycz-
nym „ Nie piję, nie palę, nie ćpam…”, 
udała się do gdyńskiej hali „Are-
na” na występ wspaniałego zespołu 
„ENEJ”, który szturmem podbił listy 
przebojów i serca nie tylko polskich 
słuchaczy, nagrywając takie hity jak 
Lili, Symetryczno-liryczna, Skrzydla-

te ręce, Zbudujemy dom, Kamień z 
napisem Love. Jako support zagrali 
i zaśpiewali: Patrycja Kendra oraz 
występujący z ENEJ-em od lat zespół 
„STO%” z Piotrkiem Nagielem – mu-
zykiem, który współpracował już z 
całą plejadą gwiazd polskiej sceny 
rockowej. Koncert zespołu „ENEJ” zo-
stał zorganizowany w ramach cyklu 
imprez profilaktycznych „NIEĆPA”.

Wszystkim dopisywał bardzo do-
bry nastrój, spotkaliśmy na kon-
cercie kolegów i koleżanki ze szkół 

ościennych gmin. Pełni wrażeń po 
udanej imprezie muzycznej, mimo 
bardzo późnej pory, radośni powróci-
liśmy do naszych domów. Wcześniej, 
w drodze na koncert odwiedziliśmy 
obowiązkowo rumski „McDonalds”. 
W imieniu uczniów dziękujemy tym 
wszystkim, którzy przyczynili się or-
ganizacji wyjazdu na „prawdziwy” 
koncert muzyczny, który dla więk-
szości był… pierwszym w życiu.

(Iwona Ratajczak)
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ZUCHY I HARCERZE

HARCERSKI BIWAK – SZWECJA
W dniach 5-7 listopada 2015 r. trzy-

nastu harcerzy z 10 Choczewskiej 
Drużyny Harcerskiej „Młode Wilki” 
oraz 10 Choczewskiej Starszoharcer-
skiej Drużyny „WILKI” wzięło udział 
w biwaku zagranicznym. Pod  opieką 
naszej drużynowej dh. phm. Doroty 
Bianga – Grabińskiej oraz dh. Damia-
na – Zośka, przeżyliśmy prawdziwą 
morską przygodę. 5 listopada 2015 
r. wyruszyliśmy na wycieczkę do 
Karlskrony. Oczywiście płynęliśmy 
promem Stena Line z Gdyni. Po za-
kwaterowaniu na promie oraz zapo-
znaniu z regulaminem biwaku, uda-
liśmy się zwiedzić pokład ogromnego 
promu. O godz. 24.00 była już jednak 
cisza nocna i zakaz wychodzenia z 
kabin... Obrzędowa ISKIERKA oraz 
Bratnie Słowo zakończyło pierwszy 
dzień biwaku naszych drużyn. Wsta-

liśmy skoro świt (o godz. 6.00 rano) 
kolejnego dnia i pełni energii uda-
liśmy się na autokarową wycieczkę 
po Karlskronie. Odwiedziliśmy prze-
piękne miejsca, a pani przewodnik 
przekazała nam bardzo ciekawe in-
formacje o tym kraju, jego tradycjach 
i zwyczajach. Następnie wybraliśmy 
się do Muzeum Morskiego !!! Bardzo 
nam się tam podobało. Po 2- godzin-
nym zwiedzaniu muzeum poszliśmy 
zjeść obiad, by następnie popłynąć 
promem na wyspę ASPO. A na wyspie 
było trochę zajęć ze wspinaczki (ha-
hahah) oraz poruszania się w terenie 
- mini gra harcerska. Po powrocie do 
Karlskrony odwiedziliśmy sklepy, 
by zakupić pamiątki oraz szwedzkie 
słodycze. W wolnej chwili  poszliśmy 
na skalą wyspę oraz do „Rybaczki”, a 
dh. Dorota opowiedziała nam o niej 

legendę... Po powrocie na prom byli-
śmy baaardzooo zmęczeni, lecz nie 
przeszkodziło nam to, by odwiedzić 
salon gier czy sklep. Zjedliśmy szybką 
kolację, wykąpaliśmy się i wskoczy-
liśmy do naszych łóżek w kajutach. O 
godzinie 23.00 zapadła głucha cisza - 
harcerze usnęli kamiennym snem. O 
godzinie 6.00 kolejnego dnia „popły-
nęła” piosenka w promowym radiu 
- pobudka dla nas! Nie mogliśmy się 
obudzić, a tu czekało nas pakowanie, 
sprzątanie i śniadanie. Daliśmy jed-
nak radę. Z terminalu promowego 
odebrali nas nasi stęsknieni rodzi-
ce. Bardzo śpiący, ale pełni pozytyw-
nych wrażeń wróciliśmy do domów. 
Już niebawem kolejny zwariowany 
biwak naszych drużyn :P.

„WILKI” z Choczewa
ZHP Hufiec Wejherowo

URODZINY GROMADY Z CHOCZEWA
Wieczór, a my udajemy się na wę-

drówkę... Strażnikiem TOTEMU tym 
razem został zuch Mikołaj Syrewicz, 
który strzegł go jak własnego życia. 
Szliśmy w milczeniu (no, prawie) 
przez ścieżki Sasina, przy cmenta-
rzu, przez prywatny park i doszliśmy 
do Restauracji „Ewa Zaprasza”... Tam 
zostaliśmy przyjęci bardzo serdecz-
nie przez Gospodarzy - Panią Hanię 
i Pana Łukasza (rodziców Antka). 
Na początku zjedliśmy pyszną ko-
lację, serwowaną przez specjalnych 
kelnerów : dh. Zośka, dh. Wojtka, 
p. Arbuza i p. Lakiego. Gdy już nasze 
brzuszki napełniły się czekało nas 
coś jeszcze - Zuchenki, które mają 

już Znaczek Zucha: Magda i Gosia, 
odnowiły swoją Obietnicę Zuchową. 
Druh Wojtek mówił głośno Prawo 
Zucha i po każdym z punktów zapa-
lał jedną ze świeczek przy Znaczku 
Zucha, wiszącym na honorowym 
miejscu... Po odnowieniu Obietnicy 
zuchenki otrzymały GWIAZDKI na 
mundur oraz Wilczka i Słoneczko. 
Następnie pozostali członkowie na-
szej gromady zostali Pasowani Pirac-
kim Mieczem Gromady na „Małych 
Korsarzy” i otrzymali przypinkę gro-
mady na mundur od swojego druży-
nowego – dh. Zośka. Przypinkę rów-
nież dostał dh. Wojtek jako Przyjaciel 
Naszej Gromady. Podekscytowani i 

szczęśliwi myśleliśmy, że to już ko-
niec atrakcji, ale okazało się, że nie… 
Mama zuchów: Huberta i Wiktora – 
p. Agnieszka Mudlaff upiekła na tę 
okazję specjalny tort urodzinowy... z 
logo naszej gromady. Wraz z druhem 
zdmuchnęliśmy dziewięć świeczek i 
zjedliśmy tort ze smakiem, popijając 
go szampanem dla dzieci - Piccolo. 
Odśpiewaliśmy piosenkę gromady 
„Piracka Brać” i porządnie najedzeni 
wróciliśmy do świetlicy w Sasinie. 
Dziękujemy za takie wspaniałe Uro-
dziny !!!

Zuchy z 10 Choczewskiej Gromady 
Zuchowej „MALI KORSARZE”
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URODZINOWE PREZENTY
Sołtys Sasina, pan Bronek udo-

stępnił nam świetlicę na biwak uro-
dzinowy. Rodzice Antka – Państwo 
Hania i Łukasz Dmochowscy przygo-
towali nam prawdziwą urodzinową 
ucztę w Restauracji „Ewa Zaprasza”, 
Druhna Julka upiekła przepyszne ba-

beczki, Pani Agnieszka Mudlaff zro-
biła tort jak z obrazka i to taki pysz-
niutki, a Ochotnicza Straż Pożarna z 
Sasina ofiarowała druhowi Damia-
nowi dla zuchów torbę - apteczkę!!! 
Na pewno już niedługo nauczymy 
się bandażować i opatrywać rany!!! 

Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo 
za te wszystkie wspaniałe prezenty 
od naszych PRZYJACIÓŁ!!! Dziękuje-
my zuchowym CZUJ!

„MALI KORSARZE”

IV InO dla Niepodległej Hufca ZHP Wejherowo
Spotkaliśmy się 14 listopada o godz. 

9.30 przy leśniczówce w Luzinie, by 
stamtąd o godz. 10.15 udać się na 
trasę IV InO dla Niepodległej nasze-
go Hufca. Wiało, było zimno, deszcz 
nas nie oszczędzał… Było nas bardzo 
dużo. Zuchy, harcerze oraz rodzice 
pod wodzą drużynowych : dh. Doro-
ty, dh. Radka i dh. Damiana wybra-

li się na trasę InO do lasu. Z naszej 
gminy wzięło udział  48 osób, z całe-
go hufca natomiast ok. 90. Po dotar-
ciu na metę, przemoczeni, zmarznię-
ci, ale zadowoleni upiekliśmy sobie 
kiełbaskę na ognisku, ogrzewając 
się (parując). Było naprawdę super !!! 
Serdeczne podziękowania dla orga-
nizatorów oraz Rodziców, na których 

zawsze mo-
żemy li-
czyć!!!
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21-22.XI.2015 r. SURVIVALOWY BIWAK „WILKÓW”

ZBIÓRKA NA BOWLINGU

Spotkaliśmy się późnym wieczo-
rem, by wybrać się na noc do lasu… 
Tam mieliśmy elementy strzeleckie 
z broni automatycznej i wyboro-
wej, techniki szukania min za po-
mocą szpicy, przejście przez bagna, 

techniki linowe oraz grę harcerską. 
Oczywiście wszystkie zadania były 
punktowane. Na koniec rozpaliliśmy 
ognisko, by upiec pyszne kiełbaski i 
udać się do Szkoły Podstawowej w 
Wierzchucinie na dwie godzinki snu. 

Biwak był wspaniały, a my umoru-
sani na całego. Dziękujemy Kasztan 
za wspaniałe przygotowanie oraz 
ciekawe zajęcia.

10 ChDSH „WILKI”
Hufiec ZHP Wejherowo

26 listopada  harcerze z 10 ChDH 
„Młode Wilki” wraz z druhną Dorotą 
i rodzicami wybrali się na kręgle... 
Było fantastycznie!!! Najlepszą za-
wodniczką okazała się Patrycja Dre-

wa z wynikiem 150 pkt., a zawodni-
kiem Franek Grabiński z wynikiem 
144 pkt. Pozostali harcerze radzili so-
bie również bardzo dobrze. Najważ-
niejsza jest jednak dobra zabawa i 

integracja drużyny. Szkoda tylko, że 
było nas tak mało... Serdeczne po-
dziękowania dla Rodziców za pomoc 
w organizacji dojazdu oraz wspólną 
grę w kręgle!!!

PŁYWAMY!!!
Zuchy z naszej gromady biorą 

udział w gminnym projekcie na-
uki pływania, chodząc dwa razy w 
tygodniu na zajęcia basenowe. Pod 
okiem instruktora pływania uczą 
się skakać do wody, utrzymywać się 

na niej, nurkować, a przede wszyst-
kim oddychać... W marcu pragniemy 
wziąć udział w Mistrzostwach Pły-
wackich Chorągwi Gdańskiej, więc 
zuchy do roboty, uczcie się pływać, 
a kto już potrafi, to nadal uczęszcza 

na pływalnię, aby być coraz lepszym. 
Zdobywamy sprawność zuchową 
„Pływak”!!!

„,MALI KORSARZE”
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POTWORNY WIECZÓR WRÓŻB

MIKOŁAJKOWY KONKURS RECYTATORSKI

Dzięki uprzejmości pana Bronisła-
wa Nowak - sołtysa Sasina, spotka-
liśmy się na tamtejszej świetlicy, by 
pobawić się w „stwory andrzejko-
we”. Było lanie wosku, wróżby oraz 
inne zabawy integracyjne. Nasze 
przebrania oraz panująca atmosfera 
były bardzo niezwykłe. Druhna Jul-
ka przygotowała dla nas przepysz-
ne czekoladowe babeczki... mniam, 
mniam, mniam..., za które dziękuje-
my! Po zabawach, około godziny 20-
ej wskoczyliśmy w nasze mundury i 
w zupełnych ciemnościach udaliśmy 
się na nieznaną wyprawę.... My wę-
drowaliśmy, a Rodzice zucha Piotr-
ka dbali o to, aby w świetlicy było 
przytulnie i ciepło. Dziękujemy !!! 
Wróciliśmy z wędrówki ok. 22-giej i 
wskoczyliśmy w nasze śpiwory. Nie-

dzielny ranek rozpoczęliśmy wspól-
nym śniadaniem, porządkowaniem 
świetlicy oraz mszą św. w kościele w 
Sasinie.

Serdeczne podziękowania dla Pana 
sołtysa – Bronisława Nowaka za tak 
ciepłą gościnę i wyrozumiałość.

„Mali Korsarze”

4 grudnia 2015 r.Do konkursu przy-
stąpiło 28 zuchów z naszej gromady. 
JURY w składzie: p. Beata Żuk - kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Choczewie, p. Agnieszka Mudlaff 
- Przyjaciółka naszej gromady, dh. 
Julia - przyboczna w gromadzie oraz 
dh. Zosiek - nasz drużynowy, oceniło 
występy artystów. Przyznano 3 wy-

różnienia oraz 6 miejsc. Oto wyniki: 
I miejsce - zuchenka Zosia Ujma, I 
miejsce - zuch Antek Dmochowski, 
III miejsce - zuch Hubert Mudlaff, IV 
miejsce - zuch Bartek Natoniewski, V 
miejsce - zuch Marek Lica, VI miejsce 
- zuchenka Olga Olszowiec, wyróż-
nienia : - zuch Kuba Waloch, - zuch 
Julek Szymański, - zuch Mikołaj 
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Syrewicz. Gratuluję wyników i ser-
decznie dziękuję sponsorom nagród 
i JURY. Na zakończenie konkursu 
wszyscy uczestnicy otrzymali słodki 
poczęstunek od gospodarzy - Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Chocze-
wie - DZIĘKUJEMY!!! Nauczyliśmy 
się również nowych okrzyków oraz 
nowego pląsu wraz z dh. Wiedźmą!

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE

W dniach 4-5 grudnia zuchy i har-
cerze z „dziesiątek” z Hufca ZHP Wej-
herowo wraz z drużynowymi: dh. 
Dorotą i dh. Damianem włączyli się 
w akcję zbiórki żywności dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców 
naszej gminy. Akcja bardzo nam się 
podobała, a niektórzy z nas stali się 
małymi wolontariuszami.

Dziękujemy wszystkim ludziom 
o Wielkich Sercach, którzy nam po-
mogli uzbierać tonę produktów żyw-
nościowych. Dzięki Waszej hojności 
zebraliśmy tak dużo!!!

W dniach 17-18 października 2015 r. 
dzięki staraniom p. Anieli Siemczuk, 
pielgrzymi z naszej parafii udali się 
do Częstochowy, aby złożyć hołd na-
szej Matce Królowej Polski.

Ksiądz Dawid Rożek udzielił bło-
gosławieństwa pątnikom i ruszyli-
śmy w drogę. Na trasie, niedaleko 
Częstochowy odwiedziliśmy kościół 
dominikanów p.w. Wniebowzięcia 
Matki Bożej. Na tle małej wsi Gidle 
sanktuarium zadziwiło nas swo-
ją wielkością i bogatym wystrojem. 
Największym skarbem tej świątyni 
jest maleńka, zaledwie dziesięcio-
centymetrowa kamienna figurka 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Tradycja 

głosi, że w 1516 r. gidelski rolnik Jan 
Czeczek orał swoje pole w miejscu, 
gdzie dziś wznosi się bazylika. Nagle, 
ku jego zdziwieniu woły ustały i pa-
dły na kolana. Mężczyzna zauważył 
niezwykłą jasność bijącą z ziemi, a 
wśród niej małą kamienną figur-
kę Najświętszej Panny. Wieśniak 
nie potrafił zrozumieć cudownych 
znaków i przerażony ukrył figurkę 
w chałupie, na dnie kufra. Jednak 
ilekroć chował ją pod odzieżą, tyle 
razy rankiem leżała na wierzchu. 
W ten sposób Maryja dawała znak, 
że nie chce być ukrywana. Rolnik 
i jego rodzina utracili wzrok, a po-
bożna kobieta pomagająca nieszczę-

śliwym opowiedziała o wszystkim 
proboszczowi. Odtąd rozpoczął się 
czas publicznej czci oddawanej Ma-
ryi. Posążek obmyto i przeniesiono 
do kościoła. Wodą pozostałą po umy-
ciu posążka Czeczkowie przetarli 
oczy i odzyskali wzrok. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia zachował się do 
dziś zwyczaj „kąpiółki” – obmywania 
raz w roku figurki w winie. Pątnicy 
używają wina na znak swojej wiary 
w moc Tej, którą nazywają Uzdro-
wicielką chorych. Matka Boża w Gi-
dlach cieszy się sławą lekarki ciał, a 
Matka Najświętsza z Jasnej Góry jest 
głównie lekarką dusz (nawrócenia).

Opuściliśmy Gidle i po krótkie po-
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dróży dotarliśmy do Częstochowy. 
Z daleka ujrzeliśmy na wzgórzu ze-
spół klasztorny zakonu paulinów i 
Sanktuarium Matki Bożej. Po posiłku 
i zakwaterowaniu się w Domu Piel-
grzyma uczestniczyliśmy w drodze 
krzyżowej, prze którą prowadziła 
nas p. Ewa Piechowiak. Ze wzglę-
du na niesprzyjającą pogodę, droga 
krzyżowa nie odbyła się na Wałach 
Jasnogórskich, a w kaplicy w Dolinie 
Miłosierdzia. Przewodniczka pięknie 
objaśniała nam znaczenie kolejnych 
etapów. Prowadziła rozważania, wy-
kazując się bogatą wiedzą i doświad-
czeniem życiowym.

Wieczorem o godz. 21 udaliśmy się 
na Apel Jasnogórski do kaplicy Ob-
razu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Modliliśmy się do Królowej Polski 
w intencji Ojczyzny i Kościoła. Oso-
biście powierzyłem Matce Boskiej w 
opiekę naszą ziemię lubiatowską i 
Polskę w obronie przed wielkim ży-
wiołem. W niedzielę rano udaliśmy 
się do „serca Jasnej Góry”, jak nazy-
wana jest Kaplica Matki Bożej. Tam 
znajduje się przepiękny barokowy, 
hebanowy ołtarz, który za srebrną 
zasłoną skrywa cudowny wizerunek 
Matki Bożej. Dostąpiliśmy zaszczytu 
znalezienia się tuż u stóp Cudow-
nego Obrazu. To szczególne miejsce 
Eucharystii, modlitwy, sakramentu 
pojednania, duchowych uniesień i 
nawróceń wywarło na nas ogromne 

wrażenie, podobnie jak dalsza część 
zwiedzania Jasnej Góry z przewod-
nikiem. Te przeżycia zostaną w na-
szych sercach do końca życia.

W drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się a tamie we Włocławku, w 
miejscu, gdzie przed laty oprawcy 
dokonali mordu na księdzu Jerzym 
Popiełuszce. Przy tablicy upamięt-
niającej tragedię zapaliliśmy znicz i 
zmówiliśmy modlitwę. Towarzyszy-
ła nam atmosfera skupienia i zadu-
my.

Czytelniku, jeżeli pragniesz przeżyć 
duchowe uniesienia, niezapomnia-
ne chwile, jakie nam przypadły w 
udziale, jedź do Maryi! Królowa Pol-
ski zaprasza wszystkich do trony ja-
snogórskiego!

Dziękuję p. Ewie Piechowiak za 
duchowe przewodnictwo, ks. wika-
remu Dawidowi Rożek za błogosła-
wieństwo i dobre słowo na drogę. 
Dziękuję p. Stanisławowi za piękną 
grę na gitarze, kierowcom p. Mie-
czysławowi i p. Mateuszowi Maku-
rat za spokojną i bezpieczną podróż. 
Szczególne podziękowania składam 
p. Anieli Siemczuk, dzięki której mo-
gliśmy uczestniczyć w pielgrzymce.

Wszystkim czytelnikom składam 
życzenia spokojnych, zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia. Niech 
Dzieciątko Jezus wniesie radość i 
stabilizację w Wasze domy! Wszel-
kiej pomyślności w Nowym Roku!

A+M+B
Pielgrzym Piotr Daszkiewicz

BIBLIOTEKA
BOOKCROSSINGOWA ŁAWECZKA

Przypominamy, iż w naszej biblio-
tece działa bookcrossingowa ławecz-
ka. Znajdują się na niej książki do 
wymiany- wystarczy przynieść do 
nas swoją, zbędną już książkę i wy-
brać sobie w zamian coś z ławeczki. 
Aktualną zawartość ławeczki pre-
zentujemy na niniejszych zdjęciach. 
Zawartość ta może ulec zmianie. Za-
praszamy do korzystania i wymie-
niania.

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE 
NA MASKOTKĘ

18 listopada w naszej Bibliotece od-
było się wręczenie nagród laureatom 
Konkursu na maskotkę. Nagrody 
wręczył Sekretarz Gminy Choczewo 
Pan Robert Lorbiecki i Kierownik Bi-
blioteki Pani Beata Żuk. Na koniec 
wszyscy zebrani zaproszeni zostali 
na mały poczęstunek.

Na konkurs wpłynęło 12 maskotek, 
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które zostały ocenione przez 12 czy-
telników naszej Biblioteki, w różnym 
wieku. Każda maskotka otrzymała 
numer, aby zachować anonimowość 
autora. Osoby oceniające przyzna-
wały każdej maskotce punkty od 1-6, 
które następnie zsumowano. Auto-
rzy maskotek, które otrzymały naj-
większą liczbę punktów otrzymali 
miejsca od I-III. 

Lista laureatów:
Kategoria: dorośli
I miejsce- Pani Barbara Zondziuk
II miejsce- Pani Wioletta Wójcik
III miejsce: Pani Marta Jankowska 
Wyróżnienie: Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Lubiatowie
Kategoria: dzieci
I miejsce- Agata Spychalska
I miejsce: Hanna Laskowska
II miejsce: Lenka Zych
III miejsce: Marysia Łaszewska
Wyróżnienia: Tomek Stadler, Bar-

tosz Skrzypkowski, Magda Laskow-
ska, Marysia Syrewicz.

Cieszy nas, iż coraz chętniej w na-
szych Konkursach biorą udział także 
dorośli. Wiemy, iż w naszej Gminie 
jest bardzo wiele utalentowanych 
plastycznie i literacko osób i zachę-
camy, aby chwalili się swoimi dzie-
łami. Można to zrobić zarówno po-
przez udział w naszych konkursach, 
jak i udostępniając swoje prace na 
indywidualne wystawy w naszej sie-
dzibie. 

LEKCJE ŁOWIECKIE

W dniach 23-24 listopada br. odbył 
się w naszej bibliotece coroczny cykl 
lekcji łowieckich przeznaczony dla 
uczniów Zespołu Szkół w Choczewie. 
Tradycyjnie prowadził je doświad-
czony myśliwy Pan Ryszard Karpiń-
ski- koordynator z ramienia Koła 
Łowieckiego „Jeleń” Gdańsk. Uzupeł-
nieniem lekcji były seanse filmowe, 
na których dzieci oglądały ciekawe 
filmy przyrodnicze.

Prowadzone rokrocznie lekcje 
mają na celu uświadomienie dzie-
ci i młodzieży nt. roli myśliwych w 
zachowaniu równowagi biologicznej 
w przyrodzie, a także wzbudzenie w 
nich poszanowania dla fauny i flory. 
Słuchacze poznają też zasady zacho-
wania się wśród dzikiej przyrody i jej 
znaczenie dla ludzi.

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

26 listopada odwiedziła nas Pani 
Ewa Rogaczewska- Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Choczewo. Równocześnie 
przybyli też uczniowie klasy „0” SP 
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Choczewo. Pani Ewa wystąpiła w 
roli lektora, a dzieci w roli słuchaczy 
podczas kolejnego spotkania z cy-
klu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. 
Jego tematem były zwierzęta, przy-
roda, zasady zachowania się w lesie 
i w takiej tematyce utrzymane były 
opowiastki czytane przez Panią Ewę. 
Po czytaniu Pani Nadleśniczy obda-
rowała swoich małych słuchaczy 
upominkami: pysznymi cukierka-
mi i odblaskami, które dzieci mogą 
przyczepić do swoich plecaków, by 
po zmroku być bezpieczniejszym na 
drodze. Następnie nasi mali goście 
otrzymali kredki i kolorowanki ze 
zwierzętami leśnymi i pod okiem 
swojej wychowawczyni starannie je 
pokolorowali.

DARY DLA NASZEJ BIBLIOTEKI

Dziękujemy Pani Bożenie Paździo 
za wyposażenie naszego księgozbio-
ru w Jej autorską publikację pt. „Zro-
zumieć świat głosek i liter” i zapra-
szamy do wypożyczania.

Dziękujemy też po raz kolejny 
wszystkim, którzy przekazują nam 
w darze książki. Po raz kolejny część 
z nich trafiła do naszego księgozbio-
ru, skąd można je wypożyczać. 

MIKOŁAJKOWY WIECZOREK Z POEZJĄ

3 grudnia odbył się w naszej biblio-
tece mikołajkowy wieczorek z po-
ezją. Oprócz stałych bywalców przy-
było nam znów kilka nowych twarzy 
i bardzo się cieszymy, iż grono pasjo-
natów poezji się powiększa. Oprawę 
wokalną zapewniła Pani Aleksandra 
Łasińska, która zaśpiewała kilka na-
strojowych utworów. Miłym akcen-
tem był upominek od „Wioli i Oli” w 
postaci fantazyjnej paczuszki z pier-
niczkami domowej roboty dla każde-
go gościa.

Po części wokalnej rozpoczęło się 
prezentowanie przez zebranych 
własnych lub ulubionych utworów 
lirycznych. Rozpoczęła Pani Marta 
Łasińska, zapoznając nas ze swoim 

peanem na cześć naszych wieczor-
ków z poezją:

„W CHOCZEWSKIEJ 
BIBLIOTECE”

Jak miło, że się tu spotykamy,
Możemy spełniać przeróżne plany,
Mamy tu także wspaniałych gości, 
Kto chce niech wstąpi,
a nie zazdrości.
Jest z nami młodzież
co wiersze pisze,
Śpiew i muzykę można usłyszeć,
Seniorzy dzielą się wspomnieniami, 
Słuchać by można ich godzinami.
Jest także władza, co gminą włada,
O nich zapomnieć też nie wypada,
Warto jest z nimi trochę posiedzieć, 
Bo mogą przydać się
w każdej biedzie.
A tak poważnie to zaszczyt mamy, 
Że chcą przebywać tu z artystami.
A zaprosiła nas tu Beata,
By bardziej ludzi ze sobą zbratać.
Każdego gościa uśmiechem wita,
Kawa? Herbata? Już w progu pyta.
Tu o kłopotach się zapomina,
Bo się czujemy tak, jak rodzina,
Więc chętnie wszyscy

się spotykamy,
Nie raz ostatni- nadzieję mamy.
Siedzimy sobie, sztukę chłoniemy,
Jemy, pijemy i żartujemy.
A za kulturę razem z oświatą, 
Podziękowania, droga Beato!
Seniorka Marta to ułożyła, 
Co tutaj miłe chwile spędziła.

Następnie głos zabrał Pan Piotr 
Konczak, który odczytał kilka swoich 
najnowszych wierszy. Swoje liryki 
przedstawiły też Panie: Teresa Wier-
ska, Edyta Korth, Genowefa Kramek, 
a Pani Anna Antowska podzieliła się 
z nami cytatami i myślami o tema-
tyce świątecznej.

Dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli spędzić ten czas w naszej Bi-
bliotece. Zapraszamy na kolejne wie-
czorki z poezją, pełne miłych ludzi i 
chwilami wesołej, a chwilami pełnej 
zadumy atmosfery.

E. Wójcik- Spera
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 9 (185) Wieści Choczewskich brzmi: BRACIA KIP

Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Honorata Łaszewska, Sylwia Jędruch, Beata Langer, Agata Zabłotnia, Mariusz Kwas, Aleksandra 

Bach, Sylweriusz Goyke.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Sylweriusz Goyke, któremu gratulujemy. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w ko-
lejnych. Dziękujemy również Agnieszce  za wylosowanie zwycięzcy.

Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 10/11 (187/188) Wieści Choczewskich brzmi: WŁADCA MUCH

Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Anna Zabłotnia, Barbara Zondziuk, Hanna Kowalska, Sylweriusz Goyke, Beata Langer, Monika 

Posańska,  Małgorzata Król, Justyna Fleming,  Mariusz Kwas, Patryk Posański, Paweł Wypych, 
Irena Fidurska, Oskar Milewicz, Wiktoria Cielecka.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania została Pani Małgorzata Król, której gratulujemy. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolej-
nych. Dziękujemy również Oliwii za wylosowanie zwycięzcy oraz Amelii i Wiktorii za asystę.

PROPOZYCJE 
IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE 
styczeń 2016 

 
Lp. Termin Nazwa  Imprezy Miejsce Organizator 
1.  

Styczeń 

Bożonarodzeniowa wystawa pokonkursowa UG, GBP GBP 

2.  Uroczyste wręczenie nagród laureatom 
Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego UG, GBP GBP 

3.  Konkurs plastyczny z okazji Dnia Kubusia 
Puchatka (18 stycznia) GBP GBP, UG 

4.  
Nasza Gmina Czyta Dzieciom 

Warsztaty plastyczne pt. „Zimę da się 
lubić” 

GBP GBP, 

5.  Wieczorek z kolędą UG GBP, UG 
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Krzyżówka Serpentyna (29) 

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 11 stycznia 2016 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, 
e-mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka 
„Zwycięskie bitwy Polaków”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 12 stycznia w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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największe jezioro Europy (6) – jeden z synów Dawida (7) – miniaturowy model budynku (7) – chilijska 

pustynia (7) – leczenie uciskaniem (10) – dzień  od klina zaczyna (9) – Wincenty, kronikarz (8) – nauka o 

ruchu ciał (8) – stopień wojskowy rusałki (7) – jedna z sześciu w stole bilardowym (4) – zniewaga, obraza 

(6) – część dworca lotniczego (8) – przepływa przez Orlean (5) – opłatkowy wafel (6) – zapuszkowana 

gruba ryba (7) 
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