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ROK (XVII)

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

X SESJA RADY GMINY VII KADENCJI
Dnia 8 czerwca 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się 

X sesja Rady Gminy Choczewo.
Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął sesję od podziękowań Paniom z Choczewskiego Stowarzyszenia Turystyczne-

go za reprezentowanie Gminy Choczewo na tegorocznych konkursach kulinarnych i wraz z Wójtem Gminy wręczył p. 
Katarzynie Zacharewicz, p. Halinie Łuc oraz p. Mirosławie Górczyńskiej kwiaty i okolicznościowe dyplomy. Natomiast 
Panie pochwaliły się swoimi osiągnięciami i statuetkami, które zdobyły w IX edycji Konkursu kulinarnego „Pomorskie 
smaki” i w konkursie kulinarnym organizowanym przez PODR w Gdańsku podczas XXIV Targów w Lubaniu.

Porządek X sesji obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz informacje Przewodniczącego Rady Gminy i 
Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej. Na sesji obecnych było 13 radnych, nieobecni radny A. Małkowski i radny 
M. Cupryniak.

Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. (12 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się)
2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025. (12 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzy-

mujący się)
3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5 

we wsi Kopalino w gminie Choczewo. (13 – za)
4. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego 

fragmentu wsi Choczewko, gmina Choczewo. (13 – za)
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 26 marca 2015r. o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów w rejonie wsi Starbienino w gminie Choczewo. 
(13 – za)

6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów położonych w obrębie Żelazno na rzecz Gminy Choczewo od 
Agencji Nieruchomości Rolnych. (12 – za, 1 – wstrzymujący się)

7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Żelazno na rzecz Gminy Choczewo od 
Agencji Nieruchomości Rolnych. (13 – za)

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Zwartówko stanowiących 
własność Gminy Choczewo. (13 – za)

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej. (10 – za, 3 – przeciw)
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej. (7 – za, 4 – przeciw, 

2 – wstrzymujące się)
11. Uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”. (13 – za)
12. Uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bursztynowy Pasaż”. (13 – za)
13. Uchwała w sprawie podjęcia przez Wójta Gminy Choczewo działań mających na celu przystąpienie Gminy Cho-

czewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania zrzeszającego gminy z terenu Powiatu Lęborskiego oraz pozostałe 
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gminy wyrażające wolę przystąpienia do niniejszego Stowarzyszenia. (13 – za)
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Choczewo za rok 2014. (12 – za, głoso-

wało 12 radnych, salę opuścił radny R. Kowalski)
15. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników. (13 – za)
W skład Zespołu weszli: K. Łasiński – Przewodniczący, D. Karmazy, M. Rogaczewski i A. Soboń.

Po wyczerpaniu porządku obrad rozpoczęła się uroczysta 
część sesji w związku z obchodami 25-lecia samorządności 
w Polsce. Rok 2015, to Rok Samorządności, który objęty jest 
specjalnym Patronatem Prezydenta RP. W trakcie tego roku 
obchodzimy 25. rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu 
terytorialnego. 25 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił 
ustawę o samorządzie terytorialnym. Następnie 27 maja 
odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. 
Na pamiątkę tego wydarzenia samorządy w całej Polsce or-
ganizowały uroczystości.

Również w Gminie Choczewo podkreślono wagę tamtego 
wydarzenia. Gośćmi specjalnymi tej części sesji byli: Poseł 
na Sejm RP Jerzy Budnik, Starosta Powiatu Wejherowskiego 
Gabriela Lisius, Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo Ewa 
Rogaczewska i Kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lu-
biatowie Wacław Lipiec. Po powitaniu gości, Przewodniczący przybliżył historię samorządu w Polsce i przypomniał 
wszystkich wójtów, radnych i sołtysów tworzących samorząd Gminy Choczewo przez minione 25 lat. Po wystąpieniach 
zaproszonych gości, Wójt Gminy W. Gębka i Przewodniczący Rady Gminy B. Nowak wręczyli radnym, sołtysom, kie-
rownikom jednostek organizacyjnych Gminy i pracownikom Urzędy pamiątkowe dyplomy.

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

Zapraszamy również do odwiedzania kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
https://www.youtube.com/channel/UCoNzVb1iUjIiYCnjLO3YHnw/videos oraz profilu:

https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo

GMINNE INWESTYCJE
(STAN DO DNIA 12.06.2015 r.)

Ostatecznie zakończono montaż 4 
sztuk koszy do koszykówki przy bo-
isku asfaltowym na terenie obiektu 
sportowego w Choczewie przy ul. Ku-
socińskiego. Tym samym zakończono 
pierwszy etap inwestycji. Z racji pozy-
skania przez Wójta Gminy Choczewo 
zewnętrznych środków, planowane 
jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac 
(wcześniej nie planowanych). W dru-
gim etapie zostanie wykonana „opa-
ska” betonowa z kostki brukowej wraz 
z oporami na całym obwodzie boiska. 
Zostaną zamontowane piłkochwyty za 
bramkami do gry w piłkę nożną. Do-
datkowo w celu zachowania czystości, 
wokół boiska zostanie wybudowane 
ogrodzenie panelowe o wysokości 4 m 
z dwoma furtkami i bramą wjazdową. 
Kolejnym sukcesem jest pozyskanie 
środków na dodatkowe wyposażenie 
samego boiska. Zostaną zamontowa-

ne m.in. profesjonalne słupki wraz z 
siatką do gry w piłkę ręczną. Również 
teren przyległy będzie zrewitalizowa-
ny. Zostanie usunięte istniejące ogro-
dzenie i piłkochwyty. Po ich odnowie-
niu zostaną zamontowane na innych 
boiskach sportowych z terenu naszej 
Gminy.

Mówiąc o obiekcie sportowym w 
Choczewie, nie sposób ominąć fak-
tu upiększania całego terenu. Zosta-
ły wycięte zakrzaczenia, wyrównano 
większość terenu. W planach jest kon-
tynuowanie prac z tym związanych 
przy udziale Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Choczewie.

Rozpoczęto prace związane remon-
tem ulicy Kusocińskiego w Chocze-
wie. Zleceniodawcą i koordynatorem 
całości prac jest Zarząd Drogowy dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. 
W pierwszej kolejności wytyczono ka-

nalizację deszczową po czym przystą-
piono do jej ułożenia.

APEL do mieszkańców
Informujemy o konieczności skła-

dania wniosków o przyłączenie do 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
KUROWO i PRZEBENDOWO. Wszelkie 
informacje można uzyskać w GZGK w 
Choczewie (tel./Fax 58 676 32 12, e-mail: 
gzgk@adres.pl).
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Na ostatniej sesji (8 czerw-

ca) Rada Gminy podjęła uchwały 
o wystąpieniu ze Stowarzyszenia 
LGR „Pradolina Łeby” oraz z LGD 
„Bursztynowy Pasaż”. Jednocześnie 
przyjęto uchwałę o przystąpieniu 
do innej, nowotworzącej się LGD. 
Do tej pory sporo skorzystaliśmy na 
członkostwie w obu grupach. Czy 
zatem rezygnujemy z dotychczaso-
wej formuły pozyskiwania środków 
zewnętrznych? 

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: Lokalna Grupa Działania 
„Pradolina Łeby” praktycznie się roz-
padła, bo wystąpiło z niej kilka samo-
rządów, które odgrywały w niej wio-
dącą rolę. Grupa straciła możliwość 
istnienia, ponieważ wraz z odej-
ściem niektórych członków utraciła 
kryteria, które ustawowo wyznacza-
ją możliwość działania takich grup 
(m.in. liczba ludności i tzw. wskaźnik 
rybackości).W podobnej sytuacji zna-
lazł się „Bursztynowy Pasaż”. Podję-
liśmy zatem poszukiwania nowych 
możliwości działania w strukturach 
takiej grupy, która najbardziej speł-
niłaby nasze oczekiwania. Warian-
tów było kilka, ale postanowiliśmy 
ostatecznie, że najbardziej korzystną 
sytuację będziemy mieli wówczas, 
gdy zostaniemy członkiem  założy-
cielem. Przed podjęciem tej decyzji 
odbyły się spotkania z przedstawi-

cielem „Pradoliny Łeby” oraz Burmi-
strzem Łeby, by ocenić jakie moż-
liwości i szanse dla Gminy dają te 
dwie opcje. Obecnie tworzy się nowa 
grupa działania, której inicjatorem 
jest Burmistrz Miasta Łeby. Razem 
z Radą Gminy zdecydowaliśmy, że 
przystąpimy do niej jako członek za-
łożyciel. 11 czerwca w Wicku odbyło 
się spotkanie założycielskie Lokal-
nej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”. 
Wzięły w nim udział gminy: Nowa 
Wieś Lęborska, Wicko, Cewice, Cho-
czewo, Miasto Lębork, Miasto Łeba i 
Starostwo Powiatowe Lębork. Będzie 
to wielozadaniowa grupa działania, 
w której dominować będą trzy filary 
wspomagania inicjatyw lokalnych, 
w zakresie; rybackości, rolnictwa i 
spraw społecznych.

Członkostwo w LGR „Pradolina 
Łeby” jak i LGD „Bursztynowy Pa-
saż” było oczywiście bardzo owoc-
ne – nasi mieszkańcy zajęli drugie 
miejsce w pozyskiwaniu środków z 
funduszy tych Grup. Współpraca z 
członkami Grup była również bardzo 
miła i oparta na zasadach partner-
stwa. Mam nadzieję, że w nowopow-
stałej Grupie Działania będzie tak 
samo dobrze.

W.W.: Lane Energy Poland opusz-
cza naszą Gminę. Nie będzie inwe-
stycji związanej z gazem z łupków, 
ale też zniknie podmiot, który był 
bardzo widoczny w działaniach 
prospołecznych...

Wójt W. Gębka: Koncern Conoco-
Phillips, czyli właściciel spółki Lane 
Energy Poland, który zarządzał trze-
ma koncesjami - w Karwi, w okoli-
cach Lęborka i Damnicy zadecydował 
o wycofaniu się z poszukiwania gazu 

łupkowego na Pomorzu. Okazało się, 
że odwierty nie sprostały oczekiwa-
niom amerykańskich poszukiwaczy, 
ponieważ wydobycie gazu było tu po 
prostu nieopłacalne. Firma zrezy-
gnowała ze swoich koncesji w Polsce, 
w tym także w naszej Gminie. Spół-
ka poinformowała, że zabezpieczyła i 
zlikwidowała odwiert Lublewo LEP-1, 
a teren, który obejmował ma zostać 
przywrócony do pierwotnego stanu 
najpóźniej do września.

Jako Gmina współpracująca z fir-
mą otrzymywaliśmy co roku fun-
dusze na różne działalności. W tym 
roku po raz kolejny zorganizowa-
liśmy wspólny Dzień Dziecka dla 
dzieci z całej Gminy, podczas którego 
tradycyjnie przygotowywałem wraz 
z przedstawicielami firmy śniadanie 
dla dzieci. Dodatkowo w tym roku 
otrzymamy od Lane Energy wspar-
cie na dokończenie budowy boiska w 
Choczewie. Ponadto firma nieodpłat-
nie przekazała Gminie lampy, żwir, 
który posłuży nam do remontów 
dróg oraz siatkę ogrodzeniową i słup-
ki, które zostały oddane strażakom 
i sołectwom. Współpraca z firmą 
Lane Energy Poland pokazała nam, 
że komunikacja między inwestorem 
a społecznością lokalną może ukła-
dać się bardzo fajnie i przyjacielsko. 
Poza tym, że służyli swoją pomocą 
Stowarzyszeniom i bezpośrednio w 
sołectwach, to podejmowali wspólne 
działania z Lokalną Grupą Działa-
nia „Bursztynowy Pasaż” organizu-
jąc m.in. cykl zajęć dla dzieci i mło-
dzieży, których głównym celem było 
przekazanie wiedzy z zakresu przed-
miotów ścisłych i przyrodniczych. Za 
tę bardzo miłą i owocną współpracę 
serdecznie dziękujemy.

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ O BEZPIECZEŃSTWIE
Komenda Powiatowa Policji w Wej-

herowie wspólnie z Komisariatem 
Policji w Gniewinie zaprasza  wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w 
debacie społecznej poświęconej ogól-
nemu bezpieczeństwu na terenie 
Gminy Choczewo.

Debata odbędzie się w dniu 

26.06.2015 r. o godz. 17.00 w Chocze-
wie  przy ul. Pierwszych Osadników 
17 (budynek urzędu gminy - sala Cen-
trum Informacji Turystycznej – par-
ter). W trakcie debaty będzie możli-
wość zapoznania się z dzielnicowym 
dla miejsca swojego zamieszkania 
oraz zabrania głosu w trakcie aktyw-

nej dyskusji przewidzianej w progra-
mie debaty.

 W przekonaniu, że bezpie-
czeństwo gminy jest bardzo waż-
nym elementem życia codziennego 
wszystkich mieszkańców, liczę na 
państwa zainteresowanie i liczny 
udział w debacie.
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OGŁOSZENIE
Dnia 21.06.2015 r.(niedziela) w Choczewie odbędzie się

IV  MARATON ROLKARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOCZEWO 2015 r.

W związku z tym w godzinach od 13:00 do 18:00 zostanie zamknięta ulica Pierwszych Osadników (od 
przystanku PKS) w kierunku Żelazno (do ronda).

Za utrudnienia i niedogodności  w ruchu bardzo przepraszamy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO KIBICOWANIA ZAWODNIKOM!

Zapisy:  - Puchar Kaszub w 
Rolkarstwie Szybkim  

Info: julek1967@vp.pl lub   
tel: 515-390-900 
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Choczewo, dnia 07 maj 2015r.

Zamawiający:
Wójt Gminy Choczewo

84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17

Przedmiot
postępowania:

Realizacja zadania publicznego w zakresie:
Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez 
prowadzenie zajęć                   w różnych dyscyplinach 

sportu w 2015 roku

Wartość dotacji: 30 000 zł
Zastosowany tryb
postępowania:

Otwarty konkurs ofert
 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku                              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity:  Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) 

Ilość złożonych ofert: Ważne 4 (cztery),

Wybrane oferty:

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Latarnik” 
Choczewo,

 ul. Kusocińskiego 7, 84 – 210 Choczewo
przyznana kwota dotacji: 7.500,00 zł

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczno-
Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Przyszłość”

ul. Matejki 6, 84 - 210 Choczewo
przyznana kwota dotacji: 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Huzar” 
Choczewo

ul. Wojska Polskiego 5a/15, 84 – 210 Choczewo
przyznana kwota dotacji: 15.000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej „Set” 
Choczewo

ul. Wojska Polskiego 4B/2, 84-210 Choczewo
przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: Od dnia 11.05.2015r. – do dnia 30.10.2015r.

Wójt Gminy Choczewo
 Wiesław Gębka

KONWENT SAMORZĄDOWY -
PLAN TRANSPORTOWY

Kolejny Konwent Samorządowy 
odbył się 26 maja 2015 r. w Wejhero-
wie. Podczas spotkanie został poru-
szony problem związany z zmianą w 
transporcie publicznym. Szykuje się 
rewolucja w transporcie zbiorowym. 
Z początkiem 2017 roku, to nie prze-
woźnik, a samorząd będzie organi-
zował kursy i ustalał ceny biletów. 
Wszystko to będzie potrzebne aby da-

lej móc refundować ulgi ustawowe z 
budżetu państwa. Wszystkie gminy 
z Powiatu Wejherowskiego zgodnie 
przystąpiły do realizacji wspólnego 
planu transportowego. Cała procedu-
ra musi się zakończyć w roku 2015, 
aby w 2016 roku można było składać 
wnioski o dofinansowanie. Przygo-
towanie tego dokumentu jest bardzo 
pracochłonne i wymaga spełnienia 

sporej ilość wymagań. Plan trans-
portowy jest dokumentem strate-
gicznym. Część linii jeśli nie będzie 
dofinansowana, zostanie zlikwido-
wana. Nowym organizatorem trans-
portu będzie Powiat Wejherowski 
przy wsparciu gmin.

/R.L./
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SPOTKANIE W SPRAWIE OPRACOWANIA MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA 

MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO
18.25.2015 r. w Sali Centrum Infor-

macji Turystycznej Urzędu Gminy w 
Choczewie odbyło się spotkanie infor-
macyjne z mieszkańcami zaintereso-
wanymi rozwojem miejscowości Cho-
czewo, właścicielami i użytkownikami 
nieruchomości i inwestorami w związ-
ku z przygotowaniami do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Cho-
czewo. Spotkanie zostało zorganizowa-
ne przez Wójta Gminy Choczewo w ra-
mach analizy zasadności przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
dla Choczewa.

Na spotkaniu przedstawiono sposób 
powstawania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, a także 
informacje dotyczące składania wnio-
sków do planu, które mają znaczenie 
dla powodzenia wszelkich inwestycji 
i zamierzeń budowlanych. Omówio-
no również możliwości rozwoju wsi i 

możliwe rozwiązania, które można za-
wrzeć w projekcie planu.

W następstwie tego spotkania zosta-
nie przygotowana uchwała w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Cho-
czewo.

DZIEŃ DZIECKA 2015 Z LANE ENERGY POLAND
Gminne Obiekty Sportowe 29 maja 

gościły dzieci z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka. W imprezie 
uczestniczyły dzieci ze szkół, przed-
szkoli oraz punktów przedszkolnych 
z terenu naszej Gminy Choczewo. W 
tym słonecznym dniu zostały przy-
gotowane liczne atrakcje dla wszyst-
kich naszych milusińskich. Wśród 
gości, którzy tego dnia zaszczycili nas 
swoją obecnością byli przedstawiciele 
głównego sponsora Lane Energy Po-
land - dyrektor Tim Harding, Tomasz 
Gryżewski, Adrianna Siemionek a tak-
że Wójt Gminy Choczewo p. Wiesław 
Gębka, Przewodniczący Rady Gminy 
Choczewo p. Bronisław Nowak, radni, 
sołtysi, dyrekcja szkół i przedszkoli z 
wszystkim nauczycielami.

Po powitaniu wszystkich i przedsta-
wieniu gości nastąpił czas na wspól-
ną zabawę. Młodzież z gimnazjum 
przygotowała pokazy różnych tańców, 
zabawa była wspaniała. Jury miało 
trudny wybór aby wskazać najlepsze 
wykonanie. Przed ogłoszeniem wyni-
ków rozpoczął się pokaz karate dzieci 
pod czujnym okiem sensei p. Małgo-
rzaty Zabrockiej.

Dzieci zabawiał animator, który 
przygotował wspaniały program z 
mnóstwem przedstawień i konkur-
sów oraz magik. Każdy chętny mógł 
skorzystać z malowania buziek przez 

Druhnę Dorotę Grabińską z harcerza-
mi. Dla chętnych chcących zgłębić 
swoją wiedzę o przyrodzie, Nadleśnic-
two Choczewo przygotowało szereg 
ciekawostek z nagrodami. Podczas 
festynu swoje stoisko miał również 
Kaszubski Bank Spółdzielczy, który ob-
darowywał dzieci swoimi gadżetami. 
Strażacy z OSP Choczewo udostępnili 
swój wóz bojowy MAN. WOPR Wejhe-
rowo zaprezentował się z sprzętem ra-
towniczym, który każdy chętny mógł 
sprawdzić. W trakcie festynu rozgry-
wały się również turnieje wśród klas 
gimnazjum: siatkówki dziewczyn i pił-
ki nożnej chłopców, dla których ufun-
dowane zostały pamiątkowe puchary, 
medale i dyplomy. W trakcie całego 
wydarzenia dzieci, jak i ich opiekuno-
wie, mogli skorzystać z poczęstunku, 
jaki przygotowała firma Lane Energy 
Poland, przy serwowaniu którego oso-
biście pomagał Wójt Gminy Choczewo 
p. Wiesław Gębka. Dzieciom smako-
wały bułki z nutellą, serem oraz wędli-
ną i warzywami. Dodatkowo na każ-
dego czekał orzeźwiający soczek (od 
darczyńców) i pyszny jogurt. Wszyst-
kie dzieci otrzymały lody ufundowane 
przez sklep Melan. Chwilę po godzinie 
12 strażacy z OSP Choczewo przywieź-
li ugotowaną przez kuchnię Zespołu 
Szkół w Choczewie grochówkę. Około 
godziny 14-tej na dzieci czekały auto-

busy PKS, które bezpiecznie porozwo-
ziły wszystkich do domów.

Dziękujemy serdecznie firmie Lane 
Energy Poland za nieocenioną po-
moc oraz wkład pracy przy organiza-
cji tego święta, a także firmie PKS za 
przetransportowanie naszych pociech 
do domów. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do strażaków z OSP Cho-
czewo, do pracowników Nadleśnictwa 
Choczewo, Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego i do pracowników kuchni 
Zespołu Szkół w Choczewie za przygo-
towanie przepysznej grochówki. Dzię-
kujemy również właścicielom Sklepu 
MELAN, Mleczarni „Śnieżka” z Perlina, 
WOPR Wejherowo, Stowarzyszeniom: 
LGD Bursztynowy Pasaż i LGR Prado-
lina Łeby, właścicielom Restauracji: 
„Pod Kasztanem”, „Pestka” i „Szlachec-
kie Gniazdo”, właścicielom „Ola Styl” 
z Choczewa oraz p. Aleksandrze Gaw-
ryszewskej, p. Jerzemu Czerwionka, p. 
Jarosławowi Bach, p. Andrzejowi Wi-
śniewskiemu i p. Andrzejowi Lessnau. 
Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół w 
Choczewie i Ciekocinie, Dyrekcji przed-
szkoli, nauczycielom i opiekunom 
oraz wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację tak wspaniałej im-
prezy, a pracownikom szkoły z pomoc 
w porządkowaniu terenu. Za rok kolej-
na impreza.

/R.L./
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SPOTKANIA SOŁECKIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
SPÓŁKI PGE EJ 1

W dniach 18-20.05.2015 r. w sołec-
twach Kopalino, Słajszewo i Jacko-
wo odbyły się spotkania z przedsta-
wicielami spółki PGE EJ 1 w sprawie 
możliwości zmiany granic obszaru 
lokalizacji prowadzenia badań lo-
kalizacyjnych i środowiskowych ze 
względu na potencjalne oddziaływa-
nie inwestycji na obszar Natura 2000 
„Białogóra”, z którym graniczy teren 
do tej pory objęty badaniami.

Podczas spotkań mieszkańcy so-
łectw graniczących z obszarem, na 
którym będą prowadzone badania, 
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mogli dowiedzieć się od pracowni-
ków Spółki m.in. o zakresie, celu i 
obszarze prowadzonych i planowa-
nych badań, a także mogli zapoznać 
się z etapami działań prowadzących 
do ostatecznego wyboru lokaliza-
cji budowy pierwszej w Polsce Elek-
trowni Jądrowej i terminie potwier-
dzenia jej przydatności pod kątem 
bezpieczeństwa jądrowego przez 
Prezesa Państwowej Agencji Atomi-
styki. By rozwiać swoje wątpliwości, 
każdy mieszkaniec mógł również za-
dać pytanie specjalistom z zakresu 

komunikacji, bezpieczeństwa, tech-
nologii, czy też w sprawie sposobu 
prowadzenia badań przez ekspertów 
specjalizujących się m.in. w dziedzi-
nie hydrologii, geologii, botaniki, or-
nitologii oraz zoologii, i ich wpływie 
na życie mieszkańców okolicznych 
miejscowości i środowisko natural-
ne.

Po zakończeniu oficjalnej części 
spotkań, organizatorzy zaprosili na 
poczęstunek przygotowany przez 
Koła Gospodyń Wiejskich.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. jest spółką Grupy 
Kapitałowej PGE, odpowiadającą za 
bezpośrednie przygotowanie proce-
su inwestycyjnego, przeprowadzenie 
badań lokalizacyjnych oraz uzyska-
nie wszelkich niezbędnych decyzji 
warunkujących budowę pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej. PGE EJ 
1 Sp. z o.o. odpowiada także za prze-
prowadzenie postępowania na wy-
bór technologii przyszłej elektrowni 
jądrowej, a w przyszłości ma pełnić 
rolę jej operatora.

/w.w./

OPŁATA KLIMATYCZNA W GMINIE CHOCZEWO
W dniu 19.05.2015 r. w Słajszewie od-

było się spotkanie informacyjne po-
święcone badaniom lokalizacyjnym i 
środowiskowym w gminie Choczewo 
w kontekście realizacji projektu budo-
wy pierwszej polskiej elektrowni jądro-
wej, zorganizowane przez PGE.

Jednak nie o elektrowni jądrowej 
chcę napisać, ponieważ moja uwaga 
skupiła się na zupełnie innym, chociaż 
też kontrowersyjnym temacie. Chcę 
podzielić się z Państwem moimi roz-
ważaniami ekonomicznymi, które są 
efektem dyskusji mieszkańców po re-
feratach wygłoszonych przez przedsta-
wicieli PGE.

Jak zwykle najbardziej słyszane są 
głosy przeciwników lokalizacji EJ w na-
szej gminie, ale argumenty użyte przez 
dyskutantów należących do tej opcji 
nie były najtrafniejsze.

Po wystąpieniu mieszkanek Sasina i 
Słajszewa włączyło się moje analitycz-
ne myślenie i wewnętrzny kalkulator.

Często słyszymy, że Gmina Choczewo 
jest gminą turystyczną, owe Panie tak-
że przyznały, że ich rodziny żyją przez 
cały rok z turystyki. Określenie gminy 
mianem „turystyczna” oznaczałoby, iż 
turystyka jest dominującą formą dzia-
łalności gospodarczej i notuje się wyso-

ką intensywność ruchu turystycznego 
wyrażoną wykorzystaniem miejsc 
noclegowych. Czy rzeczywiście istnie-
ją miejscowości turystyczne w Gminie 
Choczewo i ile osób jest w stanie utrzy-
mywać się z tej gałęzi gospodarki?

W roku 2014 opłata miejscowa za jed-
ną dobę, niezależnie od pory roku wy-
nosiła 1,50 zł od osoby dorosłej, 0,80 zł 
od młodzieży szkolnej, od dzieci do lat 7 
opłaty nie pobierało się.

Wpływy do budżetu za rok 2014 z 
opłaty miejscowej, zwanej także „kli-
matyczną” z miejscowości Sasino to 
kwota 6.872,95 zł, natomiast ze Słajsze-
wa 846,40 zł.

Na oficjalnej stronie Gminy Chocze-
wo reklamuje się 17 podmiotów świad-
czących usługi turystyczne w Sasinie 
(nie licząc pól namiotowych), które 
dysponują ponad 250 miejscami nocle-
gowymi, w Słajszewie widnieje na ww. 
stronie 11 podmiotów, posiadających 
ponad 90 miejsc noclegowych. Są to 
skromne szacunki, ponieważ wystar-
czy wejść w pierwszy wyświetlający 
się portal oferujący noclegi w Gminie 
Choczewo, a znajdziemy o wiele więcej 
obiektów świadczących usługi nocle-
gowe. Jakie to strony internetowe nie 
podam, byłaby to kryptoreklama, ale 

np. w Sasinie od razu ukazało się 31 
podmiotów.

Dalej moje założenia też będą bardzo 
skromne, tak jak poziom życia osób ży-
jących z turystyki w Gminie Choczewo.

Załóżmy, że turyści to rodzina z dziec-
kiem poniżej 7 lat, więc opłata klima-
tyczna w tym przypadku wynosi 3 zł za 
dobę. Więc w Sasinie udzielono w 2014 
roku 2.291 noclegów dla takiej rodziny 
(6872,95 : 3 = ok. 2291), w Słajszewie 282 
noclegów (846,40 : 3 = ok. 282).

Ceny wynajmu pokoi są różne, gesto-
rzy bazy noclegowej w naszej gminie 
podają kwoty średnio od 25 zł do 100 zł 
za dobę, najczęściej jest to 30 zł.

Nawet jeżeli nocleg kosztował 50 zł od 
osoby, to przychód roczny w całym Sa-
sinie z tytułu wynajmu pokoi wyniósł 
343.650 zł (2291 x 50 zł x 3 osoby = 343.650 
zł), a w Słajszewie 42.300 zł (282 x 50 zł x 
3 osoby = 42.300 zł). Przychód miesięcz-
ny (bo wynajmujący pokoje żyją z tego 
cały rok) w Sasinie 28.637,50 zł (343.650 
: 12 = 28.637,50 zł), w Słajszewie 3.525 zł 
(42.300 : 12 = 3.525 zł).

Jeden podmiot w Sasinie średnio 
miesięcznie uzyskuje przychód 1.684,55 
zł (28.637,50 : 17 podmiotów wg strony 
www.choczewo.com.pl = 1.684,55 zł), w 
Słajszewie 320,45 zł (3.525 zł : 11 podmio-
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BALTICA EQUESTRIAN SPRING TOUR 2015
W dniach 19 - 31.05.2015 r. po raz dru-

gi Ciekocinko stało się areną rozgrywa-
nia międzynarodowych zawodów w 
skokach przez przeszkody Baltica Equ-
estrian Spring Tour 2014 w kategoriach 
CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, organizowanych 
przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
– Stadnina Koni w Ciekocinku.

W zawodach uczestniczyło 120 za-
wodników (w tym kilku najlepszych 
jeźdźców z czołówki światowej) repre-
zentujących 27 krajów z 5 kontynentów 
ze stawką 380 koni sportowych. Przez 
blisko dwa tygodnie trwania zawodów 
rozegrano 66 konkursów, w których 
łączna stawka wynosiła 274.400,00 
Euro. Zawody odbywały się na dwóch 
arenach o podłożu z piasku kwarcowego 
wymieszanego ze specjalną agrowłók-
niną, by podłoże było bardzo elastyczne, 
ale równocześnie stabilne (na arenę, 
która w poprzednim roku posiadała 
podłoże trawiaste, na wiosenne zawody 
przywieziono 1500 ton piasku kwarco-
wego z Osiecznicy z Dolnego Śląska).

Baltica Equestrian Spring Tour 2015 
przyciągnęła do Ciekocinka najlepszych 
jeźdźców czołówki światowej, wśród 
nich Abdullaha Al Sharbatly’ego repre-
zentanta Arabii Saudyjskiej - indywi-
dualnego Wicemistrza Świata, który 
17.08.2014 r. zwyciężył w Finale Grand 

Prix BALTICA EQUESTRIAN TOUR 2014 
CSI3* oraz Janne Friederike Meyer z Nie-
miec – aktualną Zespołową Mistrzynię 
Świata.

Podczas Baltici 2015 rozegrano rów-
nież pierwszy etap inaugurujący drugą 
edycję najważniejszego dla polskich za-
wodników sportowego wydarzenia jeź-
dzieckiego 2015 roku - Grand Prix Wolnej 
Polski Totalizatora Sportowego (cyklu 
5 imprez) pod patronatem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego, którego zwycięzcami 
byli: I miejsce – Andrzej Opłatek na ko-
niu El Camp, II miejsce – Tomasz Miś-
kiewicz na koniu Civis, III miejsce – We-
ronika Wilska M Carano.

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w 
CSI3* mieli okazję do zdobycia kwalifi-
kacji do Mistrzostw Europy Aachen 2015.

W finałowym konkursie GP CSI3* 
Longines Ranking pierwsze miejsce za-
jął Andrzej Opłatek na koniu El Camp. 
Drugie miejsce zajęła reprezentantka 
Niemiec Cassandra Orschel na klaczy 
Acanthya, trzecie miejsce zajął repre-
zentujący Włochy Andrea Benatti na 
koniu Cascadeur 31. Serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom!

Kolejna edycja BALTICA EQUESTRAN 
TOUR już niebawem - od 28 lipca do 9 
sierpnia 2015 r. Już dziś gorąco zapra-

szamy do uczestnictwa w tym wyjątko-
wym sportowym wydarzeniu i do kibi-
cowania najlepszym jeźdźcom świata w 
tej jakże widowiskowej rywalizacji.

/w.w./

VIII RAJD Z KOMPASEM – 30-31.05.2015 r.
Kolejny wspaniały, niezapomnia-

ny Rajd za nami. Rajd z całym mnó-
stwem piaszczystych, wydmowych 
doznań. Nazwy punktów kontro-

lnych mówią same za siebie: Pia-
skowa Dolina, Wielbłądzie Garby, 
Brzózka nad Pustynią, Zasypana 
Woda - gdzie strumień Bezimiennej 

musi przedzierać się, kluczyć wśród 
piasków staczających się z potężnej 
wydmy… Na trasach Rajdu znaleźć 
można było również pomniki prze-

tów = 320,45 zł).
Od przychodu należy odjąć koszty 

uzyskania przychodu (bo przecież przy-
gotowanie pokoju kosztuje – środki czy-
stości, pranie pościeli, osoba do sprzą-
tania pokoi itp), podatek dochodowy 
(zwolnieni z tego podatku są jedynie 
osoby wynajmujące pokoje posiadające 
gospodarstwa rolne), składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, więc dochód jest 
niewielki. Większość rodzin posiadają-
cych obiekty noclegowe po przeliczeniu 
dochodu na osobę kwalifikowałaby się 
jako klienci Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. 

Dochód uprawniający do zasiłku ro-
dzinnego do 31 października 2014 roku 
nie mógł przekroczyć 539 zł netto na 
osobę, a od 1 listopada 2014 roku -  574 zł 
na osobę. Wszystkie rodziny, w dwóch 
omawianych miejscowościach, utrzy-
mujące się z wynajmu pokoi, w których 
wychowują się dzieci, byłyby wobec po-
wyższego uprawnione do otrzymywa-

nia zasiłku rodzinnego. 
Kryterium dochodowe w 2014 roku 

uprawniające do świadczeń z pomocy 
społecznej wynosiło dla osoby samot-
nie gospodarującej - 542 zł, dla osoby w 
rodzinie - 456 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę 
w roku 2014 wynosiło 1.680 zł brutto, 
czyli 1237,20 zł netto. Biedni wynajmu-
jący pokoje w Gminie Choczewo traktu-
ją pracę jako cel sam w sobie, bo prze-
cież jak widzimy, nie dla zysku. Nie są 
w stanie zarobić z prowadzonej działal-
ności nawet najniższej pensji. Ich do-
chód nie umożliwi utrzymania rodziny 
na godnym poziomie, nie da poczucia 
stabilizacji i bezpieczeństwa.

Chyba, że jest inaczej. Owi mieszkań-
cy nie odprowadzają do kasy gminnej 
opłaty klimatycznej we właściwej wy-
sokości lub wcale jej nie płacą.

W tym momencie czuję się jako 
mieszkanka gminy oszukana przez 
współmieszkańców. Nie utrzymuję 

się z turystyki, dojeżdżam do pracy do 
miasta, część mojego podatku trafia do 
kasy gminnej. Takich osób jest wiele w 
naszej gminie, natomiast „utrzymu-
jący się z turystyki” jakby trochę nas 
okradają, gdyż niezapłacona przez nich 
kwota, uszczupla budżet naszej gmi-
ny. Skutkuje to mniejszą możliwością 
inwestycji w infrastrukturę i poprawę 
życia mieszkańców.

Odnosząc się do specjalistycznych 
wskaźników intensywności ruchu tu-
rystycznego (np. Schneidera, Charvata, 
Deferta) liczonych na podstawie wpły-
wów z opłaty miejscowej nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że Choczewo 
to gmina turystyczna. Samo wystę-
powanie ruchu turystycznego wydaje 
się być niewystarczającym kryterium 
określania naszej gminy, jako „tury-
stycznej”, gdyż trudno nazwać obsza-
rem turystycznym gminę, która gości 
tak niewielu turystów.

Mieszkanka
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szłości - ruiny bazy wojskowej (Baza 
Nocnych Wilków) oraz poniemieckie, 
zapuszczone biegiem czasu, biegiem 
historii cmentarzyki. Naprawdę uni-
katowa przyrodniczo i kulturowo jest 
Ziemia Choczewska.

Na starcie VIII Rajdu stawiło się 368 
osób. Nie przestraszyły się strasz-
nych, ciemnych chmur, szkwali-
stego wiatru, strug deszczu dzielne 
Smerfy i Kubusie. Na Smerfowej ry-
walizowało 128 osób, na Kubusiowej 
42, na Trasie Czerwonej 35 osób, 41 
na Żółtej, 23 na Fioletowej, 75 na Zie-
lonej i 24 na Czarnej. W Bazie Rajdu 
było zatem gwarno i wesoło przez 
całą niemal dobę.

Na Trasie Smer-
fowej znów bezkon-
kurencyjny okazał 
się zespół Siostru-
nia (czas 2:54). Na 
Kubusiowej pierw-
szy na mecie zjawił 
się zespół Dracule 
(Dariusz Drapella z 
wnukiem Stasiem) o 
zaledwie minutę po-
konując drużynę Ku-
MaTy. Z mega cza-
sem 5:58 przebiegł 
Trasę Czerwoną z 
dziewiętnastoma PK 

Krzysztof Arseniuk. Dziewięć minut 
za nim przybył na metę Dominik Za-
glaniczny. Równie imponuje wynik 
Tomasza Szota 
na Trasie Fio-
letowej (5:53). 
Czas około 6h 
mieli także 
Mirosław Po-
tocki i Bartło-
miej Bober. Na 
Trasie Żółtej 
wygrał Sławo-
mir Ćwirko 
(3:58). Nocną 
Trasę Zieloną 
najszybciej i 

bezbłędnie pokonali Andrzej Borek 
i Marcin Mróz, którzy tym razem 
chyba nie byli jednak tacy ZDEZO-
RIENTOWANI. Na Czarnej zwyciężyli 
Michał Jarocki i Michał Nowaczyk z 
PKO Harpagan Gdańsk.

Nie brakowało nam wspaniałych, 
zjawiskowych miejsc, ciekawych 
szlaków, cudownej rajdowej atmos-
fery. Postaramy się, żeby na jesień w 
Linii było równie super. A Wy posta-
rajcie się wówczas o dobrą frekwen-
cję i równie mocne czasy!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
Uczestnikom za VIII Rajd Z kompa-
sem.

Organizatorzy

PUCHAR BAŁTYKU NORDIC WALKING -
KOPALINO 2015

Dnia 7 czerwca w Kopalinie odbył 
się kolejny z etapów w ramach Raj-
du Nordic Walking o Pucharu Bałty-
ku. Walory turystyczne naszej gmi-
ny oraz pięknie zlokalizowane trasy 
przyciągnęły na start 150 zawodni-
ków z całej Polski. Organizacją całej 
imprezy zajmował się LGD Burszty-

nowy Pasaż przy współudziale Gmi-
ny Choczewo i PGE EJ1. O godzinie 11-
tej nastąpił start na dwie trasy 5km i 
10km. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, dla zwycięz-
ców w kategorii open zostały przygo-
towane czeki. Najlepsi w poszczegól-
nych kategoriach zostali nagrodzeni 

pucharami. Bardzo dziękujemy soł-
tysowi Jakubowi Świątek za pomoc.

Na kolejny etap Pucharu Bałtyku, 
LGD Bursztynowy Pasaż zaprasza 19 
lipca do Białogóry.

/R.L./
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWKO

DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ MAT-
KI W SOŁECTWIE CHOCZEWKO

W dniu 31.05.2015 roku na boisku w 
Choczewku mieliśmy okazję uczest-
niczyć w obchodach Dnia Dziecka 
oraz Dnia Matki. Z tej okazji dla na-
szych najmłodszych przygotowali-
śmy szereg atrakcji oraz konkursów 
z nagrodami. Zabawę z dzieciaczka-
mi prowadziła grupa animatorów z 
Kościerzyny, która w przebraniach 
za postacie z bajek umilała spędzo-
ny razem czas. Dużym powodze-
niem wśród najmłodszych cieszyło 
się malowanie twarzy oraz zabawa z 
Kaczorem Donaldem.

Mamusie z kolei mogły podziwiać 
swoje pociechy w przygotowanym 
przez nich przedstawieniu. Na oko-
liczność swojego święta mamy mo-

gły wysłuchać wierszyków, które 
wypowiadane z ust maluszków na-
prawdę chwytały za serce. Z kolei 
część taneczna do znanych utwo-
rów, takich jak np. Gangnam Style 
przyniosła dużo uśmiechu i pokaza-
ła kunszt aktorski dzieciaczków. W 
ramach podziękowań za wychowa-
nie i opiekę mamusie otrzymały od 
swoich pociech balonowe kwiatki. 
Na zakończenie przez starsze dzieci 
został rozegrany mecz piłki nożnej 

Choczewko vs Kurowo.
Uważam, iż mimo wietrznej pogo-

dy to niedzielne przedpołudnie nale-
ży zaliczyć do udanych.

Dziękuję wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w prace społeczne, mło-
dzieży za pomoc w porządkowaniu 
boiska, dziewczynom w przygoto-
wywaniu posiłków, mamom wyrazy 
uznania za upieczone pyszne cia-

sta, sponsorom za to że wsparli nas 
rzeczowo. Dziękuję Spółce MK Agro 
Production za udostępnienie podłą-
czenia pod sieć elektryczną oraz za 
ofiarowane ziemniaczki sterylizo-
wane, które były hitem grillowym.

Raz jeszcze wielkie dzięki i pozdra-
wiam,

Sołtys
Arkadiusz Ceynowa
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SOŁECTWO CHOCZEWO
ZABAWA SOŁECKA

Zabawa Sołecka w Choczewie od-
była się zgodnie z planem w dniu 
06.06.2015 r. Uczestniczyło w niej 
ponad 100 osób :). Dochód z zabawy 
został przeznaczony na zakup pro-
jektora i ekranu, o który wzbogaciło 
się nasze Sołectwo Choczewo.

Dziękujemy wszystkim za udział i 
super zabawę. Dziękujemy Panu Wój-
towi za bezpłatne użyczenie sali, na-
czyń i sztućców. Dziękujemy Dyrek-
cji oraz pracownikom Zespołu Szkół 
w Choczewie za pomoc w organiza-
cji oraz bezpłatne użyczenie stołów, 
krzeseł, garnków oraz podgrzewaczy 
do wody. Dziękujemy również zespo-
łowi muzycznemu Contra za super 
muzykę i poprowadzenie konkursu 
karaoke. Zapraszamy w przyszłości 
wszystkich mieszkańców naszego 
sołectwa do wspólnego udziału w 

imprezach okolicznościowych i inte-
gracyjnych. Zapraszamy również do 
galerii fotograficznej na profilu Face-

book naszego Sołectwa.
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa 

Choczewo

SOŁECTWO KIERZKOWO

W ostatnim czasie wiele działo się 
w Sołectwie Kierzkowo. Kalendarz 
wspólnych imprez rozpoczęliśmy 
26.04.2015 r. organizacją  wycieczki 
do Ustki. Po drodze do tego portowego 
miasta zwiedziliśmy Dolinę Charlot-
ty. W Ustce zajrzeliśmy do Muzeum 
Chleba, które jest jedynym tego typu 
muzeum na Pomorzu oraz jednym z 
pierwszych piekarniczych muzeów 
w całej Polsce.

W Dolinie Charlotty zwiedziliśmy 
ogród zoologiczny, w którym prze-
bywa wiele gatunków świata fauny 
– zarówno tych dobrze znanych z 
polskich lasów, jak i sprowadzonych 
z zamorskich krajów oraz jedną z 
największych muzycznych atrakcji 
Pomorza - leśny amfiteatr. Jest on 
w stanie pomieścić 10-tysięczną wi-
downię. Zmęczeni, ale też zadowo-
leni i pełni wrażeń powróciliśmy do 
naszych domów.

W dniach od 05-10.05.2015r. zor-
ganizowaliśmy wyjazd na południe 
Polski. Za bazę noclegową obraliśmy 
wioskę Przesieka, przepięknie po-
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łożoną u podnóża głównego grzbie-
tu Karkonoszy. Jakkolwiek grono 
uczestników było niezbyt liczne, to 
wycieczka była wspaniała. Na jej 
szlaku poznaliśmy między innymi: 
Zamek w Książu, Twierdzę Kłodzką, 
Park Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska w Kowarach oraz Hutę Szkła 
Kryształowego Julia w Piechowicach. 
Zdobyliśmy też Śnieżkę - najwyższy 
szczyt w Karkonoszach oraz zafun-
dowaliśmy sobie błogi relaks w base-
nach Term Cieplickich. Wróciliśmy 
niezwykle zadowoleni i pełni na-
dziei, że następne wyjazdy, podczas 
których możemy przeżyć wspaniałe, 
niepowtarzalne chwile, rychło na-
stąpią.

26 maja – to Dzień Matki – spo-
tkaliśmy się z tej okazji w świetlicy 
w Kierzkowie. Dzieci przygotowały 
wierszyki i laurki dla swych mam 
oraz tatusiów. Świętowanie odbyło 
się w miłej i serdecznej atmosferze, 
przy kawie, smacznych ciastach oraz 
pieczonych kiełbaskach.

Kalendarz ostatnich dwóch mie-
sięcy zamknęła wycieczka do ZOO 
w Gdańsku – Oliwie, którą zorga-
nizowaliśmy 30.05.2015 r. z okazji 
Dnia Dziecka. Wczesnym rankiem 
udaliśmy się na przystanki auto-
busowe skąd wyruszyliśmy auto-
karem do Trójmiasta. To już druga 
wycieczka, podczas której na życze-
nie mieszkańców sołectwa zwiedzi-
liśmy oliwskie ZOO. Jest ono jedną z 
najważniejszych gdańskich atrakcji. 
To wspaniałe miejsce na spędzenie 
czasu z dziećmi oraz doskonałe źró-
dło do poszerzenia własnej wiedzy. 
Ogród zoologiczny w Oliwie zajmuje 
obszar 136 hektarów i leży na skra-
ju Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-
wego. Założony został w 1954 roku. 
Zgromadzono w nim zwierzęta po-
chodzące ze wszystkich kontynen-
tów naszego globu. Są wśród nich 
również takie, których populacje na 
wolności właściwie już nie istnieją. 
Zobaczyliśmy między innymi an-
tylopy bongo, oryksy arabskie, hi-
popotamy karłowate, padlinożerne 
kondory wielkie. W ZOO eksponuje 
się reprezentantów około 190 gatun-

ków, w sumie ponad 1000 zwierząt. 

Jak po każdej z naszych wycieczek, 
choć nieco umęczeni, to jednak pełni 
wrażeń, obiecaliśmy sobie powrót do 
gościnnego ZOO.

Wszystkim uczestnikom spotkań 
oraz wycieczek dziękuję za mile spę-
dzony razem czas.

Szczególne podziękowania skła-
dam osobom, które czynnie włączyły 
się w realizację naszych wspólnych 

przedsięwzięć.

Korzystając z siły medialnego prze-
kazu dziękuję mieszkańcom Osiek 
za wysiłki włożone w estetyzację ich 
miejscowości.

Ponadto pragnę zaprosić wszyst-
kich mieszkańców Gminy Choczewo 
do Kierzkowa na festyn rekreacyjno-
-sportowy, który tego lata odbędzie 
się 04.07.2015 r.

Sołtys - Sabina Fleming

SOŁECTWO STARBIENINO
FESTYN RODZINNY

Dnia 06.06.2015 r. w Sołectwie Star-
bienino na boisku w Lublewie odbył 
się Dzień Dziecka. Organizatorem był 
Sołtys wraz z Radą Sołecką i dużą ilo-
ścią chętnych do współpracy miesz-
kańców, za co serdecznie dziękuję w 

imieniu tych, którzy się świetnie ba-
wili. Pogoda dopisała i ilość naszych 
pociech również. Dzięki wsparciu PGE 
EJ 1 Sp. z o.o. było bardzo dużo róż-
norodnych atrakcji, m.in. konkursy 
i zabawy, które prowadził p. Andrzej 
Szczerba (z firmy Zygzaki). Była rów-
nież loteria, w której można było wy-
grać ciekawe nagrody, w tym blender, 

mikser, opiekacz i główną nagrodę – 
monitor komputerowy. Sponsorami 
nagród w loterii byli p. Małgorzata i 
p. Piotr Walczak oraz w jakiejś części 
Sołtys i Rada Sołecka, którym ser-
decznie dziękujemy.

W oczekiwaniu na Strażaków z 
OSP Choczewo rozegrano mecz dzie-
ci kontra dorośli, który zakończył się 
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remisem. Słońce dawało się we zna-
ki, ale strażacy dojechali i ochłodzili 
dzieci i niektórych dorosłych pianą i 
zimną wodą, za co serdecznie dzięku-
jemy Komendantowi Karolowi Woj-
ciechowskiemu i całej załodze wozu 
strażackiego. Sponsorami imprezy 
byli: Małgorzata i Piotr Walczak (Sys-
tem Floor), Jarosław Pobłocki (Stacja 
CPN Kostkowo), Ewelina i Michał Zie-
laskiewicz, Lucyna i Wiesław Gębka, 
Wiesława i Stanisław Dawidowscy, 
Iwona i Andrzej Majtacz, Magdalena 
i Henryk Milewicz, Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Choczewie, Wiesław 
Laskowski, PGE EJ 1 Sp. z o.o., Mirosła-
wa i Eugeniusz Lange, Urząd Gminy 
Choczewo.

Wszystkim serdecznie dziękujemy! 
Dziękujemy również rodzicom, którzy 
upiekli ciasta oraz tym wszystkim, 
którzy pomagali w organizacji im-
prezy tej przedpołudniowej dla dzieci 
i tej wieczornej dla trochę „większych 
dzieci”.

Składamy również serdeczne po-
dziękowania Przewodniczącej Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Choczewie p. 
Iwonie Ratajczak za sponsorowanie 

wyjazdu do ZOO i za przekazanie dla 
Sołectwa piłkarzyków.

Sołtys Sołectwa Starbienino

WYCIECZKA KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
DO MALBORKA

Zamek w Malborku to jeden z 
najcenniejszych zabytków polskiej 
architektury i największy średnio-
wieczny zamek w Europie, który w 
1997 roku został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowe-
go i Naturalnego UNESCO. W latach 
1274 – 1457 stał się siedzibą Wielkiego 
Mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej 
Maryi Panny Domu Niemieckiego w 
Jerozolimie, powszechnie zwanego 
Zakonem Krzyżackim i całego zgro-
madzenia zakonnego. Zamek wzno-
si się na wzgórzu nad rzeką Nogat i 
razem z założonym obok miastem o 
wspólnej nazwie Marienburg od 1309 
roku pełnił funkcję stolicy państwa 
krzyżackiego, jego centrum militar-
no-administracyjnego, do którego 
przeniesiona została z Wenecji sie-
dziba Wielkiego Mistrza. Malbork 
swoją sławę zyskał głównie dzięki 
potężnej twierdzy krzyżackiej, która 
jest jednym z najlepszych przykła-
dów średniowiecznej architektury 
obronno-rezydencjonalnej w Europie 
i nie mającej w Polsce równej sobie.

Dnia 2 czerwca 2015 r. członkowie 
Koła Emerytów i Rencistów z Chocze-
wa wraz z kilkoma osobami ze Sto-
warzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk Nadziei” udali się 
autokarem na wycieczkę do Malbor-
ka, by przekonać się czy powody, dla 
których uznano Zamek w Malborku 
za tak wyjątkowy pomnik historii są 

prawdziwe.
Trasa zwiedzania z przewodnikiem 

zabytkowych wnętrz dawnego Zam-
ku Krzyżackiego wiodła m.in. przez 
ogromny refektarz, ciekawie wypo-
sażoną kuchnię, kaplicę, sypialnię 
Wielkiego Mistrza, średniowiecz-
ne toalety oraz zakonny Skarbiec. 
Oprócz niezwykle ciekawych gotyc-
kich wnętrz z interesującymi detala-
mi architektonicznymi można było 
podziwiać zgromadzone na Zamku 
bogate kolekcje bursztynu (natural-

nego, a także dzieła sztuki zabytkowe 
i współczesne), rzemiosła artystycz-
nego, broni i militariów. Podczas 
zwiedzania przewodnik opowiadał 
uczestnikom wycieczki najciekaw-
sze historie związane z Zamkiem w 
Malborku.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi 
Gminy Choczewo p. Wiesławowi Gęb-
ce oraz p. Mai Gadowskiej za wspar-
cie i pomoc w organizacji wyjazdu.

/w.w./
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ZAPROSZENIE
Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” organizuje w dniu 05.07.2015 r. 

na boisku sołeckim w Kopalinie „Spotkanie integracyjne” dla osób niepełnosprawnych, wszystkich miesz-
kańców Gminy Choczewo oraz gości przebywających w naszej Gminie.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich Radnych, Sołtysów i Rady sołeckie oraz wszystkie Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Spotkanie odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Wójta Gminy 
Choczewa Wiesława Gębki.

Jeśli ktoś z Naszych mieszkańców chciałby włączyć się w organizację, albo przekazać coś na licytację, pro-
simy o kontakt do dnia 30.06.2015 r. Za każdą pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

Wszelkich informacji na temat spotkania udzielimy pod numerem telefonu 58 572 40 33.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD

PODZIĘKOWANIE
Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” pragnie ogromnie podziękować 

Andrzejowi Wiśniewskiemu za współpracę, wszelką pomoc i oddane serce dla osób niepełnosprawnych.
Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy Mu wielu sukcesów zawodowych.
Mimo wszystko liczymy na dalszą pomoc i wsparcie.

Zarząd

„Gdy grunt usuwa się jak kładka,
Jest zawsze ktoś, kto trwa do ostatka.
Ktoś, kto nie umie zdradzić, Matka,
I serce jej, najczystsze z serc...”

To było niezwykłe wydarzenie, bo 
i okazja nadzwyczajna: Dzień Matki. 
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk Nadziei” przygotowało 
wspaniałe spotkanie, w którym wzię-
li udział nie tylko jego członkowie, ale 
także zaproszeni goście. Uświetnili 
oni ten piękny dzień programem ar-
tystycznym związanym tematycznie 
ze Świętem Matki. Przepiękną niespo-
dziankę sprawiły dzieci z Samorządo-
wego Przedszkola w Choczewie. Zapre-
zentowały one rewelacyjny program 
taneczny, muzyczny i poetycki za co 
otrzymały wyjątkowo gromkie owacje 
od zgromadzonych widzów. Piosenki 
o Matce wykonywane przez Aleksan-
drę Łasińską po polsku, rosyjsku, fran-
cusku i hiszpańsku przeplatane były 
przepięknymi wierszami recytowany-
mi przez Panią Teresę Wierską, która 

wykonała utwory własne 
oraz innych uznanych 
poetów. Pani Genia Kra-
mek przedstawiła zaś 
wzruszającą historię nie-
odwzajemnionej matczy-
nej miłości do niesforne-
go syna (jednak z happy 
endem). W fantastycz-
nym i wzruszającym na-
stroju uroniono niejedną 
łezkę. Może niektóre pły-
nęły z radości, inne ze 
smutku, a jeszcze inne z 
tęsknoty, żalu i rozczaro-
wania, a może były tam 
także i łzy nadziei? Jed-
na godzinka wytchnie-
nia od codzienności i 
chwila zadumania, która 
utwierdziła wszystkich 
uczestników w pewno-
ści, że Matka jest najważniejsza. Drogie 
Mamy, zasłużyłyście sobie w pełni na 
taki piękny podarunek.

Dziękujemy wszystkim, dzięki któ-
rym ta wspaniała uroczystość mogła 
się odbyć.

Krzysztof Łasiński

„PROMYK NADZIEI” DLA MATEK
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ŚWIĘTO SZPARAGOWE W SWOŁOWIE
7 czerwca 2015 r. w Muzeum Kul-

tury Ludowej Pomorza w Swołowie 
koło Słupska odbył się VI Konkurs na 
potrawę ze szparagów. Do Konkursu 
zgłoszono 12 potraw.

Z dumą informuję, że i w tamtym 
rejonie Choczewo zaistniało.

Przewodnicząca Komisji Konkurso-
wej ogłaszając werdykt stwierdziła, 
że potrawy Genowefy Kramek były 
bezkonkurencyjne i nowatorskie. Te 
potrawy to: marynowane szparagi 
i tort szparagowy z twarogiem i ło-
sosiem. Oczywiście tym potrawom 
przyznano I miejsce.

Jestem dumna, że godnie repre-
zentowałam moją gminę w rejonie 
słupskim.

Genowefa Kramek

PIKNIK NAD ODRĄ

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Pani Katarzyna Zacharewicz na 
zaproszenie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
uczestniczyła w Kiermaszu Listy 
Produktów Tradycyjnych w ramach 
„Pikniku nad Odrą” w Szczecinie w 
dniach 09-10 maja 2015 r. promując 
160 produkt – „smołt ze szpérkami”, 
czyli smalec ze skwarkami wpisany 
na Ministerialną Listę Produktów 
Tradycyjnych. Podczas promocji pro-
duktu Pani Kasia zapraszała odwie-
dzających stoisko do wypoczynku na 
terenach Choczewa promując region 
i jego walory kulturowo-wypoczyn-
kowe rozdając foldery, broszury swo-
jej Gminy i Stowarzyszenia.

IX ŚWIĘTO PRODUKTU TRADYCYJNEGO
W GDAŃSKU OLIWIE

W dniu 24.05.2015 r. odbyło się 
Święto Produktu Tradycyjnego, pro-
mujące produkty regionalne całego 
województwa oraz Konkurs kulinar-
ny o „Bursztynowy Laur Marszałka 
Województwa Pomorskiego”. Komi-
sja konkursowa wyłoniła 31 produk-
tów do dalszego finałowego etapu. A 
oto Laureaci „Bursztynowych Laurów 

Marszałka Województwa Pomorskie-
go” w 5-ciu kategoriach:

1. kategoria najlepsza potrawa re-
gionalna – Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne „Ola” Katarzyna i Henryk 
Zacharewicz Słajszewo za „Perliczkę 
nadziewaną kaszą gryczaną i grzy-
bami”.

2. Kategoria najlepszy produkt re-

gionalny pochodzenia zwierzęcego 
– Marian Cieśliński, sklep mięsno-
-wędliniarski „Bekon” za polędwicz-
kę wędzoną kociewską.

3. Kategoria napoje regionalne – 
Agroturystyka „Gawryś” Mirosława i 
Mirosław Górczyńscy Sasino za „Po-
morską bzówkę”.

4. Kategoria inne produkty – Go-
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spodarstwo Halina i Stanisław Łuc 
Słajszewo za „Wianuszek gdański”.

5. Kategoria najlepszy produkt re-
gionalny pochodzenia roślinnego 
– Teresa Kropidłowska za konfiturę 
borówkową z Borów Tucholskich.

Wyróżnienie dla Gospodarstwa 
„Pod Lipami” Anna i Zbigniew Szafo-
ni Gościęcino za „Wódkę chłopską-
-miętówkę”.

Panie uczestniczące w promocji i 
konkursach produktów tradycyjnych 
są członkami Regionalnej Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Województwa 
Pomorskiego oraz posiadają wpisy 
na Ministerialną Listę Produktów 
Tradycyjnych. Osiągnięcia Pań z 

Choczewskiego Stowa-
rzyszenia Turystyczne-
go to również promocja 
naszej Gminy i Powiatu 
Wejherowskiego.

Dziękujemy bardzo 
Panu Przewodniczące-
mu Rady Gminy i Radzie 
za piękne słowa uzna-
nia za naszą wieloletnią 
pracę na rzecz Gminy, 
oraz serdecznie dzięku-
jemy Panu Robertowi 
Lorbieckiemu Sekreta-
rzowi Urzędu, który nas 
wspiera, służy pomocą i cieszy się z 
naszych osiągnięć.

XXIV POMORSKIE TARGI
ROLNO-PRZEMYSŁOWE LUBAŃ 2015

W dniach 6 i 7.06.2015 r. odbyły się 
Targi Rolno-Przemysłowe w Lubaniu 
koło Kościerzyny.

Niedzielnym rankiem wyruszył 
autokar z mieszkańcami Gminy 
Choczewo na Targi do Lubania oraz 
uczestniczki z Choczewskiego Stowa-
rzyszenia Turystycznego na kolejny 
konkurs kulinarny zorganizowany 
przez P.O.D.R w Gdańsku-Lipcach. 

Tematem konkursu były gołąbki. Na 
17 uczestników Panie zajęły II miej-
sce za gołąbki z kaszą gryczaną so-
czewicą i sosem grzybowym.

Pogoda dopisała, a uczestnicy wy-
jazdu jak zwykle zakupili ogromną 
ilość roślin ozdobnych i krzewów, by 
upiększyć swoje posesje, a tym sa-
mym Gminę. Po szaleństwach zaku-
pów Panie z CST zaprosiły na degu-

stację nagrodzonych gołąbków.
Uczestnicy wycieczki dziękują Pa-

nom Bronisławowi Nowakowi i An-
drzejowi Wiśniewskiemu za wspa-
niały zorganizowany wyjazd.

Choczewskie Stowarzyszenie
Turystyczne

 
GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH,,DOM”

WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO

PIELĘGNIARKI RODZINNE W MIESIĄCACH CZERWIEC-PAŹDZIERNIK 2015r
   PRZEPROWADZĄ BADANIA POZIOM CUKRU I POMIAR CIŚNIENIA

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W ŚWIETLICACH SOŁECTW
TERMINY SPOTKAŃ PROSZĘ ŚLEDZIĆ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ

W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE W BORKOWIE SZCZEGÓŁY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

CZASAMI WARTO SPRAWDZIĆ SWÓJ STAN ZDROWIA
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LUBIATOWIE
Miło nam poinformować, iż Sto-

warzyszenie for Baltic wraz z grupą 
nieformalną „Jesteśmy różni ale so-
bie równi” otrzymali dofinansowa-
nie w postaci grantu na zrealizowa-
nie projektu pn. „Wycieczki nie tylko 
dla pełnosprawnych”.

Odbiorcami projektu będą osoby 
niepełnosprawne intelektualnie z 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Lubiatowie, dla których przygoto-
waliśmy kilka wycieczek w bardzo 
atrakcyjne miejsca, zarówno pod 
względem turystycznym jak i eduka-
cyjnym.

Poprzez projekt chcemy:
- przełamać społeczne bariery 

mentalne i stereotypy dotyczące 
osób niepełnosprawnych,

- pogłębić wiedzę organizacji poza-
rządowych i społeczności lokalnej o 
potrzebach osób niepełnosprawnych 
oraz sposobach skutecznego zaspo-
kajania tych potrzeb,

- podnieść poziom wiedzy i umie-
jętności osób niepełnosprawnych 
oraz osób w zakresie przezwycięża-
nia ograniczeń wynikających z nie-
pełnosprawności,

- podnieść poziom wiedzy i umie-
jętności członków rodzin osób nie-
pełnosprawnych oraz opiekunów, 
kadry i wolontariuszy bezpośrednio 
współpracujących z takimi osobami 

w zakresie prowadzenia rehabilita-
cji,

- zwiększyć udział osób niepełno-
sprawnych w imprezach turystycz-
nych i kulturalnych,

- zwiększyć aktywność rekreacyjną 
osób niepełnosprawnych.

Pozyskane środki pochodzą z Fun-
duszu „Akumulator Społeczny”, który 
budowany jest w partnerstwie orga-
nizacji pozarządowych z wojewódz-
twa pomorskiego: Centrum Inicja-
tyw Obywatelskich, Stowarzyszenia 
EDUQ, Fundacji Pokolenia, Fundacji 
Parasol, Regionalnego Centrum In-
formacji i Wspomagania Organiza-
cji Pozarządowych, Lokalnej Grupy 
Działania „Naszyjnik Północy” oraz 

Stowarzyszenia Morena.
Pierwszą wycieczkę udało się zre-

alizować dnia 19 maja, kiedy to pod-
opieczni WTZ Lubiatowo wybrali się 
do Teatru Miniatura na spektakl 
pt. „Remus” na podstawie „Życia i 
przygód Remusa” Aleksandra Maj-
kowskiego. Mieli okazję poznać losy 
Remusa ściśle związane z historią 
kaszubskich miejsc i ludzi. Było to 
dla nich bardzo ważne i wzniosłe 
wydarzenie a zarazem - dla więk-
szości - zupełnie nowe doświadcze-
nie. Po skończonym spektaklu udali 
się do Parku Oliwskiego, w którym 
spacerując przy wspaniałej pogodzie, 
zwiedzali palmiarnię oraz zapozna-
wali się z różnymi gatunkami roślin.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SASINIE I  CIEKOCINIE

Podziękowanie dla Komisji do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Serdecznie dziękujemy za zaspon-
sorowanie wyjazdu dzieciom i mło-
dzieży ze świetlicy środowiskowej w 
Sasinie i Ciekocinie na basen do Gnie-
wina. Dzieci były bardzo zadowolone, 
że mogły popluskać się w basenie oraz 

skorzystać z tamtejszych atrakcji.
Wyjazd udał się, gdyż pogoda dopi-

sała i można również było zobaczyć 
piękny plac zabaw przy wieży wido-
kowej. Dzieci skorzystały z możliwości 
zabawy na niezwykłym statku. Zaś kto 

z dzieci miał ochotę, wjechał na wieżę 
i podziwiał piękną panoramę okolicy.

Dziękuję drogim Mamom, które wy-
brały się z nami na wycieczkę i pomo-
gły opiekować się dziećmi.

B. Wrąbel
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

„SPARTAKIADA 2015” DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W dniu 20.05.2015 w godz. od 10.00 

– 13.00 w Samorządowym Zespole 
Szkół w Kostkowie odbyła się „Spar-
takiada” dla przedszkolaków. Nasze 
starszaki były dobrze przygotowane 
i bardzo podekscytowane. Naszym 
emblematem były pszczółki, a okrzy-
kiem:

„Pszczółki zawsze radę dają, bardzo 
chętnie wygrywają

ciągle też się uśmiechają i wszyst-
kich serdecznie witają!”

W Spartakiadzie brały udział dzie-
ci z pięciu placówek przedszkolnych. 
Celem zawodów sportowych była in-

tegracja dzieci, zachęcanie do aktyw-
ności ruchowej, wzmacnianie wiary 
we własne siły, wdrażanie do współ-
pracy i współzawodnictwa zespoło-
wego, oraz co najważniejsze dostar-
czanie dzieciom radości.

Każda drużyna uczestniczyła w 
konkurencjach:

- biegi slalomem,
- jazda na hulajnodze slalomem i 

przechodzenie przez krzesełko
- rzut do celu woreczkiem, bieg na 

czworaka, przechodzenie przez szar-
fę,

- nawlekanie koralików i układa-

nie wieży z klocków.
W przerwach między konkurencja-

mi dzieci razem się bawiły i zajadały 
słodkościami.

Nasi kibice świetnie nas dopingo-
wali, a dzieci z Choczewa, ubiegło-
roczni mistrzowie radzili sobie zna-
komicie. W tym roku zajęliśmy II 
miejsce, wygrali gospodarze – Kost-
kowo. Po obiedzie, z dyplomem i na-
grodami wróciliśmy zmęczeni emo-
cjami do przedszkola.

I.Ch.

DZIEŃ RODZICÓW

ŚWIAT MAGICZNEJ BAJKI, TAŃCA I ŚPIEWU
dla gości „Promyk Nadziei”

26 maja w naszej placówce odbył 
się „Dzień Rodziców”. Na uroczystość 
przybyli kochani rodzice. Przedszko-
laki z dumą zaprezentowały swo-
je umiejętności. „Starszaki” na ten 
dzień przygotowały inscenizację „W 
krainie bajek”. Zatańczyły poloneza 

i trojaka oraz taniec z pomponami. 
„Maluszki” wystąpiły w inscenizacji 
„Grymaśna stokrotka” i zatańczyły 
grozika oraz zaprezentowały ukła-
dy do ulubionych piosenek „Żabki” i 
„Rosną sobie kwiatki”.

Wszystkie przedszkolaki zostały 

nagrodzone wielkimi brawami. Po 
przedstawieniach dzieci wręczyły 
kochanym rodzicom drobne upo-
minki i laurki. Rodziny miło spędziły 
czas przy słodkim poczęstunku.

M.L.

(…)
Niepełnosprawni są wśród nas,

Nie odtrącajmy ich od siebie,
Nie omijajmy ich z daleka,

Pokażmy im szczęśliwszy świat.
Gdy będziemy się z nimi wspierali,

To będziemy dobrzy i wspaniali.
Postarajmy się realizować ich ma-

rzenia,
Wtedy będą lepsze ich spełnienia.

Natalia Zgrzywa „Niepełnosprawni”

W maju w Urzędzie Gminy Cho-
czewo odbyła się uroczystość Dnia 
Mamy i Taty dla zaproszonych gości 
ze Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk Nadziei” i nie 
tylko. Podczas inscenizacji w wyko-
naniu dzieci popłynęliśmy w świat 
magicznej bajki „W krainie bajek”, 
Starszaki z dumą zatańczyły polo-
neza i trojaka oraz zaprezentowały 

zwariowany taniec z pomponami. 
Wiersze i piosenki płynęły prosta z 
serca. Oczywiście wszystko to za-
wdzięczamy również pracy uroczej 
Pani Iwonki. Dziękujemy. Zostali-
śmy nagrodzeni gromkimi brawa-
mi, szczerym i kojącym nasze serca 
uśmiechem. Słodki upominek dopeł-
nił radość przedszkolaków.

R.B.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „GMINA
CHOCZEWO- MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Pod koniec maja nastąpiło za-
kończenie konkursu plastycznego 
przeznaczonego dla dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli, punktów 
przedszkolnych i oddziałów przed-
szkolnych przy szkołach na terenie 
gminy Choczewo. Celem konkursu 
było rozwijanie zainteresowań pla-
stycznych i wyobraźni dzieci a także 
pobudzanie zainteresowania histo-
rią i kultury naszego regionu, inte-
gracja oddziałów przedszkolnych. 
Organizatorami konkursu byli Dy-
rektor, Rada Rodziców Samorządo-

wego Przedszkola w Choczewie oraz 
p. Magdalena Klabacha- Lica.

Na konkurs wpłynęło 61 prac. Jury 
w składzie p. Wioletta Syrewicz, p. 
Beata Żuk i p. Sabina Cicirko- Grzy-
bek wyróżniło 15 prac indywidual-
nych i 4 zbiorowe. Laureaci konkursu 
zostali nagrodzeni przez dyrektora p. 
Renatę Banaś oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Choczewo p. Bronisława 
Nowaka podczas obchodów „Dnia 
Dziecka” w dniu 29 maja 2015 r. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali dyplomy i 
upominki.

Fundatorami nagród byli: Wójt 
Gminy Choczewo, Rada Gminy Cho-
czewo, Rada Rodziców Samorządo-
wego Przedszkola w Choczewie oraz 
p. Magdalena Klabacha- Lica. Dzię-
kujemy.

Efektem konkursu jest wapniała 
i piękna galeria prac, którą będzie 
można podziwiać w CIT w Choczewie 
w okresie wakacji letnich. Serdecz-
nie zapraszamy!

M. Lica

WYCIECZKI

TEATRZYKI

W maju przedszkolaki wzięły 
udział w zorganizowanych wyciecz-
kach. 15 maja dzieci pojechały na 
„Strusią farmę” do Kniewa. Na miej-
scu przewodnicy postawili przed 
dziećmi zadanie wykonania poczę-
stunku dla zwierząt. Przedszkolaki 
z wielką chęcią przygotowały war-
tościowe ciasteczka z owoców i wa-
rzyw. Po czasie zabawy wybrały się 
na wycieczkę po farmie. Przewodnik 
opowiedział dzieciom wiele ciekawo-
stek na temat zwierząt hodowanych 
na farmie: strusiach, emu, lamach, 
kozach i wielu innych. Dzieci miały 
okazję karmić lamy przygotowany-
mi wcześniej ciasteczkami. Zadowo-
lone wróciły do przedszkola.

Kilka dni później przedszkolaki 
wybrały się do OSP w Choczewie. 
Druh Karol Wojciechowski przybliżył 
dzieciom tajniki zawodu strażaka 
ochotnika. Wraz z przyjaciółmi po-
kazał i opowiedział na czym polega 
ich praca i niesienie pomocy poszko-

dowanym, jakiego sprzętu używa-
ją w swojej codziennej pracy: wozy 
bojowe, łódź ratunkowa, apteczki, 
skafandry. Przedszkolaki próbowały 
swoich sił w zadaniach, jakie przygo-
towali im strażacy: rozwijali i zwijali 
węże, lali wodą. Z wielką radością i 

chęcią jeździły wozem strażackim. 
Za interesujące spotkanie przed-
szkolaki wręczyły kwiaty pracowni-
kom OSP w Choczewie i życzyły im 
wszystkiego, co najlepsze.

M. Lica

W ostatnim czasie przedszkolaki 
mogły aż trzykrotnie obejrzeć inte-
resujące przedstawienia teatralne. 
Aktorzy z Art.-Re z Krakowa wysta-

wili spektakle: „Wilk i Zając na wa-
kacjach” oraz „Calineczka”. Artyści 
z teatru lalkowego „Pinokio” zapre-
zentowali dzieciom bajkę „Kozucha 

kłamczucha”. Widowiska miały cha-
rakter interaktywny i bardzo spodo-
bały się dzieciom.

M. Lica
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W dn. 11.05. br. na boisku szkolnym 
odbyło się uroczyste spotkanie uczniów 
klas młodszych ze strażakami z okazji 
Dnia Strażaka. Swoją obecnością za-
szczycili nas zaproszeni goście z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Choczewie: 
prezes dh Marcin Świerzewski, sekre-
tarz dh Mateusz Arent i kierowca, ra-
townik dh Mateusz Szmyd. Uczniowie 
klas II a i II b przygotowali pod kierun-
kiem swoich wychowawczyń p. Anny 

Strycharczyk i p. Izabeli Dziobak cie-
kawy program artystyczny oraz zło-
żyli wszystkim strażakom życzenia i 
podziękowania za ich wielki dar serca, 
za odwagę, profesjonalizm i poświę-
cenie, jakie wykazują podejmując nie-
bezpieczne zadania. Dyrektor Zespołu 
Szkół w Choczewie pan Andrzej Soboń 
wręczył strażakom podziękowanie za 
wieloletnią, owocną współpracę. Po 
części artystycznej wszyscy udali się 

na teren boiska, gdzie odbył się pokaz 
gaszenia pożaru. Dzięki temu spotka-
niu, dzieci już wiedzą na czym polega 
trudny i niebezpieczny zawód strażaka. 
Wszystkim Strażakom życzymy zdro-
wia, szczęścia, pomyślności i tyle po-
wrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych 
ile wyjazdów. Niech św. Florian czuwa 
nad Strażakami...

/Anna Strycharczyk i
Izabela Dziobak/

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

DZIEŃ STRAŻAKA!
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„SMYKI W SMYKOLANDII”
Dnia 09.06.2015r. uczniowie klas 

0b i Ia SP w Choczewie pod opieką p. 
B. Cholka, p. E. Domarus i p. W. Se-
weryn udały się do Smykolandii w 
Lęborku. Możliwości i wyposażenie 
placu zabaw dały dzieciom możli-
wość rozwinięcia wyobraźni, które 
zaowocowało wymyślaniem naj-
przeróżniejszych zabaw. Dwugodzin-
ny pobyt niektórych zmęczył, ale 
wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

Organizatorzy

WYCIECZKA  DO BERLINA
W dniach 1 – 3 czerwca 2015 ucznio-

wie klasy szóstej A (oraz kilkoro z 
innych klas) Szkoły Podstawowej w 
Choczewie  pod opieką wychowaw-
czyni pani Marzeny Szypulskiej i pań 
Anny Natoniewskiej-Styn, Anny Stry-
charczyk i Bożeny Paździo wybrali się 
na wycieczkę do Berlina.

Wyjazd był ukoronowaniem trwa-
jącej dwa lata akcji zbierania fun-
duszy na ten cel. Przez kilkanaście 
miesięcy uczniowie wraz z rodzicami 
organizowali różne działania: sadzi-
li las, zbierali makulaturę i nakrętki 
plastikowe, zbierali borówkę na po-
bliskiej plantacji. Organizowali  rów-
nież wiele akcji sprzedaży ciasteczek 
i kilka loterii fantowych. Samodziel-
nie zgromadzili całkiem sporą sum-
kę, jednak do sfinalizowania całego 
przedsięwzięcia jeszcze trochę brako-
wało. Zwrócili się o pomoc do lokal-
nych przedsiębiorców i osób prywat-
nych. Oczywiście nie zawiedli się.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim tym, którzy 
wsparli naszą akcję i pomogli zreali-
zować nasze cele i marzenia. Dzię-
kujemy: Pani Katrzynie Sychowskiej, 
Pani Marioli Pilath – biuro rachunko-
we WINIEN – MA, Panu Sławomirowi 
Dziobakowi, Pani Jolancie Karpiń-
skiej, Pani Annie Karpińskiej, Panu 
Andrzejowi Brzózka, Panu Jerzemu 
Detlaff, Panu Jarkowi Bach, Panu Mi-
chałowi Bianga, Pani Sylwii Oleszek, 
Pani Beacie Stodolnej, Panu Kazimie-
rzowi Plocke, Panu Tomaszowi Rajch 
– biuro WROCLAW TRAVEL, Dyrekcji 

Zespołu Szkół w Choczewie, Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Choczewie.

Dziękujemy również kierownikowi 
Gminnego Zespołu Oświaty w Cho-
czewie oraz Nadleśnictwu Choczewo 
za przekazane fanty na loterię. Ta 
wspaniała długa lista darczyńców po-
kazuje, że nasz wkład i ciężka, prawie 
dwuletnia praca została doceniona. 
Dzięki Państwa pomocy uwierzyli-
śmy, że realizacja  nawet najskryt-
szych marzeń jest możliwa.

Spędziliśmy w Berlinie trzy cudow-
ne dni. Zwiedziliśmy najważniejsze 
zabytki i muzea. Dzięki przewodniko-
wi panu Tomaszowi poznaliśmy tro-

chę historii i wydarzeń, które miały 
również wpływ na losy naszego kra-
ju. Drugi dzień i noc spędziliśmy na 
Tropikalnej Wyspie. Harcom i zaba-
wom nie było końca. Kąpaliśmy się w 
Morzu Południowym, nurkowaliśmy 
w lagunie, opalaliśmy się i szaleliśmy 
prawie do białego rana. Ostatni dzień 
był nieco spokojniejszy. Zwiedziliśmy 
park księcia Piklera, płynęliśmy ka-
nałami Szprewy i zakupiliśmy słynne 
kiszone ogórki z tego regionu. Wróci-
liśmy do domu zmęczeni, ale szczę-
śliwi. Już snujemy plany na następny 
wyjazd.

Bożena Paździo
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WYCIECZKA DO ADVENTURE PARK W GDYNI
Dnia 08.06.2015 roku uczniowie 

klasy V a i V b Szkoły Podstawowej w 
Choczewie pod opieką wychowaw-
ców p. A. Natoniewkiej Styn, p. T. 
Huka oraz opiekunów p. T. Waloch i 
mamy p. E. Świtała udali się do Par-
ku Linowego Adventure Park w Gdy-
ni.

Wyprawę rozpoczęliśmy od spa-
ceru po Skwerze Kościuszki i podzi-
wianiu statków „Błyskawica”, „Dar 
Pomorza”. Następnie dzieci uczest-
niczyły w zajęciach „Leśnej ekspe-
dycji”. Był to kilkugodzinny program 
nastawiony na lepsze poznanie i 
zbliżenie jego uczestników. Poznanie 
to odbywało się jednak w nietypowy 
sposób, na leśnej ścieżce i w silnych 
objęciach przy wspólnym wysiłku, 
na wysokościach i w wielu innych 
niezwyczajnych sytuacjach. Grupa, 
pod czujnym okiem instruktora po-
konywała szlak wykonując kilkana-
ście przygotowanych zadań. Każde 
zadanie posiadało myśl przewodnią, 
którą uczestnicy w trakcie jego wy-
konywania odnajdywali. I tak zada-
nia nastawione były na: komuni-
kację, współpracę, wyłonienie i rolę 
lidera, współodpowiedzialność. Po 
każdym zadaniu odbywała się dys-
kusja, podsumowanie i wyciągnięcie 
wniosków na przyszłość. Instruktor 
prowadzący grupę od początku szla-
ku utrzymywał klimat „niesamowi-
tej ekspedycji tropikalnej”.

Po tych atrakcjach zatrzymaliśmy 
się w „Mc Donald’s”. Około godziny 
18 uczestnicy pełni  nowych wrażeń i 
doświadczeń wrócili do szkoły.

/A.N.-S./

WYCIECZKA DO LĘBORKA
28 maja 2015r. uczniowie klasy 0 c 

z Zespołu Szkół w Choczewie wybra-
li się na wycieczkę do Lęborka. Cze-
kały nas tam bardzo miłe atrakcje. 
Na początku udaliśmy się do kina 
„Fregata” na przepiękną, animowa-
ną bajkę „Sekrety morza”. Film ten 
nominowany do Oscara zabrał nas 
w niezwykłą podróż po świecie za-
mieszkałym przez pół foki, pół ludzi, 
olbrzymy przemienione w kamienie 
i wyjątkowo odważne dzieci. Nie-
zwykłości filmu dopełniała inna, niż 
klasyczny Disney nietypowa anima-
cja, wspaniała muzyka i wzruszająca 
fabuła o rodzinie i miłości.

Po „uczcie duchowej” przyszedł 
czas na relaks i rozrywkę w sali za-
baw „Smykolandia”. Wszyscy mogli 

się tutaj wykazać 
sprawnością rucho-
wą, zręcznością, a 
przede wszystkim 
nieograniczoną fan-
tazją w wymyślaniu 
przeróżnych za-
baw. Podczas dwu-
godzinnego pobytu 
dzieci wybawiły się 
w basenie z piłecz-
kami, na torach 
przeszkód, zjeżdżal-
niach, trampolinie. 
Można też było ko-
rzystać z pojazdów, 
koników, armatek na piłeczki oraz 
wielu innych atrakcji.

Wycieczka bardzo się podobała. 

Wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi 
i pełni niezapomnianych wrażeń.

Wiesława Okoń
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KARKONOSZE – NASZA MIŁOŚĆ
WYCIECZKA KLASY III B GIMNAZJUM

Cztery majowe dni i trzy noce 
uczniowie klasy III b gimnazjum z 
Choczewa spędzili w Szklarskiej Po-
rębie – w mieście szczególnie ma-
lowniczym wczesną wiosną. Pomy-
słodawczynią tej dalekiej eskapady 
była pani mgr Renata Kowalik, wy-
chowawczyni w/w klasy, która do 
współpracy zaprosiła panią mgr 
Małgorzatę Kobielę.

W niedzielę 17 maja z dworca PKP 
w Gdyni wyruszył pociąg, a nim 
szesnaścioro młodych mieszkańców 
gminy Choczewo ze swoimi opieku-
nami. Noc w pociągu minęła niezwy-
kle szybko, a już około godziny 1000 
, tuż po zakwaterowaniu w Hotelu 
„Granit” wyruszyliśmy na pierwszą 
krajoznawczą trasę. Po powrocie do 
hotelu był basen, kręgielnia i siłow-
nia.

Dzień drugi to wjazd wyciągiem 
krzesełkowym na szczyt „Szrenica” 
o wysokości 1362 m, który położony 
jest na głównym grzbiecie Karkono-
szy. Po regeneracji sił w „Szrenickim” 
schronisku zjechaliśmy wyciągiem 
do Szklarskiej Poręby.

Dzień trzeci to wyprawa do Pragi 
w Czechach. Chociaż pogoda trochę 
sprawiła nam psikusa, to warto było 
zwiedzić przepiękną Pragę z mo-

stem Karola, winnicami, katedrami. 
Uwieńczeniem naszego pobytu w 
Pradze był koncert w „Kriżikowych 
fontannach”. Wróciliśmy do hotelu 
po północy.

Dzień czwarty – ostatni, przezna-
czyliśmy na spacer po „Szklarskiej”, 
zakup pamiątek i upominków dla 
najbliższych, jazdę z prędkością 
40km/h na sankach w rynnie sa-

neczkowej Alpino Coaster po torze o 
długości 700 m. Po powrocie do hote-
lu była jeszcze kąpiel w basenie, na-
stępnie przygotowania do podróży.

O godzinie 1930 wyjechaliśmy w 
kierunku Wrocławia i Gdyni. Żegnaj 
Szklarska Porębo! Może się jeszcze 
kiedyś spotkamy!

Renata Kowalik
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WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY
PRZEPROWADZONEGO W 2015 r.

1 kwietnia 2015 roku w całej Polsce został przeprowadzony sprawdzian klas szóstych, który składał się z dwóch czę-
ści. Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, część 2. z j. angielskiego. Był to pierwszy sprawdzian 
w nowej formule.

Do sprawdzianu przystąpiły dwie bardzo liczne klasy szóste, łącznie 56 uczniów. Wśród zdających było 5 uczniów 
z dysleksją oraz jeden uczeń, który był nauczany indywidualnie.

ŚREDNIA SZKOŁY:
Część 1. egzaminu ogółem 66%
- j. polski 73%,
- matematyka 58%

Część 2. egzaminu – j. angielski 71%.
Osiągnięty wynik  ogólny z pierwszej części plasuje  naszą szkołę w staninie 5. Jest on wyższy niż średnia po-

wiatowa i taki sam jak wojewódzka. Nasza średnia jest lepsza niż sąsiednich gmin, a nawet miasta Wejherowa. 
Wynik, który uzyskali nasi uczniowie jest wyższy niż średnie osiągnięcia miast do 20 tyś. mieszkańców. 

Rok egzaminu Nasza szkoła Gmina Powiat Województwo Kraj

2015 66% 64% 65% 66% 67%

     Nasza szkoła           66

Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki z języka polskiego, wyższe niż średnie powiatowe i wojewódzkie, 
takie same jak krajowe. Osiągnięta średnia jest taka, jak uczniów w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Wyniki 
sprawdzianu z matematyki są wyższe niż uczniów w miastach do 20 tysięcy mieszkańców naszego województwa.

Wyniki indywidualne wskazują, że uczniowie dzięki naszym staraniom maksymalnie wykorzystali swoje możli-
wości.

Język polski:
- 15 uczniów ma 85% i więcej, w tym 2 uzyskało 100%,

Matematyka:
- 16 uczniów otrzymało 85% i więcej, w tym 4 uczniów uzyskało 100%,

J. angielski:
- 24 uczniów otrzymało 85% i więcej, w tym 3 ma wynik 100%.

Podjęte przez nas działania w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu przyniosły bardzo dobry 
efekt. Osiągnięte wyniki są wyższe od wyników uzyskanych w zeszłym roku i bardzo nas cieszą.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Choczewie
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BIBLIOTEKA

WYSTAWA KSIĄŻEK
„BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

W miesiącach kwiecień, maj br. 
uczniowie należący do Aktywu Bi-
bliotecznego ZS w Choczewie we 
współpracy z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Choczewie pod kierunkiem 
p. Grażyny Olszowiec zorganizowali 
wystawę książek pod hasłem „Ba-
śnie, bajki, bajeczki”. Wystawa cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
dzieci młodszych, głównie uczniów 
klas pierwszych szkoły podstawo-
wej, przyjętych niedawno w poczet 
czytelników biblioteki szkolnej.

Aktyw Biblioteczny ZS w Choczewie

CZWARTKOWY WIECZOREK Z POEZJĄ

28 maja br. w czytelni naszej Biblio-
teki odbyło się kolejne w tym roku 
spotkanie z cyklu „Czwartkowe wie-
czory z poezją”. Podczas wieczorku 
ogłoszone zostały wyniki tegoroczne-
go Gminnego Konkursu Literackiego, 
a jego uczestnicy otrzymali nagrody, 
które wręczył Wójt Gminy Choczewo 
Pan Wiesław Gębka. Zwycięzców wy-
łoniła Komisja w składzie: Pani Te-
resa Wierska, Pani Wioletta Wójcik, 
Pan Marek Dzięgielewski. Serdecznie 
dziękujemy członkom Komisji za po-
święcony czas, wszelkie sugestie i 
uwagi.

Gratulujemy laureatom:
I miejsce: Pani Katarzyna Antow-

ska
I miejsce: Pan Piotr Konczak
II miejsce: Pani Angelika Sawicka
III miejsce: Pan Piotr Meyer
Wyróżnienie: Pani Edyta Korth
Nagroda specjalna Wójta Gmi-

ny Choczewo: Pani Marta Łasińska, 
Pani Janina Gedecka

I miejsce w kategorii do lat 16: Ja-
kub Kotkowski

Spotkanie umilił występ zespołu 
„Cztery Pory Miłowania”, który za-
prezentował muzyczną aranżację 
wierszy Pana Piotra Konczaka. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy zechcieli 
spędzić ten wieczór w naszej Biblio-
tece.

DAR OD KOŁA ŁOWIECKIEGO
„JELEŃ” GDAŃSK

Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych tematyką łowiecką do 
zapoznania się z nowościami, które 
podarowało nam Koło Łowieckie „Je-
leń” Gdańsk. Serdecznie dziękujemy!
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WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE 
„NAJPIĘKNIEJSZA MOJA MAMA”

2 czerwca br. w czytelni naszej bi-
blioteki odbyło się wręczenie nagród 
laureatom konkursu „Najpiękniejsza 
moja Mama”. Nagrody wręczyli Se-
kretarz Gminy Choczewo Pan Robert 
Lorbiecki,  przedstawicielka Stowa-
rzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość” 
Pani Dorota Bianga- Grabińska oraz 
Kierownik Bibliotek Pani Beata Żuk. 
Dziękujemy dzieciom za wzięcie 
udziału w Konkursie i piękne prace, 
które można jeszcze podziwiać na 
naszej pokonkursowej wystawie.

E. Wójcik
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 5 (182) Wieści Choczewskich brzmi: KUBUŚ PUCHATEK
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Agata Lewandowska, Mariusz Kwas, Wiktoria Cielecka, Magda Milewicz, Józef Majtacz, Barbara Zondziuk, Michał 

Blewąska, Olga Papke, Ryszard Żebiałowicz, Wladysława Dettlaff, Agata Zabłotnia, Adam Leik.
Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Sylweriusz Goyke, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszyst-

kim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Krzyżówka Serpentyna (24) 

Ostatnia litera wyrazu jest równocześnie pierwszą literą wyrazu następnego. Kierunek 
wpisywania wyrazów wskazują strzałki. Litery z zacienionych pól, czytane w kolejności od 
lewej do prawej i w kierunku góra dół utworzą rozwiązanie. Cyfry w nawiasach oznaczają 
liczbę liter w haśle. 

Rozwiązanie należy dostarczyć do 9 lipca 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
„Popularny słownik wyrazów obcych”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 10 lipca  w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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Mick, solista Rolling Stones (6) –   wspólnik do pogawędzenia (8) – wizytówka świętego (7) –   Święty 

z Canterbury (6) –  dworcowy głośnik (7) –    po sąsiedzku z Botswaną (7) –   zespół z Łozo i Baronem (10) 

–  pies, półwysep i minerał (8) –    namalował "Sąd Parysa" (6) –   roślina na kwaśną zupę (6) –  raj 

poległych Wikingów (8) –  antonim egoizmu (8) –  kapelusz Chaplina  (7) –  idealny czworobok (7) – fotel 

do wstąpienia (4) 
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