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

od 9.00 do 17.00
Zapraszam również na mój profil: Facebook Wiesław Gębka

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 17:00

tel. 605 669 626

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.
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NR 6 (195)

CZERWIEC
2016

ROK (XVIII)

XXVIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
Dnia 25 maja 2016 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo.
Na sesji obecnych było 14 radnych, nieobecny radny Zbigniew Sarzyński. 
Na początku Sesji Wójt Wiesław Gębka powitał i przedstawił nowego Zastępcę Wójta Panią Kamillę Worotyńską.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Choczewo przedstawili informacje z działalności między-

sesyjnej.

Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. (13 głosów za, 1 głos przeciwny)
2. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVI/142/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1306G Sasino-Cho-
czewo w miejscowości Kurowo dł. 0,5 km. (14 – za)

3. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu 
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Oświaty w Choczewie. (14 – za)
4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Choczewo na lata 2016-2018. (14 – za)
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie miejscowości Borkowo w Gminie Choczewo. (14 – za)
6. Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Gminy Choczewo zmieniająca uchwałę Nr II/3/14 Rady Gminy Choczewo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powoła-
nia komisji stałych Rady Gminy Choczewo. (14 – za)

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl,

gdzie udostępnione są wszystkie protokoły i uchwały.

Zapraszamy również do odwiedzania kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo:
YouTube Obiektywne Choczewo

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

Zbliżają się wakacje, czas relaksu i zabawy, wyjazdów i urlopów, kiedy to odprężenie towa-
rzyszące letniemu wypoczynkowi sprawia, że młodzież i dzieci często zapominają o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa. Aby czas wakacji był radosny i bezpieczny warto przypomnieć 
kilka zasad, których przestrzeganie zazwyczaj wystarczy, aby wrócić bezpiecznie do domu z 
wakacyjnych wypraw i podróży, nawet tych nad pobliskie jezioro i nad morze:
• Korzystaj z kąpielisk przeznaczonych specjalnie do tego celu i tylko pod opieką ratownika lub 
osób dorosłych.

• Podczas pływania łodzią lub kajakiem zawsze miej na sobie kamizelkę ratunkową.
• Przebywając na słońcu zawsze osłaniaj głowę czapką, a na skórę nakładaj krem z filtrem, który ma za zadanie 

chronić ją przed szkodliwymi promieniami UVB i UVA.
• Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel i telefon.
• Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi ludźmi.
• Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów, gdyż może zostać dosypany czy dolany niebezpieczny środek.
• Zawsze mów rodzicom dokąd wychodzisz.
• Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni i wykopów.
• Jeżdżąc na rowerze przestrzegaj przepisów drogowych, staraj się korzysta
•  ze ścieżek rowerowych i zakładaj kask.
• Wybierając się do lasu lub na łąkę odpowiednio się ubieraj, tak by ubranie chroniło całe ciało. Najlepiej założyć 

BEZPIECZNE WAKACJE
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Obchody Dnia Ojca zostały za-
początkowane na początku XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych - 19 czerw-
ca 1910 roku w miasteczku Spokane 
w stanie Waszyngton. Polsce święto 
to obchodzone jest od 1965 roku 23 
czerwca. Mimo stosunkowo długiej hi-
storii, bo tylko o 3 lata krótszej 
niż Dzień Matki, Dzień Ojca nie cie-
szy się tak dużą popularnością.

Nie zmienia to jednak faktu, że 
jest to doskonała okazja do wyraże-
nia wdzięczności i szacunku dla każ-
dego taty.

Nie zapominajmy o tym!

spodnie i bluzkę z długim rękawem, skarpety oraz nakrycie głowy.
• Podczas spędzania wakacji na wsi nie wsiadaj i nie baw się w pobliżu maszyn rolniczych - to bardzo niebez-

pieczne.
• Myj często ręce i dbaj o higienę własną i otoczenia.

Pamiętaj, że żadna zasada nie gwarantuje 100% skuteczności i nic nie zastąpi rozsądku, odpowiedzialności i ostroż-
ności!



s. 4 nr 6 (195), czerwiec 2016

Ze wzgórza w bukowym lesie

Kończy się rok szkolny i za parę dni 
uczniowie rozpoczną wakacje, mam 
nadzieję, że zasłużone. W okresie 
letniej kanikuły nie będę porusza-
ła trudnych i poważnych tematów, 
wszak ten czas ma służyć wypoczyn-
kowi.

Więc przed czekającym nas czasem 
beztroskiego urlopowania, zasta-
nówmy się nad ważnym tematem, 
który dotyczy, w różnym zakresie 
każdego z nas, niezależnie od wieku 
– odpowiedzialności i obowiązku.

Odpowiedzialność to wynikający 
z danego systemu etycznego obo-
wiązek podjęcia określonych dzia-
łań, którego niespełnienie wywołu-
je określone sankcje. Mamy różne 
rodzaje odpowiedzialności: cywilna, 
dyscyplinarna, karna, zbiorowa, 
konstytucyjna, moralna, polityczna. 
Odpowiedzialność to obowiązek mo-
ralny lub prawny odpowiadania za 
swoje czyny lub czyny osób, za które 
bierzemy odpowiedzialność i pono-
szenie za nie konsekwencji.

Starsze rodzeństwo jest odpowie-
dzialne za młodsze, rodzice są odpo-
wiedzialni za dzieci, politycy - za losy 
kraju, radni – za swoich wyborców, 
sołtysi – za mieszkańców sołectwa.   

Odpowiedzialność to obowiązek, 
czyli konieczność zrobienia czegoś 
wynikającego z nakazu wewnętrz-
nego, moralnego, administracyj-
nego, prawnego, to powinność i 
zobowiązanie. Obowiązek to wyko-
nywanie zadań, których podjęliśmy 

się w związku z piastowaniem ja-
kiejś funkcji, a także realizacja przy-
jętych na siebie zobowiązań.

Człowiek odpowiedzialny to taki, 
który ma świadomość konieczności 
odpowiadania za swoje czyny, taki, 
na którym można polegać, rzetelny, 
solidny.

Przed udaniem się na urlop zasta-
nówmy się nad swoim postępowa-
niem, szczerze odpowiedzmy sobie 
na pytanie: czy jesteśmy odpowie-
dzialni, czy wywiązujemy się ze zo-
bowiązań, które na siebie przyjęli-
śmy?. Jeśli w tej kwestii mamy sobie 
coś do zarzucenia, zweryfikujmy 
nasz stosunek do obowiązku i odpo-
wiedzialności i wróćmy po udanym 
wypoczynku odmienieni.

Życzę wszystkim odpowiedzial-
nym czytelnikom dużo słońca i re-
laksu.

Marie Else hrabina Keyserlingk

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
biorąc odpowiedzialność za publikowane przeze mnie teksty, będące moje-

go autorstwa, a także napisane przez inne osoby, przepraszam, wszystkich 
którzy kiedykolwiek poczuli się dotknięci lub urażeni treścią opublikowanych 

artykułów. Zapewniam, że nigdy nie było to moim zamiarem.
Z poważaniem,
Wioletta Wójcik

PODZIĘKOWANIA

„Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa.

Wtedy proste – dziękuję,

zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.”

Państwo Krystyna i Zdzisław Gabryelscy wraz z rodziną wyrażają swoje

serdeczne  podziękowania  mieszkańcom  Gminy  Choczewo,  właścicielom

sklepów  oraz  wszystkim,  którzy  okazali  Im w trudnych  chwilach  swoje

zrozumienie i życzliwość oraz bezinteresowne wsparcie.

PODZIĘKOWANIE DLA DARCZYŃCÓW

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy wsparli zbiórkę
prowadzoną przez nas na rzecz Państwa K. Z. Gabryelskich, poszkodowanych w
pożarze. Dziękujemy z całego serca za każdą ofiarę i wszelką okazaną pomoc.

Organizatorzy zbiórki
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INFORMACJE Z URZĘDU
Ogłoszenie

 Wójt Gminy Choczewo, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17 oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo www.bip.choczewo.com.pl, w dniu 15 czerwca 2016 r. zo-
stał umieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

INFORMACJA
 W związku z odmową przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne odbioru nieczystości płyn-
nych z Gminy Choczewo przywożonych przez samochody asenizacyjne Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Choczewie, zostaliśmy zmuszeni do wywozu nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków 
Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Żarnowiec. Cennik usług związanych z opróżnia-
niem zbiorników bezodpływowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie w okresie 
15.06. - 15.09. na terenie Gminy Choczewo nie uległ zmianie.

JEST JESZCZE ŁADNIEJ
Ponad 200 m nowego chodnika przybyło przy ulicy Puckiej w Choczewie. Mieszkańcy już 

wcześniej zabiegali o naprawę tego mało estetycznego miejsca, które kontrastowało z ładnie 
ukwieconymi przez nich obejściami domów przylegającymi do chodnika. To odpowiednia na-
groda za dbałość o estetyzację naszego otoczenia. Teraz mamy ładniejszą o 200 m ulicę, a także 
Gminę, która w wielu miejscach staje się piękniejsza.

Prace remontowe zostały wykonane i sfinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Dziękujemy!

Krzysztof Łasiński
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INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO

INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
1. Dom socjalny w Zwartowie
Trwają prace związane z budową 

budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego z przeznaczeniem na cele so-
cjalne w Zwartowie.

Aktualnie Wykonawca (Woj- Mar z 
Sopieszyna) zakończył prace związa-
ne z fundamentami i jest w trakcie 
budowy ścian nośnych parteru. Pla-
nuje się że po 27-06-2016 r. zostanie 
wykonany pierwszy strop.

2. Kanalizacja Łętowo – Słajkowo 
– Żelazno i w ulicy Łąkowej

Odbyło się kolejne spotkanie w 
miejscowości Łętowo na temat pla-
nowanej budowy kanalizacji sanitar-
nej Łętowo – Słajkowo – Żelazno. W 
spotkaniu tym uczestniczyli miesz-
kańcy, Radny miejscowości Łętowo, 
pracownik Urzędu Gminy (RIGKIOŚ) 
jak również projektant. Naszym za-
daniem była koordynacja działań i 
weryfikacja potrzeb mieszkańców.

3. Remont dróg asfaltowych i wy-

cinka poboczy.
Na terenie Gminy Choczewo rozpo-

częły się remonty dróg asfaltowych 
należących do Zarządu Drogowego 
dla Powiatu Puckiego i Wejherow-
skiego. W tym roku zakres prac bę-
dzie nieco większy w porównaniu 
do poprzednich lat. Planowane jest 
wykonanie miejscowej naprawy na-

wierzchni bitumicznej, ale nie tylko 
z wypełnieniem ubytku lecz z wycię-
ciem uszkodzenia i ponownym uło-
żeniu masy na całej powierzchni.

Również w czerwcu ruszyła wycin-
ka roślin z poboczy dróg. Kolejne tego 
typu działanie, planuje się na sier-
pień br.

Daniel PETRYK

V LUZIŃSKI PRZEGLĄD „WIELKANOC NA KASZUBACH”
JUBILEUSZ 150-LECIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

20 marca 2016 r., w Niedzielę Pal-
mową w ramach V Luzińskiego Prze-
glądu „Wielkanoc na Kaszubach” 
odbył się Jubileusz 150-lecia Kół Go-
spodyń Wiejskich,  organizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Luzinie i Powiatowy Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego Oddział w Wej-
herowie we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Tury-
styki w Luzinie oraz Kołami Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Powiatu Wej-
herowskiego.

Naszą Gminę na Przeglądzie re-
prezentowały Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich w Choczewie i w Kierzko-
wie, Choczewskie Stowarzyszenie 
Turystyczne, Kwatera „Józefówka” 

p. Marzeny Górnisiewicz, Gospodar-
stwo Agroturystyczne „Ola” p. Kata-
rzyny Zacharewicz, Kwatera Agro-
turystyczna „Pod Lipami” p. Anny 
Szafoni oraz „Gościniec u Gieni” p. 
Genowefy Kramek.

Przedstawicielki Gminy Choczewo 
zwyciężyły w kilku kategoriach: I 
miejsce w kategorii na najpiękniej-
szą pisankę wielkanocną zdobyła 
Anna Szafoni (Kwatera Agrotury-
styczna „Pod Lipami”), w kategorii 
święconki I miejsce zdobyła Kata-
rzyna Zacharewicz (Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Ola”), natomiast w 
kategorii najpiękniejszy stół wielka-
nocny I miejsce zdobyły członkinie 
Choczewskiego Stowarzyszenia Tu-

rystycznego.
Podczas obchodów Jubileuszu Pre-

zes Wojewódzkiego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Gdańsku p. Piotr Hałuszczak, Wójt 
Gminy Luzino p. Jarosław Wejer oraz 
Wiceprzewodnicząca Wojewódz-
kiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich 
w Gdańsku p. Regina Kwidzińska 
odznaczyli Orderami Serca Matkom 
Wsi zasłużone Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich również z naszej Gminy.
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Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Choczewo przypomina o upływającym w dniu

15 czerwca 2016 r. terminie zapłaty za odpady komunalne, za

miesiąc czerwiec.

UWAGA: wpłat należy dokonywać bez     wezwania     (tj.     nie

będą     wystawiane     faktury     ani     rachunki), zgodnie z

zadeklarowaną kwotą, do     15     dnia     każdego     miesiąca  z

góry.

Należy również pamiętać o uregulowaniu zaległości     w     opłacie

za odbiór odpadów za 2013, 2014, 2015 rok.

Prosimy o bieżące zgłaszanie narodzin dzieci oraz zgonów.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy

Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo na

nr rachunku 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150.

Uwaga!!!  Od  stycznia  2016  roku  zmianie  uległa  wysokość

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za

odpady zbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie 9,00

zł od osoby, zaś za brak segregacji 18,00 zł od osoby.
Prosimy o prawidłowe opisywanie wpłat!!! Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby

składającej deklarację, adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja). W tytule wpłaty

należy wpisać: opłata za odpady za okres ….. . Opłatę należy uiścić w wysokości podanej w

deklaracji. Przypominamy, że jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku  niezapłacenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi wypełniona

przez  Państwa  deklaracja  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest

podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm).

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CHOCZEWO 
OD 1 LIPCA DO 30 LISTOPADA 2016

Harmonogramy z podziałem na poszczególne rejony zostaną dostarczone mieszkańcom gminy Choczewo podczas odbioru odpadów komunalnych w terminie
do 30 czerwca 2016 roku. 
Harmonogramy oraz więcej informacji na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Choczewo w zakładce „Gospodarka Odpadami” na stronie Gminy
Choczewo http://www.choczewo.com.pl/gospodarka-odpadami/

Rejon Dzień VII VIII IX X XI

Lublewo, Lublewko, Starbienino,
Choczewo:

ul. Pucka, Pierwszych Osadników, Wojska Polskiego,
Piwna, Szkolna, Kowalewskiego, Krótka, Bałtycka

wtorek 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice,
Karczemka Gardkowska,

Choczewo:
ul. Chmielna, Kusocińskiego, Kościuszki, Prusa,
Reymonta, Mickiewicza, Konopnickiej, Matejki,
Ogrodowa, Łąkowa, Łowiecka, Lisia, Różana,

Świerkowa, Osada Leśna, Jeziorna

wtorek 12, 26 9, 23 6, 20
4, 18, 

31 (poniedziałek)
15, 29

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

Zwarcienko, Gościęcino
środa 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Lubatowo, Kopalino, Kierzkowo, Karczemka
Kierzkowska, Osieki Lęborskie, Choczewko

środa 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

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

czwartek 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY CHOCZEWO (worki/pojemniki żółte i zielone)

Rejon VII VIII IX X XI
Lublewo, Lublewko, Starbienino, Łętowo, Łętówko,

Słajkowo, Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Żelazno,
Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, Borkowo,

Borkówko, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino

zielone
(poniedziałek)

- 29 - 24 -

żółte (piątek) 8, 22 12, 26 9, 23 21 25

Choczewo, Choczewko

zielone
(poniedziałek)

- 22 - 17 -

żółte
(poniedziałek)

4, 18 1, 22 5, 19 17 14

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo,
Słajszewko, Biebrowo, Lubiatowo, Kopalino, Jackowo,
Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, Osieki Lęborskie

zielone
(poniedziałek)

- 8 - 10 -

żółte
(piątek)

1, 15 5, 19 2, 16 14 18

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.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA-1” Sp. z o.o. w Lęborku, tel. 59/862-24-18
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CHOCZEWO 
OD 1 LIPCA DO 30 LISTOPADA 2016

Harmonogramy z podziałem na poszczególne rejony zostaną dostarczone mieszkańcom gminy Choczewo podczas odbioru odpadów komunalnych w terminie
do 30 czerwca 2016 roku. 
Harmonogramy oraz więcej informacji na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Choczewo w zakładce „Gospodarka Odpadami” na stronie Gminy
Choczewo http://www.choczewo.com.pl/gospodarka-odpadami/

Rejon Dzień VII VIII IX X XI

Lublewo, Lublewko, Starbienino,
Choczewo:

ul. Pucka, Pierwszych Osadników, Wojska Polskiego,
Piwna, Szkolna, Kowalewskiego, Krótka, Bałtycka

wtorek 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice,
Karczemka Gardkowska,

Choczewo:
ul. Chmielna, Kusocińskiego, Kościuszki, Prusa,
Reymonta, Mickiewicza, Konopnickiej, Matejki,
Ogrodowa, Łąkowa, Łowiecka, Lisia, Różana,

Świerkowa, Osada Leśna, Jeziorna

wtorek 12, 26 9, 23 6, 20
4, 18, 

31 (poniedziałek)
15, 29

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

Zwarcienko, Gościęcino
środa 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Lubatowo, Kopalino, Kierzkowo, Karczemka
Kierzkowska, Osieki Lęborskie, Choczewko

środa 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

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

czwartek 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH Z TERENU GMINY CHOCZEWO (worki/pojemniki żółte i zielone)

Rejon VII VIII IX X XI
Lublewo, Lublewko, Starbienino, Łętowo, Łętówko,

Słajkowo, Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Żelazno,
Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, Borkowo,

Borkówko, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino

zielone
(poniedziałek)

- 29 - 24 -

żółte (piątek) 8, 22 12, 26 9, 23 21 25

Choczewo, Choczewko

zielone
(poniedziałek)

- 22 - 17 -

żółte
(poniedziałek)

4, 18 1, 22 5, 19 17 14

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo,
Słajszewko, Biebrowo, Lubiatowo, Kopalino, Jackowo,
Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, Osieki Lęborskie

zielone
(poniedziałek)

- 8 - 10 -

żółte
(piątek)

1, 15 5, 19 2, 16 14 18

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.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA-1” Sp. z o.o. w Lęborku, tel. 59/862-24-18

Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję! 

Kolor żółty: PLASTIK,  
MAKULATURA, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE I METAL 
Wrzucamy: 

 Puste butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),  
 Puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po 

szamponach, płynach),  
 Plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, 

margarynach),  
 Folie i torebki z tworzyw sztucznych,  
 Czyste kanistry plastikowe,  
 Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka).  
 Papier, gazety, czasopisma, 
 Opakowania kartonowe po sokach i mleku. 

 
Nie można wrzucać: 

 Jednorazowych pieluch (PAMPERSÓW) !!! 
 Opakowań po medykamentach,  
 Opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po 

    farbach i lakierach, 
 Opakowań po nawozach, środkach chwasto i owadobójczych, 
 Opakowań po aerozolach, zderzaków samochodowych, styropianu. 

Kolor zielony: SZKŁO 
 

Wrzucamy: 
 Butelki szklane,  
 Słoiki 
 Szklane opakowania 

 po kosmetykach. 
 
Nie można wrzucać: 

 Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła 
zbrojonego, luster),  

 Szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń 
żaroodpornych,  

 Ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, 
talerze),  

 Żarówek, świetlówek, kineskopów, 
Szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z 

jakąkolwiek zawartością.    

To co zostanie po przeprowadzonej 
segregacji wrzucamy do pojemnika 
na odpady zmieszane (np. zużyte 
środki higieny osobistej (wata, 
pieluchy, podpaski, chusteczki 
higieniczne), wilgotny i zabrudzony 
papier oraz folia, pety, szkło 
stołowe (np. talerze, miski, 
szklanki),  worki od odkurzacza, 
zimny popiół. 

Więcej informacji na temat 
gospodarki odpadami na stronie 
www.choczewo.com.pl 

Uwaga: 
Nie zapomnij zgnieść plastikowych butelek, kartoników 
oraz puszek! 
Opakowania ze szkła i plastiku przed wrzuceniem do 
worka należy wstępnie oczyścić z ich zawartości. 

Wykaz miejsc z pojemnikami na zużyte baterie

Pamiętaj! Każdą zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem 

„Zużyte baterie”. Zużyte baterie poddawana są recyklingowi, dzięki czemu:

 zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska,

 odzyskuje się wiele cennych surowców nr cynk, ołów,

 zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.

Wykaz placówek oświatowych oraz innych jednostek na terenie Gminy Choczewo, w których zostały 

ustawione pojemniki do zbierania zużytych baterii.

Lp Nazwa Ulica, nr Kod Miejscowość Kategoria

1

Zespół Szkół im. Unii 

Europejskiej w 

Choczewie

Szkolna 2 84-210 Choczewo Placówka oświatowa

2 Gmina Choczewo
Pierwszych 

Osadników 17 
84-210 Choczewo Samorząd

3

Melan Handel 

Artykułami 

Spożywczymi i 

Przemysłowymi 

Eugeniusz Langa

Pierwszych 

Osadników 10 
84-210 Choczewo Placówka handlowa

4 Szkoła Podstawowa Ciekocino 11 84-210 Choczewo Placówka oświatowa

Ponadto do odbioru zużytych baterii zobowiązana jest każda placówka handlowa, w której można 

zakupić baterie. 
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ŚWIĘTO SZPARAGOWE W SWOŁOWIE
Jak co roku, w Muzeum Kultury 

Ludowej Pomorza w Swołowie koło 
Słupska, 6 czerwca 2016 r. odbył się 
Konkurs na potrawę ze szparagów, 
organizowany w ramach „Szparago-
wego święta” popularyzującego wy-
korzystywanie w kuchni tego smacz-
nego i zdrowego warzywa.

Gminę Choczewo reprezentowała 
w Swołowie Pani Genowefa Kramek, 
której potrawa – „Pstrąg faszerowa-
ny szparagami w galarecie z wywa-
ru ze szparagów”, zdobyła pierwsze 
miejsce w konkursie.

23 LIPCA – ŚWIĘTO GMINY CHOCZEWO

Wójt Gminy Choczewo serdecznie zaprasza
na Święto Gminy Choczewo, które

odbędzie się 23 lipca 2016 r. w Choczewie.
W ramach Święta Gminy Choczewo w dniach 22-27.07 odbędzie się

14 Zlot VW GarBusa pod nazwą Gwiezdne Wojny”.
Na wszystkie wydarzenia związane ze Świętem Gminy już dziś

serdecznie zapraszamy!
Szczegóły już niebawem na stronie Urzędu Gminy Choczewo,

Facebook’u oraz na plakatach.

BIEG TROPEM WYKLĘTYCH
„MAKS I ALDONA”

23 lipca, w 22-gą rocznicę śmierci 
kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks (zm. 
04.07.1994 r.) odbędzie się I Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych „Maks i 
Aldona”.

Patronat nad Biegiem objęli: Woje-
woda Pomorski Pan Dariusz Drelich, 
Instytut Pamięci Narodowej w Gdań-
sku, Starostwo Powiatu Wejherow-
skiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Choczewo Pan Bartłomiej Obajtek 
oraz Wójt Gminy Choczewo Pan Wie-
sław Gębka.

Sponsorzy nagród, organizacji i 
oprawy biegu: Instytut Pamięci Na-
rodowej Naczelnik Oddziału Gdań-
skiego Pan Karol Nawrocki, które-
go reprezentować będzie Pan Artur 
Chomicz, Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Choczewo Pan Bartłomiej Obaj-
tek (statuetki dla zwycięzców bie-

gu wykonane w drewnie, pod jakże 
symboliczną nazwą: „Sosna targa-
na wiatrem”, która pochylona pod 
naporem wiatru nie upadła, tak jak 
żołnierz niezłomny, który nigdy nie 
upadł na kolana przed oprawcami), 
Starostwo Powiatu Wejherowskiego 
(puchar Starostwa, a także 1000 zł 
na koszulki tematyczne dla pierw-
szych zapisanych w poszczególnych 
biegach), Wójt Gminy Choczewo Pan 
Wiesław Gębka (puchar Wójta oraz 
medale pamiątkowe dla zwycięz-
ców), Stowarzyszenie im. kpt. An-
toniego Rymszy ps. Maks(książki o 
naszych Bohaterach przesłane przez 
autora Pana Jana Stanisława Sma-
lewskiego, hełmy pamiątkowe, me-
dale, power bank) oraz Pan Kajetan 
Rajewski Redaktor Naczelny Kwar-
talnika „Wyklęci” (pierwszy w Polsce 

egzemplarz kwartalnika „Wyklęci”).
Bieg odbędzie się w trzech katego-

riach wiekowych: 
1. 15 – 18 lat
2. 19 – 25 lat
3. powyżej 26 lat.
Dodatkowymi atrakcjami Biegu 

będą:
wystawa na banerach „V Wileńska 

Brygada na Pomorzu” przygotowana 
przez Pana Krzysztofa Drażbę, kon-
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cert „Pamięci Żołnierzom Wyklętym” 
w wykonaniu Pana Andrzeja Koła-
kowskiego, pojazdy militarne i wspa-
niała kuchnia polowa przygotowana 
przez Militarnych Gniewino, Akce-
soria Militarne, sklep na kółkach z 
Olsztyna, klub Gazety Polskiej, biuro 
informacji Kukiz 15, Paint Ball (50 
strzałów za 10 zł) oraz Przedstawiciel 

Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Gryf Pan Dariusz Święcicki ps. Świę-
ty w umundurowaniu i uzbrojeniu V 
Wileńskiej Brygady.

Patroni medialni: Dziennik Bałtyc-
ki i Wieści Choczewskie.

Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu mieszkańców, gości i przybyłych 
turystów. Zapisy do 08.07.2016r.: sto-

warzyszenie.kpt.rymszy@wp.pl.
Regulamin biegu i wszystkie szcze-

góły pod adresem: Bieg Tropem Wy-
klętych - „Maks i Aldona” - Facebook

W naszej Pamięci Żołnierze Wyklęci,
Z pozdrowieniem

Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego 
Rymszy ps. Maks

GMINNY DZIEN SPORTU I POŻARNICTWA – 
28.05.2016 r.

Pierwszy taki dzień w Gminie Cho-
czewo zakończył się sukcesem. Sport 
zintegrował i tych małych i tych du-
żych, amatorów i zawodowców… Ge-
neralnie wszyscy dobrze się bawili, 
pomimo delikatnego deszczu, który 
nie zniechęcił uczestników.

Gminne Zawody Strażackie oka-
zały się być nie lada widowiskiem. 
Strażacy z jednostek Choczewo, Słaj-
szewo, Sasino i Kopalino byli w peł-
ni przygotowani. Zaprezentowali 
musztrę, sztafetę oraz ćwiczenia bo-
jowe.

Oprócz tego odbyły się Turniej bocci 
50+ oraz Turniej badmintona, w któ-
rym uczestniczył również Wójt Gmi-
ny Choczewo - Wiesław Gębka.

Ważną częścią była część zorgani-
zowana dla najmłodszych zawod-
ników. W której brały udział przed-
szkolaki z Punktu przedszkolnego 
w Lublewku „Mały Geniusz”, Samo-
rządowego Przedszkola w Choczewie 
oraz zerówki z Choczewa. Panie na-
uczycielki na czele z Panią Dyrektor 
Renatą Banaś (Iwona Chadrysiak, 
Magdalena Lica, Hanna Maj, Boże-

na Paździo) przygotowały mnóstwo 
zabawy dla swoich podopiecznych, 
rodzice kibicowali i zagrzewali ma-
luszki do osiągania wyższych wyni-
ków.

Ciekawą atrakcją był również po-
kaz Karate Tradycyjnego oraz tre-
ning spinningu prowadzony przez 
panią Annę Jędruch. 

Również uczniowie Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum mogli spróbo-
wać swoich sił w biegu w katego-
riach dziewcząt i chłopców.

Wisienką na torcie okazał się BIEG 
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GŁÓWNY na 5 km, w którym wzięło 
udział 19 osób, rozgrzewkę przed bie-
giem prowadziła p. Anna Jędruch. 
Najszybsi zawodnicy:

I miejsce -  Marcin Zawaluk z 
Gdańska

II miejsce oraz Nagrodę dla naj-
szybszej kobiety – Anna Wątroba z 
Choczewa

III miejsce – Szymon Fryc z Cieko-
cinka

Dla zmęczonych aktywnością fi-
zyczną czekała ciepła grochówka 
oraz kiełbaski.

Wszystkim uczestnikom oraz zwy-
cięzcom gratulujemy i dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas.

W tym miejscu w imieniu pragnie-
my serdecznie podziękować: Pani 
Dyrektor Katarzynie Olszowiec oraz 
Zarządowi Kaszubskiego Banku Spół-

dzielczego z Wejherowa oddz. w Cho-
czewie, Pani Dyrektor Zofii Biskup-
skiej – Lisieckiej Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lęborku, wszystkim jed-
nostkom OSP z Gminy Choczewo, w 
szczególności: Kierownikowi Karolo-
wi Wojciechowskiemu,  Marcinowi 
Świerczewskiemu oraz Henrykowi 
Domaros, Panu Dyrektorowi Andrze-
jowi Soboniowi oraz zaangażowa-
nym nauczycielom (Henryk Rynko, 
Natalia Kowalewska – Jażdżewska, 
Wojciech Paździo) i pracownikom 
(Krzysztofowi Lewańczyk i całej jego 
załodze), Pani Dyrektor Renacie Ba-
naś – Przedszkole Samorządowe 
w Choczewie, Pani Annie Jędruch 
– Studio Beauty w Choczewie, Panu 
Michałowi Bianga i Stowarzyszeniu 
STEK „Wspólna Przyszłość”, Sekcji 
Karate Tradycyjnego pod kierownic-

twem pani Małgorzaty Zabrockiej, 
Panu Krzysztofowi Łasińskiemu – 
Przewodniczącemu Rady Gminy, 
Panu Arturowi Groen – sołtysowi 
Ciekocina, Zbyszkowi Heft za foto-
relację. Panu Łukaszowi Dmochow-
skiemu za użyczenie maszyny do ro-
bienia waty cukrowej, Panu Julkowi 
Ziółkowskiemu za użyczenie bramy 
STARTU, wolontariuszom i osobom 
zaangażowanym: Rafałowi Lessnau, 
Michalinie, Jakubowi i Michałowi 
Joachimiak, Piotrowi Flis, Barbarze 
Tuszner, Elżbiecie Skrzypkowskiej, 
Henrykowi Adaszak, Janowi Maślak, 
Piotrowi Kulpa, Czesławowi Gryka, 
pracownikom Urzędu Gminy, a w 
szczególności Panu Andrzejowi Mał-
kowskiemu i jego rodzinie za zaan-
gażowanie, inicjatywę oraz pomoc 
przy organizacji.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka z PGE EJ1 za nami... 
Pan Wójt Wiesław Gębka z Dyrekto-
rem Zespołu Szkół w Choczewie An-
drzejem Soboniem złożyli życzenia 
i powitali wszystkie dzieci zgroma-
dzone na stadionie.

Organizatorzy zapewnili dzie-
ciom mnóstwo atrakcji: dmucha-

ny plac zabaw, energetyczny posi-
łek, konkursy z nagrodami, turniej 
siatkarski, taneczny i piłkarski dla 
chłopców, warsztaty wrotkarskie, 
konkursy dla dzieci w przeciąganiu 
liny, grę terenową, skoki w workach 
oraz tor przeszkód, pokaz karate 
goju-ryu oraz stoisko z grochówką 
przygotowaną przez pracowników 
kuchni z Zespołu Szkół w Choczewie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w organi-

zację:, sponsorom, nauczycielom i 
opiekunom, OSP Choczewo, Klubowi 
Karate Okinawa Goju-Ryu, wszyst-
kim osobom przygotowującym po-
siłek, pracownikom Urzędu Gminy 
oraz Jednostek Organizacyjnych, 
Nadleśnictwu Choczewo za przygo-
towanie stoiska edukacyjnego, Panu 
Julianowi Ziółkowskiemu za warsz-
taty wrotkarskie, Pani Iwonie Rataj-
czak oraz właścicielom sklepu ME-
LAN w Choczewie.
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UROCZYSTA PROCESJA BOŻEGO CIAŁA W CHOCZEWIE

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, czyli popularnie 
zwane Boże Ciało jest jednym z głów-
nych świąt obchodzonych w Kościele 
katolickim. Tego dnia na ulice miast 
i wsi wychodzą procesje, które są 
traktowane przez wiernych jako pu-
bliczne wyznanie wiary i znak jej 
jedności z narodem Polskim.

Również na ulicach Choczewa, po 
Mszy Św. w Kościele Parafialnym od-
była się tego dnia uroczysta procesja.

BALTICA EQUESTRIAN SPRING TOUR 2016
W niedzielę 05.06.2016 r. na par-

kurach Stadniny Koni w Ciekocinku 
rozegrano ostatni ze 111 konkursów 
wiosennej edycji Baltica Equestrian 
Tour 2016, trwających od 17 maja br. 
przez trzy tygodnie zawodów w sko-
kach przez przeszkody.

W tym roku w Ciekocinku zorga-
nizowano po raz pierwszy w Polsce 
zawody w randze CSIOCh oraz CSIOJ 
– dla Dzieci i Juniorów, w ramach 
których rozegrano również konkursy 
Pucharu Narodów. W kategorii Ju-
niorów drużyna z Polski okazała się 
najlepsza. Natomiast trzecie miejsce 
zajęła drużyna w kategorii Dzieci.

Niezwykłym gościem tegorocznej 
wiosenne edycji Baltici była trzy-
krotna medalistka olimpijska, ame-
rykańska zawodniczka Elizabeth 
„Beezie” Madden, będąca obecnie na 
11 miejscu Longines Ranking, czyli 
światowym rankingu najlepszych 
jeźdźców skokowych.

Po raz kolejny brał udział w Zawo-

dach w Ciekocinku niezwykle uta-
lentowany zawodnik z Arabii Saudyj-
skiej, sklasyfikowany w światowym 
rankingu na 33 miejscu Abdullah 
Alsharbatly, zwycięzca Grand Prix 
pierwszej edycji Baltici w 2014 roku.

W zawodach brała udział również 
reprezentantka naszej Gminy, za-
wodniczka ze Stadniny Koni w Cie-
kocinku, p. Sandra Piwowarczyk-Ba-
łuk, która z powodzeniem startuje 
na parkurach całego świata. W bie-
żącym roku zajęła II miejsce w Fi-
nałowym Konkursie Ligi Centralnej 
Pucharu Świata w Warszawie (CSI3* 
- Cavaliada), a w Ciekocinku podczas 
Baltici Spring Tour w Finale Złotej 
Rundy CSI3* po bezbłędnym przejeź-
dzie na koniu Chabento uplasowała 
się na 4 miejscu.

Zwycięzcami tegorocznego wiosen-
nego finałowego konkursu Gold Tour 
4 Grand Prix zostali:

I miejsce - Santiago Lam-
bre (Meksyk) na koniu FORTIN 

II miejsce - Soren Von Ron-
ne (Niemcy) na CHRISTIAN 25 
III miejsce - Elizabeth Madden 
(Stany Zjednoczone) na QUISTER 
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

 
Wszystkich miłośników koni i jeź-

dziectwa już teraz zapraszamy na 
letnią edycję Baltici, która odbędzie 
się w Stadninie Koni w Ciekocinku w 
dniach 09-28.08.2016r.
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BIEG „DWIE WIEŻE”
W sobotę, 11.06.2016 r., odbył się 

pierwszy Bieg „Dwie Wieże” zorga-
nizowany przez Nadleśnictwo Cho-
czewo wspólnie ze Stowarzyszeniem 
STEK „Wspólna Przyszłość” oraz Gmi-
ną Choczewo.

Na 15-to kilometrowej trasie, któ-
rej start znajdował się w Lubiatowie 
nieopodal dostrzegalni pożarowej, a 
meta w pobliżu Latarni Stilo, rywali-
zowało 75 biegaczy, w tym 15 kobiet.

Zawodników sklasyfikowano w 
następujących kategoriach: kobie-
ty, mężczyźni, najszybsza leśniczka 
i leśnik, najszybsza mieszkanka i 
mieszkaniec Gminy Choczewo, naj-
szybszy pracownik Nadleśnictwa 
Choczewo.

KATEGORIA KOBIET:
I miejsce - Anna Wątroba (1:10:40),
II miejsce - Bożena Derylak (1:14:59),
III miejsce - Anna Jędruch (1:17:31).

KATEGORIA MĘŻCZYZN:
I miejsce - Błażej Król (0:53:05),
II miejsce - Adam Struk (0:53:26),
III miejsce - Sebastian Wąsicki 

(0:54:06).

KATEGORIA NAJSZYBSZA/Y LEŚNICZ-
KA/LEŚNIK:

Ewa Mrulewicz -Yayla (1:41:44),

Jarosław Kemuś (0:56:30).

KATEGORIA NAJSZYBSZA MIESZ-
KANKA I MIESZKANIEC GMINY CHO-
CZEWO:

Anna Wątroba (1:10:40),
Karol Jankowski (1:08:40).

NAJSZYBSZY PRACOWNIK NADLE-
ŚNICTWA CHOCZEWO:

Karol Jankowski (1:08:40).
Dodatkowo nagrodzeni zostali 

również najstarszy - Pan Bronisław 

Maciug 1947 r. (1:17:52) oraz najmłod-
szy uczestnik biegu - Pan Patryk Po-
sański 1996 r. (1:11:15).

Nagrody wręczali: Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Choczewo, Bartłomiej 
Obajtek, Zastępca Wójta Gminy Cho-
czewo, Kamilla Worotyńska oraz 
Prezes Stowarzyszenia STEK „Wspól-
na Przyszłość”, Michał Bianga.

Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom ukończonego biegu!
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LKS „LATARNIK” CHOCZEWO
Miło nam poinformować, że drużyna LKS „Latarnik” Choczewo w sezonie 2015/2016 zajęła 

I miejsce w rozgrywkach klasy B gr. I.

Wójt Gminy Choczewo składa serdeczne gratulacje zawodnikom, trenerom i wszystkim 
osobom, dzięki którym drużyna mogła osiągnąć ten wynik. Trzymamy kciuki za powodzenie w 
kolejnych rozgrywkach!

SPOTKANIE Z WTZ Lubiatowo
20 maja 2016 r. w Sali CIT Urzędu 

Gminy w Choczewie odbyło się spo-
tkanie zorganizowane przez Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie 
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Choczewie.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: 
Wójt Gminy Choczewo, Przewodni-
czący Rady Gminy, Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdro-

wia, Prezes Stowarzyszenia „Promyk 
Nadziei”, podopieczni WTZ Lubiato-
wo oraz inne osoby z niepełnospraw-
nością.

Spotkanie miało na celu przybli-
żenie zasad funkcjonowania, moż-
liwości korzystania z Warsztatów i 
zachęcenie osób z niepełnospraw-
nościami do czynnego uczestnictwa 
w zajęciach prowadzonych przez in-
struktorów.

Osoby posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności, które chciałyby 
uczęszczać na zajęcia odbywające się 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 
Lubiatowie serdecznie zapraszamy 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej po szczegółowe informacje 
na temat możliwości korzystania z 
zajęć.
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WARSZTATY TERAPII  ZAJĘCIOWEJ W LUBIATOWIE

WARSZAWA I MY,
CZYLI WSPOMNIENIA PODOPIECZNYCH WTZ 

LUBIATOWO
ROMAN: „W dniach 25-28.04.2016 r. 

udaliśmy się na wycieczkę do War-
szawy, gdzie zwiedzaliśmy Stare 
Miasto i Barbakan oraz Kamienne 
Schodki. Drugiego dnia podziwia-
liśmy Zamek Królewski i Kolumnę 
Zygmunta oraz Grób Nieznanego Żoł-
nierza. Zrobiliśmy dużo pamiątko-
wych zdjęć. Po południu spacerowa-
liśmy po Parku „Łazienki Królewskie” 
i podziwialiśmy Pomnik Chopina. 
Trzeciego dnia udaliśmy się do Parku 
w Wilanowie. W godzinach wieczor-
nych udaliśmy się na zwiedzanie 
Stadionu Narodowego. Miłym ak-
centem była przejażdżka schodami 
ruchomymi, którymi niektórzy z nas 
jechali po raz pierwszy. Ostatniego 

dnia podziwialiśmy z zewnątrz Pałac 
Kultury i Nauki, a w galerii handlo-
wej Złote Tarasy zrobiliśmy ostatnie 
przed wyjazdem do domu zakupy. 
Mam nadzieję, że jeszcze nieraz od-
wiedzę Warszawę”.

OLA: „W dniach 25-28.04.2016 r. 
podopieczni i opiekunowie z „Fun-
dacji Mimo Wszystko” z Lubiatowa 
wybrali się na wycieczkę do War-
szawy. Ja byłam po raz pierwszy w 
tak dużym mieście, które jest stolicą 
Polski. Miasto i jego zbytki zrobiło na 
mnie przeogromne wrażenie. Podo-
bały mi się wszystkie miejsca, które 
zwiedzaliśmy, a najbardziej Stadion 
Narodowy”.

AGNIESZKA: „Było super w Warsza-

wie. Mieszkaliśmy w Europejskim 
Domu Spotkań Młodzieży na Starym 
Mieście. Codziennie wychodziliśmy 
zwiedzać miasto. Widzieliśmy Za-
mek Królewski, Kolumnę Zygmun-
ta, Pomnik Piłsudskiego, Pomnik 
Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultu-
ry, Stare Miasto, Park „Łazienki Kró-
lewskie”, Park w Wilanowie, Stadion 
Narodowy i wiele innych ciekawych 
miejsc. Najbardziej podobał mi się 
Stadion Narodowy”.

AGATA: „Najbardziej podobał mi się 
Zamek Królewski, a w nim obrazy, 
rzeźby, tron i łoże królewskie, ozdob-
ne ściany i podłogi”.
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INTEGRACJA PRZEZ SZTUKĘ
Podopieczni Fundacji Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Lubiatowie zostali za-
proszeni przez Dyrekcję i Uczniów 
Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie do udziału w projekcie 
edukacyjno-integracyjnym „Dziec-
ko”. Jego zwieńczeniem było wspól-
ne przedstawienie teatralne, którego 
tematem był motyw dziecka w lite-
raturze i sztuce.

Przez kilka miesięcy młodzież i 
uczestnicy warsztatów spotykali się 
w szkole i budynku WTZ, by wzajem-
nie poznawać się i przygotowywać 
do występu. Dzięki tym działaniom 

powstały piękne dekoracje oraz pla-
katy. Z każdym spotkaniem nasi 
podopieczni otwierali się na nowe 
znajomości oraz zadania. Bardzo 
miło zostali przyjęci przez młodzież 
szkolną, która dzięki tym spotka-
niom uczyła się szacunku i zrozu-
mienia dla osób niepełnosprawnych.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Ze-
społu Szkół w Choczewie, Pani 
Henryce Soboń i Małgorzacie Ko-
bieli oraz Uczniom za zaproszenie 
nas do projektu i współpracy, która 
dała nam tak wiele radości.

A oto wrażenia Agnieszki i Damia-
na- podopiecznych WTZ Lubiatowo:

Agnieszka: „W przedstawieniu było 
super! Ja układałam puzzle. Wszyscy 
robiliśmy plakaty i śpiewaliśmy pio-
senkę „Wszystkie dzieci nasze są”. 
Poznałam koleżanki: Klaudię, Zosię, 
Sylwię i Agnieszkę”.

Damian: „Podobała mi się scena z 
Januszem Korczakiem. Byliśmy ak-
torami, wspólnie śpiewaliśmy pio-
senki. Było bardzo miło i radośnie. 
Poznaliśmy fajne koleżanki i kole-
gów. Lubimy ich bardzo. Przyjechała 
też telewizja i nagrywała mój wy-
wiad!”

WTZ LUBIATOWO

STOWARZYSZENIE „RAZEM”

SPOTKANIA STOWARZYSZENIA
Dnia 08.06. 2016 r. odbyło się spo-

tkanie członków Stowarzyszenia 
„Razem”, na które zaproszono przed-
stawicieli władz Gminy Choczewo 
oraz osoby współdziałające ze Stowa-
rzyszeniem.

Podczas spotkania omówiono bie-
żące sprawy i przedstawiono stan 
projektów realizowanych przez 
członków Stowarzyszenia, między 
innymi: Bank Żywności, Wolonta-
riat, Grupa Wsparcia PO oraz Grupa 
Pomocy Osobom 75+.

9 czerwca Stowarzyszenie „Razem” 
zorganizowało dla mieszkańców 
Gminy Choczewo spotkanie z człon-
kami Stowarzyszenia Edukacyjno-
-Prozdrwowotnego „Żagle” z Gdyni, 
podczas którego przeprowadzono 
warsztaty pt. „Budowanie wspólno-
ty – misja czy przymus” i „Różnić się 
pięknie”.

*****

W związku z powstającą w ramach 
Stowarzyszenia „Razem” Grupą Po-

mocy Osobom 75+, zwracamy się do 
osób powyżej 75 roku życia, które po-
trzebują wsparcia i pomocy oraz do 
ich opiekunów o kontakt. Naszą po-
moc chcemy skierować do starszych 
osób, które doświadczają utraty zdro-
wia, cierpią z powodu samotności, 
mają problemy z poruszaniem się i 
w związku z tym odczuwają spadek 
energii i tracą radość życia.



s. 18 nr 6 (195), czerwiec 2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WADOWIC

przez Ojców, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską i Łagiewniki, 

która odbędzie się w dniach 05.08-07.08.2016 r.

W programie Pielgrzymki między innymi zwiedzanie Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach, Wawelu i Kościoła Mariackiego w Krakowie oraz Domu 

Jana Pawła II w Wadowicach.

Cena wyjazdu 380 zł od osoby obejmuje przejazd autokarem, 2 obiady, 2 noclegi, 2 
śniadania, ubezpieczenie i przewodnika.

Szczegóły i zapisy: Aniela Siemczuk, tel. 723-621-549

PIERWSI OSADNICY GMINY CHOCZEWO CD.
„Historię swoją piszcie sami,

bo inaczej napiszą ją za was inni,
i będzie źle”.

Józef Piłsudski

„Wszystko ma swój czas i jest wy-
znaczona godzina na wszystkie spra-
wy pod niebem. Jest czas rodzenia i 
czas umierania…” – który przychodzi 
na każdego z nas…

- i właśnie taki czas przyszedł na 
Panią Stanisławę Kraśniak ze Zwar-
tówka. Kilka dni po spotkaniu z nami 
odeszła mając 93 lata pozostawiając 
nam swoje wspomnienia i historię:

Pani Stanisława urodziła się 
23.10.1923 r. w woj. Lubelskim. Do 
Zwarcienka przyjechała w tym sa-
mym dniu, co Pan Stanisław Wój-
cicki. Wówczas Zwarcienko (dawniej 
niemiecki Waldhof) było kołchozem, 
czyli gospodarstwem prowadzonym 
na zasadzie PGR-u. Jeszcze kilka lat 
po wojnie w Zwarcienku istniał pa-
łac zbudowany po 1800 roku, którego 
pierwszym właścicielem był praw-
dopodobnie Hrabia Monster-Meiho-
fel, a po nim Baron von Hemmer 
Stein. Kołchoz zatrudniał ludzi do 
pracy w polu, sadzie i przy hodowli 
koni, krów i świń. Pola obsiewano 
zazwyczaj zbożem i lnem, obsadzano 
ziemniakami, burakami i brukwią. 
Zebrane z pól płody przeznaczane 
były na paszę, do użytku kołchozu, a 

także na sprzedaż. W Zwartówku był 
drewniany młyn wiatrowy, w któ-
rym mielono zboże na mąkę, który 
niestety w latach 70-tych spłonął. W 
miejscowości funkcjonowała stolar-
nia, poczta i sklep, w którym można 
było kupić tzw. „mydło i powidło” 
oraz sklep mięsny, w którym wła-
ściciel p. Maszke sprzedawał wła-
sne wyroby. Towary takie jak mąka, 
cukier i sól do sklepu przywożono 
w workach i przed sprzedażą trzeba 
było rozważać i pakować w szare pa-
pierowe torby. We wsi działało Koło 
Gospodyń Wiejskich, na którego spo-

tkaniach skubano pierze, uczono się 
szycia, pieczenia i gotowania od pań, 
które przyjeżdżały z Lęborka. W tam-
tych czasach przez wioskę prowadzi-
ła droga brukowana, którą w roku 65 
zamieniono na drogę asfaltową.

Serdecznie dziękujemy rodzinie 
Pani Stanisławy za umożliwienie 
nam spotkania i życzliwe przyjęcie. 
Panią Stanisławę zapamiętamy jako 
osobę miłą i bardzo serdeczną. Dzię-
kujemy Pani Stanisławo…
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”

DZIEŃ MATKI
 24 maja br. uroczyście obchodzono Dzień Matki. Wspaniały prezent wszystkim przybyłym Mamom zrobiły 

dzieci z Samorządowego Przedszkola w Choczewie, które wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym pod 
kierunkiem nauczycielek z Przedszkola.

 

PARAOLIMPIADA W CHOCZEWIE
 15 czerwca 2016 r. w Choczewie odbyła się I Paraolimpiada zorganizowana przy współudziale naszego Sto-

warzyszenia, Zespołu Szkół w Choczewie, Urzędu Gminy w Choczewie oraz sponsorów. Uczestniczyły w niej osoby 
niepełnosprawne z Gmin: Choczewo, Wicko i Krokowa oraz uczniowie Gimnazjum w Choczewie.
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Koło Emerytów i  Rencistów w Choczewie

WYCIECZKA NA PÓŁWYSEP HELSKI
2 czerwca 2016 r. członkowie Koła 

Emerytów i Rencistów z Choczewa za 
cel swojej wyprawy wybrali początek 
Polski… czyli Hel…

Po drodze, w Jastarni odwiedzi-
li Muzeum Rybackie Pod Strzechą, 
w którym można było obejrzeć eks-
pozycję sieci rybackich i dawnych 
narzędzi do połowu ryb, a także za-
poznać się z prezentowanymi w 
odtworzonej XIX-wiecznej izbie ry-
backiej, ówczesnymi przedmiotami 
gospodarstwa domowego. W czasie 
zwiedzania muzeum przewodnik 
opowiadał ciekawe historie związa-
ne z Kaszubami.

Kolejnym przystankiem w podró-
ży na Hel była kolejna atrakcja tu-
rystyczna i jednocześnie ogromna 
kopalnia wiedzy historycznej, szcze-
gólnie tej związanej z II wojną świa-
tową - Muzeum Obrony Wybrzeża. 
Uczestnicy wycieczki zwiedzili tam 
stanowisko artyleryjskie B-2 „BRU-
NO”, wraz z prezentowanymi w nim 
wystawami i ekspozycjami. Zwiedzi-
li także skansen militarny prezento-
wany w okolicznym lesie, w którym 
wystawionych jest wiele wojsko-

wych obiektów wielkogabarytowych, 
m.in.: armaty, miny morskie, tor-
pedy i samochody strażackie. Moż-
na było również obejrzeć wystawę 
kuchni polowych i zrekonstruowaną 
stację kolejki wąskotorowej.

Ostatnim punktem programu wy-
prawy było helskie Fokarium, będą-
ce częścią Uniwersytetu Gdańskiego, 
wspomagające odtworzenie i ochro-
nę fok szarych w rejonie południo-

wego Bałtyku. Wejście do Fokarium 
obyło się podczas karmienia fok po-
łączonego z treningiem medycznym 
i prelekcją opiekuna na temat dzia-
łalności Fokarium, prowadzonych 
badań i ochrony fok oraz morświ-
nów.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 
i pomoc wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji tego wyjazdu.
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„Nie czas jest nam dany, ale chwila.

Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

 Georges Poulet

W obliczu ogromnej straty, jaką jest śmierć najbliższej osoby składamy wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia 

rodzinie, przyjaciołom i najbliższym 
Ludwiki Bronk

       Zarząd i członkowie 

       Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 

bo zostawili ślady w naszych sercach”

Serdeczne wyrazy żalu i głębokiego współczucia
składamy mężowi Marcelemu Lorkowi,

rodzinie i najbliższym
oraz wszystkim, których dotknęło odejście

Ireny Lorek

długoletniej Przewodniczącej Choczewskiego Koła Emerytów,
osoby bardzo zaangażowanej w życie Gminy Choczewo

i pomoc jej mieszkańcom.
Dziękujemy za chwile, które razem przeżyliśmy.

Zarząd i członkowie 

       Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie



s. 22 nr 6 (195), czerwiec 2016

GMINNY DZIEŃ SPORTU I POŻARNICTWA
Podczas obchodów Gminnego Dnia Sportu i Pożarnictwa, które odbyły się 

28.05.2016 r. obecni byli także członkowie naszego Komitetu „TAK dla Atomu 
w Gminie Choczewo”. Miło nam poinformować, że w biegu głównym na dy-
stansie 5 km brała udział przedstawicielka Komitetu.

Serdecznie dziękujemy organizatorom biegu, a zwycięzcom gratulujemy. 
Podziękowania kierujemy także do kibiców, którzy dopingowali zawodników 
i wspierali ich podczas biegu.

KO „TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”

KOMITET OBYWATELSKI „TAK dla ATOMU w GMINIE CHOCZEWO”

FUNDACJA WSPIERANIA BADAŃ NAD WĘ-
DRÓWKAMI PTAKÓW

Na świecie, co roku ponad 50 mi-
liardów ptaków podejmuje sezonowe 
wędrówki, na obszarze Europy i Azji 
- około 5 miliardów z 200 gatunków. 
To właśnie te ptaki i badanie ich co-
rocznych migracji są naszą pasją, 
profesją, jak również zobowiązaniem 
i odpowiedzialnością za to by je chro-
nić. Fundacja Wspierania Badań nad 
Wędrówkami Ptaków to idea, dzięki 
której możemy dzielić się tą pasją z 
innymi ludźmi i wspólnie podejmo-
wać działania by chronić ptaki wę-

drowne.
Zachęcamy więc innych i wspie-

ramy tych, którzy już działają w re-
alizacji projektów poszerzających 
wiedzę na temat wędrówek ptaków. 
Służymy wieloletnim doświadcze-
niem i dobrym warsztatem pracy, 
opartym o sprawdzone w prakty-
ce zasady. Podejmowane działania 
to, między innymi, obozy badawcze 
prowadzone w Polsce, jak i za gra-
nicą, różnego typu szkolenia, jak i 
propagowanie rzetelnej wiedzy o mi-
gracjach ptaków - wiedzy, która jest 
podstawą skutecznej ochrony pta-
ków na szlakach ich wędrówek mię-
dzy lęgowiskami i zimowiskami.

Dla realizacji tych celów potrzebne 
są fundusze, bez których nawet czy-
sto wolontariacka i bezinteresowna 
działalność nie jest możliwa. Dlate-
go też zwracamy się o wsparcie na-

szej aktywności w każdy możliwy 
sposób. Rozumiemy ograniczenia i 
trudności finansowe naszych sym-
patyków i wszystkich, dla których 
hasło „Badajmy ptaki by im pomóc” 
nie jest pustym frazesem, lecz dro-
gą do życia w lepiej funkcjonującym 
środowisku.

Poza bezpośrednim wsparciem, 
gdzie każda wpłata gotówkowa jest 
cenna, rozwijamy współpracę z sys-
temami pośredniego uzyskiwania 
środków drogą popularyzacji zaku-
pów za pośrednictwem sieci lojalno-
ściowych według zasady: kupujesz 
przez sieć (głównie internetowo) i 
wskazujesz jaką jednostkę pozarzą-
dową (tzw. NGO) chcesz wspomagać.

Wspomóż naszą działalność!
Chcesz wiedzieć więcej – zajrzyj 

na naszą stronę internetową: www.
wbwp-fund.eu

WIEŚCI Z SOŁECTWSOŁECTWO KIERZKOWO
Festyn

29 maja w Sołectwie Kierzkowo 
zorganizowaliśmy „Festyn Rodzin-
ny” z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia 
Matki, co nie oznaczało że ojcowie 
zostali pominięci. Festyn odbył się 
pod hasłem „Trzeźwa Rodzina Szczę-
śliwy Dom”. Został dofinansowany 
z środków zgromadzonych na tzw. 
Funduszu Walki z Alkoholem.

Tym razem pogoda dopisała na 
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100%. Wszyscy świetnie się bawili. 
Było mnóstwo konkursów i zabaw, 
w tym malowanie twarzy, bieg z jaj-
kiem, ringo, strzały do bramek i wie-
le innych.

Były wiersze dla mam przygotowa-
ne przez dzieci i panią G. Olszowiec, 
paczki dla dzieci, na stołach królo-
wały domowe wypieki a w kominku 
czekały pieczone kiełbaski.

Wszyscy obecni byli zadowoleni i 
zmęczeni. Z czego wniosek, że moż-
na bawić się i być szczęśliwym bez 
alkoholu.

W tym miejscu chciałabym podzię-
kować za pomoc w organizacji festy-
nu p. J. Bocho, N. i D. Bocho, D. Gra-
bińskiej, A. Fleming, J. i L. Fleming, 
W. Goyka , M. Gryka, L. Jakubowskie-
mu, R. Obrzut, L. Piotrowskiej, J. Sie-
dleckiej, M. Soyka, M. Styn, E. Wajda, 
B. i R. Zientek. Przepraszam jeżeli ko-
goś pominęłam.

Przy okazji zapraszam na Festyn 
Rekreacyjno - Sportowy, który odbę-
dzie się 02.lipca 2016r. w Kierzkowie.

Sołtys
Sabina Fleming

Wycieczka Do Sea Park w Sarbsku.

12.06.2016r. Wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Sea Park w Sarbsku. Tym 
razem również pogoda nam dopisa-
ła. Uczestników było więcej niż mógł 
pomieścić autokar, więc niektórzy je-
chali swoimi samochodami. Wspól-
ny pobyt oraz atrakcje jakie nas tam 
spotkały były nadzwyczajne. Zachę-
cam do wyjazdów całe rodziny, to 
piękny widok i wspaniałe przeżycia.

Przy okazji życzę wszystkim dzie-
ciom wspaniałych wakacji i miłego 
wypoczynku.

Sołtys
Sabina Fleming
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W SASINIE I  CIEKOCINIE
DZIEŃ DZIECKA

Na świetlicy w Sasinie i Ciekoci-
nie odbyły się obchody Dnia Dziecka. 
Uczestnicy świetlicy bardzo chęt-
nie brali udział w zorganizowanych 
konkursach, za które otrzymywali 
drobne upominki. Najprzyjemniej-
sze konkursy dla dzieci to konkursy 
sportowe, ale konkurs artystyczny 
również się podobał i prace były bar-
dzo dopracowane. Między konkur-
sami dzieci chętnie wspólnie bawiły 
się i grały w gry planszowe, rozwija-
jące wyobraźnię i logiczne myślenie. 
Tradycją nasze świetlicy jest czyta-
nie opowiadań. I także w Dniu Dziec-
ka odbyło się czytanie opowiadania 
bajkowego młodszym uczestnikom 
świetlicy. Pod koniec zajęć odbył się 
uroczysty poczęstunek. Wspólnie 

spędzony czas upłynął szybko i przy-
jemnie.

Opiekun świetlicy
B. Wrąbel

PUNKT PRZEDSZKOLNY MAŁY GENIUSZ W LUBLEWKU

„Najpiękniejszych chwil się nie zapomina…”- te słowa dotyczą
każdego  z  Nas,  a  szczególnie  istotne  są  w  życiu  małego
człowieka.  Dlatego  nasze  przedszkole  staje  przed  ogromnym
wyzwaniem,  w  którym  priorytetem  jest  zapewnianie
przedszkolakom samych radosnych wrażeń. Drogę do wrażliwości
otwierają  maluchom  wszelkie  uroczystości.  Do  najważniejszych
możemy  zaliczyć  Dzień  Mamy,  Taty  oraz  Dziecka,  które  w
ostatnim czasie przepełniały nasze przedszkolne mury. Święto
rodziców  uczczono  uroczystym  przedstawieniem  i  przepysznym
tortem. Z okazji dnia Dziecka zorganizowaliśmy w przedszkolu
mnóstwo  wspaniałych  zabaw  i  konkursów  dla  maluszków,  a
kulminacją tego święta był wyjazd do Choczewa, gdzie na dzieci
czekało wiele atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminy i PGE.

    

TRWA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KONTAKT: 609-475-742
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

WYCIECZKA DO STRYSZEJ BUDY

W tym roku szkolnym uczniowie 
klas młodszych „0”,I-III ze  Szkoły 
Podstawowej w Ciekocinie wybrali 
się na wycieczkę do Stryszej Budy, 
malowniczej miejscowości położonej 
na Kaszubach. W tej miejscowości 
o nietypowej nazwie mieści się coś 
niesamowitego, a mianowicie znaj-
dują się tam parki: Kaszubski Park 
Miniatur i Park Gigantów. Przed wej-
ściem do parku można było zobaczyć 
miniaturowe latarnie morskie. Była 
również latarnia Stilo.

Na początku wycieczki dzieci zwie-
dziły Park Miniatur. Znajdują się w 
nim różne ważne budowle z całego 
świata. Jest tam także miniaturowy 
pałac z Sasina.

Idąc po krętych ścieżkach dzieci zo-
baczyły różne ciekawe miejsca, które 
w przyszłości warto zwiedzić w po-
większeniu. Po zwiedzeniu czas był 
na posiłek i odpoczynek. Dzieci mo-
gły skorzystać z placu zabaw, a na-
stępnie odwiedziły zamek strachów 

i pałac śmiechu oraz 
bajkową krainę, 
gdzie między bajko-
wymi postaciami są 
żywe zwierzęta.

Po pobycie na placu 
zabaw wszyscy prze-
mieścili się ciuchcią 
z wagonikiem na 
górę gigantów.

Po drodze dzie-
ci mogły zobaczyć 
zwierzęta hodowane 
przez człowieka w 
gospodarstwie rol-
nym. Zwierzęta te są 
wystawione w róż-
nych miejscach przy drodze prowa-
dzącej do kolejnego parku.

Jadąc kolejką można było również 
podziwiać piękny krajobraz Szwajca-
rii Kaszubskiej.

Po przybyciu na miejsce odbyło się 
najpierw zwiedzanie drogi z gigan-
tami, a następnie wszyscy uczestni-
cy wycieczki mogli pobyć na placu 
z krasnoludkami i gigantycznymi 

p r z e d m i o t a m i 
typu: ogromne 
buty, okulary, 

krzesło, kubek kaszubski, Master 
Truck, itp. Atrakcji było co niemiara.

Jednak największym powodze-
niem cieszył się samolot, do którego 
wszyscy z chęcią wchodzili, aby po-
czuć przyjemność „latania”.

Wycieczka bardzo się podobała 
wszystkim uczestnikom, a dzięki 
ładnej pogodzie wszystko dobrze się 
udało.
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DZIEŃ MAMY W KLASIE „0”

Mamy przybyły na uroczyste wy-
stępy swoich dzieci z klasy „0” Szkoły 
Podstawowej w Ciekocinie.

Dzieci chętnie wystąpiły ze swo-
im repertuarem na tak wyjątkowe 

święto. Po występach nastąpiło wrę-
czenie drobnych upominków zrobio-
nych samodzielnie przez pociechy 
dla swoich mam.

A następnie przyszedł czas na 
wspólny, uroczysty  poczęstunek. 
Mamy tej klasy już uczestniczyły we 

wspólnych urodzinkach klasowych, 
które obchodziły ich pociechy kil-
ka miesięcy temu. A tym razem to 
Mamy miały swój Dzień w szkole. 
W bardzo miłej atmosferze upłynął 
szybko razem spędzony czas.

Wychowawczyni

Uczennica S.P. Ciekocino Mistrzynią Polski-
tym razem na Pucharze Polski w Lublinie.

W dniach 4-5 czerwca w Lublinie 
odbył się Ogólnopolski Puchar Dzieci 
ORLEN 2016.  W turnieju wystartowa-
ło ok.870 dzieci z całej Polski;  Karate 
Klub Wejherowo  reprezentowało 19 
karateków od lat 7 do 13; w tym na-

sza uczennica S.P. Ciekocino -Julia 
Staniszewska, która trenuje karate 
w szkole w Ciekocinie pod czujnym 
okiem sensei Małgorzaty Zabrockiej 
i Sławomira Witbrodt. Sześcioro z 
tej reprezentacji stanęło na podium. 

Złoty medal zdobyła nasza Julia- 
w konkurencji kata indywidualne 
dziewcząt 9-8 kyu.

Wszystkim gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!!!
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ZESPÓL SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Tydzień Języków Obcych
W dniach 16 – 20 maja odbył się w 

po raz pierwszy w naszej szkole Ty-
dzień Języków Obcych, zorganizowa-
ny przez p. A. Dettlaff, E. Reuter, A. 
Olędzką-Żmich, A. Tulikowską. Nasi 
uczniowie coraz częściej doświadczać 
będą życia w społeczeństwach wie-
lokulturowych i wielojęzykowych. 
Powinni więc nie tylko uczyć się ję-
zyków obcych, ale i rozwijać w sobie 
ciekawość świata. Stąd też wszyscy 
uczniowie naszej szkoły mieli moż-
liwość sprawdzenia swojej wiedzy 
w różnych konkursach. W pierwszy 
dzień zmagań uczniowie wszystkich 
klas gimnazjalnych otrzymali listę 
pytań w j. angielskim jak i niemiec-
kim, na które udzielali odpowiedzi. 
Uczniowie musieli poświęcić każdą 
przerwę, aby odpowiedzieć na py-
tania, które wymagały m.in. znajo-
mości z życia  szkoły. Kolejny dzień 
należał do szkoły podstawowej. Kla-
sy 4-6 wytypowały dwie osoby z kla-
sy, które wzięły udział w konkursie 
plastyczno – językowym. Uczniowie 
rysowali plan pokoju według otrzy-
manych instrukcji w j. angielskim. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, naj-
lepiej poradziły sobie klasy czwarte. 
W środę uczniowie gimnazjum brali 
udział w podchodach szkolnych. Re-
prezentanci klas musieli postępować 
według wskazówek, które były zapi-
sane w j. angielskim! Uczniowie mu-
sieli zaliczyć trzy zadania, w których 
sprawdzali swoje umiejętności języ-
kowe. Po raz kolejny klasy młodsze 
– pierwsze gimnazjum wykazały się 
dużą wiedzą z języka angielskiego. 
Kolejnego dnia ponownie klasy 4-6 
przystąpiły do rywalizacji w kon-
kursie Państwa Miasta oczywiście 
w j. angielskim. Również najmłodsi 
uczniowie kl. I-III szkoły podstawo-
wej na lekcjach j. angielskiego po-
znawali symbole i kulturę Wielkiej 

Brytanii przygotowując ciekawe pla-
katy. Tydzień Języków Obcych został 
podsumowany w piątek. Podczas 
apelu uczniowie mieli możliwość 
obejrzenia krótkich skeczy przygo-
towanych przez uczniów klas 5a,5b 
oraz 2C gimnazjum. Skecze miały na 
celu przedstawienie  trudności, na 
które mogą napotkać osoby nie zna-

jące języków obcych. Po występach 
przyszedł czas na wręczenie dyplo-
mów i nagród. Najlepszą klasą w 
rywalizacji klas gimnazjalnych oka-
zała się klasa III C, a wśród klas 4-6 
zwyciężyła klasa 6b.

Jeszcze raz wszystkim gratuluje-
my!!!

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Podstawowych w Sztafetach Sprawnościo-

wych klas II-III
W dniu 18.05.2016 roku na hali 

sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Podstawowych w Sztafetach Spraw-

nościowych klas II – III.
Były to pierwsze w historii tego 

typu zawody w powiecie wejherow-
skim, które były także eliminacją do 
Półfinału Wojewódzkich Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej. W rywalizacji wzięło 
udział 80 zawodników i zawodni-
czek.

Zwycięzcą turnieju została druży-
na gospodarzy, czyli Szkoły Podsta-
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wowej nr 6 w Wejherowie. Szkoła 
z Choczewa zajęła III miejsce. Zma-
gania tych najmłodszych adeptów 

sportu były bardzo 
emocjonujące i 
przysporzyły licz-
nych emocji oraz 
wrażeń zgroma-
dzonym na hali 
kibicom. Liczyła 
się dobra zabawa 
i propagowanie 
sportu wśród naj-
młodszych. Uro-
czystego otwarcia 
zawodów doko-

nali: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w 
Wejherowie – Piotr Litwin, Dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Placówek 

Oświatowo – Wychowawczych w 
Wejherowie – Andrzej Byczkowski 
oraz organizator zawodów – Arka-
diusz Szlas. Na zakończenie rywa-
lizacji zespoły zostały nagrodzone 
medalami i dyplomami, które wrę-
czali: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w 
Wejherowie – Piotr Litwin oraz Dy-
rektor Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo – Wychowawczych 
w Wejherowie – Andrzej Byczkowski. 
Organizatorami zawodów byli: Po-
wiatowy Zespół Placówek Oświato-
wo - Wychowawczych w Wejherowie 
oraz Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie.

POROZRABIAJ Z MINIONKAMI
Dnia 23.05.2016r. klasa II a i 0b pod 

opieką wychowawców: p. E. Doma-
rus i p. B. Klawikowskiej wyruszy-
ły do Warzenka k. Chwaszczyna na 
przygodę z Minionkami. Już na po-
czątku czekały na dzieci zabawne 
stroje Minionków, w które zostały 
ubrane. Dzieci bawiły się w basenie 
pływając wodnymi rowerami. Przy 
muzyce poznawały zabawy i tańce 
Minionków. Wykonywały akrobacje 
na trampolinie, zjeżdżały na zjeż-
dżalni, bawiły się w zamku z piłecz-
kami. Niezapomnianą atrakcją były 
wyścigi gokartami.

Na zakończenie otrzymały Minion-
kowe medale i zabawne baloniki. 
Wycieczka okazała się świetną zaba-
wą.

Ewa Domarus
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„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” 
Roger Bacon

Matematyka zajmuje szczególne 
miejsce wśród wszystkich nauk i 
uważana jest za „Królową nauk”. W 
związku z tym, dn. 24 maja 2016 r. w 
Zespole Szkół w Choczewie odbył się 
Szkolny Dzień Matematyki.

Chcieliśmy udowodnić, że mate-
matyka, to nie tylko trudne zadania, 
„suche liczby” i abstrakcyjne figury, 
ale również znakomita zabawa i pa-
sjonująca przygoda.

Obchody święta matematyki w 
szkole miały charakter konkursu 
między klasami. Od kilku tygodni 
gimnazjaliści przygotowywali się do 
wykonania sześciu zadań: rozwiąza-
nie krzyżówki – gigant, wykonanie 
plakatu matematycznego, przygo-
towanie okrzyku matematycznego i 

reklamy matematyki, przygotowa-
nie i omówienie prezentacji multi-
medialnej na temat wylosowanego 
wcześniej matematyka oraz spraw-
dzenie logicznego myślenia w kon-
kursie „Skojarzenia”.

Konkurencje oceniało jury w skła-
dzie: p. Alina Rynko, p. Magdalena 
Markuszewska, p. Danuta Mitkow-
ska, p. Michalina Pop i ks. Dawid Ro-
żek.

Czas między konkurencjami umi-
lały nam piosenki i wiersze o tematy-
ce matematycznej recytowane przez 
naszych gimnazjalistów. Uczniowie 
klas drugich gimnazjalnych przygo-
towali przedstawienie pod tytułem 
„Życie i twórczość Pitagorasa”.

Prawie wszyscy uczniowie bra-

li aktywny udział w realizacji Dnia 
Matematyki w szkole.

Po podsumowaniu punktacji za 
poszczególne konkurencje najlepsze 
okazały się klasy trzecie, które za-
jęły kolejno trzy pierwsze miejsca (I 
miejsce – kl. III C, II miejsce – kl. III 
A, III miejsce – kl. III B) i otrzymały 
„słodkie” nagrody.

W tym dniu zostały również wrę-
czone dyplomy i nagrody rzeczowe 
wszystkim laureatom Szkolnego 
Konkursu Matematycznego, który 
odbył się na poziomie klas w lutym 
2016 r.

Szkolny Dzień Matematyki minął 
w miłej i przyjemnej atmosferze.

Nauczycielki matematyki

WIZYTA W SCHRONISKU
W dniu 24.05br. Samorząd Uczniow-

ski Zespołu Szkół w Choczewie zor-
ganizował wyjazd do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce, 
podczas pobytu u naszych milusiń-
skich przekazaliśmy artykuły, które 
uczniowie zbierali wraz z opiekunami 
na terenie szkoły. W imieniu Samo-
rządu Uczniowskiego, bezdomnych 
zwierząt i ich opiekunów serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczniom i ich 
rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

Tekst i zdjęcia – Iwona Ratajczak i 
Katarzyna Pastusiak
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Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
Całkiem niedawno, bo 24 maja 

uczniowie klas 1-3 szkoły podstawo-
wej w Choczewie, uczący się języka 
kaszubskiego mieli okazję odwiedzić 
skansen w Klukach. Niewielka za-
groda gburska, która dała początek 
obecnej formie muzeum powstała w 
1963 roku. Wówczas żyli jeszcze na 
tych terenach rdzenni mieszkańcy 
i spadkobiercy tej ziemi Słowińcy. 
Dzieci zwiedziły szachulcowe cha-
łupy oraz budynki gospodarcze. W 
trakcie zwiedzania przygotowano 
dla nich także warsztaty, dzięki któ-
rym  mogli poczuć klimat dawnego 
życia pełnego obowiązków i dyscy-
pliny, którą narzucało życie.

Pierwszym wymagającym zada-
niem było zbudowanie ściany domu. 
Konstrukcja szachulcowa nie jest już 
żadną tajemnicą dla dzieci uczących 
się języka kaszubskiego w naszej 
szkole. Podczas budowy ściany pra-
cowała dawniej cała rodzina. Nasza 
niewielka gromadka okazała się 
bardzo pracowita. Kiedy fragment 
nowego domu został ukończony, 
nadszedł czas na kolejne obowiąz-
ki. Pranie, łowienie ryb, piłowanie 
drewna, skręcanie powrozów - we 
wszystkich tych czynnościach nie-
gdyś pomagały także dzieci. A nasze 
maluchy? Na pewno nie można ich 
nazwać leniuchami. Pracowały z ta-
kim zaangażowaniem, że warsztaty 
ukończyliśmy prawie godzinę szyb-
ciej.

Ostatnim zadaniem było wykopa-
nie i ułożenie torfu. Zwyczaj Czar-
nego Wesela do dziś zachowany jest 

na terenach zamieszkiwanych ongiś 
przez lud słowiński. Torf wykopy-
wany z ziemi służył mieszkańcom 
całej wsi za opał na zimę. Podobnie 
pieczono chleb. Upieczony raz na 
dłuższy czas przez wszystkie gospo-
dynie, wystarczał na posiłek dla ca-
łej społeczności. Pani przewodnik 
podkreśliła, jak cenną wartością jest 
szacunek do chleba i jak ważna jest 
wspólna praca dla dobra ogółu.

Na koniec nasi uczniowie rzucili 
się w wir zakupów. Każde z dzieci 
przywiozło do domu jakiś drobiazg, 
który długo będzie im przypominał 
o Muzeum w Klukach i o tym, że w 
życiu trzeba się sporo napracować, a 
im nas więcej, tym weselej.
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BLISKIE SPOTKANIE Z WĘGORZEM
W dniu 25.05.2016r. nad brzegiem 

jeziora Choczewskiego miały miejsce 
wyjątkowe zajęcia edukacyjne. Dzię-
ki uprzejmości pracowników Nadle-
śnictwa Choczewo, uczniowie klas I c 
i III a Gimnazjum w Choczewie wzięli 
udział w akcji zarybiania jeziora Cho-
czewskiego węgorzem. Nadleśnictwo 
Choczewo od 2008 roku prowadzi na 
jeziorze gospodarkę rybacką, której 
jednym z działań jest zarybianie. Co 
roku do jeziora wypuszczane są kar-
pie, liny, szczupaki i węgorze.

W tegorocznej akcji uczestniczyli 
gimnazjaliści. Uczniowie wnosili na 
pomost skrzynki z węgorzami i wy-
puszczali je do wody. Wcześniej ryby 
te złowiono w morzu w okolicach 
Danii i przez jakiś czas trzymano w 
hodowli. Węgorze zostały sprowa-
dzone do Polski przez Gospodarstwo 
Rybackie w Charzykowych.

Bezpośredni kontakt z żywymi wę-
gorzami był dla gimnazjalistów du-
żym przeżyciem. Ryby długości 30-40 
cm chwytali w ręce i wypuszczali do 
wody. Uczniowie wysłuchali infor-

macji na temat 
rozwoju i ekologii 
węgorza. Dodat-
kowym urozma-
iceniem zajęć był 
test o tematy-
ce przyrodniczej 
przeprowadzony 
przez panią Martę 
Jankowską, któ-
ra szczodrze na-
gradzała uczniów 
upominkami. Jesz-
cze raz bardzo dzię-
kujemy pracowni-
kom Nadleśnictwa 
Choczewo za moż-
liwość uczestnicze-
nia w tak wyjątko-
wych zajęciach.

„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, 
którzy różnymi drogami zmierzają na to samo spotkanie”

Pięknym przykładem na to jest 
projekt integracyjno- edukacyjny 
pt. „Dziecko na przestrzeni wieków” 
zrealizowany przez uczniów klasy 
II c gimnazjum - pod opieką p. Hen-
ryki Soboń i p. Małgorzaty Kobieli - 
oraz podopiecznych Fundacji „Mimo 
Wszystko” Anny Dymnej z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Lubiatowie - 
pod kierunkiem p. Lucyny Samotyji 
i p. Eweliny Miszkiewicz. Wspólna 
wędrówka trwała dziewięć miesięcy, 
a wybrana droga okazała się właści-
wą i doprowadziła do celu. 30 maja 
b.r. w Zespole Szkół im. Unii Europej-

skiej w Choczewie (również 31 maja 
w WTZ w Lubiatowie) zaprezento-
wano montaż słowno- muzyczny pt. 
„Dziecko”, który był zwieńczeniem 
wielomiesięcznej pracy. Wróćmy 
jednak do początków tego przedsię-
wzięcia.

We wrześniu zrodził się temat pro-
jektu i pomysł na współpracę z WTZ. 
W następnym miesiącu doszło do 
spotkania z prezesem i założycielką 
fundacji- p. Anną Dymną, która po-
parła tę inicjatywę. Przyszedł więc 
czas na kolejne spotkania z dyrekcją i 
kierownictwem WTZ – p. Tomaszem 

Gzowskim i p. Justyną Kępką. Opra-
cowano harmonogram warsztatów 
i tematykę zajęć. Każda z placówek 
miała jasno wytyczone zadania do 
realizacji.

Tak, na przekór drobnym trud-
nościom, wbrew wątpliwościom, 
małymi kroczkami wyruszyliśmy 
ku wyzwaniom, niczym wyspom 
nieznanym. Każde następne spo-
tkanie było łatwiejsze i sprawiało 
coraz więcej satysfakcji. Wspólna 
praca przynosiła efekty nie tylko w 
materialnym, „namacalnym” wy-
miarze, ale również duchowym. 
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Widok młodzieży pomagającej oso-
bom niepełnosprawnym, to, jak po-
konywali własne granice, jak uczyli 
się tolerancji i empatii, napawało 
dumą. Gimnazjaliści świetnie odna-

leźli się w odmiennej, niecodziennej 
rzeczywistości. Wśród nich rozkwi-
tała wzajemna życzliwość i troska 
o drugiego człowieka. W takiej przy-
jaznej atmosferze powstawały prace 

plastyczne, fotograficzne czy mo-
delarskie. Zarówno uczniowie jak i 
podopieczni WTZ odkryli w sobie roz-
liczne talenty i pokłady umiejętności 
aktorskich czy wokalnych. Nabrali 
pewności siebie i uwierzyli w swoją 
wyjątkowość.

To, co piękne, wymaga czasu, a ten 
czas, który wypełniliśmy wspólnymi 
dążeniami - z pewnością nie był cza-
sem straconym i dał owoc w posta-
ci efektownego finału, którym było 
wspomniane wcześniej widowisko. 
Barwne, kolorowe jednocześnie po-
ważne, wzruszające i pełne refleksji 
nawiązywało do motywu dziecka w 
literaturze, i sztuce. Stąd malowni-
cze prace stanowiące scenografię i 
pojawiający się na scenie bohate-
rowie tacy, jak na przykład: Ania z 
Zielonego Wzgórza, Janko Muzykant 
czy Mały Książę. Postacie poszukują-
ce swojego miejsca na ziemi, podą-
żające za marzeniami, przyjaźnią, 
utalentowane, biedne i zagubione. 
W spektaklu przypomniano również 
sylwetki osób, które walczyły o pra-
wa dzieci i tym samym zapisały się w 
historii naszego kraju, np. Jan Paweł 
II, Janusz Korczak i Irena Sendlero-
wa. Ważne i mądre słowa wygłasza-
ne przez bohaterów przedstawienia, 
prezentacja multimedialna, taniec 
Dobra ze Złem i piękne nastrojowe 
piosenki to wszystko składało się 
na wyjątkowy charakter widowiska. 
Konfetti, balony i bańki mydlane na 
koniec występu sprawiły, że wszyscy 
na chwilę poczuliśmy, iż „w każdym 
z nas jest dziecka ślad”.

Pokonując długą drogę zawsze wy-
daje się, że ostatnia prosta jest naj-
dłuższa i nagle pojawiają się zakrę-
ty. Tak było i w tym przypadku. By 
„znów iść i dojść do celu” potrzebne 
było wsparcie kolegów: p. Mateusza 
Radziejewskiego, ks. Dawida Rożka, 
występującego gościnnie p. Szymona 
Kamińskiego, którzy zajęli się opra-
wą muzyczną, a także wielu osób, 
których nie sposób wymienić, a któ-
rym należą się podziękowania.

Cieszy nas fakt, że zaproszeni go-
ście zaszczycili nas swoją obecno-
ścią i smuci, że niestety nie wszy-
scy. Mamy nadzieję, że zrealizowany 
projekt jest początkiem współpracy z 
WTZ. Dziękujemy paniom terapeut-
kom i wszystkim ludziom dobrej 
woli. Cel naszej pierwszej wędrówki 
został osiągnięty. Przed nami kolejne 
„szczyty do zdobycia”.

Małgorzata Kobiela
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W Gniewinie „Rozgrzewka przed EURO”
Rozgrzewka przed EURO miała 

miejsce we wtorek 31 maja o godzi-
nie 900. Wzięło w niej udział osiem 
zespołów z okolicznych miejscowo-
ści, które rywalizowały  pod szyl-
dem drużyn grających we Francji 
na mistrzostwach Europy. Drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Chocze-
wie – w składzie: T. Obrzut, W. Dmo-
chowski, P. Wątroba, L. Włodarczyk, 
Sz. Winter, W. Wojciechowski, R. 
Ceynowa, K. Fleming, K. Zechlin, F. 
Szymański - grała pod nazwą Ru-
munia. Turniej odbywał się w dwóch 
grupach po cztery zespoły. Po roze-

granych meczach o godzinie 15.30 
mogliśmy uczestniczyć w uroczy-
stym nadaniu Centrum Sportowo-
-Konferencyjnemu w Gniewinie 
imienia Włodzimierza Lubańskiego. 
Następnie prezesi: Zbigniew Boniek, 
Roman Kosecki i Marek Koźmiński 
poprowadzili oldbojów PZPN na pły-
tę boiska, na którym został rozegra-
ny mecz: oldboje PZPN - byli piłkarze 
wybrzeżowych klubów Arki i Bałtyku 
Gdynia oraz Lechii Gdańsk.

W przerwie meczu prezes PZPN 
Zbigniew Boniek wręczył nagrody i 
puchary wszystkim drużynom.

Wycieczka do Lubiatowa
Dnia 2 czerwca 2016 r. razem z kl. 

III a pojechaliśmy na wycieczkę do 
Lubiatowa. Wyjechaliśmy ze szko-
ły około godziny 9: 50. Na miejscu 
spotkaliśmy się z panem leśniczym 
Henrykiem Szymikowskim. Wspól-
nie udaliśmy się do schronu woj-
skowego, gdzie  mieszkają jaskółki i 
zimują nietoperze. Pan leśniczy po-
wiedział nam, że kiedyś znajdowały 
się tutaj rakiety wojskowe. Bardzo 
nas rozbawiło jak porównał nietope-
rze do myszy z malutkimi skrzydeł-
kami. Dowiedzieliśmy się również, 
że to ssaki, które są pod ochroną. 
Później grupami wchodziliśmy na 
wieżę przeciwpożarową, która ma 
około 30 m wysokości. Bardzo ucie-
szyliśmy się, gdy pan Henryk zapro-
wadził nas na plażę, gdzie bawiliśmy 
się, budowaliśmy zamki z piasku i 
dużo biegaliśmy. Potem poszliśmy 
na parking, dziewczynki z kl. III a 
zaśpiewały leśniczemu piosenkę o 
lesie. Pożegnaliśmy naszego gościa 
słowem „darzbór”.

Wycieczka bardzo nam się podoba-
ła, było dużo zabawy, śmiechu i ra-
dości.

Uczniowie kl . III b: Zofia Łobaże-
wicz, Michalina Drafc,

Filip Szymański, Stanisław Dawi-
dowski
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Wycieczka na Kaszuby
W dniach 7 - 8.06.2016 r. uczniowie 

klas III a i III b Szkoły Podstawowej 
w Choczewie pod opieką wycho-
wawczyń i pani Danuty Mitkowskiej 
oraz rodziców: pani Iwony Kozak i 
pani Moniki Szymańskiej udali się 
na wycieczkę szkolną na Kaszuby. 
Głównym celem wyjazdu było po-
znanie piękna Ojczyzny poprzez po-
dziwianie krajobrazu Kaszub i jego 
środowiska przyrodniczego, a także 
zapoznanie się z kulturą tego regio-
nu, jego historią, tradycjami oraz 
zabytkami. Pierwszym punktem 
programu był Park Etnograficzny we 
Wdzydzach Kiszewskich. Tam mo-
gliśmy zobaczyć jak dawniej miesz-
kali i żyli ludzie na wsi kaszubskiej. 
Kolejnym miejscem, które zwiedzili-
śmy było Muzeum Hymnu Narodo-
wego w Będominie. W muzeum po-
szerzyliśmy swoją wiedzę na temat 
życia i twórczości Józefa Wybickiego 
oraz powstania hymnu narodowego. 
Następnie pojechaliśmy do Szym-
barku, aby zwiedzić jedyne w swoim 
rodzaju Centrum Kultury i Promocji 
Regionu. Razem z panią przewodnik 
udaliśmy się na lekcję języka ka-
szubskiego do drewnianej hali za-
wierającej Najdłuższą Deskę Świata 
(46,53 m), wyciętą z daglezji, która 
rosła przez 120 lat w kaszubskim le-
sie. Znajduję się tam również  stół 
noblisty, dla uczczenia przyznania 
Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla.

Odwiedziliśmy też Dom Sybiraka 
z rekonstrukcją sowieckiego łagru, 
Zagrodę Trapera  Kaszuby z Kanady, Dom Powstańca Polskiego z Adampo- la, Kaplicę pw. Św. Rafała Kalinow-
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skiego i Bunkier TOW „Gryf Pomor-
ski”, w którym dzięki specjalnym 
efektom akustycznym, „przeżyliśmy” 
nalot bombowy. Najwięcej radości 
sprawiło nam zwiedzanie „Domu do 
Góry Nogami”, gdzie z trudem utrzy-
mywaliśmy równowagę. Niebywałą 
atrakcją okazał się Największy Kon-
certujący Fortepian Świata (rekord 
Guinnessa). Wieczorem udaliśmy 
się na aktywny wypoczynek i relaks 
oraz naukę pływania do Aquaparku 
w Kościerzynie.

Drugiego dnia po obfitym śnia-
daniu pojechaliśmy do Ogrodu Bo-
tanicznego w Gołubiu, gdzie zoba-
czyliśmy przepiękne okazy różnych 
roślin. Zwiedziliśmy również Mu-
zeum Ceramiki Neclów w Chmiel-
nie. Tradycja garncarstwa w rodzi-
nie Neclów sięga dziesięciu pokoleń. 
Obecni spadkobiercy muzeum pano-
wie Karol i Rafał zapoznali nas z pro-
cesem powstawania wyrobów i hi-
storią garncarskich tradycji Neclów. 
Mogliśmy też kupić w muzealnym 
sklepiku piękne pamiątki ceramicz-
ne, które będą przypominały nam 
pobyt na Kaszubach. Na zakończenie 
naszej wycieczki pojechaliśmy do 
Kaszubskiego Parku Miniatur i Gi-
gantów w Stryszej Budzie. Tam mię-
dzy innymi zobaczyliśmy pomnik 
Chrystusa z Rio, Biały Dom, Krzywą 
Wieżę w Pizie, twarze amerykań-
skich prezydentów wykute w ska-
le, Statuę Wolności, Sfinks, Big Ben, 
Wieżę Eiffla, kościół Mariacki i wiele 
innych ciekawych budowli.

Przez całą wycieczkę dopisywała 
nam pogoda i świetny humor. Wspo-
mnienia, emocje i refleksje pozosta-
ną na długo w naszej pamięci.

Wychowawczynie: Anna Strychar-
czyk i Izabela Dziobak

„Ku pamięci ks. Jana Twardowskiego”
Tegoroczny konkurs recytatorski, 

który odbył się 10 czerwca b.r. w ZS 
im. Unii Europejskiej w Choczewie, 
poświęcony był pamięci księdza 
Jana Twardowskiego w 10. Rocznicę 
śmierci poety.

Najpierw uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną, która przy-
bliżyła postać „Jana od biedronki”, 
a następnie przystąpili do recytacji 
wybranych przez siebie utworów po-
etyckich. Trzydzieścioro dwoje gim-
nazjalistów oceniało jury w składzie: 
kierownik GBP im. Stefana Żerom-
skiego w Choczewie –p. Beata Żuk, 
polonista- p. Marek Dzięgielewski 
oraz nauczyciel religii- ks. Dawid Ro-
żek.

W tym roku I miejsce zajęły ex 
aequo Kinga Panke ( uczennica z kla-
sy III a) i Zofia Siuta (ucz. z kl. II c). 

Na II miejscu uplasowała się Matyl-
da Witkowska (uczennica z kl. I c), 
a III miejsce przypadło Oghenetedze 

Oyeye. Dziewczęta wyróżniły się cie-
kawą interpretacją wierszy. Zwy-
ciężczynie otrzymały nagrody książ-
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kowe, natomiast wszyscy uczestnicy 
konkursu dostali pamiątkowe dyplo-
my i degustowali truskawki.

Bardzo cieszy to, że mamy w szkole 
tylu zwolenników poezji, tym bar-
dziej, że –jak powiedział Jan Twar-
dowski: „Wiersze ocalają to, co po-
deptane. W dobie komputerów i 
techniki objawiają się jako coś ludz-
kiego, serdecznego, co nie jest za-
trute nienawiścią, złością, sporami. 
Wnoszą ład i harmonię. Odkażają.”

Organizator konkursu
Małgorzata Kobiela

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
Najpiękniejsza moja Mama- 

wręczenie nagród
8 czerwca odbyło się w naszej Bi-

bliotece uroczyste wręczenie nagród 
w konkursie plastycznym „Najpięk-
niejsza moja Mama”. Organizatora-
mi Konkursu i sponsorami nagród 
były: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Choczewie oraz Stowarzyszenie 
STEK „Wspólna Przyszłość”, a wrę-
czyły je: wicewójt Gminy Choczewo 
Pani Kamilla Worotyńska, przedsta-
wicielka Stowarzyszenia STEK Pani 
Dorota Bianga- Grabińska oraz Kie-
rownik Biblioteki Pani Beata Żuk. Nie 
zabrakło słodkiej niespodzianki dla 
wszystkich dzieci oraz wspólnego, 
pamiątkowego zdjęcia. Zwycięzcom 
gratulujemy i zapraszamy do udzia-
łu w innych naszych konkursach.

Nie jest kolorowo
Akcja „Nie jest kolorowo” została 

zakończona. W dniu 7 czerwca prze-
kazaliśmy zebrane dary przedstawi-
cielowi Stowarzyszenia Traugutt.org. 

Dziękujemy: 10 Choczewskiej Gro-
madzie Zuchowej „Mali Korsarze”, 
sklepowi „Magis” w Choczewie, Ze-
społowi Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie, naszym czytelnikom 
oraz wszystkim ludziom dobrego 
serca, którzy wsparli tę akcję.

Loteria fantowa
Z okazji Dnia Dziecka nasza Biblio-

teka zorganizowała w dniu 1 czerw-
ca loterię fantową dla dzieci. Akcja 
udała się wyśmienicie, odwiedziło 
nas w tym dniu wielu naszych naj-
młodszych czytelników, którzy wy-
pożyczali książki, lub zapisywali się 
po raz pierwszy do naszej Biblioteki 
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i w nagrodę mogli sobie wylosować 
drobny upominek. Dziękujemy za 
odwiedziny!

Gimnazjalistki czytają dzieciom
25 maja uczennice Gimnazjum w 

Choczewie czytały utwory polskich 
autorów swoim młodszym koleżan-
kom i kolegom ze Szkoły Podstawo-
wej. Rzecz miała miejsce w naszej 
czytelni, a realizowana była w ra-
mach projektu Pani Grażyny Olszo-
wiec- nauczyciela ZS w Choczewie 
pn. „Cała Polska czyta dzieciom…- 
my również”.

Dar
Dziękujemy Pani Janinie Borch-

mann- Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Wejherowo im. Aleksandra 
Labudy w Bolszewie za przekazanie 
do zbiorów naszej Biblioteki niniej-
szych tytułów. Zapraszamy do wypo-
życzania.

Lekcja biblioteczna
14 czerwca br. odwiedzili nas 

uczniowie klasy 6b SP w Choczewie, 
aby wziąć udział w lekcji bibliotecz-
nej. Młodzież, w podziale na grupy, 
pracowała nad tekstem dotyczącym 
historii powstania książki. Dziękuje-
my za odwiedziny.

Czwartkowy wieczorek z poezją
16 czerwca br. w naszej Bibliotece 

odbyło się kolejne spotkanie z cy-
klu „Czwartkowe wieczory z poezją”. 
Tradycyjnie oprócz stałych bywal-
ców pojawiły się na spotkaniu także 
nowe osoby, co nas niezmiernie cie-
szy.

Wieczorek rozpoczął się rozstrzy-
gnięciem Gminnego Konkursu Lite-
rackiego „Co mi duszy gra”. Laureaci 
otrzymali nagrody, które wręczyli 
wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław 
Gębka oraz Kierownik Biblioteki Pani 
Beata Żuk. Nie zabrakło również po-
dziękowań dla członków Komisji 
Konkursowej, która oceniała prace.

Następnie, z okazji, iż mija w tym 
roku 10 rocznica ogłoszenia pierw-
szego konkursu literackiego, na sali 
pojawił się okolicznościowy tort z 
dziesięcioma świeczkami, powitany 
przez zebranych rzęsistymi okla-
skami. Po degustacji nadszedł czas 
na prezentację utworów poetyckich, 
zwłaszcza tych, które wzięły udział w 
tegorocznym konkursie.

A wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:

I miejsce- Pan Marcin Świtalski
II miejsce- Pan Paweł Zondziuk
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III miejsce- Pani Janina Gedecka
III miejsce -Pani Marta Łasińska
III miejsce- Pan Piotr Konczak.
Laureatom gratulujemy. Dziękuje-

my wszystkim, którzy wzięli udział 
w konkursie, a także gościom wie-
czorku za przybycie.

E. Wójcik- Spera
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Krzyżówka Serpentyna (35) 

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 7 lipca 2016 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest książka 
„Turystyka i podróże po Polsce”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 8 lipca w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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ssak z nogami w białe pasy (5) – państwo z Dżakartą (9) – wzgórze w południowej części Rzymu (7) – grecka nimfa 

morska (7) – zbrojne ramię państwa (5) – Niezgódka, wychowanek Pana Kleksa (4) –  podkładany w sitcomach (6) 

– obok Dominikany (5) –  japońskie bukieciarstwo (7) – konkuruje z Nike (6) –  spirytystyczny albo filmowy (5) 

– Wit z dłutem (6) – osobowy lub dzierżawczy (6) – podstawa alaszu (6) – trwa do ostatków (8) – inaczej gilgotki 

(8) – lokuje w akcje (8) – biblijna matka Beniamina i Józefa (7) 

 

Hasło: 

   
 

       

           

Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 5 (195) Wieści Choczewskich brzmi: NIGDZIEBĄDŹ.

Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:

Sebastian Milewski, Wiktoria Cielecka, Zdzisława Milewska, Mariusz Kwas, Hanna Kowalska, Ewa Świtała, 
Anna Zabłotnia, Olga Papke, Adam Leyk, Justyna Fleming, Władysława Dettlaff, Beata Stodolna.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania została Pani Beata Stodolna, której gratulujemy. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Wik-
torii za wylosowanie zwycięzcy oraz Krzysiowi i Fabianowi za asystę.


