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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

XI SESJIA RADY GMINY CHOCZEWO VII KADENCJI
W dniu 29 czerwca 2015 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie od-

była się XI sesja Rady Gminy Choczewo.
Porządek XI sesji obejmował informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o działalności międzysesyj-

nej. Na sesji obecnych było 13 radnych, nieobecni: radny M. Zielaskiewicz i radny R. Kowalski.
Podczas sesji radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Uroczej 

we wsi Jackowo w gminie Choczewo. (13 głosów za)
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Gminy Choczewo za rok 2014 wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choczewo za rok 2014. (13 – za)
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 

(13 – za)
4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. (13 – za)
5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025. (13 – za)
6. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla działki nr 122/2 we wsi Lu-

biatowo w gminie Choczewo. (13 – za)
7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”. 

(13 – za)
8. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Choczewo  odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadze-

nia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (13 – za)

XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY VII 
KADENCJI

 Dnia 13 lipca 2015 r. o godz. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Cho-
czewie odbyła  się XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

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

https://www.facebook.com/people/Wies%C5%82aw-G%C4%99bka/100005863007346
www.choczewo.com.pl
https://www.youtube.com/channel/UCoNzVb1iUjIiYCnjLO3YHnw/videos
https://pl-pl.facebook.com/obiektywne.choczewo
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Absolutorium za rok 2014 

otrzymał Pan jednogłośnie. Dla 
obserwatorów życia politycznego 
w naszej Gminie to raczej niespo-
dzianka, bowiem jeszcze niedaw-
no trudno było wyobrazić sobie tak 
zgodną Radę Gminy. Sądzi Pan ,że 
to zapowiedź lepszej współpracy z 
opozycją?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław 
Gębka: 

Mam nadzieję, że wynik głosowa-
nia jest rzetelną oceną mojej pracy 
w roku poprzednim, a nie koniunk-
turalną grą polityczną moich opo-
nentów. Ubiegłoroczny budżet zo-
stał zrealizowany prawidłowo, co 
potwierdziły w swojej opinii zarów-
no Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Gdańsku jak i Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy. Wynik głosowania rad-
nych jest dla mnie jednak zaskocze-
niem, ponieważ w latach poprzed-
nich opozycja głosowała przeciwko 
udzieleniu absolutorium pomimo 
dobrych ocen za wykonanie budże-
tu. Coś się może zmieniło w taktyce 
działań opozycji, ale być może jest 
to swoisty „znak pokoju” i sygnał do 
dobrych wspólnych działań na rzecz 
Gminy. Osobiście mam wiarę w to, 
że przynajmniej część dotychczaso-
wych opozycjonistów zaczęła właści-
wie pojmować swoją rolę radnego, 
który zobowiązany jest przecież do 
pracy dla dobra mieszkańców. Jeśli 
„Wspólna Gmina” jest nie tylko ha-
słem propagandowym, ale realnym 
celem tej grupy radnych to nasze 
spotkanie na drodze dobrych dzia-
łań dla Gminy jest nieuniknione. Co 
więcej, sadzę, że zdecydowana więk-
szość mieszkańców oczekuje takiego 
scenariusza wydarzeń, bo zdaje sobie 
sprawę, że swary i kłótnie szkodzą 
całej społeczności. Są już oznaki po-

rozumienia, bowiem wspólnie z całą 
Radą planujemy i realizujemy inwe-
stycje, które są propozycjami mojego 
Komitetu Wyborczego, ale poza nimi 
uwzględniamy także postulaty rad-
nych z Klubu „Wspólna Gmina”.

Cieszy mnie to, że wszyscy radni 
zgodnie podejmują te uchwały, któ-
re są następnie sukcesywnie reali-
zowane. Jesteśmy już po podjęciu 
uchwał w sprawie przeznaczenia 
funduszy na opracowanie projektu i 
dokumentacji budowy oczyszczalni 
pasa północnego naszej Gminy. Jest 
to pierwszy krok do realizacji naj-
ważniejszego priorytetu tej kadencji, 
którym jest kanalizowanie tego ob-
szaru. W planach mamy również re-
alizację brakującego odcinka kana-
lizacji na tzw. „dolnym” Choczewie, 
który będziemy starali się sfinanso-
wać z funduszy zewnętrznych, po-
dobnie jak zakończoną budowę ciągu 
pieszo-jezdnego w tamtej części Cho-
czewa. Mamy nadzieję, że uda się  
skanalizować nie tylko „dolne” Cho-
czewo, ale także, po wykonaniu pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Choczewo, 
w następnym roku będziemy mogli 
dobudować kanalizację w północnej 
części miejscowości, gdyż tam będzie 
w przyszłości główny teren inwesty-
cyjny dla tej wsi.

Radni zgodnie akceptują, a nawet 
ponaglają budowę wielorodzinnego 
budynku socjalnego w Zwartowie, 
bowiem potrzeby mieszkaniowe są 
duże i wiele rodzin oczekuje i liczy 
na lokum socjalne.

Na przyszły rok Starostwo Powia-
towe w Wejherowie zaplanowało re-
mont odcinka drogi i chodników w 
Kurowie. Postanowiliśmy więc przy 
okazji zrobić tam nowy wodociąg 
wraz z przyłączami.

Jeszcze w tym roku planujemy zro-
bić projekt kanalizacji Słajkowo i Łę-
towo z podłączeniem do oczyszczalni 
w Choczewie.

Etapami będzie realizowany re-
mont dróg w Gościęcinie i Jackowie, 
a także doraźnie będziemy remonto-
wać lokalne drogi gruntowe w zakre-
sie znacznie większym niż dotych-

czas.
Trwa remont ul. Kusocińskiego w 

Choczewie, będący częścią drogi po-
wiatowej. Natomiast w przyszłym 
roku chcielibyśmy zająć się remon-
tem zabytkowego muru przylegają-
cego do tej ulicy.

Jestem zadowolony, że wszystkie 
kluczowe inwestycje w Gminie są 
wykonywane za zgodą całej Rady.

Będziemy starali się realizować 
także drobniejsze inwestycje w tych 
sołectwach, w których sołtysi wyra-
żą zgodę na ich podjęcie.

W.W.: Rada Gminy podjęła już 
uchwałę o przystąpieniu Gminy 
Choczewo do Lokalnej Grupy Dzia-
łania ”Dorzecze Łeby”. Stowarzy-
szenie tworzą wszystkie gminy i 
miasta powiatu lęborskiego. Jeste-
śmy jedyną gminą spoza tego po-
wiatu. Czy ten fakt nie obniża na-
szej pozycji w tej grupie?

Wójt W. Gębka: 11 czerwca w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Wic-
ku odbyło się założycielskie spotka-
nie stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Łeby”, w którym 
wzięli udział samorządowcy powia-
tu lęborskiego – Burmistrz Miasta 
Lęborka Witold Namyślak, Bur-
mistrz Miasta Łeby Andrzej Strzech-
miński, Wójt Gminy Wicko Dariusz 
Waleśkiewicz, Wójt Gminy Cewi-
ce Jerzy Pernal, Wójt Gminy Nowa 
Wieś Lęborska Ryszard Wittke, Sta-
rosta Powiatu Lęborskiego Edmund 
Głombiewski, Wójt Gminy Choczewo 
Wiesław Gębka oraz przedstawiciele 
branży rybackiej, rolniczej, miesz-
kańcy i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Z naszej Gminy de-
legatami na spotkanie założycielskie 
byli również p. Jarosław Bach, p. Syl-
wia Jędruch, p. Krzysztof Łasiński i 
p. Stefan Sieklicki. Dnia 09.07.2015 r. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dorzecze Łeby” zostało wpisa-
ne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powstanie nowej Lokalnej Grupy 
Działania ma dać nowe możliwo-
ści dla rozwoju turystki regionalnej, 
promocji regionu, wspierania cieka-
wych inicjatyw. Ma również pomóc 
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rolnikom, rybakom i potencjalnym 
przedsiębiorcom w zakładaniu dzia-
łalności gospodarczej, w podnosze-
niu kwalifikacji, jak również w ubie-
ganiu się o środki pomocowe z Unii 
Europejskiej.

Prezesem Zarządu został p. Ryszard 
Wenta z Lęborka. Natomiast cieszy 
mnie fakt, że członkiem Zarządu, a 
jednocześnie wiceprezesem wybrany 
został radny Rady Gminy Choczewo 
p. Krzysztof Łasiński, a członkiem 
komisji rewizyjnej został nasz przed-
siębiorca p. Jarosław Bach. Oznacza 
to, że pozostali sygnatariusze Stowa-
rzyszenia poważnie traktują nasze 
członkostwo i nasz status jest równo-
rzędny z pozostałymi samorządami. 
Otrzymaliśmy propozycję wstąpie-
nia do Grupy w roli członka zało-
życiela, co stawia nas w korzystnej 
sytuacji. Jesteśmy ważnym partne-
rem ze względu na dobry „wskaźnik 
rybackości”, położenie, walory przy-
rodnicze, turystyczne oraz rolnicze. 
Te czynniki mają znaczny wpływ na 
przyznane przez Urząd Marszałkow-
ski wsparcie finansowe.

Obecnie LGD jest na etapie przy-
gotowania wniosku o wsparcie 
przygotowawcze, opracowania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju oraz orga-
nizacji pracy biura LGD, ustalenia 
regulaminów i innych koniecznych 
do funkcjonowania Stowarzyszenia 
dokumentów. Czynnościami tymi 
zajmuje się Zarząd przy bardzo wy-
datnym wsparciu miasta Łeba i oso-

bistym zaangażowaniu burmistrza 
Andrzeja Strzechmińskiego.

Mam nadzieję, że Stowarzyszenie 
LGD „Dorzecze Łeby” będzie się rozwi-
jać i z sukcesami służyć mieszkań-
com. O postępach w działalności LGD 
będziemy sukcesywnie informować, 
a osoby zainteresowane członko-
stwem i działalnością w Stowarzy-
szeniu proszę o kontakt. Uruchomio-
no już także stronę internetową 
„Dorzecza Łeby”, gdzie można zna-
leźć bieżące informacje.

W.W.: Jest Pan orędownikiem 
działań prozdrowotnych wśród 
młodzieży szkolnej. Ostatnio prze-
prowadzono dwa badania kontrol-
ne w tej grupie. Jakie nasuwają się 
wnioski?

Wójt W. Gębka: W dniach od 18 
maja do 26 czerwca 2015 roku prze-
prowadzono badania wad postawy 
ciała u dzieci z Gminy Choczewo. 
Lekarz ortopeda przebadał 400 dzie-
ci uczęszczających do klas „O” i ”1-6” 
Szkoły Podstawowej oraz Przedszko-
li.

Natomiast od 10 marca do 23 czerw-
ca przeprowadzano badania stoma-
tologiczne u dzieci z naszej Gminy. 
Przeprowadzenie ww. badań miało 
na celu zorientowanie się jaki jest 
stan zdrowia dzieci z terenu Gminy 
Choczewo.

Jeśli chodzi o wyniki badań orto-
pedycznych, które wykazały 90 % 
badanych dzieci ze skrzywieniem 

kręgosłupa, to jest to zapewne wynik 
niskiej aktywności ruchowej dzie-
ci i spędzania wolnego czasu przed 
komputerami i telewizorem.

W wynikach badań stomatologicz-
nych zaskakuje fakt, że na 221 prze-
badanych dzieci, 20 % z nich było po 
raz pierwszy u stomatologa. Zasko-
czeniem jest również ilość dzieci z 
ubytkami próchnicowymi, a także 
zauważona podczas badania niedo-
stateczna higiena jamy ustnej u ba-
danych dzieci.

Zaproponuję spotkanie stomatolo-
ga ze wszystkimi radnymi, na któ-
rym zostaną przedstawione wyniki 
badań stomatologicznych, abyśmy 
zdecydowali o przeznaczeniu środ-
ków na zadbanie o zdrowie naszych 
dzieci.

Mam świadomość, że stan zdro-
wotny młodych ludzi ma ogromne 
znaczenie dla ich rozwoju i osią-
gania życiowych sukcesów. Jest w 
tej dziedzinie wiele do zrobienia, 
ale duży nacisk musimy położyć na 
profilaktykę i edukację. To żmudny 
proces, ale ogromny kapitał, który 
będzie procentował w przyszłości. Do 
osiągnięcia sukcesu potrzebne jest 
jednak współdziałanie wielu pod-
miotów, a właściwie najważniejsze 
jest nabycie pewnych nawyków ży-
wieniowych, higienicznych, rekre-
acyjno-sportowych. To zadanie dla 
nas wszystkich.

BADANIA WAD POSTAWY U DZIECI Z GMINY 
CHOCZEWO

Dzięki finansowemu wsparciu 
FUNDACJI PGE – Energia z serca i 
Gminy Choczewo w dniach od 18 
maja do 26 czerwca 2015 roku prze-
prowadzono badania wad postawy 
ciała u dzieci z Gminy Choczewo. 

Projektem objęto ok. 500 dzieci 
urodzonych w latach 2002-2015, czy-
li uczęszczających  do klas „O” i ”1-6” 
Szkoły Podstawowej oraz Przedszkoli 
z terenu Gminy Choczewo.

Badania przeprowadził lekarz spe-
cjalista II stopnia w zakresie orto-
pedii i traumatologii narządu ruchu 
Piotr Drabarek w budynku Szko-
ły Podstawowej w Choczewie oraz 
Szkoły Podstawowej w Ciekocinie.

Badania obejmowały:
• badanie ortopedyczne lekarza – 

ocena postawy z zaznaczeniem 
punktów określających położenie 
struktur anatomicznych w obrębie 

pleców i kręgosłupa,
• komputerowe badanie kręgosłupa  

aparatem Mora,
• badanie podoskopowe (stóp).

Z badań skorzystało 400 dzieci. W 
trakcie badań wyłoniono:
• 358 osób ze skrzywieniem kręgo-

słupa, co stanowi 90% grupy bada-
nych,

• 276 dzieci z płaskostopiem – wy-
magających wkładek ortopedycz-
nych i stosowanej gimnastyki, co 
stanowi 69% grupy badanych,

• 19 dzieci z koślawością stępów -  
wymagających stosownego zaopa-
trzenia we wkładki i częstszej kon-
troli ortopedycznej, co stanowi 5% 
grupy badanych.

Dodatkowo wyłoniono 27 osób, któ-
rym zlecono konsultacje z lekarzem 

ortopedą w Gminnym Ośrodku Zdro-
wia w Choczewie, celem wykonania 
stosownej diagnostyki.

Każdy z rodziców otrzyma kartę z 
wynikami badań dziecka z zalece-
niami dalszego postępowania.

Diagnoza i przedstawienie wad 
w konkretnych liczbach daje nam 
możliwość obiektywnego kontrolo-
wania ewentualnej wady postawy 
przez samego rodzica, a także kon-
trolę skuteczności gimnastyki ko-
rekcyjnej. Możliwość prawidłowego 
ukierunkowania i intensyfikowania 
leczenia w odpowiednim czasie i for-
mie.

Kierownik GOZ
/-/ Elżbieta Wojciechowska
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GRUPA BA-
DANIA

DZIECI 
BEZ 

PRÓCH-
NICY

UBYTKI 
PRÓCH-
NICO-
WE W 

ZĘBACH 
MLECZ-

NYCH

UBYTKI 
PRÓCHNI-
COWE W 
ZĘBACH 
STAŁYCH

ZĘBY 
MLECZ-
NE DO 

USUNIĘ-
CIA

ZĘBY 
STAŁE DO 
USUNIĘ-

CIA

PIERW-
SZY RAZ U 
STOMA-
TOLOGA

PŁYTKA 
NAZĘBNA 
BAKTE-
RYJNA

KA-
MIEŃ 
NA-

ZĘBNY

WADA 
ZGRY-

ZU

NIE-
DOSTA-
TECZNA 
HIGIENA 

JAMY 
USTNEJ

SZKOŁA 
CIEKOCINO 
DZIECI: 5, 6, 
7, 8, 9 LAT 38 

DZIECI

BADANIE 
10.03.2015

S1

1 173 57 0 0 1+1 10 0 6 19

SZKOŁA CIE-
KOCINO

DZIECI: 9, 
10, 11, 12, 

13, 14 LAT 21 
DZIECI

BADANIE 
17.03.2015

1 20 80 0 8 1 9 2 8 16

PRZEDSZKO-
LE SAMO-
RZĄDOWE 

CHOCZEWO 
DZIECI: 3, 
4, 5, 6 LAT 
DZIECI 17 
BADANIE 
14.04.2015

1 112

BRAK 
ZĘBÓW 

STAŁYCH 
(UWAGA 
JESZCZE 
NIE WY-
RŻNIĘTE)

0 0 12 10 0 5 12

PRZEDSZKO-
LE SAMO-
RZĄDOWE  
DZIECI: 3, 
4 5, 6 LAT 
DZIECI 21

BADANIE 
21.04.2015

1+1 67 2 1 0 8 8 0 0 7

SZKOŁA 
CHOCZEWO 
DZIECI: 5, 6 
LAT DZIECI 
19 BADANIE 
05.05.2015

0 127 17 0 0 0 5 0 4 7

SZKOŁA 
PODSTA-
WOWA 

CHOCZEWO 
DZIECI : 5, 6 
LAT DZIECI 
26 BADANIE 
12.05.2015

1 109 3 9 0 18 2 0 5 5

PRZEGLĄDY STOMATOLOGICZNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W GMINIE CHOCZEWO
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GRUPA BA-
DANIA

DZIE-
CI BEZ 

PRÓCH-
NICY

UBYTKI 
PRÓCH-
NICO-
WE W 

ZĘBACH 
MLECZ-

NYCH

UBYTKI 
PRÓCH-
NICO-
WE W 

ZĘBACH 
STAŁYCH

ZĘBY 
MLECZ-
NE DO 
USU-

NIĘCIA

ZĘBY 
STA-
ŁE DO 
USU-

NIĘCIA

PIERW-
SZY RAZ 
U STO-
MATO-
LOGA

PŁYTKA 
NAZĘB-
NA BAK-
TERYJNA

KAMIEŃ 
NAZĘB-

NY

WADA 
ZGRY-

ZU

NIEDOSTA-
TECZNA HI-
GIENA JAMY 

USTNEJ

SZKOŁA 
CHOCZE-
WO DZIECI: 
7,8,9,11 LAT 
DZIECI 9 
BADANIE 
19.05.2015

S1

0 29 6 0 0 0 3 0 4 5

SZKOŁA 
CHOCZE-
WO DZIECI: 
7,8,9,11 LAT 
DZIECI 18 
BADANIE 
02.06.2015

0 78 42 1 0 0 10 1 2 12

SZKOŁA 
CHOCZEWO 
DZIECI: 6,7,8 
LAT DZIECI 
29 BADANIE 
16.06.2015

0 107 53 0 0 2 11 0 8 15

SZKOŁA 
CHOCZE-
WO DZIECI: 
9,10,12 LAT 
DZIECI 23 
BADANIE 
23.06.2015

0 59 73 6 2 3 20 5 11 23

W SUMIE ZBADANO 221 DZIECI

WNIOSKI:

1. 20% DZIECI W WIEKU 5-11 LAT BYŁO PIERWSZY RAZ U STOMATOLOGA

2. POTRZEBA ZAŁOŻENIA LEKÓW PRZECIW PRÓCHNICY W SUMIE W 144 ZĘBACH W GRUPIE 
221 DZIECI

3. PRÓCHNICA KWITNĄCA W WIEKU 9,10,11 LAT

4. PROFILAKTYKA – DLA KAŻDEJ GRUPY PRZEPROWADZIŁAM POGADANKĘ I INSTRUKTAŻ 
PRAWIDŁOWEGO SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW

INWESTYCJE NA TERENIE GMINY LIPIEC 2015
1. Ulica Kusocińskiego w Choczewie
Zakończył się pierwszy etap prac 

związanych z remontem ulicy Kuso-
cińskiego w Choczewie.

Generalny Wykonawca, firma 
„Dromos” z Kartuz zakończyła prace 
związane z montażem kanalizacji 
deszczowej w ulicy.

Wzniesienie przy pierwszym progu 
zwalniającym, od ulicy Pierwszych 
Osadników, zabezpieczone słupkiem 
ostrzegawczym spowodowane jest 
wypoziomowaniem górnej płaszczy-
zny studzienki kanalizacji deszczo-
wej.

Tutejszy Urząd prosi o zachowanie 

szczególnej ostrożności na całym od-
cinku, a w szczególności przy tym 
wzniesieniu, ponieważ przejazd w 
tym miejscu zwężony jest o połowę.

2. SUW Lublewko
Rozpoczęło się ogłoszenie zamó-

wienia publicznego dotyczące zada-
nia „Rozbudowa sieci wodociągowej 
Lublewo – Lublewko - Starbienino 
ze stacją SUW w Lublewku – dokoń-
czenie inwestycji”. W zakresie pracy 
przy tym zadaniu jest wyposażenie 
całej stacji uzdatniania wody w tech-
nologię, dokończenie prac związa-
nych z zagospodarowaniem terenu, 
jak również wyposażenie stacji w 

zdalny monitoring pracy urządzeń. 
Planowane rozpoczęcie prac - po-

czątek sierpnia 2015 r.
3. Remont dróg asfaltowych w Jac-

kowie i Gościęcinie
Rozpoczęło się ogłoszenie zamó-

wienia publicznego dotyczące zada-
nia „Przebudowa drogi gminnej nr 
106002G w miejscowości Jackowo 
(etap I) oraz drogi gminnej nr 106010 
w miejscowości Gościęcino w zakre-
sie odtworzenia nawierzchni bitu-
micznej”.

Planowane rozpoczęcie prac - poło-
wa sierpnia 2015 r.
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GOLFEM UDERZYŁ W DRZEWO

W piątek 26.06.2015 r. po południu 
dyżury Komendy Powiatowej Poli-
cji w Wejherowie otrzymał zgłosze-
nie dotyczące wypadku drogowego, 
do którego doszło na trasie pomię-
dzy miejscowościami Gardkowice 
– Łętowo. Na miejsce pojechali poli-
cjanci, którzy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, przeprowadzili oględziny 
oraz wyjaśniali okoliczności wypad-
ku. Z wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że 55-latek kierujący 
volkswagenem golf na łuku drogi, 
z nieustalonej przyczyny, zjechał 
na przeciwległy pas ruch i uderzył 
w przydrożne drzewo. Mundurowi 
sprawdzili trzeźwość kierowcy, ba-
danie to potwierdziło, że był trzeźwy. 
Ranny kierowca został przetranspor-
towany do szpitala.

DEBATA Z MIESZKAŃCAMI GMINY 
CHOCZEWO

W piątek 26.06.2015 r. o godzinie 
17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Cho-
czewo w Sali Centrum Informacji 
Turystycznej odbyła się debata spo-
łeczna poświęcona tematyce bez-
pieczeństwa na terenie Gminy Cho-
czewo. Organizatorem debaty była 
Komenda Powiatowa Policji w Wej-
herowie oraz Komisariat Policji w 
Gniewinie. W debacie uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu Gminy oraz 
jej mieszkańcy.

Celem debaty było zdiagnozowanie 
potrzeb i oczekiwań społeczeństwa 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 
Spotkanie z mieszkańcami pozwoliło 
na wymianę informacji między Poli-
cją a mieszkańcami poszczególnych 
miejscowości gminy o istniejących 
problemach czy też zagrożeniach, 
dzięki czemu teraz zostaną wypraco-
wane wspólnie metody ich elimino-
wania.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

Szanowni Państwo!
W ostatnim okresie Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Choczewie 
aktywnie uczestniczył w różnego ro-
dzaju akcjach kulturalnych i chary-
tatywnych.

12 czerwca 2015 r. przy współpra-
cy z firmą PGE EJ 1, mieliśmy okazję 
zorganizować dla 48 dzieci z terenu 
Gminy Choczewo wycieczkę na wy-
stawę klocków LEGO. Wystawa odby-
ła się w Gdańsku na terenie stadionu 
PGE Arena. Szczególne podziękowa-
nia kieruję dla Pana Przemysława 
RÓG z Lokalnego Punktu Informacyj-
nego w Choczewie za pomoc w orga-
nizacji i osobisty udział w wycieczce.

18 czerwca nagrodziliśmy zwy-
cięzcę konkursu na Graficzne Logo 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Choczewie. Komisja uzna-
ła, że laureatem konkursu została 
Karolina KORTH z Choczewa, która 
w nagrodę otrzymała laptopa. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali nagrody 

pocieszenia w postaci słuchawek 
bezprzewodowych. Serdecznie dzię-
kuję za okazaną pomoc i wsparcie 
finansowe sponsorom: Panu Rafało-
wi i Małgorzacie FETTA – Restauracja 
„Kasztanowy Gościniec” i „Stolemo-
wa Grota”, Panu Jurkowi JĘDRUCH 
– Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Jędruś”, Panu Szymonowi ZNAMI-
ROWSKIEMU – Pracownia Grawerska 

„Studio Delta” i Panu Ra-
fałowi KĘDZIORA – Fir-
ma „Wikęd”. Patronat 
nad konkursem objął 
Wójt Gminy Choczewo.

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Cho-
czewie wspiera również 
lokalne inicjatywy. Pod-
czas ostatniego festynu 
charytatywnego zorga-
nizowanego przez Cho-
czewskie Stowarzysze-
nie „Promyk Nadziei”, 
który odbył się 05 lip-
ca 2015 r. w Kopalinie, 
przekazaliśmy na licy-
tację koszulki z autogra-
fami Mistrza Olimpij-
skiego w łyżwiarstwie 
szybkim Zbigniewa 
Bródki, panczenistki 
brązowej medalistki IO 

w Vancouver Luizy Złotkowskiej oraz 
byłego trenera reprezentacji Polski i 
obecnego komentatora sportowego 
Andrzeja Strejlau. Mamy nadzieję, że 
pieniądze pozyskane z licytacji przy-
czyniły się do osiągnięcia zamierzo-
nego celu.

Wszyscy doskonale wiedzą, że już 
jesteśmy prawie w połowie waka-
cji i powoli trzeba myśleć o przygo-
towaniu „wyprawki” do szkoły dla 
naszych pociech. Właśnie dlatego, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Choczewie postanowił zorganizo-
wać zbiórkę przyborów szkolnych 
dla najbardziej potrzebujących dzieci 
z terenu gminy Choczewo pod ha-
słem „Plecak pełen uśmiechu”. Li-
czymy na Państwa wyrozumiałość, 
zaangażowanie i okazanie dobrego 
serca w naszej akcji. Dla nas czasami 
to niewiele, a dla tych dzieci to praw-
dziwa i szczera radość. Wszystkie 
informacje na temat zbiórki zawar-
te są w plakacie reklamowym. Miło 
nam jest poinformować Państwa, że 
patronat nad tak zaszczytnym celem 
objął Wójt Gminy Choczewo.

Z poważaniem i pozdrowieniami
Kierownik Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Choczewie
Danuta Karmazy
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    PPaattrroonnaatt  aakkccjjii  WWóójjtt  GGmmiinnyy  CChhoocczzeewwoo  



s. 11WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną

mammografię!

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu 

LUX MED Diagnostyka  zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na  bezpłatne badania

mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 

29 lipca 2015 r.

w Choczewie przy Gminnym Ośrodku Zdrowia,  

ul. Pierwszych Osadników 39.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 

 50 – 69 lat 

Badanie  w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania  Raka  Piersi  jest  bezpłatne,

refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet,

które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane

skierowanie lekarskie. Więcej Informacji o badaniach na stronie www.mammo.pl 

 40 – 49 oraz 70 – 75 lat 

Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w

ramach  Populacyjnego  Programu  Wczesnego  Wykrywania  Raka  Piersi”  współfinansowanego  z

funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Wymagane  jest  skierowanie  lekarskie od  lekarza  dowolnej  specjalizacji.  Więcej  Informacji  o

badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl 

Na  badania  w  ramach  obu  programów  prosimy  o  wcześniejszą

rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w

tygodniu. 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji

każdej  piersi.  Badania  nie  należy  się  obawiać,  ponieważ  promieniowanie,  które  emituje  jest  nie

większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków

oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one

wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
INTRA Diagnostyka Słuchu

tel. 22 219 62 82
12 sierpnia 2015 r.
Miejsce badań i zapisów:

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W CHOCZEWIE

tel. 58 676-32-22,
58 676-35-08

od godz. 12.00 do 17.00
Zapraszamy pacjentów dorosłych z problemami słuchu oraz 

użytkowników aparatów słuchowych
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GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w drugi i czwarty po-

niedziałek każdego miesiąca, w godz. 15.00 - 17.00 do budynku Urzędu Gminy w Choczewie przy ul.

Pierwszych Osadników 17, tel. 782 662 225 

ZADANIA GMINNEGO PUNKTU
 KONSULTACYJNEGO:

 motywowanie  osób  uzależnionych,

jak i  współuzależnionych do podję-

cia  psychoterapii  w  placówkach  le-

czenia  uzależnienia,  kierowanie  do

leczenia specjalistycznego,

 motywowanie  osób  pijących  ryzy-

kownie  i  szkodliwie,  ale  nieuzależ-

nionych,  do  zmiany  szkodliwego

wzoru picia,

 udzielanie  wsparcia  osobom po za-

kończonym  leczeniu  odwykowym

(np. poprzez rozmowy podtrzymują-

ce, uruchomienie przy punkcie gru-

py wsparcia  dla osób po zakończo-

nym  leczeniu  w  placówce  odwyko-

wej),

 rozpoznawanie  zjawiska  przemocy

domowej,  udzielanie  stosownego

wsparcia  i  informacji  o  możliwości

uzyskania pomocy i  powstrzymania

przemocy,

 inicjowanie  interwencji  w  przypad-

ku diagnozy przemocy domowej,

 gromadzenie  aktualnych  informacji

na temat dostępnych miejsc pomocy

i kompetencji poszczególnych służb i

instytucji  z  terenu  gminy,  powiatu,

województwa,  które  powinny  być

włączone  w  systemową  pomoc  dla

rodziny,

 rozpoznawanie  innych  zagrożeń  i

patologii,

 prowadzenie profilaktycznej działal-

ności edukacyjnej i informacyjnej,

PUNKT KONSULTACYJNY PRZEZNACZONY JEST GŁÓWNIE DLA OSÓB:

 znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej,

 z problemami rodzinnymi,

 uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

 współuzależnionych (rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym)

 osób z syndromem DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,

 dotkniętych przemocą itp.,

 niepotrafiących sobie także poradzić z szeregiem innych problemów

Nie musisz już samotnie zmagać się ze swoimi problemami.
Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną

pomoc.
Pomoc w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym udzielana jest bez-

płatnie. 
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IV MARATON WROTKARSKI O PUCHAR WÓJTA 
GMINY CHOCZEWO

Przy deszczowej pogodzie odbył 
się IV Maraton Wrotkarski o Puchar 
wójta gminy Choczewo. Zawody za-
liczane były do Długodystansowego 
Pucharu Polski i Pucharu Kaszub. Nie 
mogło więc zabraknąć czołówki pol-
skich wrotkarzy, i tak na linii startu 
wśród pań stanęły Aleksandra Goss, 
najlepsza polska wrotkarka i Kinga 
Zielińska, która prowadzi w klasyfi-
kacji Pucharu Kaszub. Wśród panów 
-elita: Bartosz Chojnacki, Wojciech 

Baran i Konrad Tatarata.
Dzieci startowały na dystansach 

600 i 1000 metrów, i tylko najdziel-
niejsi stanęli na starcie by w deszczu 
pokonać dystans. Dla typowo amato-
rów organizator wprowadził dystans 
połowę krótszy liczący 21 km.

Na Facebook’u trasę tegorocznych 
choczewskich zmagań internauci 
nazwali „Sparta”, a to ze względu na 
długi i męczący podjazd, i taki sam 
zjazd. Pętla zawodów biegła od przy-

stanku PKS do ronda w Żelaźnie, i li-
czyła 5,5 km. Łatwo więc policzyć, iż 
do pokonania 42 km trzeba było się 
wdrapać na górkę aż 8 razy.

W przyszłym roku, dla amatorów 
poprowadzimy trasę po odcinkach 
płaskich.

Poniżej linki do stron ze zdjęciami i 
wynikami tegorocznych zmagań.

Dzieci do lat 12 (ok. 600m): 
http://www.domtel-sport .pl/

insidethecode/files/6006-pl.pdf 
Dzieci do lat 16 (ok. 1km):

http://www.domtel-sport .pl/
insidethecode/files/6007-pl.pdf 
Półmaraton (21km):

http://www.domtel-sport .pl/
insidethecode/files/6008-pl.pdf 
http://www.domtel-sport.pl/in-
s ide thecode/ f i l es /6009-p l .pdf 
Maraton (42km):

http://www.domtel-sport .pl/
insidethecode/files/6010-pl.pdf 
http://www.domtel-sport.pl/in-
s i d e t h e c o d e / f i l e s / 6 0 1 1 - p l . p d f 
Relacja TTM:

http://www.telewizjattm.pl/dzie-
n/2015-06-22/34249-maraton-rolkar-
ski-w-choczewie.html?play=on

SURFCASTING W CHOCZEWIE
Magiczna plaża w Lubiatowie już 

nieraz była miejscem interesujących 
wydarzeń kulturalnych, 11 lipca tu-
ryści mieli okazję uczestniczyć w 
zawodach połowu ryb morskich tzw. 
surfcastingu wykonywanego przez 
Kadrę Narodową powyższej dyscypli-
ny podczas festynu „Choczewo- rybą 
i piaskiem pisane”.

Interesujące spotkanie jest wy-
nikiem współpracy Urzędu Gminy 
Choczewo i Sportowego Klubu Węd-
karstwa Morskiego „Pomuchel Lę-

bork”. Jak twierdzi Prezes Koła pan 
Adam Grabczyk: „Surfcasting jest po-
pularną dyscypliną na świecie, u nas 
uprawiana od niedawna zyskuje co-
raz więcej zwolenników. Większość 
klubów morskich związanych jest z 
Polskim Związkiem Wędkarskim i 
właśnie stąd wywodzi się Kadra Na-
rodowa w surfcastingu. Dyscyplinę 
może uprawiać praktycznie każdy 
wystarczy wykupić kartę w Urzędzie 
Morskim. [...] Plaże w gminie Cho-
czewo są bardzo dobrymi terenami 

do uprawiania tej wymagającej dzie-
dziny sportu, a Festyn był doskonałą 
okazją do zaprezentowania i promo-
wania surfcastingu w Gminie Cho-
czewo”.

Po zakończeniu pokazów wędkar-
stwa morskiego zainteresowani mo-
gli uczestniczyć w rozrywkowej czę-
ści festynu, która miała miejsce na 
boisku sportowym w Kopalinie. Pod-
czas zabawy nie zabrakło doskonałe-
go jedzenia: wędzonej ryby, gołąbków 
oraz zupy rybnej, przygotowanych  

http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6006-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6006-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6007-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6007-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6008-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6008-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6009-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6009-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6010-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6010-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6011-pl.pdf
http://www.domtel-sport.pl/insidethecode/files/6011-pl.pdf
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-06-22/34249-maraton-rolkarski-w-choczewie.html?play=on
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-06-22/34249-maraton-rolkarski-w-choczewie.html?play=on
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-06-22/34249-maraton-rolkarski-w-choczewie.html?play=on
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przez wędkarzy jak i gminne Koła 
Gospodyń Wiejskich. Panie z Sasina, 
Kierzkowa i Choczewa przygotowały 
prawdziwą ucztę.

Nie zabrakło stoiska edukacyjnego 
energetyki atomowej PGE EJ1, które 
jak zawsze cieszyło się dużym zain-
teresowaniem. Turyści brali udział w 
konkursach, zawodach sportowych 
w piłkę siatkową oraz nożną. Moż-
na było również poćwiczyć na macie 
wraz z profesjonalnym instruktorem 
fitness.

Czas umilały występy lokalnych 

artystów Michała Hayko Hajkowi-
cza, Aleksandry Łasińskiej oraz gru-
py młodych muzyków z Lęborka „No 
i fajnie”. Organizatorzy przygotowali 
konkursy z nagrodami związane z 
tematyką morsko – wędkarską. Wy-
darzenie prowadził Sekretarz Gminy 
pan Robert Lorbiecki.

„Choczewo – rybą i piaskiem pisa-
ne” było pierwszą tego typu imprezą 
związaną z promowaniem wędkar-
stwa morskiego na terenie gminy, 
duże zainteresowanie turystów oraz 
ogromny sukces organizacyjny spo-

wodował, że kolejna edycja jest pla-
nowana również w przyszłym sezo-
nie letnim.

Z tego miejsca organizatorzy pra-
gną podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do współrealizacji 
tego wydarzenia: Zarządowi spółki 
PGE EJ1, panu Jerzemu Czerwionka 
wł. PPHU Czermar S.C., panu Andrze-
jowi Majtaczowi wł. MAGIS, panu Jó-
zefowi Langer wł. Piekarni „Mateusz” 
w Choczewie oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Choczewa i Kopalina.

J. Tatak-Flis
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BALTICA EQUESTRIAN SUMMER TOUR 2015

W dniach od 28 lipca do 9 sierpnia 
2015 roku w Stadninie Koni Cieko-
cinko odbędzie się kolejna – trzecia 
edycja międzynarodowych zawodów 
w skokach przez przeszkody BALTICA 
EQUESTRIAN TOUR pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego. Patronat nad tym presti-
żowym wydarzeniem objęli także: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Wojewoda Pomorski oraz Marszałek 
Województwa Pomorskiego.

Przez dwa tygodnie od wtorku do 
czwartku zostaną rozegrane kon-
kursy młodych koni, a od piątku do 
niedzieli konkursy Srebrnej i Złotej 
Rundy. Łączna pula nagród BALTICA 
EQUESTRIAN TOUR wynosi 274,400 
Euro.

W zawodach wezmą udział uznani 
zawodnicy, między innymi: Janne 
Friedrike Meyer – zwyciężczyni CHIO 
Grand Prix Aachen w 2011, Abdullah 
al Sharbatly, Piergiorgio Bucci, Lo-
renzo de Luca, Lieven Devos – Mistrz 
Belgii z 2009 roku, Tim Gredley, Ca-
meron Hanley, Cindy van der Straten 
z Belgii, Jur Vrieling - jeden z najlep-
szych holenderskich zawodników, 

zajmujący aktualnie 16 miejsce w FEI 
Longines Ranking.

Oprócz przeżyć sportowych, orga-
nizatorzy przygotowali dla Gości do-
znania kulinarne w restauracjach 
Pałacu Ciekocinko oraz wrażenia 
artystyczne - koncert recitalowy 
formacji muzycznej Włodek Pawlik 

TRIO, którego lider jest jedynym pol-
skim laureatem nagrody GRAMMY.

Wejściówki do nabycia u organi-
zatorów w cenie od 15 zł – dzień po-
wszedni do 90 zł – karnet 6-dniowy.

Serdecznie zapraszamy na Balti-
ca Tour Summer 2015!

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W KOPALINIE
W niedzielę dnia 05 lipca 2015 r. na 

boisku sołeckim w Kopalinie, gmina 
Choczewo odbyło się „Spotkanie in-
tegracyjne” dla osób niepełnospraw-
nych, ich opiekunów, mieszkańców 
Gminy Choczewo oraz turystów. 
Wydarzenie miało wymiar charyta-
tywny i zostało objęte honorowym 
patronatem Ministerstwa Ochrony 
Środowiska oraz wójta gminy Cho-
czewo, dzięki czemu nie zabrakło 
atrakcji.

Reprezentant Ministerstwa Ochro-
ny Środowiska podsekretarz Sławo-
mir Brodziński przybył na spotkanie 
wraz z żoną oraz asystentką. Mini-
sterstwo ufundowało wiele interesu-
jących upominków, a minister wraz 
z asystentką przeprowadzili konkurs 
ekologiczny dla dzieci i młodzieży, 
w którym wszyscy uczestnicy zosta-
li nagrodzeni. W spotkaniu wzięli 
udział także przedstawiciele firmy 

Lane Energy Poland z Warszawy, 
którzy również ufundowali nagrody 
rzeczowe, dzięki którym można było 
przeprowadzić licytację. Natomiast 
firma „Jutrzenka” z Bydgoszczy prze-

kazała słodycze, a członkowie Stowa-
rzyszenia maskotki dla dzieci. Do-
datkowo, na ręce Dyrektora Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Cho-
czewie minister Sławomir Brodziń-
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ski przekazał materiały edukacyjne 
dla młodzieży.

Celem spotkania była zbiórka pie-
niędzy na rzecz dziecka niepełno-
sprawnego, które otrzyma łazienkę 
z pełnym oprzyrządowaniem przy-
stosowanym do potrzeb osoby nie-
pełnosprawnej. Do licytacji włączyli 
się także radni Gminy Choczewo, 
Nadleśnictwo Choczewo oraz inni 
sponsorzy, którym nie jest obojętny 
los niepełnosprawnych. Wydarze-
niu towarzyszyły również rozmaite 
atrakcje. Odbyły się liczne konkur-
sy, które prowadził między innymi 
Radny Krzysztof Łasiński z małżon-
ką, Andrzej Lesnau i Ania Kędziora, 
gry dla dzieci, występy artystycz-
ne, pokaz karate i nie tylko. Panie z 
Kół Gospodyń Wiejskich Choczewo, 
Kierzkowo i Sasino, a także członki-
nie naszego stowarzyszenia, przy-
gotowały przepyszne ciasta, pierogi 
i inne dania. Natomiast grochówkę, 
wraz z Paniami ugotował w szkole 
kucharz - Pan Krzysztof. Całe spotka-
nie poprowadził radny powiatowy, 
Sekretarz Gminy - Robert Lorbiecki.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za to, że pomimo straszliwego 
upału, poświęcili swój czas i byli ra-
zem z nami.

Chcemy także podziękować 
wszystkim sponsorom: p. Andrzejo-
wi i p. Iwonie Majtacz, właścicielom 
Masarni z Choczewa, p. Bogusławie i 
p. Józefowi Langer - Piekarnia Cho-
czewo, p. W. Laskowskiemu – sklep 
ABC, p. Mirosławie i p. Eugeniuszowi 
Lange - sklep „Melan”, oraz sołec-
twom: Ciekocino, Starbienino i Ko-
palino – Lubiatowo.

Dziękujemy także Oli Łasińskiej za 
piękny śpiew, Marcie Łaszewskiej i 
Zespołowi BMW.

Podziękowania kierujemy również 

do Księdza Proboszcza za piękne sło-
wo Boże, Scholi „Genezareth” z Cho-
czewa za piękny śpiew w kościele 
oraz za to, że mogliśmy stać przy 
kościołach w Osiekach, Choczewie 
i Kopalinie, aby zbierać do puszek 
pieniądze potrzebne na wykonanie 
łazienki dla dziecka niepełnospraw-
nego.

Dziękujemy naszym członkom, 
którzy stali z tymi puszkami, tj. Wie-
sławie Wróbel, Zigniewowi Kotera, 
Stefanowi Wice, Maksymilianowi 
Łuszkiewicz, Romanowi Witbrodt i 
Józefowi Świniarskiemu.

Dziękujemy także p. Tadeuszowi 
Pastusiak, który tak jak każdego roku 
włączył się w spotkanie i ufundował 
nagrody dla Pań, które piekły ciasta.

Chcemy poinformować, że dzięki 
Państwa ofiarności udało się zebrać 
2.150,00 zł i już rozpoczęliśmy prace 

murarskie, aby wykonać łazienkę. 
Jeśli ktoś chciałby wspomóc budowę 
tej łazienki, to może wpłacić pienią-
dze na konto Stowarzyszenia: KBS 
Wejherowo/Oddział Choczewo, n-ku: 
21 8350 0004 2602 0307 2000 0010.

Dziękujemy Dyrektorowi Gmin-
nego Zakładu Komunalnego w Cho-
czewie p. M. Rogaczewskiemu, za 
montaż zbiornika i podłączenie rur 
kanalizacyjnych na zewnątrz. Dzię-
kujemy Jarosławowi Czapiewskie-
mu za podjęcie się wykonania ła-
zienki dla Ani, gdyż sama z mamą 
nie udźwignęłaby tych wszystkich 
kosztów.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom, 
uczestnikom spotkania, sponsorom i 
zapraszamy na kolejne spotkanie za 
rok.

Zarząd
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List od czytelniczki z Koła Gospodyń
Wiejskich z Gminy Choczewo

W ostatnich „Wieściach Choczew-
skich” można było przeczytać o 
sukcesach kulinarnych pań z Cho-
czewskiego Stowarzyszenia Tury-
stycznego. Brawo!

Jednak artykuł pt. „XIV Pomorskie 
Targi Rolno-Przemysłowe Lubań 
2015” sprawił, że poczułyśmy się jesz-
cze bardziej odsunięte na boczny tor. 
Nie jest wielką sztuką brać udział 
w konkursach mając „wyrobioną 
markę”, a tym bardziej zgłaszając 
do konkursu wciąż te same potra-
wy, już wcześniej nagradzane. Bar-
dzo zabolało nas to, że tylko nielicz-
nych się faworyzuje… Cytat z „Wieści 
Choczewskich” nr 6 z czerwca 2015 
r.: „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…”

Nie wiem, do kogo mieć żal, że in-
formacja o konkursie w Lubaniu do-
tarła tylko do niektórych gospodyń… 
Może do panów: Przewodniczącego 
Rady Gminy Bronisława Nowaka i 
Andrzeja Wiśniewskiego, bo to im 
Zarząd Stowarzyszenia bardzo dzię-
kował za zorganizowanie wspania-
łego wyjazdu.

Odnosimy wrażenie, że konkurs 
był organizowany tylko dla wybra-

nych kobiet. My, nie należące do 
Choczewskiego Stowarzyszenia Tu-
rystycznego też reprezentujemy śro-
dowisko wiejskie, bo działamy w 
Kole Gospodyń Wiejskich.

Najważniejsze, że też potrafimy 
smacznie gotować! Nasze gołąbki 
cieszyły się ogromnym powodze-
niem na Zawodach Baltica w Cieko-
cinku w 2014 r.

Już prosiłyśmy panią Elżbietę Bła-
żejewską o pomoc w wypełnieniu 
wniosku o wpis na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnic-
twa naszej wspaniałej potrawy.

Traktujcie chociaż mniej więcej 
wszystkich tak samo.

K.G.W.

WARSZTATY TERAPII  ZAJĘCIOWEJ W LUBIATOWIE

NASZE WSPOMNIENIA Z KRAKOWA…
W dniach od 5.06 .15 r do 9 .06. 15 r. 

podopieczni Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Lubiatowie udali się do Kra-
kowa na 11. Festiwal Zaczarowanej 
Piosenki im. Marka  Grechuty i 12. 
Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwy-
ciężać Mimo Wszystko’”.

Pogoda dopisała i humory! Świet-
nie się bawiliśmy: w pierwszym 
dniu pobytu zwiedzaliśmy Sukienni-
ce, podziwialiśmy Kościół Mariacki, 
spacerowaliśmy po Plantach i od-
wiedziliśmy sklep z wyrobami z cze-
kolady. W drugim dniu udaliśmy się 
wieczorem na koncert festiwalowy. 
Trzeciego dnia zwiedziliśmy starów-
kę Krakowa i Wawel, potem odpo-
czywaliśmy na Plantach. Zwiedzili-
śmy również dzielnicę żydowską na 
Kazimierzu i synagogę. Wieczorem 
udaliśmy się na kolejny koncert. 
Czwartego dnia pojechaliśmy do Ko-
palni Soli w Wieliczce.

Wyjazd bardzo nam się podobał, 
panowała sympatyczna atmosfera. 
Przywieźliśmy dużo pamiątek oraz 
zdjęć! Spotkaliśmy wiele znanych 
osób - aktorów i piosenkarzy. Chęt-
nie wrócimy jeszcze kiedyś do Kra-
kowa!

Roman Wittbrodt
- podopieczny WTZ Lubiatowo

W Krakowie podobał mi się kon-
cert. Było fajnie, jak śpiewały dzieci 
i dorośli. Tańczyliśmy z dziewczy-
nami. Było wesoło! W Krakowie była 

piękna pogoda i tak gorąco. Byliśmy 
na Wawelu i w Kopalni Soli.

Damian Piernicki
– podopieczny WTZ Lubiatowo
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Niby pochmurno, a jednak bez 
deszczu. W takiej właśnie aurze prze-
biegała druga wycieczka podopiecz-
nych WTZ Lubiatowo, która została 
zorganizowana w ramach projektu 
„Wycieczki nie tylko dla pełnospraw-
nych” złożonego przez Stowarzysze-
nie For Baltic oraz grupę nieformal-
ną Jesteśmy różni ale sobie równi.

Tym razem udaliśmy się do Par-
ku Rekreacyjno – Edukacyjnego Sea 
Park w Sarbsku, gdzie mogliśmy po-
dziwiać i prowadzić konwersacje z 
Wielorybem Błękitkiem, który w za-
bawny i atrakcyjny sposób opowia-

dał nam o życiu waleni oraz zachęcał 
do wspólnych tańców, śpiewów i po-
gawędek. Dalej zwiedziliśmy Woliery 
z ptakami strefy przybrzeżnej, Park 
Miniatur Latarni Morskich, ogląda-
liśmy trening medyczno – sprawno-
ściowy fok oraz ich karmienie, a tak-
że przeżyliśmy morską przygodę w 
Oceanarium Prehistorycznym, gdzie 
na naszych uczestników czekała wy-
jątkowa niespodzianka.

Na koniec zrobiono nam wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie. Natomiast po 
powrocie do Warsztatu, w grupach 
wykonywaliśmy prace nawiązujące 

do odbytej wycieczki. Każdy z uczest-
ników miał przelać na papier to, co 
najbardziej mu utkwiło w pamięci.

Serdecznie dziękujemy Zespołowi 
Szkół w Choczewie oraz PKS Wejhe-
rowo za bezpłatne użyczenie autoka-
ru na wycieczkę do Sarbska w dniu 
24 czerwca br.

Projekt dofinansowany w ramach 
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, 
ze środków Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

KOLEJNA WYCIECZKA Z SERII „NIE TYLKO DLA 
PEŁNOSPRAWNYCH”
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WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO CHOCZEWKO

SOBÓTKA – POWITANIE LATA W KUROWIE

27.06.2015  r.  na  boisku  w  Kurowie  mieszkańcy  Sołectwa  Choczewko  powitali

nadejście  lata.  Zgodnie  z  Sobótkową  tradycją  nie  zabrakło  zabawy  i  uśmiechu  w

rytmach  muzyki,  natomiast  przy  ognisku  każdy  mógł  na  swój  sposób  upiec  sobie

kiełbaski.

Dziękuję wszystkim przybyłym, którzy swą obecnością doceniają szczere chęci i

trud osób organizujących takie spotkania.

Z poważaniem 

Sołtys

PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE
(…)

Tak to matki nam podały,
Same także z drugich miały,

Że na dzień świętego Jana
Zawżdy sobótka palana.

(…)
A teraz ten wieczór sławny

Święćmy jako zwyczaj dawny,
Niecąc ognie do świtania, 

Nie bez pieśni, nie bez grania!
                                     Jan Kochanowski

SOŁECTWO GOŚCIĘCINO

W dniu 6 czerwca 2015 r. na placu 
sołeckim przy stawie w miejscowości 
Gościęcino odbył się festyn rodzinny 
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Mamy w dniu swojego święta do-
stały od dzieci skromny upominek 
w postaci kolorowego kubeczka i 
bukietu pachnących konwalii. Na-
tomiast dzieci zostały obdarowane 
paczkami ze słodyczami, maskotka-
mi, lodami i pysznymi drożdżówka-
mi. Była możliwość skorzystania z 
wielu atrakcji, takich jak malowanie 
twarzy oraz przejażdżka bryczką i w 
siodle.

Dzięki atrakcjom przygotowanym 
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przez Sołtysa i Radę Sołecką, festyn 
stał się okazją do wspólnego świę-
towania nie tylko dla najmłodszych, 
ale i całych rodzin.

 Na naszej scenie prezento-
wał się Dj Szczepuś, który zapew-
nił wiele konkursów dla dzieci oraz 
wspaniałą zabawę. Po wyczerpującej 
zabawie można było zregenerować 
siły jedząc pyszne wypieki przygoto-
wane przez Panie z KGW Gościęcino, 
wspólnie grillować i zajadać frytki w 
otaczającej nas zieleni.

 Jako Sołtys Sołectwa Go-
ścięcino chciałabym podziękować 
wszystkim sponsorom, którzy przy-
czynili się do przygotowania naszego 
festynu.

Sołtys Sołectwa Gościęcino

„serce jest tym, czym ciepło słońca.
Ono daje życie…”

PODZIĘKOWANIE
DLA

Elektrowni Wiatrowej „Eco-Energy” Sp. z o.o. Gościęcino, B.J. Langer „Piekarnia Mateusz” 
Choczewo, „Frost Family” Maszewo koło Lęborka, C.K. Mejer, J.T. Nastaj, DJ Szczepuś, Danuta 
Chrzanowska sklep Tawęcino, Anny Blok, A.Z. Szafoni, B. Czaja, M. Czaja-Grablowska, W.W. 

Kaczmarek, R. Patok i O. Płotka za pomoc w organizacji.
Oraz Radzie Sołeckiej w osobach:

Sołtys – Grażyna Czaja
Członkowie – Patryk Patok i Mirek Płotka

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM

SOŁECTWO JACKOWO

WYJAZD NA BASEN

Pod koniec maja dzieci z naszego 
sołectwa Jackowo wyjechały na pły-
walnię krytą do Gniewina. Z tej oka-
zji skorzystało 14-oro dzieci. Wyjazd 
miał na celu oswojenie dzieci z wodą 
tuż przed wakacjami. Dziękuję Pani 
Marioli Bemka za pomoc w opiece 
nad dziećmi oraz rodzicom za zorga-
nizowaniu dojazdu.

WYCIECZKA SOŁECTWA
JACKOWO

Dnia 07. 06. 2015 r odbyła się wy-
cieczka sołecka. Dużą 54 osobową 
grupą wyruszyliśmy w stronę Szym-
barku. Dzieciom dla zabicia czasu 
rozdane zostały paczuszki ze sma-
kołykami na drogę. Gdy przybyliśmy 
na miejsce czekał na nas Pan prze-
wodnik, który opowiadał nam i po-
kazywał jak wyglądał dom sybiraka, 
dom Kaszuba, pociąg którym prze-

wożono jeńców na Syberię i dom do 
góry nogami. Będąc w bunkrze mie-
liśmy okazję poczuć się jak osoby, 
które przeżyły naloty podczas wojny. 
Na dzieci czekał park linowy oraz 
świat bajek.

Żeby do końca wykorzystać ten 
dzień, w drodze powrotnej pojecha-
liśmy do Parku Miniatur, w któ-
rym mieliśmy okazję zmierzyć się 
z największymi i najpiękniejszymi 
budowlami, czując się jak Guliwer. 
Chwila przerwy na kawkę dla rodzi-
ców, oczywiście przez dzieci wyko-
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rzystana na zabawę na placu zabaw. 
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się 
jeszcze zwiedzić Park Gigantów, i tu-
taj największą popularnością cieszył 
się ogromny samolot, w którym każ-
dy mógł poczuć się jak pilot. Dodat-
kową atrakcją była możliwość opusz-
czenia pokładu zjeżdżając ogromną 
zjeżdżalnią w dół. Zadowoleni, ale 
zarazem zmęczeni całodniową wy-
prawą, późnym wieczorem wrócili-
śmy do domu.

FESTYN RODZINNY
W JACKOWIE

Dnia 4 lipca na boisku sołeckim w 
Jackowie odbył się festyn rodzinny. 
Rozpoczęliśmy od wręczenia nagród 
za Sołecki konkurs na najładniejsze 
podwórko. Pierwsze miejsce zdobyli 
p. Iwona i Marek Pawlak, drugie p. 
Aniela i Tadeusz Irzyńscy, trzecie p. 
Teresa i Adam Domachowscy. Ko-
misja przyznała również dwa wy-
różnienia dla pp. Demnickich i p. 
M. Mazuś oraz jedno specjalne wy-

różnienie przyznane przez p. Halinę 
Łuc - członka komisji, które trafiło 
do p. Zdzisława Osiewalskiego. Pod-
czas wręczania nagród dzieci mogły 
pojeździć konno. Następnie odbył się 
turniej w przeciąganiu liny cieszący 
się dużą popularnością. A dzieci przez 
cały czas miały okazję bawić się na 
darmowych dmuchańcach ufundo-
wanych przez PGE EJ 1. Pogoda do-
pisała, a na wszystkie dzieci czekały 
pyszne lody i soczki dla ochłody. Na 
wszystkich uczestników i gości cze-
kał darmowy poczęstunek w postaci 
bigosu, kiełbasek z grilla i ogniska 
oraz wiejski chlebek ze smalcem i 
ogórkiem małosolnym. Oczywiście 
tradycyjnie odwiedzili nas koledzy 
strażacy z OSP Słajszewo, robiąc po-
kaz ugaszania pożaru i krótkie szko-
lenie, jak udzielić pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym w wypadku 
drogowym. Najwięcej emocji budzi-
ła loteria fantowa, w której główną 
nagrodą był tablet ale i dużo innych 
nie mniej cennych nagród. Jako do-
wód tego był fakt iż brakło nam lo-

sów. Odbył się również pokaz zumby, 
który był rozgrzewką przed zabawą 
taneczną. Od godzinny 20 rozpoczę-
ła się zabawa przy muzyce na żywo. 
Do tańca przygrywał nam zespół Mr. 
Grand. Wszyscy wspaniale się bawi-
li aż do 3 rano. Bardzo ucieszyło nas 
tak liczne przybycie mieszkańców, 
ale i również turystów którzy bawili 
się wspólnie z nami.

PODZIĘKOWANIA

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy wsparli mnie podczas 
organizacji Festynu.

Firmie PGE EJ 1, Panu Wójtowi Wie-
sławowi Gębka, Sekretarzowi Rober-
towi Lorbieckiemu, p. Andrzejowi i p. 
Iwonie Majtacz, p. Kasi Zielińskiej, 
p. Kasi Olszowiec, p. Ani Jędruch, p. 
Asi Kreft, p. Małgorzacie Drywa, oraz 
mojej radzie sołeckiej Wioletce, Ani i 
Zdzichowi.

Z wyrazami wdzięczności
Sołtys Jackowa

Marzena Drewa-Kierznikiewicz
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SOŁECTWO ŁĘTOWO

FESTYN W ŁĘTOWIE

W dniu 4 lipca 2015 r. na placu za-
baw w Łętowie odbył się festyn ro-
dzinny. W trakcie festynu Panie ani-

matorki „PAN BALONIK” rozweselały 
dzieci poprzez zorganizowane zaba-
wy i konkursy, w których maluchy 
świetnie się bawiły, a za udział w 
zabawie otrzymywały wiele nagród 
oraz słodkości.

Gdy zakończyła się zorganizowana 

zabawa z dziećmi, wtedy mieszkań-
cy sołectwa Łętowo wraz ze swoimi 
pociechami przy ognisku piekli kieł-
baski, a wieczorem odbyła się zaba-
wa taneczna na świeżym powietrzu.

SOŁECTWO SŁAJKOWO

Dnia 23.06.2015 r. odbyła się uro-
czystość otwarcia wyremontowanej 
i doposażonej przez sponsora świe-

tlicy w Żelaźnie.
W uroczystości wzięli udział 

mieszkańcy sołectwa Słajkowo, Wójt 
Gminy i Sekretarz oraz przedstawi-
ciele sponsora – spółki PGE EJ 1. Dla 

dzieci odbyły się pokazy chemiczne, 
a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały dla wszystkich smacz-
ny poczęstunek.
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SOŁECTWO STARBIENINO

WIECZÓR SOBÓTKOWY

Dnia 27 czerwca 2015 r. na bo-
isku sportowym w Lublewie odbył 
się Wieczór Sobótkowy. W trady-
cji słowiańskiej święto obchodzone 
w okresie przesilenia letniego jako 
noc połączenia ognia i wody, Słońca 
i Księżyca, miłości i radości. W So-
łectwie Starbienino już od wielu lat 
organizowana jest z tej okazji plene-
rowa impreza przy ognisku, podczas 

której mieszkańcy, tańcem, muzyką 
i wspólną zabawą świętują do białe-
go rana.

WYJAZD DO „SEA PARKU”

W dniu 11.07.2015 r. dzieci z Sołec-
twa Starbienino wraz z opiekunami 
udali się na wycieczkę do Sea Parku 
w Sarbsku.

Jest to Park Rekreacyjno-Edukacyj-
ny związany tematycznie z fauną i 
florą mórz, oraz kulturą i historią re-
gionu Pomorza. Można więc w nim 

spędzić przyjemnie czas w pięknej 
okolicy, podziwiać w Fokarium foki 
szare i kotiki, a także dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy w Muzeum Mary-
nistycznym lub podziwiać zbiór mi-
nilatarni polskiego wybrzeża.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji wyjaz-
du, a w szczególności Wójtowi Gmi-
ny Choczewo za pomoc w zorganizo-
waniu transportu.

Iwona Ratajczak

GRAŻYNA CZAJA
SOŁTYS SOŁECTWA GOŚCIĘCINO…

…a także Przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich, które od paru lat 
funkcjonuje w sołectwie. Przez 35 lat 
prowadziła wraz z mężem gospodar-
stwo rolne, które przekazała synowi, 
by mógł na nim samodzielnie gospo-
darzyć.

Dlaczego zdecydowała się kandy-
dować na stanowisko sołtysa?

„Mając obecnie 
więcej czasu i dużo 
pozytywnej energii, 
którą chciałabym 
spożytkować, sądzi-
łam, że jako kobieta 
będę w stanie zrobić 
coś, by zjednoczyć 
wieś we wspólnym 
działaniu. Powoli, 
małymi kroczkami 
udało mi się na razie zmobilizować 
do pomocy młodzież, która wspiera 
mnie i mobilizuje do realizowania 
wszystkich zaplanowanych inicja-
tyw. Do tej pory z pomocą młodzieży 
udało nam się pomalować altanę i na 
terenie wokół niej posadzić drzewka. 
Z całą pewnością mogę stwierdzić, 
że na naszą młodzież zawsze mogę 
liczyć.”

Jakie plany na następne kilka lat 
sołtysowania ma 
Pani Sołtys?:

„Jesteśmy sto-
sunkowo małym 
sołectwem, które 
liczy ok. 58 miesz-
kańców, jednak 
potrzeby naszej 
społeczności są 
podobne, jak w in-
nych, większych 

sołectwach. Wraz z Radą Sołecką za-
mierzamy sukcesywnie i w miarę 
naszych finansowych możliwości 
realizować te pomysły, które będą 
dobrze służyć mieszkańcom. Do tej 
pory, jak już wspomniałam udało 
się nam pomalować altanę i upięk-
szyć teren wokół niej, sadząc tam 
drzewka. Dzięki pozyskaniu wielu 
sponsorów zorganizowaliśmy fanta-
styczny Festyn Rodzinny, na którym 
jak zwykle najlepiej bawiły się dzieci. 
W naszych najbliższych planach jest 
zorganizowanie letniego festynu, a 
potem Dożynek Parafialnych wraz z 
czterema sąsiednimi sołectwami. Z 
ogromną niecierpliwością czekamy 
na przyłącze energetyczne na placu 
zabaw, które niezbędne jest do bez-
piecznego organizowania tam wszel-
kich imprez. Chcielibyśmy również 
wybudować przy placu zabaw małą 
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W dniu 09.07 br. grupa dzieci i 
młodzieży z Gminy Choczewo wraz 
z opiekunami była na całodnio-
wej wycieczce w Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku. 

Uczestnicy mieli m.in. okazję poznać 
historię kaszub, posmakować regio-
nalnych potraw, odwiedzić „dom do 
góry nogami” a przede wszystkim 
miło spędzić czas. W imieniu uczest-

ników dziękujemy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Choczewie za zorganizo-
wanie wyjazdu. 

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W KIERZKOWIE
W roku szkolnym 2014/2015, w 

świetlicy w Kierzkowie jeden raz w 
tygodniu, w godzinach 16.00-18.00 od-
bywały zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Podczas spotkań  dzieci uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych, zaba-
wach rozwijających kreatywne my-
ślenie, spostrzegawczość oraz zdobyte 
umiejętności. Realizowano programy 
profilaktyczne dotyczące, zdrowia, 
bezpieczeństwa i kultury zachowań. 
W pierwszych tygodniach organizo-
wane zabawy w świetlicy miały na 
celu zintegrowanie grupy, poznanie 
zasad wspólnej pracy i obowiązują-
cych regulaminów. Prowadzono za-
jęcia artystyczne umożliwiające po-
znanie technik wykonywania prac 
plastycznych, m.in. laurek z okazji 
Dnia Matki i Dnia Ojca. Odbywały 
się również zajęcia aerobiku, pod-
czas których dzieci ćwiczyły układy 
taneczne. W br. wykonane zostały 
gazetki ścienne, takie jak „Słowo o 
jesieni”, „Zima”, „Wiosna tuż-tuż”, 
„Wielkanocne pisanki”, „Krajobraz 
wiosną”. Dużym zainteresowaniem 

uczestników cieszyły się zorganizo-
wane w br. konkursy i konkuren-
cje sportowe. W konkurencji biegów 
przełajowych: I miejsce zajął Krystian 

Fleming, II miejsce – Martyna Chy-
rzyńska, III miejsce – Agnieszka Bo-
cho. W konkurencji - siła mięśni nóg i 
rąk: I miejsce zajął Krystian Fleming, 

scenę. Brak w sołectwie świetlicy 
utrudnia nam organizowanie spo-
tkań i okolicznościowych imprez 
poza sezonem letnim, dlatego też co-

raz częściej myślmy o tym, by rozbu-
dować altanę, tak aby uzyskała ona 
formę zamkniętego budynku, w któ-
rym będzie można zainstalować ja-

kieś ogrzewanie. Obecnie jednak dla 
całej naszej wsi najważniejszy jest 
remont drogi wjazdowej do naszej 
miejscowości…”
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II miejsce – Agnieszka Bocho, III miej-
sce – Michał Bocho. W konkurencji – 
odbijanie piłki oburącz: I miejsce zajął 
Krystian Fleming, II miejsce – Marty-
na Chyrzyńska, III miejsce – Agniesz-
ka Bocho. W konkursie plastycznym 
„Krajobraz wiosną”: I miejsce zajęła 
Agnieszka Bocho, II miejsce – Amelia 
Iks, III miejsce – Paweł Fleming. W 
konkurencji – zrywanie szczawiu na 
czas I miejsce zajęła Agnieszka Bocho, 
II miejsce – Łukasz Styn, III miejsce 
– Michał Bocho. W konkursie orto-
graficznym „Piszemy poprawnie”: I 
miejsce zajęła Amelia Iks, II miejsce 
Michał Bocho, III miejsce – Agnieszka 
Bocho. W tym roku młodzież z Kierz-
kowa uczestniczyła w wyjazdach do 
kina w Rumi na filmy pt. „Zostań, je-
śli kochasz” oraz „Spongebob: na su-
chym lądzie”. W maju z okazji  Dnia 
Matki dzieci przygotowały dla swoich 
rodziców program artystyczny oraz 
wręczyły samodzielnie wykonane 

laurki. Tematyka spo-
tkań również obejmo-
wała zagadnienia, takie 
jak: zdrowe odżywianie, 
moje hobby, moje zain-
teresowania literackie, 
zagrożenia cywilizacyj-
ne.

Za możliwość skorzy-
stania z wielu atrak-
cji w roku szkolnym 
2014/2015, dzieci i mło-
dzież z Kierzkowa i oko-
lic składają serdeczne 
podziękowania ich or-
ganizatorom: Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych w Choczewie oraz 
Radzie Sołeckiej Sołec-
twa Kierzkowo.

Tekst i zdjęcia: Iwona 
Ratajczak

ŚWIETLICA W KUROWIE I ŁĘTOWIE
W roku szkolnym 2014/2015, w świe-

tlicy w Kurowie i Łętowie jeden raz w 
tygodniu, w godzinach 15.30 - 17.30 od-
bywały zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Podczas spotkań dzieci uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych, zabawach 
rozwijających kreatywne myślenie, 
spostrzegawczość oraz zdobyte umie-
jętności. Realizowano programy pro-
filaktyczne dotyczące, zdrowia, uza-
leżnień, przemocy, bezpieczeństwa 
i kultury zachowań. W pierwszych 
tygodniach organizowane zabawy w 
świetlicy miały na celu zintegrowanie 
grupy, poznanie zasad wspólnej pracy 
i obowiązujących regulaminów. Pro-
wadzono zajęcia artystyczne umożli-
wiające poznanie technik wykonywa-
nia prac plastycznych, m.in. laurek z 
okazji Dnia Mamy, gazetek tematycz-
nych. W ramach zajęć dzieci i młodzież 
uczestniczyły w wyjazdach do kina, do 
Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku oraz 
wycieczkach krajoznawczych. Czas 
spędzony w świetlicy, to także zajęcia 
na świeżym powietrzu – wyjścia do 

pobliskiego lasu, dworków oraz „mini 
sesje fotograficzne”, które uwieczniły 
ten fajnie spędzony czas.

Za możliwość skorzystania z wielu 
atrakcji w roku szkolnym 2014/2015, 
dzieci i młodzież z Kurowa i Łętowa 
składają serdeczne podziękowania 

ich organizatorom: Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Choczewie,  Radzie Sołeckiej 
Sołectwa Kurowo i Łętowo oraz ma-
mom angażującym się w prace na 
rzecz świetlic.

Opiekun: Iwona Ratajczak

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W LUBLEWIE
Dzieci i młodzież z Lublewa i Lu-

blewka jeden raz w tygodniu, w go-
dzinach 16.00-18.00 uczestniczyły w 
zajęciach świetlicowych organizo-
wanych w budynku byłej szkoły w 
Lublewie.

W pierwszych tygodniach organi-
zowane zabawy w świetlicy miały na 

celu zintegrowanie grupy, poznanie 
zasad wspólnej pracy i obowiązują-
cych regulaminów. Podczas spotkań 
realizowane były elementy progra-
mów profilaktycznych dotyczących 
zdrowia, bezpieczeństwa i kultury 
zachowań. Prowadzono  również za-
jęcia artystyczne umożliwiające po-

znanie technik wykonywania prac 
plastycznych, m.in. laurek z okazji 
Dnia Matki i Dnia Ojca. Dzieci wyko-
nały gazetki ścienne, takie jak „Je-
sień oczami dziecka”, „Wszystkich 
Świętych”, „Tradycje Świąt Bożego 
Narodzenia”, „Zima”, „Wielkanoc”,  
„Chwalcie, łąki umajone…”, „Lato 
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tuż-tuż”.
W czasie zajęć dzieci korzystały 

także z różnego rodzaju gier plan-
szowych rozwijających kreatywne 
myślenie, spostrzegawczość i zdo-
byte umiejętności oraz brały udział 
w zabawach grupowych. Pogodne 
dni pozwoliły na przeprowadzenie 
na świeżym powietrzu konkursów 
sprawności fizycznej. W październi-
ku młodzież miała okazję uczestni-
czyć w wyjeździe do kina w Rumi na 
film pt. „Bogowie” w reżyserii Łuka-
sza Polkowskiego. Opowieść o życiu 
profesora Zbigniewa Religi, który 
w latach 80. dokonał pierwszego w 
Polsce udanego przeszczepu serca, 
na wielu młodych widzach wywarła 
duże wrażenie. Z okazji Dnia Dziec-
ka w czerwcu w ramach zajęć świe-
tlicowych dzieci odwiedziły Miej-
ski Ogród Zoologiczny w Gdańsku 
- Oliwie. Dużym zainteresowaniem 
uczestników cieszyły się zorganizo-
wane w br. konkursy. W konkursie 
plastycznym „Wakacje ”: I miejsce 
zajął Oskar Heland, II miejsce – An-
toni Hintzke, III miejsce – Roman 
Hintzke. W konkursie ortograficz-
nym „Piszemy poprawnie”: I miejsce 
zajął Oskar Heland, II miejsce – Ni-
kola Walczak, III miejsce – Amelia 
Formela. W konkursie recytatorskim 
„Brzechwa, Tuwim – ulubieni poeci” 
I miejsce zajął Sebastian Bullmann, 
II miejsce – Patrycja Bollin, III miej-
sce – Klaudia Karczewska. W kon-
kursie językowym „Już umiemy pi-
sać” I miejsce ex aequo zajęli Roman 
Hintzke i Antoni Hintzke. W konkur-
sie piosenki „Śpiewajmy z radością” 
ponownie I miejsce ex aequo zajęli 
Roman Hintzke i Antoni Hintzke. 
Tematyka spotkań również obejmo-
wała zagadnienia, takie jak: zdrowe 
odżywianie, moje hobby, moje zain-
teresowania literackie, zagrożenia 
cywilizacyjne.

Za możliwość skorzystania z wielu 
atrakcji w roku szkolnym 2014/2015 
oraz udostępnienie sali, dzieci i mło-
dzież z Lublewa i Lublewka składają 
serdeczne podziękowania: Probosz-
czowi Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Choczewie Księdzu Wojciechowi 
Szmeichelowi, Gminnej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Choczewie oraz Radzie So-
łeckiej Sołectwa Lublewo.

Iwona Ratajczak
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ŚWIADOMIE O ATOMIE - ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEKOCINIE

8 czerwca w Szkole Podstawowej 
w Ciekocinie odbyły się warszta-
ty edukacyjne, prowadzone przez 
przedstawicieli Fundacji Forum Ato-
mowe. Młodzi naukowcy wprowa-
dzili uczniów w tematykę związaną 
z promieniotwórczością i wykorzy-
staniem energii jądrowej. Zajęcia dy-
daktyczne dla dzieci są elementem 
programu edukacyjno-informacyj-
nego „Świadomie o Atomie”, zaini-
cjowanego przez PGE EJ 1 – spółkę od-
powiedzialną za budowę pierwszej w 
Polsce elektrowni jądrowej.

W warsztatach przygotowanych 
przez wolontariuszy Fundacji Forum 
Atomowe udział wzięło ponad 60 
uczniów z klas 0-6 ze Szkoły Podsta-
wowej w Ciekocinie. Program obej-
mował pokazy fizyczno-chemiczne, 
doświadczenia i prezentacje przybli-
żające zagadnienia z zakresu energe-
tyki jądrowej i promieniotwórczości. 
Dzieci miały okazję poznać zjawisko 
promieniowania i źródła pozyski-
wania energii, a także dowiedzieć 
się na czym polega reakcja rozsz-
czepienia jądra atomowego. Jedną 
z atrakcji była wspólna konstrukcja 
makiety, podczas której prowadzący 
wyjaśniali jak zbudowana jest elek-
trownia jądrowa, za co odpowiadają 
jej poszczególne elementy i w jaki 

sposób wytwarzana jest energia z 
atomu.

Działalność edukacyjno-informa-
cyjna to jedno z kluczowych zadań, 
za które odpowiada spółka PGE EJ 1, 
powołana do wybudowania pierw-
szej w Polsce elektrowni jądrowej. 
Przez cały rok w ramach programu 
Świadomie o Atomie w Gminie Cho-

czewo realizowane są inicjatywy 
edukacyjne kierowane zarówno do 
dorosłych jak i najmłodszych miesz-
kańców. Ich celem jest przekazywa-
nie kompletnej i rzetelnej wiedzy o 
energetyce jądrowej i planowanej 
inwestycji jak najszerszemu gronu 
odbiorców.

/M.G./

WYSTAWA KLOCKÓW LEGO W PGE ARENA
12 czerwca dzieci objęte opieką 

Gminnych Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej z gmin Choczewo, Gniewino 
oraz Krokowa odbyły ciekawy wyjazd 
do PGE Areny w Gdańsku, gdzie odby-
wała się wystawa klocków LEGO.

W wyjeździe organizowanym przez 
PGE EJ1 Sp. z o.o. wzięło udział 49 
dzieci z gminy Choczewo. Podczas 
zwiedzania wystawy dzieci mogły 
podziwiać m.in. zbudowany z 500 
tysięcy klocków, 11 metrowy Tita-
nic, interaktywną mapę Europy 
czy replikę średniowiecznego mia-
sta portowego atakowanego przez 
hordy barbarzyńców. Dużą uwagę 
dzieci skupił model samolotu Bo-
eing 767 zbudowany z 8 tysięcy kloc-
ków którym awaryjnie wylądował 
kpt. Tadeusz Wrona. Dodatkowo dla 
uczestników wystawy przygotowa-
ne zostało oddzielne miejsce w któ-
rym to dzieci mogły same wykazać 

się swoją pomysłowością i zbudować 
swoje własne dzieło z klocków lego. 
Po zwiedzaniu wystawy dzieci otrzy-
mały zestawy drugiego śniadania. 

Na zakończenie wykonane zostało 
wspólne zdjęcia na tle Gdańskiego 
stadionu.

/P.R./
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PGE WYREMONTOWAŁA ŚWIETLICE W ŻELAZNEJ
23 czerwca 2015 w Żelaznej odbyło 

się oficjalne otwarcie świetlicy śro-
dowiskowej w Żelaznej , która zo-
stała wyremontowana i doposażona 
dzięki II edycji wolontariatu pracow-
niczego PGE „Pomagamy”.

Ponad 200 wolontariuszy PGE z ca-
łej Polski w tym roku realizuje łącz-
nie 40 projektów dla lokalnych spo-
łeczności. Świetlica środowiskowa w 
Żelaznej to jedyna inwestycja PGE w 
województwie pomorskim w II edy-
cji PGE „Pomagamy”, jednak w kolej-
nych tygodniach PGE zrealizuje pro-
gram wsparcia 29 kolejnych świetlic 
z trzech gmin: Choczewo, Krokowa i 
Gniewino. celem programu wolonta-
riackiego PGE  jest aktywizacja oraz 
integracja pracowników, rozwój ich 
umiejętności i wspieranie w dzia-
łaniach na rzecz najbliższego oto-
czenia. Inicjatorami i fundatorami 
programu są PGE Polska Grupa Ener-
getyczna oraz Fundacja PGE – Ener-
gia z Serca”.

Otwarcia świetlicy dokonał Prezes 

spółki  PGE EJ1 Jacek Cichosz wraz 
z Wójtem gminy Choczewo Wiesła-
wem Gębką oraz p. sołtys  Katarzyną 
Kruk. W otwarciu świetlicy wzięło 
udział także kilkudziesięciu miesz-
kańców sołectwa Słajkowo i Żela-
zno. W trakcie uroczystości otwar-

cia świetlicy w Żelaźnie, odbyły się 
pokazy chemiczne dla dzieci. Panie 
z koła gospodyń wiejskich w Kierz-
kowie przygotowały obfity poczęstu-
nek.

/P.R./

WRĘCZENIE STROJÓW KARATE Z UDZIAŁEM 
PREZESA PGE EJ1 SP. Z O. O.

W dnu 23 czerwca 2015 w Zespole 
Szkół im. Unii Europejskiej w Cho-
czewie odbyło się oficjalne wręczenie 
strojów Karate dzieciom i uczniom 
którzy zdecydowali się trenować tą 
dyscyplinę w gminie Choczewo.

Stroje ufundowała spółka PGE EJ1 
a ich oficjalnego wręczenia dokonał 
Prezes Jacek Cichosz. W uroczystości 
wzięli także udział Dyrektor Szkoły 
Andrzej Soboń, Wójt gminy Wiesław 
Gębka, sekretarz gminy Choczewo 
Robert Lorbiecki oraz trener sekcji 
karate p. Małgorzata Zabrocka. Uro-
czystość rozpoczęła się od krótkiego 
przedstawienia przez Prezesa Jac-
ka Cichosza podstawowych zadań i 
działań jakie wykonuje spółka PGE 
EJ1 na terenie gminy Choczewo. Po 

krótkiej prezentacji odbyło się wrę-
czenie strojów któremu towarzyszyły 
łzy i wzruszenie. Po części oficjalnej 
na hali sportowej w Choczewie odbył 

się pokaz Karate w którym uczestni-
czyło 50 dzieci stale trenujących tą 
dyscyplinę.

/P.R./

PO WIEDZĘ DO „MARII”
W ramach kampanii edukacyjno-

-informacyjnej Świadomie o Atomie 
i współpracy PGE EJ 1 z OSP z terenu 
gminy Choczewo, strażacy z Chocze-
wa, Sasina, Kopalina oraz Słajszewa 
wzięli udział w wyjeździe studyjnym 
do Narodowego Centrum Badań Ją-
drowych w Świerku. NCBJ jest jed-
nym z największych instytutów na-
ukowych w Polsce, dysponującym 

m.in. jedynym w Polsce jądrowym 
reaktorem badawczym Maria. Do 
zadań NCBJ należy m.in. budowa 
podsystemów największych akcele-
ratorów na świecie, produkcja akce-
leratorów dla medycyny, przemysłu 
i nauki, opracowywanie nowych ra-
diofarmaceutyków i ich produkcja. 
Naukowcy ze Świerka zajmują się 
także produkcją specjalistycznej apa-

ratury i wyposażenia medycznego.
W trakcie wizyty strażacy ochot-

nicy mieli okazję zapoznać się z 
zagadnieniami promieniowania 
i promieniotwórczości, podstaw 
ochrony radiologicznej, kluczowymi 
informacjami dotyczącymi zasad 
funkcjonowania reaktorów jądro-
wych. Spotkali się także z Kierow-
nikiem Straży Pożarnej w Świerku 
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oraz dowódcą jednostki ratowniczo-
-gaśniczej w Otwocku. Ponadto dla 
uczestników wyjazdu zorganizowa-
no ćwiczenia praktyczne w laborato-
rium, gdzie sprawdzali zmianę natę-
żenia promieniowania w związku ze 
zmianą odległości od źródła, osłony 
przed promieniowaniem, mierzyli 
promieniotwórczość przedmiotów 
codziennego użytku.

Jednak najważniejszym punktem 
wizyty w NCBJ było zwiedzanie re-
aktora Maria, który jest jedynym w 
chwili obecnej, działającym polskim 
reaktorem jądrowym, o mocy ciepl-
nej 30 MW. Reaktor nosi imię Marii 
Skłodowskiej-Curie. Jego budowę 
rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uru-
chomiony został w grudniu 1974 w 
Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w 
Otwocku-Świerku pod Warszawą.

Wizyta w NCBJ zakończona zosta-
ła testem zdobytej wiedzy, z którym 
strażacy poradzili sobie doskonale, 
co świadczy o ich zainteresowaniu 
kwestią energetyki jądrowej, która 
dotyczy naszej gminy.

/M.G./

KOMITET „TAK DLA ATOMU W GMINIE 
CHOCZEWO” W ŚWIERKU

Reaktor „Maria”, który po raz pierw-
szy uruchomiony został w 1974 w In-
stytucie Badań Jądrowych jest obec-
nie jedynym działającym w Polsce 
reaktorem. „Maria” jest reaktorem 
doświadczalno-produkcyjnym uży-
wanym m.in. do produkcji radioizo-
topów dla medycyny.

Zwiedzanie reaktora badawczego 
„Maria” było główną atrakcją wyjaz-
du studyjnego do Narodowego Cen-
trum Badań Jądrowych w Świerku, 
gdzie członkowie Komitetu „Tak Dla 
Atomu w Gminie Choczewo” mogli 
zgłębić swoją wiedzę na temat ener-
getyki jądrowej. Wiele ciekawych 

informacji przekazali nam prof. Lu-
dwik Dobrzyński i Dr Marek Kiryj-
czyk podczas prezentacji na temat 
promieniotwórczości oraz działania 
i bezpieczeństwa reaktora jądrowego. 
Ciekawym punktem programu była 
wizyta w Zakładzie Utylizacji Odpa-
dów Promieniotwórczych, który od-
powiada za prawidłowe postępowa-

nie z odpadami promieniotwórczymi 
od chwili przejęcia ich od wytwórcy. 
Krótkożyciowe odpady nisko- i śred-
nioaktywne oraz okresowo odpady 
długożyciowe przechowuje się w Kra-
jowym Składowisku Odpadów Pro-
mieniotwórczych (KSOP) położonym 
w miejscowości Różan ok. 90 km od 
Warszawy.
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Serdecznie dziękujemy organizato-
rom wyjazdu studyjnego spółce PGE 
EJ1 za umożliwienie nam zwiększe-
nia zakresu naszej wiedzy na temat 

promieniotwórczości i energetyki ją-
drowej. Dziękujemy również pracow-
nikom NCBJ oraz ZUOP za poświęcony 
nam czas i przekazane informacje.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu 
dziękujemy za miłą atmosferę, a kie-
rowcy autokaru za bezpieczną podróż.

Aleksandra Łasińska

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

ODBIÓR NAGRÓD Z KONKURSU 
„ŚWIADOMIE O ATOMIE”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Ciekocinie wzięli udział w konkur-
sie, organizowanym w ramach pro-
gramu „Świadomie o Atomie”. Kon-
kurs był zorganizowany przez PGE 
dla trzech gmin: Krokowa, Gniewino 
i Choczewo.

Miłe było zaskoczenie, że najmłod-
sze uczennice z naszej szkoły zdobyły 

I i II miejsce w konkursie w kategorii 
wiekowej dla klas I-III. Iza Cywińska 
otrzymała I nagrodę, zaś II miejsce 
zdobyła Sandra Cywińska. Dzieci 
został nagrodzone przez organizato-
rów pięknymi nagrodami. Pozosta-
li uczniowie, którzy brali udział w 
konkursie i zrobili również ciekawe 
prace, zostali nagrodzeni nagrodami 

pocieszenia.
Cieszymy się, że nasi uczniowie 

wykazali się pomysłami i wykonali 
piękne prace bardzo starannie i es-
tetycznie, które zostały docenione 
przez organizatorów konkursu.

B.Wrąbel

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KLASY „0”
W SŁAJSZEWIE

Mamy naszych uczniów z klasy 
„0” zorganizowały w dniu 25.06 spo-
tkanie integracyjne dla wszystkich 
dzieci na posesji Państwa Detlaf i Po-
dwojskich w Słajszewie.

Ze szkoły do Słajszewa dzieci szły 
na pieszo z wychowawczynią i ma-
mami- panią Małgorzatą Wilkos 

i panią Joanną Lica. W Słajszewie 
czekało na dzieci miłe przywitanie 
Mam - pani Joanny Detlaf i pani Mo-
niki Podwojskiej oraz Babci naszych 
uczniów Martynki i Bartka. Przygo-
towane było ognisko i bardzo smacz-
ny poczęstunek. Dzieci bawiły się 
radośnie na placu zabaw, a mamy 

smażyły dla pociech kiełbaski na 
ognisku. Było tak miło, że czas szyb-
ko zleciał i trzeba było wracać auto-
busem do domów.

Dziękuję za bardzo miłe zorganizo-
wanie przedwakacyjnego spotkania 
uczniów klasy „O”.

Beata Wrąbel
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WYCIECZKA NA WESTERPLATTE I DO ZOO
Klasy 0, I-III ze Szkoły Podstawowej 

w Ciekocinie były w dniu 18.06 na 
wycieczce szkolnej na Westerplatte i 
w ZOO.

Podróż statkiem w obydwie strony 
bardzo się spodobała. Dzieci mogły 
obejrzeć statki cumujące przy na-
brzeżu oraz zwiedzić okolicę od stro-
ny wody. Po odwiedzeniu Miejsca 
Pamięci Narodowej dalsza wypra-
wa skierowana była do ZOO. Drobny 
deszczyk nie przeszkodził dzieciom 
obserwować życie zwierząt.

Spacer po ZOO był przyjemny i dał 
dużo radości pociechom. Maluchy 
chętnie jednak odpoczywały na ła-
weczkach.

Po całodniowej wycieczce ucznio-
wie wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi i 
zadowoleni z udanej wyprawy.

B.W.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

FESTYN RODZINNY
Z okazji zakończenia roku przed-

szkolnego 2014/2015 w gospodarstwie 
agroturystycznym „Jędruś” w Słaj-
szewie dnia 27.06.2015 r. odbył się 
Festyn Rodzinny. W ten słoneczny 
dzień przedszkolaki wraz z rodzi-
nami przybyły na miejsce i wzięły 
udział w zorganizowanej zabawie.

Dyrektor przedszkola p. Renata Ba-
naś na początku uroczystości powi-
tała przybyłych gości wśród których 
byli Wójt Gminy Choczewo p. W. Gęb-
ka, Przewodniczący Rady Gminy p. 
B. Nowak, Przewodniczący Komisji 
Oświaty Gminy Choczewo p. K. Ła-
siński. Następnie podziękowała na-
uczycielom i rodzicom za rok dobrej 
współpracy.

Szczególne podziękowanie za naj-
większe zaangażowanie w życie 
przedszkola, pomysłowość, otwar-

tość i kreatywność, życzliwość i 
współpracę otrzymali Państwo Han-
na i Łukasz Dmochowscy, i tym 
samym okrzyknęliśmy ich BOHA-
TERAMI PRZEDSZKOLA roku przed-
szkolnego 2014/2015. Następnie p. 

dyrektor wraz z wychowawcami 
wręczyła dyplomy i upominki dzie-
ciom, które kończą edukację w na-
szej placówce. Po części oficjalnej był 
czas na rodzinne spotkania przy cie-
ście, kawie i grillu. Dzieci bawiły się 
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wspaniale, korzystały z wielu przy-
gotowanych atrakcji: trampoliny i 
placu zabaw, przejażdżek konnych, 
cukrowej waty, p. Dorota i Ada malo-
wały dzieciom buźki.

Czas w miłej i rodzinnej atmosfe-
rze mijał szybko. Przed nami waka-
cje, życzymy wszystkim dzieciom 
słońca i radości, a absolwentom suk-
cesów na szkolnej drodze edukacji.

Dziękujemy rodzicom i darczyń-
com za pomoc w organizacji uroczy-
stości.

M. Lica, R.B.

ZESPÓL SZKÓŁ W CHOCZEWIE

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ

W CHOCZEWIE.
Koniec roku szkolnego to czas pod-

sumowań i analiz. Wiele działo się w 
naszej szkole w ciągu tych dziesięciu 
miesięcy wytężonej pracy.

Nasi uczniowie uczestniczyli w 
licznych konkursach przedmioto-
wych i zawodach sportowych. Naj-
więcej jednak satysfakcji dają czoło-
we miejsca konkursach i zawodach 
na szczeblu powiatowym, woje-

wódzkim, ogólnopolskim: Oghene-
tega Oyeye - Laureatka Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Polskiego 
Szkół Podstawowych (opiekun: p. M. 
Szypulska), Artur Holcer – Finalista 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego Szkół Podstawowych 
(opiekun: p. A. Dettlaff), I miejsce 
w Powiatowych Zawodach w Teni-
sie Stołowym Szkół Podstawowych 

(opiekun: p. H. Rynko), III miejsce w 
Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolne w Tenisie Stołowym Chłop-
ców Szkół Podstawowych (opiekun: 
p. H. Rynko), III miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu Wejherowskiego 
Szkół Podstawowych w Mini Piłce 
Nożnej Chłopców (opiekunowie: p. 
T. Waloch, p. H. Rynko), III miej-
sce gimnazjalnego koła teatralnego 
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„Eksperyment” w XIII Powiatowym 
Przeglądzie Małych Form Teatral-
nych (opiekun: p. M. Kobiela), Michał 
Detlaff – I miejsce w Powiecie Wej-
herowskim w Ogólnopolskim Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej (opiekun: 
p. H. Rynko), II miejsce w Gimnazjal-
nych Mistrzostwach Powiatu Wejhe-
rowskiego w Piłce Nożnej Chłopców 
(opiekun: p. H. Rynko).

Dzięki inicjatywie nauczycieli oraz 
rodziców uczniowie klasy  6 a szkoły 
podstawowej pojechali na wyciecz-
kę do Berlina. Uczniowie klas trze-
cich – do Warszawy, a czwartych – 
do Torunia. Ponadto w gimnazjum 
uczniowie klasy IIIb uczestniczyli w 
sześciodniowej wycieczce do Szklar-
skiej Poręby i Pragi.

Nasi uczniowie klas trzecich gim-
nazjum i szóstych szkoły podstawo-
wej osiągnęli sukces, gdyż średnie 
wyniki szkoły z tegorocznych egza-
minów są wysokie. Średni wynik 
szóstoklasistów w pierwszej części 
egzaminu uplasował się na pozio-
mie średniego wyniku województwa 
pomorskiego (z języka polskiego na 
poziomie miast stutysięcznych, z 
matematyki – miast dwudziestoty-
sięcznych).

W gimnazjum zaś z zakresu języ-
ka polskiego mamy  średni wynik 
wyższy od średniego wyniku w kra-

ju (zbliżony do średniego wyniku 
uczniów z miast stutysięcznych). Z 
zakresu historii i wos-u wynik taki 
sam jak w powiecie wejherowskim 
(wyższy niż w miastach dwudziesto-
tysięcznych). Wielki sukces osiągnęli 
uczniowie zdający egzamin z języka 
niemieckiego na poziomie podsta-
wowym, gdyż ich wynik średni jest 
znacznie wyższy od średniego wyni-
ku w kraju i w dużych miastach.

W dniu zakończenia roku szkol-
nego 33 gimnazjalistów otrzymało 
świadectwa z wyróżnieniem, z czego 
18 uczniów uzyskało bardzo wysokie 
wyniki w nauce (średnia 5,0 i wyż-
sza):

z kl. 1a: Lidia Drewa, Kinga Woź-
niak; kl. 1b: Marcin Fetta; kl. 1c: Ni-
kodem Łuc, Katarzyna Kesler, Jagoda 
Toczek; kl. 2a: Kinga Panke; kl. 2b: 
Ada Knapińska, Artur Parcelewski; 
kl. 2c: Nina Kimilu; kl. 3a: Agata Ryn-
ko, Tomasz Joachimiak, Katarzyna 
Fusowska, Alicja Skrzycka; kl. 3b: 
Magdalena Nowak, Adrianna Rab-
czenko; kl. 3c: Tomasz Bartosiewicz, 
Patryk Gawryszewski.

Natomiast w klasach IV-VI szkoły 
podstawowej aż 45 uczniów otrzy-
mało świadectwa z wyróżnieniem. 
Średnią ocen 5,0 i wyższą uzyskali 
następujący uczniowie: kl. 4a: Do-
minika Maj, Amalia Iks, Daniel Do-

ering, Karolina Krzeptowska, Mar-
tyna Bąk, Nikola Walczak, Wiktor 
Niewiadomski, Wojciech Wojcie-
chowski; kl. 4b: Patrycja Domarus, 
Kinga Wyszecka, Jacek Erdmann, 
Julia Burzyńska, Magdalena Nowa-
czyk; kl. 5a: Wojciech Świtała, Kacper 
Erdmann, Magdalena Strongowska; 
kl. 5b: Aleksander Sroczyński, Kac-
per Zieliński, Krystian Izmajłowicz, 
Jakub Kotkowski; kl. 6a: Oghenetega 
Oyeye, Patrycja Krzeptowska, Cezary 
Ceynowa, Magdalena Drewa, Domi-
nika Krzysztofiak, Zofia Modlińska, 
Matylda Witkowska, Artur Holcer 

Antonina Paździo, Patrycja Zagóro-
wicz, Agnieszka Pilarska; kl. 6b: Julia 
Busłowicz, Iga Dettlaff, Judyta Rybar-
czyk, Julia Figuła, Magdalena Joachi-
miak, Julia Kozłowska.

Na uroczystych zakończeniach 
roku szkolnego 2014/2015 Wójt Gmi-
ny Choczewo Pan  Wiesław  Gębka, 
Sekretarz Gminy Pan Robert Lorbiec-
ki oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Bronisław Nowak wręczyli na-
grody książkowe uczniom klas koń-
czących szkołę podstawową i gim-
nazjum, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki w nauce.

Dyrekcja Zespołu Szkół
im. Unii Europejskiej w Choczewie

DWUDNIOWY BIWAK KLASY VIB 09-10 06.2015 r.
Nasza klasa 9 i 10 czerwca pod opie-

ką pani Danuty Mitkowskiej i pani 
Elżbiety Gawron wybrała się na wy-
cieczkę do ośrodka wypoczynkowe-
go - Dworek Wymysłowo w Borach 
Tucholskich. Jest to bardzo ciekawe 
miejsce dla wszystkich ,którzy cenią 
sobie kontakt z przyrodą, historią i 
przygodą. Pierwszym naszym punk-
tem była ścieżka edukacyjna -Go-
łąbek –park dendrologiczny „Bagna 
Nad Stóżką”, oraz ścieżka przyrodni-
czo- dydaktyczna „Jelenia Wyspa”. 
Pan leśnik ciekawie opowiadał nam o 
bogatej różnorodnej roślinności wod-
nej i torfowiskowej. Dowiedzieliśmy 
się jakie ptaki i zwierzęta żyją w Par-
ku Tucholskim. Zwiedziliśmy jedyne 
w Europie Muzeum Kultury Indian 
Ameryki Północnej im. Sat-okha – pi-
sarza, Indianina i żołnierza AK. Były 
zabawy sportowe na świeżym powie-
trzu, jazda konna, lekcja edukacyjna 
„Dzikie zwierzęta na wolności i w ho-
dowli”- ferma danieli, spacer nad rze-
kę Brdę. Cała wycieczka była udana, 
było ognisko, wspólne rozmowy w 
gronie przyjaciół. Szczęśliwi i w peł-

ni zadowoleni wróciliśmy do domu. 
Dziękujemy naszej wychowawczyni 
za to, że mogliśmy tak miło wspólnie 
spędzić czas.

Uczniowie klasy szóstej b
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CZWÓRBÓJ LA
W dniu 18.05.2015r na boisku GOK-

SiR w Choczewie odbyły się zawody 
w czwórboju LA dla uczniów kl. IV 
– VI szkoły podstawowej z Chocze-
wa. W zawodach tych wzięli udział 
uczniowie, którzy we wcześniejszych 
eliminacjach klasowych wywalczyli 
najlepsze miejsca. Wśród chłopców 
byli to: 

z klasy IVa: Tomasz Obrzut i Kry-
stian Fleming

kl. IVb: Patryk Wujec i Adrian Do-
łotko

kl. Va: Karol Tarent i Tomasz Koter
kl. Vb: Filip Zaręba, Bartosz Popie-

larz i Artur Bieszk
kl. VIa: Dawid Szylke, Maciej Wąs, 

Dawid Slotke i Szymon Krók
kl. VIb: Oskar Zieliński, Maciej We-

sołowski i Klaudiusz Frankowski
Natomiast wśród dziewcząt zakfa-

likowały się:
z kl. IVa: Nikola Walczak i Zuzanna 

Petka
kl. IVb: Oliwia Puchalska i Oliwia 

Bork
kl. Va: Weronika Kopicka i Zofia 

Woźniak
kl. Vb: Zofia Szymańska i Kinga 

Bemka
kl VIa: Matylda Witkowska, Maja 

Komajda i Małgorzata Godziek
kl. VIb: Agata Dziobak, Wiktoria 

Metza i Julia Busłowicz
W skoku w dal najlepszymi okazali 

się:
Wśród chłopców:

I miejsce: Oskar Zieliński z klasy 
VIb osiągając wynik 4,29m

II miejsce: Łukasz Franczuk z klasy 
Va z wynikiem 4,03m

III miejsce Karol Tarent z klasy Va i 
Dawid Szylke z klasy VIa – 3,92m

Wśród dziewcząt:
I miejsce: Julia Busłowicz z klasy 

VIb osiągając wynik 4,15m
II miejsce: Oliwia Puchalska z klasy 

IVb - 3,88m
III miejsce: Matylda Witkowska z 

klasy VIa – 3,65m
W rzucie piłeczką palantową naj-

lepsi to:
Spośród chłopców: 
I miejsce: Karol Tarent z kl. VB – 

39,00m
II miejsce: Oskar Zieliński z kl. VIb 

– 37,30m
III miejsce: Dawid Szylke z kl. VIa 

– 36,80m
Wśród dziewcząt:
I miejsce: Agata Dziobak z kl. VIb – 

42,40m
II miejsce: Maja Komajda z kl. VIa 

– 36,00m
III miejsce Małgorzata Godziek z kl. 

VIa – 29,00m
W biegu na 60m:
Chłopcy:
I miejsce: Oskar Zieliński z kl. VIb 

– 9,47s
II miejsce: Łukasz Franczuk z kl. Vb 

– 9,72s
III miejsce: Karol Tarent z kl. Va – 

10,03s

Dziewczęta:
I miejse: Julia Busłowicz z kl. VI b 

– 10,35s
II miejsce: Maja Komajda z kl. VIa 

– 10,75s
III miejsce: Agata Dziobak z kl. VIb 

– 10,93s
W biegu na długim dystansie 

(dziewczęta 600m, a chłopcy 1000m) 
na trzech pierwszych miejscach 
uplasowali się:

Z chłopców:
I miejsce: Artur Bieszk z kl. Vb z wy-

nikiem 3,49 min.
II miejsce: Oskar Zieliński z kl. VIb 

4,03 min.
III miejsce: Klaudiusz Frankowski z 
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kl. VIb 4,06 min.

Spośród dziewcząt:
I miejsce - Agata Dziobak z kl. VIb z 

wynikiem 2,18 min.
II miejsce  – Matylda Witkowska z 

kl. VIa 2,19 min.
III miejsce – Zuzanna Petka z kl. IVa 

2,26 min.

Sportowcami roku 2015 zostali 
Agata Dziobak osiągając 178 pkt. i 

Oskar Zieliński 157pkt.
Zwycięzcom gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów sportowych

Elżbieta Gawron

WYCIECZKA KLASY 0C DO GOSPODARSTWA 
ROLNEGO

11 czerwca 2015r. dzieci z klasy 0c 
pojechały do gospodarstwa rolnego 
p. Michałowskich położonego we wsi 
Zwartówko. Po przyjeździe wszyscy 
zachwycili się pięknym miejscem 
do zabaw i mnóstwem różnorod-
nych zabawek. Można było pojeździć 
dużymi pojazdami, pobawić się w 
piaskownicy, w domku dla dzieci, 
powspinać się po ściance, pohuśtać, 

pograć w piłkę itp.
Potem Pan Jacek Michałowski 

oprowadził nas po swoim gospodar-
stwie, gdzie można było zobaczyć z 
bliska traktory, kombajny i dużo in-
nych maszyn rolniczych. Wszyscy z 
ciekawością słuchali opowieści go-
spodarza i podziwiali nowoczesne 
maszyny i pojazdy. Niewątpliwą 
atrakcją była możliwość zasiadania 
za kierownicą kombajna.

Na zakończenie czekał nas poczę-
stunek: kiełbaski pieczone na ogni-
sku, napoje i ciasto.

Pogoda nam dopisała, wycieczka 
była wyśmienita i wszystkim bardzo 
się podobała.

Chcieliśmy jeszcze raz serdecznie 
podziękować Państwu Michałow-
skim za miłe ugoszczenie i ciekawie 
spędzony dzień.

Wiesława Okoń

Dnia 12.06.2015 r. odbył się XII Kon-
kurs o Puchar Leśny Nadleśnictwa 
Choczewo. Uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów z kilku gmin 
leżących na terenie Nadleśnictwa 
Choczewo rywalizowali w poszcze-
gólnych  konkurencjach sprawdza-
jących wiedzę leśną i przyrodniczą. 
Konkurs odbył się w okolicach sie-
dziby leśnictwa Szklana Huta oraz 

Chabaziówki. Organizatorzy spraw-
dzali wiedzę uczniów w formie za-
dań wykonywanych w rożnych miej-
scach lasu. Szkołę Podstawową w 
Choczewie reprezentowali: Matylda 
Witkowska, Oghenetega Oyeye, Zofia 
Modlińska oraz Szymon Krók - przy-
gotowani przez Panią  Elżbietę Wy-
drę. Drużyna ta zdobyła I miejsce w 
kategorii szkół podstawowych, więc 

Puchar Leśny oraz nagroda główna 
– mikroskop - trafiły do choczew-
skiej szkoły. Na zakończenie wrę-
czono uczniom atrakcyjne, pamiąt-
kowe nagrody. Konkurs przebiegał 
w sympatycznej atmosferze, pogoda 
dopisywała, a smaczny poczęstunek 
przygotowany przez leśniczych był 
miłym zakończeniem.

XII Konkurs o Puchar Leśny
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„ŚLADAMI BOHATERÓW KAMIENI
NA SZANIEC”

To tytuł projektu edukacyjnego, któ-
ry  realizowali uczniowie klas drugich 
gimnazjum w bieżącym roku szkol-
nym pod kierunkiem p. Henryki So-
boń i p. Małgorzaty Kobieli. Uczniowie 
zdobywali wiedzę dotyczącą trudnego 
okresu historycznego Polski, a miano-
wicie II wojny światowej i powstania 
warszawskiego, a także poznali mar-
tyrologię Piaśnicy nazywanej często 
pomorskim Katyniem. Wśród wielu 
zadań, które wykonali, na szczególną 
uwagę zasługuje Szkolna Izba Pamię-
ci, która jest efektem kilkumiesięcznej 
pracy, a także montaż słowno – mu-
zyczny Pięknie umierać i pięknie żyć, 
który obejrzeli uczniowie uczestniczą-
cy w konkursie recytatorskim pod ta-
kim samym tytułem.

Wyjątkowe  widowisko, z okazji 70 
Rocznicy Zakończenia II Wojny Świa-
towej, uczniowie zaprezentowali także 
przed zacnym gronem – Kołem Eme-
rytów i przedstawicielami Rodziców. 
Po chwilach wzruszenia oprowadzi-
li naszych gości po Izbie Pamięci, a 
następnie zaprosili ich na poczęstu-
nek. Dyrektor, pani Alina Rynko, po-
dziękowała emerytom za tak liczne 
przybycie, a uczniom i opiekunom 
młodzieży za piękne przedstawienie. 

I choć wszystko to miało miejsce 10 i 
11 czerwca, wciąż żyjemy emocjami, 
których zaznaliśmy podczas tego wy-
darzenia.

Mamy też nadzieję, że uda się nam 
zaprosić naszych drogich Dziadków i 
Babcie w przyszłym roku szkolnym, by 
posłuchać ich osobistych historii, któ-
re związane są z okresem wojny.

„Cieszymy się, że my, młodzi Pola-
cy, żyjemy w wolnym kraju i nie do-
świadczyliśmy wojny, i dlatego też 
powinniśmy się zastanowić, w jaki 

sposób możemy pokazać, że jesteśmy 
patriotami”. Tymi słowami zakończył 
się występ artystyczny młodzieży i 
usłyszeliśmy piosenkę: Ojczyznę ko-
chać trzeba i szanować… Te słowa po-
zostawiamy do osobistej refleksji.

Wszystkich czytających ten artykuł 
prosimy o pomoc w zagospodarowa-
niu Szkolnej Izby Pamięci. Ucieszy nas 
każdy przedmiot z przeszłości, który 
dla przyszłych pokoleń będzie cenną 
informacją o minionych czasach.

Henryka Soboń i Małgorzata Kobiela
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MAKS I ALDONA
Dnia 04.07.2015 r. w 21-wszą roczni-

cę śmierci kpt. Antoniego Rymszy w 
Kościele Parafialnym w Choczewie po 
Mszy św. odbyło się spotkanie z Pio-
trem Szubarczykiem, pracownikiem 
Oddziału Gdańskiego Biura Edukacji 
Publicznej IPN, który opowiadał o An-
tonim Rymszy ps. „Maks”.

„Pokochali Ziemię Choczewską, Ko-
chali Polskę, Walczyki o Jej Niepodle-
głość…

Antoni Rymsza „Maks” i Aldona 
(Lenczewska-Samotyja) z synem 
Wiesławem zamieszkiwali w naszej 
gminie w latach 1947-1948 pod nazwi-
skiem Wojtkowscy. Antoni przyje-
chał do Lublewa ze skierowaniem od 
pana Uziębło (administrator powiatu 
Lębork), podjął pracę jako magazy-
nier i pomagał w księgowości, dostał 
jeden pokój w pałacu na piętrze, a 
po miesiącu sprowadził swoich uko-
chanych, żonę i syna. Wówczas ad-
ministratorem w Lublewie był pan 
Łopaciński, a głównym księgowym 
pan Malinowski. Za sumienną pra-
cę powierzono Antoniemu admini-
strowanie gospodarstwem Żelazno, 
które po dwóch miesiącach sowieci 
rozparcelowali. Rymsza z rodziną 
przeniósł się do Osiek, gdzie podjął 
pracę jako księgowy, i gdzie spełniło 
się marzenie Aldony - otrzymali sa-
modzielne mieszkanie.

27.07.1948 r. gdy zaczęli w miarę 
normalne życie, gdy starali się ko-
chać Polskę jaką wówczas była, ich 
świat się zawalił. Maks został aresz-
towany przez Milicję Obywatelską w 
Choczewie i wydany sowietom. Kapi-
tan Antoni Rymsza „Maks” dowódca 
3-go szwadronu w 5-tej Wileńskiej 
Brygadzie majora Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszka” współtwórca 
I-go oddziału Partyzanckiego „Burza”, 
którego dowódcą był Antoni Burzyń-
ski „Kmicic”, był również dowódcą 
I-wszej Kompanii batalionu „Świ-
tosław” pod dowództwem majora 
Świchowskiego „Sulima”. Uczestni-
czył we wszystkich najważniejszych 

działaniach 5-tej Wileńskiej Brygady 
przeciwko Niemcom i Sowietom w 
walce o Niepodległość Polski. Aldo-
nę poznał w brygadzie i przyjął do 
oddziału. Wspaniała sanitariuszka i 
łączniczka, jej odwaga i pomoc nie-
siona, nie tylko na polu walki bez 
względu na narodowość zasługuje na 
najwyższe uznanie. W czasie okrut-
nym i nieludzkim jakim jest wojna, 
Maks i Aldona zakochali się w sobie 
i 12.06.1943 r. wzięli ślub na, którym 
świadkiem był sam Łupaszka.

Po aresztowaniu, przewieziono 
Maksa do Lęborka, następnie do Gdy-
ni, na dwa miesiące do Warszawy i 
w końcu do sowieckiego więzienia w 
Polskiej Legnicy. Po kilku miesiącach 
przesłuchań i wymyślnych sowiec-
kich torturach został skazany przez 
Wojenny Sąd Północnej Grupy Wojsk 
Armii Radzieckiej za przynależność 
do AK na 25 lat zesłania, za działania 
przeciw Wielkiemu Związkowi Ra-
dzieckiemu na Karę Śmierci (Rymsza 
nie wydał sowietom nikogo). Karę 
śmierci zamieniono na 25 lat zesła-
nia na Kołymę.

06.05.1949 roku Maks wraz z ponad 
tysiącem Skazanych, w bydlęcych 
wagonach ruszył z „biletem w jedną 
stronę” Legnica-Kołyma.

Całą historie opowiedział Rymsza, 
Janowi Stanisławowi Smalewskie-
mu, a on przelał ją na papier. Po-
wstała Trylogia - „U boku Łupaszki”, 

„Żołnierze Łupaszki” a także „Wię-
zień Kołymy” Prawdziwa Historia 
Małżeństwa Polskich Żołnierzy „Wy-
klętych”.

14.04 po prawie 11-tu latach zesła-
nia jego noga stanęła na dworcu w 
Prochowicach, gdzie po aresztowa-
niu do swej rodziny przeprowadziła 
się Aldona z synem. Aldona wówczas 
pracowała jako pielęgniarka, czekała 
na Antoniego nie tracąc nadziei. Cóż 
to było za spotkanie, wzruszające do 
łez. Gdy Maks zauważył stojącą przed 
szpitalem Aldonę w towarzystwie 
koleżanek i gdy ich wzrok się spo-
tkał, biegnąc wpadli sobie w objęcia.

Antoni Rymsza ur. 14.04.1914 r., 
zm.04.07.1994 r.. Aldona Rymsza ur. 
29.06.1921, zm. 2009 r.. Ich syn Wie-
sław w 1985 r. zginął w wypadku sa-
mochodowym. Razem spoczywają 
na cmentarzu w Prochowicach.

Spostrzeżenie mego Przyjaciela: 
„Jeżeli pan Bronisław Komorowski 
ogłosił 25 lat „Wolności” to czym były 
czasy PRL-u ?”. Na to pytanie Dro-
gi Czytelniku odpowiedz sobie sam. 
Upamiętnienie Kpt. Antoniego Rym-
szy przez nadanie obiektom sporto-
wym w Choczewie jego imienia by-
łoby pięknym hołdem i szacunkiem 
dla Żołnierza, który walczył o naszą 
Niepodległość.

Z Pozdrowieniem
Wiesław Bobkowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WRĘCZENIE NAGRÓD NAJLEP-

SZYM CZYTELNIKOM

22 czerwca br. odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród najlepszym w mi-
jającym roku szkolnym  czytelnikom 
naszej Biblioteki . Nagrody i dyplo-

my wręczyli: Wójt Gminy Choczewo 
Pan Wiesław Gębka, Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecz-
nej, Oświaty, Kultury i Sportu  Pan 
Krzysztof Łasiński oraz Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-
czewie Pani Beata Żuk.

Gratulujemy laureatom i dziękuje-

my im za to, iż w dobie smartfonów 
i Internetu znajdują przyjemność w 
wypożyczaniu i czytaniu książek!

WAKACYJNE WYSTAWKI

Serdecznie zachęcamy do obejrze-
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nia wakacyjnej mini-wystawy „Moja 
wymyślona książeczka”. Są to prace 
uczniów klasy „0”c w Choczewie, wy-
konane na Konkurs pod wyżej wy-
mienioną nazwą.

W dalszym ciągu oglądać też moż-
na wystawę „Zdobycze PRL”. Zapra-
szamy!

II ETAP KONKURSU FOTOGRA-
FICZNEGO PN.”GMINA CHO-
CZEWO JEST PIĘKNA PRZEZ 

CAŁY ROK” ROZSTRZYGNIĘTY!

30 czerwca br. Komisja Konkur-
sowa w składzie: Sekretarz Gmi-
ny Choczewo Pan Robert Lorbiecki, 
Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury 
i Sportu Pan Krzysztof Łasiński oraz 
Pan Ryszard Karpiński rozstrzygnę-
ła II etap Konkursu Fotograficznego 
pn. ”Gmina Choczewo jest piękna 
przez cały rok”. Nazwiska zwycięz-
ców poszczególnych etapów i całego 
konkursu poznamy w grudniu br. 
Przypominamy, iż do 18 września 
przyjmujemy zdjęcia na III etap, tj. 
„Gmina Choczewo latem”. W Kon-
kursie mogą wziąć udział również 
te osoby, które nie wzięły udziału w 
pierwszym i drugim etapie.

DAR

Dar przekazany naszej Bibliotece 
przez Stowarzyszenie Bursztynowy 
Pasaż Lokalna Grupa Działania. Dzię-
kujemy i zapraszamy dzieci do ko-
rzystania z zaprezentowanych gier.

DAR OD PGE

Dziękujemy PGE za wyposaże-
nie naszej biblioteki w gry, książki, 
przybory plastyczne i meble, które 
uatrakcyjnią naszym małym czytel-
nikom wizytę u nas.
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Rozwiązanie krzyżówki z Nr-u 6 (183) Wieści Choczewskich brzmi: JÓZEF BALSAMO
Prawidłowe rozwiązanie dostarczyli:
Krystyna Stelmachowicz, Robert Polesa, Justyna Fleming, Barbara Zondziuk, Mariusz Kwas, Ryszard Żebiałowicz, Agata 

Lewandowska, Agata Zabłotnia, Sylweriusz Goyke, Władysława Dettlaff, Adam Leyk, Olga Papke, Henryk Milewicz, Michali-
na Gradek, Piotr Woźniak.

Zwycięzcą nagrody w drodze losowania został Pan Robert Polesa, któremu gratulujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Dziękujemy również Grzesiowi za wylosowanie 
zwycięzcy.

Krzyżówka Serpentyna (25) 

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 10 sierpnia 2015 r.  do siedziby Biblioteki osobiście, e-
mailem lub pocztą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe. Nagrodą jest 
„Popularny słownik frazeologiczny”, a zwycięzca zostanie wyłoniony 11 sierpnia w drodze 
losowania. 

ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo, 
E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 

 
start 

             
 

 
             

             
 

 
             

             
 

 

             

             
 

 

żebrzący mnich muzułmański (7) –  z nudów lub senności (8) –   obok rencisty (6) – sportowy 

trójbój (8) –  guz dla onkologa (8) –   wielka francuska lub październikowa (9) –  mandragora, pokrzyk 

(7) – towarzystwo zrzeszające obrońców zwierząt (7) –  detal bez znaczenia (8) –   flagi na wietrze 

lub skrzydeł (5) –  kuchenny stołek (7) –  niewierny lub z Akwinu (6) –  upust, rabat  (6) –   związek azotu 

z wodorem (7) – dostarcza przesyłkę (6) 

Hasło 
        

        

 


