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Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
Zapraszam również na mój profil: Facebook Wiesław Gębka\
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 17:00, tel. 605 669 626
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W.W.: Mieszkańcy sołectwa Zwarto-
wo bardzo martwią się, że zostaną 
pozbawieni dostępu do cmentarza, 
ponieważ krążą informacje o możli-
wości zamknięcia drogi dojazdowej. 
Ma Pan dla nich dobre wiadomości? 

Wójt W. Gębka: Droga na cmentarz 
w Zwartowie niestety jest własnością 
trzech podmiotów: Lasów Państwowych, 
PKP i osoby prywatnej. W związku z tym 
już od dawna zastanawiamy się jak roz-
wiązać ten problem, aby nie stać się za-
kładnikiem właścicieli tych dróg. Jest to 
o tyle trudne, że na razie żaden z właści-
cieli nie chce z nami o tym rozmawiać. 
Mamy już pewne pomysły na to co moż-
na w tej sprawie zrobić, jednak wymaga 
to dużo czasu i zdajemy sobie sprawę 
z tego, że może nadejść taka chwila, 
w której jeden z właścicieli zamknie dro-
gę. Wówczas będziemy musieli znaleźć 
inną drogę dojazdową do cmentarza.
Wiele lat temu, gdy Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych w trakcie prywatyzacji sprze-
dawała również te grunty, Gmina nie 
wyraziła chęci kupna tej drogi, stąd teraz 
ten problem, który należy jak najszyb-
ciej rozwiązać. Pragnę zapewnić miesz-
kańców Zwartowa, że pracujemy nad 
tym, aby uniknąć możliwości zamknię-
cia drogi i braku dostępu do cmentarza.

W.W.: Wracamy do tematu pla-
cu zabaw i  siłowni zewnętrznych 
w Choczewie. Sprawa rozstrzy-
ga się już dość długo. Gdzie mają 
w końcu stanąć i kiedy to nastąpi?

Wójt W. Gębka: Z Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki otrzymaliśmy dofinansowanie 
na budowę w Gminie Choczewo dwóch 
stref aktywności, tj. w miejscowościach 
Choczewo i Kopalino. Resztę środków 
dołoży Gmina i zainteresowane sołec-
twa. Projekt obejmuje zainstalowanie 
bardzo ciekawych urządzeń, które będą 

również dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że 
miejsca te, zwane Otwartymi Strefami 
Aktywności dostarczą mieszkańcom, 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom wiele 
przyjemności. Obecnie jesteśmy na eta-
pie przetargu, który pozwoli wyłonić wy-
konawcę dwóch stref aktywności: w Ko-
palinie przy świetlicy oraz w Choczewie 
przy małym boisku. Tuż obok planowanej 
lokalizacji tej strefy aktywności istnieje 
niewielkie źródełko, na miejscu które-
go planujemy zaaranżować małe oczko 
wodne, które zapewni ćwiczącym trochę 
chłodu. Zdecydowaliśmy się na lokali-
zację urządzeń właśnie w tym miejscu, 
ponieważ rosnące tam drzewa i krzewy 
dają sporo cienia, dzięki któremu o wiele 
przyjemniej jest ćwiczyć. I choć niektórzy 
z mieszkańców chcieli, aby urządzenia 
stanęły koło placu zabaw, to ostateczny 
głos należał do Pani Konserwator, która 
zdecydowała, że inwestycję należy re-
alizować pomiędzy pałacem a boiskiem.
Pracujemy również nad projektem rewi-
talizacji całego parku, łącznie z rozbu-
dową placu zabaw, dostawieniem infra-
struktury rekreacyjnej i zadrzewieniem.

W.W.: Darmowe bilety dla seniorów 
na przejazdy autobusami PKS-u ge-
neralnie zostały przyjęte bardzo do-
brze przez społeczeństwo, chociaż są 
i  tacy, którzy pomysł krytykują. Mówią, 
że to ewidentna kiełbasa wyborcza...

Wójt W. Gębka: Rada Gminy podjęła 
uchwałę, dzięki której seniorzy powyżej 
siedemdziesięciu lat z Gminy Choczewo 
mają możliwość jeżdżenia autobusami 
po terenie Gminy za darmo. Oczywiście 
spowodowało to krytykę i różnorodne 
komentarze, ale także zadowolenie wielu 
seniorów. Naturalnie, że nie wszyscy se-
niorzy będą w stanie z tych darmowych 
przejazdów korzystać z różnych powo-
dów, jednakże nie da się tego zrobić ide-

alnie, gdyż nie może być to zrobione pod 
poszczególnego mieszkańca, musi być to 
zorganizowane systemowo. Podobne sys-
temy działają już w całej Polsce. W naszej 
Gminie 440 seniorów objętych jest tym 
programem. Mogą oni bez ograniczeń, za 
darmo za okazaniem tymczasowej karty 
poruszać się autobusami po Gminie Cho-
czewo. Karty, które seniorzy otrzymali 
są tymczasowe, gdyż w przyszłości pla-
nujemy wydanie karty plastikowej, która 
jednocześnie będzie kartą seniora, ponie-
waż zamierzamy przystąpić do krajowego 
programu, w którym seniorzy dzięki kar-
cie będą mogli korzystać z różnorodnych 
zniżek i przywilejów. Ponieważ seniorów 
w całym kraju przybywa, toteż progra-
mów skierowanych do seniorów jest coraz 
więcej. Nasza Gmina nie odstaje od resz-
ty kraju i od tego co robią dla seniorów 
inne samorządy w całej Polsce. W Gminie 
Choczewo jest to pierwszy krok w tym 
kierunku, z którego należy się cieszyć.
Powodem do radości i dumny z naszych 
seniorów jest dla mnie również zakoń-
czenie I semestru Choczewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, w którym 
niedawno uczestniczyłem. Patrząc na to 
jak doskonale bawią się i integrują słu-
chacze UTW, serdecznie zachęcam po-
zostałych seniorów do zapisywania się 
do grona słuchaczy. Ilość osób uczest-
niczących przez I semestr w zajęciach 
oraz aktywność jaką wykazują słuchacze 
pokazuje, że utworzenie Choczewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku było tzw. 
strzałem w dziesiątkę. Widać również, 
że p. Piotr świetnie się utożsamia z Uni-
wersytetem i wspaniale go prowadzi, co 
niewątpliwie wszyscy bardzo doceniamy.

PYTANIA DO WÓJTA
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LI SESJA RADY GmINY ChOCZEWO

23 maja 2018 r. o godz. 10. 00 w sali 
CIT odbyła się LI sesja Rady Gminy Cho-
czewo. 

Na sesji obecnych było 12 radnych, 
nieobecni radni: R. Kowalski i Z. Sarzyń-
ski.

Podczas sesji Przewodniczący Rady 
Gminy złożył radnym życzenia z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego.

Na sesji obecni byli goście z Minister-
stwa Sportu oraz Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Choczewo p. Sebastian Wejer.

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny przedstawili informacje z działalności 
międzysesyjnej.

Ponadto podczas sesji radni podjęli 
następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2018 r. (7 głosów za, 3 głosy 
przeciw, 2 głosy wstrzymujące się)

2. Uchwała w sprawie nadania nazwy 
rondu znajdującemu się w miejscowości 
Żelazno u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 
213 i drogi powiatowej nr 1438G. (11 
– za)

3. Uchwała w sprawie wyrażenia 
woli współdziałania z innymi gminami 
przy realizacji projektu partnerskiego 
w zakresie Wspierania Edukacji Wod-
nej Młodzieży współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020. (8 – za, 3 – wstrzymu-
jące się)

4. Uchwała w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie działki nr 373 
we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo. 
(11 – za)

5. Uchwała w sprawie o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
na zachód od Gajówki we wsi Jackowo 
w  Gminie Choczewo. (11 – za)

6. Uchwała w sprawie podziału Gmi-
ny Choczewo na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz uchylenia uchwały nr 
XLIX/354/18 Rady Gminy Choczewo 
z dnia 29 marca 2018. (10 – za, nie-
obecny radny F.Fleming).

Historię piszą ludzie
W styczniu ubiegłego roku, z inicjaty-

wy pani Anieli Siemczuk, rozpoczęliśmy 
projekt pn. „Tożsamość”, który zakładał 
zebranie materiałów dotyczących głów-
nie naszej powojennej historii na ziemi 
choczewskiej. Szukamy naszych korzeni, 
chcemy wiedzieć skąd pochodzimy, jakie 
były losy naszych rodzin i  jaki sposób 
dokonywał się proces tworzenia nasze-
go ,przecież zupełnie nowego jakościo-
wo i etnograficznie, choczewskiego spo-
łeczeństwa. Liczyliśmy na to, że starsi 
ludzie opowiedzą wnukom swoje dzieje, 
odkurzą stare albumy ze zdjęciami, opi-
szą miniony czas i społeczne obyczaje, 

a młode pokolenie zainteresuje się hi-
storią swojej rodziny. Niestety, efekty 
są nadal mizerne. Być może niełatwo 
jest mówić o skomplikowanych czasach, 
opisywać osobiste doświadczenia, a za-
pewne przeszkodą jest także niewiedza 
w jaki sposób materiały przekazać.
Apelujemy zatem ponownie. Zajrzyjcie 
do swojej pamięci, spróbujcie przekazać 
to, co bardzo ulotne i codziennie odcho-
dzi wraz z pokoleniami. Istotne mogą 
być opowieści całkiem zwyczajne, wy-
dające się nieważne lub mało znaczące. 
Zapytajcie młodzi ludzie swoich dziad-
ków, poświęćcie chwilę na wysłuchanie 

ich opowieści, która tak naprawdę jest 
waszą historią. Bez znajomości przeszło-
ści bowiem trudno jest budować dobrą 
przyszłość.
Wszelkie materiały lub nawet informa-
cje, że ktoś swoją wiedzą chce się po-
dzielić, a nie bardzo wie jak to zrobić, 
prosimy kierować na adres (telefon) 
„Wieści...” lub do Biblioteki Publicznej 
w Choczewie. Podaję także swój numer 
telefonu: 605669626. Zadzwońcie - po-
możemy w redagowaniu i przygotowa-
niu materiałów.

Krzysztof Łasiński

Jest nieco JaśnieJ
Mieszkańcy sołectwa Starbienino z wła-
snej inicjatywy uporządkowali otocze-
nie przylegające do tzw. „trójkąta” przy 
rozjeździe dróg w Lublewku oraz krzyża, 
których wygląd dotąd pozostawiał wiele 
do życzenia. Uznali, że trzeba wziąć od-
powiedzialność za estetykę miejsca, któ-
re jest wizerunkowo ważne dla wsi i dla 
całej gminy, bowiem znajduje się przy 
ruchliwej trasie i rzuca się w oczy przy-
bywającym tu turystom. Jest ładniej, 
a jednocześnie była to zapewne dosko-
nała okazja do integracji mieszkańców 
podczas wspólnej pracy.
Mieszkańcy sołectwa Jackowo już po raz 

kolejny odpowiedzieli na apel pani soł-
tys Marzeny i tym razem pomagali przy 
urządzaniu nowego boiska, choć mogli 
uznać, że to obowiązek Gminy, która 
jest tu właścicielem. Znam mieszkań-
ców, którzy nie czekając na opieszałość 
lub niemoc zarządców sami uprzątają 
chodniki i tereny przyległe z piachu, sa-
dzą przy chodnikach kwiatki i robią coś 
czego by robić nie musieli. Od lat chwalę 
za to mieszkańców ulicy Bałtyckiej i Puc-
kiej w Choczewie (zwłaszcza duże brawa 
dla Tereski), bo bywam tu codziennie, ale 
i w wielu miejscach w Gminie zauważam 
podobne zjawisko. Powoli być może 

wraca świadomość, że wygląd moje-
go otoczenia świadczy o mnie samym. 
Te małe na razie działania to pierwsze 
świeczki w rozjaśnianiu naszych ciemno-
ści, przełamanie przyzwyczajeń do cią-
głego narzekania, krytykowania innych 
i oczekiwania, że ktoś za nas coś zrobi. 
Zbyt często jeszcze widzimy „źdźbło” 
w oku bliźniego nie zauważając „belki’ 
w swoim. Tym większe zatem uznanie 
dla tych, którzy w tej dziedzinie mają od-
wagę iść pod prąd.

Krzysztof Łasiński

Wszystkich zainteresowanych po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy Choczewo 
www.choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie protokoły i uchwały.
Zapraszamy również do odwiedzania kanału z relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo: YouTube Obiektywne Choczewo
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INWESTYCJE W GmINIE ChOCZEWO
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W CHOCZEWIE

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że stan 
skanalizowania Gminy Choczewo jest 
daleki od oczekiwanego. Problem doty-
czy zarówno nieruchomości zamieszka-
łych na stałe – budynków mieszkalnych 
jak i terenów użytkowanych na cele let-
niskowe.

Jeszcze większym problemem w na-
szej gminie jest temat oczyszczalni 
ścieków - bez względu na to, czy nie-
czystości płynne będą odbierane z nie-
ruchomości poprzez sieć kanalizacyjną 
czy też pojazdami asenizacyjnymi, mu-
szą trafić do oczyszczalni ścieków i być 
właściwie oczyszczone. W gminie Cho-
czewo funkcjonuje jedna oczyszczalnia, 
choć jeszcze kilka lat temu planowano 
budowę kolejnej – w Jackowie. Pomimo 
dokonanej kilka lat temu modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Choczewie nie 
ma ona możliwości przyjęcia i oczysz-
czenia ścieków z wszystkich budynków 
mieszkalnych, nie wspominając o ście-
kach z nieruchomości letniskowych. 
Dlatego też często ścieki z terenu gmi-
ny Choczewo są transportowane becz-
kowozami różnych przewoźników kil-
kanaście kilometrów - do oczyszczalni 
w Gniewinie lub w Żarnowcu. Skutkiem 
takiej sytuacji jest oczywiście cena, jaką 
właściciele nieruchomości są zmuszeni 
płacić za wywóz ścieków.

Aby zmienić tę sytuację, jeszcze 
w ubiegłym roku w ramach realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Budo-
wa kanalizacji pasa północnego wraz 
z rozbudową oczyszczalni ścieków” 
opracowano dwuwariantową koncep-
cję modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Choczewie. Główny cel tej moderni-
zacji to zdolność przyjęcia ścieków sani-
tarnych z budynków mieszkalnych z ca-
łego terenu administracyjnego Gminy 
Choczewo oraz z działek letniskowych 
z uwzględnieniem zwiększonej ilości 
ścieków w okresie sezonu turystycz-
nego. Poza tym projektowane zmia-
ny mają zapewnić uzyskanie nowego 
pozwolenia wodnoprawnego, w  tym 
także z uwzględnieniem parametrów 
chemicznych przyjmowanych i oczysz-
czonych ścieków wynikających z obo-
wiązujących przepisów. Opracowana 
koncepcja oraz program funkcjonal-
no-użytkowy stanowiły załączniki do 
wniosku jaki Gmina Choczewo złożyła 
w listopadzie ub. roku o dofinansowa-
nie tej inwestycji w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Pomorskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wniosek Gminy Choczewo został roz-
patrzony pozytywnie – na 20 czerwca 
2018r. zaplanowano podpisanie umo-
wy przewidującej dofinansowanie tej 
inwestycji w kwocie 3.534.148,59zł tj. 
63,57% wartości całkowitej inwestycji. 
Zgodnie z treścią tej umowy, inwesty-
cja ma być zakończona do 30 czerwca 
2020 r.

Równolegle do modernizacji oczysz-
czalni ścieków, Gmina Choczewo pla-
nuje sukcesywnie zwiększać stopień 
skanalizowania gminy. Wg stanu na ko-
niec 2017 r. na terenie Gminy Chocze-
wo długość sieci kanalizacji sanitarnej 
wynosiła tylko 34,3 km (wodociągowej 
72,6km). Są w naszej gminie sieci, któ-
rych końcowym odbiornikiem zamiast 
oczyszczalni są tzw. zbiorniki Inhoffa. 

Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych 
na terenie administracyjnym naszej 
gminy obrazuje poniższa tabela – dane 
z ostatnich trzech lat wg. sprawozdań 
statystycznych.

Z powyższej tabeli wynika, że co roku 
rośnie ilość wybudowanych budynków 
mieszkalnych ale nie jest rozbudowy-
wana sieć kanalizacji sanitarnej - sto-
pień skanalizowania gminy ciągle się 
obniża. Należy tu zaznaczyć, że powyż-
sze zestawienie dotyczy tylko budyn-
ków na stałe zamieszkałych, a Gmina 
Choczewo to przecież także bardzo 
dużo zabudowań letniskowych.

W poprzednich latach opracowano 
szereg koncepcji rozbudowy sieci kana-
lizacji sanitarnej, w tym np. koncepcję 
skanalizowania tzw. pasa północnego, 
więc miejscowości położonych w pół-
nocnej części gminy – Sasino, Lubiato-
wo, Kopalino. Niestety, podany w tych 
koncepcjach szacunkowy koszt realiza-
cji około 50 mln zł był i jest oczywiście 
nierealny mając na uwadze dochody 
Gminy Choczewo. Podobnie próba roz-

budowy sieci kanalizacyjnej i uzyskanie 
dofinansowania zewnętrznego w ra-
mach tzw. aglomeracji (Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych) ze względu na brak możliwości 
zachowania wskaźnika 120 RLM/1 km 
sieci pozostała jedynie w planach i za-
mierzeniach.

W ub. roku opracowano projekt roz-
budowy sieci kanalizacji sanitarnej od 
miejscowości Żelazna do Słajkowa i Łę-
towa. Uzyskano na tę inwestycję do-
finansowanie unijne, jednak fiaskiem 
zakończyły się dotychczasowe dwa 
postępowania przetargowe. Kilka dni 
temu ogłoszono po raz trzeci przetarg 
nieograniczony (zakończenie całej in-
westycji w sierpniu 2019 r.).

Równolegle do prac zmierzających 
do modernizacji oczyszczalni ścieków 
(przetarg, realizacja zadania) planuje
się przy współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej zaprojektować oraz 
wybudować magistrale sieci kanalizacji 
sanitarnej łączące poprzez istniejące 
już rurociągi i przepompownie oczysz-

czalnię ścieków w Choczewie z miej-
scowościami Sasino i Lubiatowo/Ko-
palino, w których w pierwszym etapie 
znajdować się będą zautomatyzowane 
zlewnie ścieków. Zlewnie te pozwolą 
na ograniczenie odległości jakie muszą 
pokonać pojazdy asenizacyjne, a więc 
ograniczą dla właścicieli nieruchomości 
koszty odbioru ścieków. W kolejnym 
etapie będzie wybudowana w poszcze-
gólnych miejscowościach rozdzielcza 
sieć kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie powyższe działania i zamie-
rzenia pozwolą na usamodzielnienie 
się gminy w zakresie oczyszczania ście-
ków sanitarnych oraz stopniową dalszą 
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
ramach możliwości budżetu oraz moż-
liwości pozyskania dofinansowania ze 
środków zewnętrznych.

ROK Długość 
sieci 
wybudo-
wanej w 
ciągu roku
(km)

Długość 
sieci na 
koniec 
roku
(km)

Ilość bu-
dynków 
miesz-
kalnych 
ogółem

Ilość
przyłą-
czonych 
budynków 
w ciągu 
roku

Ilość przy-
łączonych 
budynków 
na koniec 
roku

Stopień 
skanalizo-
wania %

2015 2,20 34,00 1119 39 435 38,87

2016 0,16 34,16 1149 8 443 37,86

2017 0,14 34,30 1204 2 445 37,04
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W związku z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców tematem budowy 
siłowni zewnętrznych, zwanych parka-
mi fitness oraz placów zabaw dla dzieci 
na terenie naszej gminy przekazujemy 
informację na temat inicjatywy podję-
tej przez władze samorządowe.

We wrześniu 2017 r. podczas ze-
brania wiejskiego sołectwa Choczewo 
został uchwalony wniosek w sprawie 
przeznaczenia środków funduszu so-
łeckiego na 2018 r. Na podstawie zło-
żonego do Wójta Gminy Choczewo 
wniosku, w budżecie gminy na 2018 r. 
zostały ujęte m.in. następujące zadania:

1) doposażenie placu zabaw  na tere-
nie Gminnych Obiektów Sportowych,

2) budowa siłowni zewnętrznej 
w parku przy Gminnych Obiektach 
Sportowych.

W ramach zadania 1) w dniu 26 
kwietnia 2018 r. została zamówiona 
huśtawka potrójna (siedzisko płaskie + 
siedzisko kubełkowe + bocianie gniaz-
do). 

Natomiast jeśli chodzi o zadanie nr 2) 
prace przygotowawcze rozpoczęły się 
już w 2016 r., kiedy to została wyko-
nana mapa do celów projektowych na 
potrzeby opracowania dokumentacji 
budowlanej. Jesienią ubiegłego roku 

pojawiła się informacja, że Minister-
stwo Sportu i Turystyki planuje ogło-
sić nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach nowego „Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokole-
niowym Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA)”. Tutejszy Urząd podjął wszelkie, 
niezbędne działania aby móc starać się 
o dofinansowanie w ramach programu 
OSA  i na potrzeby złożenia wniosku 
firma zajmująca się projektowaniem 
opracowała projekt budowlany, któ-
ry został uzgodniony z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Gdańsku 
(każda inwestycja na tym terenie wy-
maga długotrwałych uzgodnień z Kon-
serwatorem Zabytków). Następnie 
w Starostwie Powiatowym w Wejhe-
rowie zostało złożone zgłoszenie robót 
budowlanych polegających na budowie 
siłowni zewnętrznej wraz ze strefą re-
laksu i ogrodzeniem na które Gmina 
Choczewo nie otrzymała sprzeciwu.

W dniu 15 lutego do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki został wysłany wniosek  
o dofinansowanie budowy w Gminie 
Choczewo dwóch stref aktywności, 
to jest w miejscowościach Choczewo 
i Kopalino w ramach takzwanego wa-
riantu rozszerzonego, który to wariant 

obejmuje budowę:
1) siłowni plenerowej,
2) strefy relaksu wraz zagospodaro-

waniem zieleni,
3) placu zabaw o charakterze spraw-

nościowym (minimum trzy urządzenia) 
z ogrodzeniem.

W dniu 6 czerwca br. na stronie BIP 
Ministerstwa został zamieszczony pro-
tokół z posiedzeń Zespołu do spraw 
opiniowania wniosków zadań inwe-
stycyjnych. Wniosek Gminy Chocze-
wo został zaopiniowany pozytywnie. 
W chwili obecnej oczekujemy na pod-
pisanie umowy o dofinansowanie.

Jak wynika z powyższej informacji 
władze samorządowe gminy rozpo-
częły działania w zakresie placu zabaw 
oraz siłowni plenerowej w Choczewie 
już jakiś czas temu. Należy jednak pod-
kreślić, że wszelkie inicjatywy inwesty-
cyjne podejmowane na terenie objętym 
opieką Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków są niezwykle trudne i długo-
trwałe ze względu na konieczność do-
konywania żmudnych uzgodnień.

Jesteśmy już jednak po załatwieniu 
wszelkich formalności i liczymy na to, 
że prace w terenie ruszą natychmiast 
po podpisaniu umowy o dofinansowa-
nie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

siŁoWnie zeWnętrzne

Gdzie oddać odpady zużyteGo sprzętu 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO?

ELEKTROśmieci lub ELEKTROodpady 
to zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny (ZSEE). Do tego typu odpadów 
zaliczamy zużyty sprzęt AGD (pralki, 
lodówki, odkurzacze itp.) i RTV (telewi-
zory, magnetofony, radia itp.) telefony, 

świetlówki oraz zabawki dla dzieci na 
baterie itp. Ze względu na zawartość 
w tych odpadach substancji niebez-
piecznych zagrażających zdrowiu ludzi 
oraz mogących negatywnie wpływać 
na stan środowiska przyrodniczego, 

elektrośmieci nie można wyrzucać do 
pojemnika na odpady komunalne. Elek-
trośmieci należą do grupy odpadów 
niebezpiecznych a postępowanie 
z nimi określają przepisy ustawy o zu-
żytym sprzęcie elektrycznymi i elektro-
nicznym.    
Pamiętaj: sprzęt musi być kompletny 
– bez wymontowanej elektroniki. Za 
niekompletny sprzęt uważa się zuży-
ty sprzęt, który nie zawiera istotnych, 
z uwagi na przeznaczenie sprzętu do 
jakiego został zaprojektowany, części 
składowych, podzespołów i materia-
łów eksploatacyjnych, stanowiących 
część sprzętu, z którego powstał zu-
żyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do 
obrotu tego sprzętu. 
Elektroodpady przekazuj wyłącznie 
wyspecjalizowanym podmiotom zaj-
mującym się ich zbieraniem i profesjo-
nalnym przetwarzaniem. 
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OPŁaty Za OdPady – StaLI MIESZ-
KaŃCy GMINy

Urząd Gminy Choczewo przypomina 
o upływającym w dniu 15 lipca 2018 r. 
terminie opłaty za odpady, za miesiąc 
lipiec 2018r. 

Miesięczna stawka opłaty za odbiór 
odpadów w gminie Choczewo wynosi 
9,00 zł od osoby, jeśli odpady są segre-
gowane i 18,00 zł od osoby w przypad-
ku braku segregacji.

Opłaty za odpady – WŁaŚCICIELE 
NIERUCHOMOŚCI, Na KtÓRyCH 
ZNaJdUJĄ SIĘ dOMKI LEtNISKO-
WE, LUB INNyCH NIERUCHOMOŚCI 
WyKORZyStyWaNyCH Na CELE 
REKREaCyJNO - WyPOCZyNKOWE 

Urząd Gminy Choczewo przypomi-
na o upływającym w dniu 30 czerwca 
2018r. terminie zapłaty ryczałtowej 
stawki opłaty, za 2018r. 

Ryczałtowa stawka opłaty, za rok 
wynosi 160,00 zł od domku, lub in-
nej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
jeśli odpady są segregowane i 280,00 
zł od domku, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe w przypadku braku 
segregacji.

UWaGa: wpłat należy dokonywać 
bez wezwania (tj. nie będą wystawiane 

faktury ani rachunki), zgodnie z zade-
klarowaną kwotą.

Zmiany deklaracji dokonujemy 
w przeciągu 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiła zmiana danych określonych 
w deklaracji. Korekty deklaracji może 
dokonać wyłącznie osoba, która zło-
żyła pierwszą deklarację. Zmiany dot. 
ilości osób (w tym zgony i urodzenia) 
prosimy na bieżąco zgłaszać w deklara-
cjach o wysokości opłaty zagospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy wpłacać na rachu-
nek Urzędu Gminy Choczewo, prowa-
dzony przez Kaszubski Bank Spółdziel-
czy w Wejherowie Oddział Choczewo 
na  nr rachunku 72 8350 0004 2600 

0185 2000 0150.

Na dokumencie wpłaty należy podać 
dane osoby składającej deklarację, ad-
res nieruchomości (dla której składana 
była deklaracja). W tytule wpłaty nale-
ży wpisać: opłata za odpady za ….. lub 
ryczałtowa stawka opłaty za 2018 rok. 
Opłatę należy uiścić w wysokości po-
danej w deklaracji. 

W przypadku niezapłacenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wypełniona przez Państwa 
deklaracja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
jest podstawą do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o  ostępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji.

BądŹ eKo! eKo = eKoloGicznie i eKonoMicznie 
seGreGuJesz – pŁacisz MnieJ

Gdzie Można BezpŁatnie oddać KoMpletny zużyty sprzęt
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY?

– Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny można oddać w godzinach 
otwarcia Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
zlokalizowanego przy Oczyszczalni 
Ścieków w  Choczewie ul. Pierwszych 
Osadników 77, 84-210 Choczewo. 
Punkt czynny w każdą sobotę (za wy-
jątkiem dni ustawowo wolnych od pra-
cy) w godzinach od 10 do 14. 

– Podczas organizowanych przez 
gminę tzw. „wystawek”.

– Przy zakupie nowego sprzętu, sklep 
ma obowiązek bezpłatnie przyjąć tę 
samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co 
nowo zakupiony, bez względu na mar-
kę,

– Dystrybutor dostarczając nabywcy 
sprzęt przeznaczony dla gospodarstw 
domowych, obowiązany jest do nieod-
płatnego odbioru zużytego sprzętu po-
chodzącego z gospodarstw domowych 
w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile 
zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju 
i pełnił te same funkcje co sprzęt do-
starczony.

– Drobne elektroodpady można od-
dać do niektórych dużych sklepów po-
siadających pojemniki do ich zbiórki,

– Prowadzący punkt serwisowy zo-
bowiązany jest do nieodpłatnego przy-
jęcia zużytego sprzętu w przypadku, 
gdy naprawa przyjętego do punktu ser-
wisowego sprzętu jest niemożliwa ze 

względów technicznych lub właściciel 
sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest 
dla niego nieopłacalna.

Elektrośmieci zawierają różne nie-
bezpieczne substancje - między inny-
mi rtęć, kadm, związki bromu i freon, 
które z uszkodzonych urządzeń mogą 
przedostać się do gleby lub atmosfery. 
dlatego za pozbywanie się zużytego 
sprzętu elektrycznego w nieodpo-
wiedni sposób (np. wyrzucanie  do po-
jemników na odpady komunalne) czy 
oddawanie osobom nieuprawnionym 
do jego odbierania i przewożenia (np. 
złomiarzom) oraz jego samodzielny de-
montaż grożą wysokie kary pieniężne.
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W związku z wej-
ściem w życie znowe-
lizowanej przez Sejm 
RP ustawy z dnia 10 
lipca 2017 r. Prawo 
Wodne (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1257 ze zm., oraz Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lute-
go 2018 r. w sprawie określenia taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzenie ścieków (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 472), powołano Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie jako 
organ regulacyjny, który zatwierdza 
takie taryfy na okres 3 lat. Tym samym 
pozbawiono bezpośredniego wpływu 
na ceny wody i ścieków Radę Gminy 
i Wójta.

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Choczewie zakupił nowy i za-
awansowany technologicznie czytnik 
zużycia wody w celu rzetelnego na-
liczenia opłaty za wodę i ścieki ,który 
dzięki zainstalowanemu oprogramowa-
niu określi zużycie wody do czasu obo-
wiązywania „starej” taryfy a następnie 
po 11 czerwca wg. „nowej” taryfy. 
Działania te mają na celu spowodo-
wanie jak najmniejszej uciążliwości dla 
mieszkańców a co najważniejsze spra-
wiedliwe rozliczanie wody i ścieków.

Jak co roku od 15.06.2018r. obowią-
zują nowe - sezonowe stawki wywozu 
beczkowozami ścieków, które uległy 
zmianie w związku z zastosowaniem 
nowych cen przez Oczyszczalnię Ście-
ków w Gniewinie jak i w Żarnowcu. 
Zastrzeżono możliwość badania labo-
ratoryjnego ścieków dowożonych a w 
przypadku przekroczenia określonych 
norm zastosowania dopłaty związanej 

z ich oczyszczeniem. W tej sytuacji dla 
uniknięcia wyższej opłaty za wywóz 
ścieków jedynym rozwiązaniem jest 
systematyczne ich wywożenie aby nie 
doprowadzić do powstawania zaawan-
sowanego procesu gnilnego. W załą-
czeniu w/w cennik.
ZaRZĄdZENIE WEWNĘtRZNE  Nr 
5/2018

Dyrektora Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Choczewie
z dnia 12.06.2018 r.

§ 1
Z dniem 15.06.2018 r. wprowadza się 
nowe stawki za usługi związane z do-
starczaniem wody i odprowadzaniem 
ścieków przez GZGK w Choczewie.
( Załącznik nr 1)

§ 2
Z dniem 15.06.2018 r. wprowadza 
się nowe stawki za usługi związane  
z opróżnianiem zbiorników bezodpły-
wowych przez GZGK w Choczewie.
(Załącznik nr 2a, 2b i 2c)

§ 3
Co roku w okresie od 15.06. do 15.09. 
wprowadza się stawki sezonowe za 
usługi związane z opróżnianiem zbior-
ników bezodpływowych przez GZGK 
w Choczewie.
(Załącznik nr 3a, 3b i 3c)

§ 4
W celu usprawnienia odbioru ście-
ków bytowych ze zbiorników bezod-
pływowych wprowadza się dodatko-
wą usługę polegającą na opróżnianiu 
zbiorników – łączone na następujących 
zasadach:

1/ Zbiorniki muszą znajdować się 
w obrębie jednej miejscowości,

2/ podczas zgłoszenia opróżnienia 
zbiornika bezodpływowego, zamawia-
jący musi zgłosić opróżnienie więcej niż 
jednego zbiornika,

3/ Koszty opróżniania wszystkich 
zbiorników ponosi zamawiający,

4/ Koszt łączonego opróżniania 
zbiorników wynosi:
pierwszy zbiornik – cena wg cennika,
każdy kolejny zbiornik – 50% ceny cen-
nikowej.
5/ Faktury wystawiane będą na właści-
cieli poszczególnych zbiorników, jeżeli 
zamawiający poda ich dane.

§ 5
 W przypadku awarii oczyszczalni ście-
ków lub braku możliwości właściwego 
oczyszczania ścieków dowożonych 
w celu ciągłego zabezpieczenia miesz-
kańców w możliwość odbioru ście-
ków bytowych, odbierane ścieki na-
leży dowozić do oczyszczalni ścieków 
Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego lub Krokowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. 

W związku z powyższym należy każ-
dorazowo: 

1/ Określić okres dowożenia ścieków 
do oczyszczalni GPK w Gniewinie lub 
KPK w Żarnowcu bądź KPK w Kłaninie,

2/ Zwiększać cenę za usługę opróż-
niania zbiorników bezodpływowych 
zawartą w cennikach o kwotę  130 zł. 

§ 6
GZGK w Choczewie ma prawo do ob-
ciążenia mieszkańców dodatkowymi 
opłatami za przekroczenie dopusz-
czalnych  parametrów zanieczyszczeń 
w ściekach surowych (BZT5, ChZT, za-
wiesina ogólna).

§ 7
Wprowadza się stawkę za opróżnianie 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
z  sadów ściekowych w wysokości 600 
zł brutto.

§ 8
Traci moc Zarządzenie  nr 5/2016 
z dnia 19.09.2016 roku.

GMinny zaKŁad GospodarKi KoMunalneJ W cHoczeWie

OFERTY PRACY
dyrKtor GMinneGo zaKŁadu KoMunalneGo W cHoczeWie
Ogłasza konkursy:

- na stanowisko pracy: Technolog;
- na stanowisko pracy: Kierowca - 

operator maszyn specjalnych;
- na stanowisko pracy: Referent ds. 

administracyjno-księgowych.
Miejsce i termin składania dokumen-
tów:
- Dokumenty należy składa w zamknię-
tych kopertach z imieniem i nazwi-

skiem, adresem zamieszkania, nume-
rem telefonu kontaktowego kandydata, 
oraz adnotacją na kopercie „Konkurs 
na stanowisko ………………………………..” 
w siedzibie GZGK w Choczewie, ul. 
Pierwszych Osadników 77, 84-210 
Choczewo.

- Dokumenty można składa do dnia 
16 lutego 2018 roku do godz. 14:00 
(decyduje data wpływu a nie nadania). 

Za termin złożenia dokumentów prze-
słanych drogą pocztową uważa się 
datę ich wpływu do GZGK.

Szczegóły ofert znajdują się na stro-
nie internetowej Gminnego Zakładu 
Gospodarki komunalnej w Chocze-
wie: http://choczewo.zakladkomunal-
ny.com/ oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Choczewo: 
http://www.bip.choczewo.com.pl/
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Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Choczewie ze względu na 
występujące od dłuższego czasu wy-
sokie temperatury i brak opadów at-
mosferycznych apeluje o ograniczenie 
poboru wody i używanie jej wyłącznie 
w celach bytowych.

Ograniczenia dotyczą zwłaszcza zu-
życia wody w godzinach od 6:00 do 
22:00 na cele gospodarcze np. podle-
wanie ogródków, trawników, napełnia-
nie basenów itp.

Ograniczenie obowiązuje do czasu 
poprawy sytuacji meteorologicznej.

Świadczenie dobry start przysłu-
guje raz w roku na rozpoczynające rok 
szkolny dzieci do ukończenia przez nie 
20 - go roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzymają 
je do ukończenia przez nie 24 - go roku 
życia.

Świadczenie „Dobry Start” przysłu-
guje niezależnie od posiadanego do-
chodu.

UWAGA! Świadczenie dobry start 
nie będzie przysługiwać na dzieci uczą-
ce się w przedszkolu oraz realizujące 
roczne przygotowanie szkolne (tzw. 
„zerówka”) w szkole lub przedszkolu.

Aby otrzymać wsparcie, należy zło-
żyć wniosek. Może to zrobić mama 
lub tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przy-
padku dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka lub 

dyrektor placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyj-
mowane i realizowane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho-
czewie.

Wniosek – podobnie jak wnioski 
o świadczenie wychowawcze z pro-
gramu „Rodzina 500+” – będzie moż-
na składać już od 1 lipca 2018 r. onli-
ne przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez ban-
kowość elektroniczną takich banków, 
jak: Alior Bank SA, Bank Millennium 
SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, 
Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz 
wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, 
Credit Agricole Bank Polska SA, Getin 
Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, 
mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank 
Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA 
oraz wybrane zrzeszone Banki Spół-

dzielcze. Możliwość składania wniosku 
będzie dostępna niebawem również 
w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast 
Bank Zachodni WBK włączy się w ak-
cję informacyjną o programie “Dobry 
Start” i będzie zachęcać do złożenia 
wniosku korzystając z Profilu zaufane-
go.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski moż-
na złożyć także drogą tradycyjną (pa-
pierową). 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 
30 listopada 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych 
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę 
otrzymają nie później niż 30 września 
2018 r. W przypadku wniosków zło-
żonych w kolejnych miesiącach gminy 
będą miały maksymalnie 2 miesiące od 
dnia złożenia wniosku na jego rozpa-
trzenie i wypłatę świadczenia. 

Z przyjemnością informujemy, iż od 3 
lipca 2018 r. w każdy wtorek od godz. 
10.00 do 14.00 będzie przyjmowała 
lek.  pediatra Marta Kobielak.
Możliwość wcześniejszej rejestracji. 
Zapraszamy!

PODLEWANIE OGRÓDKÓW POWRÓT PEDIA-
TRY DO GOZ

GMinny ośrodeK poMocy spoŁeczneJ W cHoczeWie 
proGraM doBry start – 300 dla ucznia



WIEŚCI CHOCZEWSKIE                          s. 13

inforMacJe dotyczące proGraMu teleopieKa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Choczewie informuje, że od dnia 
1 czerwca  2018 r. istnieje możliwość 
skorzystania z programu Teleopieki. 
Usługa Teleopieki polega na zapew-
nieniu mieszkańcom Gminy Choczewo 
bezpłatnego dostępu do telefonicznej 
opieki domowej na podstawie umowy 
podpisanej z Polskim Centrum Opieki. 
Usługa ta polega na elektronicznym ca-
łodobowym monitoringu i przyzywaniu 
natychmiastowej pomocy w przypad-
ku zagrożenia zdrowia, życia i bezpie-
czeństwa osób starszych w miejscu 
zamieszkania. Warunkiem skorzystania 
z systemu Teleopieki jest zdolność do 
obsługi „czerwonego przycisku alar-
mowego” oraz posiadanie sieci GSM 
(nr telefonu komórkowego) bez opcji 
zastrzeżonego numeru. Ponadto zgod-
nie z procedurami świadczenia usług 
Teleopieki na terenie Gminy Choczewo 
należy spełnić poniższe kryteria:

– zainteresowany mieszka na terenie 
Gminy Choczewo,

– zainteresowany jest osobą samot-
nie gospodarującą lub osobą w rodzinie 
(w przypadku gdy dwie osoby wymaga-
ją pomocy osób drugich),

– zainteresowany w dniu podpisania 
umowy o świadczenie usług Teleopieki                          
ma ukończone 75 lat,

– miesięczny dochód podopiecznego 
nie przekracza 200 % kryterium docho-
dowego (dochód określony na podsta-
wie ustawy o pomocy społecznej):
a) kwota 1268,00 zł – dochód osoby 
samotnie gospodarującej,
b) kwota 1068,00 zł – dochód na osobę 
w rodzinie,

– zainteresowany cierpi z powodu 
długotrwałej i ciężkiej choroby, której 

przebieg jest w stanie udokumento-
wać.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych możliwości skorzystania z sys-
temu Teleopieki udzielają pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Choczewie pod numerem telefo-
nu: 58 572 39 39 lub 58 572 05 74.

Zainteresowane osoby zapraszamy 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej    w Choczewie w celu złoże-
nia wniosku o skorzystanie z systemu 
Teleopieki. Po pozytywnej weryfikacji 
wniosku  wraz z dokumentacją (karta 
informacyjna i dokumentacja potwier-
dzająca stan zdrowia) osoby zaintere-
sowane zostaną zakwalifikowane do 
systemu Teleopieki na okres 12 – stu 
miesięcy. Na podstawie umowy uży-
czenia zainteresowanemu zostanie 
przekazany telefon komórkowy oraz 
opaska SOS. Pracownik GOPS udzieli 
wskazówek, w jaki sposób należy ob-
sługiwać telefon w stanie zagrożenia 
zdrowia lub życia.

GMinny ośrodeK poMocy spoŁeczneJ W cHoczeWie 
informuje, o terminie składania wnio-

sków na okres zasiłkowy 2018/2019 
o przyznanie prawa do świadczeń ro-
dzinnych, świadczeń wychowawczych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go:

ŚWIadCZENIa ROdZINNE 
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala 
się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca 
listopada br. do miesiąca października 
roku następnego. 
Okres zasiłkowy 2018/2019
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 
sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski 
w sprawie ustalenia prawa do świad-
czeń rodzinnych na nowy okres zasił-
kowy składanych drogą elektroniczną 
- od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat mię-
dzy okresami zasiłkowymi należy zło-
żyć wniosek na nowy okres zasiłkowy 
wraz z wymaganymi dokumentami do 
dnia 31 sierpnia 2018 r., wtedy usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata przysługujących świad-
czeń następuje do dnia 30 listopada 
2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 

z wymaganymi dokumentami od dnia 1 
września 2018 r. do dnia 31 paździer-
nika 2018 r., ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata przysłu-
gujących świadczeń następuje do dnia 
31 grudnia 2018 r.

Gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okre-
sie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 
31 grudnia 2018 r. ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje 
do ostatniego dnia lutego następnego 
roku.

UWaGa! wnioski złożone w grud-
niu: świadczenie przysługuje od mie-
siąca grudnia!

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 
przeciętny miesięczny dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
674,00 zł. 

W przypadku gdy członkiem rodzi-
ny jest dziecko legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 
przeciętny miesięczny dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo do-
chód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 764,00 zł.  
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodat-
ków do tego zasiłku przysługuje:  
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo 
opiekunowi prawnemu dziecka;  
2) opiekunowi faktycznemu dziec-
ka; 
3) osobie uczącej się (osoba peł-
noletnia ucząca się, niepozo-
stająca na utrzymaniu rodziców 
w związku z ich śmiercią lub w związ-
ku z ustaleniem wyrokiem sądo-
wym lub ugodą sądową prawa 
do alimentów z ich strony).  
Zasiłek rodzinny przysługuje oso-
bom wymienionym w punktach 1 
i 2, do ukończenia przez dziecko: 
– 18 roku życia lub  
– nauki w szkole, jednak nie dłu-
żej niż do ukończenia 21 roku życia, 
albo – 24 roku życia, jeżeli kon-
tynuuje naukę w szkole lub w szkole 
wyższej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności.  
Osobie wymienionej w punk-
cie 3, zasiłek przysługuje pod wa-
runkiem kontynuowania nauki 
w szkole lub w szkole wyższej, jednak 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku 
życia.
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ŚWIadCZENIE WyCHOWaW-
CZE (500+)   
Prawo do świadczenia wychowawcze-
go ustala się na okres zasiłkowy tj. od 
miesiąca października br. do miesiąca 
września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019
Wnioski w sprawie ustalenia prawa 

do świadczenia wychowawczego na 
nowy okres zasiłkowy są przyjmowane 
- od dnia 1 sierpnia 2018 roku, nato-
miast wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawczego 
na nowy okres zasiłkowy składanych 
drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 
2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat mię-
dzy okresami zasiłkowymi należy zło-
żyć wniosek na nowy okres zasiłkowy 
wraz z wymaganymi dokumentami do 
dnia 31 sierpnia 2018r., wtedy ustale-
nie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego nastę-
puje do dnia 31 października 2018r.

Następnie w przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z wymaganymi dokumenta-
mi od dnia 1 września 2018r. do dnia 
30 września 2018 r., ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz 

wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 30 
listopada 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 października 2018r. do dnia 
31 października 2018r., ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świad-
czenia wychowawczego następuje do 
dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na 
dany okres złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okre-
sie od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 
30 listopada 2018r., ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 31 
stycznia następnego roku. 

(UWAGA: wnioski złożone w listopa-
dzie: świadczenie przysługuje od mie-
siąca listopada!)

Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 800,00 zł. 

Jeżeli członkiem rodziny jest dziec-
ko niepełnosprawne, świadczenie wy-

chowawcze przysługuje na pierwsze 
dziecko, jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje matce, ojcu, opiekunowi faktycz-
nemu dziecka albo opiekunowi praw-
nemu dziecka. 

Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje w/w osobom, do dnia ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia w wyso-
kości 500,00 zł miesięcznie na dziec-
ko w rodzinie. W przypadku urodzenia 
dziecka, ukończenia przez dziecko 18 
roku życia lub w przypadku gdy dziec-
ko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest 
pod opieką naprzemienną obydwojga 
rodziców rozwiedzionych, żyjących 
w separacji lub żyjących w rozłączeniu, 
kwotę świadczenia wychowawczego 
przysługującą za niepełny miesiąc usta-
la się, dzieląc kwotę tego świadczenia 
przez liczbę wszystkich dni kalenda-
rzowych w tym miesiącu, a otrzymaną 
kwotę mnoży się przez liczbę dni ka-
lendarzowych, za które to świadczenie 
przysługuje. Kwotę świadczenia wy-
chowawczego przysługującą za niepeł-
ny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy 
w górę.

FUNdUSZ aLIMENtaCyJNy 
Prawo do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego ustala się na 
okres zasiłkowy tj. od miesiąca 
października br., do miesiąca 
września roku następnego.
Okres zasiłkowy 2018/2019  
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres zasiłkowy są przyjmo-
wane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, 
natomiast wnioski w sprawie ustale-
nia prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres zasił-
kowy składanych drogą elektroniczną 
- od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat mię-
dzy okresami zasiłkowymi należy zło-
żyć wniosek na nowy okres zasiłkowy 
wraz z wymaganymi dokumentami 
do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy 
ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje 
do dnia 31 października 2018 roku.
Następnie w przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia rodzin-

ne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami od dnia 1 września do dnia 
30 września 2018 roku, ustalenie pra-
wa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 30 listo-
pada 2018roku.

W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres za-
siłkowy złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami w okresie od dnia  
1 października do dnia 31 października 
2018, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wy-
płata przysługujących świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego następuje do 
dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia na nowy okres za-
siłkowy złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 
2018 roku, ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata przysługujących świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego następuje 

do dnia 31 stycznia następnego roku. 
(UWAGA: wnioski złożone w listopa-
dzie: świadczenie przysługuje od mie-
siąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 grudnia danego roku do dnia  
31 stycznia następnego roku, ustale-
nie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przy-
sługujących świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego następuje do ostatniego 
dnia lutego następnego roku. (UWAGA 
świadczenie przysługuje od miesiąca 
grudnia!)

Świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego przysługują w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie 
więcej niż 500 zł miesięcznie. 
Przyznanie prawa do świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego uzależnio-
ne jest od spełnienia kryterium docho-
dowego. Świadczenia te przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
725 zł.



WIEŚCI CHOCZEWSKIE                          s. 15

„Król KaszuBóW” – dziaŁalność 
niepodleGŁościoWa antonieGo aBraHaMa

Gdy miał 16 lat, zmarł mu ojciec 
i  Antoni rozpoczął wędrówkę po wio-
skach kaszubskich, wykonując każdą 
pracę za jedzenie i drobną opłatę. Był 
biedny, ale nie przyjmował jałmużny, 
szukał pracy, ale nie za cenę poniżenia 
własnej godności. Później pracował też 
w cementowni w Wejherowie, przed-
siębiorstwie rybackim w Pucku. W tym 
czasie poślubił Matyldę Paszkówną, 
starszą o dziesięć lat. W 1891 r. osiadł 
w Sopocie, nabył żwirownię i trudnił 
się furmaństwem – miał cztery konie. 
Ostanie stracił przez bojkot Niemców. 
Za ufność ludziom zrujnował majątek 
– podpisał weksel Niemcowi i później 
musiał go wykupić. Dlatego w 1909 r. 
przeniósł się do Oliwy i powrócił do 
pracy najemnej, którą znalazł w firmie 
maszyn do szycia i rowerów Singera 
w Gdańsku. Pracował jako komiwoja-
żer i dzięki temu objeżdżał Kaszuby, 
nawiązywał kontakty i  ołosił pracę na 
rzecz sprawy polskiej.

Abraham był prostym człowiekiem, 
bez wykształcenia, bez szerszych ho-
ryzontów politycznych, lecz miał „swój 
rozum” i głębokie przekonanie w od-
rodzenie państwa polskiego. Był „swój 
chłop”, pochodził z „ludu wiejskiego” 
i  był mu wierny, miał dar przemawiania 
i na wiecach mówił też językiem ludu – 
prostym i obrazowym.

Nim wybuchła I wojna światowa 
w 1914 r., Abraham był już znany na 
Pomorzu, zwłaszcza ludności kaszub-
skiej. Wędrował po kaszubskich okoli-
cach, agitował, nauczał, pisał, rozdawał 
prasę i książki. Za swoją działalność 
władze pruskie wytoczyły mu około 40 
procesów sądowych. Krzywdy Kaszu-
bów utożsamiał z władzami pruskimi 
i dlatego nawoływał do wskrzeszenia 
Polski. Tak napisano o nim w „Gazecie 
Gdańskiej” z 1913 r.: „jest on najwięk-
szym działaczem na niwie narodowej na 
Kaszubach. Jest to chłop mocny i  silny, 
do 2 metrów wysoki, dłoń ma jak lew, 
plecy jak niedźwiedź, a głos piorunują-
cy! Zaś tabakiera jego jest tak wielka, 
że tabaka z niej starczyłaby dla nas na 

cały rok. Na głowie ma polską czapkę 
i kij dębowy jak drąg. (…) A wszędzie, 
gdzie przyjdzie, jest jak w domu, każdy 
go lubi, każdy rad słucha i chętnie go 
widzi”. Jego postura odstraszała nawet 
po zakończeniu wojny, kiedy pracował 
jako woźny w banku w Gdańsku. Rano 
stał zawsze jak posąg, nieruchomy 
przed gmachem budynku. Niemcy wi-
dząc go z daleka, woleli nadłożyć drogi, 
niż otrzeć się o niego.

Podczas wojny został powołany do 
wojska niemieckiego. Po jej zakończe-
niu wrócił do Oliwy i zaangażował się 
w działalność propolską. Był jednym 
z najaktywniejszych organizatorów lo-
kalnych Rad Ludowych na północnych 
Kaszubach. Tymczasem w Wersalu 
przygotowywano konferencję poko-
jową, która miała podjąć decyzję tak-
że odnośnie przynależności Pomorza. 
Działania Dmowskiego we Francji mia-
ła wesprzeć delegacja składająca się 
z przedstawicieli „ludu kaszubskiego”. 
Jednym z nich był właśnie Abraham. 
Do Paryża dotarł w kwietniu 1919 r. 
Wiedział, że słowa to zbyt mało, aby 
przekonać polityków mocarstw za-
chodnich. Dlatego przywiózł ze sobą 

dowody polskości Kaszub: cztery rocz-
niki czasopisma „Gryf” i egzemplarz 
książki adresowej Gdańska z 1914 r., 
gdzie znajdowało się ponad 9 tysięcy 
nazwisk z końcówkami -ski, -ki, -icz. 
Postulaty i dowody delegacja kaszub-
ska przedstawiła Komisji dla Spraw 
Polskich konferencji pokojowej.

Na temat działań Abrahama w Pary-
żu, krążyło na Kaszubach wiele legend. 
Mówiono że do Francji poszedł na pie-
chotę i przyjął go nawet prezydent USA 
Wilson, premierzy Wielkiej Brytanii, 
Francji i Włoch, a nawet głównodowo-
dzący wojsk alianckich marszałek Foch. 
Na spotkaniach miał się zachowywać 
bardzo emocjonalnie, miał stukać swo-
ją laską w podłogę, a pięściami walić 
w stół. Straszył, że jeśli Kaszuby nie zo-
staną przyłączone do Polski to na jego 
wezwanie stanie cztery tysiące Kaszu-
bów, olbrzymów jak on i siłą zagarną 
Pomorze.

Ostatnie lata swojego życia związał 
z Gdynią. Żył skromnie – w jego domu 
się nie przelewało. W 1922 r. prezydent 
RP Stanisław Wojciechowski, w dowód 
uznania jego zasług, odznaczył go Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Pod koniec życia wykryto u nie-
go raka żołądka. Prezydent RP przyznał 
na jego leczenie milion marek, lecz nie-
wiele to już pomogło. Antoni Abraham 
zmarł 23 czerwca 1923 r. w wieku 54 
lat. Został pochowany na cmentarzu 
oksywskim w Gdyni.

/T.W./

Projekt dofinansowany przez Fundację 
BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa”

Antoni Abraham urodził się 19 grudnia 1869 r. w osadzie Zdrada pod Mechową, w po-
wiecie puckim. Tam uczęszczał do pruskiej szkoły powszechnej, a języka polskiego uczył go 
ksiądz proboszcz oraz matka – z książki do nabożeństwa.
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zespóŁ szKolno-przedszKolny 
W cieKocinie - nasi laureaci

Uczniowie z ZSP  w Ciekocinie chęt-
nie biorą udział w różnych konkursach 
(nie tylko organizowanych przez naszą 
gminę).

Mamy laureatów w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym pt.: „MORZE, 
NASZE MORZE”, który odbył się w Po-

wiecie Lęborskim, w miejscowości Wic-
ko.

Nasi uczniowie wzięli udział w Kon-
kursie „MOJA MAŁA OJCZYZNA” 
zorganizowanym przez Lokalną Gru-
pę Działania „Dorzecze Łeby”- nasza 
uczennica zajęła I miejsce.

„dzień MaMy” W zespole szKolno-
PRZEDSZKOLNYm W CIEKOCINIE

28.05.2018 r. dzieci z przedszkola, 
klasy „0” oraz klasy I i III bardzo uroczy-
ście obchodziły święto swoich mam.

Przygotowana uroczystość odbyła 
się w klasie przy pięknej dekoracji oraz 

w ogrodzie szkolnym.
Przybyłych na nią gości serdecznie 

powitała  Magdalena  Godula – na-
uczycielka  grupy przedszkolnej.

Po ciepłych i wzruszających słowach 

powitania nadszedł czas na występy 
dzieci, które wspaniale zaprezento-
wały się recytując i inscenizując wier-
sze, śpiewając piosenki i tańcząc. A to 
wszystko dla najważniejszych kobiet 
w ich życiu – czyli ich ukochanych 
mam, które z dumą i wzruszeniem po-
dziwiały artystyczne popisy swoich mi-
lusińskich.

Po zakończeniu części artystycznej 
wszystkie mamy zostały obdarowane 
upominkami i laurkami wykonanymi 
przez dzieci oraz słodkimi buziaka-
mi. Przy poczęstunku, który odbył 
się w ogrodzie szkolnym, mamy wraz 
z  dziećmi spędziły miłe chwile na 
rozmowach z Panią Dyrektor i wycho-
wawcami.

WycieczKi MŁodszycH Klas i przedszKola W zsp 
CIEKOCINO

SaRBSK – SEa PaRK
W dniu 24 maja klasy I-III oraz klasa 
„0” i przedszkolaki wybrały się na wy-
cieczkę do Sea Parku w Sarbsku. Dzie-
ci zwiedziły z przewodnikiem ciekawe 
miejsca na terenie parku. Największą 

jednak atrakcją były pokazy fok i koti-
ków.

ZaKOPaNE
W dniach 6-8 czerwca odbyła się wy-
cieczka klasy III do Zakopanego.

Dzieci zwiedziły Wielką Krokiew - 
skocznię narciarską oraz weszły samo-
dzielnie na Gubałówkę, która znajduje 

się na wysokości 1126 m n.p.m.
Odwiedziły Dolinę  Kościeliską.

W drodze powrotnej zwiedziły Kra-
ków. Były na Wawelu i w Smoczej Ja-
mie, z którą wiąże się legenda o Smoku 
Wawelskim.

Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń 
wrócili do domu.
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA
18 maja odbyło się uroczyste paso-

wanie uczniów klasy pierwszej na czy-
telnika biblioteki szkolnej ZSP w Cieko-
cinie.

Dzieci nauczyły się prawidłowego 
wypożyczania książek oraz poznały 
zasady obowiązujące w bibliotece. Po 
zdaniu egzaminu ze swojej dotychcza-
sowej wiedzy na temat książek, złożyły 

przyrzeczenie i zostały pasowane na 
czytelników.

Na pamiątkę uroczystości każda 
uczennica otrzymała dyplom i ksią-
żeczkę.

Uroczystości towarzyszyła wystawa 
ciekawych książek dla dzieci.

J.W.

reJs szKolenioWy aniMatoróW żeGlarstWa – 
szczecińsKie dni Morza 2018

Gminy Choczewo, Wicko i Łeba we-
szły we wspólny projekt promujący wy-

chowanie morskie.
W ramach projektu zorganizowany 

został rejs dla animatorów żeglarstwa.
Zespół Szkolno- Przedszkolny repre-

zentowała pani Iwona Malinowska.
Na żaglowcu „Baltic Star” uczestnicy 

mieli możliwość zapoznania się z ży-
ciem na morzu i pracą na jednostce.

W czasie rejsu „Gwiazda” zawijała 
do portów: w Ustce, Świnoujściu i na 
Bornholm. Celem rejsu był Szczecin, 
gdzie odbywały się Szczecińskie Dni 
Morza.

Dziękujemy organizatorom za możli-
wość przeżycia wspaniałej przygody.

SŁaJSZEWO -PLaŻa

18 czerwca odbyła się wycieczka in-
tegracyjna  przedszkolaków, zerówki i 
klas I-III na plażę w Słajszewie. Przejazd 
dzieci odbył bryczkami. Po powrocie do 
Słajszewa zorganizowane było wspólne 
grillowanie przygotowane przez straża-
ków OSP Słajszewo.

Dziękujemy wszystkim za zorganizo-
wanie tej wycieczki.

pucHar europy
W dniu 1 czerwca w ERGO Arenie, na 

granicy Gdańska i Sopotu odbył się VIII 
Puchar Europy w Tradycyjnym Karate 
–Do ORLEN 2018 oraz XVIII Ogólno-
polski Puchar Dzieci w Tradycyjnym 
Karate – Do Orlen 2018.

W zawodach udział wzięło ponad 
tysiąc młodych karateków z całej Pol-
ski, a także najlepsi zawodnicy z Polski 
i Europy.

Naszą szkołę reprezentowało 6 za-
wodników.

Wszyscy spisali się bardzo dobrze. 
Tym razem Szymon Smolarek wywal-
czył I miejsce w karate indywidualnym 
9-8 kyu oraz Anna Wypych II miejsce 
w kata indywidualnym 7 kyu.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
następnych sukcesów!

Julia Staniszewska
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KaszuBsKi zespóŁ taneczny
Kaszubski Zespół Taneczny przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Ciekocinie zakończył rok szkolny 

2017/2018 z przytupem zdobywając 
II miejsce na Festiwalu „BURCZYBAS 
2018” w Wierzchucinie oraz występu-
jąc gościnnie w Domu Seniora w Osie-
kach.

Za całoroczną pracę zespół wyjechał 
na wycieczkę rowerową nad morze do 
miejscowości Osetnik. Na trasie czeka-
ły niespodzianki.

Za pomoc i wsparcie w organizacji 
wycieczki dziękujemy Wójtowi Gminy 
Choczewo, Pani Genowefie Kramek 

i  państwu Danucie i Dariuszowi Go-
dula.

udziaŁ W proJeKcie „zaproGraMuJ  przyszŁość”
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła 

w Ciekocinie uczestniczyła w projekcie 
„Zaprogramuj przyszłość”.

Osoby prowadzące zajęcia odbyły 
kurs i realizowały zajęcia według poda-
nych scenariuszy. Było 30 godzin pro-
jektowych. Wszystkie zajęcia progra-

mowania i kodowania odbyły się pod 
okiem zewnętrznego trenera.

Na podsumowanie zajęć odbyła się 
wycieczka projektowa do Sarbska.

Szkoła otrzymała  zestaw robotów 
Wonderpack oraz robot Dash, tablety 
do obsługi w/w robotów, matę eduka-

cyjną oraz zestaw mechatroniczny Ma-
Key Makey.

Dziękujemy organizatorom - Fundacji  
Orange i Stowarzyszeniu Mistrzów Ko-
dowania - za możliwość udziału w pro-
jekcie „Zaprogramuj przyszłość”.

Uczestnicy projektu

zespóŁ szKóŁ W cHoczeWie
Koncert życzeń dla MaMy i taty

Tradycyjnie pod koniec maja przed-
szkolaki zorganizowały dla swoich ro-
dziców niespodziankę. „Dzień Rodzi-
ców” był wyczekiwanym dniem przez 
dzieci. Na tę okazję przedszkolaki przy-
gotowały bogaty program artystyczny, 
w którym zaprezentowały wachlarz 
swoich umiejętności tanecznych, wo-
kalnych i aktorskich. Tańczyły z chust-
kami, wstążkami do muzyki klasycznej 

i popularnej, śpiewały wesołe piosenki 
i takie, które wzruszały. Życzenia skła-
dały recytując wiersze dla rodziców. 

Na koniec przedszkolaki wręczyły 
rodzicom samodzielnie zrobione na 
warsztatach z „Kreatywnymi Animacja-
mi” mydełka glicerynowe. Były podzię-
kowania, uściski a także słodki poczę-
stunek. 

W czerwcu przedszkolaki i uczniowie 
klas „O” mieli okazję obejrzeć przed-
stawienie teatralne „Zaczarowany 
młynek” w wykonaniu artystów z gru-
py Art.-Re. Młodzi widzowie współ-
tworzyli spektakl z aktorami, czerpali 
radość i zadowolenie ze sztuki. Za do-
starczone emocje nagrodzili artystów 
brawami. 

TEATRZYK
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Promowanie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży powinniśmy zaczy-
nać od najmłodszych lat. Dom rodzin-
ny i przedszkole to pierwsze i najważ-
niejsze miejsca, w których dzieci mają 
kontakt z literaturą: z baśnią, bajką 
i poezją… Dlatego cieszy nas fakt, że 
nasze przedszkole zakwalifikowało się 
do ogólnopolskiego projektu czytelni-
czego „Dalej, Lama”, który docelowo 

realizuje młodsza grupa. Kontynuując 
dobre wzorce czytelnicze przyłączy-
liśmy się także do akcji „Książka (dla) 
Przedszkolaka” i zebraliśmy książeczki 
edukacyjne dla najmłodszych pacjen-
tów wejherowskiego szpitala. Wakacje 
z książeczką na pewno będą atrakcyjne 
i wesołe.

M. Lica

CZYTAmY

festiWal piosenKi dziecięceJ
Dnia 22 maja Przedszkole w ZS im. 

Unii Europejskiej w Choczewie zorga-
nizowało Festiwal Piosenki Dziecięcej.

W myśl W. Goethego „…idź tam, 
gdzie śpiew i muzyka.. tam ludzie do-
bre serca mają” - nasze przedsięwzię-

cie miało na celu zaproszenie dzieci, 
które pięknie tańczą, śpiewają i cieszą 
się muzyką, z przedszkoli z naszej gmi-
ny i  okolic. Muzyka „otwiera serca”, 
a dzieci czują się swobodnie, są rado-
sne i odważne. Tak też było podczas 
naszego festiwalu.

Celem spotkania było przede wszyst-
kim zachęcanie i ośmielanie małych ar-
tystów, promocja i prezentacja uzdol-

nionych muzycznie dzieci, rozbudzanie 
u młodych wykonawców zamiłowania 
do śpiewu i muzyki, integracja dzieci 
i dobra zabawa.

Nasze zaproszenie przyjęły cztery 
przedszkola: Niepubliczne Przedszkole 

w Choczewie, Przedszkole w Gniewi-
nie, Przedszkole w Ciekocinie i Przed-
szkole gospodarzy.

Zaproszeni goście, zasiadający w ko-
misji festiwalowej, mieli za zadanie 
wyłonić laureatów konkursu i czuwać 
nad porządkiem imprezy. W skład jury 
weszli: Wójt Gminy Choczewo – pan 
Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady 
Gminy w Choczewie – pan Krzysztof 

Łasiński, Kierownik Biblioteki Gminnej 
w Choczewie – pani Beata Żuk, Dyrek-
tor ZS w Choczewie – pan Andrzej So-
boń, panie Wicedyrektorki ZS w Cho-
czewie – pani Alina Rynko i pani Joanna 
Dzięgielewska, przewodnicząca Rady 
Rodziców – pani Agnieszka Zienke oraz 
zaprzyjaźniona z naszym przedszkolem 
pani Sylwia Oleszek.

Dzieci z przedszkoli wybrane i przy-
gotowane przez wychowawców zapre-
zentowały się w trzech utworach mu-
zycznych. Były piękne stroje pasujące 
do piosenek, były układy taneczne, 
ekscytacja występami przed liczną pu-
blicznością i przede wszystkim radość. 
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone.

W przerwie do tańca i śpiewu za-
chęcali nas muzycy min. z Teatru Mu-
zycznego w Gdyni, którzy grali szanty 
dla dzieci. Był słodki poczęstunek, dy-
plomy i nagrody indywidualne oraz dla 
przedszkoli, a na zakończenie obiad dla 
chętnych.

W organizacji festiwalu pomogli nam 
nasi Sponsorzy, którym bardzo dzięku-
jemy w imieniu swoim i dzieci. Mamy 
nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili 
i  jako gospodarze wszystkim dziękuje-
my za udział i piękne prezentacje pio-
senek.

czytelnictWo W zespole szKóŁ W cHoczeWie
W roku szkolnym 2017/2018 w bi-

bliotece szkolnej ogółem wypożyczono 
9016 woluminów. Średnia wypożyczeń 
dziennie – 58,1. Średnia wypożyczeń 
na czytelnika wynosi 20,3.

Najwyższe wyniki w czytelnictwie 
osiągnęła i tym samym zajęła I miejsce 
klasa IV b SP, II miejsce – klasa II b SP, 
III miejsce – klasa IV a SP.

Najlepszym czytelnikiem w Zespole 

Szkół w Choczewie jest uczeń klasy V b 
SP – Łukasz Majtacz.

                                                                           
Zwycięzcom gratulujemy 

Aktyw Biblioteczny ZS w Choczewie
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aKtyW BiBlioteczny zespoŁu szKóŁ W cHoczeWie
Członkowie Aktywu Bibliotecznego 

Zespołu Szkół w Choczewie co roku 
pod kierunkiem p. Grażyny Olszowiec 
realizują szereg zadań w ramach prac 
organizowanych w poszczególnych 
sekcjach: 

-sekcji udostępniania  zbiorów,

-sekcji redakcyjnej,
-sekcji porządkowej,
-sekcji małych form teatralnych.
W bieżącym roku szkolnym za ak-

tywną działalność na rzecz bibliote-
ki szkolnej podziękowania i nagrody 
książkowe otrzymali uczniowie: Zofia 

Modlińska, Dominika Krzysztofiak, Ju-
lia Busłowicz, Weronika Wójcik, Kata-
rzyna Piotrowska, Katarzyna Marecz-
ko, Martyna Chyrzyńska, Natalia Hinca 
i Konrad Ciemiński.

Aktyw Biblioteczny ZS w Choczewie

leKcJa Kultury fizyczneJ
W JuMp city

6 czerwca 2018 roku klasy drugie 
gimnazjum wraz z opiekunami p. H. So-
boń, N. Kowalewską-Jażdżewską oraz 
M. Radziejewskim udały się na wy-
cieczkę do JUMP CITY w Rumi, gdzie 

każdy miał możliwość stawienia czoła 
grawitacji, a także otrzymania wybu-
chowej dawki endorfin. JUMP CITY 
zapewnił nam i naszym opiekunom 
świetną zabawę.

MiędzynarodoWy suKces ucznia szKoŁy podstaWoWeJ 
W cHoczeWie – BrązoWy Medal dla paWŁa stanicKieGo
W MiędzynarodoWyM KonKursie W Japonii

Wspaniałym sukcesem zakończył 
się udział uczniów klasy 3d ze szkoły 
w Choczewie w 48 Międzynarodo-
wym Konkursie Plastycznym współ-
organizowanym z Ministrem Spraw 
Zagranicznych Japonii oraz Ministrem 
Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Tech-
nologii. Biorą w nim udział dzieci z ca-
łego świata. Celem konkursu jest two-
rzenie sztuki ponad podziałami.

W 48 edycji konkursu wzięły udział 
dzieci z każdego zakątka kuli ziemskiej!

13.853– tyle napłynęło prac z całe-

go świata! W tym roku uczeń klasy III d 
Paweł Stanicki zdobył brązowy medal 
pracą pt. „Statki”. Chłopiec przygoto-
wywał się do startu w tym międzyna-
rodowym wydarzeniu pod kierunkiem 
wychowawczyni Pani Izabeli Urbow-
skiej. Uczniowie Pani Izy w ramach 
projektu „Mały artysta” często plasują 
się w czołówce biorąc udział w licznych 
międzynarodowych, krajowych i regio-
nalnych konkursach plastycznych.

Gratulujemy Pawłowi i życzymy dal-
szych sukcesów ! 

GMinny KonKurs MateMatyczny
W roku szkolnym 2017/2018 na-

uczyciele matematyki ZS w Choczewie 
organizowali „Gminny Konkurs Ma-
tematyczny dla klas IV – VII”. W dniu 
30 maja 2018r. uczniowie z Ciekocina 
oraz z Choczewa spotkali się po raz 
trzeci na „wiosennej sesji” konkursu. 
Udział w konkursie wzięło 52 dzieci ze  
szkół z Ciekocina oraz z Choczewa. Zo-
stały przygotowane oddzielne zestawy 
zadań dla każdego poziomu nauczania. 
Najlepsze wyniki uzyskali:
Klasa 4:

1. Zielaskiewicz Aleksander kl.4b 
SP Choczewo 

2. Mudlaff Hubert kl.4b SP Chocze-
wo

3. Szmyd Jakub kl.4b SP Choczewo
Klasa 5

1. Smolarek Szymon kl.5 SP Ciekoci-
no

2. Ciemiński Konrad kl. 5b SP Cho-
czewo

3. Sibiga Oliwia kl. 5b SP Choczewo
Klasa 6

1. Dmochowski Wojciech kl. 6a SP 
Choczewo

2. Orzechowak Anita kl.6 SP Cieko-
cino

3. Jakubowska Martyna kl. 6b. SP 
Choczewo 
Klasa7

1. Domarus Patrycja kl. 7b SP Cho-
czewo

2. Wyszecka Kinga kl. 7b SP Chocze-
wo

3. Dołotko Adrian kl. 7b SP Chocze-
wo

Uczestnicy otrzymali dyplomy, a dla 
najlepszych matematyków roku szkol-
nego 2017/2018 została zorganizo-
wana wycieczka do „Park Tarzan” (park 
linowy) we Władysławowie oraz na la-
tarnię morską Rozewie.
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proJeKt eduKacyJny „ KaszuBy daWnieJ i dziś”
W roku szkolnym 2107/2018 klasy 

6c i 5b pod opieką pani Marzeny Szy-
pulskiej i pani Anny Natoniewskiej-
-Styn realizowały projekt edukacyjny 
pod tytułem „Kaszuby dawniej i dziś”.

Projekt trwał cały rok, a uczniowie 
chętnie w nim uczestniczyli i solidnie 
wykonywali powierzone im zadania. 
Realizowaliśmy go na terenie szkoły, 
ale także na wyjazdowych warsztatach.

Celem projektu było przede wszyst-
kim zachęcanie do pogłębiania wie-
dzy o regionie, pomoc w identyfikacji 
z „małą Ojczyzną”. Chcieliśmy także 
rozwijać aktywność artystyczną, mo-
tywację poznawczą, zdolności twórcze, 
pogłębiać odpowiedzialność za własne 
działania; uczyć  innych technik i me-
tod pracy oraz świadomie promować 
region. Cele zostały zrealizowane w stu 
procentach.

W czasie trwania projektu pogłębia-
liśmy wiedzę o regionie, poznaliśmy 
potrawy kaszubskie, piekliśmy gofry 
kaszubskie. Oglądaliśmy sztukę ludo-
wą oraz czytaliśmy legendy regionu. 
Kolorowaliśmy wzory kaszubskie oraz 
malowaliśmy je na płótnie. Poznali-
śmy kaszubskie stroje ludowe, tradycje 

świąteczne, muzykę, architekturę.
Na marcowych warsztatach w Mu-

zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie wyko-
naliśmy pisanki ze wzorem kaszubskim 
metodą decupage oraz koszulki malo-
wane farbami do tkanin. W maju nato-
miast odbyły się warsztaty w skansenie 
w Nadolu. Uczyliśmy się piec chleb 
oraz tkać. Poznaliśmy życie codzienne 
Kaszubów w dawnych czasach (a nie 
było ono łatwe).

Zwieńczeniem naszego projektu było 
wykonanie makiety wsi kaszubskiej. 
Elementy architektury (chaty, kościo-

ły, latarnie morskie, sady itp.) wykony-
waliśmy przez cały rok. Następnie pod 
okiem opiekunek projektu i pani Do-
roty Bianga złożyliśmy wioskę kaszub-
ską w całość. Wyszła naprawdę pięk-
nie i podoba się wielu osobom. Naszą 
pracę podsumowaliśmy prezentacją w 
formie plakatu przedstawiającą zdjęcia 
z przebiegu projektu.

Taka metoda pracy wymagała od 
nas wiele dyscypliny i zaangażowania, 
jednak dała także ogromną satysfakcję 
i  zadowolenie z efektów pracy.

Uczniowie klasy 6c i 5b

podsuMoWanie proJeKtu 
„piaśnica - MaŁy Katyń”

6 czerwca 2018r. uczniowie klas dru-
gich Gimnazjum w Choczewie uczest-
niczyli w wycieczce do Piaśnicy koło 
Wejherowa. Wyjazd był podsumowa-
niem projektu edukacyjnego, którego 
celem było poznanie historii około 12 

tys. ofiar Piaśnicy. Na początku II wojny 
światowej hitlerowcy dokonali mordu 
osób w większości pochodzących ze 
środowiska pomorskiej i kaszubskiej 
inteligencji.

KonKurs Wiedzy o saMorządzie terytorialnyM
11 czerwca 2018r. odbył się II etap 

konkursu ”Samorządność w Gminie 
Choczewo”. Organizatorem tego pro-
jektu jest Rada Gminy Choczewo oraz 
Zespół Szkół w Choczewie. Konkurs 
składał się z trzech części. W pierwszej 
uczniowie poznawali historię samo-
rządności w naszej gminie po II wojnie 
światowej do 1990 roku. Wyróżnio-
ne w tym etapie grupy z klas trzecich 
zapoznały się z pracą samorządow-
ców w Urzędzie Gminy w Choczewie. 
Podsumowaniem projektu był konkurs 

wiedzy obejmujący okres samorząd-
ności po uchwaleniu ustawy o samo-
rządzie terytorialnym w dniu 8 marca 
1990 roku.

I miejsce w konkursie zajęła klasa III 
c – M. Witkowska, P. Krzeptowska, P. 
Obrzut, O. Milewicz, Z. Modlińska, D. 
Krzysztofiak, J. Busłowicz,

II miejsce zajęła klasa III b – O. Oyeye, 
M. Drewa, M. Wąs, Agata i Agnieszka 
Pilarskie, P. Zagórowicz, C.Ceynowa.

III miejsce zajęła klasa III a – M. Jo-
achimiak, I. Dettlaff, A. Jakubowska, J. 
Rybarczyk, K. Frankowski.

Nagrodami w konkursie były vouche-
ry pieniężne i nagrody rzeczowe.
Gratulujemy!
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SZKOLNY WIELObÓJ LEKKOATLETYCZNY
W poniedziałek, 21.05.2018 r. na 

boisku Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Choczewie odbył się Szkol-
ny Wielobój Lekkoatletyczny. Wzięły 
w nim udział klasy gimnazjalne oraz 
siódme Szkoły Podstawowej. Ucznio-
wie, po wcześniejszych eliminacjach, 
wytypowali reprezentantów każdej z 
klas, którzy spróbowali swoich sił w na-

stępujących konkurencjach: skok w dal, 
pchnięcie kulą, bieg na 100 m, 300 m, 
600 m, 1000 m oraz 2000 m. 
Każdy z reprezentantów, biorąc udział 
w danej dyscyplinie, walczył o cenne 
punkty, które wędrowały na konto kla-
sy. Po zaciętej rywalizacji, ostateczna 
punktacja prezentowała się następu-
jąco: 
1.miejsce: 2c 980 pkt
2.miejsce: 3a i 3c 810 pkt
3.miejsce: 2a      740 pkt
4.miejsce: 7b 730 pkt
5.miejsce: 3b 720 pkt
6.miejsce: 2b 670 pkt
7.miejsce: 7a 620 pkt

Za organizację zawodów odpowie-
dzialni byli nauczyciele wychowania 
fizycznego Zespołu Szkół im. Unii Eu-

ropejskiej w Choczewie: p. Natalia Ko-
walewska-Jażdżewska oraz p. Wojciech 
Paździo. W przygotowaniu pomogli im 
praktykanci: Anna Wątroba, Jakub Ol-
szowiec oraz Tomasz Figuła. 

Wszystkim młodym sportowcom gra-
tulujemy osiągniętych wyników i ży-
czymy dalszych sukcesów!

bIWAK 4 b
W dniach 21 i 22 maja klasa 4 b była 

na biwaku klasowym w Kopalinie.
Po przyjeździe zapoznaliśmy się z  re-

gulaminem obowiązującym podczas 
biwaku.  Gdy się już zakwaterowaliśmy 
w kopalińskiej świetlicy, wyruszyliśmy 
nad morze bawiąc się w podchody. 
Zadania do wykonania były przeróżne: 
budowanie szałasu, stworzenie piosen-
ki z określonymi słowami, zbudowanie 
katapulty, malowanie twarzy, wymyśle-
nie fryzury itp. Bawiliśmy się rewelacyj-
nie. 

Po dotarciu na plażę zrobiliśmy sobie 
piknik na którym zjedliśmy przepyszne 
babeczki przygotowane przez nasze 
mamy. W jego trakcie nieobeszło się 
bez kąpieli w morzu. 
W drodze powrotnej druga drużyna 
wymyślała zadania, które pierwsza 
musiała je odnaleźć i wykonać. Dwie 

drużyny wykonały wszystkie zadania 
w stu procentach. Po powrocie czekała 
na nas przepyszna zupa pomidorowa 
ugotowana przez panią Lucynę Pomie-
czyńską. 

Kolejnym etapem naszego biwaku 
był mecz piłki nożnej „klasa 4 b kontra 
dzieci z Kopalina”, który zakończył się 
wynikiem 4:0 dla klasy 4 b. Sołtys so-
łectwa Kopalino-Lubiatowo pan Jakub 
Świątek wraz z panią Sylwią Leśnik-
-Oleszek wręczyli nam pamiątkowe 
dyplomy. Aby zregenerować siły roz-
paliliśmy ognisko i wspólnie z dziećmi 
z sołectwa posililiśmy się przy ognisku, 
piekąc kiełbaski.

Kolejny dzień rozpoczął się poranną 
gimnastyką. Zjedliśmy śniadanie i wy-
ruszyliśmy nad Jezioro Kopalińskie. Po-
goda nam dopisała i mogliśmy w pełni 
korzystać z uroków natury. Po powro-

cie na świetlicę czekały na nas lody 
z  przepysznym jabłecznikiem przygo-
towanym przez jedną z naszych mam. 
Czekając na obiad korzystaliśmy z gier 
i urządzeń znajdujących się na terenie 
świetlicy, graliśmy w bilard, tenis stoło-
wy, piłkarzyki, korzystaliśmy z siłowni.
Podsumowaniem biwaku była prezen-
tacja w formie zdjęć. Podzieliliśmy się 
wrażeniami, a na koniec pani Teresa 
Waloch wręczyła nam dyplomy: Karo-
lowi Kazimierczakowi i Nicoli Holender 
(dla najsympatyczniejszych uczestni-
ków biwaku), Julii Dettlaff i Hubertowi 
Slottke (dla najpracowitszych uczestni-
ków biwaku). 

Dziękujemy bardzo opiekunom pani 
Gabrieli Łasińskiej i pani Alicji Tulikow-
skiej.

Uczniowie klasy 4b
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NIEZAPOmNIANA PRZYGODA
W dniach 13-14 czerwca 2018 r. 

w Zespole Szkół w Choczewie został 
zorganizowany biwak dla uczniów kla-
sy I b SP.

Dużym wyzwaniem a zarazem 
sprawdzianem samodzielności dla 
dzieci było nocowanie poza domem. 
Pierwszoklasiści z wielkim zaangażo-
waniem zabrali się do przygotowania 
swojego noclegu w sali gimnastycznej. 
Następnie wszyscy udali się do restau-
racji „Pestka”, gdzie czekały na nich 
atrakcje w postaci pizzy, frytek i soków. 
Zgodnie z zasadami dzieci kulturalnie 
zachowywały się w miejscu publicz-

nym w czasie spożywania posiłku. Po 
powrocie do szkoły mali artyści uczest-
niczyli w warsztatach plastycznych, 
podczas których wykonali piękne laurki 
dla rodziców. Rodzice przygotowali dla 
swoich pociech pyszną kolację, którą 
wszyscy zjedli z apetytem. Na nocleg 
dzieci udały się do dużej szkoły. Przed 
snem odbyła się zabawna sesja zdję-
ciowa, której uczestnicy wystrojeni w 
szykowne piżamki i śpiwory przybierali 
komiczne pozy i świetnie się bawili. Na 
zakończenie wieczoru odbył się „piża-
mowy” turniej sportowy. Po wyczer-
pującej zabawie i dniu pełnym wrażeń 
mali bohaterowie szybko zasnęli bez 
problemów i marudzenia. Żadne z dzie-
ci nawet nie wspomniało o mamie.

Po smakowitym śniadanku uczniowie 
udali się do sali komputerowej, gdzie 
mieli okazję zagrać w swoje ulubione 
gry dydaktyczne. O godzinie 10-tej 
rozpoczął się w klasie I b Dzień Rodzi-
ca. Dzieci pięknie zaśpiewały piosen-
ki, które poznały w ciągu całego roku 
szkolnego, złożyły rodzicom życzenia, 
wręczyły przygotowane laurki i po-
dziękowały za wysiłek, który wkładają 
opiekunowie w ich wychowanie. Na 
boisku odbył się turniej sportowy dla 

rodziców i dzieci. Dzielni sportowcy 
byli zachwyceni, że udało im się wygrać 
z rodzicami. Na zakończenie wszyscy 
zjedli wspólny posiłek (kiełbaskę z grilla 
i słodkie niespodzianki). Biwak zakoń-
czył się o godzinie 13-tej. 

Dzieciom bardzo podobało się no-
cowanie poza domem i już z niecier-
pliwością czekają na następny biwak. 
Opiekunki, p. Anna Strycharczyk – wy-

chowawczyni klasy I b i p. Danuta Mit-
kowska sprawiły, że dwudniowy biwak 
stał się dla uczniów niezapomnianą 
przygodą.

 

Mali Wolontariusze
14 czerwca 2018 klasa IA SP w Cho-

czewie z wychowawcą p. E. Domarus 
przy wsparciu rodziców zakończyła 
akcję  zbiórki środków medycznych 
oraz artykułów spożywczych dla pod-
opiecznych HOSPICJUM BURSZTY-
NOWA PRZYSTAŃ w Gdyni. Dzieci 

bardzo chętnie wzięły udział w tym 
przedsięwzięciu. Cieszyły się, że mogą 
pomóc wywołać uśmiech na twarzach 
podopiecznych hospicjum i sprawić że 
poczują wsparcia ,,naszej małej klaso-
wej społeczności.”

Ewa Domarus

SmERFNA PRZYGODA

07.06. 2018r. uczniowie klasy I a oraz 
I b z wychowawcami: E.Domarus, A. 
Strycharczyk uczestniczyli w wycieczce 
do Grąbkowa. Hasło przewodnie wy-

prawy brzmiało - „Smerfna przygoda”. 
Na początku spotkania uczestnicy 

podzieleni zostali na drużyny oraz prze-
brani w smerfne stroje. Kolejnym zada-

niem był udział w zaproponowanych 
przez animatorów zabawach takich jak: 
rozwiązywanie smerfowych zagadek, 
zabawy sprawnościowe: przeprawa 
tratwami, pływanie łódeczkami, skoki 
na trampolinie, zjeżdżanie z nadmucha-
nego zamku. Ponadto dzieci obejrzały 
ciekawe eksperymenty w wykonaniu 
Papy Smerfa, piekły ciasteczka z Łasu-
chem, wykonały smerfowe czapeczki. 
W przerwie od zabaw zjadły poczęstu-
nek. Na koniec każdy uczestnik otrzy-
mał  Medal Super Smerfa i balonową 
niespodziankę.

Ewa Domarus
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Miesiąc maj 2018 roku dla przed-
szkolaków w ZS w Choczewie to czas 
konkursów i uroczystości.16 maja tuż 
po konkursie recytatorskim starsza-
ki uczestniczyły w V  Spartakiadzie 
Międzyprzedszkolnej organizowanej 
w Kostkowie.

Motywem przewodnim tym razem 
były owoce leśne, a starszaki wystąpiły 
z hasłem:
„My borówki chociaż małe, ale w spo-
rcie doskonałe, gdy wygrywamy super 
zabawę mamy!”

W Spartakiadzie, oprócz drużyny 
gospodarzy udział brało przedszkole 
z Gniewina, Rybna i nasze. W tym roku 

konkurencje były trudne i skompliko-
wane, być może tylko dla naszych dzie-
ci, gdyż były jednymi  z najmłodszych. 
Mimo to, zabawa była świetna. Przed-
szkolaki bardzo się starały, były roze-
mocjonowane, chętnie rywalizowały 
z innymi drużynami, sprawdzały swo-
je umiejętności. Zmagały się w wielu 

konkurencjach: skoki na piłce, z piłka 
między kolanami, biegach z przeszko-
dami, przechodzeniem przez ławecz-
kę i pod ławeczką, skoki na skakance, 
jazda na hulajnodze, rzut do celu, na-
wlekanie koralików, bieg z jajkiem itp. 
W zmaganiach międzydrużynowych 
zdobyliśmy III miejsce. Dzieci otrzyma-
ły pamiątkowe medale i  nagrody rze-
czowe. Był słodki poczęstunek, dużo 
zabawy , wspaniałe wrażenia i emocje. 
Do przedszkola mali sportowcy wrócili 
zmęczeni i szczęśliwi. Dziękujemy or-
ganizatorom za dobrą zabawę.

I. Chadrysiak

SPARTAKIADA

Starszaki pod koniec czerwca wy-
brały się na wycieczkę do Lęborka. 
Wzięły udział w zajęciach edukacyj-
nych w Szkole Muzycznej I stopnia 
im. Mieczysława Michalskiego. Dzieci 
zapoznały się z wyglądem, budową, 
brzmieniem instrumentów muzycz-

nych, takich  jak: fortepian,  pianino, 
trąbka, klarnet, saksofon, flet, kontra-
bas. Po wspaniałej lekcji muzyki był 
czas na lody u Wenty i zabawę w Parku 
Chrobrego.

I. Chadrysiak

WycieczKa do lęBorKa

Dnia 12.06 2018 r. odbyła się jed-
nodniowa wycieczka do Trójmiasta. 
W wyjeździe uczestniczyło 40 uczniów 
z klas II-V SP w Choczewie. Realizację 
programu wycieczki rozpoczęliśmy od 

zwiedzania oliwskiego ZOO, jednego 
z największych ogrodów zoologicznych 
w Polsce. Następnie udaliśmy się na 
Starówkę, gdzie między innymi mieli-
śmy możliwość obejrzenia historycz-

nej fontanny Neptuna. W tym miejscu 
uczniowie mieli chwilę czasu na zakup 
pamiątek oraz cukierków w cukierni 
„Ciuciu”. Produkcja słodyczy w tej ma-
nufakturze artystycznej odbywa się 
w całości ręcznie, na oczach klienta, 
według ściśle określonej technologii. 
Dzieci były tym miejscem zachwyco-
ne. Kolejnym punktem wycieczki była 
Gdynia, gdzie zobaczyliśmy żaglowiec 
Dar Pomorza oraz okręt Błyskawicę, 
które imponowały swoją wielkością. 

Wycieczka była bardzo udana. Dzieci 
mimo zmęczenia z dużymi uśmiechami 
wróciły do domu.

WYCIECZKA DO TRÓJmIASTA

29 maja 2018 roku uczniowie klasy 
III a i III b pod opieką p. K. Dzięgielow-
skiej i p. M. Klabachy-Lica wybrali się 
na przedstawienie pt. ,,Pchła Szachraj-
ka” do Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Spektakl ten został przygotowany na 
podstawie przezabawnej, wierszowa-
nej historyjki Jana Brzechwy o spryt-

nej pchełce, która wiecznie wszystkim 
robiła psikusy. Jakie były tego konse-
kwencje przekonali się nasi ucznio-
wie, którzy z dużym zainteresowaniem 
obejrzeli całe przedstawienie nagra-
dzając je gromkimi brawami.

K. Dzięgielowska

WyJazd do teatru MuzyczneGo
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BiWaK W luBiatoWie
W dniach 5-6 czerwca nasza klasa 

wybrała się na biwak nad morze do Lu-
biatowa. Pojechała zdecydowana więk-
szość klasy, nasza wychowawczyni p. 
R. Kowalik i jako opiekun p. E. Wydra. 
Celem naszego biwaku była integracja 
klasy oraz odpoczynek po ciężkiej cało-
rocznej pracy.

Po przyjeździe zakwaterowaliśmy się 
w pokojach i wyruszyliśmy spacerem 
nad morze. Pogoda była sprzyjająca, 
co pozwoliło nam zaży kąpieli mor-

skiej i słonecznej. Gra w piłkę plażo-
wą i zabawy na piasku spowodowały, 
że zgłodnieliśmy, więc udaliśmy się na 
pyszny obiad do pobliskiej restaura-
cji. Po powrocie do pokoi, gra w piłkę, 
pyszny grill przygotowany przez rodzi-
ców i zabawy do późnego wieczora. 
Następnego dnia wstaliśmy o 9.00, zje-
dliśmy śniadanie i udaliśmy się spacer-
kiem nad morze, a tam również zabawy 
i kąpiel, a potem powrót do pokoi. Po 
pysznym posiłku udaliśmy się na umó-

wioną zbiórkę, skąd autokar zabrał nas 
do szkoły. Myślimy, że każdy z nas bę-
dzie miło wspominał ten biwak.

Uczennice kl. VI b

W dniu 18.06.br. w ramach działań 
profilaktycznych odbyło się spotkanie 
z funkcjonariuszami Straży Granicznej 
w Łebie. Oprócz specyfiki pracy w  co-
dziennej w służbie funkcjonariusze 
omówili zasady bezpieczeństwa m.in. 
podczas wakacji. W imieniu uczniów 
ZS w Choczewie - Dziękujemy.

Iwona Ratajczak

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE

Dnia 13 czerwca 2018r wybraliśmy 
się na trzydniową wycieczkę szkolną 
do Warszawy. Program wycieczki był 
bogaty i obejmował wiele atrakcji stoli-
cy. Pierwszego dnia zwiedzali rezyden-
cję Jana III Sobieskiego w Wilanowie 
i  spacerowali po parku pałacowym. 
Później dotarliśmy do Łazienek Kró-
lewskich gdzie wiele emocji dostarczy-
ło  nam oglądanie przechadzających 
się dostojnych pawi. Pośród pięknej 
zieleni widnieje tam  pomnik Fryderyka 
Chopina. Drugiego dnia wycieczki uda-
liśmy się do Centrum Nauki Kopernik, 
gdzie spędziliśmy ciekawie czas ekspe-
rymentując na wybranych przez siebie 
stanowiskach. Po wrażeniach nauko-
wych udaliśmy się na spacer po ogro-
dach na dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Po spacerze pojecha-
liśmy się w miejsce na ,które bardzo 
czekali chłopcy- byliśmy na Stadionie 
Narodowym. W tym dniu zwiedzali-
śmy też w Sejm gdzie byliśmy gośćmi 
Pana Posła Kazimierza Plocke. Warto 
było zwiedzić to miejsce. Wygląda zu-
pełnie inaczej niż w telewizji. Na ko-
niec drugiego dnia byliśmy w Pałacu 
Kultury i Nauki. Dojechaliśmy windą 
na najwyższe piętro. Mięliśmy możli-

wość podziwiać Warszawę z wysoka. 
Po takim dniu pełnym wrażeń, poje-
chaliśmy do hotelu. Tam czekała na nas 
obiadokolacja i zasłużony odpoczynek. 
Następnego dnia po śniadaniu wyru-
szyliśmy kontynuować nasze zwiedza-
nie. Rozpoczęliśmy Grobu Nieznane-
go Żołnierza gdzie uczestniczyliśmy 
w honorowej zmianie warty, po której 
spacerkiem Traktem Królewskim prze-
szliśmy na plac Zamkowy. Na nim wid-
nieje ogromna Kolumna Zygmunta. Tu 
podzieliliśmy się na dwie grupy i  prze-
szliśmy z przewodnikami zwiedzać 
Zamek Królewski. Pełni estetycznych 
wrażeń po przepięknych wnętrzach 
zamkowych spacerowaliśmy po Starym 

Mieście gdzie zobaczyliśmy pomnik Sy-
renki, pomnik Małego Powstańca. Po 
takim dniu pełnym wrażeń, przyszedł 
czas na posiłek, lody i zakup pamiątek 
przed wyjazdem. Podróż powrotna mi-
nęła szybko i bezpiecznie wróciliśmy 
do swoich domów.

Wycieczka do Warszawy to napraw-
dę niesamowite przeżycie. Dziękujemy 
Paniom Natalii Kowalewskiej-Jażdżew-
skiej, Katarzynie Dzięgielowskiej, i Ber-
nadecie Markuszewskiej za opiekę nad 
nami oraz Pani Izabeli Urbowskiej i Do-
rocie Wątroba za opiekę i zorganizowa-
nie tak atrakcyjnej wycieczki.

Klasy 3d,3c,3b

WYJAZD DO WARSZAWY
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podzięKoWanie
Moja córka Marta ukończyła gim-

nazjum i tym samym edukację w Cho-
czewie. Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przez wiele lat po-
magali nam, aby Marta mogła się uczyć 
i ukończyć szkołę. Największe podzię-
kowania należą się Gabrysi Łasińskiej, 
która poświęciła wiele czasu i serca na 
pomoc w nauce i wychowaniu Marty.

Dziękujemy serdecznie pracownikom 
przedszkola ,a zwłaszcza pani Halinie 
Chmiel, dyrekcji szkoły w Choczewie, 
pani Alinie Rynko, pani Joannie Dzię-
gielewskiej i szczególnie panu dyrekto-
rowi Andrzejowi Soboniowi. Dziękujmy 
kolejnym wychowawczyniom Marty: 
paniom; Dorocie Wątrobie, Danusi 
Mitkowskiej, Kasi Stawickiej i Asi Sa-

dowskiej. Wdzięczni jesteśmy także 
pani Małgosi Mrulewicz, na której po-
moc zawsze mogliśmy liczyć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
życzliwym osobom, które spotkaliśmy 
podczas edukacji Marty w tej gminie.

Marta i Stanisław Łaszewscy

Wieści z soŁectW
soŁectWo JacKoWo – piKniK

3 maja 2018 r. w Jackowie odbył 
się piknik majowy pt. „Jesteśmy pa-
triotami dbamy o Sołectwo „ Niestety 

przez ranne opady deszczu piknik miał 
się nie odbyć, jednak pogoda się po-
prawiła a nam udało się zrealizować 
wcześniej zaplanowany program. Roz-
poczęliśmy od przejścia uliczkami Jac-
kowa w celu sprzątnięcia miejscowo-
ści. Dzieci spisały się na medal, udało 

nam się uzbierać 40 worków śmierci. 
Następnie wróciliśmy na plac sołecki 
aby zjeść kiełbaski i kontynuować pro-
gram. Podzieliliśmy dzieci i młodzież na 
dwie grupy młodszą do 6 lat i starszą 
powyżej sześciu konkurencja pole-
gała na malowaniu POLSKIEJ FLAGI. 
Wszyscy bardzo się starali a efekt prac 
przeszedł najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów nie było innej możliwości 

jak zakończyć konkurencję remisem. 
Były zabawy konkursy pląsy i tańce 
a na koniec każde z  ziecko otrzymało 
skromny upominek za udział w konkur-
sach. O dorosłych mieszkańcach też 
nie zapomnieliśmy dla nich odbyła się 
zabawa taneczna, którą poprowadził 
DJ Wrzeszcz. Wszyscy bawili się wspa-
niale do północy.

Serdecznie dziękuję DJ Wrzeszcz, 
Radzie Sołeckiej oraz wszystkim którzy 
pomogli przy przygotowaniu pikniku.

WyJazd MieszKańcóW JacKoWa

Dnia 2 czerwca odbył się wyjazd 
sołecki dla mieszkańców Jackowa do 
„Ocean Park” we Władysławowie. 
O godz. 9;00 ruszyliśmy w drogę 50 
osobową grupą. Aby podróż minęła 
szybciej wszystkie dzieci otrzymały pa-
czuszkę łakoci na drogę. Kilka minut po 
10 :00 przybyliśmy na miejsce, gdzie 
czekała już na nas Pani przewodnik, 

która oprowadziła nas ścieżkami eduka-
cyjnymi przedstawiając nam poszcze-
gólne gatunki ryb i ssaków morskich. 
Następnie zmierzyliśmy się z wirtualną 
rzeczywistością przeżywając chwile 
grozy w morskiej głębi. Obejrzeliśmy 
wystawę ryb rzeźbionych w drewnie 
a humory poprawił nam mały wieloryb 
„Błękitek”, który opowiadał nam o swo-

im życiu w morskich głębinach i odpo-
wiadał na pytania dzieci. Wielkim zain-
teresowaniem cieszyła się nauka jazdy 
na dwukołowym Segway-u. Okazało 
się, że wszyscy świetnie sobie pora-
dzili i wbrew pozorom wcale nie jest 
to takie trudne. W końcu nastąpił dla 
dzieci upragniony czas wolny podczas 
którego mogli szale na ogromnym pla-
cu zabaw, trampolinach, dmuchanych 
zjeżdżalniach i budować wspaniałe bu-
dowle z dużych klocków lego. Nieste-
ty wszystko co dobre szybko się koń-
czy wiec i my musieliśmy wracać i  tak 
zmęczeni o godzinie 18 wróciliśmy do 
domów.

Serdecznie dziękuję Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych za pozytywne rozpatrzenie mo-
jego wniosku i sfinansowanie biletów 
wstępu dla uczestników wyjazdu.
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9 maja z inicjatywy mieszkańców 
Adama Bianga oraz Mateusza Ceszke 
udało się zmobilizować sporą grupę 
mieszkańców, którzy zamocowali 3 

huśtawki na placu zabaw dla dzieci.
SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIEKU-

JĘ. 

9 czerwca okazał się bardzo pracowi-
tym dniem dla mieszkańców Jackowa. 
O godzinie 14 zebraliśmy się na pla-
cu sołeckim aby rozwieźć i rozgarnąć 
piasek morski oraz wbetonowa słupki 
kończące ogrodzenie placu. Dziękuję 
za pomoc!!!! Adam Bianga, Krystian Za-
gól, Adam Labuda, Krzysiu Kreft, Jakub 
Kreft, Wioleta Bemka, Iwona Kacprzek, 

Patrycja Drewa, Maja Zielińska, Ania 
Zielińska, Maksiu Glapa, Kacper Kreft 
oraz Nicol i Kubie za użyczenie sprzę-
tu. Chciałabym również podziękować 
Tomkowi Podwojskiemu za konserwa-
cję elementów zabawowych na placu 
zabaw i Arkowi Kreft za przeniesienie 
garażu ze starego boiska. WSZYSCY 
JESTEŚCIE WSPANIALI BARDZO 
DZIEKUJĘ!!!!!

Sołtys Jackowa 
Marzena Drewa-Kierznikiewicz

prace spoŁeczne W soŁectWie JacKoWo

02 czerwca w Zwartówku na boisku 
odbył się organizowany i finansowa-
ny przez mieszkańców wioski festyn 
z okazji Dnia Dziecka.

Na imprezę przybyły wszystkie dzieci 
ze Zwartówka wraz z rodzicami. Dla na-
szych pociech przygotowaliśmy słodki 
poczęstunek oraz ognisko, na którym 
samodzielnie mogli upiec kiełbaski. 

Było mnóstwo konkursów i zabaw 
w tym malowanie twarzy, bieg z jaj-
kiem, przeciąganie liny oraz taczki. 
Dzieciom sprawiały one wiele radości. 
Na każdego czekała nagroda nie liczy-
ło się kto wygrał zwycięzcą było każ-
de dziecko. Czas umilała nam muzyka 
puszczona w tle. Na koniec festynu 
został rozegrany mecz piłki nożnej, w 
której nie tylko bawili się najmłodsi ale 

i ich opiekunowie. Wszyscy obecni byli 
zadowoleni i  zmęczeni a uśmiech nie 
schodził im z  buziek do samego wie-
czora.

Dziękuję wszystkim za pomoc w zor-
ganizowaniu w/w festynu tym co po-
mogli finansowo jak i w organizacji.

soŁectWo zWartóWKo
dzień dziecKa

Serdecznie dziękujemy Komisji do 
Spraw Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Gminie Choczewo za 
zasponsorowanie dzieciom, uczęszcza-

jącym  na zajęcia świetlicowe w Cieko-
cinie i Sasinie, wyjazdu do Aquaparku 
w Redzie. Wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki są zadowoleni z możliwości wyjazdu.

Opiekunowie świetlic 
Ciekocina i Sasina z uczestnikami

śWietlice W cieKocinie i sasinie
WycieczKa śWietlicoWa do aQuaparKu W redzie



s. 28                                       nr 6 (219), czerwiec 2018

GMinna BiBlioteKa puBliczna W cHoczeWie
28 maja br. w ramach projektu „Na-

sza Gmina Czyta Dzieciom” do czytania 
zgłosił się Pan Jerzy Żuczek - przewod-
niczący Rady Seniorów. Jego słucha-
czami były dzieci z klasy „0” c z ZS 
w Choczewie. Zapraszamy na kolejne 
czytanie.

5 czerwca odbyło się wręczenie na-
gród laureatom konkursu „Najpiękniej-
sza moja MAMA”. Organizatorem było: 
Stowarzyszenie STEK oraz Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Choczewie.

Uczestnicy akcji „Z książką na start”. 
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 
0-6 lat do udziału w akcji! 

12 czerwca odbyło się w naszej bi-
bliotece wręczenie nagród NAJLEP-
SZYM CZYTELNIKOM w roku szkol-
nym 2017/2018:) Nagrody wręczył 
dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
Andrzej Soboń.



WIEŚCI CHOCZEWSKIE                          s. 29



s. 30                                       nr 6 (219), czerwiec 2018

WyJazd cHoczeWsKieGo utW do KleszczoWa
I KRAKOWA

W dniach 8-11.06.2018 r. słuchacze 
Choczewskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku wzięli udział w wyjeździe do 
Kleszczowa i Krakowa, podczas któ-
rego mieli okazję zobaczyć Kopalnię 
Węgla Brunatnego oraz Elektrownię 
Bełchatów. Odwiedzili również Gminę 
Kleszczów, w której spotkali się ze słu-
chaczami Kleszczowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.

Natomiast w Krakowie zwiedzili Wa-
wel i Rynek Podziemny Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa. Byli również 
gośćmi Finałowego Koncertu 14 Festi-
walu Zaczarowanej Piosenki pt. „Każdy 
jest komuś potrzebny”.

Wyjazd zrealizowano w ramach Pro-
gramu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokali-
zacyjnych. 

zaKończenie i seMestru cHoczeWsKieGo 
uniWersytetu trzecieGo WieKu

16 czerwca w budynku Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Fundacji Anny Dym-
nej w Lubiatowie odbyło się Uroczyste 
podsumowanie i zakończenie I seme-
stru zajęć Choczewskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, podczas wystąpiła 
Grupa Wokalna Choczewskiego UTW 
oraz gościnnie Zespół wokalny „Relaks” 
z Kozienic. Ponadto wszyscy słuchacze 
otrzymali dyplomy ukończenia I seme-
stru.
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WspoMnienia po Balu seniora!
19 maja w ZS im. Unii Europejskiej 

w Choczewie mieliśmy przyjemność 
gościć ponad 200 seniorów z Gminy 
Choczewo. Co roku organizowany Bal 
Seniora zaczął się o godzinie 14:00 od 
uhonorowania przez Wójta Gminy naj-
wytrwalszych par małżeńskich orde-
rem Prezydenta RP.

Po wręczeniu medali, dyplomów, 
upominków i kwiatów, odbyły się wy-
stępy najmłodszych mieszkańców 
Gminy. Imprezę uświetnił występ Oli 
Łasińskiej, oraz koncert zespołu mu-
zycznego Live Band. Wesołe humory 
dopisywały wszystkim, a atmosfera na 
balu była ciepła i radosna. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje pyszne jedzenie 
oraz okolicznościowy tort. Jednym słowem niech żyje bal!
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GMinny dzień dziecKa

30 maja odbył się Gminny Dzień 
Dziecka, który tym razem wypełniony 
był wyjątkowymi wydarzeniami.

Dzieci miały do wyboru całą paletę 
atrakcji w „dmuchanym placu zabaw”. 
Wiele stref dedykowanych było dla 
tych najmłodszych chociaż młodzież, 
w szczególności gimnazjalna również 

znalazła miejsce dla siebie tak, by spę-
dzić ten wyjątkowy dzień w gronie 
przyjaciół – to głównie dla nich wła-
śnie przyjechali strażacy, aby wypuścić 
wodę prosto z węża strażackiego two-
rząc cudownie chłodzącą bryzę, która 
stanowiła nie lada atrakcję.

Uczestnicy zabawy mogli korzystać 
m.in z kolorowej karuzeli, foto-budki, 
euro bungee. Dodatkowo dzieci mia-
ły możliwość zabawy na zjeżdżalniach 

o różnych kształtach i wysokościach, 
a w specjalnie wydzielonej strefie dla 
przedszkolaków odbywały się animacje 
dla najmłodszych.

Nowością w tym roku był „Festiwal 
nauki” zorganizowany przez firmę Edu-
-Fun. Dzieci miały szansę obserwować 
eksperymenty fizyczne i chemiczne, 

budować rakietę oraz były świadkami 
kontrolowanych eksplozji. W tle odby-
wały się konkursy oraz animacje mu-
zyczne.

Nieodłącznym elementem impre-
zy jak co roku było przygotowywanie 
poczęstunku dla wszystkich dzieci. Na 
czele z Wójtem, Panem Wiesławem 
Gębką, Dyrektorem Szkoły w Chocze-
wie, Panem Andrzejem Soboniem oraz 
pracownikami jednostek gminnych 
przygotowywane były przepyszne ka-
napki oraz rozdawane słodkości i na-
poje tak, aby każdy mógł skosztować 
czegoś pysznego.

Całość dopełniła przepiękna pogoda, 
która sprawiła, że impreza zostanie za-
pamiętana na długo.

E. W.
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Vii Maraton rolKarsKi o pucHar WóJta
 GmINY ChOCZEWO

10 czerwca br. w Kopalinie i Lubia-
towie odbył się VII Maraton Rolkarski. 
W zawodach wzięło ok. 100 osób w 
tym 30 dzieci. Skwar i pełne słońce nie 
przeszkodziło nikomu w pokonaniu dy-
stansu i wszyscy zawodnicy ukończyli 
wyścig. Kibice również stanęli na wy-
sokości zadania, co sprawiło, że atmos-

fera tego dnia była wyjątkowa. W wol-
nym czasie można było podziwiać oraz 
zakupić rękodzieła wykonane przez 
podopiecznych Fundacji Anny Dymnej 
Mimo Wszystko. Współorganizatorem 
Maratonu w Choczewie była Gmina 
Choczewo, sponsorem PGE EJ1.

TRAKTOREm NAD 
mORZE

15 i 16 czerwca w Sasinie odbyło się 
III Spotkanie Miłośników Starych Cią-
gników – pod hasłem “Traktorem nad 
morze”.

BaŁtycKa sztafeta W stilo
Chcąc uczcić 100. rocznicę odzyska-

nia przez Polskę niepodległości, a także 
powstania Marynarki Wojennej, Aka-
demia Marynarki Wojennej w Gdyni 
zorganizowała 15.06.2018 r. Bałtycką 
Sztafetę 2018. 

Przewodnim motywem Sztafety było 
przeniesienie symbolicznego światła 
z Latarni Morskiej w Krynicy Morskiej 
do Latarni Morskiej w Świnoujściu. 
Jednym z punktów sztafety była nasza 

latarnia w Stilo, gdzie uczestnicy mogli 
odpocząć, wypić kawę, herbatę i wodę, 
a także skosztować świeżych drożdżó-
wek z lokalnej piekarni.



s. 34                                       nr 6 (219), czerwiec 2018

BieG dWie Wieże „dla niepodleGŁeJ”

16 czerwca odbyła się III edycja Bie-
gu Dwie Wieże. W biegu na 15 km 
wzięło udział ponad 160 osób. Trasa 
prowadziła przez malownicze tereny 
nadmorskich borów sosnowych od 

miejscowości Lubiatowo do Sasina. 
Tegoroczna edycja biegu odbyła się 
pod hasłem „Dla Niepodległej”, chcąc 
uczcić 100 rocznicę odzyskania nie-

podległości.
Organizatorami wydarzenia byli 

Nadleśnictwo Choczewo, Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „So-
lidarność” Komisja Zakładowa przy 
Nadleśnictwie Choczewo oraz Gmina 
Choczewo.

KARTA SENIORA 70+
Informujemy, że Gmina Choczewo 

wyszła naprzeciw potrzebom naszych 
seniorów i wprowadziła darmowe 
przejazdy PKS-em na terenie Gminy dla 
osób powyżej 70 roku życia.

7 czerwca Wójt Gminy Choczewo 
oficjalnie przekazał na ręce Gminnej 
Rady Seniorów bilety, które ważne są 
od 1 czerwca do 31 grudnia br. i obej-
mują osoby, które w dniu przejazdu 
mają skończone 70 lat.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za przy-
jęcie wniosku Gminnej Rady Seniorów 
przez Wójta Gminy oraz Radzie Gminy 
za podjęcie uchwały pozwalającej se-
niorom na darmowe przejazdy na te-
renie gminy Choczewo. Zależało nam 
aby pomóc najstarszym mieszkańcom, 
którzy często mają bardzo niskie eme-
rytury, renty albo żyją z zasiłku a ich 
wiek nie pozwala już na prowadze-

nie samochodu. Darmowe przejazdy 
do sołectw, apteki, sklepu czy lekarza 
będą dużą pomocą a jednocześnie po-
zwolą na aktywizację osób starszych 

w życiu gminy”. – komentuje Jerzy Żu-
czek, Przewodniczący Gminnej Rady 
Seniorów.

szanoWni MieszKańcy, drodzy seniorzy GMiny cHoczeWo
W ostatnich dniach na forach inter-

netowych oraz w rozmowach można 
przeczytać i usłyszeć, że wójt Wiesław 
Gębka robi sobie kampanię wyborczą 
rozdając Gminną Kartę Seniora upraw-
niającą do korzystania z bezpłatnych 
przejazdów PKS-em na terenie naszej 
gminy.

Gminna Rada Seniorów kategorycz-
nie zaprzecza takim pomówieniom 
i  wyjaśnia, po powołaniu Rady w kwiet-
niu 2017 r. już na swym majowym 
2017 r. posiedzeniu Rada Seniorów 
wystąpiła z wnioskiem do wójta o roz-
patrzenie możliwości korzystania w na-
szej gminie z darmowych przejazdów 
dla seniorów 70 + wzorem innych gmin 

i miast. Drodzy mieszkańcy i seniorzy 
to jest cała prawda !! Zastanawiamy się 
komu zależy na skłócaniu, konfliktach 
oraz złych stosunkach wśród wspania-
łej choczewskiej społeczności. Gminna 
Rada Seniorów występując z wnio-
skiem do wójta kierowała się przede 
wszystkim seniorami 70+ którzy mają 
niskie dochody zasiłki, renty, emerytu-
ry którzy często zmuszeni są korzystać 
z środków komunikacji do lekarza, ap-
teki oraz na rehabilitację.

Rada Seniorów będąc w całości na 
posiedzeniu Rady Gminy jest zbulwer-
sowana postawą niektórych radnych 
naszej gminy jaki mają stosunek do 
emerytów i seniorów brak empatii oraz 

zrozumienia i potrzeb ludzi w pode-
szłym wieku nie biorąc pod uwagę że 
też będą w niedalekiej przyszłości se-
niorami!!!

Gminna Rada Seniorów potwierdza 
i  nie pozwoli odebrać sobie że była 
i jest „ojcem chrzestnym” projektu dar-
mowe przejazdy PKS-em seniorów 70+ 
w naszej gminie.

Myślących inaczej zapraszamy o bez-
pośredni kontakt z Gminną Radą Se-
niorów w każdy czwartek o godz. 11 
w Urzędzie Gminy.

Gminna Rada Seniorów w Choczewie
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,,póKi trWa paMięć, żyJą nasi BoHateroWie
,,BieG paMięci ,,tropeM WyKlętycH MaKs i aldona,,

- III edycja w 24-tą rocznicę śmier-
ci kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks 
14.07.2018 Choczewo (obiekty spor-
towe) ul. Kusocińskiego 7
Program:
15:00 - Rozpoczęcie.
Bieg Główny - od lat 7-miu do bez 
ograniczeń (dystans 4350 m).
Bieg Młodego Wilka do lat 6-ciu (100 
m na 100-u lecie ).
Konkursy sprawnościowe dla wszyst-
kich.
Koncerty zespołów lokalnych.
Koncert patriotyczny w wykonaniu 
Pana Andrzeja Kołakowskiego.
Koncert patriotyczny rapera Tadeusza 
Polkowskiego - ,,Tadek Firma Solo”. 
21:00 - Zakończenie pokazem ognia.
Pokazy zręcznościowe, sztuki walki 
krav maga, pokazy ognia, pojazdy mili-
tarne, grupy rekonstrukcji historycznej.
Partnerzy: .Stowarzyszenie ,,Militarni 
Gniewino”, .10th Shadows Stowarzy-
szenie GRH - Gryf Koszalin, .Bractwo 
Rycerskie, Stowarzyszenie ,,Orzeł Bia-
ły” – Gdańsk, Stowarzyszenie S.T.E.K. – 
Choczewo, Koło Gospodyń Wiejskich 
– Żelazno.
Patroni:
Wojewoda Pomorski Pan Dariusz 
Drelich, Instytut Pamięci Narodowej 
Odział Gdańsk, Starostwo Powiatu 
wejherowskiego, Wójt Gminy Chocze-
wo Pan Wiesław Gębka, Nadleśnictwo 
Choczewo-Lasy Państwowe, Stowa-
rzyszenie im. kpt. Antoniego Rymszy 

ps. Maks Patroni.
Sponsorzy: PKN Orlen, Grupa Lotos, 
Zarząd Portu Gdynia, Regionalna Dy-
rekcja - Lasy Państwowe Gdańsk, El-
-Forte s.c.- Wejherowo, Starostwo 
Powiatu wejherowskiego, Gmina Cho-
czewo, IPN Gdańsk.
Patroni medialni: 
TTM-Wejherowo, Norda FM, Nadmor-
ski 24, Super Polska, Wieści Choczew-
skie.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Uczestników biegu informuje-
my o obowiązku zapoznania się 

z regulaminem biegu, a także for-
mie zapisu umieszczonego na stro-
nie https://web.facebook.com/
KptAntoni-Rymsza-psMaks-Aldona-
Rymsza-Lenczewska-Samotyj-Bieg-
Pami%C4%99ci-440310176301958/,

Pakiety startowe w biegu głównym 
dla pierwszych zapisanych - 100 szt. 
W biegu ,,Młodego Wilka” dla pierw-
szych zapisanych - 50 szt. Stowarzy-
szenie im. kpt. Antoniego Rymszy ps. 
Maks.

34 400 zŁ z fun-
duszu spraWie-
dliWości dla 
JEDNOSTEK OSP

Miło nam poinformować, że 14 
czerwca br. w Komendzie Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gdańsku Gmina Choczewo podpisa-
ła umowę na dotację w wysokości 34 
400 zł z Funduszu Sprawiedliwości dla 
jednostek OSP z terytorium Choczewa.

Suma zostanie przeznaczona na 
sprzęt ratownictwa medycznego i tech-
nicznego w sołectwach Choczewo, Ko-
palino, Sasino i Słajszewo.

plażoWe 
mISTRZOSTWA 
BudoWniczycH 
i poszuKiWanie 
Bursztynu

Po raz kolejny na plaży w Lubiatowie 
rozpocznie się zabawa w budowanie 
największego zamku z piasku. Spośród 
plażowiczów wyłoniona zostanie dru-
żyna, która powalczy o tytuł Plażowe-
go Mistrza Budowniczych. Regulamin 
na: http://www.mistrzostwabudowni-
czych.pl
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Hasło krzyżówki z nr 5 (218) Wieści 
Choczewskich brzmi „Dwie wieże”
Prawidłowe rozwiązania nadesłali:
Mariusz Kwas, Anna Owczarzak, Nor-
bert Owczarzak, Barbara Skrzypkow-
ska, Zdzisława Milewska, Patrycja 
Drewa, Adriana Zielonka, Czesław 

Lamek, Jan Lenc, Teresa Kieza, Se-
bastian Milewski, Wiktoria Cielecka, 
Wiktoria Hinz, Władysława Dettlaff, 
Ewa Cielecka, Janina Sznycer, Hanna 
Kowalska.

Zwycięzcą krzyżówki w drodze lo-
sowania została Pani Adriana Zielon-

ka, której gratulujemy.
Dziękujemy Wanessie za wyloso-

wanie zwycięzcy.  Dziękujemy też 
wszystkim, którzy wzięli udział w za-
bawie.


