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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

PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Powstaje nowy „plac zabaw”
w Choczewie. Można powiedzieć; wreszcie, bo mieszkańcy wytykają Panu opieszałość w tej sprawie...
Wójt W. Gębka: Kończymy właśnie
dwie inwestycje sportowe – Otwarte
Strefy Aktywności w Choczewie i Kopalinie finansowane z budżetów sołeckich, budżetu gminnego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość
projektów wynosi 140 tys. i 160 tys.
zł. Inwestycje powstają z opóźnieniem,
ponieważ Ministerstwo Sportu ogłaszając projekt nie wzięło pod uwagę,
że na rynku zabraknie sprzętu i wyposażenia Otwartych Stref Aktywności. Dodatkowo w Choczewie budowę
opóźniają właśnie mieszkańcy piszący
donosy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wskazując na nieprawidłowości inwestycji. Każda odpowiedź
na taki donos i jej rozpatrzenie przez
RDOŚ powodują niepotrzebne opóźnienia w zakończeniu i oddaniu do
użytku choczewskiej inwestycji. Mam
jednak nadzieję, że wkrótce miesz-
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kańcy, a latem również turyści będą
z radością korzystać z siłowni i innych
elementów stref aktywności w Kopalinie i Choczewie. Dodam, że w obu
miejscowościach zamontowano urządzenia przeznaczone dla całych rodzin,
gdyż korzystać będą mogli z nich i dorośli, i dzieci. Ponadto w Choczewie
urządzenia będą mogły służyć szkole
do wykorzystania na zajęciach kultury
fizycznej. Liczę także na to, że pozostałe sołectwa naszej gminy wezmą udział
w kolejnych projektach.

w Łętowie.
Trwają także prace przy budowie
chodnika w miejscowości Kurowo. Ponieważ do ogłaszanych przetargów nikt
nie przystąpił, wykonania podjął się
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie.

W.W.: Mieszkańcy Łętowa niepokoją
się o tempo prac przy budowie kanalizacji. Czy termin wykonania jest zagrożony?

Wójt W. Gębka: 8 grudnia odbyło się
kolejne – 10 już spotkanie opłatkowe
osób niepełnosprawnych. Cieszę się,
że coraz więcej osób z niepełnosprawnością chce w tym przedświątecznym,
wyjątkowym czasie spotkać się by cieszyć się i wspólnie świętować. Dziękuję Stowarzyszeniu „Promyk Nadziei” za
zorganizowanie tego spotkania oraz
wszystkim, którzy pomogli przy jego
organizacji. W spotkaniu uczestniczyli
Państwo Maria i Władysław Ornowscy z Fundacji „Pan Władek”, którzy
od wielu lat wspierają podopiecznych
Stowarzyszenia i wielokrotnie byli gośćmi spotkań opłatkowych. Tym razem
przyjechali z niespodzianką – zespołem
muzycznym z Tczewa, który wystąpił
z krótkim koncertem kolęd. Dziękuję serdecznie Państwu Ornowskim za
pamięć i wszelką pomoc, którą ofiarują
mieszkańcom naszej gminy. Składam
również podziękowania księżom – wikaremu z Choczewa ks. Damianowi
Kajfaszowi oraz proboszczowi z Sasina
ks. Krzysztofowi Szykownemu za obecność i modlitwę. Szczególne podziękowania składam dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Choczewie oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za ogromną pomoc
w organizacji spotkania, za przygotowanie smacznego posiłku i obsługę.

Wójt W. Gębka: Zakończono pierwszy
etap budowy kanalizacji Słajkowo-Żelazno i wkrótce będziemy podłączać
pierwszych mieszkańców. Drugi etap,
do miejscowości Łętowo powinien zostać zakończony w maju 2019 roku.
Inwestycja ta, finansowana ze środków
unijnych, rozwiąże problem imhofu

W.W.: Zbliżają się święta. Grudzień to
czas spotkań świątecznych i… dobrych
uczynków. W naszej gminie tradycyjnie
także sporo się w tym okresie dzieje...
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30 listopada i 1 grudnia w wybranych
sklepach na terenie Gminy Choczewo
przeprowadzono Świąteczną Zbiórkę
Żywności, zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Razem” we współpracy
z Bankiem Żywności. Chciałbym gorąco podziękować członkom Stowarzyszenia za koordynację zbiórki oraz
wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w zbiórkę, a także właścicielom
sklepów za współpracę oraz wszystkim
ofiarodawcom za szczodrość i chęć podzielenia się z osobami bardziej potrzebującymi.

Eli - specjalny doradca w Regionie Bere
do spraw technologii, informacji oraz
reform w rolnictwie oraz Awa Cisse –
specjalny doradca w Regionie Bere do
spraw edukacji, dzieci, kobiet i spraw
socjalnych, którzy zwrócili się z prośbą

o współpracę i wsparcie. Poprosili o pomoc między innymi w zorganizowaniu
pracy na wsiach oraz o naukę uprawy
ziemniaka, hodowli kurcząt i produkcji
jajek. Zobowiązałem się do udzielenia
tej pomocy i koordynacji projektu na
terenie Gminy Choczewo z jej mieszkańcami, a także rozszerzenia projektu
na Polskę. Jednym z tematów rozmów
było założenie izby handlowo-przemysłowej w Gminie Choczewo. W związku z tym poszukujemy osób z biegłą
znajomością języka angielskiego lub
francuskiego, które chciałyby uczestniczyć i pracować przy realizacji tego
projektu.

W.W.: Przyjmowaliśmy także w Gminie
egzotycznych gości z Afryki. Czy była to
jedynie wizyta kurtuazyjna?
Wójt W. Gębka: Na początku grudnia
gościliśmy w Gminie Choczewo delegację z Wybrzeża Kości Słoniowej: Yao

I sesja Rady Gminy Choczewo VIII kadencji
23.11.2018 r. odbyła się I sesja Rady
Gminy VIII kadencji, podczas której
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Choczewie Ewelina Witkowska wręczyła radnym i wójtowi
zaświadczenia o wyborze. Radni podczas sesji dokonali wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Rady Gminy. Na Przewodniczącego
Rady Gminy wybrano Krzysztofa Łasińskiego, na Zastępcę Przewodniczącego
Marzenę Drewa-Kierznikiewicz.
Ponadto radni podjęli uchwały
w sprawie wyboru członków Komisji
Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej; Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisji Budżetowej; Komisji ds. Gospodarczych; Komisji ds. Społecznych.
Dokonano również wyboru przewodniczących ww. Komisji: Komisja Rewizyjna – przewodnicząca Sabina Fleming,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
– przewodnicząca Jolanta Stefańska,

Komisja Budżetowa – przewodniczący
Marek Maćkowiak, Komisja ds. Gospodarczych – przewodnicząca Marzena
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Drewa-Kierznikiewicz, Komisja ds.
Społecznych – przewodniczący Grzegorz Książek.
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II SESJA RADY GMINY CHOCZEWO II KADENCJI
12 grudnia 2018 r. w sali CIT odbyła
się II sesja Rady Gminy Choczewo. Na
sesji obecnych było 14 radnych, nieobecna radna Sabina Fleming.
Wójt oraz Przewodniczący Rady
Gminy przedstawili informacje z działalności międzysesyjnej.
Ponadto podczas sesji radni podjęli
następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (13 głosów za, 1
wstrzymujący się)
2. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo
(14 - za)
3. Uchwała w sprawie projektu zmieniającego uchwałę nr LVI/394/18 Rady
Gminy Choczewo z dnia 17 paździer-

czewo. (12 – za, 2 – wstrzymujące się)
8. Uchwała w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Gminnego

2019. (12 – za, 2 – wstrzymujące się)
11. Uchwała w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Ro-

Ośrodka Zdrowia w Choczewie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

nika 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo. (14
- za)
4. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Gminy Choczewo. (14 - za)
5. Uchwała w sprawie zakresu działania Komisji Budżetowej, Komisji ds.
Gospodarczych i Komisji ds. Społecznych. (14 - za)
6.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości
w dzierżawę oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (9 – za, 5 –
wstrzymujących się)
7. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Cho-

Zdrowotnej. (13 – za, 1 – wstrzymujący
się)
9. Uchwała w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego

dziny Gminy Choczewo na lata 2019
– 2021. (12 – za, 2 – wstrzymujące się)
12. Uchwała w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Choczewo na lata 2019 – 2021. (14 - za)
13. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
(12 – za, 2 – wstrzymujące się)
14. Uchwała w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad-

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 20192023. (13 – za, 1 – wstrzymujący się)
10. Uchwała w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok

czenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023. (12 – za, 2 – wstrzymujące się)

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 oglądania obrad Rady Gminy na żywo https://www.youtube.com/cha…/UCok51er3mP3kb2XgbApiKCQ/
videos oraz do odwiedzania kanału z archiwalnymi relacjami z sesji Rady Gminy Choczewo: YouTube Obiektywne Choczewo
s. 4 				
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BĄDŹ EKO! EKO = EKOLOGICZNIE I EKONOMICZNIE
SEGREGUJESZ – PŁACISZ MNIEJ
Opłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy Choczewo przypomina
o upływającym w dniu 15 GRUDNIA
2018 r. terminie opłaty za odpady, za
miesiąc GRUDZIEŃ 2018 r.
UWAGA: wpłat należy dokonywać
bez wezwania, zgodnie z zadeklarowaną 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 złożyła pierwszą deklarację. Zmiany dot.
ilości osób (w tym zgony i urodzenia)
prosimy na bieżąco zgłaszać w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Oddział Choczewo
na nr rachunku 72 8350 0004 2600

0185 2000 0150.
Na dokumencie wpłaty należy podać
dane osoby składającej deklarację, adres nieruchomości (dla której składana
była deklaracja). W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za odpady za …...
Opłatę należy uiścić w wysokości podanej w deklaracji.
W przypadku niezapłacenia opłaty

Ludzie ludziom

Pod patronatem Banku Żywności,
ale z inicjatywy podjętej przez Stowarzyszenie „Razem” i przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choczewie, po raz
kolejny przeprowadzona została
zbiórka żywności w sklepach na terenie naszej gminy, a także w gminie Krokowa. Do akcji włączyło się

około stu wolontariuszy z naszej
gminy, którzy w piątek 30. listopada
i sobotę 1. grudnia zebrali 668 kg
produktów żywnościowych. Ponad
60 świątecznych paczek trafiło do
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniona przez Państwa
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

osób znajdujących się w potrzebie;
z reguły do tych domów, do których
nie trafia inna stała pomoc. W gminie Krokowa zgromadzono 692 kg
produktów i paczki trafiły do mieszkańców z tamtego rejonu.
Świąteczna paczka to nie tylko
żywność, ale przede wszystkim
pamięć o tych, którzy przejścio-

wo znaleźli się w gorszej sytuacji.
To może być sąsiad każdego z nas.
Ważne jest, aby dostrzegać kłopoty innych i próbować pomóc choćby dobrym słowem, choćby swoją
				

obecnością. Jutro takiego wsparcia
może oczekiwać każdy z nas.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, którzy włączyli
się do tego szlachetnego działania,
ale przede wszystkim tym, którzy
do sklepowego koszyka wrzucili
okruch swojej miłości do bliźniego.
Dobro zawsze wraca do darczyńcy.
Krzysztof Łasiński
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WIEŚCI Z SOŁECTW

SOŁECTWO CHOCZEWO – Nie tylko zabawa
Ponad 60 osób wzięło udział w zabawie andrzejkowej zorganizowanej 24.
listopada przez sołectwo Choczewo

przy współpracy z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Choczewie, które
zadbały głównie o stronę kulinarną
imprezy. Z inicjatywy radnej Wioli Gabryelskiej oraz sołtysa Ignacego Goyke
wśród uczestników zabawy przeprowadzono zbiórkę pieniężną na rzecz
Hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku.
Kwota 952,13 zł została przekazana
beneficjentowi. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom. A sama zabawa była wyśmienita!
Krzysztof Łasiński

9 grudnia 2018 r. w Sołectwie Choczewo odbyła się
Mikołajkowa zabawa z Fabryką animacji

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, by choinka w każdych oczach
zalśniła blaskiem, by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój a radość
pojawiała się z każdym nowym brzaskiem. By prezenty ucieszyły każde
smutne oczy, by spokojna przerwa ukoiła złość, by Sylwester zapewnił
szampańską zabawę, a kolędowych śpiewów nie było dość tego Wszystkim Mieszkańcom Gminy Choczewo
życzą Sołtys wraz z Radą Sołecką Sołectwa Choczewo

s. 6 				

				

		

nr 12 (225), grudzień 2018

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

				

			

s. 7

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
Andrzejki 2018 w ZSP w Ciekocinie
29 listopada Samorząd Uczniowski,
pod opieką p. Joanny Wypych, zorganizował w naszej szkole zabawę andrzejkową.
Uroczystość przebiegała w dwóch
etapach. Najpierw bawiły się klasy
młodsze, a od godziny 16.00 uczniowie
klas IV- VIII. Zgodnie z tradycją w ten
magiczny wieczór każdy z uczniów mógł
sobie powróżyć, i to w różny sposób,
gdyż na ten czas członkinie Samorządu

zamieniły się we wróżki i przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość.
Można też było powróżyć sobie za po-

mocą lania wosku lub dowiedzieć się,
co nas czeka w przyszłości z wróżby
ukrytej w słodkim ciasteczku.
Przeprowadzone również zostały
liczne konkursy, a ich zwycięzcy w nagrodę otrzymali słodkie upominki.
Zabawa co prawda nie trwała do białego rana, tylko do godziny 19.00, ale
i tak wszyscy jej uczestnicy dobrze się
bawili.
Samorząd Uczniowski

NIEĆPA
W piątek 23 listopada uczniowie naszej szkoły wybrali się do Ergo Areny
w Gdańsku na coroczną imprezę profilaktyczną organizowaną w ramach
kampanii NIEĆPA. Organizatorzy chcą
namówić młodych ludzi, by powiedzieli
„nie” trzem uzależnieniom: zażywaniu
narkotyków i dopalaczy, piciu alkoholu
i paleniu papierosów. Na scenie naj-

pierw mogliśmy zobaczyć zespół STO
% wraz z Piotrem Nagielem, a następnie odbył się koncert Ewy Farny.
Wyjazd ten był możliwy dzięki Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ufundowała
nam bilety wstępu, za co bardzo serdecznie dziękujemy!
A. Drzazgowska

MIKOŁAJKI W ZSP CIEKOCINO
Co roku naszą szkołę odwiedza oczekiwany przez wszystkie dzieci Mikołaj.

Tak też było w tym roku. Podczas spaceru po lesie klasa „0” spotkała Mikołaja szukającego reniferów. Wspólne poszukiwania reniferów, a także w klasie
tańce i śpiewy, zaowocowały ogromnym prezentem...
Rada Rodziców również pamiętała
o dzieciach z naszej szkoły i przedszkola. Wszyscy otrzymali słodycze.

PIENIĄDZE Z OŚWIATOWEJ REZERWY BUDŻETOWEJ
POZYSKANE PRZEZ ZSP W CIEKOCINIE
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ciekocinie rozpoczęto doposażenie
pracowni przedmiotów ścisłych w pomoce dydaktyczne za kwotę 46.000 zł,
pozyskaną w ramach oświatowej rezerwy budżetowej na nowo powstałe
s. 8 				

szkoły ośmioklasowe.
W ramach tych samych środków
szkoła w Ciekocinie otrzymała również
kwotę 10.000 zł na doposażenie zaadoptowanego pomieszczenia na klasopracownię.

				

		

Zakupione pomoce i wyposażenie
pozwoli dostosować warunki pracy
szkoły do potrzeb ośmioklasowej szkoły podstawowej. Dzięki tym pomocom
łatwiej i ciekawiej będzie przyswoić
uczniom wiedzę.
nr 12 (225), grudzień 2018

GMINNY KONKURS PŁYNNEGO CZYTANIA
W dniu 26 listopada w naszej szkole odbył się Gminny konkurs płynnego czytania w języku kaszubskim, w
którym udział wzięło 10 uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Ciekocinie oraz
2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Choczewie. Konkurs podzielony był
na dwie kategorie: klasy IV-V oraz VI-VIII. Celem organizacji konkursu było
popularyzowanie literatury kaszubskiej
i czytelnictwa, rozwijanie wrażliwości
na dzieła literackie, nauka zdrowej rywalizacji i przede wszystkim dobra za-

bawa i zdobycie nowego doświadczenia. Uczestnicy przez ostatni miesiąc
przygotowywali się z siedmiu tekstów
najpiękniejszych bajek kaszubskich, po
czym losowali numer czytanego tekstu.
Komisja oceniająca w składzie: Krzysztof Kochan - sekretarz Gminy Choczewo, Mateusz Radziejewski - nauczyciel
ZSP Choczewo oraz Tomasz Wojciechowski - nauczyciel ZSP Ciekocino,
nie mieli łatwego zadania, gdyż umiejętność czytania w języku kaszubskim
dla naszych uczniów okazała się być
sprawą naturalną.
Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
kategoria IV-V:
I miejsce - Karolina Podwojska
II miejsce - Konrad Orzechowski
III miejsce - Julia Książek
kategoria VI-VIII:
I miejsce - Anita Orzechowska

II miejsce - Marta Gryka
III miejsce - Kordian Różanowski
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom konkursu.
Dziękujemy komisji oceniającej, jak
również Panu Wójtowi naszej gminy
i wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji konkursu poprzez
ufundowanie nagród oraz upominków.
A. Drzazgowska

Szkolny Konkurs Recytatorski „Droga do wolności”
27 listopada bieżącego roku, w naszej szkole odbyła się kolejna edycja
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego.
Tegoroczny konkurs poświęcony był
stuletniej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Organizatorem konkursu była p. Alina
Łuc. Przystąpiła do niego liczna grupa
uczniów z całej szkoły, począwszy od
przedszkola aż po klasę ósmą – łącznie
30 osób. Umiejętności recytatorskie
uczniów oceniała komisja w składzie:
p. Teresa Wierska, p. Anna Drzazgowska i p. Joanna Wypych.
Uczestnicy konkursu byli oceniani
w trzech kategoriach:
przedszkole i klasa „0”, klasy I-IV, klasy
V-VIII.
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
w kategorii przedszkole i klasa „0”:

I miejsce – Martyna Lademann –
kl.”0”
II miejsce – Lilianna Godula – kl. „0”

III miejsce – Barbara Niemiec - przedszkole
wyróżnienie - Mateusz Milczarek - kl.
„0”
w kategorii klas I-IV:
I miejsce – Zofia Fornalik – kl.II

II miejsce – Hubert Jędruch – kl.I
III miejsce - Karolina Czarnowska –
kl.II
w kategorii klas V – VIII:
I miejsce – Anita Orzechowska –
kl.VII
II miejsce – Wiktoria Płotka – kl.VII
III miejsce – Julia Książek – kl.VI
Zarówno zwycięzcom jak i wszystkim
pozostałym uczestników gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody z Programu „Wzorowa Łazienka” trafiają
także do Ciekocina!
Od 15 października do końca listopada nasza szkoła uczestniczyła
w programie Domestosa pn. „Wzorowa
Łazienka”. Program polegał na przeprowadzeniu lekcji higieny w klasach
I-VIII, stworzeniu na stronie Organizatora galerii prac wzorowych szkol-

nych łazienek oraz zbieraniu głosów na
daną szkołę poprzez grę edukacyjną i
głosowaniu e-mail. Dzięki uczniom, rodzicom, nauczycielom i sympatykom
naszej szkoły udało nam się znaleźć w
pierwszej 100 szkół w Polsce. To sprawiło, iż otrzymujemy nagrodę w posta-
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ci rocznego zapasu płynów Domestosa, który pozwoli utrzymać wzorową
czystość w szkolnych łazienkach.
Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM,
którzy pomogli nam zebrać głosy!
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Słodkie Mikołajki
Na przełomie listopada i grudnia br.
Samorząd Uczniowski ZSP w Ciekocinie wystąpił z prośbą do uczniów oraz
ich rodziców o pomoc w zbiórce słodyczy dla dzieci z Hospicjum w Pucku
z okazji Mikołajek.

Akcja spotkała się z wielkim odzewem ze strony dzieci, ich rodziców oraz
nauczycieli. Zebraliśmy bardzo dużo,
jak na nasze możliwości, przeróżnych
łakoci. 5 grudnia 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zawieźli je do Hospicjum w Pucku wraz
z bożonarodzeniowymi życzeniami od
uczniów, Rady Rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły.
Pragniemy podziękować wszystkim,
którzy włączyli się do tej akcji oraz
p. Dorocie Bianga i jej harcerzom za
współudział w tym szlachetnym przedsięwzięciu dzielenia się z innymi, bo jak

powiedział nasz wielki Polak Jan Paweł
II- ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co
ma, nie przez to kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi’’.
Samorząd Uczniowski

WYJAZD DO TEATRU
11 grudnia dzieci z klas II i III wraz
z klasą 0 oraz przedszkolakami były
w Gniewinie na sztuce teatralnej pt.
„Szydełkowa szopka babci Klary”. Na
początku zostały przypomniane przez
aktorów zasady odpowiedniego zachowania się w teatrze. Z wielką ochotą

wszyscy obejrzeli przedstawienie, które
przypomniało opowieść o narodzinach
w Betlejem. Występujący na scenie
mobilizowali obecnych do śpiewania
kolęd. Wszyscy aktywnie uczestniczyli
w ich śpiewaniu oraz naśladowaniu gestów aktorów.

Udział w akcji „Wyraźni na drodze”
Starsza grupa przedszkolna ZSP Ciekocino brała udział w akcji „Wyraźni
na drodze”, której celem była edukacja
dzieci w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
W ramach akcji dzieci uczyły się jak
prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak używać odblasków, aby być
widocznym. Poznały również niektóre

znaki drogowe. Wykonywały szereg

prac plastycznych i wiele zabaw z ruchu drogowego. Na zakończenie każde
dziecko otrzymało odblask oraz książeczkę aktywności, a nasze prace plastyczne zostały wysłane na konkurs do
organizatorów.
Organizatorami akcji są: agencja
WTEM i Disney Polska, partnerem akcji
jest Fundacja Bezpieczeństwa Ruchu

zespół szkolno-przedszkolny w choczewie
pokaz mody patriotycznej
na wybiegu wyścielonym czerwonym dywanem przy dźwiękach muzyki. W prezentowanych strojach i kreacjach dominowały
kolory nawiązujące do symboli narodowych.
Wszystkie kreacje były wyjątkowe i oryginalne. Emocji było wiele, tym bardziej, że
W ramach projektu „Piękna Nasza Polska
cała”, do którego przystąpili Przedszkolacy
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii
Europejskiej w Choczewie, ze względu na
100. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę, dnia 27 listopada dbył się „Pokaz mody patriotycznej”.
Dzieci demonstrowały swoje kostiumy
s. 10 				

				

w pokazie brały udział dzieci z jednej z najmłodszych grup „Średniaki”.
Rodzicom Milusińskich dziękujemy za pomoc w przygotowaniu strojów na ten wspaniały pokaz mody.
R. B.
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Jesienne zabawy

Teatr

Listopad przyniósł dzieciom wiele
radości i zabawy. Dzieci obchodziły w
minionym miesiącu „Dzień Pluszowego
Misia” oraz „Andrzejki”. Było wesoło,
radośnie i magicznie!

Jesienny czas umilili nam wyjątkowi goście Koperek i Kminek. Aktorzy
z Teatru Klapa przedstawili przedszkolakom i najmłodszym uczniom naszej
szkoły piękną historię o byczku Fernando.
Nie zabrakło dawki humoru i muzyki
granej na żywo. Za piękny występ aktorzy zostali nagrodzeni brawami.

M. Lica

Pasowanie na przedszkolaka
Pasowanie to jedna z najważniejszych uroczystości przedszkolaka. Z tej
okazji dzieci przygotowały występy dla
swoich rodziców. Systematycznie roz-

wijały i doskonaliły swoje umiejętności,
które zaprezentowały na uroczystości:
zatańczyły ze wstążkami i chustkami
oraz zaprezentowały taniec ludowy

Grozik, recytowały poznane wiersze
i śpiewały piosenki. Pokonały strach
przed wystąpieniami i zostały nagrodzone brawami. Dyrektor p. Andrzej

gdzie miały przyjemność spotkać się
z latarnikami. Pani Weronika przybliżyła im tajniki swojego zawodu i opowiedziała o funkcjonowaniu latarni morskiej. Następnie dzieci wybrały się na
spacer nad morze, poznały nadmorski
charakter przyrody i aktywnie spędziły
czas na świeżym powietrzu. Kolejnym
punktem programu była wycieczka do
Sarbska. W Sea Parku” dzieci obejrzały
występ uchatek kalifornijskich, poznały ciekawostki o morskich stworzeniach dzięki interaktywnemu spotkaniu z Błękitkiem oraz oglądaniu makiet
morskich zwierząt w naturalnych roz-

miarach.
W ramach projektu dzieci wzięły
również udział w warsztatach plastycznych, cukierniczych i wielu interesujących spotkaniach. Relacje z podejmowanych zadań można śledzić na
fb i naszej stronie internetowej www.
przedszkolechoczewo.eprzedszkola.pl

8 dni w podróży
Od wrzesień realizujemy w przedszkolu projekt „8 dni w podróży” przy
wsparciu Fundacji KGHM Polska
Miedź.
Przedszkolaki odbyły już swoje
pierwsze podróże. Pojechały na Stilo,

Projekty

W roku 2018/2019 przedszkole oraz
klasy „0” ZSP w Choczewie biorą udział
w międzynarodowych projektach edukacyjnych „Piękna Nasza Polska Cała”
oraz „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Zapowiada się interesująca podróż po świecie literatury i odkrywanie
tajemnic naszego kraju.
W ramach projektu „Piękna Polska
Nasza Cała” odbyły się już pierwsze

spotkania czytelnicze z przedstawicielami Urzędu gminy Choczewo. Urzędnicy przybliżyli najmłodszym historię
kraju czytając im legendy.
Realizujemy wiele ciekawych zadań,
które pomagają dzieciom osiągnąć założone cele: kształtowanie postawy
patriotycznej i wzmacnianie poczucia
bycia Polakiem.

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
W ramach realizacji projektu „Święta tuż-tuż”, jak co roku, we współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną w Choczewie zorganizowaliśmy wystawę
książek pod hasłem „Tradycje Świąt

Bożego Narodzenia”. Wystawa cieszy
się dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży.
Aktyw Biblioteczny ZS w Choczewie
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od 1 października do 30 listopada 2018 roku uczniowie klasy I b pod

kierunkiem pani Katarzyny Dzięgielowskiej realizowali projekt edukacyjny
pt.,,Podróż do krainy bajek i baśni”. Celem projektu było zapoznanie uczniów
z literaturą dziecięcą oraz rozbudzenie
zainteresowań czytelniczych. Największym zainteresowaniem cieszyły się
znane wszystkim baśnie braci Grimm
oraz baśnie J.Ch.Andersena. Po wysłuchaniu czytanych przez nauczyciela
utworów dzieci wykonywały przygoto-

wane dla nich zadania. Rozwiązywały
krzyżówki i rebusy, wcielały się w bajkowych bohaterów i odgrywały krótkie
scenki teatralne, wykonały też piękne
prace plastyczne dotyczące ulubionej baśni, z których powstała klasowa
galeria prac. Dzięki projektowi pierwszoklasiści zaczęli chętniej sięgać po
książki i stali się systematycznymi czytelnikami szkolnej biblioteki.
K. Dzięgielowska

KOMISJE KONKURSOWE
Członkowie Aktywu Bibliotecznego ZS-P w Choczewie wspólnie z panią Grażyną Olszowiec wielokrotnie
w ciągu roku szkolnego uczestniczą
w pracach jury konkursów: literackich,
recytatorskich, plastycznych, fotograficznych. W bieżącym roku szkolnym,

do chwili obecnej ocenili prace kolegów
i koleżanek w ramach realizacji konkursów: „Najładniej wykonany różaniec”,
„Święty Stanisław Kostka – moim patronem”, „Moja Mała Ojczyzna”.
Aktyw Biblioteczny ZS-P w Choczewie

PRACE ZESPOŁU DS.
PODRĘCZNIKÓW

Andrzejkowe wróżby w 0b
– tą bliską „co dostanę od Gwiazdora”
i tą daleką … „kim będę w przyszłości”.
W trakcie andrzejkowych tańców i zabaw znalazł się również czas na słodki
poczęstunek. Ten magiczny dzień był
pełen śmiechu i radości i stanowił okazję do integracji grupy.

Członkowie Zespołu ds. Podręczników wspólnie z liderem zespołu panią
Grażyną Olszowiec co roku, już podczas wakacji letnich, uczestniczą w pracach dotyczących ewidencji ok. siedmiu
tysięcy podręczników. W czasie roku
szkolnego do ww. prac włączają się
również uczniowie należący do Aktywu
Bibliotecznego ZS-P w Choczewie.

Dnia 30 listopada 2018r. przedszkolaki z klasy Ob przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych.
Dzieci mogły „poznać swoją przyszłość”

Koncert Majki Jeżowskiej
Dnia 4 grudnia 2018r. klasy 0b , Ia,
IIa (12 uczniów) wraz z wychowawcami
p. E. Dawidowską, p. A. Moskalczyk, p.
M. Mazur oraz opiekunkami p. B. Markuszewską i p. K. Wejer wybrały się na
koncert królowej piosenki dziecięcej
- Majki Jeżowskiej, która wystąpiła w
Gdyni. Razem bawiliśmy się przy największych przebojach wokalistki „A
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ja wolę moją mamę”, ”Hu Hu Ha nasza
zima zła”, „Kochany panie Mikołaju”.
Dostaliśmy również upominki plakaty
z autografem, najnowszą płytę wokalistki. Był to dzień pełen doskonałej
zabawy, świetnej muzyki i tańca. Zadowoleni wróciliśmy do szkoły.
A. Moskalczyk
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Andrzejkowe tradycje
Wigilia świętego Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien dawna
były tradycyjnym wieczorem wróżb.
Tego dnia dziewczęta próbowały się
dowiedzieć jaka czeka je przyszłość.
Chłopcy spotykali się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, czyli 24
listopada. Jednak z czasem katarzynki
uległy zapomnieniu. Obecnie obrzędy
wróżenia są połączone i obchodzone
jako tradycyjne andrzejki, które stały
się wesołym spotkaniem towarzyskim,
dostarczającym wielu przeżyć i emocji.
Jak co roku w naszej szkole wigilia
świętego Andrzeja była dniem pełnym
wróżb, zabaw oraz niezapomnianego
czasu spędzonego w gronie kolegów
i
koleżanek.. Najwięcej radosnych
emocji andrzejkowy wieczór budził
wśród najmłodszych uczniów. Wycho-

wawczynie wraz z rodzicami przygotowały w klasach poczęstunki, zadbały
o wystrój sal oraz odpowiednią muzykę. Dzieci przebrane za różne postacie bardzo chętnie uczestniczyły we
wszystkich przygotowanych przez wychowawczynie zabawach. Uczniowie
starszych klas wraz ze swoimi wychowawcami również próbowali dowiedzieć się, jaka będzie ich najbliższa oraz
ta dalsza przyszłość. Najpopularniejszą
wróżbą wśród uczniów było oczywiście
lanie wosku przez dziurkę od klucza
i odczytywanie przyszłości z powstałych figur. Równie atrakcyjne okazało
się ustawianie butów w kierunku drzwi,
w celu sprawdzenia, kto pierwszy weźmie ślub. Wśród wróżb dominowały
te związane z miłością, ale również
z zawodami czy sytuacją materialną
w przyszłości. Oprócz wróżb uczniowie
uczestniczyli również w licznych zabawach integrujących zespoły klasowe.
Zwieńczeniem dnia pełnego magii
i wrażeń była dyskoteka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej dla klas IV-VIII. Uczestniczyło w niej ponad stu
uczniów. Dyskoteka była okazją do zaprezentowania pięknych kreacji, fryzur

i makijaży. Uczniowie bardzo chętnie
zaangażowali się w pomoc przy przygotowaniu sali dyskotekowej. Szczególne
podziękowania należą się uczniom klasy VII c: Wiktorii Hinz, Wiktorii Karmazy, Wiktorii Szmyd i Kacprowi Grubie –
za nieocenioną pomoc przy organizacji
dyskoteki, a także uczniowi klasy VII a,
Wojtkowi Klareckiemu - za pełnienie
funkcji DJ’a podczas zabawy. Podziękowania należą się również nauczycielom, pod opieką których uczniowie
mogli bawić się do wieczora. Po dyskotece wszyscy wspólnie zajęli się porządkowaniem sali i bezpiecznie wrócili
do domów. Zakończył się dzień pełen
emocji, wróżb i zabawy. Dzień, na który
uczniowie będą z utęsknieniem czekać
kolejny rok.
Opiekun SU Agata Grzybek-Pelowska

Dzień Pluszowego Misia
Zbiórka nowych pluszaków i artykułów plastycznych, którą zorganizowała grupa Oa wraz z wychowawczynią
i rodzicami odbiła się szerokim echem
zarówno w szkole jak i poza nią. Dzieci,
rodzice, urzędnicy Gminny i pracownicy Banku Kaszubskiego okazali wielkie
serce. Dzięki czemu będziemy mogli
przekazać na rzecz Fundacji Mam Marzenie ale przede wszystkim osobiście
dla dzieci ze Szpitala onkologicznego
w Gdańsku jak i dzieci porzuconych
z PS w Wejherowie, mnóstwo nowych
pluszaków, gier, puzzli, układanek oraz

artykułów plastycznych. Serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom za
pomoc przy organizacji jak i materialne
wsparcie. Jak czasem niewiele trzeba,
żeby zobaczyć uśmiech na twarzach
tych dzieci.
Kwiatkowska
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Misiowo nam
W ramach realizacji projektu Mały
miś w świecie wielkiej literatury dzieci
z zerówki 0a uczestniczyły w zajęciach
bibliotecznych pt.” Misie w książkach
i książeczkach”. Pani Beata Żuk przedstawiła dzieciom pozycje książkowe
dotyczące tematu jak również spędziła
z nami czas na wspólnym czytaniu.
W takim dniu nie obyło się także bez

wspólnych zabaw przy muzyce i konkursów. Przy muzyce Prywatka u misia
Uszatka tańczyły misie małe i duże, pluszowe i żywe. W kąciku łasucha można
było spróbować tego co miśki lubią
najbardziej czyli różnych rodzajów miodu. Na zakończenie świętowania były
wspólne zdjęcia w Misiowej fotobudce.
Dziękujemy wszystkim za angażowanie

w przygotowanie i przebieg misiowego
dnia.

Mikołajkowa niespodzianka
W dniu 6 grudnia rodzice dzieci z klasy Oa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Choczewa przygotowali dla dzieci
wyjątkową niespodziankę. W tajemnicy wcielili się w role aktorów i wystawili
przedstawienie pod tytułem „Mikołajkowa przemiana”. Przygoda chłopca
o imieniu Staś, który pod wpływem
spotkań z różnymi postaciami z bajek
weryfikuje swój list do Mikołaja. Zamiast pierwotnych żądań i oczekiwań
w stosunku do Mikołaja oraz chęci posiadania wszystkiego wyłącznie dla siebie, przechodzi przemianę i w kolejnym

liście zwraca się z prośbą o prezenty
dla innych. Wrażenia i reakcje dzieci
w trakcie występu niezapomniane. Oby
chęci i zapał twórczy owocował kolej-

nymi tak uroczymi niespodziankami. Za
zaangażowanie wszystkich rodziców
pragnę serdecznie podziękować i zachęcić do kolejnych inicjatyw na rzecz
ich pociech.
Kwiatkowska

Mikołajkowa wycieczka do kina
Z okazji mikołajek, w dniu
07.12.2018r z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Choczewie klasy 0a oraz
0c wraz z wychowawcami panią Joanną Lipka oraz panią Wiesławą Okoń
wybrały się do kina znajdującego się
w Wejehrowskim Centrum Kultury na
film rodzinny pt. ,,Pettson i Findus –
Najlepsza Gwiazdka’’.

Film opowiada o starym Pettsonie
oraz Findusie- kocie Pettsona którzy
przygotowują się do gwiazdki. Mają
mnóstwo do zrobienia, np. znalezienie
choinki, wysprzątanie domu, przygotowania wigilijnych potraw oraz wiele,
wiele innych. Pogoda nie dopisuje, za
oknem szaleje ogromna śnieżyca, ale
Pettson jest okropnie uparty i zawzięcie twierdzi, że pomoc sąsiadów jest
dla niego zbędna. Findusowi marzą
się święta z przyjaciółmi, ale Pettson
wstydzi się zaprosić innych na wigilijną
kolację. Rezolutny kot bierze sprawy
w swoje łapki. Czy uda mu się uratować
Święta? Pełna uroku, świąteczna opowieść o nietypowej przyjaźni człowieka
z kotem. Zachwyci najmłodszych, ale
wzruszy też rodziców!

Dzieci z zaciekawieniem oglądały film nie mogąc doczekać się finału
opowiadania. W trakcie oglądania, słychać było śmiechy dzieci, komentarze,
odgłosy zdziwienia oraz radość dzieci z pobytu w kinie. Przedszkolaki po
wyjściu z kina oraz w trakcie podróży
z Wejherowa do szkoły z wielkim entuzjazmem dzieliły się między sobą wrażeniami z obejrzanego filmu.
Joanna Lipka

Mikołajki
6 grudnia to wyjątkowy i wesoły
dzień w kalendarzu każdego dziecka.
Tego dnia do przedszkolaków przyszedł
Mikołaj, który obdarował je prezentami. Mimo braku śniegu dzieci zatańczyły i zaśpiewały Mikołajowi zimowe
s. 14 				

piosenki. Ale to nie był koniec niespodzianek. Dzieci zostały zaproszone na
przedstawienie „Mikołajkowa przemiana”. Spektakl przygotowali rodzice i rodzeństwo uczniów klasy 0a. Dziękujemy!
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MIKOŁAJKI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W CHOCZEWIE
6 grudnia w szkole panowała szczególna atmosfera, gdyż tego dnia,
zgodnie z tradycją obchodzono mikołajki. Do młodszych uczniów Mikołaj

w czapkach Mikołaja, niektórzy nawet
w całych przebraniach. Oprócz Mikołajów na korytarzach można było również spotkać Śnieżynki, Renifery i Elfy.
Wszystkim dopisywał dobry humor,
w niektórych klasach pojawił się już
świąteczny wystrój.
Dyrekcja wraz z przedstawicielami
Samorządu Uczniowskiego z koszem
pełnym cukierków odwiedziła przed-

przyszedł osobiście. Starsi uczniowie
obdarowywali się nawzajem prezentami w postaci słodyczy czy drobnych
upominków. Tego dnia każdy, kto
miał na sobie strój Mikołaja bądź inne
świąteczne przebranie był zwolniony z pisania kartkówek i odpowiedzi.
Wielu uczniów pojawiło się w szkole

szkolaków. Następnie wszyscy uczniowie szkoły, dyrekcja i nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej. Po raz
pierwszy w tym roku, z inicjatywy pani
Natalii Kowalewskiej odbyło się wspólne tańczenie w rytm świątecznej piosenki. Pomysł okazał się bardzo trafiony. Uczniowie oraz nauczyciele chętnie
włączyli się do zabawy. Po wspólnym
tańcu pełnym energii i radości, wszyscy
uczniowie zostali poczęstowani przez
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego ZSP cukierkami.

Turniej Mikołajkowy klasy Vb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Choczewa
07 grudnia 2018 roku uczniowie klasy Vb pod opieką wychowawcy T. Waloch oraz p. G. Łasińskiej udali się na
kręgle do Gniewina. Głównym celem
i założeniem wycieczki było poznanie

alternatywnej formy spędzania czasu
wolnego i rozegranie „Turnieju Mikołajkowego”. Gra w kręgle uczy dyscypliny
oraz koncentracji. Uczniowie mogli nauczyć się zasad gry opartych na uczciwej rywalizacji oraz rozwijać umiejętności związane z osiąganiem celu.

Nasi wychowankowie mieli do dyspozycji kilka torów, dzięki czemu mogli poczuć nutkę zdrowej rywalizacji
między sobą. Uczestnicy mini–turnieju
mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo

rzucać kulą, żeby strącić jak najwięcej
kręgli, a do tego nie ”uszkodzić parkietu”. Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Ze względu na to, że był to
wyjazd integracyjny, przy okazji świetnej zabawy wychowawcy i wychowankowie mogli lepiej poznać się, a także
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wspólnie pośmiać i pobawić. Każdy
niezależnie od sprawności fizycznej
mógł spędzić czas na wspaniałej zabawie. Dla niektórych był to pierwszy
wyjazd na kręgle. Po dwóch godzinach
zmagań z kulami wyłoniliśmy zwycięzców turnieju.
I miejsce z wynikiem 118 pkt uzyskał
Karol Kazimierczak
II miejsce z wynikiem 115 pkt uzyskał
Tomasz Dąbek
III miejsce z wynikiem 114 pkt uzyskała Marysia Labuda
Gratulujemy !!!
Wycieczkę możemy zaliczyć do bardzo udanych.
Teresa Waloch
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Najnowsze przygody „kaszubskich dzieci”

Warsztaty malowania na szkle w krokowskim zamku
W nowym roku szkolnym – nowe wyzwania. Grupa najmłodszych uczniów
naszej szkoły wybrała się w październiku do Krokowej. Był to pierwszy wyjazd z serii tegorocznych wycieczek,
organizowanych w ramach nauczania
języka kaszubskiego. W krokowskim
muzeum obejrzeliśmy wystawę historyczną, dotyczącą okresu późnego średniowiecza na ziemiach kaszubskich.
Pani kustosz Grażyna Patryn opowiedziała dzieciom o ważnej bitwie polskich sił z Zakonem Krzyżackim, która
odbyła się pod Świecinem. Wśród licznych eksponatów zgromadzonych na
wystawie każdy znalazł coś dla siebie.
Zbroje, miecze, stare monety i mapy,
malowidła lub elementy średniowiecznych strojów – to wszystko można było

obejrzeć na własne oczy. Największym
zainteresowaniem cieszyła się niewielka armatka, często wykorzystywana
także w dzisiejszych czasach, choćby
podczas rekonstrukcji wspomnianej bitwy na polach Świecina.
Kolejną atrakcją było zwiedzanie
krokowskiego zamku. Uważnie przeszliśmy przez wszystkie zamkowe sale,

słuchając pasjonujących opowieści
o Krokowej. Wiele z nich to legendy, ale
to właśnie one najbardziej pobudzają
dziecięcą wyobraźnię. Z zaciekawieniem oglądaliśmy oryginalne pamiątki
po dawnych właścicielach zamku.
Ostatnim etapem naszej wycieczki były warsztaty malowania na szkle.
Dzieci przez godzinę próbowały swoich
sił w odtwarzaniu wzorów kaszubskich.
Następnym zadaniem było ich dokładne pomalowanie kolorami kaszubskiej
szkoły haftu. Ku zaskoczeniu dzieci na
pierwszym planie pojawiła się latarnia
w Stilo – dobrze znany wszystkim element godła Gminy Choczewo.

Kaszëbsczi kùgle, czyli jak zrobić bombki choinkowe?
Grupa uczniów klas IV – VI pozostała
ostatnią w kolejce do szkolnych wycieczek „kaszubskich dzieci”. Podobnie jak
ich młodsi koledzy i koleżanki, oni także
uczestniczyli w warsztatach rękodzieła.

Wykonywanie bombek choinkowych
nie jest tradycją kaszubską, jednak
już od wielu lat rośnie zainteresowanie wzornictwem kaszubskim. Można
spotkać charakterystyczne motywy
kaszubskich szkół haftu na porcelanie,
odzieży i wielu innych przedmiotach
codziennego użytku. Nasi uczniowie
wykonali samodzielnie własne kùgle ze
styropianu i kaszubskich wycinanek.
Warsztaty artystyczne zostały zorganizowane w wejherowskim Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Będąc w tym szczególnym miejscu mieliśmy okazje zwiedzić
wspaniały pałac i park wokół niego.
Pani przewodnik opowiadała między
innymi o kaszubskich zjawach i stworzeniach jakie możemy spotkać, jeśli
s. 16 				

tylko odpowiednio się o to postaramy.
I tak: za nieodpowiednie zachowanie
w lesie może nas spotkać sroga kara
od borowej ciotki; a gdy jesteśmy zniechęceni i zmęczeni trudem nauki języka
kaszubskiego, wówczas z całą pewnością jest to sprawa złego ducha Kaszubów – Smętka.
Prócz tego co dla dzieci najciekawsze, odwiedziliśmy także nieco poważniejsze wystawy poświęcone między
innymi profesorowi Gerardowi Labudzie. Historia i dorobek tego wybitnego i niezwykle pracowitego naukowca
- rodem z kaszubskiej ziemi - stawia
młodym Kaszubom trudne wymagania,
ale także inspiruje do działania na rzecz
naszej małej Ojczyzny.

				

		

Ostatnią atrakcją była wystawa rzeźb
pt. „Ludzie i anioły”. Wśród barwnych
postaci odnaleźliśmy też naszego największego przyjaciela – kaszubskiego
rycerza Remusa. Wystawę zorganizowano z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej Wojciecha Wesserlinga
z Żelistrzewa. Można ją oglądać do końca 2018 roku. Wiele rzeźb tematycznie
związana jest ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. W towarzystwie aniołów znajdziemy tradycyjną
szopkę betlejemską. Przy tej okazji
dzieci i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie życzą
szanownym czytelnikom wszëtczégò
nôlepszégò na Gòdë!
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„Kamerdyner” w kinie Fregata
Pod koniec października odbyła się
wycieczka do kina dla najstarszych „kaszubskich dzieci”. W lęborskim kinie
„Fregata” mieliśmy przyjemność obejrzeć ważny dla nas film - „Kamerdyner”.
Długo oczekiwany przez mieszkańców
Pomorza obraz Filipa Bajona zainteresował od pierwszych klatek. Młodzież
wcześniej zapoznała się z fabułą filmu,
tak więc napięciem oczekiwała scen
związanych z ważnymi wydarzeniami
historycznymi. Na tle tych wydarzeń
osnuto wątki głównych bohaterów,
w tym tytułowego kamerdynera Mateusza Krolla – kaszubskiego chłopca
wychowanego na dworze niemieckiego rodu von Krauss.

Autorzy scenariusza prowadzą widzów przez około 40 burzliwych lat
pierwszej połowy XX w. Inspirując się
prawdziwymi postaciami, stworzyli grono fikcyjnych bohaterów filmowych, jak na przykład charyzmatycznego, lecz skromnego Bazylego Miotke,
wzorowanego na wybitnym działaczu
kaszubskim Antonim Abrahamie. Na
białym ekranie przedstawiono także sytuacje polityczną na Pomorzu w
okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Młodym patriotom akcja
filmu dostarczała wielu emocjonalnych
przeżyć. Szczególnie poruszające były
fragmenty opowiadające o hitlerowskich mordach w Piaśnicy oraz wkro-

czeniu radzieckich wojsk po II Wojnie
Światowej. W efekcie cały film przedstawił jasne i ciemne karty historii
trzech narodów, żyjących przez dekady w bliskim sąsiedztwie – Kaszubów,
Niemców oraz Polaków.
Wielu uczniów powróciło do szkoły
w milczeniu, jedynie w towarzystwie
własnych refleksji. Na kolejnych lekcjach języka kaszubskiego nieco dokładniej analizowaliśmy charakterystyki oraz losy bohaterów. Pod koniec
stycznia film pojawi się na płytach
DVD. Z pewnością obejrzymy go ponownie.
Mateusz Radziejewsk

Nie jest kolorowo

Dzieci z grupy Oa wraz z wychowawczynią włączyły się do akcji Nie jest kolorowo i zorganizowały w całej szkole
zbiórkę na rzecz dzieci z Kresów. Dzięki
ofiarności darczyńców udało się zebrać
pokaźną ilość artykułów biurowych
i plastycznych, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Traugutta z Pruszcza Gdańskiego organizatora zbiórki.
Kwiatkowska

Niedługo Święta Bożego Narodzenia
wanymi rodzicami, wzięli udział w kiermaszu. Nasi uczniowie nie tylko sprzedawali świąteczne ozdoby, zwiedzili
pałac, a także pomagali ubierać ogromną choinkę, która stanęła w holu. Nasze
bombki, szyszki, świeczniki, wieńce,

stroiki i kartki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy pracownikom Pałacu Ciekocinko za poczęstunek
i miłe przyjęcie.
Dyrekcja ZSP

Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do wystawienia własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych
i ozdób choinkowych na Jarmarku Bożonarodzeniowym
zorganizowanym
przez Pałac Ciekocinko. W sobotę 8
grudnia 2018 r. opiekunka koła plastycznego „Świetliczaki” p. Barbara
Cholka wraz z dziećmi oraz zaangażoWIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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Ślubowania klas pierwszych Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie
Dnia 21 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 odbyło się ślubowanie
klas pierwszych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej
w Choczewie. W uroczystości tej wzięli
udział dwie klasy pierwsze: 1a i 1b wraz
z wychowawcami K. Dzięgielowską i
M. Mazur, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Andrzej Soboń, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Joanna Dzięgielewska, uczniowie

klasy III a i III b wraz z wychowawcami, oraz licznie zgromadzeni rodzice.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego
nastąpiła część oficjalna uroczystości.
Po krótkim przemówieniu Dyrektora

Szkoły, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym
pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pan i Pani Dyrektor pasowali każde dziecko z klasy pierwszej
na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Przygotowania do
uroczystości trwały od początku roku
szkolnego. Panie wychowawczynie klas
pierwszych zapoznawały i wdrażały
swoich uczniów do pełnienia różnych
obowiązków wynikających z aktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierw-

sze przygotowały na dzień ślubowania
pokaz multimedialny i część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością.
Po części artystycznej każdy pierwszak otrzymał upominki oraz Dyplom
Pasowania. Na zakończenie zostało
zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci
udały się na poczęstunek.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy
nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które
składali, będą dla nich drogowskazem
na długie lata szkolne.

Wycieczka dla najlepszych
W dniu 03.12.2018 r. uczniowie
Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych
w Choczewie i Ciekocinie w ramach
nagrody za wysokie wyniki w nauce
lub działania na rzecz szkoły, w ramach
projektu
edukacyjno-informacyjnego udali się do kina i na warsztaty do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Wejherowie. Sponsorem wyjazdu

było PGE, w ramach projektu edukacyjno-informacyjnego.
Pierwszym etapem wycieczki było
obejrzenie filmu „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”. Akcja
filmu, do którego scenariusz napisała
J.K. Rowling, autorka Harrego Pottera, rozpoczyna się w 1927 r., i stanowi
kontynuację przygód Newta Scamans. 18 				

dera, któremu już raz udało się pokrzyżować plany Grindelwaldowi. Film
z gatunku fantastyki bardzo podobał
się uczestnikom wycieczki.
Kolejnym etapem była wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie, gdzie uczniowie zostali bardzo mile przyjęci. Zapoznali się
z szeroką ofertą edukacyjną zespołu.
Uczniowie tejże szkoły oprowadzili ich po budynku szkoły. Uczestnicy
wycieczki mieli możliwość zobaczenia
strzelnicy, która znajduje się na terenie
szkoły, sal komputerowych, biblioteki. Ponadto podzieleni na dwie grupy
uczestniczyli w dwóch warsztatach.
Pierwsze warsztaty obejmowały tematykę promieniowania. Uczniowie
dowiedzieli się jakie są rodzaje promieniowania, które są szkodliwe dla
człowieka. Ponadto widzieli jak wygląda promieniowanie. Ciekawym zjawiskiem było również zobaczenie jak
święcą gazy np. hel, wodór, neon.
Drugie warsztaty dotyczyły energetyki jądrowej. Dowiedzieli się gdzie
na świecie są elektrownie jądrowe, jak

				

		

zbudowana jest elektrownia jądrowa.
Ponadto rozmawiali na temat skutków
globalnego ocieplenia i bezpieczeństwa energetycznego.
Wizyta w szkole zrobiła na uczestnikach bardzo pozytywne wrażenie. Wyszli ze szkoły zainspirowani, z planami
na przyszłość. Dużo uczestników wyraziło chęć uczenia się w tej szkole. Zachwycił ich sam budynek, a uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Wejherowie stworzyli miłą atmosferę zachęcającą do powrotu.
Każdy z uczestników wycieczki
otrzymał drobny upominek w postaci
komiksu, który w przystępny sposób
przybliża zagadnienia dotyczące energetyki jądrowej.
Teresa Waloch
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Udział w konkursie na bożonarodzeniową
ozdobę choinkową
Dzieci z zerówki Oa ze Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie
do konkursu na bożonarodzeniową

zwyciężczyni i wszystkim uczestnikom,
którzy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.
Kwiatkowska

ozdobę choinkową ogłoszonego przez
Pałac w Ciekocinku przystąpiły i jedna
z wychowanek główną nagrodę zdobyła- Zosia Żurowska. Gratulujemy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE
Kalendarium – listopad/grudzień
21 listopada - Przewodniczący Rady
Gminy Choczewo Pan Krzysztof Łasiński zainaugurował X edycję projektu
„Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. Po lek-

turze Pan Krzysztof poczęstował swoich słuchaczy z klas II SP w Choczewie
pysznymi, dyniowymi ciasteczkami. Po
przerwie Kierownik Biblioteki Pani Beata Żuk przedstawiła dzieciom krótki
rys historyczny choczewskiego dworu.
23 listopada - z okazji Dnia Pluszowego Misia odwiedziła nas gromadka
„niedźwiadków” z klasy 0 SP w Choczewie. Dzieci obejrzały sobie książeczki
o misiach oraz wysłuchały opowieści
o samotnym niedźwiedziu, którą przeczytała im kierownik biblioteki, Pani
Beata Żuk.

30 listopada - z wizytą przyszły
przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola w Choczewie. Wysłuchały wierszy o jesieni, malowały jesienne liście,
przeglądały książeczki w dziale z literaturą dziecięcą. Była to bardzo miła wizyta i zapraszamy maluszki ponownie.
3 grudnia - mieliśmy przyjemność
gościć Panią Adrianę Rak- młodą, początkującą i bardzo obiecującą autorkę
książek, która urodziła się i wychowała
w naszej gminie.

Pani Ada opowiedziała uczniom klasy siódmej o swoich doświadczeniach
w pisaniu, o tym, że warto dążyć do
spełniania swoich marzeń i wierzyć
w siebie.
Dziękujemy i przypominamy, że
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w naszej bibliotece można wypożyczyć
książki pani Adriany: „Marokańskie
słońce”, oraz „Uwikłani, tom 1”.
6 grudnia - z okazji Mikołajek nasza biblioteka zorganizowała loterię,
w której każde dziecko wypożyczające
książkę mogło wylosować sobie drobny upominek. Chętnych nie brakowało,
co bardzo nas cieszy. Głównym sponsorem nagród była PGE EJ, której serdecznie dziękujemy.
12 grudnia - Pani Dorota Bianga
(Kreatywne Animacje) przeprowadziła
warsztaty plastyczne z uczniami klasy
„0” SP Choczewo. Z papierowych talerzyków, farby i waty powstały bardzo
pomysłowe Mikołajki.
E. Wójcik- Spera
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II AMATORSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

1 grudnia br. na sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii
Europejskiej w Choczewie miłośnicy
tenisa stołowego wzięli udział w rozgrywkach o puchar Wójta Gimny. Podobnie jak w minionym roku, turniej
cieszył się dużym zainteresowaniem
mieszkańców oraz sportowców w sąsiednich gmin. Wydarzenie zgromadziło ponad 20 uczestników.
Podczas tegorocznego turnieju zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach: OPEN, juniorzy – podział na
dziewczęta i chłopców oraz seniorzy
– podział na kobiety i mężczyzn. Wśród
juniorek najlepsza okazała się Antonina
Jażdżewska, a zaraz za nią na podium
uplasowała się Lena Jażdżewska. Mistrzem juniorów został Maciej Wąs,
pokonując Pawła Wątrobę (II miejsce)
oraz Jakuba Drzeżdżona (III miejsce).
W kategorii seniorek zwyciężyła Ewelina Witkowska, srebrny medal przypadł
Krystynie Gabryelskiej, zaś brązowy
Wioletcie Wójcik. Najlepszy wśród
mężczyzn okazał się Adrian Szczerbiński, a zaraz za nim kolejno: Dariusz
Okon i Michał Tarnawski. Najwięcej
emocji przysporzyła kategoria OPEN.

Puchar Wójta Gminy otrzymał Mieczysław Frank, wygrwając z Adrianem
Szczerbińskim (II miejsce) oraz Tomaszem Paluchem i Zbigniewem Małoszyckim (III miejsce ex aequo). Nagrodę

specjalną, dla zawodnika z ogromnym
potencjałem, otrzymał Jakub Drzeżdżon.
W przerwie między sportową rywalizacją można było oglądać grę pokazową Marka Prądzyńskiego i Wojciecha
Potrykusa, kilkukrotnych drużynowych
Mistrzów Polski, uczestników Europej-

skich Pucharów, aktualnych zawodników Klubu Poltarex Pogoń Lębork,
którzy przybyli na zaproszenie Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Rozgrywki wsparli lokalni i zaprzyjaźnieni z Gminą Choczewo sponsorzy:
właściciele sklepu „Melan”, właściciele
restauracji „Pestka, Pani Monika Wołoszyn i Pan Patryk Bianga, którym

serdecznie dziękujemy. Nieocenioną
pomoc przy organizacji wydarzenia
nieśli nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Natalia Kowalewska-Jażdżewska, Pani Teresa Waloch i Pan
Wojciech Paździo – oraz Pani Violetta

Gabryelska. Całość umilił poczęstunek
przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Choczewie.
Mamy nadzieję, że Turniej Tenisa Stołowego będzie w naszej gminie tradycją i już dzisiaj zapraszamy do udziału
w kolejnych rozgrywkach!
Aleksandra Łasińska
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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Mikołaje na
motocyklach
2.12.2018 po raz 16 orszak Mikołajów na motocyklach przejechał ulicami
Trójmiasta. Wśród nich nie zabrakło
oczywiście reprezentacji Choczewa. Ta
wyjątkowa inicjatywa pozwala każdego roku wesprzeć potrzebujące dzieci.
W tym roku udało się zebrać ok 84 000
zł.
Dzieciaki z najtrudniejszą sytuacją
otrzymają ciepłe posiłki oraz świąteczne paczki. Na ulicach Trójmiasta pojawiło się łącznie ok 1,6 tyś motocyklistów
odzianych w kostiumy św. Mikołaja.

Gminny Turniej w Kręgle 2018
W dniach 03.-13.12. 2018 r. mieszkańcy Gminy Choczewo, rywalizowali
o najlepsze wyniki w Gminnym Turnieju w Kręgle. W kategorii do lat 16
wystąpiło 13 drużyn, a powyżej 16 lat
32 drużyny. Organizatorem Turnieju
była Gmina Choczewo, nad organizacją
turnieju oraz poprawnym przebiegiem

sportowych zmagań czuwała Marzena
Drewa – Kierznikiewicz, głównym sędzią był Sylweriusz Goyke.
Po 8 dniach rywalizacji ostateczne wyniki prezentują się następująco:
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kategoria do lat 16: 1 miejsce - Ciekocino I, 2 miejsce – Jackowo I, 3 miejsce
– Choczewko.
Najlepszy zawodnik i zawodniczka: Patryk Blok, Patrycja Drewa.
Kategoria powyżej 16 lat: 1 miejsce
– Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne, 2 miejsce – Ciekocino II, 3

				

		

miejsce – Zwartowo II.
Najlepszy zawodnik i zawodniczka: Mirosław Ceszke, Oksana Rakuś.
Dziękujemy za wspólną zabawę,
a wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!
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Konferencja Sieci Dziedzictwo
Kulinarne Pomorskie

3 grudnia 2018 r. w Kościerzynie
w Hotelu Stary Browar, odbyła się Konferencja Sieci Dziedzictwo Kulinarne
Pomorskie, na której Gminę Choczewo
reprezentowały Panie, których produkty zostały wpisane na listę „Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie”. Logo
potwierdza, że żywność nim oznaczona
ma najwyższą jakość i została przygotowana z surowców pozyskanych na
Pomorzu, na podstawie tradycyjnych
regionalnych receptur i metod. W trak-

„GOTUJ Z VIP-ami”
W zorganizowanym 14 grudnia przez
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie konkursie kulinarnym „Gotuj
z VIP-ami”, wzięła udział przedstawicielka KGW Sasino p. Gienia Kramek.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pierogów, a także deseru,
w którym głównym bohaterem było
jabłko.

cie spotkania zostały poruszone między
innymi następujące tematy:
„Bezpieczeństwo podstawą jakości produktu żywnościowego”, „Wymagania
higieniczno – sanitarne przy oferowaniu środków spożywczych na targach
i festynach”, „Wymagania dotyczące
znakowania tradycyjnych wyrobów
spożywczych – roślinnych i wierzęcych – najczęściej popełniane błędy”
oraz „#foodporn, czyli jak robić dobrze
social media o jedzeniu”.

Pomorski Stół Bożonarodzeniowy 2018
gospodarzem był Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
Na pięknie przystrojonych stołach pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne:
pierogi, ryby, serniki, makowce, grzyby,
barszcz, pierniki. W pachnącej święta-

mi atmosferze wśród dźwięków kolęd
Gminę Choczewo reprezentowały Panie: Gienia Kramek oraz Krystyna Stefańska.

Jak co roku w Starym Polu, spotkały
się Panie reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia
Wiejskie działające na terenie Województwa Pomorskiego. Tradycyjnie
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI” SPOTKANIE OPŁATKOWE
08.12.2018r odbyło „Spotkanie
opłatkowe” dla osób niepełnosprawnych, oraz X – lecie Choczewskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI”. Jubileuszowe spotkanie miało miejsce w Zespół
Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie.
Organizatorem tego przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie „PROMYK NADZIEI”.

Krótka historia Stowarzyszenia.
Pierwszymi osobami, które zainteresowały się niepełnosprawnymi w Gminie
Choczewo byli: obecny Wójt Wiesław
Gębka oraz Aniela Siemczuk. W grudniu 2008 roku, wtedy jeszcze sołtys
- Wiesław Gębka i Aniela Siemczuk
wraz z KGW Starbienino zorganizowali pierwszą Wigilię dla osób niepełnosprawnych w Gospodarstwie obecnego Wójta. Na Wigilię przybyło 75
osób wraz z opiekunami. Było bardzo
ciężko, gdyż trzeba było wnosić wózki
inwalidzkie po bardzo wąskich schodach, ale pomimo przeszkód spotkanie
się odbyło i wszyscy byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi, mogąc się spotkać.
Cały poczęstunek przygotowywały Panie z KGW Starbienino wraz z Anielką
Siemczuk. Jakże wielkie uznanie należy
się inicjatorom tego przedsięwzięcia,
którzy pomimo panującego w tamtych
latach przekonania, że w Gminie Choczewo nie ma osób niepełnosprawnych, zdobyli się na odwagę i pokazali, że takie osoby istnieją wśród nas.
W kolejnym roku „II Spotkanie opłatkowe” odbyło się w Szkole w Choczewie, na Wigilię przybyło 120 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
W roku 2010, kiedy to Wiesław Gębka
został już Wójtem Gminy Choczewo,
poprosił mnie abym zajęła się osobami niepełnosprawnymi w Gminie. Na
początku bardzo się bałam, gdyż wiedziałam jaka to będzie ogromna odpowiedzialność oraz ciężka praca. W
s. 24 				

październiku 2010 na I zebranie niepełnosprawnych, przychodzi 15 osób
i zawiązujemy Stowarzyszenie. Już w
grudniu organizujemy III Wigilię dla
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a na spotkanie przybywa już 140
gości. W 2011 roku piszemy Statut
Stowarzyszenia i składamy dokumenty
do KRS w Gdańsku. 31.08.2011 roku
zostajemy wpisani do KRS. W październiku realizujemy nasze pierwsze
zadanie: zbiornik na nieczystości i z
pomocą sponsorów wkopujemy go w
Ciekocinku. Następnie w grudniu 2011
r. organizujemy kolejne „Spotkanie
opłatkowe”, na które przybywa już 150
osób niepełnosprawnych. Atmosfera
jest niesamowita, bardzo wiele uśmiechu i radości. Wiosną 2012 roku organizujemy pierwsze warsztaty artystyczne, które prowadzą Panie z Gminnej
Biblioteki. W warsztatach uczestniczy
25 osób niepełnosprawnych. Najpierw
pojawiały się wymówki, że nic nie potrafią, w trakcie zajęć okazuje się, że
posiadają ukryte zdolności, o których
sami nie wiedzieli. Podczas warsztatów
panowała bardzo miła i sympatyczna
atmosfera. W lipcu organizujemy „Spotkanie integracyjne” na boisku w Kopalinie, na które przybywa około 160
osób. Na spotkanie przybyła bardzo
liczna grupa harcerzy z ZHP Koło wraz
z Panem Komendantem Leonardem
Jaroszewskim, który włączył się także

w przygotowania tego spotkania. Jesienią organizujemy kolejne warsztaty artystyczne, które prowadzą także Panie
z Biblioteki Gminnej. Uczymy się robić
Decoupage. Uczestnicy warsztatów są
bardzo zaangażowani i wytrwale się
uczą. W lutym 2012 r. Stowarzyszenie
włącza się bardzo intensywnie w pomoc dla pogorzelców z Ciekocinka. Na
początku grudnia 2012 r. organizujemy kolejną Wigilię dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Atmosfera

				

		

jest niesamowita, przyjazna, jest opłatek, są kolędy. Pan Krzysiu wraz z Paniami ze szkoły przygotował wspaniały
obiad, a nasze Panie ze Stowarzyszenia
przygotowały wypieki i inne smakołyki. W przygotowania włączyli się także
niektórzy Sołtysi z Gminy Choczewo.
08 marca 2013 r. zorganizowaliśmy
Dzień Kobiet dla naszych Pań ze Stowarzyszenia, a 26 maja Dzień Matki.
Wystąpiły dla nas dzieci z przedszkola
z Choczewa. Od czerwca do września
przygotowywaliśmy materiały do wykonania łazienki dla osoby niepełnosprawnej oraz zrobiliśmy jeden podjazd dla osoby niepełnosprawnej. Było
ciężko, ale po wielkich trudach udało
się wszystko zrobić. Radość rodziny
osoby niepełnosprawnej była bezcenna. W grudniu kolejne „Spotkanie
opłatkowe”, na które przybywa 160
gości. Włączają się niektórzy Sołtysi,
Radni oraz KGW Starbienino, Sasino,
Kierzkowo i Choczewo. 10 lutego 2014
r. robimy dla członków Stowarzyszenia
tradycyjnego śledzika, a 8 marca Dzień
Kobiet. Na początku kwietnia zorganizowaliśmy szkolenie opiekunów osób
niepełnosprawnych oraz przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne, które
przeprowadziła Pani Gienia Kramek.
W warsztatach uczestniczyło 20 Pań.
W lipcu ponownie zorganizowaliśmy
„Spotkanie integracyjne” w Kopalinie.
Po raz kolejny wspomogło nas ZHP
Koło oraz nasze wspaniałe i oddane pielęgniarki - Iwonka Tarnowska i
Irenka Figuła. Jesienią, wraz ze szkołą
w Choczewie, organizujemy wystawę
prac osób niepełnosprawnych w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie.
Wykonujemy kolejną łazienkę i podjazd
dla osoby niepełnosprawnej. Odbywa
się Wigilia, w której uczestniczy 160
osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie. Były paczki, opłatek, kolędy
oraz niepowtarzalna atmosfera. Wiosną 2015 r. nasze kochane Pielęgniarki
przeprowadzają profilaktykę zdrowotną dotyczącą chorób takich jak: cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze. W
lipcu 2015 r. na boisku w Choczewie
organizujemy „Spotkanie integracyjne”
wraz z firmą Lane Energy Poland. Na
spotkanie przyjechał zespół harcerski
z Koła, który wykonał dla nas koncert.
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W październiku wraz ze szkołą z Choczewa zorganizowaliśmy kolejną wystawę prac naszych podopiecznych.
Następnie w listopadzie zorganizowaliśmy koncert charytatywny na rzecz
chorego dziecka. W grudniu kolejne już
Spotkanie opłatkowe, na które przybywa 170 osób niepełnosprawnych wraz
z opiekunami. W marcu 2016 r. organizujemy Dzień Kobiet, a w maju Dzień
Matki dla naszych członkiń.
W czerwcu na boisku w Choczewie
odbyła się I Paraolimpiada dla osób
niepełnosprawnych. We wrześniu pojechaliśmy na wycieczkę do Malborka,
a w listopadzie do Filharmonii w Wejherowie. W grudniu VIII Wigilia dla
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w której uczestniczy 180 osób
niepełnosprawnych oraz opiekunowie.
Atmosfera była bardzo miła, wszyscy
uśmiechnięci , weseli. W marcu 2017 r.
kolejny Dzień Kobiet, a w maju Dzień
Matki. Był poczęstunek oraz występy
dzieci. Mamy otrzymały drobne upominki. W czerwcu ognisko dla Naszych

członków na boisku w Choczewie.
W grudniu zorganizowaliśmy IX Wigilię, w której uczestniczyło 180 osób.

W 2018 r. w lutym odbyło się spotkanie,
na którym czytaliśmy wiersze naszych
podopiecznych. Treść tych wierszy była
bardzo bogata i pouczająca, pełna zadumy. 08.12.2018 r. zorganizowaliśmy
X Wigilię dla osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów. Na spotkanie przybył
Zespół Muzyczny z Torunia, który składa się z osób niepełnosprawnych. To
tylko część tego co zrobiliśmy, jest tego

kim osobom, które uczestniczyły w tym
spotkaniu, gdyż dla naszych członków
był to bardzo ważny dzień. Na tym jubileuszowym spotkaniu nagrodziliśmy 10
osób, które są bardzo zaangażowane
i nie jest im obojętny los osób niepełnosprawnych.
Chciałabym tu bardzo ogromnie podziękować mojej Zastępczyni Iwonce,
która zawsze mnie wspierała, dodawa-

o wiele więcej, ale nie chcę zanudzać.
To wszystko można było zrealizować
dzięki tym osobom: Wójtowi Gminy
Choczewo, Dyrektorowi Szkoły w Choczewie, Fundacji Pan Władek z Gdańska, Spółce PGE EJ1, Pielęgniarkom
Środowiskowym z Choczewa, Dyrektor
Banku Kaszubskiego, Piekarni Mateusz z Choczewa, niektórym Sołtysom,
Przewodniczącemu Rady Gminy i innym. Również chcę podziękować Panu
Krzysiowi z kuchni i Paniom, które mu
pomagały oraz Paniom Sprzątaczkom
ze szkoły. Chcę podziękować wszyst-

ła otuchy, oddana dla Stowarzyszenia
i chorych. Jest to wspaniała, ciepła osoba, na którą zawsze mogę liczyć, nigdy
nie odmówi pomocy. Dziękuję z całego
serca za okazaną pomoc, a jeśli było
coś niedobrego, to Cię przepraszam.
Za te X lat chcę podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia, za ich
zaangażowanie, pracę jaką włożyli w tworzenie tej organizacji, ciepło
i siłę, gdyż bez Was by tego nie było.
Zarząd

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok żegnamy minione miesiące
i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne
chwile w pokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń
składa:
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów nr 1
w Choczewie.
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Białe myśli lekkie jak puch niech anioł przywieje z nieba, otworzy
skrzydłem nadziei i kolędę zaśpiewa. Bo dzisiaj jest piękny dzień,
wszystko się rodzi na nowo, więc w blasku tajemnych świąt żyjcie
zdrowo i kolorowo.
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy
Gminna Rada Seniorów

Świąteczny Targ w Ciekocinku
08.12.2018 r. w Pałacu w Ciekocinku
odbyło się wspólne ubieranie choinki
połączone z kiermaszem bożonarodzeniowym, podczas którego przybyli
goście mieli szanse na przedświąteczne
zakupy.
Na kolorowych stołach pojawiły się
lokalne wyroby kół gospodyń wiejskich
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oraz stowarzyszeń, rękodzieło wykonane przez dzieci z gminy Choczewo.
W aromacie pierników, przy akompaniamencie trzaskającego w kominku
drewna w powietrzu unosił się zapach
choinki zwiastujący święta.
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Antropopresja, potrzeba ochrony Morza
Bałtyckiego, relacje człowiek - środowisko
i konieczność zmiany naszych przyzwyczajeń…
Relacja z wykładu w gminie Choczewo
W dniu 20.11.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choczewo odbył
się wykład pt. Antropopresja, potrzeba ochrony Morza Bałtyckiego, relacje

chmury antropopresji powodowanej
nieznajomością lub lekceważeniem zasad ochrony przyrody, brakiem kultury
obcowania z przyrodą, rosnącą tenden-

człowiek - środowisko i konieczność
zmiany naszych przyzwyczajeń… Wykład został zorganizowany przez Polski Klub Ekologiczny oraz Choczewski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, a poprowadził go prezes Polskiego Klubu
Ekologicznego – Okręg Wschodnio-Pomorski: dr arch. inż. Tomasz Rozwadowski.
Treści wykładu były adresowane do
słuchaczy Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, radnych, pracowników Urzędu oraz wszystkich mieszkańców Gminy Choczewo. Spotkanie
miało otwarty charakter i było częścią
projektu Polskiego Klubu Ekologicznego „WEBBALTICA” współfinansowanego przez WFOŚ i GW w Gdańsku.
Zarys projektu Webbaltica krystalizował się w Polskim Klubie Ekologicznym na przestrzeni lat, kiedy w różnych okolicznościach uświadamialiśmy
sobie, że nad Bałtykiem gromadzą się

cją zaśmiecania, niszczenia roślinności
w lasach, rozdeptywania wydm, zagrożenia dla terenów chronionych, w tym
objętych Naturą 2000.
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Geneza pomysłu stworzenia projektu
WEBBALTICA, sięga czasów Zielonej
Akademii, gdzie wykładowcy, a szczególnie niezapomniany prof. Krzysztof
Skóra ze Stacji Morskiej na Helu ostrzegali przed nieroztropnym niszczeniem
ekosystemów morskich, refulacją piasku, poszerzaniem plaż, umacnianiem
brzegów i innymi nieprzemyślanymi inwestycjami techniczno - budowlanymi,
związanymi głównie z rozwojem działalności rekreacyjnej.
Projekt „Moja gmina, moje miejsce na
ziemi” realizowany w 2014r. na terenie
niewielkiej gminy Choczewo dostarczył
konkretnych dowodów na potrzebę
permanentnej edukacji całego społeczeństwa w kierunku ochrony Bałtyku.
Ten rok to prolog do tworzenia podwalin systemu edukacyjnego o morzu
adresowanego do całej zlewni Bałtyku.
Wiemy, że jako jedni z wielu, zajmujemy się tą problematyką i chętnie podejmiemy współpracę. Dzieląc się wiedzą
i doświadczeniami będziemy silniejsi
– powiedziała Ewa Podlesińska – koordynatorka projektu Webbaltica.
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Hasło krzyżówki z nr 11 (224) Wieści Choczewskich brzmi „Choczewo
mała ojczyzna”
Prawidłowe rozwiązania nadesłali:
Marzena Płotka, Anna Owczarzak,
Norbert Owczarzak, Jan Lenc, Małgorzata Stasiak, Emilia Wójcik, Patrycja
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Drewa, Zdzisława Milewska, Sylweriusz Goyke, Czesław Lamek, Marek Werochowski, Hanna Kowalska,
Bronisław Świątek, Paweł Damps,
Mariusz Kwas, Magdalena Milewicz,
Władysława Dettlaff, Dorota Rytlewska, Agnieszka Labuda, Michał Ry-

				

		

tlewski. Zwycięzcą krzyżówki w drodze losowania został Pan Michał
Rytlewski, któremu gratulujemy.
Dziękujemy Mai za wylosowanie
zwycięzcy. Dziękujemy też wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie
i zapraszamy do udziału w kolejnych.
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