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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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NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
18 LIPCA – LETNI KONCERT W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

20 LIPCA – ŚWIĘTO GMINY CHOCZEWO

20 LIPCA – SURFCASTING POMUCHEL LĘBORK ZAWODY WĘDKARSKIE 

LUBIATOWO
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Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

– Marta Lewandowska - przewodnicząca
– Barbara Brun - członek 
– Irena Figuła - członek 
– Sylwia Oleszek - członek 

Punkt konsultacyjny czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15–16.
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wieŚci z soŁecTw
soŁecTwo sasino

Z dumą informujemy o sukcesie Pani 
Gieni Kramek. „Nalewka z kwiatu czar-
nego bzu” została wpisana na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa. Po „Amoniaczkach” oraz 
„Pomorskich borowikach suszonych 
w śmietanie” i  „Śledziu pomorskim 
solonym z beczki w zalewie słodko - 
kwaśnej”,„Nalewka” to kolejny specjał, 

którym Pani Genowefa udowodniła 
Ministerstwu Rolnictwa, że tradycja 
kuchni regionalnej przeżywa renesans 
oraz, że właśnie na Pomorzu, w gminie 
Choczewo gospodynie kultywują tę 
wspaniałą sztukę całym sercem.

soŁecTwo choczewo

Upiększamy
choczewo

Sołtys Choczewa p. Ignacy Goyke 
wraz z członkami rady sołeckiej usta-
wili donice i posadzili kwiaty na przy-
stanku autobusowym w Choczewie. 
Jest ładniej i przyjemniej. Uszanujmy 
ich pracę!

ŚwieTlica w ciekocinie
podsUmowanie dziaŁalnoŚci ŚwieTlicy 
W CIEKOCINIE W 2019 R.

Dzieci z Ciekocina, Ciekocinka, Sasi-
na, Słajszewa i Biebrowa uczestniczyły 
w zajęciach w poniedziałek, w godzi-
nach 15.00-17.00. Zajęcia były orga-
nizowane w budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ciekocinie oraz na 

szkolnym boisku i placu zabaw. Grupa 
liczyła średnio około 15 osób.

Dzieci najchętniej uczestniczyły 
w zajęciach ruchowych. Największą 
popularnością cieszyła się piłka nożna 
oraz tenis stołowy w okresie zimowym. 

Prócz tego część dzieci korzystała ze 
szkolnego sprzętu komputerowego. 
Grupa starszych dzieci (uczniowie klas 
VI-VIII) stworzyli własną grupę kinową 
i oglądali filmy korzystając ze szkolne-
go projektora i tablicy multimedialnej. 
Mniejszym zainteresowaniem cieszyły 
się gry planszowe, choć wyjątek sta-
nowił „Chińczyk”. W ferie zimowe po-
jechaliśmy do kina i „Parku Trampolin” 
w Lęborku.

Podczas zajęć dzieci otrzymywały 
skromny poczęstunek np. cukierki, wa-
felki, ciastka, i mandarynki, a ostatnie-
go dnia wszyscy poszliśmy na lody.

Dzieciom i młodzieży dziękuję za 
uczestnictwo, a wszystkich chętnych 
zapraszam na świetlicę od września. 
Życzę udanych i wesołych wakacji.

Tomasz Wojciechowski
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08.06.2019 Radny, Sołtys, Rada 
Sołecka i Osp Słajszewo zorganizo-
wali Dzień Dziecka i Festyn rodzinny. 
Wspólnymi silami pozyskaliśmy wiele 
sponsorów i wspólną praca uporząd-
kowaliśmy teren koło świetlicy na ten 
szczególny dzień. Na tę okoliczność 
mieliśmy przygotowany pokaz strażac-
ki, zabawy dzieci w pianie, przejażdżkę 
bryczką, dmuchany zamek i zjeżdżalnię, 
kiełbaski z grilla, bułki, słodkie wafelki, 
ciasta, lody, napoje, frytki oraz skrom-
ne upominki i nagrody. Czas dzieciom 
i  dorosłym umilały Kreatywne Anima-
cje pani Doroty Biangi, która przygoto-
wała dla nas rodzinne wyścigi, zabawę 
z chustą animacyjną, gniotki i malowa-
nie buziek.

Jako Sołtys wsi Słajszewo pragnę po-
dziękować chętnym za pomoc w przy-
gotowaniach. Dziękuję pani Emilii 
Staniszewskiej i jej dzielnemu synkowi 
Maksymilianowi, Dominik Staniszew-
ski, Przemkowi Konkol, Natalii, Roma-
nowi i Hubertowi Jędruch, Monice Po-
dwojskiej, Panu Sławomirowi Jędruch, 
Karolowi Ewie i Szymonowi Łuc, Okta-

wianowi Toczek. Dzięki tym ludziom 
mieliśmy czysty plac do świętowania. 
Jednak szczególne podziękowania 
należą się naszym sponsorom dzię-
ki którym mogliśmy ten dzień spędzić 
na zabawie ,konkursach z nagrodami 
i  pysznymi przekąskami.

Z całego serca dziękuję PGE EJ1 oraz 
Przemysławowi Rogowi, OSP Słajsze-
wo, Jerzemu Detlaff, Panu Kazimierzo-
wi Plocke Posłowi na Sejm, Jarosławo-
wi i Katarzynie Bach, Karolowi i Ewie 
Łuc, Markowi i Ewelinie Maćkowiak, 
Monice i Karolowi Podwojskim, Wio-
letcie i Grzegorzowi Syrewicz, Barba-
rze Łuc, Justynie i Łukaszowi Łuc, Pa-
trykowi Bianga firma Dachy, Arturowi 
Groen, Emilii Staniszewskiej, Sylwii 
Kropidłowskiej, Bożenie Jankowskiej, 
Firmie Farm Frites Lębork, Katarzynie 
Jędrusik, Natalii i Romanowi Jędruch, 

Jurkowi Jędruch, Krzysztofowi i Eli Krul 
Pani Róży Majchrzak oraz KBS Cho-
czewo Pani Katarzynie Olszowiec. Bez 
tych ludzi ten dzień by się nie odbył. 
Dziękuję wszystkim gościom, którzy 
nas odwiedzili i mamy nadzieje że miło 
wspominają ten czas spędzony z nami.

soŁecTwo sŁajszewo
dzień dziecka w sŁajszewie
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soŁecTwo Żelazno
1. czerwca w miejscowości Żelazno 
odbył się organizowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Na zabawę przybyły wszyst-
kie dzieci z Sołectwa Słajkowo wraz z 
rodzicami. Dla naszych milusińskich zo-

stał przygotowany słodki poczęstunek 
oraz na koniec ognisko, przy którym 
samodzielnie mogli upiec kiełbaski. 
Było mnóstwo i zabaw organizowa-
nych przez animacje Amigol oraz ani-
macje Wesoły Latuś. Pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania wszystkich 

dobrych ludzi, którzy przyczynili się do 
tego aby ten dzień był dla dzieci wyjąt-
kowy: 
firmie FARMSTAR POLSKA oraz Pani 
Elizie Potorskiej - Trojanek
Państwu Katarzynie i Matuszowi Det-
tlaff
Panu Przemysławowi Rogowi
Państwu Mirosławie i Eugeniuszowi 
Langa ze sklepu „Melan”
Państwu Iwonie i Andrzejowi Majta-
czom ze sklepu „Magis”
Pani Danucie Jędrusik
Pani Teresie Lademan

Panu Przewodniczącemu Rady Gminy 
Krzysztofowi Łasińskiemu wraz z żoną.
Dziękujemy również naszej Pani Sołtys 
Katarzynie Krók oraz Radzie Sołeckiej 
i Pani Marii Wrzyszcz oraz Panom Mi-
rosławowi Kowalik, Karolowi Mikul-
skiemu za pomoc w przygotowaniu 
boiska.
Szczególne podziękowania dla Pani Lu-
cyny Kowalik za możliwość skorzysta-
nia z energii elektrycznej.

soŁecTwo ŁęTowo
podziękowanie

09.czerwca 2019 r. w Sołectwie Łę-
towo odbył się Dzień Dziecka.

W trakcie festynu dzieci miały okazje 
skorzystać z wielu atrakcji takich jak: 
Dmuchańce, przejażdżki konno i brycz-
ką, zabawy ze Strażakami i Kreatywnymi 
Animacjami. Oczywiście nie mogło za-
braknąć pieczonych kiełbasek jak i róż-
nego rodzaju słodkości. Dzięki uprzej-
mości Pana Łukasza Misielaka całość 
zabawy odbyła się przy super muzy-
ce. Dziękujemy wszystkim tym którzy 
przyczynili się do tego, iż mimo braku 
funduszy udało się zorganizować super 
imprezę. Dziękujemy rodzicom i dziad-

kom dzieci zaangażowanym w organi-
zację festynu. Dziękujemy Przemkowi 
Rogowi z PGE, Pani Beacie Majtacz, 
Państwu Magdalenie i Henrykowi Mi-
lewiczom z Restauracji pod Kasztanem, 
firmie Husqvarna z Choczewa, piekarni 
Mateusz z Choczewa, strażakom z OSP 
Choczewo, Panu Andrzejowi Majtaczo-

wi, Maćkowi Borkowskiemu, oraz Pani 
Katarzynie Stawickiej „Stajnia Chocze-
wo”. Wielkie Dzięki za wsparcie finan-
sowe i materialne. Pamiętajcie razem 
możemy więcej.

Sołtys wraz z Radą Sołecką
Radny Gminy
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ŚwieTlica soŁecTwo kopalino
Z okazji Dnia Dziecka trener Andrzej 

Smolarek zrobił niespodziankę swoim 
podopiecznym. Zaprosił ich i chętnych 
rodziców na mecz Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej U 20. Mieliśmy bilety 
na mecz Arabia Saudyjska-Mali. Zaba-
wa przednia! Chłopcy ubrani w stroje 
Latarnika godnie reprezentowali naszą 
gminę! Dziękujemy trenerowi za nie za-
pomniane chwile!

Rodzice i mali sportowcy:)

Zajęcia świetlicowe prowadzone dla 
naszych dzieci są finansowane z bu-
dżetu Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Cho-
czewie. Dzięki temu możemy rozwijać 
zachowania prozdrowotne wśród na-
szych dzieci. Postanowiliśmy wykonać 
plakaty mówiące o szkodliwości picia 
alkoholu i palenia papierosów. Dzie-
ci same wymyśliły teksty oraz tech-
nikę wykonania. Za zgodą właścicieli 

sklepów, plakaty zostały powieszone 
w Kopalinie i Lubiatowie. Bardzo go-
rąco dziękujemy za pomoc. Pani Moni-
ce i panu Mateuszowi. Dziękujemy za 
lody. Taka żywa lekcja dała nam ogrom-
ną satysfakcję.

Dzieci ze świetlicy Kopalino

W ramach akcji ,,Cała Polska Czyta 
Dzieciom” zostaliśmy zaproszeni aby 
przeprowadzić taką lekcję w naszej bi-
bliotece. Na nasze czytanie przybyła 
kl.0. ze szkoły w Choczewie. Do czy-
tania wzięliśmy książkę ,,Tupcio Chrup-
cio nie chce myć zębów”. Każdy z nas 
przeczytał po kilka wersów bajki. Aby 
zachęcić do poznania bajki nie prze-
czytaliśmy jej do końca. Po czytaniu 
pani Sylwia pokazała nam wszystkim 
jak należy myć zęby. Powiedziała kilka 
ciekawostek i pokazała zdjęcia naszego 
uzębienia. Na zakończenie, pomogli-
śmy młodszym kolegom i koleżankom 
zrobić owocowe szaszłyki. Mieliśmy 
truskawki, banany, winogrona, jabłka 
i borówki - pycha jedzonko! Spędzili-
śmy bardzo miłe chwile. Dziękujemy za 
zaproszenie, piękny album i dyplom - 
pani Beacie Żuk. Chętnie spotkamy się 
jeszcze raz!

Dzieci: Władziu, Przemek, Malwina, 
Sandra, Marysia, Igor, Marysia.

W ramach współpracy z Uniwersy-
tetem III Wieku z Choczewa, włączy-
liśmy się do akcji ,,Kilometry Dobra” 
jako dzieci chcieliśmy pomóc na miarę 
naszych możliwości. Do naszej akcji 
dołączyła świetlica Lublewo i Kierzko-
wo. Na finał całej akcji dzieci przygo-
towały laurki dla naszych seniorów, 
które przeczytały na scenie. Najmłod-
sze dziewczynki częstowały cukierka-
mi wszystkich gości. Bardzo dziękuje 
za wsparcie rodziców, którzy poświę-
cili swój czas i przywieźli dzieci do 
Choczewa. Dziękuje swoim dzieciom 

świetlicowym, wiem że było to dla nich 
wyzwanie - czytać na scenie. Daliście 
radę! Jestem z Was dumna.

S. Oleszek

7.06. w ramach zajęć świetlicowych, 
zrobiliśmy żywą lekcję przyrody. Za-
dbaliśmy o naszą drewnianą ciuchcię. 
Nasza ciuchcia stoi i jest fajną ozdobą 
przed naszą świetlicą. Jak w poprzed-
nim roku tak i teraz posadziliśmy kwia-
ty. Chłopcy zajęli się nasypywaniem 
świeżej ziemi, dziewczynki zajęły się 
sadzonkami. Po zakończeniu pracy, 
podlaliśmy kwiaty i posprzątaliśmy te-
ren wokół skrzynek.

Dzieci ze świetlicy
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28 maja 2019 roku, odbył się II Gmin-
ny Konkurs Recytatorski pt. „ Wiosna 
ach to ty”.  

Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwały osoby odpowiedzialne, 
Pani Zdzisława Neubauer i Pani Natalia 
Jędruch. Celem konkursu było 

- popularyzacja literatury polskiej
- upowszechnianie kultury żywego 

słowa
- rozwijanie recytatorskich uzdolnień 

dzieci.
Zasiadło jury w składzie 
- Pani Beata Żuk – kierownik Gmin-

nej Publicznej Biblioteki w Choczewie
- Pani Teresa Wierska – nasza lokalna 

poetka
- Pani Genowefa Kramek – przyja-

ciółka naszej szkoły
- Pani Róża Majchrzak – dyrektor ZSP 

w Ciekocinie.

Przesłuchanie wierszy odbyły się 
w trzech kategoriach. 

Jury wyłoniło następujących zwy-
cięzców.

W kategorii uczestników 3 – 4 letnich
 I miejsce – Zuzanna Fleming
 II miejsce – Lena Bocho
 III miejsce – Barbara Niemiec
W kategorii uczestników 5 – 6 let-

nich:

I miejsce – Zuzanna Hintzke
II miejsce – Julia Waloch
III miejsce – Martyna Lademann
W kategorii I – III klasa

I miejsce – Konrad Grabowiec
II miejsce – Paweł Smolarek
III miejsce – Karolina Czarnowska.
W oczekiwaniu na werdykt, dzieci, 

nauczyciele i rodzice zostali zapro-

szeni na słodki poczęstunek. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i nagrody, które zostały dzieciom 
wręczone przez komisję. Serdeczne 
podziękowania skierowane zostały 
do uczestników konkursu, do nauczy-
cieli i rodziców za trud, który włożyli 
w przygotowanie swoich dzieci i do 
jury za otwartość na każdą prośbę, 
życzliwość serca oraz za poświęcony 
czas, by w sposób właściwy, wyłonić 
laureatów.

Nagrody zostały ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Choczewie 
i  PGE EJ1.

zespóŁ szkolno-przedszkolny w ciekocinie
Gminny konkUrsU recyTaTorskieGo pT. „wiosna ach To Ty”

Klasy młodsze wraz z przedszkola-
kami z ZSP Ciekocino były na pikniku 

w Słajszewie. Bryczkami sprzed szkoły 
nasze pociechy pojechały nad morze. 
Ileż było radości w oczach dzieci, gdy 
dotarły na plażę. Pluskanie się w ba-
jorkach nadmorskich było wielką przy-
jemnością maluszków. Starsze dzieci 

pomoczyły nogi w Bałtyku.
Były zabawy na piasku i w wodzie. 

Dzieci ciągnęły linę i grały w piłkę. Pla-
żowanie było udane. Czas jednak szyb-
ko leci i trzeba było wracać do Słajsze-
wa.

Wszyscy udali się bryczkami do miej-
sca, gdzie czekali już strażacy z OSP 

Słajszewo z usmażonymi kiełbaskami 
na grillu. Poczęstunek bardzo smako-
wał.

Po jedzonku można było poganiać 
i pobawić się na dużym placu zabaw 
w Agroturystyce Jędruś.

Atrakcji było wiele i nadszedł czas 
powrotu. Dzieci pełne wrażeń i miłych 
wspomnień powróciły szczęśliwie do 
domów.                                           B. W.

piknik w sŁajszewie

szkolny wyjazd do TorUnia, bydGoszczy i biskUpina
W dniach 2-4 czerwca br. odbyła się 

wycieczka szkolna do województwa 
kujawsko - pomorskiego. Brali w niej 
udział uczniowie klas 4-8. Wyjechali-
śmy z rana, by jak najszybciej dotrzeć 
do Torunia, miasta, które nas uczniów 

pozytywnie zaskoczyło. Pierwszym 
punktem programu była wizyta w „Mły-
nie Wiedzy”. Toruń to miasto Mikołaja 
Kopernika, więc nie mogło obyć się 
bez wizyty w tamtejszym Planetarium. 
Po obejrzeniu seansu udaliśmy się do 

piernikarni, gdzie upiekliśmy ozdobne 
pierniczki. Później pospacerowaliśmy 
po Starówce. Do ośrodka, w którym 
mieliśmy się zakwaterować, dotarliśmy 
dopiero wieczorem.
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W drugim dniu wycieczki, w ponie-
działek 3 czerwca, zwiedziliśmy Byd-
goszcz - zaskakująco piękne i zabytko-
we miasto. Razem z panią przewodnik 
zwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc.

Trzeciego, a jednocześnie ostatniego 
dnia naszej wycieczki, udaliśmy się do 
kolebki naszej cywilizacji, czyli skanse-
nu w Biskupinie, miejscowości oddalo-
nej 40 km od Gniezna. Aby było cieka-

wiej, to do tego skansenu pojechaliśmy 
kolejką wąskotorową - rzadko spotyka-
ną w tych czasach.

Z tej wycieczki wróciliśmy bardzo za-
dowoleni, bo zwiedziliśmy nowy kawa-
łek Polski.

Dziękujemy Pani Dyrektor i nauczy-
cielom za zorganizowanie udanego wy-
jazdu i z niecierpliwością czekamy na 
następny.

Uczennica ZSP Ciekocino
Anita Orzechowska

zespóŁ szkolno-przedszkolny w choczewie 
wycieczka „szlak piasTowski”

wycieczka klas mŁodszych i przedszkolaków do Łeby

7 czerwca dzieci z klasy 0, I i II wraz 
z przedszkolakami były na wycieczce 
w Łebie. Odwiedziły Park Dinozaurów. 
Atrakcji było tam bardzo dużo.

Pogoda wyjątkowo dopisała na miej-
scu, choć podczas jazdy autokarem pa-
dał deszcz. W parku było co zwiedzać 
i oglądać. Dzieci odwiedziły bajkolan-
dię. Były w domu strachów i labiryn-
cie luster. Wiele wrażeń miały pod-
czas zwiedzania prehistorycznej części 

parku. Na wodnych zjeżdżalniach było 
wesoło. A z diabelskiego młyna mogły 
podziwiać panoramę okolicy. Odpo-
czynek po długim spacerze wokół pól 
z mini golfem odbył się na starodaw-
nym statku, przy którym była mała 
plaża z leżakami. Po zrelaksowaniu się 
i zjedzeniu lodów dalej na dzieci cze-

kały kolejne atrakcje. Po drodze była 
wioska indiańska i szlak dinozaurów 
w  lesie. Następnie było mini zoo. I po 
długim spacerze dzieci mogły pobawić 

się na dużym placu zabaw, gdzie nie-
którzy z ochotą popływali łódkami.

Na tym nasza wycieczka zakończyła 
się. Wszyscy wrócili szczęśliwi i pełni 
niesamowitych wrażeń.

B. W.

W dniach 27 – 29.05.2019 roku od-
była się wycieczka klas: 4b, 4c i 4d.
Pierwszy dzień

Wycieczka rozpoczęła się przejaz-
dem kolejką wąskotorową na trasie 
Wenecja – Biskupin. Następnie zwie-
dziliśmy Muzeum Archeologiczne w Bi-
skupinie. Z panią przewodnik udaliśmy 
w podróż do początków państwa pol-
skiego, a nawet do początków osadnic-

twa na terenie naszego kraju. Kolejnym 
punktem wycieczki było zwiedzanie 
Gniezna. Odwiedziliśmy piękną Kate-
drę, zobaczyliśmy słynne Drzwi Gnieź-
nieńskie. Najważniejsze informacje 
związane z tymi miejscami przeka-
zał nam pan przewodnik. Po pełnym 
atrakcji dniu udaliśmy się do ośrodka, 
w którym mieliśmy nocleg. Po zakwa-
terowaniu i kolacji poszliśmy na boisko 
i plac zabaw, gdzie mogliśmy w sposób 
aktywny spędzić czas. Wieczorem od-
było się ognisko z kiełbaskami.
Drugi dzień

We wtorek odwiedziliśmy Ostrów 
Lednicki – wyspę na Jeziorze Lednic-
kim, jedno z najważniejszych miejsc hi-

storii Polski. Zobaczyliśmy stanowisko 
archeologiczne, o którym opowiedziała 
nam pani przewodnik. Następnie udali-
śmy się do Kórnika, gdzie zwiedziliśmy 
z przewodnikiem Zamek, Powozownię 
oraz Arboretum – park z przepięknym 
drzewami. Po pełnym wrażeń dniu uda-
liśmy się do hostelu w Poznaniu.
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Trzeci dzień
W środę po śniadaniu zwiedzaliśmy 

z przewodnikiem Poznań – Stary Ry-
nek oraz Bazylikę. Usłyszeliśmy wiele 
ciekawych informacji oraz legend po-
znańskich. Następnie udaliśmy się do 
miejscowości Puszczykowo, gdzie zo-

baczyliśmy wiele eksponatów z całego 
świata, które są pamiątkami z podróży 
Arkadego Fiedlera. Po muzeum opro-
wadzał nas syn pisarza i podróżnika. Po 
zjedzeniu obiadu w pobliskiej restaura-
cji udaliśmy się w drogę powrotną do 
Choczewa.

Uczennice klasy 4c

Pod koniec maja przedszkolaki wy-
stąpiły na przedszkolnej scenie. Tym ra-
zem okazja była wyjątkowa, gdyż dzieci 
świętowały „Dzień Rodziców”. Maluchy 
i średniaki przygotowały krótkie wystę-
py artystyczne, podczas których zapre-

zentowały swoje umiejętności aktor-
skie, wokalne, taneczne. Obdarowały 
rodziców upominkami i uściskami. Po 
występach wszyscy miło spędzili czas 
przy słodkim poczęstunku i wspólnej 
zabawie.

misiowe zabawy

Grupa maluchów zakończyła reali-
zację ogólnopolskiego projektu czytel-
niczego „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”. Cały rok dostarczył dzie-
ciom wiele czytelniczych spotkań, po-
dróży po świecie literatury, misiowych 
zabaw i przygód. Dlatego ten ostatni 
dzień był bardzo wyjątkowy. Dzieci na 

koniec czytelniczej podróży otrzymały 
książeczki o misiach. Rodzice przygoto-
wali słodki poczęstunek: były misiowe 
babeczki, ciasteczka oraz miód. Odby-
ły się także warsztaty „Slime” podczas 
których dzieci z rodzicami tworzyły 
kreatywne masy plastyczne. Na za-
kończenie przedszkolaki wzięły udział 
w sportowych zmaganiach i otrzymały 
balonowe niespodzianki.

W tym miejscu jeszcze raz dziękuje-
my wszystkim, którzy wsparli realizację 
projektu przez przedszkolaki i uczniów 
klas 0a, 0c: rodzicom, Dyrekcji ZSP 
w Choczewie, przyjaciołom. Nasze 

działania wspierali kierownicy i pra-
cownicy instytucji takich jak: Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Stefana Że-
romskiego w Choczewie, Biblioteka 
w ZSP w Choczewie, Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Choczewie, Urząd Gmi-
ny Choczewo, PGE EJ1. Dziękujemy!

Magdalena Klabacha-Lica

projekT „edUprzedszkolak”
Od maja w naszym przedszkolu re-

alizowany jest autorski projekt „Edu-
przedszkolak”  p. Bożeny Paździo i p. 
Magdaleny Klabacha-Lica. Projekt po-
wstał w oparciu o Metodę Eduklocki 

pana Tomasza Pałasza. Celem projek-
tu jest wdrożenie metody do codzien-
nej pracy edukacyjno- terapeutycznej 
w grupie dzieci 3- 4 letnich. Meto-
da oparta na ciekawości poznawczej 
dziecka wpływa na rozwój umiejętności 
fizycznych, poznawczych, życiowych 
i społecznych. Realizacja tego projektu 
jest możliwa dzięki wsparciu i dopo-
sażeniu sal w klocki Loowi, Morphun, 
Litte Architect od firmy Ollineck. Dzieci 
podczas zajęć i zabaw z klockami two-

rzą, eksperymentują, konstruują. Me-
toda sprzyja rozwijaniu, usprawnianiu 
i stymulowaniu m.in. małej motoryki 
i percepcji wzrokowej przedszkolaków. 
Klocki uczą i bawią!

dzień rodziców
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Klasa VI a wraz z wychowawcą po-
stanowiła spędzić ostatnie dni maja 
2019 r. w Gdańsku.

Rano 29 maja autobusem PKS wy-
ruszyliśmy do Wejherowa, aby dal-
szą podróż do Gdańska kontynuować 
SKM-ką. Przed obiadem zwiedziliśmy 
Muzeum II Wojny Światowej. Niesa-
mowita  atmosfera tego miejsca, spra-
wia, że pewne rzeczy widzimy innymi 
oczyma. Po trzygodzinnym pobycie 
w muzeum wybraliśmy się na molo do 
Sopotu. Sami kupowaliśmy bilety na 
SKM. Na molo, zamiast godziny, spę-
dziliśmy prawie trzy - było wspaniale. 

Zaglądaliśmy w niemal każdy zakama-
rek, rozmawialiśmy z osobami wypły-
wającymi na morze lub dobijającymi 
do molo. Zadawaliśmy mnóstwo pytań, 
ciekawi jak to jest na morzu.

Na nocleg w Gdańsku wróciliśmy już 
bardzo późno, kolacja i spać, bo sobo-

ta… 
A w sobotę  odwiedziliśmy kościół 

p.w. Św. Brygidy, gdzie podziwialiśmy 
bursztynowy ołtarz, przewodnikiem 
był tamtejszy proboszcz. Byliśmy zacie-
kawieni historią kościoła i zadawaliśmy 
wiele pytań. Następnie udaliśmy się do 
Europejskiego Centrum Solidarności. 
Oprowadzająca nas pani przewodnik 
przedstawiła historię walki o demo-
krację w Polsce. Obejrzeliśmy wiele 
eksponatów, a każdy można było do-

tknąć. Centrum zrobiło na nas wielkie 
wrażenie.

Kolejnym punktem wycieczki był 
spacer po Gdańsku – trakt królewski. 
Po obiedzie zaplanowaliśmy rejs i zwie-
dzanie Westerplatte.

W każdym muzeum, na mieście czy 

na Westerplatte ludzie zagadywali nas 
po angielsku, stwierdziliśmy, że warto 
uczyć się języków, szczególnie angiel-
skiego!

W piątek rano wybraliśmy się do par-
ku rozrywki JUMPCITY. Zmęczeni ale 
zadowoleni wróciliśmy do Choczewa.

Uczniowie klasy 6A z wychowawcą 
Tadeuszem  Hukiem

najpiękniejsze miejsca Gdańska - wycieczka klasy 6a

wyieczka do lęborka
23 maja przedszkolaki z grupy „śred-

niaków”, jak co roku, gościły w Muzeum 
w Lęborku przy ul. Młynarskiej. Celem 
spotkania była lekcja muzealna „Brzdąc 
w muzeum czyli moje pierwsza wizyta 
w muzeum”.

Poprzez zabawę dzieci dowiedzia-

ły się co to jest zabytek, reprodukcja, 
dzieło sztuki, eksponat, kopia czy ko-
lekcja. Zajęcia były przeprowadzone 
bardzo przystępnie, poprzez: pokaz, 
slajdy i pracę własną dzieci (rysunek). 
Dzieci zabawiły się w katalogowanie 
eksponatu. Następnie, w formie zaba-
wy i zagadek, obejrzały pomieszczenia 
z eksponatami. Najbardziej podobała 
nam się chyba szafa z ukrytym otwo-
rem na klucz, ogromne kufry na stroje i 
dawne zabawki dla dzieci. 

Nieopodal muzeum znajduje się za-

mek i pozostałości murów obronnych 
i to również z zainteresowaniem podzi-
wialiśmy. Do Lęborka jeszcze wrócimy.

Iwona Chadrysiak 
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Dzięki współpracy z ZHP Puck szóst-
ka uczniów z klas IVA, IVD, VB oraz 
VIB wybrała się na „VI Rajd po drogach 
i bezdrożach gminy Krokowa”. Rajd 
odbywał się w dniach 07-08 czerwca 

2019 r. Rozpoczął się wieczorem w pią-
tek, w Lubkowie, gdzie rozbiliśmy swoje 
namioty i otrzymaliśmy rajdowe koszul-
ki. Wieczorem braliśmy udział w poszu-
kiwaniu bursztynu oraz odnajdywaniu 
miejscowych kapliczek. Pierwszy dzień 
rajdu zakończył się udziałem uczniów 

w konkurencjach przy ognisku. 
Nocowaliśmy w namiotach, ale noc 

na szczęście była ciepła. Rano po apelu 
wybraliśmy się na pieszy rajd z Lubko-
wa do Nadola (12 km). Po drodze nale-
żało wykonać kilka zadań, min. zbudo-
wać szałas. W Nadolu zjedliśmy obiad 
i udaliśmy się na zwiedzanie tamtej-
szego skansenu. Z Nadola do Lubkowa 
zaplanowane było żeglowanie, niestety 
przeszkodziła w tym  burza. WOPR nie 
wyraził zgody na samodzielne prze-
płynięcie, ale nasze żaglówki połączył 

za pomocą lin w „pociąg” i motorówka 
zabrała nas na hol. Płynęliśmy bardzo 
szybko, a fale były duże, więc załogi po 
rejsie były nieco przemoczone. Z plaży 

pobiegliśmy szybko do namiotów aby 
się przebrać w suche ubrania. 

Wieczorem odbył się apel podsu-
mowujący, były nagrody - dla nas też. 
Udział w biwaku brali uczniowie z wy-
sokimi wynikami z matematyki.

Tadeusz Huk 

biwak w lUbkowie

29 maja 2019 r. uczniowie klas I a i I b 
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Choczewie byli na 
wycieczce w Stryszej Budzie - Miracho-
wie. Zobaczyli ponad 70 makiet w skali 
1:25 - wiernych kopii najbardziej cha-
rakterystycznych obiektów Kaszub, 
Polski i świata.

Statua Wolności, Sfinks, Big Ben czy 
Krzywa Wieża w Pizie, twarze amery-
kańskich prezydentów wykute w skale, 
Chrystus z Rio to tylko niektóre obiek-
ty, które znajdują się w parku. Oprócz 
walorów estetycznych park spełnił 
też rolę edukacyjną, a to za sprawą 
pani przewodnik, która malowniczo 
i ciekawie opowiadała o poszczegól-
nych budowlach. Uczniowie bardzo 
się ucieszyli, że wśród miniatur odnala-

zły Pałac z Sasina. Atrakcje na tym się 
nie kończyły, bo zaraz po zwiedzaniu 
Parku Miniatur dzieci poszły do Zam-
ku Strachu i Gabinetu Śmiechu, które 

wzbudzały przeróżne uczucia i emo-
cje. Następnie udały się do Bajkowej 
Krainy, w której oglądały 60 postaci z 
Bajek i  Baśni oraz Mini zoo, w którym 
głaskały żywego kucyka i prześliczne 
kózki. W dalszej części naszej wycieczki 
wszyscy jej uczestnicy wyruszyli „kolo-
rową kolejką” do Parku Gigantów. Już 
po drodze można było wypatrzeć sto-
jące przy drodze zwierzęta małe i duże. 
W Parku zachwycały gigantyczne pta-
ki, ogromne przedmioty codziennego 
użytku, monster trucki i prawdziwy sa-
molot Tupolew. Można było się zapo-
mnieć w lesie w świecie monstrualnych 

owadów, czy w labiryncie. Wszyscy 
ucieszyli się najbardziej z Kaszubskiego 
Gracika, ogromnego parkingu pełnego 
różnych aut, tych sprzed lat i tych naj-
nowocześniejszych. Można było oglą-
dać i siedzieć za kierownicą mustanga, 
cadillaca, lincolna, samochodów, które 
znało się jedynie z filmów. Uczniowie 

oglądali też wozy strażackie, jeepy, 
sanitarki, wozy policyjne. Można było 
zasiąść na harleyu, a niektórzy urucha-
miali helikopter czy też rozsiadali się 
w pojazdach bajkowych, filmowych i z 
czasów PRL- u.
Na koniec wycieczki pierwszacy zjedli 
pyszne kiełbaski z grilla i kupili pamiąt-
ki.

Wycieczka bardzo się wszystkim po-
dobała. Każdy znalazł coś, co go szcze-
gólnie zachwyciło i będzie to długo 
wspominał. Niektórzy uczniowie po-
stanowili jeszcze raz przyjechać tym 
razem z rodzicami.

M. Mazur

pierwszacy w sTryszej bUdzie
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W podróż na południe Polski wybra-
liśmy się o północy 27 maja bieżącego 
roku. Droga, pod osłoną nocy, upłynę-
ła spokojnie i bezpiecznie. Zwiedzanie 
Wrocławia rozpoczęliśmy od wizyty 
w ZOO, z którego  niegdyś - wiemy to 
od naszych rodziców - nadawany był 
program Z kamerą wśród zwierząt pro-
wadzony przez Hannę i Antoniego Gu-
cwińskich. Następnie spokojnym kro-
kiem przeszliśmy pod Halę Stulecia, by 
tam w cieniu jej murów podziwiać fe-
stiwal fontann. Później spotkaliśmy się 
z przewodnikiem, który prowadził nas 
po Wrocławiu szlakiem najciekawszych 
miejsc. Między innymi zobaczyliśmy: 
Spiżowy Pomnik Zwierząt Rzeźnych, 
Uniwersytet Wrocławski, Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich, Kościół Św. 
Krzyża, Mostek Pokutnic. Nieustannie 
towarzyszyły nam wrocławskie kra-
snale i palące słońce, które sprawiło, 
że nad Odrą w punkcie widokowym 
na Ostrów Tumski pałaszowaliśmy 
pyszne lody. Późnym wieczorem doje-
chaliśmy do Zieleńca, naszego punktu 
noclegowego. Kolejnego dnia pogoda 
nie była już tak łaskawa. Udaliśmy się 
w Góry Stołowe. Najpierw zauroczyły 
nas Błędne Skały, a później zdobyliśmy 
Szczeliniec Wielki, choć nie weszliśmy 
na sam szczyt góry. Niestety ulewa 
spowodowała, że ze względu na zacho-
wanie zasad bezpieczeństwa, musieli-
śmy się wycofać. Udaliśmy się potem 
do Czeremnej, by zobaczyć znajdującą 
się tam Kaplicę Czaszek. Trzeciego dnia 
z samego rana wyruszyliśmy do Pragi 
– przeuroczej stolicy Czech. Tutaj rów-

nież pod opieką przewodnika pozna-
liśmy historię miasta. Zapewne kilka 
godzin w Pradze to niewiele czasu na 
zwiedzanie, ale wystarczająco dużo, by 

uznać to miejsce za wyjątkowe. To, co 
najbardziej utkwiło w naszej pamięci, to 
przepiękna architektura i dziesiątki wą-
skich uliczek starówki, które mają swój 
niepowtarzalny klimat. Naszą przygodę 
rozpoczęliśmy od Zamku na Hradcza-
nach nazywanego również Zamkiem 
Praskim, który dzisiaj jest rezydencją 
Prezydenta Republiki Czeskiej. Następ-
nie udaliśmy się do Katedry Świętych 
Wita, Wacława i Wojciecha, potem zo-
baczyliśmy Białą Wieżę, która znajduje 
się obok Złotej Uliczki (jednym z miesz-
kających na Złotej Ulicy był Franz Kaf-
ka - autor książki Proces). Kolejnym ce-
lem wędrówki był Ratusz Staromiejski 
ze średniowiecznym zegarem astrono-
micznym, do którego  dotarliśmy, prze-
chodząc wcześniej przez Most Karola, 
na końcu którego stoi Brama Procho-
wa oddzielająca od siebie stare i nowe 
miasto. To tylko nieliczne atrakcje Pra-
gi, które obejrzeliśmy. Dowiedzieliśmy 
się też, jak Aksamitna Rewolucja dała 
wolność do wyrażania się w sztuce, 

muzyce i w życiu w ogóle. Z Czech 
wracaliśmy zmęczeni i pełni pozytyw-
nych wrażeń. Czas płynie nieubłaganie 
i nie wiadomo kiedy nadszedł kres na-
szej wycieczki, ale w drodze powrotnej 
odkryliśmy jeszcze jedno niesamowite 
miejsce, a mianowicie Podziemne Mia-
sto Osówka. Historia tego podziem-
nego kompleksu wiąże się z historią II 
wojny światowej. To, co usłyszeliśmy 
od przewodnika, wprawiło nas w przy-
gnębiający nastrój. Celowo nie podam 
szczegółów, żeby zaintrygować i za-
chęcić Was do odwiedzenia Osówki. 
Podsumowując: Wrocław to miasto 
krasnali, Praga to ,,miasto stu wież’’. 
Różne, niezależne miasta europejskie, 
które koniecznie trzeba zobaczyć. Góry 
Stołowe - piękno przyrody w najlep-
szym wydaniu. Ta wycieczka na długo 
pozostanie w naszej pamięci. Pragnę 
jeszcze podziękować opiekunom klasy 
III a gimnazjum - pani Małgorzacie Ko-

bieli oraz VIII b – pani Joannie Sadow-
skiej. Ahoj, Przygodo!!!

Uczeń klasy III a

koTlina kŁodzka w czTery dni…
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W maju 2019 roku Urząd Gminy 
Choczewo we współpracy z Zespołem 
Szkolno Przedszkolnym im. Unii Euro-

pejskiej w Choczewie zakończył pro-
jekt „wyjazdy edukacyjne dla uczniów” 
który realizowany był przez PGE EJ1 
sp. z o.o w ramach Program Wsparcia 

i Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.
W ramach projektu odbyły się trzy 

wyjazdy dla uczniów. Pierwszy wyjazd 
dotyczył wizyty uczniów z klas 4-6 
w Technikum nr. 2 w Wejherowie gdzie 
uczniowie odbyli kilkugodzinne zajęcia 
w salach fizyki jądrowej. Drugi wyjazd 
odbył się dla najmłodszych i dotyczył 
wizyty w teatrze w Słupsku. W maju 
2019 roku odbył się ostatni etap pro-
jektu podczas którego uczniowie klas 
7 i 8 zwiedzili Warszawę oraz odbyli 
wizytę w Narodowym Centrum Badań 
Jądrowych gdzie działa jedyny w Pol-
sce reaktor badawczy MARIA. Oprócz 
tego uczniowie mieli okazję zwiedzić 

ośrodek badawczy oraz zapoznać się 
z zasadami promieniotwórczości. 

PGE EJ1 Sp. z o.o. jest realizatorem 
programu „Świadomie o Atomie” 

h t t p : / / w w w . p g e e j 1 . p l 
http://www.swiadomieoatomie.pl

wyjazd edUkacyjny dla Uczniów

4 czerwca 2019 roku klasa 4c uda-
ła się do Wejherowskiego Centrum 
Kultury w Wejherowie na spektakl pt. 
„Hejt School Musical”. Przedstawienie 
to jest autorskim musicalem Teatru Ko-

medii Valldal. Opowiada o szkole im. 
Lepszych od Reszty, w której rządzą 
rankingi, dyscyplina i postawa progra-
mowa. Pracują w niej nauczyciele, któ-
rzy nie pozwalają podopiecznym reali-
zować własnych marzeń i ambicji.

Spektakl ten to walka ze szkolnym 
hejtem.  To znakomicie opowiedziana, 
wciągająca historia z pięknym mora-
łem, której dodatkowym atutem są 
wpadające w ucho piosenki. W przed-
stawieniu grają młodzi aktorzy – dzieci 
i młodzież. Dynamiczna choreografia, 
rockowa muzyka i piękne kostiumy 
sprawiły, że spektakl na długo zapad-
nie w pamięci. 

Dorota Wątroba

wyjazd klasy 4 c

Wspaniałym sukcesem zakończył się 
udział uczniów ze szkoły w Choczewie 
w 49 Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym w Japonii. Konkurs współ-
organizowany jest 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 49 edycji konkursu nadesłano 
15 108 prac z całego świata i aż 2623 
z Polski!
Wśród tegorocznych laureatów po-
nownie znaleźli się uczniowie z naszej 
szkoły:
Srebrny medal - Ewa Wittbrodt – lat 5 
z pracą pt. „Moja rodzina”
Brązowy Medal – Patryk Sacharuk- lat 
5 z pracą pt. „Traktory”
Gratulujemy również Pani Izabeli 
Urbowskiej, pod okiem której dzieci już 
drugi raz odnoszą sukcesy w tym pre-
stiżowym konkursie.
To wielki sukces laureatów i wielka ra-
dość ich “plastycznego” opiekuna.

Izabela Urbowska

ponowny sUkces Uczniów z choczewa w  japonii
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Gminna biblioTeka pUbliczna w choczewie
23 maja – spotkanie z cyklu Nasza 

Gmina Czyta Dzieciom, które odbyło 
się pod hasłem: „Tupcio Chrupcio myje 
zęby”. Uczestniczyli w nim uczniowie 
klasy Oa SP w Choczewie oraz dzieci 
ze Świetlicy w Kopalinie wraz z Panią 
Sylwią Oleszek, opiekunem świetlicy, 
a zawodowo pielęgniarką. Pani Sylwia 
z dziećmi przeczytała swoim słucha-
czom książkę pt. „Tupcio Chrupcio. 
Dbam o zęby”, następnie na modelu 
szczęki demonstrowała technikę pra-
widłowego mycia zębów, a na koniec 
wszystkie dzieci robiły sobie prze-
pyszne i zdrowe szaszłyki owocowe. 
Dziękujemy Pani Sylwii, Przemkowi, 
Władziowi, dwóm Marysiom, Sandrze, 
Igorowi i Malwinie za przeprowadze-
nie spotkania, a klasie 0a i Pani Kasi za 
przybycie i uczestnictwo.

30 maja Prezes Stowarzyszenia STEK 
„Wspólna Przyszłość” Pan Michał Bian-
ga oraz Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Choczewie Pani Beata Żuk 
wręczyli nagrody laureatom Konkursu 
„Najpiękniejsza moja Mama”. Nagrody 
ufundowało stowarzyszenie STEK oraz 
biblioteka. Dodatkowo jedną z nagród 

były kolorowe i pachnące warsztaty 
slime, ufundowane i przeprowadzone 
przez Kreatywne Animacje. Dziękuje-
my i gratulujemy zwycięzcom Konkur-
su.

Również 30 maja w naszej bibliotece 
odbył się wieczorek z poezją. Niespo-

dzianką spotkania były występy Pana 
Rafała Reszki- iluzjonisty i Pani Marii 
Zmijewskiej- Mikoś, utalentowanej 
artystki, której pasją jest wycinankar-

stwo. Głos zabrały również Panie Tere-
sa Wierska i Anita Orzechowska, które 
zaprezentowały zebranym swoje wier-
sze. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przybyli na wieczorek. Miło nam 
było gościć zwłaszcza przedstawicieli 
choczewskich władz: Wicewójt Panią 
Annę Kosno oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Krzysztofa Łasińskie-
go.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspar-
li akcję Zaczytani.org. W tym roku uda-
ło się zebrać 220 książek, które zasilą 
szpitalne biblioteki. Transport książek 
do punktu zbiorczego w Gdyni zorga-
nizowała Pani Dorota Bianga, której 
należą się za to wielkie podziękowania!

Z okazji Dnia Dziecka nasza bibliote-
ka zorganizowała loterię fantową dla 
małych czytelników. Dodatkowo tak 
się złożyło, że właśnie tego dnia do 
naszego księgozbioru trafiły nowości 

dla najmłodszych, a wśród nich Świnka 
Peppa, Piżamersi, Psi patrol oraz Blaze 
i megamaszyny. Zapraszamy do wypo-
życzania.

12 czerwca – Najlepsi czytelnicy 
kończącego się roku szkolnego otrzy-
mali swoje nagrody. Wręczyli je Wójt 
Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka 
oraz Kierownik Biblioteki Pani Beata 
Żuk. Gratulujemy i życzymy udanych, 
zaczytanych wakacji!

14 czerwca gościliśmy w naszej bi-
bliotece Panią Klaudię Lewandowską- 
team leaderkę w Avon, która prze-
prowadziła warsztaty kosmetyczne 
pn. „Piękno jest w Tobie. Dziękujemy 
wszystkim Paniom, które przybyły na 
to spotkanie. Było bardzo miło, weso-
ło, kolorowo.

Czerwiec przyniósł nam kilka bardzo 
sympatycznych niespodzianek. Jedną 
z nich były odwiedziny Pani Longiny 
Wysockiej, prezes Stowarzyszenia Ar-
tystów Plastyków „Pasja” z Wejherowa, 
która podziękowała nam za współpracę 
i podarowała piękny kalendarz. Z kolei 
13 czerwca zakończył się projekt ZSP 
w Choczewie pn. „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury”, za który również 
nasza biblioteka otrzymała podzięko-
wanie. Miło nam współdziałać z tak 
wspaniałymi partnerami.
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bal seniora
18 maja po raz 13 odbył się Gminny 

Bal Seniora. W trakcie tej niezwykle 
przyjemnej uroczystości odbyło wrę-
czenie pamiątkowych medali i listów 
gratulacyjnych za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Seniorzy świetnie się ba-
wili, tańcząc i śpiewając. Dla dobrego 
nastroju przygrywał zespół muzyczny 
„Overton”. W trakcie imprezy mogliśmy 
obejrzeć występy uczniów z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie 
i Choczewie, oraz występ muzyczno-
-taneczny słuchaczy Choczewskiego  
Uniwersytetu III Wieku. 

Wszystkim Jubilatom serdecznie gra-

tulujemy!
JUBILACI - BAL SENIORA 2019

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego:
– Helena i Andrzej Kupczyk
– Stanisława i Tomasz Bartosiewicz
– Rosemaria i Stanisław Oleszek
– Barbara i Fryderyk Dobrzyńscy

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego:
– Teresa i Bolesław Belińscy
– Zofia i Marian Dębogórscy
– Maria i Rajmund Formella
– Irena i Franciszek Kożyczkowscy
– Eugenia i Józef Majtacz

– Maria i Winicjusz Natoniewscy
– Regina i Izydor Pokuć
– Ewa i Karol Suscy
– Teresa i Miłosław Wierscy
– Genowefa i Leon Wrońscy
– Irena i Jerzy Zaczek
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FesTiwal dworów i paŁaców póŁnocnych kaszUb

W dniach 01 - 02 czerwca 2019 r. 
w 13 dworach i pałacach położonych 
na szlaku „Dworów i Pałaców Północ-

nych Kaszub” odbył się festiwal kultury 
i sztuki. Na terenie Gminy Choczewo 
mogliśmy zwiedzać „Pałac pod czerwo-
nym bukiem” w Borkowie Lęborskim, 
Pałac Ciekocinko, dworek „Pod lipami” 
w Gościęcinie, Folwark w Jackowie, 
dworek w Kurowie, pałac w Zwarto-
wie. W ramach festiwalu, organizatorzy 
przygotowali wystawy, koncerty, degu-
stacje i wiele innych atrakcji takich jak 
np. nocne zwiedzanie tajemniczych za-
kątków pałaców, które nie są dostępne 
na co dzień. 

XXViii pomor-
skie aGro-TarGi, 
pomorska wy-
sTawa zwierząT 
hodowlanych 
w lUbaniU

W Lubaniu koło Kościerzyny, 
w dniach 1 – 2 czerwca 2019 roku 
odbyły się POMORSKIE AGRO TAR-
GI. Coroczna impreza poświęcona rol-
nikom, ich pracy oraz perspektywom 
rozwoju rolnictwa. Nieodłącznym ele-
mentem targów była Pomorska Wysta-
wa Zwierząt Hodowlanych. Jak co roku 
Choczewianie uczestniczyli w targach 
podziwiając zwierzęta, owoce, maszy-
ny rolnicze, oraz kosztując wspaniałych 
potraw w akompaniamencie muzyki.

iV pomorski piknik rowerowy pTTk
25 maja to dzień, który był w Gmi-

nie Choczewo świętem rowerzystów. 
Miłośnicy dwóch kółek spotkali się 
po raz czwarty aby wziąć udział w Po-
morskim Pikniku Rowerowym, którego 

organizatorem było Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajoznawcze im. 
Mariana Czyżewskiego oraz Gmina 
Choczewo. Piknik był podzielony na 
dwie wycieczki rowerowe z podzia-
łem na wiek uczestników. Rowerzyści 
w trakcie przejazdu zostali zapoznani 
z napotkanymi na trasach elementami 
krajoznawczymi godnymi obejrzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem dworów 
i pałaców występujących na terenie 
Gminy Choczewo. Uczestnicy otrzymali 
punkty niezbędne do zdobycia odznaki 
„Dwory i Pałace Północnych Kaszub”. 
W przerwie wycieczki zostało zorgani-
zowane ognisko w Folwarku Jackowo. 

Na finał tej rowerowej przygody na te-
renach Obiektów Sportowych w Cho-
czewie, odbyły się konkursy z nagroda-
mi połączone z poczęstunkiem.
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balTica

Od 21 maja do 09 czerwca 2019 r. 
trwała 10 edycja zawodów jeździec-
kich Baltica Spring Tour 2019. Tra-
dycyjnie ta ogólnoświatowa impreza 
zlokalizowana była w Stadninie Koni 
w Ciekocinku. Jak zwykle organizato-
rzy udowodnili, że pomimo trudności, 
które niesie z sobą koordynacja tak 

potężnego wydarzenia, jakość pozosta-
je niezmiennie na wysokim poziomie. 
Zawody jeździeckie są głównym ele-
mentem Baltici, lecz ponadto w Cie-
kocinku każdy znajdzie przestrzeń dla 
siebie. Wśród tegorocznych atrakcji, 
poza naturalnie występującymi walora-
mi otoczenia, goście mogli zrelaksować 
się w strefie klubowej, w przypałaco-

wym parku wśród kojącej zieleni, dla 
melomanów niespodzianką był koncert 
Doroty Miśkiewicz, dla smakoszy sto-
iska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Gminy Choczewo, dla koniarzy stoiska 
ze sprzętem jeździeckim, dla dzieci 
warsztaty i wiele innych atrakcji, które 
z pewnością były dodatkowym atutem. 

bieG ii wieŻe
15.06.2019 r. na terenie Gminy Cho-

czewo odbyła się IV edycja Biegu II 
Wieże. W tegorocznej edycji pobiegło 
120 zawodników. Pierwszy na mecie 
był Piotr Pobłocki z czasem: 53 min. 51 
sek. Kolejne miejsca na podium zajęli: 

2. Maciej Kwarta, 
3. Arkadiusz Siadak,
 w kategorii kobiet: 
1. Maria Maj-Roksz, 
2. Beata Wagner, 
3. Joanienka Kujawska-Frejlich. 

Jak co roku w biegu wzięli udział 
mieszkańcy gminy Choczewo oraz le-
śnicy i ranking prezentuje się na stepu-
jąco: 

Najszybsza mieszkanka Gminy Cho-
czewo - Małgorzata Damaszk.

Najszybszy mieszkaniec Gminy Cho-
czewo - Patryk Posański, 

Najszybsza leśniczka -Małgorzata Jo-
pek.

Najszybszy leśnik - Piotr Grzonka.
Organizatorem Biegu II Wieże było 
Nadleśnictwo Choczewo, Gmina Cho-
czewo, Solidarność. Sponsorem tego-
rocznej edycji Biegu Dwie Wieże była 
Spółka PGE EJ 1 sp. z o.o., która jest 
realizatorem Programu Świadomie 

o Atomie. Dofinansowanie zostało 
przyznane w ramach Programu Wspar-
cia i Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. 
https://pgeej1.pl/, https://swiadomie-
oatomie.pl/
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FloTa Gdynia
09.06.2019 r. - kolejny wyjazd na za-
jęcia ze strzelectwa sportowego na 
strzelnicę Wojskowego Klubu Sporto-
wego „Flota” Gdynia. Celem uatrakcyj-
nienia zajęć na Choczewskiej strzelni-
cy, oraz dla polepszenia umiejętności 
osób uczęszczających na lekcje, raz 
w miesiącu organizowany jest wyjazd 
do Gdyni. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy. Zajęcia są 
bezpłatne.

podsUmowanie kilomeTrów dobra
W sobotę 2 czerwca na terenie Cho-

czewskich Obiektów Sportowych zo-
stał przeprowadzony Finał Choczew-
skich „Kilometrów Dobra”. Spotkanie 
rozpoczęło się od przemówień zapro-
szonych na tę okazję gości reprezen-
tujących najważniejsze gminne insty-
tucje, między innymi Pani wicewójt 
i dyrektorów szkół oraz przedstawicie-
la PGEJ1. Następnie rozpoczęto ukła-
danie pierwszych złotówek, do akcji 

przyłączyli się przedstawiciele gmin-
nych instytucji oraz wszyscy zgroma-
dzeni goście. Podczas finału wystąpiły 
dzieci z sołectwa Kopalino, wielopo-
koleniowa grupa taneczna składająca 
się z słuchaczek UTW Choczewo oraz 
uczennic Szkoły w Choczewie zapre-
zentowała kilka choreografii, wystąpił 
także chór UTW Choczewo. Ponadto 
odbyły  się występy zaproszonych na 
tą okazję artystów tj. koncert Orkiestry 
OSP Wierzchucino oraz Jana Dorana 
a także występ gości z UTW Lębork. 
Dodatkowymi atrakcjami było stoisko 
stowarzyszenia Magnolia, na którym 
można było skosztować różnych rodza-
jów herbaty, dowiedzieć się o kulturze 
jej picia oraz o jej pozytywnym wpły-

wie na nasze zdrowie. Na stanowisku 
przygotowanym przez gospodynie 
wiejskie z gminy Choczewo można było 
spróbować lokalnych dań. Przez całe 

spotkanie towarzyszyły nam animator-
ki z „Wesołego Latusia”, które w kre-
atywny sposób umilały czas zebranym 
na finale dzieciom. Nie zabrakło także 
pokazu motorów, który zapewnili nam 
miłośnicy tych pojazdów z klubu EN-
DURO Wierzchucino. Zwieńczeniem 
całego spotkania był specjalny, mię-
dzypokoleniowy występ chóru Cho-
czewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, który wspólnie z wszystkimi 
zebranymi podczas finału ludźmi do-

brej woli, zaśpiewali przygotowaną na 
tą okazję piosenkę. Stowarzyszenie 
CDS będące podmiotem prowadzącym 
Choczewski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przyłączyło się do Kilometrów 
Dobra ponieważ nasze dotychczasowe 
działania oraz ich rezultaty pokazują, że 
warto stawiać wysoko poprzeczkę. To 
stanowi dla nas największą motywa-
cję. Jednak aby praca wykonana w ra-
mach UTW oraz innych realizowanych 
przez nas projektów miała sens, musi-
my stworzyć przestrzeń do wspólnego 
działania, także seniorów i młodzie-

ży. Przypomnijmy, że używając słowa 
przestrzeń mamy na myśli stworzenie 
Centrum Integracji i Aktywizacji Mię-
dzypokoleniowej Gminy Choczewo. 
W tym celu w ramach przeprowadzo-
nej kampanii pokonaliśmy wiele me-
trów dobra. Jako gmina posiadająca ok. 
56000 mieszkańców na dzień dzisiej-
szy udało nam się zebrać 18492,26 zł. 
Uważamy to za duży sukces i jesteśmy 
dumni z mieszkańców oraz przedsię-
biorców gminy Choczewo, którzy przy-
łączyli się do tej inicjatywy.
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25 maja na lubiatowskiej plaży spo-
tkali się sympatycy Nordic Walking 
aby uczestniczyć w Wielopokolenio-
wym Marszu. Chłodna nadmorska bry-
za przegoniła uczestników, ale to nie 
przeszkadzało w dobrej zabawie i inte-
gracji. Organizatorem wydarzenia było 
stowarzyszenie Carpe Diem Semper 
oraz Gmina Choczewo.

nadbaŁTycki wielopokoleniowy marsz
nordic walkinG

choczewski FinaŁ kilomeTrów dobra
Tytułem wstępu kilka słów o mię-

dzynarodowej kampanii dobroczynnej 
przy okazji Choczewskiego finału Kilo-
metrów Dobra. Polska inicjatywa, jedy-
na, w której co roku mogą brać udział 
organizacje z całego świata. Pomysło-
dawcą jest Robert Kawałko, prezes 
Polskiego Instytutu Filantropii. Mecha-
nizm kampanii, sprawia, że organizacje 
pozarządowe uzyskują pieniądze na 
realizację swoich celów, a także budują 
swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją 

sprawność. W okresie 5 lat do funda-
cji i stowarzyszeń trafiło już ponad 4,5 
mln zł na realizację 185 projektów. Ki-
lometry Dobra funkcjonują w oparciu 
o współpracę samorządów, organizacji 
pozarządowych i biznesu. Kampania 
aktywizuje lokalne społeczności do 
działania dla wspólnego dobra. Pienią-
dze zbierane są na różne cele społeczne 
i wspierają m.in. edukację, bezpieczeń-
stwo, ekologię, sport, kulturę, ochronę 
zdrowia. W Gminie Choczewo akcja 

została objęta patronatem Gminy Cho-
czewo i Wójta Gminy Choczewo Wie-
sława Gębki. Finał 6 edycji Kampanii, 
która rozpoczęła się 1 marca, odbył się 
2 czerwca 2019 r. na terenie Gminnych 
Obiektów Sportowych. Dziękujemy 
Stowarzyszeniu Carpe Diem Semper 
oraz Choczewskiemu Uniwersytetowi 
III Wieku za zaangażowanie i promocję 
tego szczytnego projektu.

Klub sportowy „Milan” Choczewo zaprasza dzieci w wieku
 od lat 4 wraz z rodzicami na zajęcia piłkarskie.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 16:30
 na boisku przy zespole szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie.

Oferujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską, dobrą atmosferę, profesjonalny sprzęt
 oraz super zabawę. Nasze zajęcia to nie będzie tylko szkolenie umiejętności piłkarskich,

 ale także możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu w grupie rówieśników. 
Wszelkie informacje uzyskają państwo pod wskazanymi numerami telefonu.

MARIUSZ Góźdź: 601 263 750
ANdRZEJ KOŃ: 603 440 301

RAFAŁ LESSNAU: 661 115 019
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Czy zdjęcia publicznie udostępnione 
na Facebooku i Instagramie wciąż są 
nasze?  Czy możemy publikować zdję-
cia, na których są inne osoby? Na co się 
zgadzamy korzystając z portali społecz-
nościowych?

Regulaminy portali społecznościo-
wych (po akceptacji przez użytkowni-
ka są formą umowy) określają prawa 
i obowiązki użytkownika i właściciela 
serwisu. Jednak w przeciwieństwie do 
typowych umów, których treść uzgad-
niana jest przez zainteresowane strony, 
tu reguły są niejako „narzucane” przez 
właściciela serwisu. Brak możliwości 
modyfikacji regulaminu może wzbu-
dzać przekonanie, że jedynym wybo-
rem, jakiego może dokonać przyszły 
użytkownik jest albo akceptacja regu-
laminu, albo rezygnacja z korzystania 
z serwisu.

Analiza regulaminów Facebooka i In-
stagrama, pokazuje jednak, że ich użyt-
kownicy nie są całkowicie pozbawieni 
wpływu na to, co dzieje się z mate-
riałami, które w nich umieszczają.  Po 
pierwsze użytkownik jest właścicie-

lem umieszczanych w serwisie treści 
i może dzięki ustawieniom prywatności 
określać osoby, dla których będą one 
widoczne.  Zgodnie z regulaminem In-
stagrama - serwis nie rości sobie praw 
własności do treści przesyłanych przez 
użytkowników.

Warto jednak pamiętać, że udo-
stępnienie treści, jako publicznej jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na korzystanie z niej przez innych 
użytkowników, nie tylko naszych zna-
jomych. Jeżeli zatem udostępnimy pu-
blicznie nasze zdjęcie, musimy liczyć się 
z tym, że utracimy kontrolę nad dalszym 
jego rozpowszechnianiem i sposobem 
wykorzystania. Nawet skasowanie 

zdjęcia może okazać się nieskutecznym 
sposobem usunięcia go z sieci, bo foto-
grafia mogła już zostać wcześniej przez 
kogoś pobrana.

Zakres wykorzystania publicznie 
udostępnionych zdjęć nie jest jednak 
nieograniczony. Korzystanie z fotogra-
fii w sposób naruszający przepisy usta-
wy karnej, powodując np. zniewagę czy 
zniesławienie, może skutkować pocią-
gnięciem do odpowiedzialności karnej. 
Podobnie – gdy wykorzystanie mate-
riałów umieszczonych w sieci będzie 
stanowić naruszenie dóbr osobistych 
(np. dobrego imienia), może skutko-
wać odpowiedzialnością przewidzianą 
przez Kodeks cywilny.

Cały artykuł przygotowany przez 
prawniczkę Sarę Dobrzańską na 
stronie Fundacji Legalna Kultu-
ra - https://www.legalnakultura.
pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-
-praktyce/news/2740,na-co-sie-
zgadzamy-korzystajac-z-portal i -
spolecznosciowych.

na co się zGadzamy korzysTając z porTali 
spoŁecznoŚciowych?

wyjazd do Gdańska
18.06.2019 r. - wyjazd Koła Emery-

tów i Rencistów do Europejskiego Cen-
trum Solidarności i Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.
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Hasło krzyżówki z nr 5 (230) Wie-
ści Choczewskich brzmi „MIERZEJA 
SARBSKA”

Prawidłowe rozwiązania nadesłali:
Norbert Owczarzak, Anna Owcza-
rzak, Małgorzata Stasiak, Zofia Gó-
recka, Barbara Skrzypkowska, Mar-

tyna Jankowska, Patrycja Tarnowska, 
Bronisław Świątek, Marzena Płotka, 
Klaudiusz Glowienke, Hanna Kowal-
ska, Agata Zabłotnia, Ewa Cielecka, 
Zdzisława Milewska, Patrycja Drewa.

Zwycięzcą krzyżówki w drodze lo-
sowania została Pani Barbara Skrzyp-

kowska, której gratulujemy.
Dziękujemy Alicji za wylosowanie 

zwycięzcy. Dziękujemy też wszyst-
kim, którzy wzięli udział w zabawie 
i  zapraszamy do udziału w kolejnych.


