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DOŻYNKI GMINNE
08 września 2019 roku w trakcie
Gminnego Święta Plonów nie tylko
dziękowaliśmy rolnikom za ich ciężką
pracę, ale jednocześnie wykorzystaliśmy ten dzień na podsumowania, spotkania i wspólną zabawę.

Z szacunkiem złożyliśmy w Kościele Parafialnym w Choczewie dziękczynienie za plony i w asyście orkiestry w barwnym korowodzie, pośród
ozdobnych słomianych wianków przemaszerowaliśmy na teren Gminnych
Obiektów Sportowych, gdzie tradycyjnie został podzielony chleb. Po uroczystym otwarciu dożynek i przywitaniu
gości, przyszedł czas na występ kaszubskiego zespołu pieśni i tańca „Sierakowice - barwny i pełen życia występ
wprawił publiczność w radosny nastrój.
Swoje talenty zaprezentowali także
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie. Atrakcją były
także zawody strażackie, oraz turniej

strzelecki. Rozstrzygnięto również konkursy: „Piękna Wieś” i „Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy”. Wystąpiło trio
gitarowe oraz Zespól wokalny Choczewskiego Uniwersytetu III Wieku.
Nie zabrakło także przemówień zaproszonych gości. Wśród atrakcji dla dzieci był dmuchany plac zabaw, karuzela
i warsztaty garncarskie.
Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz
Stowarzyszeń z terenu Gminy Choczewo, ale również gości spoza naszego
powiatu, były wielką atrakcją i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Szczególną uwagę zwracała wystawa
płodów rolnych, przygotowana, jak co
roku z dbałością o detale, która podkreślała ideę Święta Plonów i prezentowała dary ziemi doglądane i uprawiane przez rolników z niemałym trudem.

Były również traktory, kuchnia polowa,
serwująca grochówkę, oraz pyszny catering z „Doliny Charlotty”. Wracając
do części artystycznej warto również
wspomnieć ciekawy zespół muzyki

dawnej „Góra Trolla”, prezentujący oryginalny żywiołowy styl, nawiązujący do
korzeni słowiańskiej kultury. Na cho-

czewskiej scenie pojawił się również
kabaret „Weźrzesz”, który znakomicie
nastroił publiczność w oczekiwaniu na
gwiazdę wieczoru – Mesajah. Występ
zgromadził sporą publiczność, a zespół
zakołysał Choczewem i przekazał sporą
dawkę pozytywnej energii. Po występie mogliśmy obejrzeć spektakl ognia i
dźwięku, a najwytrwalsi mogli odjechać
muzycznie „Audi w LPG”, wraz z zespołem „Faster”.

Sponsorem wydarzenia Gminne
Święto Plonów była Spółka PGE EJ
1, realizator programu edukacyjnego
„Świadomie o atomie” www.pgeej1.pl,
www.swiadomieoatomie.pl.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy stworzyli to wyda-

Ale przede wszystkim „Dziękujemy
za nasz chleb powszedni”.

rzenie, i którzy bezinteresownie pomagali, wspierali, poświęcili swój czas,
użyczyli swój sprzęt, i uśmiechali się do
każdej chwili, w której tworzona była
dożynkowa wizja. Kto pomógł wie, że
podziękowania płyną właśnie do niego...

Trzeba podziękować
W niedzielę, 8. września, ponieśliśmy
przed ołtarz symboliczne dary ziemi,
by podziękować za tegoroczne zbiory.
Dożynki to jedno z obowiązkowych
wydarzeń w kalendarzu gminnym. To
przecież stara tradycja, której hołdowali nasi przodkowie, to dziękczynienie
za rzecz w naszym życiu podstawową,
za chleb, który powstaje dzięki trudnej pracy wielu ludzi. Zanim trafi na
stół właśnie w takiej postaci przechodzi długą drogę od zasiewu do zbioru
ziarna. Jest to produkcja ryzykowna, bo
w dużym stopniu zależy od kaprysów
natury i plony bywają różne. Za to co
się urodzi trzeba jednak podziękować
i szanować pracę tych, którzy żywność
produkują.
A potem przychodzi czas świętowania, czyli dożynki, które także ktoś musi
przygotować. I za ten właśnie wysiłek
chciałbym podziękować tym, którzy
przyczynili się do tego, że mogliśmy
wspólnie się bawić. Dziękuję zatem
głównie reżyserkom całości wydarzenia: paniom Ewelinie Witkowskiej,
Agnieszce Szemiot oraz Wioli Wójcik,
które wykonały ogromną pracę, dbając

o szczegóły imprezy (myślę ,że uczestnicy dostrzegli te misterne elementy
dekoracyjne towarzyszące dożynkom)
oraz całemu zespołowi pracowników,
którzy krzątali się, by wszystko przebiegało sprawnie, a wśród nich prym wiedli
Tomek Lorek i Marta Borowiec. Podziękowania należą się także pięknej parze
dożynkowych starostów: pani Nicole
Swinarskiej oraz panu Mateuszowi Czai
- młodym ludziom, którzy odważyli się
swój los związać z trudną pracą rolnika. Oprawa tegorocznej mszy św. była
także niezwykła. Wzięli w niej udział
wszyscy proboszczowie parafii z gminy
Choczewo, a także ksiądz senior Antoni Duszyk oraz ksiądz wikary Damian.
Za aktywny udział i współpracę na każdym etapie przygotowań związanych z
udziałem Kościoła serdecznie dziękuję
księdzu proboszczowi parafii Choczewo Wojciechowi Szmeichelowi.
Od kilku lat zajmuję się wraz z rodziną przygotowaniem wystawy płodów
rolnych. Mamy się w gminie czym pochwalić, ale nie wszyscy chcą swoje
osiągnięcia pokazywać. Stąd też i urządzenie wystawy niekoniecznie jest

zadaniem prostym. Radzimy sobie, bo
mamy grono ludzi, na których zawsze
można liczyć, że pomogą. Chciałbym
więc serdecznie podziękować zwłaszcza tym niezawodnym: Jasiowi Krawczykowi, Leszkowi Bobkowskiemu,
Eli Błażejewskiej, Iwonie i Andrzejowi Majtaczom, Teresie Lademan, jak
również Marzenie Drewa-Kierznikiewicz, Marzenie Górnisiewicz, Bożenie
i Henrykowi Wzorkom, Gieni Kramek,
a także i tym anonimowym darczyńcom, którzy podziękowań publicznych
nie chcieli. Całej wystawy nie byłoby
jednak gdyby nie pomoc, ale przede
wszystkim pasja Stasia Łaszewskiego.
Był pomocny o każdej porze, w każdej
sytuacji i każdemu kto wsparcia potrzebował.
Podziękowania
także
składam
wszystkim tym, którzy choćby w małej części przyczynili się do uświetnienia Święta Plonów. Mam nadzieję,
że uczestnicy docenili Wasz trud i byli
z imprezy zadowoleni.
Krzysztof Łasiński

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

722 02 49 10
wiesci1@gmail.com
Siedziba redakcji:
Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
Wydawca: Urząd Gminy Choczewo
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Wszystkich nas poruszył dramat jaki spotkał mieszkańców jednego
z domów w Choczewie. W takich sytuacjach potrzebna jest wszechstronna
pomoc poszkodowanym. Czy mogą liczyć na wsparcie Gminy?
Wójt W. Gębka: Krążą różne spekulacje
dotyczące przyczyn zawalenia się części
bloku mieszkalnego w Choczewie. Chciałbym poinformować, że sprawą zajęła
się prokuratura, która wyjaśni faktyczną
przyczynę eksplozji. Gmina natomiast już
w dniu zdarzenia włączyła się w pomoc
poszkodowanym mieszkańcom. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował zasiłki do wypłaty, a teren wokół
zawalonego budynku został ogrodzony
i zabezpieczony. Na miejsce zdarzenia
przybyły wszystkie właściwe służby,
które prowadziły skrupulatne czynności
zgodnie z procedurami i swoimi kompetencjami. Trwały one dość długo, ale były
konieczne. Serdecznie dziękuję za pomoc
udzieloną przy porządkowaniu terenu
osadzonym z ODKSW w Zwartowie, pracownikom stołówki z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, właścicielom Restauracji
„Pod Kasztanem” oraz Państwu Ewie i Karolowi Łucom za przygotowanie posiłków
dla prowadzących prace zabezpieczające
i wyjaśniające w dniu zdarzenia. W porozumieniu z przedstawicielami poszkodowanych podjęliśmy inicjatywę utworzenia konta pomocowego dla mieszkańców
zniszczonego bloku. Wnioskodawcą założenia konta jest Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”,
które czeka jeszcze na formalne zezwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej.
Po jego uzyskaniu numer konta zostanie
podany do wiadomości, a media zaoferowały swoją pomoc przy jego rozpropagowaniu. Sądzę, że w obliczu takiego
nieszczęścia uda się pozyskać darczyńców, a wielu mieszkańców także chętnie
wesprze poszkodowanych.
W.W.: Wrzesień to początek budowania budżetu na rok przyszły. Czy zanosi się na przyspieszenie inwestycyjne
w Gminie?
Wójt W. Gębka: Mieszkańcy pytają
o różne inwestycje, które będą realizowane w Gminie. Przygotowując się do nadchodzącego kryzysu, chcemy dokończyć
wszystkie trwające inwestycje, ale póki
co ostrożnie podchodzimy do rozpoczynania kolejnych, co nie oznacza, że ich
nie planujemy. Niestety na skutek zmiany

ustawy straciliśmy wpływ z podatków za
kabel energetyczny przebiegający przez
naszą Gminę co skutkuje brakiem wpływu miliona złotych do budżetu. Nie wiemy również jak będzie wyglądać sytuacja
szkolnictwa, ile i komu będziemy w stanie
przeznaczyć pieniędzy. Prosiłbym mieszkańców o wyrozumiałość, gdyż realizacja
wielu założeń, które zadeklarowaliśmy
może stanąć pod wielkim znakiem zapytania, ze względu na nieprzewidziany
ubytek w budżecie na łączną kwotę ok.
2 mln złotych. Również zostaliśmy zaskoczeni i postawieni pod ścianą, lecz
musimy zmierzyć się z tym problemem
i sprostać oczekiwaniom mieszkańców.
W takiej sytuacji naturalną rzeczą jest,
że musimy zrewidować swoje plany
i w sposób racjonalny dokonać rozsądnego podziału środków, które mamy do
dyspozycji.

darzenia. Jestem wdzięczny za dbałość
o szczegóły, cała trasa korowodu przystrojona została słomianymi wiankami, Gminne Obiekty Sportowe również
udekorowane były w spójnym klimacie.
Przepiękny ciągnik przed Urzędem Gminy, oraz wiele innych drobiazgów, które
sprawiły, że były to najładniejsze dożynki
w trakcie mojej 9-letniej kadencji. Dziękuję starostom dożynkowym, sołtysom
za wieńce, Kołom Gospodyń Wiejskich,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stowarzyszeniom
za przygotowanie stoisk, Uniwersytetowi III Wieku oraz Zespołom Szkolno-Przedszkolnym z Choczewa i Ciekocina
za występy, lokalnym artystom, strażakom za zorganizowanie zawodów, kuchni szkolnej za przygotowanie posiłków,
pracownikom technicznym za utrzymanie porządku w trakcie imprezy, Eugeniuszowi Langa i Krystianowi Węsce za

W.W.: Za nami Gminne Dożynki.
Świętowaliśmy hucznie choć rolnicy
powiadają, że bywały lata, gdy zbiory
były bogatsze…

udostępnienie ciągników, Katarzynie Stawickiej za bryczkę, wozy i konie, Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej,
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz scholi
Genezareth za oprawę muzyczną w trakcie mszy dożynkowej, orkiestrze dętej
z Wierzchucina, księżom proboszczom
za odprawienie mszy i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji. Jestem
zbudowany faktem, że tak wielu ludzi
zaangażowało się w przygotowanie naszego wspólnego święta. Dziękuję także
wszystkim uczestnikom Dożynek – bez
Waszej obecności całe wydarzenie straciłoby rację bytu. To przecież było przede
wszystkim Wasze święto.

Wójt W. Gębka: Zapewne rolnicy wiedzą co mówią. Pracują ciężko, a każdy za
swoją pracę chciałby mieć godziwą zapłatę. Wszyscy wiemy, że na wysokość zbiorów duży wpływ ma sytuacja pogodowa,
a ta ostatnio rolników nie rozpieszcza.
Trzeba jednak cieszyć się z tego co udało
się zebrać, a więc i świętować trzeba.
Chciałbym bardzo podziękować całej
ekipie, która zorganizowała dożynki; pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim
zaangażowanym w realizację tego wy-
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WIEŚCI Z SOŁECTW

SOŁECTWO BORKOWO LĘBORSKIE – FESTYN RODZINNY
„DLA MILENKI”
25 sierpnia w Sołectwie Borkowo
Lęborskie odbył się Festyn rodzinny,
z którego dochód przeznaczony był na
leczenie Milenki.
Podczas Festynu odbył się między
innymi marsz nordic-walking, konkurs
na najlepsze ciasto i pokaz pierwszej
pomocy. Najmłodsi mogli bawić się
z animatorami oraz na dmuchanym
placu zabaw. Ponadto wystapił Zespół

wokalny Choczewskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i Zespół Live Band.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację oraz tym,
którzy pomogli Milence! Serdeczne podziękowania dla Pani Teresy Lademan
za zorganizowanie festynu i pomoc dla
Milenki.

SOŁECTWO STARBIENINO
„WIOSŁOWIANIE”

31.08.2019 roku na Jeziorem Choczewskim miały miejsce zawody ka-

jakarskie oraz Festyn „WioSłowianie”.
Była to już druga edycja zawodów.
Pierwsze zawody, w roku 2018 odbyły

s. 6 				

się we wrześniu. Podobnie jak rok temu
organizatorem było Sołectwo Starbienino i Gmina Choczewo.
W ciągu roku w sołectwie udało się

formalnie zarejestrować Stowarzyszenie „Gród Słowiański - Osada Starbienino” oraz pozyskać dofinansowanie
na rozwój młodych stowarzyszeń, co
zaowocowało organizacją zawodów
i dało możliwość zapewnienia wielu
atrakcji. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków
Programu FIO Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

				

		

Dzięki wzajemnej współpracy udało
się stworzyć podczas Zawodów i Festynu wyjątkowy klimat.
Serdeczne podziękowania dla Strażaków z OSP Choczewo, za czuwanie
nad bezpieczeństwem uczestników, dla
Nadleśnictwa Choczewo za wsparcie
i życzliwość. Dziękujemy również Kołom Gospodyń Wiejskich, Animacjom

„Wesoły Latuś” oraz PGE EJ1 za pomoc
w organizacji zawodów.
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FESTYN
17 sierpnia 2019 r. na boisku w Lublewie odbył się Festyn rodzinny dla
mieszkańców Sołectwa Starbienino.
Podczas Festynu dzieci bawiły się na
dmuchanym placu zabaw i z animatorkami. Dla wszystkich była loteria z nagrodami i gorące kiełbaski z ogniska.
Naszymi sponsorami, którym serdecznie dziękujemy, byli: Mirosława
i Eugeniusz Langa, Andrzej Majtacz,
Marcin Langer, Michał Zielaskiewicz,
Bartosz Kleysa, Arkadiusz i Angelika
Lewandowscy, Paweł Patok, Przemysław Juchno, Marta Lewandowska,
Animacje „Wesoły Latuś”, PGE EJ 1,
Urząd Gminy Choczewo.

Ponadto dziękujemy Paniom: Gosi
Walczak, Gabrieli Patok i Kindze Bank

za upieczenie ciast, a Panom: Jarosławowi Krampikowskiemu i Markowi
Formeli za pomoc w przygotowaniu
Festynu.

Piękna Wieś Pomorska 2019
Wśród wyróżnionych w tegorocznej
edycji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” znalazło się Sołectwo Borkowo Lęborskie, a najpiękniejszą zagrodą w całym Powiecie Wejherowskim
zostało gospodarstwo Państwa Iwony
i Andrzeja Majtaczów również z Borkowa.
Gratulujemy!!!

DOŻYNKI POWIATOWE
15 września 2019 roku w Bożympolu
Wielkim, odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, w trakcie których 2 wieńce dożynkowe z Gminy Choczewo,
przystąpiły do konkursu na szczeblu
powiatowym w kategoriach: wieniec
tradycyjny (Sołectwo Kierzkowo) i wieniec niekonwencjonalny (Sołectwo

Choczewko). Szczególnie gratulujemy
Sołectwu Kierzkowo, które otrzymało wyróżnienie z rąk Starosty Powiatu
Wejherowskiego. Jednocześnie składamy serdecznie podziękowania dla
Rodziny Państwa Piotrowskich z Kierzkowa za reprezentowanie Sołectwa
Kierzkowo i Gminy Choczewo.
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
WITAJ SZKOŁO!

Wakacje dobiegły już końca. Tym samym zakończył się czas swobody i zabawy.
Drugiego września dzieci na nowo
wróciły do naszej szkoły, która po dwumiesięcznej przerwie znów zaczęła tętnić życiem.

Ten dzień rozpoczął się uroczystą
Mszą Św. w intencji uczniów i nauczycieli, którą odprawił Ksiądz Proboszcz
Krzysztof Szykowny. Po zakończonym
nabożeństwie dzieci przyszły do szkoły
na uroczysty apel inaugurujący nowy
rok szkolny 2019/2020.
Po wprowadzeniu pocztu flagowego
i odśpiewaniu hymnu państwowego,
uczniowie w sposób podniosły uczcili
80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej i oddali hołd poległym na polu
walki żołnierzom.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która serdecznie powitała uczniów,

nauczycieli oraz przybyłych na tę wyjątkową uroczystość gości. Kilka ciepłych słów skierowała w stronę dzieci

z przedszkola, bo przed nimi jeszcze
sporo lat nauki.
Przedstawiła też uczniom nowych
nauczycieli i zapoznała z planem pracy
szkoły na rok 2019/20.
Później głos zabrała Pani Wicewójt
Anna Kosno. Życzyła uczniom oraz nauczycielom dużo wytrwałości i owocnej pracy.
Po uroczystym powitaniu i zakończeniu czynności organizacyjnych Pani
Dyrektor ogłosiła rok szkolny 2019/20

za otwarty, po czym uczniowie wraz
z wychowawcami udali się do swoich
klas.
Trzeba nadmienić, że szkoła po wakacjach bardzo się zmieniła, ponieważ w czasie przerwy od nauki zostały odnowione niektóre sale lekcyjne
i przeprowadzono drobne remonty. Na
głównym korytarzu powstała szatnia.
Teraz uczniowie mogą przechowywać
swoje rzeczy w nowych, ładnych i kolorowych szafkach. Większość z nich
jest zamykana na kod. W ten sposób
uczniowie będą utrwalać też umiejętność kodowania.
To wszystko jest zasługą naszej Pani
Dyrektor, która stara się jak może, aby
uczniowie w naszej szkole czuli się najlepiej.
Myślimy, że dzięki tym wszystkim
zmianom dzieci z zapałem oraz ochotą wrócą do nauki i będą osiągać liczne
sukcesy, czego im z całego serca życzymy.
Tak więc WITAJ SZKOŁO!
A. Łuc

SPOTKANIE Z DZIELNICOWĄ W ZSP CIEKOCINO
bywania na drodze, klasy „0” - III, które
oglądały filmiki dot. bezpieczeństwa
podczas przechodzenia przez jezdnię,
poruszania się po niej oraz sytuacji
jak postępować, gdy coś nam zagraża.
Dodatkowo chętne dzieci wraz z Panią Policjant brały udział w scenkach
i odpowiadały na zadawane pytania.
Ostatnią grupą były klasy V - VIII, które
Dnia 13 września w naszej placówce odbyły się zajęcia profilaktyczne
z Dzielnicową Panią Anną Piankowską,
które miały na celu zwrócenie naszym
uczniom uwagi na bezpieczeństwo
podczas drogi do szkoły i do domu. Zajęcia odbyły się w trzech kategoriach
wiekowych: przedszkolaki, które poprzez zabawę poznawały zasady przes. 8 				

				

oprócz utrwalenia zasad bezpiecznego
poruszania się po drodze, brały udział
w warsztacie dot. profilaktyki uzależ-

nień, w tym cyberprzemocy.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani
Ani za przybycie i przeprowadzenie zajęć z naszymi uczniami.
A. D.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCZEWIE
„Przerwany marsz”
2 września, w dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20,
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie uczestniczyli w akcji polskich
organizacji i stowarzyszeń „Przerwany
marsz”.
Seniorzy pokolenia Dzieci Wojny wraz z dziećmi i młodzieżą naszej

beztroskie dzieciństwo.
Uczestnictwo osób starszych w rozpoczęciu roku szkolnego uzmysłowiło
uczniom, że edukacja w wolnym kraju
jest wartością, której na co dzień nie
doceniamy.
Dyrekcja ZS-P

szkoły wzięli udział w inauguracji roku
szkolnego i wspólnie odśpiewali hymn
państwowy. Udział w uroczystości był
symbolicznym nawiązaniem do przerwanego 1.09.1939 r. ich marszu do
szkół. Edukacja ówczesnych dzieci została brutalnie przerwana przez działania wojenne, a 6 lat okupacji zabrało

UCZYMY SIĘ NIE TYLKO W SZKOLE „EDUKACJA MORSKA”
Szaleństwa na placu zabaw, gra w siatkówkę oraz zabawa w chowanego

Dnia 11 września 2019 r. uczniowie
klasy 8 a wraz z wychowawcą p. Alicją
Tulikowską udali się na wycieczkę nad
morze do Kopalina. Celem wyjazdu
było propagowanie aktywnego spędzania czasu oraz integracja zespołu

klasowego. W ramach realizacji projektu: „Edukacja Morska” uczniowie
obserwowali elementy krajobrazu nadmorskiego oraz poszerzali wiadomości
z zakresu fauny i flory polskiego wybrzeża. Konkurs na najładniejszą budowlę z piasku cieszył się dużym zaangażowaniem, a powstałe w ten sposób
dzieła przerosły oczekiwania.
Dzięki uprzejmości p. Krystyny Wejer
oraz pomocy p. Agnieszki Włodarczyk
uczniowie zregenerowali uszczuplone nieco siły - kiełbaskami z ogniska.
Słodkości przygotowane przez panią
Annę Klarecką szybko znikały ze stołu.

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

				

uatrakcyjniły wyjazd. Do szkoły uczniowie wrócili zmęczeni i z poczuciem, że
wszystko co dobre szybko się kończy.
Wychowawczyni Alicja Tulikowska

			

s. 9

s. 10 				
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„Prawie wszystko o wodzie”
Woda to substancja zwykła i niezwykła zarazem. Występuje we wszystkich
żywych organizmach, a dla wielu jest
środowiskiem życia. Wydaje się taka
zwyczajna i dostępna dla każdego,
a tymczasem coraz częściej mówi się
o niej z niepokojem. Z powodu zanieczyszczeń i złej gospodarki człowieka
zaczyna jej brakować w różnych miejscach na Ziemi. Dlatego warto przyjrzeć się wodzie bliżej i docenić jej wartość.
W dniu 16.09.2019 r., wbrew nie-

sprzyjającej aurze, optymistycznie
nastawieni wyruszyliśmy na pierwszy etap naszego nowego projektu pt.
„Prawie wszystko o wodzie”. Naszym
celem była obserwacja ekosystemów
wodnych znajdujących się w najbliższej
okolicy.
I tak jednego dnia udało nam się
odwiedzić aż trzy różne ekosystemy
wodne: morze, jezioro i staw. Pierwszy
był Bałtyk, bardzo w tym dniu niespokojny. Naszą uwagę przykuły mewy,
którym udawało się lecieć pod prąd

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

				

mimo bardzo silnego wiatru. Potem
udaliśmy się nad Jezioro Kopalińskie,
które zamieszkuje urocza łabędzia rodzina. Z kolei nad stawem zadomowiły
się kaczki krzyżówki. Ale nie tylko ptaki
były celem naszych obserwacji. Każdy
z wymienionych ekosystemów ma interesującą i charakterystyczną faunę
i florę, co udało nam się uwiecznić na
zdjęciach.
Uczniowie klasy VIII b
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UROCZYSTE WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA STOPNIA
AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GDAŃSKU

W historycznej Sali BHP Stoczni
Gdańskiej w Gdańsku, odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania
stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego wyróżniającym się nauczycielom województwa pomorskiego. Gospodarzem wydarzenia była Pomorski
Kurator Oświaty – Pani Monika Kończyk. Podczas spotkania akty nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wręczono 51 nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach województwa pomor-

skiego, którzy podczas posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnych otrzymali maksymalną liczbę punktów. Gratulując
nauczycielom zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego, Pomorski
Kurator Oświaty podkreśliła znaczenie
ogromnej roli nauczycieli w rozwoju
dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu
ich postaw. Chwilę potem krótką prelekcję na temat rozwoju osobistego nauczycieli pt. „Osobista misja” wygłosiła
Pani Katarzyna Przybył–Tamowicz –
Dyrektor Szkoły dla dziewcząt „Frega-

ta” w Gdańsku-Oliwie. Warto nadmienić, że wśród grona 51 wyróżnionych
nauczycieli w sesji zimowej znalazło
się tylko 2 w terenu powiatu wejherowskiego, w tym Pani Iwona Ratajczak
– Pedagog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie. W całym 2018
roku, w województwie pomorskim
stopień nauczyciela dyplomowanego
nadano ogółem 219 nauczycielom.
Iwona Ratajczak
ZSP w Choczewie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCZEWIE

16 września- w naszej bibliotece odbyło się spotkanie uczniów klas 6 ZSP
w Choczewie z Panem Bronisławem
Wątrobą, który zaprezentował mło-

s. 12 				

dzieży wystawę wycinanek Pana Marka Wacława Judyckiego i opowiedział o
historii latarni morskich na świecie. Pan
Bronisław Wątroba to zasłużony rudzki kolekcjoner, animator śląskiej kultury i literat. Fraszki Pana Bronisława
można również wypożyczyć w naszej
bibliotece, a to za sprawą daru, który
Pan Bronisław przekazał do naszego
księgozbioru. Serdecznie dziękujemy!
9 września- nasza biblioteka włączyła
się w Narodowe Czytanie. „Katarynkę”
Bolesława Prusa. uczniom klas piątych
ZSP w Choczewie czytali kolejno: Przewodniczący Rady Seniorów Pan Jerzy
Żuczek, Przewodniczący Rady Gminy
Choczewo Pan Krzysztof Łasiński, Wicewójt Gminy Choczewo Pani Anna
Kosno, Redaktor Naczelna Wieści Choczewskich Pani Wioletta Wójcik oraz
Inspektor ds. promocji, kultury i tury-

				

		

styki Gminy Choczewo Pani Ewelina
Witkowska.
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8 września- jak co roku nasza biblioteka zorganizowała podczas Gminnych
Dożynek Kiermasz Bardzo Taniej Książki. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, ponieważ około 70% wystawionych przez nas tytułów znalazło
nowych właścicieli.

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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BALTICA SUMMER TOUR 2019
najlepszych zawodników światowych
rankingów, a wśród nich Polaków: Jarosława Skrzyczyńskiego, Wojciecha
Wojciańca, Niemca - Marca Bettingera
oraz Litwina Kristapsa Neretnieksa.

W Stadninie Koni Ciekocinko
w dniach 20.08 – 01.09.2019 r. odbyła
się kolejna edycja Międzynarodowych
Zawodów Jeździeckich Baltica Equestrian Tour.
W trakcie tegorocznej letniej edycji
wzięło udział blisko 200 zawodników
z 21 państw. Na dwóch profesjonalnie
przygotowanych arenach wystartowało blisko 600 koni. Rozegrano 84 kon-

kursów, w tym między innymi 4 konkursy Longines Ranking grupy D oraz
1 konkurs Longines Ranking grupy K,
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy Juniorów oraz Młodych Jeźdźców, konkursy dla młodych koni 5,6 i 7 letnich
w ramach CSIYH1*, CSI2*, CSI1* oraz
CSIP, CSIOCH/J/Y.
Kibice i entuzjaści jeździectwa na
ciekocińskich arenach mogli podziwiać

FESTIWAL LATAWCÓW w ŁEBIE
- otwarte dla publiczności, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez
organizatorów. Ponadto II Otwarte

W dniach 30.08.- 01.09. 2019 roku
na plaży wschodniej w Łebie po raz 9
odbył się Międzynarodowy Festiwal
Latawców. Wiatrowe ogrody - flagi,
wiatraki, „plażoskoczki” loty latawcami

akrobacyjnymi i czterolinkowymi, - walki rokkaku (czyli „zrzucanie” w powietrzu latawca przeciwnika), prezentacje
jednolinkowych latawców – gigantów,
Warsztaty latawcowe dla najmłodszych

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

				

Międzynarodowe Mistrzostwa Pilotów
Latawców Akrobacyjnych pod patronatem Grupy Lotos S.A.
Przedstawiciele Gminy Choczewo
wzięli udział w tym niezwykle interesującym wydarzeniu, podziwiając podniebne akrobacje ze stoiska promocyjnego.
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Gminne Towarzystwo Sportu, Turystyki
i Rekreacji „Latarnik” Choczewo
II TALENTIADA 2019
15.09.2019 r. na Gminnych Obiek-

tach Sportowych w Choczewie odbyła
się zorganizowana przez Gminne Towarzystwo Sportu, Turystyki i Rekreacji
„Latarnik” Choczewo, II Talentiada dla
dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat.
Podczas trwania imprezy dzieci mogły skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, zabawy z animatorkami oraz
z gorącego poczęstunku i słodkich
przekąsek przygotowanych przez KGW
Żelazno.

II PARAOLIMPIADA
17 września na terenie Gminnych
Obiektów Sportowych dzieci i młodzież z Gmin: Choczewo, Wicko, Krokowa, spróbowała swoich sił w II Paraolimpiadzie Osób Niepełnosprawnych
i ich Opiekunów. Wśród wielu konkurencji sportowych każdy uczestnik
mógł zaleźć coś dla siebie: przeciąganie liny, gry zespołowe, rzuty do celu
i wiele innych. Wszyscy uczestnicy
mieli zapewniony posiłek oraz upominki. Wystąpił również zespół z Rudna.

s. 16				

Organizatorem tego wydarzenia było
Choczewskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”
przy wsparciu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie oraz Gminy Choczewo.
Choczewskie
Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych „Promyk
Nadziei”
serdecznie
dziękuje
uczestnikom oraz opiekunom za
udział w II Paraolimpiadzie Osób
Niepełnosprawnych i ich Opiekunów,

				

		

oraz wszystkim sympatykom, którzy
włączyli się w pomoc przy organizacji
tego wydarzenia.
Zarząd
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ZIELONA SZKOŁA
11.09.2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Wiktoria”, pracownicy
Działu Promocji Urzędu Gminy w Choczewie zorganizowali dla uczestników Zielonej Szkoły zajęcia z lepienia
w glinie. Dzięki inicjatywie nauczycieli

i opiekunów, pod przewodnictwem
Pani Ewy Skrodzkiej, młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, po
raz 11 wypoczywała w Lubiatowie.

KO „TAK DLA ATOMU W GMINIE CHOCZEWO”

Manifestacja „Popieramy energetykę jądrową
w Polsce”
14 września 2019 r. w Warszawie
odbyła się manifestacja pod hasłem
„Popieramy energetykę jądrową w Polsce” zorganizowana przez Obywatelski
Ruch Na Rzecz Energetyki Jądrowej

we współpracy z Komitetem „TAK dla
Atomu w Gminie Choczewo”, Stowarzyszeniem Ekologów Na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN oraz z grupą
entuzjastów energetyki jądrowej pod

nazwą: „EJŻ Żarnowiec - Elektrownia
Jądrowa Żarnowiec”.
Manifestacja rozpoczęła się pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika, gdzie
każdy z obecnych miał możliwość podpisania Petycji do rzadzących w sprawie przyspieszenia realizacji Polskiego
Programu Energetyki Jądrowej, którą na koniec manifestacji złozyliśmy
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
WIEŚCI CHOCZEWSKIE				
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W petycji znalazł się między innymi
postulat o powołanie rzecznika energetyki jądrowej w randze ministra,
odpowiedzialnego za realizację projektu, a w szczególności nadzoru nad
postępem prac i niedopuszczeniem
do znaczących opóźnień, a także o natychmiastowe uruchomienie procedury
wyboru technologii dla przyszłych polskich elektrowni jądrowych i zapewnienia stabilnych warunków kompleksowego kształcenia kadr dla energetyki
jądrowej. W petycji znalazł się też zapis
o tym, by w przyszłorocznym budżecie
zapewnione zostały niezbędne środki

do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, aby zapewnić Państwu
Polskiemu i Pomorzu energetyczne
bezpieczeństwo a społeczeństwu i gospodarce względnie tanią energię.
W manifestacji uczestniczyli również
mieszkańcy Gminy Choczewo, którym serdecznie dziękujemy za udział
i zaangażowanie. Dziękujemy również
Wójtowi Gminy Choczewo za pomoc,
której nam udzielił.
KO „TAK dla Atomu w Gminie Choczewo”

PIELGRZYMKA DO KRÓLOWEJ POLSKI
Dnia 24.08.2019 r. pielgrzymka rozpoczęła się od przyjazdu do m. Lublewko o godz. 4:50 gdzie wsiedli pierwsi
pątnicy udający się na Jasną Górę. Na
trasie wsiedli pozostali pątnicy z miejscowości Choczewo, Bolszewo, Wejherowo, Szemud, Kamień i Kielno, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Pani
Jasnogórskiej. Podrózy towarzyszyła
niesamowita atmosfera – wszyscy pragnęli być w Cudownej Kaplicy u Matki
Bożej.
Na Jasną Górę dotarliśmy o godzinie
14. Po wyjściu z autokaru od razu udaliśmy się do Doliny Miłosierdzia, gdzie
oczekiwała nas p. Ewa Piechowiak,
która zaprosiła nas na Konferencję,
której tematem była religia, wiara, oraz
przestroga jak można popaść w grzech.
Kolejnym tematem był krzyż cierpienia Jezusa. P. Ewa opowiedziała nam
o cennym szczególe mówiącym o tym
kiedy msza święta jest pełna i co się

s. 18				

składa na eucharystię. Przekaz konferencji wzbogaciła własnym świadectwem. Następnym punktem było
zakwaterowanie w domu pielgrzyma,
oraz obiad, po którym udalismy się
do Bazyliki przed cudowny obraz aby
powitać i pozdrowić Matkę Bożą. Następnie poszliśmy na ścieżkę pokutną
wokół cudownego obrazu aby podziękować oraz oddać hołd, pokłon Bogarodzicy za otrzymane łaski i wsparcie.
Wychodząc ze ścieżki pokutnej, natrafiliśmy na wielki krzyż, na którym
ukrzyżowany Pan Jezus, zbroczony
krwią za ludzkie grzechy. Widząc to
zabolało mnie serce, pomyślałem jak
można zrobić krzywdę tak świętej osobie?
Następnie udaliśmy się do sali adoracyjnej, gdzie w centrum znajdowała się
wielka Hostia. Na sam widok serce biło
mocniej. Udaliśmy się na mszę świętą
na godzinę 21:00, uczestniczyliśmy

				

		

w apelu jasnogórskim, gdzie zanieśliśmy prośby i błagania. W niedzielę rano
uczestniczyliśmy w odsłonięciu cudownego obrazu, tam gdzie serce bije mocniej, człowiek zgina kolana i kłania się
Królowej Polski, to nasza Kana, w której wylewają się łaski.
Czytelniku jeśli pragniesz przeżyć podobne wrażenia, wybierz się na kolejną
pielgrzymkę.
Na koniec chciałbym podziękować
współtowarzyszom podróży za wspólne pielgrzymowanie, modlitwę i śpiew.
Dziękuję organizatorom pielgrzymki za
podróż na Jasną Górę. Dziękuję kierowcy Mateuszowi Makurat za bezpieczną
podróż.
A.M.B.
Pielgrzym Piotr z Lubiatowa
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BANKOWCY DLA EDUKACJI

10 zasad cyberbezpieczeństwa
Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer lub telefon to z jednej strony wygoda,
a z drugiej ryzyko, że padniemy ofiarą cyberprzestępców. W raporcie Polska i Europa. Wyzwania
i ograniczenia, eksperci Związku Banków Polskich zauważają: Codziennie, na całym świecie
atakowanych jest 0,5 mln stron internetowych, a 76 procent stron internetowych ma słabe
punkty, przez które można było je zaatakować.
Czego nie robimy w sieci, a powinniśmy?
Niestety, jak wynika z analiz Komisji Europejskiej ‒ jesteśmy najmniej
ostrożnym narodem w UE, jeśli chodzi
o zachowania w Internecie. Aż 57 proc.
z nas nie instaluje oprogramowania antywirusowego, 72 proc. odwiedza strony internetowe mimo braku przekonania o ich bezpieczeństwie, 83 proc.
Polaków używa tego samego hasła do
różnych kont, 86 proc. nie zmienia regularnie haseł do posiadanych kont
i 92 proc. nie zmienia ustawień dotyczących bezpieczeństwa w przeglądarkach internetowych.
Jeżeli więc chcemy być bezpieczni
w sieci, to powinniśmy robić to, czego
większość Polaków nie robi.

komputerze nielegalne oprogramowanie. Może ono zawierać przygotowane
przez hakerów wirusy, które pomogą

najbardziej odporne na ataki hakerskie
oprogramowanie.

im w opanowaniu naszego komputera,
wyłudzeniu danych, i w końcu pozwolą
na okradzenie nas.

10. Zmieniajmy regularnie hasła do
swojego komputera, hasła dostępu do
konta internetowego. Powinny to być
hasła trudne i różne do każdej usługi
internetowej.

10 zasad cyberbezpieczeństwa
1. Instalujmy na swoim komputerze
dobry program antywirusowy i regularnie go aktualizujmy.
2. Stosujmy się do ustalonych przez
bank zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na stronie. Jeśli coś odbiega
od normy, to przerwijmy transakcję
i skontaktujmy się z bankiem. Kupujmy
tylko w takich sklepach internetowych,
gdzie jest szyfrowane połączenie – widzimy kłódkę i odpowiedni certyfikat,
najlepiej znanych nam już wcześniej.
3. Dokonujmy płatności tylko z własnego komputera lub telefonu. Nie
korzystajmy z publicznej sieci np. na
lotnisku, w kawiarence internetowej.
Nie wchodźmy na stronę banku z linku
w wyszukiwarce, lecz wpisujmy adres
ręcznie. Tak samo postępujmy z numerem konta odbiorcy naszego przelewu.
4. Jeśli „bank” pyta Cię o hasła, czy
też inne poufne dane, np. kod PIN do
karty płatniczej, nie odpowiadaj! Na
pewno nie jest to bank!
5. Nie oszczędzajmy, instalując na

6. Nie otwierajmy wiadomości i dołączonych do nich załączników z nieznanych źródeł. W załącznikach może być
ukryte złośliwe oprogramowanie.
7. Nie wchodźmy na podejrzane strony, np. strony z treścią pornograficzną.
To także źródło wirusów.
8. Skanujmy od czasu do czasu nasz
komputer, szczególnie przed zalogowaniem się na stronę banku.
9. Regularnie aktualizujmy oprogramowanie na komputerze, szczególnie
oprogramowanie przeglądarek internetowych. Hakerzy szukają luk, a producenci cały czas „uszczelniają” wykryte
luki w oprogramowaniu. Dzięki aktualizacjom mamy zawsze na komputerze

WIEŚCI CHOCZEWSKIE				

				

Program sektorowy „Bankowcy dla
Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie.
Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez
Warszawski Instytut Bankowości. Jego
celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw
praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Dowiedz się więcej na www.bde.wib.
org.pl
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