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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.

XXXI SeSja Rady GmINy ChOCzewO
30 marca o godz. 16:00 w sali konfe-

rencyjnej Urzędu Gminy Choczewo od-
była się XXXI sesja Rady Gminy Chocze-
wo.

Porządek obrad obejmował przedsta-
wienie informacji przez Przewodniczące-
go Rady Gminy oraz przez Wójta Gminy 

Choczewo o działalności międzysesyjnej.
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy na 2021 rok. (11 głosów za, 3 gło-
sy wstrzymujące się)

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Cho-
czewo na lata 2021-2026. (11 – za, 3 – 
wstrzymujące się)

3. Uchwała o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Borówkowej i Wakacyjnej we wsi Lubia-
towo w gminie Choczewo. (12 – za, 1 – 
wstrzymujący się, 2 – nieoddane)

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie cmentarza we wsi 
Ciekocino w gminie Choczewo. (14 – za, 
1 – nieoddany)

5. Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek w rejonie ulic 
Morskiej i Żytniej we wsi Kopalino w gmi-
nie Choczewo. (13 – za, 1 – wstrzymują-
cy się, 1 – nieoddany)

6. Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Bałtyckiej we 
wsi Lubiatowo w gminie Choczewo. (13 
– za, 1 – wstrzymujacy się. 1- nieoddany)

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na oddanie nieruchomości w dzier-
żawę oraz na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowych 

stanowiących działki nr 406/26, 406/27 
i część działki nr 509 obręb Sasino. (13 – 
za, 1 – przeciw, 1 – nieoddany)

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Choczewo w 2021 
roku. (15 – za)

9. Uchwała w sprawie wskazania 
przedstawiciela Rady Gminy w Chocze-
wie do składu Gminnej Rady Seniorów 
w Choczewie. (15 – za)

Rada Gminy Choczewo na przedstawi-
ciela Gminnej Rady Seniorów w Chocze-
wie wskazała Panią Elżbietę Gadowską.

10. Uchwała w sprawie zmiany oraz 
nadania nazwy ulicom w miejscowości 
Choczewo. (14 – za, 1 – wstrzymujący 
się)

W związku z podjętą uchwałą:
- ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka numer 74, obręb Choczewo, 
gm. Choczewo, stanowiącej własność 
Gminy Choczewo zmienia się nazwę 
z Bałtyckiej na Aroniową;

- ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka numer 26, obręb Choczewo, 
gm. Choczewo, stanowiącej własność 
Gminy Choczewo nadaje się nazwę Sło-
neczna;

- ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka numer 31/5, obręb Chocze-
wo, gm. Choczewo, stanowiącej wła-
sność Gminy Choczewo nadaje się nazwę 
Stara Kuźnia.

NaROdOwy SPIS POwSzeChNy 2021
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań, który 
potrwa do 30 września. Spis jest obo-
wiązkowy dla obywateli mieszkających 
stale bądź czasowo na terenie Polski. Spi-
su można dokonać na kilka sposób:

- przez Internet: na stronie interneto-
wej:

https://nsp2021.spis.gov.pl - zalogo-
wać się można poprzez profil zaufany lub 
przez numer PESEL oraz nazwisko rodo-
we matki (należy pamiętać, że od mo-
mentu pierwszego zalogowania mamy 14 
dni na dokończenie samospisu);

- telefonicznie – poprzez infolinię spi-
sową pod nr telefonu:

22 279 99 99;
- osobiście w Urzędzie Gminy Cho-

czewo, gdzie w godzinach pracy Urzędu 

udostępnione jest stanowisko kompu-
terowe do przeprowadzenia samospisu 

internetowego (szczegóły pod numerem: 
572-39-40).



WIEŚCI CHOCZEWSKIE                          s. 3

PyTaNIa dO wÓjTa
Redaktor „Wieści Choczewskich” Wio-

letta Wójcik: Do zbliżającego się sezonu 
turystycznego przygotowujemy się pod 
hasłem „Chronię piękno, - naturalnie!” 
Sądząc po ilości zanieczyszczeń, które 
maltretują urodę naszego otoczenia sło-
wa te mogą okazać się fałszywym marze-
niem. Utoniemy w śmieciach czy zrobimy 
porządek z tym nieporządkiem?

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gęb-
ka: Zima się skończyła, a brud wyszedł na 
zewnątrz i wokół nas jest mnóstwo śmieci. 
Oprócz worków pozostawionych w różnych 
dziwnych miejscach przez ludzi, którzy nie 
szanują środowiska, wciąż dochodzą śmie-
ci bieżące w postaci puszek po napojach, 
butelek, papierków i kubków papierowych 
po kawie, wyrzucane najczęściej z okien 
samochodów przez mieszkańców i tury-
stów. W związku z tym postanowiliśmy 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Bi-
blioteką w Choczewie, Gminnym Zakładem 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie oraz 
z radnymi i sołtysami, zorganizować po raz 
kolejny akcję pod nazwą „Chronię piękno, 
- naturalnie!”. Jest to akcja realizowana cy-
klicznie od sierpnia 2019 roku. Rozpoczę-
liśmy ją sprzątaniem plaży w Lubiatowie. 
Wówczas brali w niej udział harcerze z ZHP 
Koło, strażacy ochotnicy, pracownicy Nad-
leśnictwa, Urzędu Morskiego oraz Urzędu 
Gminy. Kolejne edycje akcji odbywały się na 
terenach wsi sołeckich.

W tym roku, 24 kwietnia, aby uczcić ob-
chodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Zie-
mi, również zamierzamy posprzątać nasze 
otoczenie.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do 
uczestnictwa w tej akcji. Myślę, że każdy kto 
będzie miał w niej swój udział, zastanowi się 
potem czy warto tę butelkę, puszkę lub coś 
innego wyrzucić…

Przypomnę przy tej okazji również, że 
w ramach gospodarowania odpadami 
komunalnymi przez Gminę, prowadzimy 
Punkt Selektywnego Zbierania Opadów 
(tzw. PSZOK), gdzie można oddawać mię-

dzy innymi zużyty sprzęt elektroniczny, ele-
menty wyposażenia mieszkań, meble, czy 
też urządzenia sanitarne. Punkt zlokalizo-
wany jest przy Gminnym Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej w Choczewie i czynny jest 
w soboty od godziny 10:00 do 14:00.

Promujemy naszą Gminę hasłem: Cho-
czewo - Gmina naturalnie piękna, więc po-
winniśmy wszyscy dążyć do tego aby była 
ona naprawdę piękna i taka pozostała. Sza-
nujmy wspólnie to, co dała nam natura i nie 
zaśmiecajmy naszego otoczenia.

Jednocześnie chciałbym już teraz ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy or-
ganizują i wspierają tegoroczną akcję „Chro-
nię piękno, - naturalnie”.

W.W.: A drogi? One także wymagają 
interwencyjnej naprawy…

Wójt W. Gębka: Rozstrzygnięty został 
przetarg na remonty gminnych dróg szutro-
wych. W tym roku na ten cel został zostało 
przeznaczone 300 tys. złotych. Firma, która 
przetarg wygrała niebawem przystąpi do 
remontów według harmonogramu, który 
ustalimy z radnymi i sołtysami, tak aby w 
każdym sołectwie sołtys mógł nadzorować 
prace wykonywane w obrębie jego sołec-
twa. Remontowi podlegać będą drogi, które 
są najczęściej użytkowane i są ważne komu-
nikacyjnie dla naszych mieszkańców.

Podpisaliśmy już umowę na remont ścież-
ki rowerowo-pieszej na Stilo i przystępu-

jemy do przygotowywania przetargu oraz 
realizacji tego projektu.

W.W.: Trochę też budujemy. Zanosi się 
na realizację kilku oczekiwanych i po-
trzebnych dla Gminy inwestycji…

Wójt W. Gębka: W trakcie budowy są 
obecnie dwie świetlice: w Jackowie i w Sa-
sinie. Mam nadzieję, że do wakacji uda się 
je dokończyć, by potem mogło się w nich 
toczyć życie kulturalne i społeczne.

Złożyliśmy do Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu wniosek na 
dofinansowanie projektu budowy boiska 
sportowego ze sztuczną nawierzchnią o wy-
miarach boiska do piłki ręcznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie. Liczę 
na to, że otrzymamy to dofinansowanie, 
ponieważ przy Szkole w Ciekocinie nie ma 
ani sali sportowej, ani prawdziwego boiska, 
a dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży 
z pewnością takie miejsce jest tam niezbęd-
ne.

Po trzech latach oczekiwania na decyzję, 
a zwłaszcza formalne przyznanie funduszy, 

przystępujemy do realizacji projektu termo-
modernizacji dworu w Choczewie.

Jak Państwo zapewne zauważyli, trwa 
budowa sklepu wielkopowierzchniowego 
w Choczewie, który według terminarza 
powinien powstać do końca czerwca. Na-
tomiast w Starostwie w Wejherowie został 
złożony wniosek o pozwolenie na budowę 
kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego.

Myślę, że powstanie przy drodze wyjaz-
dowej z Choczewa tych dwóch obiektów 
handlowych wraz z parkingami, pomoże, 
szczególnie w sezonie letnim, rozwiązać 
problem z parkowaniem samochodów 
w ścisłym centrum.
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JAK BEZPIECZNIE ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY BUDOWALANE
Zgodnie z Regulaminem Punktu Selek-

tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
Gminy Choczewo przyjmujemy następujące 
odpady budowlane i rozbiórkowe:

- 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów: odpady 
bez zanieczyszczeń (czysty beton i gruz),

- 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych: gruz betonowy ceglany czy-
sty bez tworzyw, metalu, płyt kartonowo 
gipsowych, tapet, oklein i tynków; odpady 
pochodzące z remontów wykonanych wła-
snym staraniem,

- 17 01 82 - Inne niewymienione odpa-
dy: stolarka okienna i drzwiowa, ceramika 

sanitarna.
Przy przekazywaniu do PSZOK odpa-

dów budowlanych i rozbiórkowych stano-
wiących odpady komunalne wymaga się 
wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw 
sztucznych, styropianu, odpadów niebez-
piecznych i innych odpadów podlegających 
selektywnej zbiórce.

PSZOK czynny jest w soboty w godzi-
nach od 10:00 do 14:00.

W PSZOK przyjmowane są posegre-
gowane odpady komunalne, pochodzące 
z nieruchomości objętych systemem go-
spodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Choczewo.

PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie 
tj. w ramach ponoszonej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy Choczewo.

Obsługa PSZOK ma prawo zażądać oka-
zania dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość i adres zamieszkania osoby dostarcza-
jącej odpady komunalne na terenie Gminy 

Choczewo lub okazania dokumentu po-
twierdzającego wpłatę za odbiór odpadów.

M.T.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHOCZEWIE
NOwy wÓz aSeNIzaCyjNy w GzGK w ChOCzewIe

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej w Choczewie trwa kontynuacja 
wymiany starego, zużytego taboru.

Z dniem 14 kwietnia 2021 roku, dzięki 
Wójtowi Gminy Choczewo, Pani Skarbnik 
Gminy oraz poparciu Rady Gminy, Gmina 
Choczewo zakupiła dla GZGK w Chocze-
wie nowy, choć używany pojazd aseniza-
cyjny za kwotę 159.000,00 zł.

Dotychczasowe wozy asenizacyjne nie 
były już w stanie sprawnie i bezawaryj-
nie służyć w codziennej pracy, ale od te-
raz GZGK w Choczewie może zapewnić 
mieszkańcom sprawny i bezpieczny od-
biór nieczystości płynnych z ich posesji.

Dziękujemy!
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PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2021

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór na 
kolejną edycję konkursu Piękna Wieś Po-
morska. W organizowanym już od prawie 
30 lat konkursie, pomorskie wsie rywali-

zują o tytuł tej najpiękniejszej.
Oceniany będzie między innymi wygląd 

zabudowań i terenów zielonych. Liczyć 
się będzie pielęgnowanie miejscowych 

tradycji, promowanie lokalnych produk-
tów czy wyrobów rzemieślniczych. Na-
grody zostaną przyznane również naj-
piękniejszym zagrodom.

Najpiękniejsza pomorska wieś otrzyma 
30 tys. zł nagrody. Wygrana za zajęcie 
drugiego miejsca wynosi 20 tys. zł a trze-
ciego miejsca 10 tys. zł.

Za zajęcie pierwszego miejsca w kate-
gorii „Zagroda” zwycięzca otrzyma 5 tys. 
zł. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 4 
tys. zł. a trzeciego 3 tys. zł.

W każdej kategorii oprócz miejsc na 
podium przyznane zostaną również trzy 
wyróżnienia. W pierwszej kategorii po 
3 tys. zł, a w drugiej po 1 tys. zł. Łączna 
pula nagród to 84 tys. zł. Wojewódzka 
Komisja Konkursowa musi dokonać oce-
ny wsi i zagród do 15 września 2021 r.

Szczegóły konkursu na stronie: https://
pomorskie.eu/ 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SASINIE
Podczas zebrania zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Sasinie podjęto uchwa-
ły w sprawie pozyskania środków oraz 
zakupu lekkiego samochodu dla OSP Sa-
sino. Naszym celem był zakup Lekkiego 
samochodu z napędem 4x4, który mógł-
by być wykorzystywany podczas różnych 
działań w terenie trudno dostępnym.

Kierowaliśmy pisma do różnych funda-
cji i firm z nadzieją na pozyskanie środ-
ków na zakup nowego auta. W odpowie-
dzi na nasze pisma udało się otrzymać 
wymagane środki na zakup auta z funda-
cji Lotos, Powiatu wejherowskiego oraz 
ze środków własnych OSP Sasino.

Po zebraniu odpowiednich środków 
kierowaliśmy zapytania ofertowe do firm 
zajmujących się sprzedażą aut tereno-
wych z zabudową specjalistyczną dla 
Straży. Spośród otrzymanych ofert wy-
brano firmę Ford Gołębiewski z Elbląga, 
która zaproponowała nam auto marki 
Ford Ranger XLT.

Całkowity koszt pojazdu 150.500,00 zł
Zakup auta nie mógłby być możliwy 

dzięki determinacji w dążeniu do celu 
wielu osób.

W najbliższym czasie pojazd zostanie 
doposażony w sprzęt oraz zostanie wpro-
wadzony do podziału bojowego OSP Sa-
sino.
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W marcu Powiat Wejherowski nagro-
dził 55 sportowców i 15 trenerów z tere-
nu powiatu wejherowskiego za wybitne 
osiągnięcia sportowe odniesione w 2020 
r. Wśród nich są m.in. medaliści mi-
strzostw świata, mistrzostw Europy oraz 
Mistrzostw Polski Juniorów.

Nagrody otrzymały również mieszkan-
ki Gminy Choczewo: Julia Staniszewska 
i Anna Wypych, zawodniczki trenujące 
w Karate Klub Wejherowo.

Gratulujemy!

NAGRODY SAMORZąDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO 
DLA SPORTOWCóW

Kwiecień to miesiąc, w którym morsy, 
czyli osoby które w okresie od jesieni do 
wiosny kąpią się w zimnej wodzie jezior 
lub w morzu, kończą sezon tych kąpieli, 
gdyż temperatura wody staje się już dla 
nich zbyt wysoka….

Grupa „Choczewskich Morsów”, wśród 
których są osoby kąpiące się w zimowym 

Bałtyku systematycznie od kilkuanstu lat 
przy wejściu nr 43 w każdą niedzielę o go-
dzinie 13 (a jedna z nich od blisko 20 lat!), 
również powoli kończy tegoroczny sezon 

zimowych kąpieli na lubiatowskiej plaży. 
Ponownie spotkamy się z „Choczewskimi 
Morsami” na plaży w Lubiatowie prawdo-
podobnie dopiero w październiku.

ChOCzewSKIe mORSy 

Uczniowie klas „0” - III oraz Przed-
szkolaki pomimo niesprzyjającej pogody 
zachęcały Panią Wiosnę do szybkie-
go przybycia, a wraz z jej nadejściem 
do szybkiego ocieplenia. Od kilku dni 
uczniowie przygotowywali się poprzez: 
wyszukiwanie w ogrodach oznak wiosny, 
recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek 
o tematyce wiosennej, a także układa-
nie tańców, przygotowywanie plakatów, 
symboli wiosennych oraz kwiecistych 
gazetek. Żegnając zimę, nie zapomnieli-
śmy o zwyczaju palenia Marzanny, która 
ma zwiastować rychłe nadejście wiosny, 
a wraz z nią stopniowe wydłużanie dni. 
Były kolorowe i głośne przemarsze, a tak-

że grill ze smacznymi kiełbaskami. Wszy-
scy świętowali i wcale nie zwracali uwagi 

na co chwila padający jeszcze śnieżek. 
A. Drzazgowska

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
POwITaNIe wIOSNy w zSP CIeKOCINO
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Szkoła w Ciekocinie uczestniczy 
w „Lekcji Nieśmiecenia”. Jest to partner-
ski projekt realizowany w ramach funda-
cyjnego programu „Ekoedukacja”, który 
podobnie jak Sprzątanie świata - Polska 
skierowany jest do nauczycieli i uczniów 
polskich Szkół. Jego celem jest nie tylko 
teoretyczna, ale i praktyczna nauka eko-
logicznych nawyków związanych z segre-
gacją odpadów. W ramach projektu moż-
na wygrać ściankę do segregacji śmieci 
dla naszej placówki.  

LEKCJA
NIEŚMIECENIA
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DZIEŃ ZIEMI
Serdecznie zapraszamy do udziału 

w akcji na rzecz ochrony środowiska 
przyrodniczego organizowanej przez ZSP 

w Ciekocinie. Przyłącz się razem ze swoją 
rodziną i oczyść pobliskie lasy z zalegają-
cych tam stert śmieci.

Przyczyń się do poprawy sytuacji panu-
jących w naszych lasach, nie bądź obojęt-
ny pozbieraj śmieci razem z nami !!!

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHOCZEWIE

KREATYWNE EKSPERYMENTOWANIE RóŻNYMI TECHNIKAMI 
PLASTYCZNYMI (ŚREDNIAKI - PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE)

Twórczość plastyczna to podstawowe 
zadanie wychowania przedszkolnego. 
Umożliwia min. rozwój pewnych dyspozy-
cji psychicznych, sprawności umysłowej, 
manualnej, pamięci wzrokowej, wyobraź-
ni przestrzennej i ruchowej. Zaspakaja 
u dziecka potrzebę działania, wyzwala 
napięcie wewnętrzne, może być formą 
odreagowania napięć, a jednocześnie za-
znajamia ze sztuką. Twórczość plastycz-
na to dynamiczna aktywność. Tworzenie 
w różnych technikach plastycznych daje 
dziecku możliwość eksperymentowania, 

odkrywania, wzbogacania doświadczenia 
estetycznego. Podczas tworzenia dzieci 
sięgają często do swojej fantazji, marzeń, 
uzewnętrzniają swoje emocje i uczucia.

To właśnie rysunki są wykorzystywane 
przez psychologów podczas badań dziec-
ka czy zdiagnozowania go pod różnymi 
względami (rozwojowym, emocjonalnym, 
wychowawczym).

Nasze przedszkolaki poznały różne 
techniki aktywności plastycznej i wspa-
niale jest nam - nauczycielom obserwo-
wać jak świetnie się w tym czują, bawią 

i napawają dumą z własnej twórczości.
Chciałabym zaprezentować tylko kilka 

technik z wielu poznanych przez dzie-
ci tj. „mokre w mokre”, malowanie na 
mleku czy „ dmuchanki” tuszem i farbą 
przez słomkę, wydzieranki przestrzenne, 
malowanie pastą, różnymi przedmiotami 
(widelcem, włóczką, słomką, wacikiem). 
Dzieci spełniają się artystycznie, emo-
cjonalnie, nabierają pewności. Skończona 
praca daje im niemałą satysfakcję.

Iwona Chadrysiak 
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W bieżącym roku szkolnym, we współ-
pracy z PGE EJ 1, uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie 
realizują projekt: „Z energią jądrową na 
Ty”.

Celem przedsięwzięcia jest przede 
wszystkim pogłębienie wiedzy na temat 
energii jądrowej wśród dzieci i młodzieży 
z wykorzystaniem nowoczesnych narzę-
dzi dydaktycznych.

Zaplanowane warsztaty dla uczniów 
nie mogą odbyć się w szkole, ze względu 
na zdalne nauczanie, realizowane są na 
platformie Classroom. Uczniowie mieli 
możliwość spotkania z koordynatorem 
projektu Panem Przemysławem Rogiem, 
a obecnie realizują zajęcia z nauczycielem 
fizyki Panią Anną Pellowską. Omawiane 
zagadnienia dotyczą energetyki jądrowej 
w Polsce i na świecie, jej zalet, wpływu 
na środowisko i przyszłości przemysłu 
nuklearnego.

Kolejnym etapem projektu są konkurs 
plastyczny dla uczniów las 4-8 oraz test 
wiedzy o energetyce jądrowej dla klas 
7-8. Na zwycięzców konkursów czekają 
interesujące nagrody ufundowane przez 

organizatorów. Nagrodzone prace pla-
styczne zostaną wystawione.

Przewidywane podsumowanie przed-
sięwzięcia,  nastąpi z udziałem władz 
Gminy Choczewo oraz przedstawicieli 
PGE EJ 1, pod koniec maja.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła za-
kupiła pomoce dydaktyczne do pracowni 
fizyki oraz monitor interaktywny 75 cal.

Dyrekcja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego

Z ENERGIą JąDROWą NA TY



s. 10                             nr 04 (253) kwiecień 2021

ZAJĘCIA WYCHOWANIA fIZYCZNEGO PODCZAS 
ZDALNEGO NAUCZANIA W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W CHOCZEWIE

Zdalne zajęcia wychowania fizycznego 
w naszej szkole nie ograniczają się do re-
alizacji treści teoretycznych. Nakłaniamy 
uczniów do podejmowania aktywności 
możliwej do wykonania w domu. Są to 
przede wszystkim:

• ćwiczenia ogólnorozwojowe z wyko-
rzystaniem sprzętów domowych, takich 
jak krzesło, łóżko,

• ćwiczenia z przyborem (maskotki, 
ręczniki itp.),

• domowa siłownia (obciążenia z butel-
ką wody),

• zumba, taniec,
• wykonywanie testów sprawności fi-

zycznej.
Wprowadzone zostały również zajęcia 

na świeżym powietrzu, gdzie uczniowie 
korzystając z aplikacji internetowych do 
pomiaru aktywności fizycznej, mogą bie-
gać, spacerować. Bardzo chętnie więk-
szość z nich wysyła zdjęcia, nagrywa 
krótkie filmiki lub przesyła zrzut z ekranu 
z aplikacji.

Uczniowie również uczestniczą w do-
datkowych zadaniach (dla chętnych). 

W tym miesiącu biorą udział w „Kwiet-
niowym Wyzwaniu” – czyli pokonują jak 
największą ilość km w ciągu miesiąca na 
rowerze i wysyłają swoje wyniki do na-
uczycieli wychowania fizycznego (wyko-
rzystując wybraną aplikację).

Staramy się, aby jak najwięcej zajęć 
wychowania fizycznego odbywało się na 
świeżym powietrzu.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Serdecznie dziękujemy za dary: Panu 
Arturowi Gębce za książkę „Znikodem 
i zagadka lęku” oraz Pani Irenie Elsner za 
pięć egzemplarzy książki „Żydzi w Lębor-
ku i w powiecie lęborskim do 1945 roku”. 
Zapraszamy do wypożyczania!!

Z przyjemnością informujemy również, 
że w tym roku nasz księgozbiór wzboga-
cił się już o przeszło pół tysiąca książek. 
Każdy znajdzie u nas coś dla siebie!

Podobnie jak w ubiegłym roku, także i w 
tym wspólnie z Kreatywnymi Animacjami 
zorganizowaliśmy facebookowy konkurs 
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 
dla Dzieci. Na pytanie konkursowe: „Co 
znalazła Karolcia w pierwszej z serii ksią-
żek?” prawidłowo opowiedziało osiem 
osób, choć odpowiedzi było łącznie kilka-
dziesiąt. Nagrodę od nas otrzymała, wy-
łoniona w drodze losowania, Pani Joanna 
Tatak-Flis. Gratulujemy!

E.W.-S.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA IM. STEfANA
ŻEROMSKIEGO W CHOCZEWIE
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Dzięki dofinansowaniu z Fundacji PGE 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. 
Stefana Żeromskiego w Choczewie zre-
alizował projekt mający na celu stwo-
rzenie pomieszczeń przeznaczonych na 
pracownie, w których będą prowadzone 
warsztaty.

W wyremontowanych salach odbywać 
się będą zajęcia graficzno-komputerowo-
-fotograficzne, oraz muzyczno-relaksa-
cyjne. Dzięki darowiźnie wyremontowa-

no dwie pracownie, trzecia – plastyczna 
została wyposażona z budżetu GOKiB. 
Poza odświeżeniem ścian, wymianą 
oświetlenia i dostosowaniem instalacji 
elektrycznej do potrzeb pracowni kom-
puterowej, zakupiono także wyposażenie 
niezbędne do prowadzenia warsztatów. 
Sprzęt elektroniczny, fotograficzny, kom-
putery, instrumenty, akcesoria malarskie 
i kreślarskie. Kiedy tylko sytuacja pande-
miczna pozwoli na wznowienie aktywno-

ści społecznych, uruchomimy cykl warsz-
tatów, które będą rozwijać kompetencje 
cyfrowe, zdolności muzyczne i plastycz-
ne. Zajęcia będą BEZPŁATNE.

Otwarciu pracowni towarzyszyło na-
granie mini recitalu skrzypaczki Ewy Her-
man.

Projekt zrealizowany dzięki dofinanso-
waniu z Fundacji PGE.

E.W.

PRACOWNIE EDUKACYJNE
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75-LECIE OSADNICTWA W GMINIE CHOCZEWO 
- „OCALIĆ PAMIĘĆ”

W roku 1986 jeszcze nic nie zapowiada-
ło mających wkrótce nastąpić radykalnych 
zmian ustrojowo- gospodarczych. Trady-
cyjnie więc przygotowywano wieloletnie 
plany i programy rozwoju. W tym czasie 
zajmowała się ich opracowaniem, jeszcze 
rześka, ale będąca już w zadyszce po wy-
darzeniach z początku lat osiemdziesiątych, 
wiodąca naród Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza. Podczas obrad Gminnej Konfe-
rencji Sprawozdawczej PZPR w Choczewie 
w roku 1985 postanowiono o opracowaniu 
programu rozwoju gminy do roku 1991. 
Powstał dokument opisujący istniejącą sy-
tuację w gminie, stawiający diagnozę, wska-
zujący problemy oraz wytyczający zasad-
nicze cele i kierunki działania na najbliższe 
pięć lat... Chyba wówczas nikt z autorów 
nie zdawał sobie sprawy, jak szybko bieg hi-
storii te zamiary zweryfikuje. A oto dosłow-
nie przytoczony fragment biuletynu.

Krzysztof Łasiński

PODZIĘKOWANIA

Pragnę bardzo serdecznie podziękować 
Pielęgniarkom Środowiskowym: Iwonie 
Tarnowskiej i Irenie Figule za wsparcie, po-
moc przy opiece nad mamą, za trud i troskę, 
ogromną serdeczność i życzliwość. Dzięku-
ję Wam również za cierpliwość i wyrozu-
miałość wobec mnie w tym bardzo trudnym 
dla mnie czasie.

Podziwiam Waszą pracę, umiejętności 
i  wiedzę, które ofiarujecie swoim pacjen-
tom. Ja również zawsze mogę liczyć na Wa-
sze wsparcie i pomoc o każdej porze, nawet 
w nocy. Dziękuję Wam z całego serca.

Dziękuję także członkom Stowarzyszenia 
„Promyk Nadziei”, którzy dzwonili do mnie 
z kondolencjami oraz wszystkim, którzy 
uczestniczyli w pogrzebie mojej mamy śp. 
Teresy Wiśniewskiej.

Ewa Świątek
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HANDEL I USŁUGI
Początek lat 80-tych w dziedzinie handlu 

był w kraju, województwie i gminie okre-
sem bardzo trudnym, dopiero w dwóch 
ostatnich latach nastąpiła poprawa ogólnej 
sytuacji rynkowej. Zapoczątkowane zosta-
ły procesy demonopolizacyjne, stworzono 
pierwsze warunki konkurencyjności na ryn-
ku. Od 1984 roku samodzielną działalność 
podjęła GD „SCH” w Choczewie, będąca 
od szeregu lat Oddziałem GS w Pucku. Sieć 
handlowa działająca pod egidą GD „SCH” 
w Choczewie przedstawia się następująco:

- 14 sklepów ogólnospożywczych, w tym 
2 w Choczewie,

- 5 sklepów typu: AGD, WOS, elektrycz-
ny, warzywno-owocowy, do produkcji rol-
nej, rybny i mięsny,

- restauracja w Choczewie
Istniejąca sieć handlowa nie gwarantuje 

prawidłowej obsługi społeczeństwa. Wy-
stępuje pilna potrzeba budowy pawilonu 
handlowego w Słajszewie o właściwości 
ogólnospożywczej.

W roku 1987 powinien być oddany do 
użytku sklep wielobranżowy w m. Ciekoci-
no.

Do roku 1991 należałoby w Choczewie 
wybudować pawilon spożywczy o dużej 
powierzchni handlowej i magazynowej 
z nowoczesnymi formami sprzedaży/samo-
obsługa, sprzedaż na zamówienie itp/.

Koniecznością obecnej chwili jest uru-
chomienie sklepu ogólnospożywczego na 
nowo-powstającym osiedlu mieszkanio-
wym w Choczewie.

Cała sieć handlowa w gminie jest jako-
ściowo zróżnicowana, dominują jednakże 
sklepy małe, prymitywne, o jednoosobowej 
obsłudze. Problem ten rozwiązać można 
tylko przez budowę nowych obiektów, no-
wocześnie wyposażonych, z odpowiednią 
powierzchnią magazynową.

Zgodnie z ustaleniami CPR na 1986 rok 
sieć handlowa i usługowa powinna kształ-
tować się w ilości 350 m2 na 1000 miesz-
kańców.

Dla przykładu sieć handlowa w woje-
wództwie gdańskim w relacji do liczby lud-
ności jest mniejsza niż w kraju o około 50-
70 m2, jeszcze gorzej sytuacja ta wygląda 
na wsi, gdzie na 1000 mieszkańców przy-
pada tylko 230 m2 powierzchni, a zupełnie 
niekorzystnie na terenie naszej gminy, bo 
około 175 m2 na 1000 mieszkańców. Sy-
tuację tę pogarsza jeszcze fakt przebywania 
na naszym terenie w okresie sezonu letnie-
go ok. 20 tys. wczasowiczów i turystów.

Niedostatecznie rozwinięta jest sieć ga-
stronomiczna, która opiera się właściwie 
tylko na jednej restauracji w Choczewie. 
Niedogodność tę doczuwają tak stali miesz-
kańcy, jak i turyści. Wprawdzie sezonowe 
uruchamiane są dodatkowe punkty gastro-
nomiczne, ale są one bardzo prymitywne, 
nastawione na żywienie „pod chmurką” 
i nie ukrywając, na szybki i łatwy zarobek 
właścicieli.

W związku z powyższym należałoby roz-
patrzyć możliwość budowy sezonowej re-
stauracji w rejonie Lubiatowo-Kopalino.

Bardzo ubogi na terenie naszej gminy jest 
wachlarz usług dla ludności, a rozwój wa-
runkowany jest brakiem pomieszczeń.

Rozwiązaniem problemu byłaby budowa 
pawilonu rzemieślniczego, w którym znala-
złyby pomieszczenia np: zakład fryzjerski, 
punkt naprawy sprzętu AGD, RTV, magiel, 
krawiec, szewc itd.

Zaniechano usług w zakresie pralnictwa 
chemicznego.

W sprawie tej należałoby nawiązać kon-
takt z Cechem Rzemiosł Różnych i miejsco-
wymi zakładami usługowymi.

Ponieważ w ostatnim okresie nastąpił 
znaczny rozwój budownictwa indywidual-
nego, istniejące zakłady rzemieślnicze nie 
pokrywają rosnącego zapotrzebowania na 
takie usługi jak: murarstwo, stolarstwo, 
również meblowe, zduństwo, instalator-
stwo wodno-kanalizacyjne i co., dekarstwo. 

Zadaniem administracji państwowej 
powinno być m. innymi pozyskiwanie rze-
mieślników o w/w specjalnościach. 

Na terenie gminy działają następujące za-
kłady rzemieślnicze:

w miejscowości Choczewo:
zakład szewski, stolarski, zduński, instala-

torstwa elektrycznego, instalacji sanitarnej 
i ogrzewania, fotografii reportażowej,

- w Borkowie – tartak
- w Łętówku – strzyżenie owiec
- w Słajkowie – ślusarstwo
- w Ciekocinie – piekarnictwo i cukiernic-

two
- w Starbieninie – instalatorstwo sanitar-

ne i co.
W czasie trwania sezonu letniego uru-

chamianych jest około 11 placówek han-
dlowych i punktów gastronomicznych, 
z czego 5 w Lubiatowie, 1 w Sasinie i 5 
w Choczewie.

Reasumując długoletnie zaniedbania 
w dziedzinie inwestowania w handlu i usłu-
gach zmuszają GS „SCH”, jak i Urząd Gminy 
do podjęcia maksymalnego wysiłku w celu 
rozwoju i podniesienia na wyższy poziom 
świadczonych usług.
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Hasło Krzyżówki z marcowego nr Wieści Choczewskich brzmi „Złudne 
nadzieje”. Prawidłowe rozwiązanie przesłało nam 11 osób. Zwycięzcą

 w drodze losowania został Pan Jan Brill. 
Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.


