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EwIdENcJA INNych ObIEKtów, w KtóRych 
świadczone są usługi hotelarskie

Wójt Gminy Choczewo ma obowiązek 
prowadzenia gminnej ewidencji innych 
obiektów, w których są świadczone usłu-
gi hotelarskie (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz-
nych).

Zgłoszenie do ewidencji innych obiek-
tów, w których są świadczone usługi ho-
telarskie jest obowiązkowe i podlegają 
mu wszystkie obiekty, w których świad-

czone są usługi noclegowe, a więc: 
• samodzielne pokoje,
• miejsca noclegowe w pomieszcze-

niach wspólnych (salach),
• miejsca noclegowe w budynkach sta-

łych,
• miejsca noclegowe w ośrodkach 

wczasowych,
• miejsca noclegowe w ośrodkach 

szkoleniowo-wypoczynkowych,
• miejsca noclegowe w domach pracy 

twórczej,
• miejsca noclegowe w zakładach 

uzdrowiskowych,
• pokoje gościnne/kwatery prywatne,
• wynajmowane przez rolników pokoje 

i miejsca na ustawianie namiotów w pro-
wadzonych przez nich gospodarstwach 
rolnych (tzw. agroturystyka).

Obowiązek zgłoszenia ma przedsię-
biorca, który zamierza świadczyć usługi 
hotelarskie w innym obiekcie niebędą-
cym obiektem hotelarskim a także rolnik 
zamierzający świadczyć usługi hotelar-
skie w gospodarstwie rolnym.

Przed rozpoczęciem świadczenia ta-
kich usług, zgodnie z art. 39 ww. ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tu-
rystycznych, przedsiębiorca obowiązany 
jest zgłosić obiekt do ewidencji prowa-
dzonej przez Wójta Gminy Choczewo.

Zgłoszenie do ewidencji dokonywane 
jest na wniosek przedsiębiorcy i nie pod-
lega opłatom skarbowym.

Jednym z wymogów przystąpienia do 
programu „bon turystyczny” jest obowią-
zek wpisu do ewidencji innych obiektów 
świadczących usługi hotelarskie.

Druki wniosków są dostępne w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Choczewo oraz na 
stronie https://www.choczewo.com.pl. 

Wszelkie informacje dotyczące wpisu 
do ewidencji można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Bibliotece im. Stefana 
Żeromskiego w Choczewie, Kusocińskie-
go 5, a.szemiot@choczewo.com.pl, 575-
011-057.

Wnioski należy składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Choczewo lub poprzez 
platformę ePUAP.

wideokonFerencJa nadleśnictwa choczewo
22 kwietnia odbyła się Wideokonfe-

rencja pn. „Zrównoważone udostępnia-
nie terenów cennych przyrodniczo, na 
przykładzie inwestycji przeprowadzo-
nych przez Nadleśnictwo Choczewo”.

Konferencja była podsumowaniem re-
alizacji projektu „Ochrona obszarów pasa 
nadmorskiego przed nadmierną presją 
turystyczną – II etap”, który uzyskał do-
finansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Głow-
nym celem tego projektu jest ochrona 
cennych siedlisk przyrodniczych wrażli-
wych na antropopresję poprzez ukierun-
kowanie ruchu turystycznego.

W Konferencji udział wzięli między 
innymi: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku Bartło-
miej Obajtek, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Choczewo Sebastian Wejer, Zastępca 
Dyrektora RDLP ds. Gospodarki Leśnej 
Paweł Januschewski, Kierownik oddzia-
łu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 
- główny specjalista Bartosz Płóciennik, 
, Kierownik Obwodu Lubiatowo Urzędu 
Morskiego w Gdyni Wacław Lipiec, Dy-
rektor Pomorskiego Oddziału Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych Dariusz Majorek oraz 

Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka.
Podczas Konferencji przedstawiono za-

łożenia Projektu i zaprezentowano jego 
znaczenie dla środowiska oraz korzyści 
dla mieszkańców i odwiedzających naszą 
gminę turystów.

W ramach Projektu w okolicach wy-
dmy lubiatowskiej wyznaczono oznako-
waną ścieżkę przyrodniczo-leśną, której 

celem jest edukacja społeczeństwa i po-
prowadzenie ruchu turystycznego tak, by 
ograniczyć szkodliwy wpływ na wydmę. 
W związku z tym powstały platformy wi-
dokowe, tablice edukacyjne i obiekty słu-
żące odpoczynkowi – wiaty, ławy i stoły 
oraz kosze na śmieci.

W.W.



WIEŚCI CHOCZEWSKIE                          s. 3

PytANIA dO wóJtA
wioletta wójcik: Zacznijmy od po-

rządków. Alarmowaliśmy już na wiosnę 
w sprawie zatrważającej ilości śmieci na 
terenie Gminy. Miało być pospolite ru-
szenie i wielka akcja oczyszczania naszej 
przestrzeni. Nazbierało się?

wójt gminy choczewo wiesław gęb-
ka: 24 kwietnia w całej Gminie odbyła 
się wspólna akcja sprzątania pn. „Chronię 

piękno, - naturalnie!”. Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim, któ-
rzy w niej uczestniczyli. W zbieraniu śmieci 
w poszczególnych sołectwach brało udział 
od kilku do nawet ponad trzydziestu miesz-
kańców. Szczególne podziękowania kieruję 
do mieszkańców miejscowości Starbienino, 
której również jestem mieszkańcem. Mogę 

się tu pochwalić, że z drogi, która ma długość 
1,5 km udało się tam zebrać prawie dziesięć 
worków śmieci. Akcja ta pokazała nam, że 
śmieci wokół nas ciągle przybywa, a pobocza 
dróg są przez jadących nadal używane  jako 
śmietniki, a nawet jako regularne wysypiska 
śmieci. Zebraliśmy łącznie ponad 10 ton 
różnorodnych odpadów. Smutne  jest to, że 
ludzie coraz więcej śmieci wywożą do lasów 
i na obrzeża naszych wsi. I choć często są na 
tym procederze łapani, bo w wielu miejscach 
zamontowane są fotopułapki, to nadal loka-
lizujemy dużą ilość dzikich wysypisk śmieci.

Jednocześnie chciałbym bardzo podzięko-
wać pani Joli Robakowskiej, która w lutym, 
marcu i kwietniu z własnej inicjatywy zbie-
rała w różnych częściach Gminy śmieci z po-
boczy i przydrożnych rowów. Jestem pełen 
podziwu dla pani Joli, która w swoim wolnym 
czasie, zupełnie nieodpłatnie ,zebrała kilka-
set worków śmieci.

Dziękuję również pracownikom Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chocze-
wie, którzy zwozili zapełnione przez panią 
Jolę worki.

w.w.: To tylko jedna akcja. Wydaje się, 
że bez rozwiązań systemowych nie upo-
ramy się z problemem zaśmiecania i zago-
spodarowania odpadów. Czy istnieje jakaś 
koncepcja działania w tym zakresie?

wójt w. gębka: W związku z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Choczewie planu-
jemy przystosować stare wysypisko śmieci 
w Choczewku na Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, który w tej chwili zlokalizowany 
jest przy Gminnym Zakładzie Komunalnym 
w Choczewie. Chcielibyśmy, aby powstał 
tam punkt, do którego odpłatnie można by 
oddawać odpady, które nie są objęte zbiór-
ką przez Gminę, czyli np. opony, odpady bu-
dowlane… itp.

Planujemy również, aby GZGK od następ-
nego roku stał się spółką ze stuprocentowym 
udziałem Gminy i powoli przygotowujemy 
się do tych przemian; w tym również do tego, 
aby całą politykę śmieciową Gminy prowa-
dził Gminny Zakład Gospodarki Komunal-
nej. Wyposażyliśmy już Zakład w niezbędny 
sprzęt, między innymi w samochód, który 
będzie mobilnym warsztatem oraz w dużą 
koparkę. Chcielibyśmy dokupić jeszcze małą 
koparkę i zestaw: traktor ze szczotką i wodą 
do zamiatania ulic, pługiem i kosiarką na ra-
mieniu.

Mamy przy tym nadzieję, że ułatwi to 
utrzymanie czystości i gospodarowanie od-
padami oraz ograniczy wywożenie śmieci do 
lasów i na drogi. Jednocześnie dążymy do 
tego, aby Zakład był w stanie utrzymać się 
ze świadczenia różnego rodzaju usług.

w.w.: Pandemia wykreśliła nam z kalen-
darza większe imprezy, festyny, spotkania. 
Stęskniliśmy się za bliskim kontaktem 
z drugim człowiekiem. Czy w tym sezonie 
trochę się jednak zintegrujemy?

Wójt W. Gębka: Podobnie jak w minio-
nym roku nie odbędą się duże gminne impre-
zy, czyli Dni Gminy i Dożynki, ponieważ sytu-
acja epidemiologiczna jest nadal niepewna. 
Przygotowanie takich imprez rozpoczyna 
się dużo wcześniej i wiąże się z podpisaniem 
umów i wpłatą zaliczek, a nie chcemy pono-
sić strat, więc zdecydowaliśmy, że i w tym 
roku rezygnujemy z ich organizacji. Postano-
wiliśmy natomiast, że uruchamiamy strzeżo-
ne kąpielisko z ratownikiem w Lubiatowie.

w.w.: Oznacza to, że spodziewamy się 
jednak wielu gości latem?

wójt w. gębka: Sądzę, że tak. Podobnie 
jak w roku ubiegłym. Już zwykle po tzw. dłu-
gim weekendzie majowym rozpoczyna się 
sezon turystyczny i trwa do końca lata. Ape-
luję przy okazji, już po raz kolejny, do wszyst-
kich posiadaczy domków, pensjonatów 
i pokoi na wynajem o pobieranie od przyjeż-
dżających do nich turystów opłaty miejsco-
wej (tzw. opłaty klimatycznej). Proszę więc 
o pobieranie z Urzędu Gminy kwitariuszy. 

Przypominam również, że pobieranie opła-
ty obowiązuje cały rok, a zebrane w danych 
sołectwach kwoty przeznaczane są na inwe-
stycje proturystyczne w tych sołectwach , 
gdzie zostały zebrane.

w.w.: Te symboliczne inwestycje na 
rzecz rozwoju turystyki są istotne, gdyż 
pokazują, że pieniądze pobierane od 
przyjezdnych pośrednio wracają do nich. 
To wprawdzie niewiele, ale oznacza, że 
troszczymy się o rozwój infrastruktury tu-
rystycznej i wygodę naszego klienta. Czy 
mamy jeszcze jakieś dobre wiadomości dla 
mieszkańców i naszych gości?

wójt w. gębka: Rozpoczął się właśnie 
remont gminnych dróg szutrowych w miej-
scowościach: Choczewo, Sasino, Ciekocino, 
Ciekocinko, Słajszewo, Słajkowo, Kopalino, 
Lubiatowo, Kierzkowo, Osieki, Starbienino, 
Lublewko i Lublewo. Jeśli będą mieli Państwo 
w tej sprawie uwagi, to proszę zgłaszać je do 
Referatu Inwestycji Urzędu Gminy.

W następnej kolejności, gdy tylko roz-
strzygniemy konkurs i podpiszemy umowę 
z wykonawcą, zajmiemy się remontami dróg 
asfaltowych.

Budowy świetlic w Sasinie i Jackowie po-
stępują zgodnie z zaplanowanym harmo-
nogramem, z którego wynika, że do końca 
czerwca budowy powinny być zakończone.

Podpisaliśmy już umowę z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na dofinansowanie na termo-
modernizację pałacu w Choczewie i w związ-
ku z tym niebawem ogłosimy przetarg na jej 
wykonanie. Jednocześnie chcemy zająć się 
remontem całego pałacu, który od ponad 
roku jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Biblioteki im. Stefana Żeromskiego.

Trwa i bardzo szybko postępuje budowa 
sklepu wielkopowierzchniowego w Chocze-
wie. Według planów ma być zakończona pod 
koniec czerwca.



s. 4                              nr 05 (254) maj 2021

E.W.: Skąd ten pomysł, aby zbierać 
śmieci?

J.R.: Jestem po operacji kręgosłupa, przez 
długi czas nie mogłam normalnie chodzić, 
przez co ruszałam się znacznie mniej i przy-
tyłam. Postanowiłam zacząć chodzić z kij-
kami, i spacerując po terenie naszej gminy 
stwierdziłam, że jest bardzo brudno. Każde-
go dnia pokonywałam ok. 14 km i chodząc 
pomyślałam, że nie będę chodzić bez celu 
i postanowiłam, że zacznę zbierać śmieci 
aby oczyścić środowisko. Tak się zaczęła 
moja przygoda. Nigdy nie zapomnę miny 

Pani z Gminy kiedy przyszłam po worki. 
Łącznie pobrałam 220 szt. o pojemności 
120 l, nie licząc tych , które dowozili Pano-
wie z GZGK, oraz tych które dostałam od 
mieszkańców. 

E.W.: Kiedy i gdzie zaczęła Pani zbie-
rać?

J.R.: Zaczęłam w lutym i moje plany po-
krzyżował śnieg, który wszystko przykrył, 
musiałam zrobić przerwę. Pierwsza trasa to 
była droga na Kierzkowo, chodzę tamtędy 
do pracy. Tam byłam przerażona ilością bu-
telek. Niezliczone ilości „ćwiartek”.

E.W.: W której miejscowości było naj-
więcej śmieci?

J.R.: Najwięcej było na trasie z Kierzkowa 
w stronę Choczewa, w jeżynach setki bute-
lek, które latami tam zalegają.

E.W.: Ile czasu poświęcała Pani na 
sprzątanie każdego dnia?

J.R.: Zaczynałam od 8 rano, a kończyłam 
w granicach godziny 21. Dla porównania 
odcinek 2 km sprzątałam ok. 6,5 godziny, 
ale zdarzało się, że odcinek 500 m był tak 
zanieczyszczony, że poświęciłam ponad 11 
godzin. Łącznie pracowałam od lutego do 

„nie MÓw do Mnie śMieciarzu!”

„chronię piękno, - naturalnie!”
W sobotę, 24 kwietnia odbyła się kolej-

na odsłona akcji sprzątania świata „Chro-
nię piękno – naturalnie!”. Od dwóch lat 
pod tą nazwą cyklicznie (w zamyśle raz 
w kwartale), staramy się zmobilizować 
mieszkańców do wspólnego zbierania 
śmieci z terenu naszej gminy.

Ubiegły rok niestety nie pozwolił na 
zorganizowanie akcji ale w tym roku uda-
ło się spotkać i w tym słonecznym dniu 
oczyścić wszystkie sołectwa. Ogromne 
podziękowania dla wszystkich osób za-
angażowanych we wspólne sprzątanie.

Okazało się, że skala problemu, jakim 
są śmieci jest ogromna. Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie, 
który zbierał odpady nie dał rady zebrać 
worków w ciągu jednego dnia, chociaż 
wykonanych zostało kilka kursów i pełne 
auta wracały do „bazy” do późnych go-
dzin nocnych. Zebrano łącznie ponad 10 
ton odpadów!!!

Dziękujemy Sołtysom za koordyna-
cję grup sprzątających, odbiór pakietów 
przygotowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Bibliotekę im. S. Żeromskiego 
w Choczewie, Wójtowi za poczęstunek 

oraz Radnym, Sołtysom i przede wszyst-
kim Mieszkańcom za zaangażowanie 
i czynny udział w akcji, Gminnemu Zakła-
dowi Gospodarki Komunalnej w Chocze-
wie za odbiór odpadów i pomoc w akcji.

Pamiętajmy, od nas samych zależy jak 
będzie wyglądać otoczenie, które jest 
naszym wspólnym dobrem. Zachęcamy 
do ekologicznego trybu życia, do segre-
gowania odpadów, do edukowania w tym 
zakresie najmłodszych i do udziału w ko-
lejnych akcjach, które z pewnością po-
wrócą w kolejnym kwartale.

E.W.

historia pani Jolanty robakowkiej z łętowa, która z własnej inicjatywy zebrała                                    
ponad 2 tony śmieci z terenu gminy choczewo
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E.W.: Czy ktoś Pani pomagał?

J.R.: Sprzątałam sama, nikt mi nie poma-
gał, owszem ludzie pytali dlaczego to robię, 
niektórzy pukali się w czoło, inni opowiada-
li, że odrabiam „godzinki” za męża i dzieci. 
Dla wszystkich niedowiarków odpowiadam: 
za nikogo nic nie odrabiałam, sprzątałam 
bo chciałam. Ale wielkie podziękowania dla 
Panów z oczyszczalni, którzy odbierali to co 
ja zebrałam, dowozili nowe worki, zabierali 
gabaryty, które im wskazywałam. Dziękuję 
Panu Łasińskiemu, Panu Werochowskiemu 

i Panu wójtowi, za wspieranie mojej misji. 
Dziękuję ludziom, dobrej woli, którzy czę-
stowali mnie gorącymi posiłkami, kawą, do-
brym słowem, zdarzali się ludzie, którzy nie 
patrząc na to, że mam ze sobą brudne worki 
podwozili mnie do domu.

E.W.: Czy znalazła Pani coś ciekawego, 
wartościowego?

J.R.: Poza tonami śmieci niewiele: butel-
kę wódki i 2 złote. Głównie to były butelki, 
puszki, ale i pełno opon od samochodów 
i  ciągników.

E.W.: Jaki obszar Pani posprzątała?
J.R.: Choczewo, Kierzkowo, Łętowo, Łę-

tówko, Karczemka, droga na Perlino, Gard-
kowice i wąwozem przez las dotarłam do 
pałacu w Łętowie.

E.W.: Skąd u Pani taka determinacja?

J.R.: Tak jak mówiłam jestem po opera-
cji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo ani 
dźwigać ani się schylać, więc głównie na ko-
lanach te worki z rowów turlałam. Szacun-
ku do pracy i porządku nauczyła mnie moja 
firma Thai Union, w której pracowałam 25 
lat. Całe życie jestem wdzięczna moim prze-
łożonym, kierownikom, szefowi produkcji, 
Panu prezesowi. Nauczyli mnie jak należy 
pracować, jak pracę szanować. Jak dbać 
o stanowisko pracy i porządek.

E.W.: Czy napotkała Pani na jakieś pro-
blemy na trasach?

J.R.: Niestety tak. Pomijając drobne 

uszkodzenia ciała w postaci rozciętej nogi 
szkłem, skręcenia kostki czy poszarpanie 
rąk jeżynami, uszkodziłam rower, zostałam 
okradziona oraz nękał mnie pewien młody 
mężczyzna, który napędził mi strachu do ta-
kiego stopnia, że wezwałam policję.

E.W.: Okradziona?! Kto Panią okradł 
i  co zabrał?

J.R.: Proszę sobie wyobrazić, że ja każde-
go dnia zabierałam sobie w trasę 2 kosze 
wiklinowe. W jednym miałam jedzenie na 
cały dzień, a w drugim sortowałam część 
butelek. Pewnego dnia ktoś mi te kosze 
zabrał! Nie wierzyłam, po co komu 2 stare 
kosze i termosy. Chyba na złość ktoś mi tak 
zrobił. Szkoda jeden z tych koszy to była 
pamiątka z mojej pracy, lubiłam go mieściło 
się w nim sporo słoików z jagodami. Bo Pani 
wie ja dużo czerpię z lasu, z natury. W sezo-
nie razem z moimi dziećmi zbieramy jagody 
i grzyby. Nie raz dzięki bogactwu jakie daje 
nam las mogłam zarobić pieniądze. Gdyby 
ktoś miał odwagę zwrócić te kosze do skle-
pu w Łętowie to ja bym się nie gniewała. 
Naprawdę!

E.W.:  Po tak ciężkiej pracy co dalej? Ja-
kie teraz aktywności Pani planuje?

J.R.: Teraz będę spacerować po czystej 
przestrzeni, ale niestety muszę przyznać, 
że pojawiają się nowe śmieci. Notorycznie 

w tych samych miejscach, pojawiają się te 
same śmieci, więc wniosek jest taki, że śmie-
cą te same osoby. Ja nie rozumiem, jak tak 
można. Czy natura i zwierzęta przychodzą 
do naszych domów, żeby śmiecić? Więc dla-
czego ludzie idą do lasu, nad jezioro i śmie-
cą? Musimy uświadamiać społeczeństwo, 
szczególnie młodzież, że ekologia i dbałość 
o środowisko jest bardzo ważna. Nie może-
my się wstydzić dbałości o nasze otoczenie. 
Uczmy dzieci, że papierki wyrzucamy do 
śmietnika, a nie na trawę czy chodnik. Nie 
bądźmy bierni kiedy widzimy, że ktoś zanie-
czyszcza środowisko, reagujmy. Biedna jest 
ta nasza planeta, ja z przerażeniem patrzę, 
na te folie wrastające w drzewa, na te tony 
śmieci zalegające i zatruwające ziemię, któ-
ra nas żywi i jest naszym domem. Ile wy-
siłku natura musi włożyć w walkę z zanie-
czyszczeniem. Wystarczy aby każdy z nas 

podniósł jeden papierek, jedną butelkę i już 
będzie lepiej. Jest nadzieja, rośnie mój na-
stępca. Mały Pawełek Leszczuk, jak on się 
zaangażował w sprzątanie sołectwa! targał 
ciężkie taczki, nie wstydził się i nie zwracał 
uwagi na to, że koledzy się śmieją. To przy-
kład godny naśladowania. Dziękuję wszyst-
kim, którzy mnie wspierają!

Pamiętajmy: DOBRO WRACA!
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gMinnY zakład gospodarki koMunalneJ 
w choczewie

W związku z bardzo częstymi pytania-
mi dotyczącymi odbioru oraz płatności za 
śmieci oraz Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), pra-
gniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że 
za gospodarkę odpadami komunalnymi 
w Gminie Choczewo oraz za organiza-
cję PSZOK-u odpowiada Urząd Gminy 
w Choczewie.

Wszystkie informacje dotyczące odbio-
ru odpadów komunalnych sprzed nieru-
chomości, organizacji PSZOK-u jak rów-
nież wszelkie kwestie dotyczące opłaty 
za śmieci dostępne są tylko i wyłącznie 
w Urzędzie Gminy u pracownika odpo-
wiedzialnego za gospodarkę odpadami.

Prosimy pamiętać, że podstawową 
działalnością Gminnego Zakładu Go-

spodarki Komunalnej w Choczewie jest 
dostawa wody oraz odbiór nieczystości 
płynnych od mieszkańców oraz turystów 
Gminy Choczewo.

Prosimy o kontakt w sprawie odpadów 
z Urzędem Gminy w Choczewie pod nu-
merem telefonu: 58 572 39 40 wew. 209.
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Gminny Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej 

w Choczewie, 
w kwietniu 2021 

roku dokonał 
renowacji muru 

kamiennego pałacu 
w Choczewie.
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gMinnY ośrodek zdrowia w choczewie
Ośrodek Zdrowia w Choczewie wzbo-

gacił się o nowego lekarza.

Z przyjemnością informujemy, że 
do grona lekarzy leczących w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia  w Choczewie 
od 10.05.2021 r. dołączył nowy lekarz 
Paweł Szlas – specjalista medycyny ro-
dzinnej. Doktor przyjmuje codziennie (od 

poniedziałku do piątku) głównie osoby 
dorosłe.

Witamy Pana Doktora w naszym ze-
spole.

W ramach Narodowego Programu 
Szczepień p/wirusowi SARS-CoV-2 w 
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chocze-
wie zaszczepiono 1230 osób (I-III 480 

osób, IV – 750osób). 

W maju zaszczepi się 840 osób, w tym 
660 osób drugą dawką. Na czerwiec 
przewidziano dodatkowe dawki szcze-
pionki Pfizer. Chętnych zapraszamy do 
zapisywania pod nr tel. 58 676 32 22 od 
godz. 9.00.
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wieści z sołectw
sołectwo
kopalino
Porządki w Kopalinie!

Rada Sołecka razem z mieszkańcami 
w czynie społecznym wyremontowała 
przystanek PKS w centrum Kopalina.

Sołtys serdecznie dziękuje mieszkań-
com za pracę na rzecz naszego Sołectwa.

Uczniowie oraz przedszkolaki przesyłają
 strażakom z Gminy Choczewo 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności 
oraz dużo siły i energii.

Życzymy, aby ta wyjątkowo trudna praca
 była źródłem satysfakcji oraz powodem do 

radości z udanych akcji, gdyż ratowanie życia oraz 
niesienie pomocy potrzebującym 

to jest zadanie wpisane w strażacką służbę.
Życzymy powodzenia w pracy

 i społecznym działaniu.

ZSP Ciekocino

zespÓł szkolno-przedszkolnY w ciekocinie

ŻYczenia dla straŻakÓw 
od dzieci z zsp ciekocino
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warsztatY proFilaktYczne o energii JądroweJ
30 marca w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Ciekocinie odbyły się dla 
uczniów klas IV - VIII warsztaty online 
poprowadzone przez Pana Przemysła-
wa Roga dot. wiedzy na temat energii 
jądrowej. Uczniowie mogli dowiedzieć 

się m.in.: gdzie są potencjalne miejsca 
powstania takiej elektrowni, ile czasu i 
jak powstaje, jaki obszar zajmuje czy też 
jakie nowoczesne technologie są prakty-
kowane podczas planowania i budowania 
elektrowni oraz jakie systemy bezpie-

czeństwa są stosowane.
Dziękujemy Panu Przemkowi za prze-

prowadzenie warsztatów i za zaintereso-
wanie uczniów z naszej szkoły tematyką 
jądrową.

5 maja w formie zdalnej odbyły się 
warsztaty z psychologiem poświęcone 
rodzicom. Tematem przewodnim spotka-
nia była depresja młodzieńcza, która nie-
stety w dzisiejszych czasach występuje 
coraz częściej, a my sami często nie za-
uważamy jej objawów lub też je bagateli-
zujemy, myśląc że to chwilowe.

Warsztaty poprowadziła Pani Kamila 
- psycholog ZSP Ciekocino. Dziękujemy 
za udział zebranym rodzicom i mamy na-
dzieję, że warsztaty dały Państwu nowe 
spojrzenie na niektóre sytuacje i że w ra-
zie potrzeby będziecie Państwo potrafili 
odpowiednio wcześnie zareagować :)

warsztatY 
psYchologiczne 
dla rodzicÓw 
w zsp ciekocino

zrealizowanY proJekt „z energią Jądrową na tY”
w zsp ciekocino

W miesiącach marcu i kwietniu w szko-
le w Ciekocinie był realizowany projekt 
pod nazwą „Z energią jądrową na Ty”, 
który skierowany był do uczniów klas IV-
-VIII.

Celem Projektu było pogłębienie wie-
dzy na temat energii jądrowej wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cho-
czewo z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi dydaktycznych służących

• przekazywaniu informacji. W ramach 
projektu Gmina zrealizowała zadania 
skupiające się wokół tematów:

• zalety energetyki jądrowej,
• energetyka jądrowa a środowisko,
• energetyka jądrowa w Polsce i na 

świecie,
• przyszłość przemysłu nuklearnego.

Zostały przygotowane i przeprowadzo-
ne:

• lekcje/zajęcia warsztatowe dla 
uczniów klas 4-8 SP, przy czym lekcje 
były prowadzone przez nauczyciela fizy-
ki, chemii oraz przedstawiciela PGE EJ1 z 
wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii informacyjnych, bądź spotkań online 
na platformie Google Meet;

• przez nauczyciela plastyki warsztaty 
plastyczne pod hasłem „Z energią jądro-
wą na Ty”. Wykonane prace przez na-
szych uczniów wzięły udział w konkursie 
plastycznym. Nagrodzone prace zostały 
natomiast przekazane na wystawę prac 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece 
im. Stefana Żeromskiego w Choczewie.

• konkurs wiedzy dotyczący zagadnień 

poznanych na wykładach z podstawowej 
wiedzy o energetyce jądrowej.

Zarówno w konkursie plastycznym, 
jak i z wiedzy o energetyce jądrowej, 
uczestnicy otrzymali nagrody. W ramach 
projektu został zakupiony monitor inte-
raktywny i projektor dla szkoły, materiały 
do przeprowadzenia zajęć oraz nagrody 
w konkursach. Łączna kwota pozyska-
nych środków to 10.000,00 zł. Realiza-
torem projektu była Gmina Choczewo 
i  Spółka PGE EJ1. Wystawę prac pokon-
kursowych można obejrzeć w miesiącu 
maju w Gminnym Ośrodku Kultury i Bi-
bliotece im. Stefana Żeromskiego w Cho-
czewie.

Dyrektor ZSP Ciekocino
Róża Majchrzak

24.04.2021 r. odbyły się w Gdańsku 
Otwarte Mistrzostwa Województwa Po-
morskiego w karate tradycyjnym, w któ-
rym uczennica klasy 8 - Anna Wypych 

zdobyła dwa złote medale - w kata indy-
widualnym i kumite.

Gratulujemy!!!

podwÓJna złota Medalistka otwar-
tYch Mistrzostw woJewÓdztwa 
poMorskiego w karate tradYcYJnYM
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zespÓł szkolno-przedszkolnY 
iM. unii europeJskieJ w choczewie
wiosna, ach to tY!

Piękna, wiosenna pogoda sprzyja licz-
nym wyjściom z przedszkola. Pobyt na 
świeżym powietrzu i zabawa na placu 
daje im wiele radości. Światowy Dzień 
Ziemi był okazją do uporządkowania i 
udekorowania przedszkolnego ogródka. 

Dzieci zadbały o teren i posadziły w doni-
cach bratki i stokrotki, o które dbają. Plac 
zabaw jest teraz ukwiecony i piękniejszy, 
więc dzieci jeszcze chętniej spędzają tam 
czas. 

M. Lica

akcJa „sprzątanie świata” w szkole w choczewie
Dnia 23 kwietnia, czyli dzień po Dniu 

Ziemi, w akcję sprzątania świata zaan-
gażowały się wszystkie dzieci z klas ze-
rowych wraz z wychowawcami. Wypo-
sażeni w rękawiczki jednorazowe, worki 
na śmieci oraz dobry humor, trzy grupy 
wyruszyły wyznaczonymi trasami celem 
wysprzątania swojej okolicy. Dzieciom 
udało się zebrać znaczną ilość śmieci, od 
niewielkich papierków, przez szklane bu-
telki, a nawet metalowe elementy. Zdzi-
wione były, że niektórzy ludzie nie wie-

dzą, że śmieci wyrzuca się do śmietnika 
lub segreguje w przydomowych koszach, 
aby mogły trafić do recyklingu. Po cięż-
kiej pracy i powrocie do szkoły zadekla-
rowały, że niedługo znów mogą wyruszyć 
w świat, by pomóc naszej planecie być 
„Zieloną Wyspą”.

Tym samym dzieci zakończyły tydzień 
„Małych strażników przyrody”, w którym 
dowiedziały się między innymi, jakie zna-
czenie mają drzewa w przyrodzie, stwo-
rzyły zasady właściwego zachowania się 

względem najbliższego otoczenia (poby-
tu w lesie i w parku) czy uświadomiły so-
bie konieczność segregowania odpadów 
i ich ponownego przetwarzania.

Pamiętajmy, że każdego dnia możemy 
zrobić dobry uczynek dla naszej plane-
ty Ziemi, wystarczy, że każdy z nas idąc 
na spacer, na przykład do lasu, weźmie 
ze sobą pustą siatkę, zbierze napotkane 
przez siebie śmieci i posegreguje je zgod-
nie z obowiązującymi zasadami.

Natalia Kozłowska
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Klasa 2a ponownie wykazuje się kre-
atywnością, nareszcie po tygodniach 
zdalnego nauczania w przestrzeni szkol-
nej!

Nasze pierwsze zadanie artystyczne 
zostało zainspirowane grafiką amerykań-
skiego współczesnego artysty tworzące-
go w nurtach pop-art i street art Keitha 
Haringa.

Najpierw, na papierze do pakowania 
rysowaliśmy zarys sylwetki osoby, któ-
ra na nim leżała. Postać była zwinięta 
i  przyjmowała pozycje dość niewygodne, 

ale ważne było, aby jej ręce i nogi pozo-
stały widoczne. Następnie sylwetki zo-
stały ozdobione farbami i wycięte. Zgod-
nie z street art wyeksponowaliśmy swoje 
prace w przestrzeni publicznej.

Chcemy podziękować Państwu D.L. 
Bobkowskim za stworzenie nam takiej 
możliwości.

Wychowawczyni Izabela Urbowska 
i klasa 2a

sYlwetka wszYstko o Mnie autoportret – proJekt 
„MałY artYsta” w klasie 2a
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Dnia 20 kwietnia 2021r. korzysta-
jąc z pięknej pogody dzieci z oddziałów 
przedszkolnych Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Choczewie wybrały się na 
wycieczkę na Lubiatowską Wydmę.

Wycieczka była możliwa między inny-
mi dzięki Nadleśnictwu Choczewo. Jako 
jedni z pierwszych turystów mogliśmy 
podziwiać wspaniałe obiekty wybudowa-
ne z myślą o gościach chcących zwiedzać 
nasze przepiękne, niepowtarzalne okoli-
ce. To właśnie Nadleśnictwo Choczewo 
realizuje projekt „Ochrona obszarów pasa 
nadmorskiego przed nadmierną presją 
turystyczną”. W ramach projektu powsta-
ła ścieżka przyrodniczo - leśna „Wydma 
lubiatowska”. Wybudowano tutaj punkty 
widokowe, wiaty, miejsca odpoczynku, 

tablice informacyjne. W ten sposób regu-
lując ruch turystyczny zostały ochronio-

ne siedliska przyrodnicze.
Po przyjeździe czekało nas wiele atrak-

cji. Dzieci spotkały się z pracownikami 
Nadleśnictwa. Każdy dostał w prezencie 
balonik. Potem czekała nas nie lada prze-
prawa. Trzeba było wspiąć się wieloma 
schodami na sam szczyt wydmy, gdzie 
zobaczyliśmy nowo wybudowaną plat-
formę widokową. Przepiękny widok, któ-
ry rozpościerał się na najbliższe okolice 
wynagrodził nam trudy wspinaczki. Był 
też czas na zabawę i odpoczynek. Dzieci 
wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. 
Miejmy nadzieję, że naszym „tropem” po-
dąży wiele osób chcących odpoczywać 
w spokojnych i malowniczych miejscach.

Wiesława Okoń

wYcieczka klas „0” na lubiatowską wYdMę

W kwietniu uczniowie klasy II b Szkoły 
Podstawowej w Choczewie wraz z rodzi-
cami włączyli się w akcję charytatywną 
pomocy malutkiej Evie Korolenko w jej 
walce z ciężką chorobą SMA.

Podczas zajęć zdalnych wykonali prze-
piękne bransoletki z koralików zakupio-
nych przez rodziców uczniów. Gotowe 

cudeńka przekazali na kiermasz. Można 
było je kupić podczas „pchlego targu” 
zorganizowanego w dniu 30.04.2021r. 
w Choczewie przez p. T. Lademan i Ewę 
Wójcik-Spera.

Kiermasz odwiedzili uczniowie kl. II i 
kl.0 naszej szkoły, okazali swoje wielkie 
serce i ofiarność. Hojnie wrzucali datki do 

puszek na szczytny cel.
Włączanie się w akcje charytatywne 

odgrywają ważną rolę w edukacji mło-
dego człowieka, uczą dzieci empatii, 
wrażliwości na potrzeby innych, a przede 
wszystkim tego, że wspólnie możemy 
zdziałać więcej!

Wychowawczyni kl. II B

poMagaMY i wspieraMY
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MAJOwE dNI 
świąteczne

Pandemia uniemożliwiła zorganizo-
wanie na terenie szkoły obchodów Ma-
jowych Świąt Narodowych. Jednak nie 
przeszkodziło to w pielęgnowaniu tra-
dycji oraz utrwaleniu wiedzy związanej 
z symbolami narodowymi przez dzieci 
przedszkola i uczniów klas 1-3.

Przygotowały one piękne prace pla

styczne przedstawiające flagę i godło 
Polski.

W zespołach klasowych odśpiewały 
hymn, poznawały historię godła i flagi 
polskiej.

Zajęcia tego typu są bardzo ważne 
w edukacji dziecka, gdyż ich walorem jest 
kształtowanie wrażliwości patriotycznej 
i  poszanowania symboli narodowych.

Dyrekcja szkoły
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przedszkole w choczewie - średniaki
wIOSENNE EKSPERyMENtOwANIE
Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż mi, a zapamiętam
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem
(chiński filozof - Konfucjusz)

Człowiek najlepiej uczy się poprzez 
udział i doświadczenie, poprzez emocje 
i  pytania jakie temu doświadczeniu to-
warzyszą.

Dzieci najszybciej i najłatwiej uczą 
się poprzez obserwację i naśladowanie. 
Przyglądają się nam, a potem imitują to, 
co robimy. Nasuwa się mądre stwierdze-

nie Jamesa Baldwina - dzieci nigdy nie 
słuchają starszych, ale zawsze ich naśla-
dują :)

Jeżeli nie chcesz ,by Twoje dziecko było 
uzależnione od smartfona, sam „w nim 
nie siedź”!

Czytaj, a Twoje dzieci z pewnością 
będą sięgać po książki.

Rozmawiaj po angielsku lub ucz się 
tego języka, a Twoje dzieci też będą 
chciały zrozumieć, o czym mówisz.

Jedz zdrowo, żyj ekologicznie, uprawiaj 
sport, rozmawiaj o swoich uczuciach, 
a Twoje dziecko będzie postępowało tak 
samo. Proste… tak się wydaje. Tylko dla-
czego nam tak trudno zmienić nasze ży-
cie, a od dziecka oczekujemy, że będzie 
lepszą wersją nas.

Zabawy badawcze, naśladowanie i eks-
perymentowanie wzbogaca dziecięce 
umiejętności, kształtuje charakter, ujaw-
nia zdolności i predyspozycje, a także 
rozwija inteligencję. Dzięki eksperymen-
towaniu maluch ma możliwość bycia od-
krywcą, ma wpływ na rezultaty swoich 
działań.

W naszym przedszkolu dajemy dzie-
ciom możliwość odkrywania, samodziel-
nego poznawania poprzez doświadcze-
nia, tworzenie, eksperymentowanie na 
różnych przedmiotach, substancjach. 
Staramy się wyzwalać u dziecka natural-
ną, spontaniczną  radość z odkrywania 

tzw. „tajemnic”, takich jak: czy na śniegu 
można malować?, w jakiej wodzie szyb-
ciej rozpuszcza się cukier?, jak zrobić tę-
czę z cukierków?, czy można zrobić tęczę 
na ścianie?, czy powietrze ma siłę?, jak 
wygląda owad kowal przez lupę?, co wi-
dać pod mikroskopem?, czy da się zrobić 
wulkan i lawę?

Te i inne zagadnienia rozpatrujemy 
eksperymentując podczas naszych zajęć, 
a zadowolone miny dzieci są bezcenne.

Iwona Chadrysiak

Nauka zdalna nie musi być nudna. 
Uczniowie klasy I c Z-SP w Choczewie 
samodzielnie przeprowadzają doświad-
czenia i szukają odpowiedzi na nurtujące 
pytania. Dlaczego igła unosi się na wo-
dzie? Co sprawia, że zimą pękają rury? 
Dlaczego cukier w herbacie znika? Co na 

wierzch wypływa?
Przeprowadzane przez uczniów do-

świadczenia pozwalają im zgłębić tajem-
nice nauki przy zabawie. Dzięki doświad-
czeniom mogą zrozumieć, jakie warunki 
muszą być spełnione, żeby dane ciało nie 
tonęło. Przyglądają się fascynującemu 

cyklowi wody i mogą zbadać niektóre 
z niezwykłych jej właściwości. Naszym 
kolejnym krokiem  ku wiedzy będzie po-
dróż przez tajemnice światła.

M. Rudnicka

właściwości wodY i JeJ roztworÓw



• 23 kwietnia z okazji Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich przygo-
towaliśmy dla naszych czytelników tele-
turniej „Sprawdź swoją wiedzę literacką” 
w którym dla zwycięzcy były dwie nagro-
dy do wyboru. Laureatem nagrody został 
Pan Sebastian Bullmann. Gratulacje!

• Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w organizowanych przez nas kon-
kursach i atrakcjach z okazji Tygodnia Bi-
bliotek (8-15 maja). Były to m.in. randka 
w ciemno z książką, kiermasz darmowej 
książki, zagadka literacka, krzyżówka, 
konkurs sleeveface i „cytaty ze smacz-
kiem.”

• Podziękowania składamy też wszyst-
kim, którzy podarowują nam książki. 
Część z nich wprowadzamy do księgo-
zbioru, zasilają też one regał bookcros-
singowy, są wystawiane na kiermaszu 
i aukcjach charytatywnych dla chorych 
dzieci. Dziękujemy!

gMinnY ośrodek kulturY i biblioteka iM. steFana 
ŻeroMskiego w choczewie

s. 16                  
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30 kwietnia odbył się w Choczewie 
charytatywny kiermasz ciast i pchli targ 
dla małej Evy Korolenko, która choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni i zbiera fundusze 
na długotrwałą i kosztowną rehabilitację. 
Rezultat to piękna kwota 4814,49 zło-
tych!!

Pogoda w dniu kiermaszu nie była zbyt 
zachęcająca, a mimo to nasze stoiska 
z ciastami i pchlim targiem odwiedziło 
bardzo wiele osób, hojnie wrzucając datki 
do puszek. 
Dziękujemy: 

Państwu Magdzie i Henry’emu Milewi-
czom z Restauracji pod Kasztanem w Cho-

czewie za udostępnienie nam miejsca, wy-
pożyczenie stołów, podarowanie fantów 
na pchli targ i ogrzanie nas gorącą herbatą 
z cytryną!!

Pani Mirosławie Langa ze sklepu „Me-
lan” w Choczewie za fanty na pchli targ.

Państwu Iwonie i Andrzejowi Majtacz 
ze sklepu „Magis” w Choczewie za ufun-
dowanie 300 pudełek na ciasta.

Sklepowi PSB Mrówka w Gniewinie za 
dużą ilość fantów na pchli targ. 

Panu Krzysztofowi Kochan ze sklepu 
Żabka w Choczewie za vouchery na kawę 
i hot-dogi.

Uczniom klasy 2b i ich wychowawczyni 
Pani Annie Natoniewskiej- Styn za wyko-
nanie przepięknych bransoletek i przeka-
zanie ich na kiermasz.

Świetlicy w Kopalinie za wykonanie 
i przekazanie na targ cudnych dekoracji!!

Osobne podziękowania składamy 
wszystkim osobom prywatnym, które 
przekazały ogromną ilość wspaniałych 
fantów na pchli targ i upiekły pyszne 
ciasta i ciasteczka. Przepraszamy, że nie 
wymieniamy tu nazwisk, ale nie wszyst-
kie znamy, a nie chcemy, by ktoś został 
pominięty. Więc dla wszystkich- wielkie 
podziękowania i brawa!

Miło nam było, gdy odwiedzili nas pod-
czas kiermaszu uczniowie i nauczycielki 
ZSP w Choczewie i zakupili ogromne ilości 
fantów.

I na koniec pięknie i gorąco dziękujemy 
ekipie GOKiB Choczewo na czele z Panią 
Dyrektor Beatą Żuk za wypożyczenie po-
trzebnych sprzętów, pomoc w rozłożeniu 
kiermaszu, przewóz ciast, fantów, sprzętu,  
montaż i demontaż namiotów, itp.

I dla Pani Beaty Żuk za znoszenie ze sto-
ickim spokojem powiększających się co-
dziennie w Bibliotece gór fantów na pchli 
targ.

Pozyskana  kwota została wpłacona na 
konto Evy w fundacji Serca dla Maluszka. 
Fanty, które pozostały po kiermaszu będą 
sukcesywnie wystawiane na aukcje dla 
chorych dzieci. 

Komisyjnie rozliczone zostały także 
puszki stacjonarne, które stały w drogerii 
w Choczewie i naszej Bibliotece. Udało 
się zebrać przeszło 493 złote i kwota ta 
również trafiła już do Fundacji „Serca dla 
Maluszka”, która przekaże ją na rehabili-
tację Evy. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wrzucili swoje datki do puszek. 

A my będziemy teraz pomagać Adelce 
Motenko, która również choruje na SMA.

https://www.siepomaga.pl/adelka
Choczewo- dziękujemy!! 

organizatorki kiermaszu: 
Teresa Lademan, Ewa Wójcik-Spera

kwestarki: Paulina Lademan, 
Joanna Małkowska 

podsuMowanie kierMaszu
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Z przyjemnością informujemy, że mię-
dzy 24 a 28 maja zostaną wykonane za-
biegi pielęgnacyjno-renowacyjne na pły-
cie głównej boiska w Choczewie przy ul. 
Kusocińskiego 7.
Opisy poglądowe niektórych zabiegów:

• skaryfikacja polega na pionowym na-
cinaniu darni ostrymi nożami, które usu-
wają z trawnika filc, czyli zbitą warstwę 
martwej darni;

• aeracja polega na napowietrzeniu gle-
by za pomocą maszyn spulchniających;

• piaskowanie - celem piaskowania jest 
polepszenie właściwości fizyko - chemicz-
nych gleby oraz wyrównywanie drobnych 
nierówności trawnika,

• dosiew nasion traw wykonywany za 
pomocą siewnika perforacyjnego pozwa-
la na równomierne rozmieszczenie nasion 
traw w rozścielonym piasku na płycie bo-
iska i delikatnym wymieszaniu ich z pia-
skiem, co sprawia, ze są one mniej podat-
ne na warunki atmosferyczne i erozyjne.

• oprysk przeciwko chwastom za pomo-
cą środków chemicznych posiadających 
zezwolenie do stosowania na obiektach 

sportowych ma na celu, usunięcie chwa-
stów dwuliściennych.

Jednocześnie informujemy, że po prze-
prowadzonych zabiegach płyta główna 
boiska będzie wyłączona z użytkowania 
przez okres ok. 8 tygodni. Zajęcia i treningi 

będą w tym czasie odbywać się na terenie 
płyty treningowej. Prosimy o cierpliwość 
i wyrozumiałość. Renowacja jest niezbęd-
na, aby korzystanie z murawy było przy-
jemne i bezpieczne.

RENOwAcJA bOISKA
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25.04.2021 r. odszedł do Pana mój 
mąż, Ryszard Karpiński.
Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w środę 28.04.2021 r. w uroczysto-
ściach pogrzebowych serdecznie 
dziękuję.

To, że na jego pożegnanie przybyli-
ście tak licznie świadczy o tym, że na 
dobre zapisał się w Waszych sercach i 
wdzięcznej pamięci.
Dziękuję!
Przyjaciołom, znajomym, sąsiadom.
Kolegom myśliwym z wielu kół ło-
wieckich, w tym Koła Jeleń w Gdań-
sku i Koła Ponowa w Gdyni.

Gronu Pedagogicznemu Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego im. Unii Eu-
ropejskiej w Choczewie. 
Gronu Pedagogicznemu Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Ciekoci-
nie.
Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bi-
bliotece im. Stefana Żeromskiego w 
Choczewie.
Druhom strażakom z OSP Choczewo, 
Kopalino, Sasino, Słajszewo i delega-
cji Powiatowej Straży Pożarnej.
Dziękuję Wam druhowie za piękną 
oprawę ostatniego pożegnania.
Szczególne podziękowania kieruję do 

dyrektora Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Choczewie, pana An-
drzeja Sobonia. Wszyscy ze wzru-
szeniem wysłuchaliśmy serdecznych, 
poruszających słów o przyjacielu, 
cyt.: który żył i pracował wśród nas 
i udzielił nam cennej lekcji, że „czło-
wiek jest tyle wart ile może dać dru-
giemu.”

W imieniu własnym i rodziny raz 
jeszcze składam z serca płynące po-
dziękowania.

Krystyna Karpińska 

„Cieszę się…
bo Ty, Panie, jesteś naszym Bogiem
u Ciebie znajdujemy schronienie.”
z Psalmu 36
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Opuścił nas na zawsze Ryszard Karpiń-
ski. Zaskakująco cicho. Odejście tak zna-
nego człowieka wywołuje jednak zawsze 
poruszenie wśród tych, z którymi wę-
drował po ścieżkach ziemskiego żywota. 
A było nas wielu: tych, z którymi praco-
wał i tych, których edukował i wychowy-
wał. Nauczyciel, wychowawca, działacz 
społeczny, zamiłowany przyrodnik. Czło-
wiek renesansowy, o wszechstronnych 
zainteresowaniach i pasjonat życia.

Z zawodu był nauczycielem i pracę 
w tej profesji rozpoczął już w roku 1966. 
Do naszej Gminy przybył w roku 1970, by 
objąć posadę kierownika szkoły w Cie-
kocinie na cztery lata. Następnie karierę 
zawodową kontynuował w Choczewie, 
gdzie pracował jako Gminny Dyrektor 
Szkół oraz Inspektor Oświaty i Wycho-
wania w Urzędzie Gminy w Choczewie. 
Był przede wszystkim pedagogiem, ale 
także organizatorem życia oświatowego 
w naszej Gminie, autorem wielu inicjatyw 
związanych z licznymi przeobrażeniami 
strukturalnymi; w czasach, gdy zarzą-
dzanie oświatą nie było łatwe ze wzglę-
du na dużą liczbę placówek, trudności 
logistyczne, inwestycyjne, organizacyjne 
i kadrowe. Na ten okres przypada także 
duże wyzwanie, jakim była budowa no-
wej szkoły w Choczewie. Był gorącym 
orędownikiem tej inicjatywy. Zawodową 
karierę zakończył przejściem na emerytu-
rę w roku 2005. Będąc już w stanie spo-
czynku nadal prowadził ożywioną działal-
ność społeczną w wielu dziedzinach.

Oddał duże zasługi dla łowiectwa, ale 
bardziej pociągała Go działalność eduka-
cyjna i kontakt z przyrodą niż polowanie 
na zwierzęta. Organizował zajęcia dla 
młodzieży i dorosłych, warsztaty łowiec-
kie, wystawy, pogadanki, lekcje przy-

rodnicze, współpracując ciągle w tym 
zakresie z Gminną Biblioteką Publiczną 
oraz szkołami. Zainicjował i przeprowa-
dził projekty, z których najbardziej zna-
ne były: „Ożywić Pola” i „Rok Kaczki”. 
Swoją edukacyjną pasją zarażał kolegów 
myśliwych, zachęcając do popularyzacji 
działań na rzecz środowiska naturalnego. 

Zasłynął jako jeden z inicjatorów utwo-
rzenia legendarnej „Sali Myśliwskiej” 
w choczewskiej restauracji „Pod Kaszta-
nem”.

W Polskim Związku Łowieckim działał 
od roku 1980, a w Kole Łowieckim  „Je-
leń„ Gdańsk pełnił funkcję Przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej. Za całokształt 
działalności otrzymał Brązową i Srebrną 
Odznakę „Za Zasługi dla Łowiectwa”.

Przez wiele lat udzielał się społecznie 
w Ochotniczej Straży Pożarnej pełniąc 
funkcję Prezesa OSP Choczewo, a tak-
że przez kilka kadencji Prezesa Zarządu 
Gminnego OSP. W Zarządzie Powiato-
wym OSP w Wejherowie był wicepre-
zesem. Za pracę w tej dziedzinie uho-
norowany został Brązowym, Srebrnym 
i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”.

Aktywnie uczestniczył w działalności 
Koła Gminnego Ligi Obrony Kraju, gdzie 
sprawował funkcję wiceprezesa i wyróż-
niony został Brązowym Medalem „Za Za-
sługi dla Obronności Kraju”, a w gminnym 
Kole Wędkarskim jako wiceprezes zajmo-
wał się edukacją młodzieży.

Przez wiele lat był także społecznym 
członkiem Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Choczewie.

Pan Ryszard był miłośnikiem sportu. 
Nie tylko jako kibic i propagator aktyw-
ności fizycznej, ale także jako czynny 

uczestnik zajęć sportowych. Swoje moż-
liwości organizacyjne w zakresie ama-
torskiego sportu i rekreacji miał okazję 
wykazać sprawując stanowisko dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w latach 1990-1994.

Niewiele jest miejsc w naszej Gminie, 
w których pan Ryszard nie zostawiłby 

swojego śladu. Wszędobylski, aktywny, 
zaangażowany społecznie, z zapałem 
dokumentował życie lokalnej społeczno-
ści. Za całość swoich bogatych osiągnięć 
został uhonorowany przez władze Gminy 
Choczewo unikatową statuetką „Kryszta-
łowej Latarni” w roku 2018.

Do tego życiorysu nie dopiszemy już 
nic więcej, choć mam poczucie, że coś nie 
zostało dokończone. Widocznie Wszech-
mocny uznał inaczej i ma swój plan. Za-
pewne upatrzył dla Niego dogodne miej-
sce, by nadal mógł z wysokości podziwiać 
dzieło Stworzyciela. Nam pozostaje 
pogodzić się z tym, że nie spotkamy już 
na swojej drodze życzliwego, uśmiech-
niętego pana, pełnego pomysłów i nie 
usłyszymy żadnego dowcipu, ani dykte-
ryjki, którymi obdarzał nas pan Ryszard. 
Jest smutek, ale nie beznadzieja. Zostały 
dobre ślady, po których nadal możemy 
stąpać.

Mszę św. pogrzebową odprawił pro-
boszcz choczewskiej parafii ks. Wojciech 
Szmeichel dnia 28. 04. 2021 r. w kapli-
cy cmentarnej w Choczewie. Tam też, na 
choczewskim cmentarzu, miejsce wiecz-
nego odpoczynku znalazł ś.p. Ryszard 
Karpiński. Spoczywaj w pokoju!

Krzysztof Łasiński

wSPOMNIENIE
Ryszard Karpiński (30.07. 1946 – 25.04. 2021)
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Od początku swojego istnienia Cho-
czewski Uniwersytet Trzeciego wieku, 
przyjął formułę działalności otwartej.  
Uznaliśmy, że integracja międzypokole-
niowa jest jednym z najważniejszych ele-
mentów rozwoju lokalnej społeczności. 
Realizując dziesiątki a nawet setki godzin 
różnego rodzaju spotkań, warsztatów, 
wykładów i lektoratów języka, postawili-
śmy na działania promujące tradycję, kul-
turę, patriotyzm, sztukę oraz aktywność 
fizyczną wśród dzieci, młodzieży a także 
osób starszych.

Do chwili obecnej nie posiadamy jed-
nak własnego budynku a wszystkie za-
jęcia prowadziliśmy w miejscach, które 

udostępniali nam nasi partnerzy, zaprzy-
jaźnione podmioty edukacji szkolnej, or-
ganizacje pozarządowe czy też lokalny 
samorząd. Aktualnie w wyniku pandemii 
działalność przenieśliśmy do przestrzeni 
online, lecz brak własnego lokum nadal 
stanowi duże utrudnienie. Nie trudno 
więc się domyśleć skąd pomysł na stwo-
rzenie centrum-przestrzeni, która stanie 
się naszym domem.
Przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii 
charytatywnej- Kilometry Dobra jest do-
skonałą alternatywą do realizacji naszego 
celu. Mimo tego, że zebrana dotychczas 
kwota jest jedynie niewielką częścią po-
trzebnych funduszy to zdaniem lidera na-
szych działań, już jesteśmy zwycięzcami.
„Odnieśliśmy sukces! Zintegrowanie 
i zaktywizowanie dzieci, młodzieży oraz 
osób starszych do wspólnego działania 
stwarza przestrzeń do nawiązywania 
nowych przyjaźni, rodzi poczucie przy-
należności do grupy, wywołuje uśmiech, 
często daje okazje do doskonałej zabawy 
a przecież to jest największym sukce-

sem.”- twierdzi Piotr Zarzeczny, przed-
stawiciel stowarzyszenia kulturalno- spo-
łecznego Carpe Diem Semper a za razem 
koordynator Choczewskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.”

Zgadzając się z powyższym stwierdze-
niem należy podkreślić, że osiągniecie 
pełnego sukcesu będzie możliwe jedynie 
przy zaangażowaniu setek a nawet tysię-
cy osób. Każda złotówka ma dla nas zna-
czenie, więc zachęcamy wszystkich do 
wspólnego działania.
Korzystając z załączonych linków, 
sprawdź sam jakie to proste!
h t t p s : // w w w. f a ce b o o k . co m /g ro -
ups/804250037103395
https://kilometrydobra.pl/carpe-diem-
-semper/

Michał Dampc

Specjalista PR, Carpe Diem Semper
cds@choczewskiutw.pl
 tel. +48 730 745 747

choczewski sukces MierzonY kiloMetraMi dobra
Grupa blisko 200 mieszkańców małej nadbałtyckiej Gminy Choczewo zaangażowała się we wspólne 
działanie. Słuchacze, instruktorzy, wolontariusze Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
postanowili stworzyć Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej. W ramach kampanii 
Kilometry Dobra, już po raz trzeci w okresie od marca do końca maja, zbierają środki aktywizując 
w tym celu nie tylko mieszkańców gminy, ale także mieszkańców sąsiednich miejscowości. Na chwilę 
obecną organizacji udało się zebrać kwotę blisko 40 tys. złotych.
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i numery archiwalne „Wieści Choczewskich” w wersji elektronicznej (w formacie PDF): http://www.chocze-
wo.com.pl/wiesci-choczewskie/ 
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Hasło Krzyżówki z kwietniowego nr Wieści Choczewskich brzmi 
„Wiosenne przebudzenie”. Prawidłowe rozwiązanie przesłało nam 12 
osób. Zwycięzcą w drodze losowania został Pan Jan Brill. Dziękujemy 

wszystkim za udział w zabawie. 


