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Po wielu latach użytkowania scho-
dów, które zagrażały bezpieczeństwu 
użytkowników nadszedł ten moment 
w którym wejście główne do pałacu 
Dzięcielskich w Choczewie odzyska swój 
dawny urok. Schody, balustrady, taras, 
kompleksowo zostaną odbudowane i od-
nowione. Trwają już prace wyburzeniowo 
– renowacyjne. Inwestycja jest jednym 
z etapów remontu i termomodernizacji 
całego budynku, który wreszcie zosta-
nie odnowiony i ma szansę na powrót do 
świetności. Tymczasową funkcję wejścia 
do Biblioteki pełnią drzwi do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujące 
się z drugiej strony budynku. Z niecierpli-
wością oczekujemy na finał remontu!

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

REMONT W PAŁACU DZIĘCIELSKICH
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Na mapie gminy pojawiły się 

nowe świetlice. Należy przypuszczać, że 
ku zadowoleniu mieszkańców. Czy Wójta 
także?

Wójt W. Gębka: Zakończyliśmy dwie in-
westycje. Świetlicę w Jackowie, która jest 
już oddana do użytku oraz świetlicę i straż-
nicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie. 
Budowę w Jackowie udało się sfinansować 
dzięki wsparciu PGE E J 1 natomiast Sasino 
dzięki funduszowi covidowemu. Te miejsca 
powstają, aby służyć mieszkańcom, ale tak-
że mogą stanowić ciekawą ofertę dla tury-
stów. Każdego roku turystów przybywa, 
wpływy z opłaty klimatycznej oraz z podat-
ków są coraz większe. Decyzja moja i Rady 
Gminy o budowie świetlic jest odpowiedzią 
na życzenia mieszkańców, więc sądzę, że 
przyjmą ten obiekt z radością i otoczą na-
leżytą opieką. Wybudowanie świetlicy to 
dopiero połowa sukcesu. Prawdziwa radość 
będzie wtedy, gdy miejsce to zapełni się 
ludźmi i uruchomi aktywność mieszkańców. 
Drugą, mniej przyjemną, stroną istnienia 
świetlicy jest konieczność jej utrzymania, 
czyli poniesienia kosztów związanych z jej 
funkcjonowaniem. Nie będzie nam żal żad-
nych wydanych pieniędzy, jeśli okaże się, że 
miejsca te są dobrze użytkowane i w pełni 
służą mieszkańcom- wówczas będą dla nas 
dumą, a nie ciężarem. Świetlice stwarzają 
nie tylko  możliwości zorganizowania cieka-
wych zajęć, ale mogą przynieść także korzy-
ści wymierne, chociażby poprzez stworze-
nie oferty nabycia tam lokalnych produktów 
kulinarnych lub rękodzielniczych. Wszystko 
zależy od naszej kreatywności i chęci dzia-

łania. Ponadto tak rozwinięta działalność 
świetlic byłaby doskonałą promocją Gminy. 

W.W.: Otwieramy się też na edukację 
wodną. Zaczynamy od dzieci szkolnych?

Wójt W. Gębka: Projekt „Łeba Perłą 
jest Bałtyku” realizowany jest w ramach 
otrzymanego dofinansowania z konkursu 
ogłoszonego przez LGD „Dorzecze Łeby”. 
Realizowany jest w szerokim partnerstwie. 
Formalnym beneficjentem jest Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna „LOT  Łeba”. Ponie-
waż bezpośrednio kierowany jest do mło-
dzieży szkolnej, partnerami są szkoły z Łeby 
i Choczewa i to właśnie młodzież szkolna 
odniesie najwięcej korzyści z działań pro-
jektowych, która ma szansę pod okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów nabyć umie-
jętności żeglowania, pływania kajakiem 
i surfingu. Ponadto połowa sprzętu szkole-
niowego zakupionego w  ramach projektu 
stanie się naszą własnością i będzie mogła 

służyć kolejnym amatorom sportów wod-
nych. Na razie nauka odbywa się na jeziorze 
Sarbsk, które jest doskonałe dla adeptów 
stawiających „pierwsze kroki na wodzie” 
ze względu na niedużą głębokość. Miałem 
okazję obserwować zajęcia i stwierdzam, że 
większość uczestników czerpie z edukacji 
dużą radość i radzi sobie doskonale już po 
krótkim instruktażu. Nabycie takich umie-
jętności może młodemu człowiekowi przy-
nieść w dalszym życiu wiele przyjemności. 
Mam też nadzieję, że będą korzystać ze 
sprzętu także i wtedy, gdy będzie już sta-
cjonował w naszej gminie. Mamy bowiem 
zamiar uruchomić wypożyczalnię sprzętu 
wodnego nad naszym jeziorem Choczew-
skim na plażach w Starbieninie i Choczewie. 
Wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy też 
o zakupie dodatkowego sprzętu ze środków 
własnych, aby wzbogacić ofertę. Pomysłu 
uaktywnienia plaż nad Jeziorem jeszcze 
w tym roku nie udało się zrealizować, ale 
mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie 
znajdziemy operatora, który podjąłby się 
zadania prowadzenia takiej działalności.

W.W.: Powróćmy do tematu choczew-
skiego dworu. Właśnie rozpoczęła się 
„reanimacja” tarasu. Trzeba by powie-
dzieć „wreszcie!”, bo jego stan od dawna 
zagrażał bezpieczeństwu użytkowników 
i zwyczajnie szpecił. Będzie ciąg dalszy 
odnawiania budynku?

Wójt W. Gębka: Otrzymaliśmy 1,5 
mln dotacji na termomodernizację pałacu 

w Choczewie. Z własnych środków remon-
tujemy schody i główne wejście. Wreszcie 
będzie ładnie wyglądać. Chcemy w ciągu 
3 lat wyremontować cały pałac łącznie 
z elewacją. Zależy nam, aby cały teren pięk-
niał. To kosztowne zamierzenie, ale koniecz-
ne do wykonania. Koncepcja urządzenia 
parku i zagospodarowania tzw. budynku 
sportowego ciągle jest w fazie tworzenia. 
Pytamy też naszych mieszkańców jak oni 
widzieliby urządzenie tej przestrzeni i czego 
oczekują najbardziej. Niestety, odpowiedzi 
trochę mało. Szkoda, bo chcielibyśmy, aby 
obiekty służyły mieszkańcom jak najlepiej. 
Martwi też nas zjawisko dewastowania 
mienia, które kosztowało niemało. Spraw-
cy zapewne nie stanowią licznej grupy, ale 

szkody wyrządzają duże nam wszystkim. 
Takie jest niestety traktowanie mienia pu-
blicznego. Apeluję więc, aby szanować pra-
cę innych i nasze wspólne pieniądze.

W.W.: Zwartowo zaś zyskuje remont, 
już dość zużytej, sali gimnastycznej. 
Mieszkańcy chyba są zadowoleni, że 
władza wreszcie dostrzega południową 
część naszej gminy?

Wójt W. Gębka: Kończy się remont sali 
gimnastycznej w Zwartowie. Podłoga zosta-
nie odnowiona i odświeżona. Będzie można 
bezpiecznie korzystać z zajęć ruchowych 
i sportowych. Rzeczywiście dotąd trochę 
mało inwestowaliśmy w sołectwie Zwar-
tówko. Wprawdzie dom socjalny był kosz-
towną inwestycją, ale nie wszyscy miesz-
kańcy Zwartowa byli z niej zadowoleni; 
nie mówiąc już o wątpliwych korzyściach 
dla sołectwa. Problemy „sołectw południo-
wych” są coraz bardziej stanowczo podno-
szone przez radnych i sołtysów z tamtych 
rejonów i znajdują duże zrozumienie wśród 
pozostałych radnych. Mieszkańcom tere-
nów „uboższych” należą się godne warunki 
życia, zwłaszcza, że zauważamy zwiększoną 
aktywność samych mieszkańców, którym 
zależy na podnoszeniu standardu życia i es-
tetyzacji swojego otoczenia. Takiej aktyw-
ności nie można po prostu zgasić.
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MORSKA FARMA WIATROWA BALTICA

PGE i duński koncern Ørsted rozpoczy-
nają przetarg na dostawcę generatorów 
turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy 
Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), sta-
nowiących najbardziej kapitałochłonną 
część inwestycji.

Przetarg na generatory turbin jest jed-
nym z największych zamówień realizo-
wanych w ramach procesu zakupowego 
dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 
(MFW Baltica) o mocy do 2,5 GW reali-
zowanej w ramach partnerstwa 50/50 
przez PGE Baltica z Grupy PGE i Ørsted 
w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Po-
tencjalni dostawcy, którzy spełnili wymo-

gi formalne i złożyli deklarację o chęci 
uczestnictwa w przetargu w ramach pro-
cesu prekwalifikacji, zostaną zaproszeni 
do złożenia wiążących ofert.

Powierzchnia Morskiej Farmy Wiatro-
wej Baltica (320 km2) jest większa niż 
powierzchnia Gdańska. Na takim obsza-
rze zostanie umieszczonych około 200 
turbin wiatrowych.

Zgodnie z harmonogramem urucho-
mienie pierwszego etapu projektu Mor-
skiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Balti-
ca 3 o mocy ok. 1045 MW jest planowane 
na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 
o mocy ok. 1500 MW) ma być oddany do 
2027 roku. Inwestycje te przyczynią się 

do przyspieszenia polskiej transformacji 
energetycznej. Oba etapy MFW Baltica 
posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), 
decyzje środowiskowe, umowy przyłą-
czeniowe do sieci przesyłowej z opera-
torem, a także otrzymały prawo do kon-
traktu różnicowego.

Po etapie przygotowań i budowy PGE 
i Ørsted będą przez 30 lat użytkować 
Morską Farmę Wiatrową Baltica, do-
starczając czystą energię do milionów 
polskich gospodarstw domowych, firm 
i instytucji.

/na podstawie informacji prasowej 
Biura Prasowego PGE S.A. z 15 września 
2021 r./

Celem KZP jest sformułowa-
nie Założeń do planu urządzania 
lasu oraz zakresu projektowanych 
uzgodnień do prognozy oddziały-
wania tego planu na środowisko 
i obszary Natura 2000. Mając na 
uwadze zapisy ustawy z dnia 3 paź-
dziernika z 2008 roku o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, Nadleśnic-
two Choczewo zaprasza do udziału 
w spotkaniu zainteresowane osoby..

NADLEŚNICTWO 
CHOCZEWO 
INFORMUJE:
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GMINNY 
OŚRODEK
POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
W CHOCZEWIE 
19 sierpnia w pałacowej kuchni po raz 
kolejny odbyły się warsztaty kulinarne 
zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Choczewie i Bank 
Żywności. Dziękujemy uczestnikom za 
przybycie.

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 1 września 2021 roku nastąpi-
ło uroczyste powitanie roku  szkolne-
go, w  którym uczestniczyli zaproszeni 
na uroczystość goście z Urzędu Gminy 
w Choczewie.

Rok szkolny rozpoczęliśmy w nowo 
wyremontowanych klasach - sali przed-
szkolnej oraz sali numer 2.

W czasie wakacji został wyremontowa-

ny korytarz szkolny, na którym położone 
są nowe stylowe kafle. Odnowione zo-
stały również piękne schody dębowe na 
piętro.

Uczniowie w nowym roku będą mogli 
skorzystać z wielu nowych projektów, 
(między innymi: z projektu morskiego) 
oraz z zajęć wspomagających z Minister-
stwa Edukacji i Nauki.

Życzymy wszystkim uczniom w nowym 
roku szkolnym wytrwałości w nauce oraz 
sumienności w przygotowaniach do lek-
cji!
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WYCIECZKA UCZNIÓW ZSP Z CIEKOCINA
W sobotę 11 września odbyła się wy-

cieczka do skansenu w Klukach i na górę 
Rowokół. W dobrym tempie wszyscy 
kroczyli na górę. Po drodze do pokona-
nia było bardzo dużo schodów. Gdy już 
osiągnęli wierzchołek góry, po krótkim 
odpoczynku czekało kolejne wyzwanie - 

wejście na wieżę widokową. Po zdobyciu 
wieży można było podziwiać przepiękne 

widoki na całą okolicę. Pogoda na tyle 
dopisała, że krajobraz widziany z wieży 
był iście bajkowy.

Po zejściu z góry czas było jechać do 
skansenu w Klukach. W skansenie wszy-

scy zwiedzali okoliczne chaty z dwiema 
przewodniczkami, które bardzo ciekawie 
opowiadały o historii związanej z tym re-
gionem.

Po zakończeniu zwiedzania nastąpił 
czas na powrót do Ciekocina.

Pozytywnie zmęczeni, ale bardzo zado-
woleni wrócili szczęśliwie nasi wyciecz-
kowicze do swoich domów.

BWM

Pod koniec sierpnia odbyły się zajęcia 
adaptacyjne dla najmłodszych przed-
szkolaków. Podczas wspólnych spotkań 
integracyjnych dzieci i rodzice mogli spę-
dzić aktywnie i wesoło czas w placówce, 
poznać pracowników i przedszkolne zwy-
czaje. Dzięki tym spotkaniom maluchy 
z radością i bez stresu zaaklimatyzowały 
się w nowym miejscu.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania 
pani Sylwii Garskiej-Chmarycz, za po-
średniczenie w pozyskaniu od państwa 
Marcina i Ewy Orlikowskich (https://or-
plast.pl/) pojemników na zabawki i po-
moce dydaktyczne dla dzieci.

Dzięki podarowanym pudełkom łatwiej 
jest naszym milusiński utrzymać porzą-
dek w salach.

Przedszkolaki i nauczyciele

WITAMY W PRZEDSZKOLU

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. UNII EUROPEJ-
SKIEJ W CHOCZEWIE



WIEŚCI CHOCZEWSKIE                          s. 7

1 września, jak co roku rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny. Tym razem, ze względu 
na obostrzenia epidemiczne zrezygnowa-
liśmy z uroczystego spotkania, w którym 
uczestniczyłaby cała społeczność szkol-
na, a więc uczniowie, ich rodzice, grono 
pedagogiczne i zaproszeni goście.

Wychowawcy klas 2-8 przywitali swo-
ich wychowanków w klasach. Natomiast 
najmłodsze dzieci – z oddziałów przed-
szkolnych i klas pierwszych – wraz ze 
swoimi rodzicami uczestniczyli w spo-
tkaniu w hali sportowej z udziałem władz 
Gminy Choczewo: Wójtem panem Wie-
sławem Gębką, Przewodniczącym Rady 
Gminy panem Krzysztofem Łasińskim 
oraz wychowawcami i dyrekcją szkoły.

W bieżącym roku szkolnym dzieci 
i młodzież uczyć się będą w 25 oddzia-
łach. Będą mogły też korzystać ze wspar-
cia nauczycieli specjalistów, których sze-
regi zasiliła psycholog szkolna.

Mamy ogromną nadzieję, że pandemia 

nie pokrzyżuje nam planów i będziemy 
mogli kontynuować projekty, które roz-
poczęliśmy w poprzednim roku szkolnym 
oraz podejmować działania związane 
z nowymi przedsięwzięciami.

Uczniom naszej szkoły oraz ich Rodzi-

com w tej trudnej, pandemicznej sytuacji 
życzymy przede wszystkim zdrowia, ale 
również, aby ten rok szkolny był spokojny 
i pełen radości.

Dyrekcja szkoły

NOWY ROK SZKOLNY W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHOCZEWIE

NARODOWY DZIEŃ SPORT

10 września w Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym w Choczewie obchodziliśmy 
Narodowy Dzień Sportu. Z tej okazji 
klasy 7 i 8 wzięły udział w marszobiegu, 
wzdłuż pasa nadmorskiego, na trasie Sti-

lo – Lubiatowo.
Głównym celem przedsięwzięcia było 

zachęcenie dzieci i młodzieży do aktyw-
ności ruchowej.

Pogoda dopisała, a uczniowie bardzo 
szybko przeszli tę długą trasę, więc mieli 
czas na gry i zabawy sportowe na plaży 
oraz w morzu.

Uczniami opiekowały się panie Teresa 
Lademan, Henryka Soboń i Natalia Ko-
walewska – Jażdżewska.

Natalia Kowalewska-Jażdżewska
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WYPRAWA 5A DO PREHISTORII
Dzięki dobrej organizacji i zaangażo-

waniu rodziców klasa 5a już 9 września 
2021 r. mogła pojechać na wycieczkę do 
Sławutówka koło Pucka. Znajduje się tu 
park edukacyjny.

Wyruszyliśmy o ósmej i po godzinie by-
liśmy na miejscu. Pogoda nam sprzyjała. 
Było ciepło i słonecznie. Już samo wej-
ście robi wrażenie. Miejsce jest widocz-
ne z daleka, a parking duży. Zakupiliśmy 
bilety i ruszyliśmy. Na początku mogliśmy 
skorzystać z pojazdów Flinstonów oraz 
dinopociągu. Potem przeszliśmy do kina 
prehistorycznego, gdzie dinozaur Arnold 
przybliżył nam czasy, gdy powstawała 

Ziemia. Następnie przeszliśmy się ścież-
ką z dinozaurami. Wielką atrakcją była 
podróż batyskafem. Kino 7D zachwyciło 
podmorskimi krajobrazami, stworzenia 
wodne były tak blisko, że wyciągaliśmy 
ręce, aby je pogłaskać. Były też straszne 
momenty, kiedy pękła nam szyba nasze-
go pojazdu i pryskała na nas woda oraz 
wielki stwór chciał nas chwycić pazurami. 
Na szczęście skończyło się dobrze i nikt 
nie ucierpiał. Aby nie zabrakło nam wra-
żeń, poszliśmy pojeździć na rollercoaste-
rze. Niedaleko znajdowała się piramida, 
więc chcieliśmy ją zwiedzić. Widzieliśmy 
złoto faraonów. Wsiedliśmy do kolejki, 

która wiozła nas przez korytarze pełne 
duchów, pająków i szkieletów. Tu można 
było piszczeć do woli! Po tej atrakcji mu-
sieliśmy trochę odpocząć, więc poszliśmy 
na warsztaty paleontologiczne. Z bryły 
gipsu- młotkami i dłutami - wykuwaliśmy 
swoje niespodzianki - małe dinozaury! 
Na terenie parku skorzystaliśmy z placu 
zabaw, sklepu z pamiątkami i kawiarenki 
z lodami.

A na koniec naszej wyprawy udali-
śmy się do MacDonald’s na niezdrowe 
jedzonko, które każdy lubi. Zadowoleni 
i zmęczeni wróciliśmy do Choczewa. To 
był wspaniały dzień.

Uczniowie klasy 5a

BIWAK NAD JEZIOREM SARBSKO
W dniach 09 -10.09. 2021 r. uczniowie 

klasy 4 A i 4 B uczestniczyli w biwakach 
nad jeziorem Sarbsko, w ośrodku Haben-
da. Grupami opiekowali się wychowaw-
cy: Marek Dzięgielewski, Wojciech Paź-
dzio oraz Henryk Rynko.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
w ramach projektu: Łeba perłą jest Bałty-
ku. Za pozyskane w tym projekcie fundu-
sze zakupiono łódki i kajaki. Część z nich 
trafi do naszej gminy.

Pierwszego dnia nad jeziorem przywi-

tali nas wójt pan Wiesław Gębka,  Prze-
wodniczący Rady Gminy pan Krzysz-
tof Łasiński i koordynator projektu pan 
Maciej Barański. Pan wójt z wyraźnym 
zadowoleniem pokazywał sprzęt, który 
trafi do naszej gminy. Trzeba przyznać, że 
żaglówka, łódki Optymist i kajaki prezen-
towały się wspaniale.

Koordynator przedstawił dzieciakom 
instruktorów i nakazał założenie pianek. 
To było pierwsze wyzwanie, gdyż pianki 
są bardzo obcisłe.  Nie wszyscy ucznio-

wie chcieli uczestniczyć w przygodzie 
i tylko obserwowali przygotowania.  Gdy 
wszyscy byli już gotowi, zostali podzieleni 
na grupy. Ci, którzy nie czuli się pewnie, 
ruszyli w rejs większą żaglówką.  Odważ-
niejsi, po wysłuchaniu rad instruktorów, 
ruszyli na wodę w kajakach, łódkach i na 
windserfingach.  Widać było, że bawią 
się wspaniale. Bardzo szybko opanowali 
podstawy i radzili sobie świetnie, nawet 
gdy zawiał silniejszy wiatr.
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 Po opuszczeniu łódek niektórymi tak 
targały pozytywne emocje, że nie cho-
dzili, a podskakiwali. W tym czasie nasi 
wątpiący, którzy do tej pory tylko ob-

serwowali zmagania koleżanek i kole-
gów ze sprzętem i wodą, nabrali ochoty 
i dołączyli do pływających. Czas upły-
nął bardzo szybko i, ku niezadowoleniu 
uczniów, trzeba było przygotowywać się 
do powrotu.  Zdejmowanie pianek okaza-
ło się jeszcze trudniejszym zadaniem, niż 
ich zakładanie. W czasie drogi do szkoły 
uczestnicy biwaku pytali, kiedy następny 
raz wybierzemy się nad wodę.

Marek Dzięgielewski

Projekt „Łeba Perą jest Bałtyku” reali-
zowany jest w ramach otrzymanego do-
finansowania z konkursu ogłoszonego 
przez LGD „Dorzecze Łeby”. Parterami 
projektu są m.in. Gmina Miejska Łeba 
i Gmina Choczewo.

PIAŚNICA-
GOLGOTA 
POMORza

Uczniowie klas siódmych i ósmych we 
wrześniu 2021 r. rozpoczęli realizację 

projektu „Piaśnica- Golgota Pomorza”. 
Celem projektu jest poznanie historii 
miejsca masowych egzekucji inteligencji 
z Pomorza Gdańskiego oraz innych osób 
przywiezionych z głębi Rzeszy do Piaśni-

cy. Zajęcia historii tym razem odbywały 
się w lasach piaśnickich, gdzie badaliśmy 
losy Polaków, których hitlerowcy chcieli 

się w pierwszej kolejności pozbyć. Efek-
tem realizowanych zajęć  będzie wystawa 
prac przygotowana w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Choczewie.

Nauczyciel historii – H. Soboń
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA IM. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO W CHOCZEWIE
CO W GOKIB-IE PISZCZY…

30 sierpnia odwiedził nas dziś ciekawy 
gość: Pan Daniel Kocuj, pozytywnie za-
kręcony pasjonat dwóch kółek, który 
przejechał na własnoręcznie wykonanym 
rowerze z Sydney w Australii do Szcze-
cina. Swoją wyprawę opisał w książce 

„Bike’owa podróż. Z Sydney do Szczecina 
cz. 1”. Książkę tę będzie można wkrótce 
wypożyczyć w naszej bibliotece, do cze-
go zachęcamy. A Panu Danielowi dzięku-
jemy za sympatyczną wizytę.

GOŚĆ – POZYTYWNIE
ZAKRĘCONY

2 września 2021 roku, w ramach 10. 
jubileuszowej edycji Narodowego Czyta-
nia, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Biblioteki w Choczewie odbyło się 
wspólne czytanie. Tegoroczną lekturą był 
dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność 
Pani Dulskiej”.

W postać tytułowej bohaterki Anie-
li Dulskiej wcieliła się Beata Żuk. Obok 

nich na scenie pojawili się: Krzysztof Ła-
siński jako Pan Dulski, Zbyszko – Grze-
gorz Książek, Hesia – Teresa Lademan, 
Mela – Ewa Wójcik-Spera, Juliasiewiczo-
wa – Sabina Fleming, Hanka – Wioletta 
Wójcik, Tadrachowa – Teresa Wierska 
oraz Narratorka – Genowefa Kramek.

O scenografię nawiązującą do czytane-
go dzieła oraz o materiał zdjęciowy i fil-
mowy zadbały Agnieszka Szemiot i Ewe-
lina Witkowska.

Wszystkim uczestnikom i publiczności 
serdecznie dziękujemy za wspólne czyta-
nie i mamy nadzieję, że spotkamy się za 
rok, na kolejnej edycji Narodowego Czy-
tania.

Zapraszamy również do obejrzenia 
fragmentów z tegorocznego Narodo-
wego Czytania dostępnych na naszym 
Fanpag’u: www.facebook.com/GOKIB.
Choczewo

NARODOWE 
CZYTANIE
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RUSZAMY 
Z OFERTą 
WARSZTATOWą!!!
We wrześniu odbędą się pierwsze 
warsztaty muzyczne i malarskie, 
w październiku rozpoczną się też fo-
tograficzno- informatyczne. W pla-
nach mamy też warsztaty kulinarne 
i kreatywne, będziemy Państwa in-
formować na bieżąco poprzez na-
szego fanpage na Facebooku.

SIEĆ NA KULTURĘ

15 września rozpoczęła się XII edycja 
projektu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. 
Pierwsze spotkanie należało do kla-
sy 3a ZSP w Choczewie i Wójta Gminy 
Choczewo Pana Wiesława Gębki, który 
przeczytał swoim słuchaczom ciekawe 
i pouczające opowiadania. Dziękujemy!!

NaSza GMINa 
CZYTA DZIECIOM

Od 20 września będziemy realizować 
projekt „Sieć na Kulturę”, w ramach któ-
rego 6-ro dzieci weźmie udział w kursie 
projektowania graficznego z wykorzysta-
niem aplikacji cyfrowych.
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SPOtKaNIe 
Z FINALISTKą 
MASTERCHEFA
16 września gościliśmy finalistkę 9 edycji 
programu MasterChef Panią Sylwię Gar-
ską-Chmarycz, autorką książki kulinarnej 
„Smaczne garnki”. Dziękujemy serdecznie 
Pani Sylwii i przybyłym gościom za miłe 
spotkanie!
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KORONA PÓŁNOCY POLSKI ZAWITAŁA DO STILO!
To pierwszy raz, kiedy zawody z tego 

cyklu nordicowo-biegowego odbyły się w 
Gminie Choczewo. Dokładniej miejscem 
zmagań były zapierające dech w piersiach 
lasy miejscowości Stilo, która znana jest 
przede wszystkim z górującej na krajo-
brazem latarni morskiej. Zawodnicy do-
pisali, pogoda zrobiła się iście plażowa, a 
takie połączenie musiało oznaczać udaną 
imprezę.

Miasteczko zawodów rozstawiono w 
lesie, na drodze pomiędzy jednym i dru-
gim szlakiem prowadzącym do latarni 
morskiej – miejsce było o tyle wygodne, 
że oferowało dużo wolnej przestrzeni, na 
której udało się sprawnie oddzielić ruch 
turystyczny od rywalizacji sportowej. 
Nieopodal startu stanęła też scena z na-
głośnieniem, gdzie odbywała się deko-
racja najlepszych uczestników i robiono 

sobie pamiątkowe zdjęcia. Miłym dodat-
kiem dla sportowców był pakiet startowy 
ufundowany przez firmy Polipacki i Jo-
shua, a po starcie posiłek regeneracyjny 
w postaci wegańskiego kremu z pomido-
rów podawanego z świeżo upieczonym 
chlebem i tradycyjnego rosołu, które to 
dostarczyła pobliska restauracja „Ewa 
Zaprasza”.

Impreza odbyła się pod patronatem 
Original Nordic Walking Federation i 
Marko Kantanevy – twórcy nordic wal-
king. Organizatorami byli Gmina Cho-
czewo wraz z The North Event i Nordic 
Walking Poland.

Trasę zawodów poprowadzono na pę-
tli 5 km, a zawodnicy mieli do wyboru 5 
km w biegu lub 5, 10 i 20 km w nordic 
walking. Ścieżkę oznaczono taśmą biało-
-czerwoną, a w newralgicznych punktach 

stali sędziowie i osoby techniczne. Po-
czątkowo sportowcy mieli nie wchodzić 
na plażę i poruszać się wydmową ścieżką, 
ale ze względu na stan drogi organizato-
rzy przekierowali ich nad sam Bałtyk, co 
ostatecznie było bardzo dobrą decyzją i 
dolało wydarzeniu nadmorskiego charak-
teru.

Po zakończeniu rywalizacji duża część 
uczestników skorzystała z pogody i od-
wiedziła latarnię, po czym chwytała 
słońce na plaży, czerpiąc jak najwięcej z 
końcówki wakacji. Warto zwrócić uwagę 
również na sprawny przebieg imprezy, 
bowiem pierwszy start odbył się już o 
9:30 rano, a dekoracja miała miejsce już 
przed godziną 13:00, co na tyle dystan-
sów jest wynikiem bardzo dobrym. 
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Zawodnicy na mecie otrzymywali pa-
miątkowe statuetki, a jeśli stanęli na 
podium również dodatkowe trofea. Nad 
poziomem rywalizacji czuwali sędziowie 
Nordic Walking Poland, którzy najpierw 
sprawdzali sprzęt kiniarzy, a potem wy-
posażeni w kamerki dbali o przestrzega-
nie zasad fair play.

Na dystansie biegowym najlepszy 
wśród mężczyzn był: Andrzej Krawczyk

z Wejherowa (21’17’’), a najlepsza wśród 

kobiet była: Marzena Rzeszutek z Bolsze-
wa (30’27’’).

Na 20 km w nordic walking najlepszy 
wśród mężczyzn był: Leonard Naczk z 
Polipack Team GWE (2 h 24’, 45’’), a naj-
lepsza wśród kobiet była: Wiktoria Naczk 

z Polipack Team GWE (2 h 41’ 18’’).
Na 10 km w nordic walking najlepszy 

wśród mężczyzn był: Maciej Kłos z NW 
Wyspa Sobieszewska (1 h 3’ 45’’), a naj-
lepsza wśród kobiet była: Krystyna Kró-
likowska z Polipack Team GWE (1 h 12’ 
34’’).

Na 5 km w nordic walking najlepszy 
wśród mężczyzn był: Lesław Spychała 
z Polipack Team GWE (33’ 22’’), a najlep-
sza wśród kobiet była: Marzena Spychała 
z Polipack Team GWE (35’ 03’’).

Zieloną kartkę, czyli wyróżnienie za 

wyjątkowo wysoką technikę marszu, 
otrzymał: Adam Kuźmicz z Polipack Team 
GWE.

Zawody 22 sierpnia były czwartym 
z ośmiu etapów Korony Północy Polski. 
Kolejny odbędzie się już 11 września.
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