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02 października 2021 roku odbyły się 
XX Powiatowe Mistrzostwa Pracowni-
ków Samorządowych w Piłce Siatkowej 
w Choczewie. Po raz kolejny rozgryw-
ki odbyły się w hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie. 
W turnieju udział wzięło 6 drużyn: Sta-
rostwo Powiatowe, Gmina Wejherowo, 
Miasto Wejherowo, Luzino oraz 2 zespo-
ły z Choczewa.

Klasyfikacja generalna wygląda nastę-
pująco:

Miejsce 1 - Miasto Wejherowo
Miejsce 2 - Choczewo
Miejsce 3 - Choczewo.
Na mocy głosowania przeprowadzone-

go wśród drużyn za najsympatyczniejszą 
drużynę uznano drużynę Gminy Wejhe-
rowo, najlepszą siatkarkę - Aleksandrę 
Iwasiutę, za najlepszego siatkarza - Piotra 

Kotłowskiego.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 

udział, a kibicom za doping.

XX Powiatowe Mistrzostwa Pracowników
Samorządowych w Piłce Siatkowej
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WDZIęcZNI  ZA DARy ZIEmI
Z powodu pandemii nie odbyły się 

w tym roku Dożynki Gminne. Podzięko-
wanie za plony jest jednak tradycją wpisa-
ną w życie wsi, której powinniśmy strzec 
i  dochować. To nasze wspólne osiągnię-
cie, bo chleb to łańcuch trudu wielu osób, 
nie tylko rolników. O nasz powszedni 
pokarm starać musimy się codziennie. 
Dożynki to tylko symbol, umowne wyda-
rzenie, które wyznacza pewien etap, ale 
otwiera kolejny dzień pracy, by naszego 
chleba powszedniego nie zabrakło.

W podziękowaniu za tegoroczne zbiory 
3 października o godz. 9:15 odprawiona 
została msza św. dla wiernych z para-
fii Choczewo. Uroczystość odbyła się 
w kościele w Osiekach, a nabożeństwo 
celebrował ksiądz proboszcz parafii p.w. 
Matki Bożej Królowej Polski w Chocze-
wie, Wojciech Szmeichel. Przedstawicie-
le sołectw wchodzących w skład parafii 
złożyli symboliczne dary, a panie z sołec-
twa Kierzkowo przygotowały dożynkowy 
wieniec.

Zakończył się czas zbiorów, nastał czas 
siewu…

SIAtKARZE gRAją DlA NIEPODlEgłEj
Siatkówka w gminie Choczewo wciąż 

ma się młodo, pomimo sporej grupy siat-
karzy już niemłodych. Spieramy się o po-
czątek. Ile właściwie lat już gramy? Nikt 
nie pamięta tego pierwszego dnia, ale 
wiem, że już ponad czterdzieści lat temu 
pierwsi z nas stawali na parkiecie w ko-
szulkach reprezentantów gminy Chocze-
wo. Czas najwyższy zatem uzgodnić jakiś 
jubileusz. Okazja już niebawem.

Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siat-
kowej „SET” Choczewo postanowiło 
zorganizować turniej z okazji Święta Nie-

podległości, na który zapraszamy amato-
rów tej, można powiedzieć, narodowej 
gry, mającej w kraju wielu sympatyków, 
choćby z racji osiąganych przez reprezen-
tacje sukcesów.

Będzie to raczej zabawa niż rywalizacja, 
bo chodzi o popularyzację siatkówki i za-
chęcenie jak największej rzeszy osób do 
dalszej gry. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby się z nami pobawić 
i być może kontynuować swoją przygodę 
z siatkówką.

Turniej rozpoczynamy 11 listopada 
o godz. 14.00 w sali sportowej Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Choczewie.
Zgłoszenia pod numerem: 605 669 626.

P.S. Po raz kolejny ponadto zaprasza-
my na nasze stałe treningi, które odby-
wają się w ww. miejscu w każdy wtorek 
i czwartek od godz. 18.30. Wystarczy 
przyjść (obowiązuje obuwie sportowe) 
i zagrać. Na pewno potrafisz!

Krzysztof Łasiński

INWEStycjE W gmINIE cHOcZEWO
We wrześniu br. Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego wydał stosow-
ne zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
zgłoszonych zawiadomień o zakończeniu 
robót budowlanych związanych z budo-
wą domu sołeckiego w Jackowie oraz 
domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP 
w miejscowości Sasino. Jednocześnie za-
kończono rozliczenia finansowe związa-
ne z realizacją tych inwestycji. Budynek 
świetlicy wiejskiej w Jackowie został wy-
budowany na bazie projektu budowlane-
go domu sołeckiego w Kierzkowie. Jest to 
budynek jednokondygnacyjny z dachem 
dwuspadowym pokrytym blachą tytano-
wą, wyposażony dla potrzeb ogrzewania 
iciepłej wody użytkowej w pompę ciepła 

oraz sterowaną elektronicznie wentyla-
cję mechaniczną nawiewno-wywiewną 
z rekuperacją i funkcją chłodzenia. Świe-
tlica ta została wybudowana ze środków 
własnych Gminy Choczewo. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 530 tys. zł.

Z kolei oddany do użytku budynek 
domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP 
w Sasinie to budynek dwukondygnacyj-
ny z poddaszem użytkowym, w którym 
oprócz pomieszczeń świetlicy znajduje 
się garaż i siedziba OSP Sasino. Budynek 
ten, podobnie jak kilka innych naszych 
świetlic, jest wyposażony dla potrzeb co 
i cwu w kocioł na pellet. Aktualnie dobie-
ga końca zakup i montaż wyposażenia 
budynku.

Całkowity koszt budowy świetlicy z re-
mizą strażacką wyniósł 1,360 mln. zł. 
Zarówno budowa budynku jak i jego wy-
posażenie (159 tys. zł.) zostały sfinanso-
wane w ramach dotacji rządowej COVID.

M. M.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Jacko-
wie odbyło się 25 września br. 

Uroczyste otwarcie świetlicy i remizy 
strażackiej w Sasinie odbyło się 16 paź-
dziernika br.
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Świetlica w jackowie
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Świetlica i remiza oSP w SaSiNie
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Z przyjemnością informujemy, że od 
1 października 2021 roku, Gminny Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Chocze-
wie posiada całkiem nową stronę inter-
netową! 

Na nowej stronie znajdują się wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące działal-
ności Zakładu takie jak cenniki, wnioski 
do pobrania, regulaminy, aktualne nume-
ry telefonów oraz wszystkie podstawowe 
informacje i aktualności dotyczące naszej 

bieżącej pracy.  
Zapraszamy do odwiedzenia naszej no-

wej strony internetowej!
www.gzgk.choczewo.com.pl

NOWA StRONA INtERNEtOWA gmINNEgO ZAKłADu gOSPODARKI 
KOmuNAlNEj W cHOcZEWIE

gmINNy ZAKłAD gOSPODARKI KOmuNAlNEj 
W cHOcZEWIE

Od października 2021 roku istnie-
je możliwość zapłaty kartą płatniczą za 
usługi realizowane przez GZGK w Cho-
czewie. Od teraz w biurze Zakładu moż-
na zapłacić kartą za faktury za wodę, za 

wywóz nieczystości płynnych lub inne 
usługi zlecone do realizacji naszemu Za-
kładowi.

W niedalekiej przyszłości planujemy 
również wyposażyć naszego Inkasen-

ta oraz Kierowcę wozu asenizacyjnego 
w terminale przenośne tak aby jeszcze 
bardziej ułatwić dokonywanie płatności 
za nasze usługi.

KONtAKt DO gZgK W cHOcZEWIE!
Zachęcamy do korzystania z usług 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Choczewie!

Oto numery telefonów oraz adresy ma-
ilowe do Państwa dyspozycji:

Dział Techniczny:
601 875 960 – warunki przyłączenia, 

wydawanie zaświadczeń, uzgodnienia 
projektów, zgłaszanie awarii

601 270 346 – wywóz nieczystości 
płynnych, podpisywanie/zmiana umowy 

o zaopatrzenie w wodę 601 169 522, 
697 616 995 – telefony alarmowe

Księgowość:
722 270 606 - podawanie stanów wodo-
mierza, faktury za wodę, obsługa cmen-
tarza, eBOK e-mail:
rozliczenia@gzgk.choczewo.com.pl

Sekretariat: 
697 610 295 – sekretariat oraz faktury za 
wywóz nieczystości płynnych.
e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl

Dodatkowo informujemy, że istnieje 
możliwość złożenia dokumentów po-
przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
ePUAP do czego serdecznie zachęcamy!

Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze 
sugestie dotyczące naszej pracy wobec 
czego serdecznie zachęcamy do wysyła-
nia wiadomości e-mail na adres: 
biuro@gzgk.choczewo.com.pl.

Pozostańmy w kontakcie!

mOżlIWOść PłAtNOścI KARtą W gZgK W cHOcZEWIE

Przypominamy, że Gminny Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Choczewie jest 
dumnym posiadaczem Elektronicznego 
Biura Obsługi Klienta (eBOK)!

Dzięki eBOK istnieje możliwość samo-
dzielnego wprowadzania stanów wodo-
mierzy dzięki czemu nie trzeba czekać na 
przybycie inkasenta i przekazać stan licz-
nika w wygodnym dla siebie czasie.

Portal daje również możliwość wglądu 

w historię płatności na podstawie wcze-
śniej wystawionych faktur co pozwoli 
w przejrzysty sposób skontrolować ilość 
zużytej wody, można również zdecydo-
wać o otrzymaniu e-faktury bezpośred-
nio na skrzynkę e-mail.

Portal eBOK jest bardzo prosty w ob-
słudze i jest w zupełności bezpłatny, 
a konto można założyć dosłownie w kil-
ka chwil. Jeśli jednak eBOK nie spełni 

oczekiwań, można z niego zrezygnować 
w każdym momencie i bez żadnych kon-
sekwencji – wystarczy wysłać do nas 
wiadomość.

Zachęcamy Państwa do skorzystania 
z portalu poprzez  http://www.gzgk.cho-
czewo.com.pl/ zakładka EBOK.

Jeden eBOK a tyle możliwości!

ElEKtRONIcZNE BIuRO OBSługI KlIENtA (EBOK) W gZgK W cHOcZEWIE
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PARę SłÓW O WODAcH OPADOWycH

W ten oto sposób wypełniłem dwu-
dziestoletnią wyrwę w edukacji i lukę 
w komunikacji społecznej na odcinku go-
spodarki komunalnej.

Brak wiedzy w tym zakresie, niestety 
również pospolite chuligaństwo, dopro-
wadziło do tego, że dzisiaj oprócz byto-
wych ścieków komunalnych dostaje się 
do kanalizacji sanitarnej w ten czy inny 
sposób ponad 4000m3 wody pochodzą-
cych z opadów i roztopów w ciągu roku.

Stanowi to – jak do tej pory – zmar-
twienie kilku wynajętych przez Gminę 
Choczewo pracowników obsługujących 
oczyszczalnię ścieków i odpowiedzial-
nego za całość Dyrektora Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej nato-
miast przynosi wymierne korzyści bene-
ficjentom, którzy realizują odwodnienie 
własnego terenu w kierunku kanalizacji 
sanitarnej.

Proces naprawczy w tej sprawie wdro-
żony kilka lat temu został przerwany na-
gle, jednak przyczyny tego przerwania 
wymagają odrębnego rozpatrzenia i nie 
będę się nad nimi w tej chwili rozwodził.

Tak więc przytoczone 4000m3 płynie 
w czasie deszczu i roztopów do oczysz-
czalni w ciągu roku. Ilość tej wody wzra-
sta i jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie 
wstrzymać dostawę do skanalizowanych 
miejscowości w czasie opadów powyżej 
10 mm (czyli 10L) na metr kwadratowy 
w ciągu godziny ponieważ kanalizacja sa-
nitarna, przepompownie i oczyszczalnia 
zajęte będą deszczówką.

Teraz czynnik ekonomiczny: praca 
pomp napędzanych energią elektryczną 
– ostatni wzrost cen o 70% pompujących 
wodę z deszczu to z kolei wymierne do-
datkowe koszty, te koszty muszą pokryć 
wszyscy użytkownicy, również ci z któ-
rych posesji deszczówka do kanalizacji 
sanitarnej nie jest odprowadzana.

Coś trzeba z tym zrobić ponieważ wody 
brakuje, należy ja gromadzić i oszczędzać, 
a widomo opłat środowiskowych tzw. 
podatku od deszczu jest całkiem realne.

Tak więc mamy roboty na kilka co naj-
mniej lat i w tym czasie będę udzielał mo-
jego politycznego poparcia jedynie tym, 
którzy tej roboty się podejmą i będą ja 

wykonywać.
Spokojne wody po których do tej pory 

płynął okręt naszej gminnej administracji 
zostały wzburzone, poruszyłem temat 
trudny i jak się pewnie wkrótce okaże 
bardzo drażliwy i w pełni zdaję sobie 
z tego sprawę jednak uważam, że ob-
ciążenie z tą sprawą związane nie mogą 
dotyczyć jedynie kilku wynajętych przez 
Gminę Choczewo pracowników i odpo-
wiedzialnego za całość Dyrektora Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Przytoczona ustawa zawiera oprócz 
przytoczonych przepisy na mocy których 
można opisany tutaj problem w sposób 
cywilizowany, bez zbędnej szarpaniny 
rozwiązać i są to – moim zdaniem – przy-
najmniej dwie możliwości.

Dalszy proces naprawy oparty o zapi-
sy przytoczonej ustawy należy prowa-
dzić konsekwentnie i systematycznie, 
a przede wszystkim w cywilizowany spo-
sób, SZUM DORAŹNYCH AKCJI szybko 
cichnie, a potem wszystko wraca na stare 
tory.

Andrzej Gomułkiewicz

USTAWA Z DNIA 7 CZERWCA 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ
 I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

ART. 1.
USTAWA OKREŚLA ZASADY I WARUNKI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (…)

ART. 9.
1. ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH I ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZA-

CYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH BĘDĄCYCH SKUTKIEM 
OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, A TAKŻE WPROWADZANIA TYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ORAZ WÓD 

DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

FuNKcjONAlNE ZAKłADKI NA NASZEj NOWEj StRONIE:
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Z okazji Dnia Drzewa przypadające-
go 10 października, które zainicjował 

w 1872 roku Juliusz Sterling Morton, 
dzieci z Kopalina udekorowały wiśnie ja-

pońskie kolorowymi wstążeczkami.
Sołtys

WIEścI Z SOłEctW
DZIEŃ DRZEWA W SOłEctWIE KOPAlINO
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SOłEctWO SASINO – WARSZtAty KulINARNE
W dniach 5-6 października w Sasinie na 

Zielonce w „Gościńcu u Gieni”, Państwo 
Kramek gościli uczniów z Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 z Rumii oraz Powia-
towego Zespołu Szkół nr 3 z Wejherowa. 
To już niepisana tradycja. Warsztaty ku-

linarne dotyczące ekologicznych nawy-
ków w kuchni, przyprawione ziołowym 
aromatem i pomysłami na kuchnię zero-
-waste przeprowadziły Gienia Kramek 
i Ludgarda Węska – Nowak. Uczniowie 
i nauczyciele, którzy przybyli do Sasina 

mogli sami przygotować swojskie masło, 
podpłomyki oraz spróbować swojskiego 
chleba, zupy, oraz ciasta. Atmosfera jak 
zawsze magiczna, nawet deszcze nie ze-
psuł dobrego nastroju.

E.W.

29 września odbył się w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Ciekocinie Dzień 
Głośnego Czytania. Uczennice kl.8 
czytały młodszym kolegom i koleżan-

kom utwory polskich pisarzy dla dzieci. 
Wszystkie pociechy z zainteresowaniem 
bardzo uważnie słuchały, gdy starsze ko-
leżanki im czytały.

Dziękujemy uczennicom z klasy 8 za 
głośne czytanie młodszym.

ZESPÓł SZKOlNO-PRZEDSZKOlNy W cIEKOcINIE
DZIEŃ głOśNEgO cZytANIA W ZSP cIEKOcINO
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jESIENNy FEStyN RODZINNy W cIEKOcINIE
W piękną, słoneczną niedzielę 26 

września br. na szkolnym boisku odbył 
się Jesienny Festyn Rodzinny pod hasłem 
„Święto Pieczonego Ziemniaka”. Zorgani-
zowany on został przez Radę Rodziców 
oraz Grono i Uczniów ZSP Ciekocino. 
Odwiedziło nas mnóstwo gości, którzy 
chętnie brali udział w organizowanych 
konkursach, licytacjach i zabawach. 

Podczas imprezy skorzystać było moż-
na z  licznych stoisk gastronomicznych, 
punktów animacji i zabaw dla dzieci, 
wziąć udział w loterii szalonych słoików, 
czy też przejechać się mini - traktorkiem.

Podczas licytacji zdobyć było można 
kosze słodkości, książkę z dedykacją, 
chlebki własnego wypieku, czy też do-
mowe ogórki małosolne :) Czas na boisku 

umilały nam występy naszych uczniów, 
którzy wspólnie z wychowawcami przy-
gotowywali jakiś taniec, piosenkę lub 
układ taneczny.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji tego 
wydarzenia.

Grono Pedagogiczne

XI śWIAtOWy DZIEŃ tABlIcZKI mNOżENIA
Przed południem 1 października po 

szkolnych korytarzach i salach chodzi-
ła pani Asia wraz z uczennicami klasy 8, 
które sprawdzały poziom opanowania ta-
bliczki mnożenia zarówno przez samych 
uczniów, jak i przez pracowników szkoły 
:) Nie wiadomo dlaczego, ale co roku w 
naszej szkole tego dnia obawiają się pra-
wie wszyscy :) Dla każdego kto odpowie-
dział prawidłowo na 5 zadanych działań 

czekał dyplom Mistrza Tabliczki Mno-
żenia, odznaka oraz słodki cukiereczek. 
Ci, którym nie udało się odpowiedzieć 
prawidłowo na wszystkie działania, mają 
szansę poprawić swój wynik w drugim 
terminie. Mimo, iż w tym dniu jesteśmy 
„odpytywani”, to dzięki fantastycznej 
atmosferze odpytujących - stres znika 
i pojawia się wielki uśmiech na naszych 
twarzach. Przy podsumowaniu XI Świa-

towego Dnia Tabliczki Mnożenia, doko-
nano również podsumowania konkursu 
matematycznego dla klas 4-5 z tabliczki 
mnożenia. Pierwsze miejsce zdobył Pa-
weł, drugie - Zosia, natomiast trzecie - 
Konrad i Oktawian.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
dalszych sukcesów!

Koordynator J. Wypych
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W dniach 27-28 września nad jeziorem 
Sarbsko odbył się dwudniowy biwak klas 
IV – VII w ramach projektu „Łeba perłą 
jest Bałtyku”. Wraz z opiekunkami: Panią 
Agnieszką i Panią Iwoną, nasi uczniowie 
pod czujnym okiem instruktorów po-
znawali budowę łódki regatowej Opty-
mist - jest to najmniejsza monotypowa, 
międzynarodowa klasa jachtów przezna-

czona dla dzieci i młodzieży do 15 lat. 
Uczniowie z zaangażowaniem wyruszali 
w swój pierwszy rejs... Kolejna atrakcja 
to szlifowanie umiejętności pływania na 
supie.

Następnie Stand up paddle - jest to 
sport wodny polegający na poruszaniu 
się po wodzie na desce napędzanej przy 
pomocy pagaja. Sport ten wywodzi się 

z  Hawajów :) Nie zabrakło też Wind-
surfingu - sportu wodnego uprawianego 
przy użyciu deski i przymocowanego do 
niej elastycznego pędnika żaglowego. 
Podczas biwaku odbyły się także mini 
wyścigi kajakowe. Pogoda i humor nam 
dopisały, przeżyliśmy niesamowite do-
świadczenie oraz fantastyczną przygodę.

BIWAK KlAS IV-VII

Uczniowie klasy 8 z ZSP Ciekocino 
wraz z opiekunami p. Iwonką i p. Agniesz-
ką wybrali się na kajaki nad jezioro Sarb-
sko w ramach realizacji projektu pn. 
„Łeba perłą jest Bałtyku”. Pływanie kaja-
kami było kontynuacją jednych z działań, 
które realizujemy już od zeszłego roku 
szkolnego.

KAjAKI W RA-
mAcH PROjEKtu

AKcjA Pt. „SPRZątANIE BAłtyKu”
Tegoroczna akcja sprzątania Bałtyku 

zaliczona!
Klasy I-III z Ciekocina  wybrały się lasem 
na plażę w Słajszewie.

Dzieci zebrały okolo 15 worków śmieci. 
Jak miło spojrzeć i podziwiać czystą oko-
licę.

Zatem - ŚMIECIOM STOP!!!!

Pamiętajmy wszyscy o tym i nie zaśmie-
cajmy środowiska wokół nas!
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Muzyczne warsztaty dla przedszkola-
ków i uczniów klasy 0a były fantastyczną 
przygodą. Pan Bogdan z pasją i zaanga-
żowaniem prezentował instrumenty, na 
których grał. Dzieci z chęcią wykonywały 
zadania muzyczne i rytmiczne oraz grały 
na djembe. Takie lekcje wywołują ogrom 
pozytywnych emocji, które na długo po-
zostają w pamięci.

Magdalena Klabacha-Lica

ZESPÓł SZKOlNO PRZEDSZKOlNy Im. uNII 
EuROPEjSKIEj W cHOcZEWIE
WARSZtAty BęBNIARSKIE

W tym roku przedszkolaki Dzień Pie-
czonego Ziemniaka obchodziły w Fol-
warku Jackowo. Tradycyjnie wzięły udział 
w „kartoflanych zawodach”, przygotowa-
ły i upiekły ziemniaczki, które z apatytem 

zjadły. Pogoda dopisała, więc wybraliśmy 
się na krótki spacer do okolicznego lasu, 
a także zajrzeliśmy do stajni, by zapoznać 
się z jej mieszkańcami. Między dzieć-
mi i końmi wytworzyła się niesamowita 

więź, aż żal było opuszczać to urocze 
miejsce. Dziękujemy gospodarzom za go-
ścinę.

Magdalena Klabacha-Lica

DZIEŃ PIEcZONEgO ZIEmNIAKA

29 września 2021 r. uczniowie klasy 
0 a ZSP w Choczewie z panią Katarzyną 
Kwiatkowską uczestniczyli w spotkaniu 
literackim zorganizowanym w bibliotece 
szkolnej w ramach realizacji Międzyna-
rodowego Projektu Czytelniczego „Ma-
giczna moc bajek”. Bajki pod kierunkiem 
pani Grażyny Olszowiec czytali dzie-
ciom członkowie aktywu bibliotecznego. 
Głównym celem spotkania było kształto-
wanie postaw społecznych u dzieci.

Aktyw Biblioteczny ZSP w Choczewie

mIęDZyNARODOWEgO PROjEKtu cZytElNIcZEgO
„mAgIcZNA mOc BAjEK” 
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W dniu 30.09.2021 chłopcy z klas 0a, 0b 
i 0c ZSP im. Unii Europejskiej w Chocze-
wie świętowali przypadający tego dnia 
„Dzień Chłopaka”. Z tej okazji dziew-
czynki złożyły swoim kolegom życze-
nia i upominki. W każdym z oddziałów 
przedszkolnych dzień przebiegał w inny 
sposób. Były konkurencje, w których 
chłopcy mogli wykazać się zwinnością, 
sprawnością fizyczną i wiedzą, fotobud-
ka oraz w jednej z klas 0 warsztaty malo-
wania na szkle prowadzone przez Panią 
Dorotę z „Kreatywnych Animacji”. Tego 
dnia nie tylko chłopcy, ale i dziewczynki 
świetnie się bawiły. Wspólne świętowa-
nie  wpłynęło na pozytywną atmosferę 

w grupie oraz budowanie właściwych re-
lacji między dziećmi. 

Wychowawczynie klas „0”

INtEgRAcjA 
KlAS 5 B I 5 c

We wrześniu br. w bibliotece szkolnej 
pod kierunkiem pani Grażyny Olszowiec 
zorganizowana została wystawa autor-
stwa Bronisława Wątroby „Pomorskie 
banknoty zastępcze 1914 – 1922”. Sta-
nowi ona wybór miejskich emisji papie-
rowego pieniądza zastępczego będącego 
w obiegu w latach 1914 - 1922. Wysta-
wa prezentuje walory miejscowości dzi-
siejszego województwa pomorskiego.

Aktyw Biblioteczny ZSP w Choczewie

WyStAWA „POmORSKIE BANKNOty ZAStęPcZE 1914 – 1922”

Pod koniec września na szkolnej sce-
nie wystąpili Koperek i Kminek w insce-
nizacji „Byczek Fernando”. Przedszkolaki 
oraz uczniowie klas 0-3 z radością wzię-
li udział w muzycznym interaktywnym 
przedstawieniu. Z niecierpliwością cze-
kają na kolejne występy aktorów.

Magdalena Klabacha-Lica

tEAtR KlAPA

Dnia 29 września uczniowie klasy 5b 
i 5c wybrali się na integracyjną wyciecz-
kę do Kopalina. Bawiliśmy się w podcho-
dy. Klasa 5c nazwała się „Wąsacze” a 5b 
„Błyskawice”. Nasza klasa jako pierwsza 
wykonywała zadania, które nie były ła-
twe, ale dzielnie sobie z nimi poradzili-
śmy. Najciekawszym zadaniem okazało 
się wykonanie wspólnego zdjęcia na ko-
narze drzewa, a najtrudniejszym okazało 
się zdobycie koperty z alfabetem Morse-
’a oraz zaszyfrowanie swojego imienia. 
Było przy tym dużo zabawy i radości.

Mimo, że pokonaliśmy ponad 6 kilome-
trów, szybko i przyjemnie upłynął czas. 
Pogoda nam dopisała. Na zakończenie 
świetnej zabawy posililiśmy się przy ogni-
sku pysznymi kiełbaskami.

Dziękujemy pani Sylwii Leśnik-Oleszek 
i sołtysowi Jerzemu Żuczkowi za udo-
stępnienie  świetlicy w Kopalinie i rozpa-
lenie ogniska.

Redaktorki: Lena Zych 
i Paula Maksymiuk.

DZIEŃ cHłOPAKA W KlASAcH „0”
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NARODOWE 
cZytANIE

We wrześniu uczniowie ZSP w Chocze-
wie  włączyli się do ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania. W bieżącym roku 
Para Prezydencka zaproponowała czyta-
nie utworu Gabrieli Zapolskiej pt. „Mo-
ralność pani Dulskiej”. W spotkaniach 
literackich organizowanych w bibliotece 
szkolnej przez panią Grażynę Olszowiec 
uczestniczyli uczniowie klas: VII a, VII d, 
VIII a i VIII b. Głównym celem przedsię-
wzięcia jest promocja czytelnictwa jako 
podstawowej formy kontaktu z kulturą, 
jak również  propagowanie dzieł polskiej 
literatury.

Aktyw Biblioteczny ZSP w Choczewie

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDuKAcjI NARODOWEj
Dzień ten upamiętnia rocznicę powsta-

nia Komisji Edukacji Narodowej, która 
została utworzona z inicjatywy króla Sta-
nisława II Augusta i zrealizowana przez 
Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 
1773 roku. Był to wielki krok w tworze-
niu polskiego szkolnictwa na szczeblach: 
podstawowym, średnim i wyższym.

Z tej okazji uczniowie klas VII c i VII d 
przygotowali program artystyczny oraz 
złożyli życzenia dyrekcji, wszystkim na-
uczycielom oraz pracownikom admini-
stracji i obsługi.  Wręczyli również wła-
snoręcznie przygotowane laurki.

Uczniowie klas VII c i VII d
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Jak pisôł wiôldżi kaszëbsczi poéta ë 
pisôrz Aleksander Majkòwsczi, kôżdi 
bëlny Kaszëba chòc rôz w żëcym mùszi 
pòjachôc do Gduńska. Tam pòmòdlëc sã 
w Òlëwie nad grobã kaszëbsczich książąt, 
A czej bãdzesz ju na Dłudżim Targù, tej 
nót je kùsznąc Krësztofa niżi pleców.

Pozwoliłem sobie na wstępie, w języ-
ku kaszubskim, wskazać na powinności 
każdego dobrego Kaszuby wobec swojej 
stolicy. Te powinności nasi uczniowie już 
wypełnili, poza jednym drobnym szcze-
gółem. Uczniowie klas IV-VII uczestni-
czyli 6 października w pierwszej wyciecz-
ce w tym roku szkolnym, zorganizowanej 
w ramach nauczania języka kaszubskiego.

Zatem, co musi dobry Kaszub? Na 
pewno nie może wstydzić się swojego 
pochodzenia i ojczystej mowy, a nadto 
przynajmniej raz w życiu musi pojechać 
do Gdańska. Tam w oliwskiej katedrze 
pomodlić się nad grobem książąt pomor-
skich. Będąc w tym szczególnym miejscu 
nasi uczniowie (większość po raz pierw-
szy) mieli okazję dotknąć historii Pomo-
rza Gdańskiego, zobaczyć jak wielkie 
i wspaniałe budowle wznosili średnio-
wieczni władcy i obcować z nimi. Zbliża-
ła się godzina jedenasta gdy zabrzmiały 
nagle potężne oliwskie organy, by w peł-
ni ukazać nam ducha katedry – Kaszub-
skiego Wawelu, jak pisał o niej przed laty 
Alojzy Nagel.

Czas niestety nieubłaganie płynął, 
a tyle jeszcze atrakcji przed nami. Space-
rując alejkami Parku Oliwskiego niektóre 

dzieci trochę się wybiegały, inne kupi-
ły sobie lody, jeszcze inne rozmawiały 
z nami, opiekunami, o tym, że pogoda 
mogła być lepsza, że już tu byli, ale z in-
nej strony wchodzili, że „tego i tamtego” 
dotąd nie wiedzieli, ale już wiedzą i na 
pewno zapamiętają.

Autokar zatrzymał się w samo południe 
przy Podwalu Przedmiejskim, skąd ulicą 
Chmielną dotarliśmy do Zielonej Bramy i 
po krótkiej chwili do gdańskiego Żurawia 
– jednego z symboli miasta. Mijając po 
drodze inne bramy, opowiadaliśmy o ich 
dawnych funkcjach oraz o nazwach ulic: 
Kaletniczej, Chlebnickiej, Kleszej, Spi-
chrzowej, Straganiarskiej czy Mariackiej. 
Do tych ostatnich powróciliśmy w dro-

dze powrotnej. Najpierw jednak udali-
śmy się z wizytą do pewnego zacnego 
Jegomościa. Przy ulicy Grobla, w Parku 
Świętopełka stoi dumnie pomnik, a jakże, 
Świętopełka Wielkiego, jednego z naj-
ważniejszych władców Pomorza. Legen-
da głosi, że gdy przed śmiercią musiał 
podzielić swoje księstwo między synów, 
wyrzekł znamienne dla wszystkich Ka-
szubów słowa: „Zrzeszonëch naju nicht 
nie złómie”. To była najważniejsza lekcja 
tego dnia.

Prawdziwa atrakcja była już na wy-
ciągnięcie ręki. Wychodząc za róg ulicy 
pojawiła się przed nami ona – gdań-
ska Bazylika Mariacka. Przepastne 
wnętrze, pełne bezcennych zabytków 
i wysokie, białe mury zrobiły nieza-
pomniane wrażenie na nas maleńkich 
ludziach, zaś widok ze szczytu wieży  

z pewnością wart był nerwowych mo-
mentów, walki z lękiem wysokości oraz 
pokonania ponad czterystu schodów, 
w połowie bardzo krętych i stromych. 
Może dlatego ludzie tak kochają góry 
i ryzykują dla nich własne życie - dla tych 
kilku chwil patrzenia na świat z nieba.

Po tej uczcie dla oczu dotarliśmy pod 
kolejny pomnik, tym razem na Długim 
Targu. Tu miała spełnić się druga po-
winność Kaszuby, który pierwszy raz 
odwiedza Gdańsk: kùsznąc Krësztofa 
niżi pleców, w dosłownym tłumaczeniu 
„pocałować Neptuna poniżej pleców”, 
a więc w miejsce, którego nazwy nie wy-
pada tłumaczyć wprost. Inna sprawa, że 
współcześnie jest to dość trudne, ponie-
waż Neptun stoi wysoko na cokole i za 
ogrodzeniem, ponadto jest monitorowa-
ny przez kamery. Nasi przodkowie mieli 
więc ułatwione zadanie, ale przecież 
zawsze można posłać słodkiego buziaka 
dłonią.

Cóż dalej? Nie można zakończyć wy-
cieczki bez pamiątkowych zakupów. Przy 
malowniczej ulicy Mariackiej odnaleźli-
śmy kilka czynnych sklepików z pamiąt-
kami. Ulica słynie także z handlu bursz-
tynem, ale takie zakupy z pewnością nie 
były na naszą kieszeń. Złoto Kaszub, jan-
tar to szlachetny kamień zatopiony w wo-
dach Bałtyku przez mitycznego Gryfa, 
żywiczny skarb, który ma uratować Ka-
szuby i okazać ich wielkie bogactwo, 
kiedy przyjdzie czas. Na bursztynowe 
drzewko szczęścia jednak wystarczyło 
niektórym pieniążków. O ulicy Mariackiej 
napisał poeta ks. Tomasz Czapiewski „Lu-
dzie wokół zawsze tak samo wydeptują 
czas”.

Na chwile dołączyliśmy do tego niezli-
czonego tłumu, by ruszyć dalej w stro-
nę ulicy Straganiarskiej. Mieści się tam 
bardzo ważna kamienica. Jest to Dom 
Kaszubski, w którym swoją siedzibę ma 
Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Organizacja ta zajmuje się 
wszystkim, co kaszubskie, wydaje książki 
(w tym nasze podręczniki), promuje dzia-
łaczy kaszubskich, a przede wszystkim 
ma pieczę nad historią i kulturą kaszub-
ską. Na jasnomodrej, frontowej ścianie 
zawsze dumnie powiewa czarno-żółta 
flaga. W tym miejscu zakończyliśmy na-
szą wycieczkę i ruszyliśmy do innej sto-
licy. W Wejherowie, czyli w duchowej 
stolicy Kaszub, czekał na nas zasłużony 
posiłek po długim spacerze.

Mateusz Radziejewski

DO gDuŃSKA – KASZëBScZéj StOlëcë
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„łEBA PERłą jESt BAłtyKu…”
- zakup łódek i kajaków na potrzeby or-

ganizacji zajęć edukacji wodnej dla dzieci 
i młodzieży”, to projekt realizowany przez 
Lokalną Organizację Turystyczną Łeba-
-Błękitna Kraina przy współpracy m.in. 
z Gminą Miejską Łeba i Gminą Choczewo.

Główny cel projektu to podniesienie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej wraz z 
aspektem rywalizacji z zakresu edukacji 
morskiej i żeglarskiej dla uczniów uczęsz-
czających do szkół z terenu LGD „Dorze-
cze Łeby”. W ramach realizacji zadania 
zakupiony został sprzęt wodny  i zostały 
organizowane zajęć teoretyczne i prak-
tyczne. Na realizację zadania środki pozy-
skaliśmy w ramach ogłoszonego konkursu 
przez Lokalną Grupę Działania „Dorzecze 
Łeby” – środki pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ra-
mach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrud-
nienia i spójności terytorialnej, w zakresie 
działania 4.2 realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność, 
z wyłączeniem projektów grantowych.

Priorytetowym założeniem przy reali-
zacji zadania było wspieranie edukacji 
wodnej wśród dzieci i młodzieży poprzez 
zakup sprzętu niezbędnego do organi-
zacji zajęć wychowania morskiego i wód 
śródlądowych przez żeglarstwo i kaja-
karstwo. W tym celu zakupione zostały 
jachty Hartley H12, jachty Optymist oraz 
kajaki.

W trakcie realizacji zadania odbyły się  
zajęcia  dydaktyczne, których celem było 
poszerzenie przedmiotowych progra-
mów nauczania o treści edukacji morskiej 
i żeglarskiej w oddziałach przedszkol-
nych i klasach I-VIII, realizację projek-
tów edukacyjnych o tematyce morskiej, 
żeglarskiej i wodnej. Zorganizowane zo-

stały praktyczne zajęcia żeglarskie i spły-
wy kajakowe w formie jednodniowych 
i dwudniowych zajęć praktycznych (w 
tym biwaki) na jeziorem Sarbsko. Zaję-
cia prowadzone były z wykorzystaniem 
zakupionego sprzętu: jachty Hartley 
H12, jachty Optymist i kajaki. Natomiast 
w ramach promocji działania Instytucji, 
Stowarzyszeń oraz szkół na rzecz eduka-
cji morskiej został zorganizowany piknik 
edukacyjno-żeglarski, w trakcie którego 
odbyły się zawody sprawnościowe  dru-

żyn szkolnych.
Program edukacji wodnej został skie-

rowany do dzieci i młodzieży z Gmi-
ny Miejskiej Łeba i z Gminy Choczewo 
zamieszkałej lub uczącej się w Szkole 
Podstawowej w Łebie, w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Choczewie i Cieko-
cinie. 

Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba-
-Błękitna Kraina
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Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom wielu osób zmie-
niamy nieco zasady i książki 
z naszego regału bookcrossin-
gowego można nie tylko wy-
mienić, ale też kupić za drobną 
kwotę. Mamy nadzieję, że obie 
opcje będą się cieszyć dużą 
popularnością. Zapraszamy do 
korzystania!

gmINNy OśRODEK KultuRy I BIBlIOtEKA 
Im. StEFANA żEROmSKIEgO W cHOcZEWIE
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Gratulujemy Alicji i Franiowi, którzy 
zebrali komplet naklejek na swojej karcie 
i otrzymali Dyplom Małego Czytelnika 
w projekcie „Mała Książka- Wielki Czło-
wiek” oraz Małgosi, która do tego projek-
tu dołączyła! Wielkie gratulacje również 

dla Adasia, Amelki i Liwii, którzy wzięli 
udział w konkursie plastycznym „Zobacz, 
o czym marzę” zdobywając za to ciekawe 
nagrody.

Wspólnie z Fundacją Metropolia Dzie-
ci kontynuujemy projekt „Mała Książ-

ka- Wielki Człowiek”. Zapraszamy dzieci 
z roczników 2015-2018 do naszej biblio-
teki. Dziecko otrzyma od nas oprócz kar-
ty bibliotecznej także wyprawkę- książkę 
i Kartę Małego Czytelnika do zbierania 
naklejek.

NOWI cZytElNIcy
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PONOWNIE 
WItAmy ZucHy!

Po długiej przerwie z przyjemnością 
gościliśmy choczewskie zuchy z druhną 
Dorotą. W okrojonym z powodu sezono-
wych przeziębień składzie, ale na pewno 
na kolejnych zbiórkach zuchów będzie 
więcej. Cieszymy się, że znów będą się 
u nas odbywać te zuchowo-harcerskie 
spotkania!

Kilka razy w tygodniu w pracowniach 
muzycznej i malarskiej odbywają się 
warsztaty tematyczne. W planach mamy 

rozszerzenie oferty o zajęcia kreatywne 
i kulinarne.WARSZtAty
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  KOREPEtycjE
W każdy wtorek w godzinach 15:00-16:00 w naszej czytelni Pani Zuzia
 udziela bezpłatnych korepetycji z matematyki. Zapisy: 586 763 108.

ZAPRASZAmy DO WyPOżycZANIA
Przypominamy, że w naszej bibliote-

ce czekają na Państwa ciekawe książki 
o historii naszej gminy, a także „Zie-

mia choczewska w poezji i fotografii”, 
gdzie zawarte są utwory poetyckie i fo-
tografie mieszkańców naszych ziem.                           

Zapraszamy do wypożyczania!
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Drodzy Czytelnicy! Przypominamy, iż na stronie Urzędu Gminy Choczewo można znaleźć numer bieżący 
i numery archiwalne „Wieści Choczewskich” w wersji elektronicznej (w formacie PDF): http://www.chocze-
wo.com.pl/wiesci-choczewskie/ 

Redaktor Naczelny: Wioletta Wójcik (od stycznia 2011 roku)
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Złożenie tekstu do publikacji jest
równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem
zgody na publikację artykułu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Choczewo „Wieści Choczewskie”.
Za treść ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

Rozwiązanie krzyżówki z wakacyjnego nr-u Wieści Choczewskich brzmi: 
KONIEC LATA.

Nagrodę książkową w drodze losowania zdobyła Pani Krystyna 
Stelmachowicz, której gratulujemy.


