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NIech PRzemówI cISzA
Ciszej niż zwykle składaliśmy kwiaty, 

znicze i hołd Niepodległej pod pamiąt-
kowym obeliskiem w Żelaźnie. W skupie-
niu i w zadumie o symbolicznej godzinie 
11:11 uformował się szyk przybyłych tu 
delegacji z różnych zakątków Gminy re-
prezentujących władze samorządowe, in-
stytucje, organizacje, a także stanęli w nim 
i ci, którzy przybyli tu z nieprzymuszonej 
potrzeby świętowania tego niezwykłego 
dnia. Mieszkańców Żelazna, Przebendo-
wa czy Słajkowa z tym miejscem łączy 
szczególny sentyment. To także dzięki ich 
wysiłkowi stanął tu przed trzydziestoma 
trzema laty ten kamień wydobyty z ziemi, 
na której pracowali i żyli.

Po chwili refleksji przed szyk wystąpił 
i  przemówił wójt Wiesław Gębka, a po 
nim pan Wiesław Bobkowski, przedsta-
wiciel Stowarzyszenia im. kpt. Antoniego 
Rymszy ps. Maks. Składanie kwiatów roz-
począł pan Wójt. Nie był jednak pierwszy. 
Ktoś był tu przed nami. Leżała już skrom-
na wiązanka i znicz. Bez fleszy i rozgłosu. 
Bez poklasku. Potem ruszyły kolejne de-
legacje. Całkiem spora grupa ludzi, którzy 
chcą pamiętać o bohaterach przelewają-
cych krew za wolność Ojczyzny. Gdyby 
nie ich odwaga i poświęcenie być może 
nie moglibyśmy dzisiaj w tym miejscu 
stać. Jest zatem naszym patriotycznym 
obowiązkiem tutaj być, z szacunkiem po-
chylić głowę i podumać. W ciszy.

W samo południe przenieśliśmy się do 

kościoła parafialnego w Choczewie, gdzie 
odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny 
celebrowana przez księdza proboszcza 
Wojciecha Szmeichela. Tam rozbrzmiały 
mikrofony śpiewem choczewskiej scholi 
„Genezareth”, zwłaszcza w przeszywają-
cym słuch wykonaniu „Roty”. I porusza-
jące słowo Boże. Może trochę żal, że na 
to piękne wydarzenie nie dotarło więcej 
osób i, że  może zabrakło bardziej okaza-
łej oprawy, sztandarów, mundurów… Nic 
to. Kto chciał ten był. Może spotkamy się 
za rok?

Wydarzenia tworzą ludzie. Dlatego 
należy podziękować tym, którzy przy-
czynili się do uświetnienia tego dnia. 
Przede wszystkim uczestnikom uroczy-
stości, ale także organizatorom, a główny 
udział w tym zakresie przypadł zespołowi 
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 

w Choczewie. Dziękujemy delegacjom 
składającym kwiaty i znicze pod obeli-
skiem, zuchom, które, jak zawsze dzielnie 
trzymały wartę, panu Wiesławowi Bob-
kowskiemu za pomoc przy przygotowa-
niu pomnika i jego otoczenia, pani Elizie 
Potorskiej- Trojanek, zawsze życzliwie 
udzielającej zezwolenia na wejście na te-
ren gospodarstwa, księdzu proboszczowi 
Wojciechowi Szmeichelowi za odpra-

wienie mszy św. i scholi „Genezareth” za 
wspaniały śpiew.

Zapłatą jest niepodległość.

Krzysztof Łasiński



WIEŚCI CHOCZEWSKIE                          s. 3

Siatkarze  dla Niepodległej
Obchody Święta Niepodległości w na-

szej gminie corocznie przyjmują inną 
formułę. Poza obowiązkowym składa-
niem kwiatów pod obeliskiem w Żelaźnie 
w programie uroczystości bywały barw-
ne przemarsze, wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych, koncerty i okazjonalne 
wieczornice.

Tym razem tradycyjny scenariusz po-
stanowiono uzupełnić wydarzeniami 
sportowymi. Nie bez powodu, bowiem 
okazja nadarzyła się specjalna. Choczew-
scy siatkarze ze Stowarzyszenia Miłośni-
ków Piłki Siatkowej „SET” dla uczczenia 
jubileuszu wieloletniej gry w siatkówkę 
w gminie postanowili zorganizować Ama-
torski Turniej Piłki Siatkowej i dodatkowo 
w ten sposób uczcić 103-cią rocznicę 
odzyskania niepodległości przez naszą 

Ojczyznę. Do współorganizacji imprezy 
zaprosili stałych partnerów wspomaga-
jących działalność siatkarską: Gminny 
Ośrodek Kultury i Bibliotekę im. Stefana 
Żeromskiego w Choczewie oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europej-
skiej w Choczewie. W hali sportowej cho-
czewskiej szkoły zgromadzili się siatkarze 
amatorzy, by zagrać dla Niepodległej, 
liczna grupa gości zaproszonych na oko-
liczność siatkarskiego jubileuszu, a także 
…garstka kibiców. Zanim jednak zawod-
nicy wykonali pierwszy serwis nastąpiło 
otwarcie zawodów, którego w imieniu 
stowarzyszenia dokonał pan Marek Świą-
tek jako koordynator imprezy i główny 
organizator życia siatkarskiego w gminie 
Choczewo. Następnie Zarząd  w osobach 
pani prezes Anny Mehring, wiceprezesa, 
pana Mateusza Witta oraz skarbnika, 
pana Wita Witkowskiego przekazał na 
ręce pana dyrektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Choczewie, Andrzeja 
Sobonia sprzęt sportowy o wartości ok. 
22 tys. zł jako darowiznę dla szkoły od 
Stowarzyszenia „SET”.

Celem turnieju była raczej zabawa i po-
pularyzacja piłki siatkowej, ale wiado-
mo, że w charakterze sportowca zawsze 
drzemie chęć wygranej, więc walka na 
parkiecie była bardzo zacięta. Przy tym 

w zmaganiach ujawniła się grupa siat-
karskich talentów, które, miejmy nadzie-
ję, nie zakończą zabawy z siatkówką na 
tych rozgrywkach. I chociaż prowadzono 
punktację w trakcie meczów, ale w osta-
tecznym rozrachunku zwycięzcami uzna-
no wszystkich uczestników turnieju i jest 
to zapewne ocena najbardziej sprawiedli-
wa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
jednak ekipa, znacznie liczniejsza niż dru-

żyna siatkówki, reprezentująca Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Choczewie, któ-
ra już od początku oczarowała obecnych 
dynamicznym tańcem wykonanym przez 
sympatyczny zespół złożony z pracow-
nic szkoły, a w dalszej części zawodów 
gorąco dopingowała swoją drużynę. Za-
skoczyli wszystkich pomysłowością, od-
wagą, poczuciem humoru i zasłużyli na 
ogromne brawa!

Po zakończeniu rozgrywek większość 
uczestników przeniosła się do Sasina, 
gdzie w nowo wybudowanym domu so-
łeckim odbyła się gala wręczenia nagród i 
podziękowań dla najbardziej zasłużonych 
zawodników i działaczy zaangażowanych 
w rozwój siatkówki w gminie Choczewo. 
Ustalono przy tym, rozwiewając wcze-
śniejsze wątpliwości, że za początek dzia-
łalności należy uznać rok 1976, a zatem 
obchodzimy jubileusz 45-lecia. Pamiątko-
we statuetki otrzymali sponsorzy i dzia-
łacze: wójt Wiesław Gębka, były wójt Ja-
cek Michałowski, Starosta Wejherowski 
pani Gabriela Lisius, Wojciech Milewski 
z  firmy ProSport, Katarzyna Różycka 

prezes Fundacji Orlen, Andrzej Soboń dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Choczewie, Sebastian Wejer nadleśni-
czy Nadleśnictwa Choczewo, Katarzyna 
Olszowiec dyrektor Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego w Choczewie, Ireneusz 
Kosiróg Usługi Autokarowe, Sławomir 
Dziobak przedsiębiorca, Łukasz Dmo-
chowski restauracja Ewa Zaprasza, Jerzy 
Detlaff działacz sportowy, Taras Strzelec-

ki sędzia siatkówki.
Wśród obecnych i byłych siatkarzy wy-

różnieni statuetkami zostali: Zbigniew 
Kołodziejski, Grażyna Bemka, Henryk 
Bemka, Alicja Strycharczyk, Julia Labuda, 
Czesław Winnicki, Andrzej Kanigowski, 
Dariusz Bemka, Krzysztof Walczak, Ire-
neusz Walczak, Marzena Lipka, Wacław 
Seweryn, Władysław Stanuch, Janusz 
Antończyk, Zbigniew Walczak, Andrzej 
Kościemski, Marlena Gacek, Dagmar 
Grzenkowicz, Lila Świątek, Jarosław 
Świątek, Wit Witkowski i Krzysztof Ła-
siński.

Statuetki za szczególne zasługi odebra-
li: Alicja Jaskulska, Kazimierz Kowalewski, 
Marek Świątek oraz Jerzy Czerwionka.

Pozostałym uczestnikom uroczystości 
zostały wręczone drobne upominki. 

Wszystkim wyróżnionym, ale także 
i obecnie uprawiającym siatkówkę ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy za po-
moc, za udział, za propagowanie i wspie-
ranie tej, cieszącej się dużą popularnością 
w Polsce, dyscypliny sportu.



s. 4                              nr 11 (260) listopad 2021

Przez 45 lat została wypracowana do-
bra marka gminy, którą choczewscy siat-
karze rozsławiali na parkietach wielu hal 
sportowych w całym kraju. Dziękujemy 
także wszystkim, nieobecnym z nami tym 

dniu, ale obecnym w naszej pamięci, któ-
rzy zakończyli już swoją przygodę z siat-
kówką, a w przeszłości zagrali z nami 
choćby raz. Jest Was wielu. Pozdrawiamy 
serdecznie!

Składamy również podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia naszego jubileuszu i wy-
datnie pomogli w organizacji wydarze-
nia: pracownicom Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Choczewie, całej 
ekipie reprezentującej Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Choczewie, sołectwu 
Sasino za gościnność, gospodyniom (i go-
spodarzowi) z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Sasinie za smaczny poczęstunek (tema-
tycznie związany z kolejnym projektem: 
75-leciem osadnictwa w gminie Chocze-
wo), wszystkim uczestnikom rozgrywek 
i sponsorom.

Wszyscy koncertowo zagraliście dla 
naszej Niepodległej!

Krzysztof Łasiński

jUBileUSze 50-leCia
Mając na względzie bezpieczeństwo 

Mieszkańców gminy, oraz wzrost zacho-
rowań na covid-19, podobnie jak w roku 
ubiegłym zrezygnowaliśmy z organizacji 
Balu Seniora. Pary z 50 letnim stażem 
małżeńskim uhonorowaliśmy podczas 
kameralnej uroczystości Jubileuszu Zło-
tych Godów, który odbył się 5 listopada 

w Urzędzie Gminy w Choczewie. Jubilaci 
zostali odznaczeni pamiątkowymi me-
dalami od Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Błogosławień-
stwa Jubilatom udzielił wikary Parafii 
w Choczewie ks. Damian Kajfasz. Goście 
otrzymali także upominki, odśpiewaliśmy 
sto lat!, a Teatr Muzyczny Hals zapew-

nił doskonały nastrój, wykonując znane 
i lubiane utwory. Jubilaci w doskonałych 
nastrojach, wzruszeni i uśmiechnięci na 
pewno jeszcze długo będą wspominać tę 
wyjątkową uroczystość.

E. W.
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DZIECI POWYŻEJ 15 ROKU ŻYCIA
TOP-OPTYKA salon optyczny Karczew ul. Widok 4
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zeStaWieNie opłatY MiejSCoWej – StaN Na dzieŃ 
10.11.2021 R.

Lp. Sołectwo Zebrana kwota

1. Borkowo Lęborskie 207,00 zł
2. Ciekocino 11 286,51 zł
3. Choczewo 3 044,50 zł
4. Gościęcino 700,50 zł
5. Kierzkowo 3 780,00 zł

6. Kopalino 44 643,30 zł
Lubiatowo 83 245,50 zł
Jackowo os. koło Kopalina 2 657,00 zł

7. Sasino 59 822,00 zł
8. Słajszewo 20 283, 50 zł
9. Zwartowo 5 563,50 zł
10. Jackowo 561,00 zł

Razem 235 798,31 zł

gMiNNY zakład goSpodarki koMUNalNej W CHoCzeWie
CMeNtarze koMUNalNe W gMiNie CHoCzeWo

Na podstawie art. 1 ust 1 oraz art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 
z 2020.1947 tj.), Gmina Choczewo na 
swoim terenie utrzymuje dwa cmentarze 
komunalne zlokalizowane w Zwartowie 
oraz w Choczewie. Aby spełnić wymaga-
nia zawarte w ustawie oraz rozporządze-
niu ministra infrastruktury z dnia 7 marca 
2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą 
spełniać cmentarze, groby i inne miej-
sca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 
z 2008.48.284), Gmina przekazała cmen-
tarze do wyłącznego administrowania 
Gminnemu Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej w Choczewie. To na Zakładzie 
spoczywa obowiązek utrzymania i zarzą-
dzania cmentarzami zgodnie z narzuco-
nymi przepisami prawa.

Aby spełnić te wymagania, Zakład, 
realizując swoje zadania, korzysta tylko 
ze środków finansowych pochodzących 
z opłat jakie wnoszą rodziny zmarłych lub 
osoby, które wcześniej wykupiły miejsce 
na cmentarzu. W ostatnich 5 latach Za-
kład dopłacał do utrzymania cmentarzy. 
Dopiero w ostatnim roku udało się wy-
pracować zysk. Cmentarze nie są duże, 
stąd przychody nie wystarczają na wiele 
inwestycji, które Zakład chciałby realizo-
wać jak m.in.: na cmentarzu w Choczewie 

naprawa pozostałej części ogrodzenia, 
poprawa nagłośnienia, dalsze oświetlenie 
wzdłuż alejek. To samo tyczy się cmenta-
rza w Zwartowie gdzie należy uporząd-
kować i utwardzić główną aleję i również 
wyremontować ogrodzenie.

Jednakże Zakład rokrocznie, od wiosny 
do jesieni, kosi cały teren zielony cmen-
tarza, a w okresie zimowym odśnieża, 
dba o czystość i porządek na przyległym 
do cmentarza parkingu oraz o to aby 
miejsce dla osób niepełnosprawnych 
było widoczne. Na terenie cmentarzy 
ustawione są kontenery na odpady, któ-
rych sukcesywne opróżnianie generuje 
ogromne koszty, które przy obecnych 
cenach utylizacji odpadów powodują, że 
połowa kosztów utrzymania cmentarzy 
to właśnie koszty śmieci. Dodatkowo Za-
kład dba o czystość i odpowiedni wystrój 
w Kaplicy na cmentarzu w Choczewie, 
w tym roku zakupiono nowe świece. Czę-
ściowo wymienione zostało ogrodzenie, 
a zaraz przed dniem Wszystkich Świę-
tych zamontowane zostało nowe oświe-
tlenie oraz, jak co roku ustawione zostały 
przenośne toalety. Na terenie cmentarza 
Zakład bezpłatnie udostępnia drobne na-
rzędzia do prac przy grobach oraz bieżącą 
wodę.

Zakład jest również odpowiedzialny 

za organizację uroczystości pogrzebo-
wych. Do zadań zakładu należy otwarcie 
cmentarza do celów pogrzebowych oraz 
prac kamieniarskich, wytyczenie miejsca 
pochówku, wykopanie, ręczne lub me-
chaniczne oraz zasypanie grobu zarówno 
dla jednej osoby jak i dla grobu rodzinne-
go. W koszty wykopania grobu wchodzą: 
oprócz samego wykopania, mechanicz-
nego lub ręcznego, koszty pracownicze, 
koszty dojazdu, wymierzenie powierzch-
ni grobu, ręczne zasypanie grobu, posa-
dowienie krzyża lub znaku, posadowienie 
skrzyni dostarczonej przez rodzinę zmar-
łego, wywiezienie nadmiaru ziemi oraz 
wszelkie koszty amortyzacyjne i admini-
stracyjne. Opłata pochowania obejmuje 
również koszty kontroli nad posadowie-
niem pomnika, chodzi tu o zachowanie 
równych rzędów oraz odległości między 
pomnikami. Czas pracy pracowników 
przy organizacji pogrzebu to ok. 5-6 go-
dzin. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
usługi dotyczące samego wykopania i za-
kopania grobu może wykonać np.: zakład 
pogrzebowy pod nadzorem pracowników 
Zakładu. Na życzenie rodziny zmarłego 
Zakład udostępnia również Kaplicę znaj-
dującą się na cmentarzu w Choczewie ce-
lem odprawienia mszy za zmarłego.
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Zakład stara się tak kalkulować ceny, 
aby pokrywały one niezbędne koszty 
administrowania cmentarzy, mając przy 
tym świadomość o możliwościach fi-
nansowych mieszkańców naszej gminy. 
W uzasadnionych przypadkach Zakład 
może przychylić się do rozłożenia opłaty 
na kilka mniejszych rat. W oparciu o te 
kalkulacje, Zakład ustala stawki opłat po-
bieranych za miejsce grzebalne i za usługi 
związane z pochówkami zmarłych oraz 
przedstawia gotowy cennik do akceptacji 
do Wójta.

Zgodnie z obecnie obowiązującym, za-
akceptowanym przez Wójta regulaminem 
cmentarzy oraz cennikiem, na cmentarzu 
obowiązują następujące opłaty:

1) opłacenie miejsca grzebalnego - za-
warcie lub przedłużenie umowy z Admi-
nistratorem Cmentarza o udostępnienie 
miejsca grzebalnego na okres 20 lat, 

Jest to opłata wnoszona za miejsce po-
chówku dla osoby żyjącej celem rezerwa-
cji miejsca na cmentarzu. Opłata ta jest 
wnoszona raz na 20 lat i daje gwarancję 
miejsca na cmentarzu na ten okres.

2) opłata za pochowanie - opłata admi-
nistracyjna za pochowanie zwłok w gro-
bach ziemnych, rodzinnych ziemnych 
i murowanych, obejmujących jedną trum-
nę, wnoszona na okres 20 lat,

Jest to opłata wnoszona za miejsce po-
chówku dla osoby zmarłej. Opłata ta jest 
wnoszona raz i daje gwarancję miejsca na 
cmentarzu na ten okres 20 lat.

3) opłata prolongacyjna - opłata wno-
szona w celu przedłużenia udostępnienia 
miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat, w 
grobach ziemnych, rodzinnych ziemnych 
i murowanych, obejmujących jedną trum-
nę, - Jest to opłata wnoszona po upływie 
20 lat od wniesienia opłaty za miejsce 
grzebalne lub za pochowanie. Jest to 
przedłużenie umowy.

4) pokładne - opłata administracyjna, 
bezterminowa, za pochówek na Cmenta-
rzu w grobach murowanych rodzinnych.

Jest to opłata wnoszona jednorazowo, 
za miejsce pochówku w grobie muro-
wanym, rodzinnym i daje beztermino-
wą gwarancję miejsca na cmentarzu. Po 
opłaceniu pokładnego nie jest pobierana 

opłata za pochowanie oraz opłaty pro-
longacyjne. Opłata nie obejmuje posado-
wienia grobowca.

Dodatkowo cennik określa stawki 
opłat za usługi dodatkowe takie jak m.in.: 
wykopanie mechaniczne lub ręczne oraz 
zasypanie grobu, udostępnienie Kaplicy 
na czas mszy lub na dobę, opłata zwią-
zana z ustawieniem nagrobka w dniach 
wolnych od pracy.

Regulamin Cmentarzy Komunalnych 
administrowanych przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie, 
sporządzony w oparciu o ustawę o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych, określa 
szczegółowo warunki i zasady udostęp-
niania oraz rozporządzania miejscami 
grzebalnymi oraz rodzaje opłat pobie-
ranych na zasadach i w wysokościach 
określonych przez Wójta Gminy Cho-
czewo w drodze rozporządzenia. Regu-
lamin wraz z cennikiem jest dostępny na 
stronie internetowej Zakładu: www.gzgk.
choczewo.com.pl. 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z §2 
Regulaminu zawierający podstawowe za-
gadnienia dotyczące usług cmentarnych:

„Dla potrzeb niniejszego Regulaminu 
stosuje się następujące pojęcia:

1) miejsca grzebalne - miejsca przezna-
czone na groby ziemne i murowane oraz 
do składania zwłok i szczątków w kata-
kumbach i kolumbariach,

2) miejsce rezerwowe - miejsce grze-
balne przeznaczone do urządzenia grobu, 
udostępnione osobie za jej życia na pod-
stawie umowy z Administratorem Cmen-
tarza,

3) miejsce rezerwowe zabudowane - 
miejsce rezerwowe, na którym wybudo-
wano nagrobek, lub grób murowany,

4) grób ziemny - dół w ziemi, do któ-
rego składa się trumnę ze zwłokami lub 
urnę i zasypuje ziemią,

5) grób murowany - dół, w którym boki 
są murowane do poziomu gruntu, do któ-
rego składa się trumnę ze zwłokami, lub 
urnę,

6) grób rodzinny - grób przeznaczony 
do składania dwóch lub więcej trumien 
ze zwłokami lub urn,

7) założyciel grobu - osoba, która jako 

pierwsza zawarła umowę z Administrato-
rem Cmentarza i opłaciła miejsce grze-
balne,

8) dysponent grobu - założyciel grobu 
oraz członkowie rodziny zmarłego po-
chowanego w tym grobie, w kolejności 
wymienionej w §5 ust 5 Regulaminu,

Przypominamy również o kilku bardzo 
istotnych zasadach, których należy prze-
strzegać na terenie cmentarzy:

1. Na terenie Cmentarza należy zacho-
wywać ciszę i spokój.

2. Zużyte ozdoby cmentarne, znicze 
i tym podobne odpadki należy wyrzucać 
do pojemników przygotowanych przez 
Administratora Cmentarza.

3. Na terenie Cmentarza nie wolno:
a) niszczyć lub samowolnie przemiesz-

czać urządzeń cmentarnych, ich elemen-
tów oraz elementów nagrobków,

b) ustawiać ogrodzeń,
c) pozostawiać dzieci bez opieki,
d) spożywać napojów alkoholowych,
e) żebrać,
f) prowadzić działalności handlowej,
g) wprowadzać zwierząt.
4. Bez zawiadomienia i zgody Admini-

stratora Cmentarza nie można:
a) wykonywać prac kamieniarskich 

i budowlanych,
b) wjeżdżać pojazdami mechanicznymi, 

zaprzęgami konnymi i rowerami,
c) prowadzić działalności gospodarczej,
d) sadzić oraz usuwać drzew i krzewów,
e) utwardzać i odwadniać terenu wokół 

grobu,
f) ustawiać ławek.
W celu umożliwienia oddawania na-

leżytej czci zmarłym oraz zapewnienia 
porządku i utrzymania właściwego stanu 
estetycznego cmentarza, przebywający 
na terenie Cmentarza powinni wykazać 
właściwą troskę o cmentarz wraz z jego 
urządzeniami.

Korzystając z okazji, Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Choczewie 
pragnie podziękować Policji za organi-
zację ruchu oraz o dbanie o bezpieczeń-
stwo odwiedzających cmentarz w dniu 
Wszystkich Świętych.
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prograM „pozNaj polSkę”
Gmina Choczewo wzięła udział w pro-

gramie „Poznaj Polskę” finansowanym 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

w ramach którego dofinansowanie na 
zorganizowanie wycieczek otrzyma-
ły obie szkoły podstawowe. Wycieczki 
można było zorganizować dla klas 1-3 
oraz klas 4-8.

W dniach 25-26 października odbyła 
się wycieczka uczniów klas 4-8 z Zespo-
łu Szkolno- Przedszkolnego im. Unii Eu-
ropejskiej w Choczewie do Warszawy. 

W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili: 
Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, Łazienki Królewskie, 

Zamek Królewski oraz Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

29 października odbyła się wyciecz-
ka uczniów klas 1-3 z Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego im. Unii Europej-
skiej w Choczewie do Torunia, podczas 
której uczniowie mieli okazję zobaczyć 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 
Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Stare 

i Nowe Miasto.
Uczniowie z Zespołu Szkolno- Przed-

szkolnego w Ciekocinie w ramach wy-
cieczek byli w dniu 3 listopada w Gdyni 
- klasy 1-3 oraz 27 października w Gdań-
sku - klasy 4-8. W Gdyni uczniowie mieli 
okazję zobaczyć Centrum Nauki EKSPA-
RYMENT oraz Muzeum Emigracji, zaś 
w Gdańsku zwiedzali Muzeum II Wojny 
Światowej oraz Narodowe Muzeum Mor-
skie.

Ewelina Bach-Maćkowiak

WieŚCi z SołeCtW – SołeCtWo CHoCzeWo 

WizYtY 
U SeNiorÓW

20 października Sołtys wraz z Radą 
Sołecką Sołectwa Choczewo z okazji 
Europejskiego Dnia Seniora odwiedzili 
14 seniorów - mieszkańców Choczewa, 
składając im życzenia i wręczając bukiety 
kwiatów. Dodatkowo, Państwo Leokadia 
i Stanisław Fusowscy otrzymali gratula-
cje z okazji 60 rocznicy zawarcia związku 
małżeńskiego.
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29.10.21 r. w świetlicy sołeckiej miesz-
kańcy i goście uczestniczyli w tradycyj-
nym kiszeniu kapusty.

Spotkaniu przewodniczył oraz opowia-
dał historie o tradycji kiszenia kapusty p. 
Krzysztof Łasiński. Szatkowanie i ubija-
nie kapusty umilał śpiewem chór UTW 
z Choczewa, a na zakończenie degusto-
wano bardzo smaczne gołąbki i bigos 
przygotowane przez KGW Kopalino oraz 
pyszny chleb wypieczony przez p. Genię 
Kramek.

Serdecznie dziękuję wszystkim za 
udział i wspólną zabawę podczas tego-
rocznego „Święta Kapusty”.

Sołtys Jerzy Żuczek

SołeCtWo kopaliNo
ŚWięto kapUStY
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zeSpÓł SzkolNo-przedSzkolNY W CiekoCiNie
PASOwANIA w zSP 
cIeKOcINO

W październiku w ZSP Ciekocino 
uczniowie klasy 1 uroczyście ślubowali, 
że będą pilnymi uczniami Szkoły Podsta-
wowej, wspaniałymi kolegami i koleżan-
kami oraz ciekawymi wrażeń i nowych 
doświadczeń młodymi poszukiwaczami 
wiedzy.

Pasowanie na przedszkolaka i zerów-
kowicza odbyło się także w przedszkolu 
i w klasie 0.

oBCHodY dNia NiepodległoŚCi W CiekoCiNie
W wigilię święta Niepodległości, 

w Ciekocinie miała miejsce Wieczornica. 
O godzinie 16 w miejscowym kościele, 
montaż słowno-muzyczny zaprezento-
wali uczniowie klasy VIII ZSP w Cieko-
cinie. Po nim trzy uczennice – Martyna, 

Sandra i Julia – pod kierunkiem Pana 
Piotra wykonały piosenkę „Historie zagu-
bione” z płyty „Panny Wyklęte”. Następ-
nie Pan Tomasz opowiedział o życiu i do-
konaniach Wincentego Witosa. Na tym 
zakończyła się pierwsza część, a kolejna 

miała miejsce przed budynkiem szkoły. 
Przy czterech ogniskach, domowych cia-
stach i ciepłych napojach wspólnie śpie-
waliśmy piosenki patriotyczne. Na gitarze 
przygrywał Pan Piotr, a tekst piosenek na 
dużym ekranie wyświetlał Ksawery.
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SPOTKANIe z 
PROfeSORem

5 listopada szkołę w Ciekocinie odwie-
dził Profesor Przemysław Busse, ikona 
polskiej ornitologii, założyciel projektu 
badań wędrówek i obrączkowania pta-
ków.

Uczniowie klas starszych z zaciekawie-
niem wysłuchali wykładu dotyczącego 
jego wieloletniej pracy.

Serdecznie dziękujemy Panu Profeso-
rowi za przybycie do szkoły i bardzo cie-
kawy wykład.

WYCieCzka do 
firMY elWoz 
ecO

Dzieci z klas I-III wybrały się do firmy 
Elwoz Eco z siedzibą w Chlewnicy. Zakład 
zajmuje się przetwarzaniem odpadów ko-
munalnych. Uczniowie byli zdziwieni, że 
problem braku poprawnej selekcji śmieci 
w naszych domach nadal istnieje i wiele 
rodzin nie potrafi segregować odpadów 
w odpowiedni sposób. Dziękujemy ser-
decznie organizatorom i sponsorom wy-
jazdu.

WYCieCzka klaS 1-5 do lęBorka Dnia 5 listopada po lekcjach ucznio-
wie klas 1-5 w ramach zajęć z języka 
kaszubskiego wybrali się na wycieczkę 
do Lęborka. Tego dnia mieliśmy okazję 
zwiedzić wieżę ciśnień, podziwiać mia-
sto Lębork z tarasu widokowego, a przy 
okazji dowiedzieliśmy się, jaki jest obieg 
wody w mieście. Nasz Przewodnik Pan 
Jan Kiśluk oprowadził nas po Stacji Kul-
tura, gdzie dzieci usłyszały historię lę-
borskiego dworca oraz stojącej przed 
nim lokomotywy. Następnie podążaliśmy 
szlakiem Jakubowym, a także odwiedzi-
liśmy Muzeum, w którym zostaliśmy za-
poznani z historią miasta Lęborka i jego 
mieszkańców. Była to bardzo bogata 
w wiedzę, a także atrakcyjna historycznie 
i edukacyjnie wycieczka.

AD

WYCieCzki zSp CiekoCiNo z projektU „pozNaj polSkę”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cie-

kocinie wziął udział w nowym przedsię-
wzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki 
pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przed-
sięwzięcia jest wsparcie organów prowa-
dzących publiczne i niepubliczne szkoły 
dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań 
mających na celu uatrakcyjnienie procesu 
edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 

umożliwienie im poznawania Polski, jej 
środowiska przyrodniczego, tradycji, za-
bytków kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspo-
móc realizację podstaw programowych 
dla szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lek-
cyjne, dzięki czemu nauka nabierze prak-
tycznego wymiaru. Uczenie się oparte na 

praktycznym odkrywaniu śladów historii, 
czy też eksperymentowaniu w centrach 
nauki stworzy uczniom warunki do zdo-
bywania nowych umiejętności w niepo-
wtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach tego programu odbyły się 
dwie wycieczki do Gdańska dla klas 4-8 
oraz do Gdyni klas 1-3.
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Pasowanie na przedszkolaka to wyjąt-
kowa uroczystość, która w tym roku od-
była się 29 października. Dzieci z rado-
ścią i zaangażowaniem zaprezentowały 

na scenie swoje  umiejętności taneczne, 
muzyczne i recytatorskie. Rodzice obda-
rzyli swoich milusińskich wielkimi bra-
wami i uściskami. Na koniec dyrektorzy 

dokonali symbolicznego aktu pasowania 
na przedszkolaka i wręczyli dzieciom 
upominki.

Wychowawczynie

zeSpÓł SzkolNo-przeSzkolNY iM. UNii 
eUropejSkiej W CHoCzeWie
PASOwANIe NA PRzeDSzKOLAKA

W naszej grupie przedszkolnej „Śred-
niaki” listopadową gwiazdą została DY-
NIA.

02 listopada, poprzez udział w różnych 
aktywnościach przedszkolaki poznały 
jak zdrowa i urodziwa jest dynia. Tego 
dnia przynieśliśmy do przedszkola dynie 
i ubraliśmy się BAJKOWO. Rodzice sta-

nęli na wysokości zadania i przygotowali 
dla najmłodszych warsztaty: plastyczne – 
z wykorzystaniem tego warzywa, kulinar-
ne - czarne babeczki, owocowe szaszłyki, 
sportowe - dyniowe kręgle i muzyczno-
-ruchowe. Ciekawe zajęcia stały się inspi-
racją do spojrzenia na dynię z nieco innej 
perspektywy.

Mogliśmy również wziąć udział w licz-

nych zabawach z udziałem dyni. Główną 
atrakcją była Piniata Dynia oraz Dyniowa 
Fotobudka.

Ten wyjątkowy „Bajkowy Dzień Dyni” 
pozwolił nam poznać różnorodność jej 
zastosowania i dostarczył wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Dziękujemy Drodzy 
Rodzice.

Renata Banaś

„BajkoWY dzieŃ dYNi” – WarSztatY dla przedSzkolakÓW
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CHoCzeWSkie przedSzkole proMUje zdroWie!
Przedszkolaki z Grupy „Średniaki” 

w Choczewie wiedzą, co znaczy być 
zdrowym! Nie musi być nudno! Nasze 
zdrowie zbudujemy na kolorowo!

Prawidłowy sposób odżywiania i roz-
wój fizyczny dzieci w wieku przedszkol-
nym ma decydujący wpływ na właściwy 
rozwój, zdrowie, sprawność fizyczną, 
intelektualną i emocjonalną. Przyzwy-

czajenia z okresu dzieciństwa mają duży 
wpływ na model żywienia w wieku doj-
rzałym.

Jesteśmy placówką promująca zdrowie. 
Systematycznie podejmujemy działania, 
których celem  jest promocja wśród dzie-
ci szeroko rozumianego zdrowego stylu 
życia. Naszym priorytetem jest propago-
wanie zabaw ruchowych na świeżym po-
wietrzu oraz zdrowe żywienie. Wierzy-
my, że nasze działania są  wsparciem dla 

dzieci w odkrywaniu zdrowych smaków 
dzieciństwa.

„Mamo, Tato, wolę wodę!”. Naszym 
celem jest podkreślenie roli wody w co-
dziennej diecie, zwrócenie uwagi na 
zagadnienie ochrony środowiska oraz 
wspieranie rodziców w kształtowaniu 
prawidłowych nawyków żywieniowych 
u dzieci. Pijmy wodę!

Renata Banaś

„zaBaWa SztUką” - WarSztatY z garNCarStWa

Ekspresja twórcza wynika z naturalnych 
psychicznych potrzeb człowieka, a jej za-
spokojenie jest jednym z podstawowych 
warunków pełnego rozwoju istoty ludz-
kiej. Według Adolphe Ferriere: „Jeżeli zo-
stanie uszanowana dziecięca skłonność 
do tworzenia, jeżeli wychowawca ograni-
czy się do dostarczenia dziecku materia-
łów potrzebnych do jego pracy twórczej, 
jeżeli zrezygnuje ze zbędnej interwencji 
z zewnątrz, to okaże się, w jaki sposób 
dziecko urzeczywistnia w rzeczach swo-
je najbardziej ukryte idee, wciela w nie 
swoje marzenia i wyobrażenia. U młod-
szych dzieci twórczość artystyczna zwią-
zana jest ściśle z własnym, konkretnym 
doświadczeniem i stanowi równocześnie 
zalążek postawy badawczej. Tak jednak 
być musi. W tym tkwi gwarancja rów-
nowagi psychicznej i ochrona dziecięcej 
energii życiowej.”

W pierwszym etapie realizacji ogólno-
polskiego projektu edukacyjnego „Za-
bawy sztuką” w dniu 21 października 
w Muzeum w Lęborku odbyły się warsz-
taty z garncarstwa. Nasze przedszkolaki 
ze starszej grupy miały okazję stworzyć 
z gliny własne naczynia - miseczki ozda-
biane wg. własnego pomysłu. Dzieci 

miały okazję obejrzeć wystawę obrazów, 
porozmawiać o nich, ocenić je według 
własnego uznania, jak również obejrzeć 
lęborskie graffiti nieopodal muzeum.

Wspaniałe gliniane naczynia przywie-
zione zostały do przedszkola i tu po wy-
schnięciu zostaną przez dzieci pomalo-
wane farbami.

Twórczość dziecięca i obcowanie ze 
sztuką w każdej formie nie jest naszym 
przedszkolakom obce. Widząc ile daje 
dzieciom radości i samorealizacji pogłębi-
łam temat poprzez projekt. Mam nadzie-
ję, że będziemy się dobrze bawić.

I.CH.
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W tym roku klasa 0 c z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej 
w Choczewie przystąpiła do realizacji 
innowacji pedagogicznej „Zdrowie na 
piątkę!”. Celem realizowanych zajęć jest 
między innymi kształtowanie postaw 
prozdrowotnych, promowanie zdrowego 
stylu życia oraz zaznajomienie się z pira-
midą żywienia.

Zdrowie jest w życiu jedną z najważ-
niejszych wartości. Trzeba o nie dbać, pie-
lęgnować już od najmłodszych lat. Wśród 
najmłodszych dzieci należy kształtować 
postawy prozdrowotne, które będą prze-
kładać się na dalsze lata życia pełnego 
zdrowia zarówno fizycznego, jak i psy-
chicznego.

Pierwsze zajęcia z cyklu przybliżyły wy-

chowankom dwa szerokie pojęcia zdro-
wia oraz zdrowego stylu życia. Dzieci ak-
tywnie uczestniczyły w zajęciach poprzez 
dzielenie się swoimi doświadczeniami, 
generowanie pomysłów poprzez „Burzę 
mózgów”, argumentowanie, analizowanie 
i wyciąganie wniosków, ćwiczenia fizycz-
ne na podstawie opowieści ruchowej czy 
utrwalanie wiedzy za pomocą gier na mo-
nitorze interaktywnym.

Już teraz pięcio- i sześciolatki z grupy 
0 c dzielą się z Wami, drodzy czytelnicy, 
dziesięcioma  zasadami zdrowego stylu 
życia:

1) Zdrowo się odżywiaj - m.in. jedz 
owoce i warzywa, pij wodę, unikaj nad-
miaru soli i cukru.

2) Ruch to zdrowie – codziennie znajdź 

czas na aktywność fizyczną.
3) Zadbaj o zdrowy sen – jego wysoką 

jakość i odpowiednią długość.
4) Pamiętaj o badaniach profilaktycz-

nych – wczesne wykrycie choroby daje 
szanse na 100% wyleczenia.

5) Dbaj o pozytywne relacje z rodziną, 
znajomymi.

6) Utrzymuj prawidłową wagę ciała.
7) Codziennie dbaj o higienę osobistą.
8) Unikaj wszelkiego rodzaju używek.
9) Znajdź czas na relaks – rób to co lu-

bisz, tańcz, śpiewaj, maluj, czytaj książki.
10) Pamiętaj o nawadnianiu organizmu 

– woda najlepiej ugasi pragnienie.

Wychowawczyni Natalia Kozłowska

zdroWie Na piątkę!

Każdego roku w progach naszej szko-
ły witamy nowych pierwszoklasistów. 
Pierwsze dwa miesiące to czas na pozna-
nie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie no-
wych wiadomości i umiejętności. Wszyst-
kie te działania mają przygotować dzieci 
do wielkiego wydarzenia – ślubowania.

Ten szczególny dzień odbył się 20 paź-
dziernika. Na ślubowanie przybyli zapro-
szeni goście: Dyrekcja Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego im. Unii Europejskiej 

w Choczewie, rodzice, uczniowie klas 
drugich i trzecich wraz z wychowawcami.

Odświętnie ubrani pierwszoklasiści 
z radością w sercach i z przejęciem zapre-
zentowali przygotowane wierszyki i za-
śpiewali piosenki. Po prezentacji uczniów 
nastąpiła ceremonia ślubowania i paso-
wania, którego dokonali dyrektor p. An-
drzej Soboń oraz wicedyrektor p. Joanna 
Dzięgielewska. Dzieci otrzymały upomin-
ki ufundowane przez radę rodziców oraz 

dyplomy i słodycze od swoich rodziców. 
Następnie zadowoleni uczniowie pozo-
wali do wspólnej fotografii.

Ten dzień z pewnością na długo pozo-
stanie w miłych wspomnieniach wszyst-
kich pierwszoklasistów.

Katarzyna Dzięgielowska
Agata Grzybek-Pelowska

paSoWaNie Na UCzNiÓW
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29 października uczniowie klas Ib, 
IIb, IIc wybrali się do Zakładu Zagospo-
darowywania Odpadów ELWOZ ECO 
w  Chlewnicy na zajęcia ekologiczne, któ-
re polegały na zapoznaniu się z rodzajami 
przyjmowanych odpadów przez zakład, 
a także możliwościami zagospodarowy-
wania odpadów i poddawania ich recy-
klingowi. Pozyskane informacje postara-
my się wykorzystać w codziennym życiu.

Barbara Cholka

ŻYj ekologiCzNie

To już kolejne zajęcia z cyklu „Zdrowie 
na piątkę!” które odbyły się w klasie 0 c. 
Tym razem tematyka dotyczyła higieny 
rąk – „Co się stanie, jeśli nie umyję rąk 
przed jedzeniem?”.

Te zajęcia przybliżyły wychowankom 
konieczność dbania o higienę osobistą, 
w szczególności wpojenie nawyku higie-
nicznego, jakim jest mycie rąk. Dzieci na 
kilka dni przed głównymi zajęciami po-
proszone zostały o wykonanie pewnych 
czynności, a mianowistych gromadzi się 
mnóstwo niebezpiecznych drobnoustro-

jów, które mogliśmy zaobserwować na 
naszym chlebie. Tak powstało sześć pró-
bek chleba zapakowanych w woreczki 
strunowe: próbka kontrolna – czysty 
chleb nie dotykany przez nikogo, chleb 
dotykany przez osobę, która umyła ręce 
mydłem w ciepłej wodzie, kolejną krom-
kę dotknęła osoba która nie umyła rąk, 
ale zdezynfekowała je płynem, inna oso-
ba dotknęła chleb po skorzystaniu z toa-
lety, przedostatnia osoba kromką chleba 
dotykała telefonu i klawiatury kompute-
ra, a ostatnia próbka była w rękach osoby 
kaszlącej, kichającej i mającej katar. W 
czasie, kiedy odbyły się zajęcia główne 
na naszych próbkach zaobserwowano 
pierwsze niepokojące ślady. Dzieci prze-
konać się mogły, że na rękach pozornie 
czystych gromadzi się mnóstwo niebez-
piecznych drobnoustrojów, które mogli-
śmy zaobserwować na naszym chlebie.

Oprócz eksperymentu z chlebem dzie-
ci z instrukcją nauczyciela wykonały 
eksperyment z drobnoustrojami – tutaj 
główną rolę odegrał pieprz oraz woda 

i mydło. Wychowankowie zachwyceni 
byli „magiczną mocą” mydła. Nie obyło 
się także bez praktycznej lekcji mycia rąk 
oraz utrwalania zdobytej wiedzy poprzez 
różnego rodzaju karty pracy i gry interak-
tywne. Dzieci z niecierpliwością czekają 
na kolejne zajęcia z tego cyklu i utrwalają 
zdobytą wiedzę poprzez praktykowanie 
postaw prozdrowotnych opanowanych 
do tej pory.

Wychowawczyni Natalia Kozłowska

Co Się StaNie, jeŚli Nie UMYję rąk przed 
jedzeNieM? (iNNoWaCja „zdroWie Na piątkę!”)

28 października odbyła się żywa lekcja 
przyrody, w której wzięły udział dzieci 
z przedszkola, oddziałów przedszkolnych 
oraz klas 1-3. Zajęcia rozpoczęły się pre-
zentacją multimedialną przedstawiającą 

środowisko, w których żyją prezentowa-
ne zwierzęta. Dzięki czemu uczniowie 
wzięli udział w wirtualnej, egzotycznej 

podróży. Dzieci miały okazję zobaczyć, 
podziwiać i dotknąć takie zwierzęta jak: 
agama, wąż zbożowy, gekon, żółw, gigan-
tyczne ślimaki oraz różnego rodzaju owa-
dy. Podróżnik przekazał dzieciom wiele 
ciekawych informacji na temat każdego 
z przedstawianych zwierząt. Zobaczyły 
również jak wygląda zrzucona skóra węża 
i jaszczurki. Zainteresowane zajęciami 
dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które 
otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. 
Każda grupa zakończyła zajęcia wspól-
nym zdjęciem z podróżnikiem i towarzy-
szącymi mu zwierzętami.

Joanna Strycharczyk

WarSztatY egzotYCzNe
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torUŃ – MiaSto koperNika i pierNikÓW
28.10.2021 r. klasy: IIa, IIIa i IIIb po-

jechały na całodniową wycieczkę do 
uroczego Torunia. Wyjazd był współfi-
nansowany przez Ministra Edukacji i Na-
uki  w ramach projektu „Poznaj Polskę”. 
Opiekę sprawowały wychowawczynie p. 
A. Strycharczyk, p. I. Urbowska, p. A. Na-
toniewska-Styn i p. J. Strycharczyk.

Wizytę w mieście uczniowie rozpoczęli 
od wykonania pysznych pierników pod-
czas warsztatów w Muzeum Toruńskiego 
Piernika. Mogli tam zapoznać się z tajni-
kami wykonania i historią tychże słodko-
ści. Samodzielne wypieki pierników do-
starczyły wielu emocji. Następnie udali 
się na Staromiejski Rynek, gdzie podzi-
wiali Ratusz, który jest jednym z najwięk-
szych ceglanych budynków tego typu 
w Europie i najważniejszym zabytkiem 
toruńskiej starówki. Obejrzeli Pomnik 

Mikołaja Kopernika. Następnie dzieci 
udały się do Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy, gdzie w atrakcyjny sposób 
mogły poznawać podstawy fizyki, che-
mii, czy matematyki. Uczniowie rozpo-
częli zabawę od ekspozycji pt. Wmiksuj 
się!, która składała się z siedmiu ekspo-
natów nawiązujących do fizyki dźwięku. 

Większość stanowisk służyła przede 
wszystkim zabawie rozwijającej umie-
jętność logicznego myślenia, ćwiczącej 
umiejętności manualne, konstrukcyjne, 
koordynację psychoruchową dzieci oraz 
rozumienie ciągów przyczynowo -skut-
kowych. Po tylu atrakcjach przyszedł 
czas na domowy obiad, który pokrzepił 
wszystkich do dalszego zwiedzania. Pani 
przewodnik w bardzo ciekawy sposób 
opowiadała o Toruniu, uczniowie poznali 
liczne ciekawostki dotyczące życia Miko-
łaja Kopernika, historii Torunia. W trakcie 
zwiedzania Nowego i Starego Miasta Pani 

Ola opowiadała legendy dotyczące spo-
tkanych zabytków. Po przejściu bramy 
miasta dzieci mogły podziwiać Krzywą 
Wieżę - średniowieczną basztę obronną. 
Ogromne wrażenie zrobiły na wszystkich 
ruiny zamku krzyżackiego. Nie mogło za-
braknąć wspólnego zdjęcia przy pomniku 
Mikołaja Kopernika oraz chwili na zakup 
pamiątek. Czas szybko płynął..... i już była 
pora wracać do domu. Wszyscy zapamię-
tamy te wspólnie spędzone chwile na 
długo, a Toruń na pewno jeszcze kiedyś 
odwiedzimy.

Anna Natoniewska-Styn

WYCieCzka do MUzeUM W lęBorkU klaSY 0a i 0C

3 listopada dzieci z oddziałów przed-
szkolnych 0 a i 0 c udały się na wycieczkę 
do Muzeum w Lęborku. Uczniowie zosta-
li oprowadzeni po muzeum przez panią 
przewodnik. Zdobyły wiele ciekawych 

informacji na temat Lęborka i jego okolic. 
Obejrzały makietę osady w Białogardzie 
oraz dawnego miasta Lębork. W kolej-
nych salach muzeum, dzieci podziwia-
ły dawne narzędzia, naczynia gliniane, 
miecze, meble, zastawę stołową, aparaty 
fotograficzne i wiele innych ciekawych 
przedmiotów. Zwiedzanie muzeum zrobi-
ło na dzieciach duże wrażenie. Następnie 
brały udział w warsztatach lepienia z gli-
ny. Każdy miał okazję zrobić swoje wła-
sne naczynie, które mógł zabrać ze sobą 
do szkoły. Wszyscy byli bardzo zaangażo-
wani w pracę. 

Joanna Strycharczyk
Katarzyna Kwiatkowska

Natalia Kozłowwska
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„...żeby widzieć naprawdę zamykają oczy, 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż 
umrzeć, kochamy wciąż za mało i stale za 
późno... Śpieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą...”

ks. J. Twardowski

W tym roku około 8 tysięcy szkół w ca-
łej Polsce w tym również Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Choczewie wzięło 
udział w akcji #SzkołaPamięta.

Nasi uczniowie oraz nauczyciele od 27 
do 29 października odwiedzali cmenta-
rze, na których spoczywają nauczyciele 

i osoby, które z nami współpracowały 
i wspierały na naszą szkołę. Porządkowali 
groby, zapalali znicze, wspominali nieży-
jące już osoby.

Akcja #SzkołaPamięta jest okazją do 
upamiętnienia tych, którzy jeszcze nie tak 
dawno byli wśród nas.

Dyrekcja szkoły

# Szkoła paMięta

NASzA GmINA
CzYta dzieCioM

Kolejne spotkanie z cyklu „Nasza Gmi-
na Czyta Dzieciom” za nami. Odbyło 
się 20 października. Tym razem Prze-
wodniczący Rady Gminy Choczewo Pan 
Krzysztof Łasiński czytał utwory o jesieni 
swoim słuchaczom z klasy „0”. Na zakoń-
czenie poczęstował je zdrowymi, domo-
wymi ciasteczkami. Dziękujemy i dzie-
ciom i lektorowi.

gMiNNY oŚrodek kUltUrY i BiBlioteka iM. StefaNa 
ŻeroMSkiego W CHoCzeWie

dzieŃ kUNdelka
25 października swoje święto mają 

Kundelki. Z tej okazji gościliśmy w naszej 
czytelni uczniów klasy „0”. Wysłuchali oni 
wiersza „Ucieczka pieska” i fragmentów 
książki Wandy Chotomskiej pt. „Pięciop-
siaczki”. Pokolorowali też obrazki z pie-
skiem. Dziękujemy za tę sympatyczną 
wizytę.

SieĆ Na kUltUrę
27 października zakończyliśmy cykl 

warsztatów pn. „Projektowanie graficzne 
z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” 
w  amach projektu „Sieć na kulturę”. Gra-
tulacje dla Hani, Magdy, Jany, Ani, Mai 
oraz Mai!! Dziękujemy dziewczynkom, że 
chciało się im uczestniczyć w zajęciach!
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WarSztatY
Zachęcamy do zapisywania się na 

warsztaty tematyczne. Mamy jeszcze 
miejsca na warsztaty kreatywne: grupa 
dorośli i muzyczne: grupa dorośli i grupa 
dzieci. Zapisy: 58 676 31 08.
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kolejNY rok zajęĆ CHoCzeWSkiego UNiWerSYtetU 
trzeCiego WiekU!

Uniwersytet to ludzie, którzy go two-
rzą - środowisko Słuchaczy, koordynator 
i wolontariusze. Naszą misją jest aktywi-
zacja seniorów do dalszego rozwoju oso-
bistego oraz integracji społecznej. Chce-
my pomóc osobom starszym uwierzyć 
we własne siły i udowodnić, że na naukę 
i osobisty rozwój nigdy nie jest za późno!

19 października odbyła się kolejna 
inauguracja semestru działalności edu-
kacyjnej Choczewskiego UTW, której 
prelegentem był dr Mieczysław Wojecki 

- geograf, wykładowca kilku uczelni wyż-
szych w Zielonej Górze, wydawca ksią-
żek, pasjonat rowerowych wypraw, do 
tego umuzykalniony akordeonista, a tak-
że człowiek o niezwykle bogatej osobo-
wości, badacz, artysta i podróżnik.

Wykład dr Mieczysława dostarczył 
wszystkim dużo pozytywnych emocji 
i motywacji do działania. 

- „Żeby zawsze chciało nam się chcieć, 
tak jak nam się nie chce” - te słowa wy-
kładowcy przyjęliśmy jako motto na ko-

lejny rok zajęć i od razu zabraliśmy się do 
pracy!

Zaczęliśmy współpracę z Uniwersyte-
tem z Lęborka, z którym wspólnie realizu-
jemy projekt Nord- Ceramika finansowa-
ny przez Pomorski Urząd Marszałkowski. 
Projekt zakłada kilka spotkań podczas 
których Słuchacze tworzą niesamowite 
malowidła na płytkach ceramicznych. 
Z połączonych płytek powstanie mozai-
ka, która wypełni ścianę zabytkowej ka-
mienicy w Lęborku.
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Wspólnie z przedstawicielami Wej-
herowskiego UTW realizujemy zaś pro-
gram telewizyjny „15 minut dla Seniora” 
emitowany na antenie Twojej Telewizji 
Morskiej, w którym opowiadamy o tym 
co robimy i jak spędzamy aktywnie czas 
podczas zajęć. Tematy związane z jesie-
nią życia, aktywizacją seniorów i ciekawe 
historie. Program obejrzeć można rów-
nież w Internecie na stronach Telewizji 
TTM. Oprócz wykładów i zajęć m.in. rę-
kodzieła, śpiewu, gimnastyki czy Nordic 
Walking uczestniczymy też w wydarze-
niach organizowanych przez Stowarzy-
szenie Carpe Diem Semper – podmio-

tem prowadzącym Choczewski UTW. 
13 listopada odbył się „Wieczór z pieśnią 
patriotyczną” z okazji Dnia Seniora pod-
czas, którego mieliśmy okazję wysłuchać 
patriotycznego repertuaru lęborskiego 
chóru “Belferek”. Były też wspólne śpie-
wy i dużo radości oraz piękny debiutancki 
występ Martyny reprezentującej młode 
pokolenie. Był to też czas na podsumo-
wanie projektu „Hybrydowy Inkubator 
Kultury” - dofinansowanego przez Gminę 
Choczewo w ramach programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi na 
2021r. Projekt powstał w okresie pande-
mii, aby społeczność lokalna mogła być 

aktywna bez względu na występujące 
ograniczenia. Realizowaliśmy zajęcia, wy-
kłady i eventy dostępne również w for-
mie on-line w czasie gdy obowiązywał 
nas zakaz zgromadzeń.

Przy okazji, drodzy Seniorzy – z okazji 
Waszego Święta życzę Wam wszystkie-
go dobrego a przede wszystkim zdrowia. 
Niech omijają Was troski i smutki dnia 
codziennego. Aby dobre samopoczucie 
pozwalało Wam na aktywne życie i reali-
zację wspaniałych inicjatyw!

Piotr Zarzeczny
Koordynator Choczewskiego UTW
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Hasło krzyżówki z październikowego nr „Wieści Choczewskich” 
brzmi: „Polowanie na Czerwony Październik”. Prawidłowe rozwiązanie 

nadesłało nam 9 osób, losowanie wyłoniło zwycięzcę, jest nim Pan 
Andrzej Damps. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 


