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OPŁATA 
MIEJSCOWA

Wójt Gminy Choczewo przypomina 
o  obowiązku  pobierania  opłaty  miej-
scowej  od  osób  fizycznych,  za  każdą 
rozpoczętą  dobę  pobytu,  od  osób  prze-
bywających na terenie gminy Choczewo 
w    celach  turystycznych,  wypoczynko-
wych  i  szkoleniowych  na  terenie  miej-
scowości: Biebrowo, Borkowo Lęborskie, 
Choczewo,  Ciekocino,  Ciekocinko,  Go-
ścięcino,  Jackowo,  Kierzkowo,  Kurowo, 
Kopalino,  Lubiatowo,  Lublewko,  Osieki 
Lęborskie,  Sasino,  Słajszewo,  Starbieni-
no,  Zwartowo,  Zwartówko.  Na  terenie 
gminy Choczewo obowiązuje całoroczny 
pobór  opłaty  miejscowej.  Pobór  opłaty 
miejscowej odbywa się w drodze inkasa.
Inkasentami  są  osoby  kierujące  pen-

sjonatami, domami wczasowymi, wy-
poczynkowymi,  kempingami,  polami 
biwakowymi  albo  podobnymi  obiekta-
mi  usługowymi,  w  których  przebywa-
ją  czasowo  osoby  podlegające  opłacie. 
W  przypadku  osób    przebywających 
w kwaterach prywatnych opłatę miejsco-
wą pobierają właściciele kwater.

W  imieniu  Urzędu  Gminy  Choczewo 
opłatę miejscową pobierają:
-  Sołtysi  Sołectw  gminy  Choczewo 

oraz Pan Remigiusz Dempc.
Do rozliczania przez inkasentów opłaty 

miejscowej  służy  kwitariusz  przychodo-
wy K-103, który należy pobrać w budyn-
ku Urzędu Gminy w pok. Nr 9. Kwitariusz 
jako druk ścisłego zarachowania po jego 
zakończeniu  i  rozliczeniu  podlega  zwro-
towi do Urzędu Gminy.
Pobrane  kwoty opłaty miejscowej  na-

leży  rozliczyć w budynku Urzędu Gminy 
Choczewo w pok. nr. 13 w terminie 7 dni 
po upływie każdego miesiąca a następnie 
wpłacić na konto Urzędu Gminy 69 8350 
0004 2600 0185 2000 0010.
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PYTANIA DO WÓJTA
W.W.: Prace  nad  projektem  budowy 

farm wiatrowych na Bałtyku są  już dość 
zaawansowane,  jedna  ze  spółek  inwe-
storskich  zakończyła między  innymi  ba-
dania  geotechniczne  dna  morskiego  na 
trasie wyprowadzenia mocy  na  ląd.  Czy 
również  na  lądzie  prowadzone  są  jakieś 
badania na terenie przeznaczonym na 
linie  wysokiego  napięcia,  które  wypro-
wadzą moc w głąb lądu? I jak układa się 
współpraca gminy z inwestorami „offsho-
rowymi”?

Wójt W. Gębka: W minionym miesiącu 
rozmawiałem z przedstawicielami inwesto-
rów realizujących budowę farm wiatrowych 
na Bałtyku. Tematem rozmów była kwe-
stia odszkodowania dla gminy, gdyż uwa-
żam, że w okresie inwestycyjnym również 
powinniśmy otrzymywać odszkodowania. 
Zaproponowałem kwotę 10 mln na rok, 
którą wykorzystać moglibyśmy na budo-
wę infrastruktury, która również im będzie 
potrzebna. Rozmawiamy także o wymianie 
wodociągu w Osiekach. Kolejną sprawą, 
o której rozmawiamy, jest stacja, która mia-
ła być usytuowana w innym miejscu, za co 
również moim zdaniem należy się odszko-
dowanie. Wykorzystanie w tym przypadku 
specustawy jest pokazaniem braku szacun-
ku dla mieszkańców.

Uczestniczyłem również w warsztatach 
dotyczących projektu „Gmina napędzana 
wiatrem” w wysokości 1 mln. złotych, któ-
ry inwestorzy „offshorowi” przygotowali 
dla naszej gminy. Program rusza w sierpniu 
i mam nadzieję, że nasze stowarzyszenia 
złożyły odpowiednie wnioski. Jednak to, 
co firmy stawiające wiatraki na morzu nam 
oferują to jedynie część tego, czego oczeku-
jemy. Liczę na spotkanie z prezesami spółek 
inwestycyjnych, podczas którego napisa-
libyśmy wspólny program dla gminy, który 
dawałby nam możliwość kompensaty za de-
wastację gminy stacją i kablami, które prze-

chodzić mają z Osiek koło Kierzkowa i dalej 
między Choczewem, a Choczewkiem. Cały 
czas próbuję w tej sprawie się z nimi ukła-
dać, ale jednocześnie nie zgadzamy się na 
wszystko, nie podpisujemy żadnych zgód, 
i generalnie utrudniamy, dopóki prezesi nie 
znajdą czasu i się z nami nie spotkają, aby 
dojść do jakiegoś porozumienia.

W.W.: Od dłuższego czasu trwają rów-
nież  trudne  rozmowy z  inwestorem pla-
nującym  budowę  Elektrowni  Jądrowej 
w  naszej  gminie  oraz  z  wykonawcami 
inwestycji  towarzyszących  budowie  EJ. 
Czy są to równie trudne negocjacje?

Wójt W. Gębka: Na początku czerwca 
byłem w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, gdzie omawialiśmy sposób komuni-
kacji i współpracy nie tylko z Polskimi Elek-
trowniami Jądrowymi ale też bezpośrednio 
z Rządem. Dzięki Pani Minister Izabeli za-
stępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów nawiązałem kontakt z rzecznikiem 
prasowym Rządu Piotrem Müllerem, który 
był już u nas na spotkaniu z radnymi. Roz-
mawialiśmy między innymi o Polskim Ładzie 
oraz o środkach dla gmin popegeerowskich. 
Liczę na to, że pod wpływem interwencji 
rządowych współpraca z PEJ się poprawi, 
i że staniemy się pełnowartościowym part-
nerem i będziemy mogli rozmawiać o pro-
gramach mieszkaniowych, służbie zdrowia 
i innych planach budowy infrastruktury 
towarzyszącej. 22 czerwca w Starostwie 
Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie 
z przedstawicielami spółek: PEJ, PSE i PLK 
i władzami gmin z powiatu wejherowskie-
go oraz starostów z powiatu lęborskiego, 
puckiego i wejherowskiego. Omawialiśmy 
na nim przebieg infrastruktury drogowej 
i kolejowej przez te trzy powiaty. Tak jak już 
wcześniej wspominałem nie chcemy, aby 
trasa kolei przebiegała przez Zielonkę i Stilo, 
i nie wchodziła do Kopalina. Chcielibyśmy 

zakończyć jak najszybciej te etapy, bo one 
nas wszystkich już męczą. Natomiast jeśli 
chodzi o linie przesyłowe, to jak już niejed-
nokrotnie podkreślałem, chcemy aby cho-
ciaż do drogi wojewódzkiej przebiegającej 
przez naszą gminę, były schowane w ziemi.

W.W.: W czerwcu w drugiej edycji Pol-
skiego Ładu z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych przyznano  gminie Choczewo 
ponad 13 mln, w tym na inwestycje dro-
gowe  i  modernizację  oczyszczalni  ście-
ków.  Ale  realizacja  tych  inwestycji  do-
piero przed nami… Jest może jednak coś, 
czym już możemy się pochwalić?

Wójt W. Gębka: Oddaliśmy do użytku 
boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Ciekocinie, którego koszt budowy sięgnął 
blisko 400 tys. zł. Oczywiście Ciekocino 
wciąż zabiega o salę sportową, ale niestety 
na razie jest to niewykonalne. Natomiast na 
razie powstało w dogodnym miejscu boisko 
o miękkiej powierzchni poliuretanowej. 11 
czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie bo-
iska, podczas którego z programem arty-
stycznym wystąpiły dzieci i młodzież, był 
mecz siatkówki i piłki nożnej, a nauczyciele 
i rodzice przygotowali dla wszystkich po-
częstunek.

Drugą zakończoną ostatnio inwestycją 
jest droga w Stilo. Wraz ze ścieżką w stronę 
starego buczka daje to fajny kompleks tury-
styczny, który może spodobać się turystom. 
W najbliższym czasie przy nowej drodze zo-
staną usunięte stare lampy.

Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku 
powiat otrzyma pieniądze na remont dro-
gi i budowę ścieżki rowerowej z Sasina do 
Stilo.

W następnej kolejności planujemy prze-
prowadzać przebudowy i rewitalizacje dróg 
w Słajszewie i Jackowie. Niestety, nie jeste-
śmy bogatą gminą i nie stać nas na tak duże 
jednorazowe wydatki.
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Wójt  Gminy  Choczewo  informuje,  że 
na  terenie  gminy  Choczewo  obowiązuje 
opłata  targowa,  uchwalona  uchwałą  nr 
XIX/91/15 z dnia 13 listopada 2015.
Do  uiszczania  opłaty  targowej  zobo-

wiązane są osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nie posiada-
jące  osobowości  prawnej,  dokonujących 
sprzedaży  na  obszarze  gminy  Choczewo 
z  przyczepy,  samochodu,  kontenera  lub 
innej  lokalizacji  tymczasowej  oraz  stołu, 
namiotu, stojaków i sprzedaż z ręki.
Płatności  należy  dokonywać  bez  we-

zwania,  na  rachunek  gminy  Choczewo 
K.B.S.  O/Choczewo  nr  69  8350  0004 
2600 0185 2000 0010 lub u inkasenta.
Jednocześnie  informujemy,  że  w  dniu 

21.06.2022  r.  została  podjęta  nowa 
uchwała w sprawie opłaty targowej, która 
będzie  obowiązywała w  ciągu  14  dni  od 
ogłoszenia w dzienniku urzędowym woje-
wództwa pomorskiego.
Uchwała wprowadza nowe stawki opła-

ty targowej.

OPŁATA TARGOWA

W  ciągu  ostatnich  tygodni,  jeszcze 
przed  wakacjami  w  sześciu  miejscowo-
ściach Gminy Choczewo doposażono pla-
ce zabaw o nowe elementy.
Dzięki  dofinansowaniom,  które  otrzy-

maliśmy  z  Polskich  Sieci  Energetycznych 
zakupiono zestaw zabawowy ze zjeżdżal-
nią,  huśtawkę  równoważną  ,  huśtawkę 
podwójną oraz beczkę obrotową na plac 
zabaw w Osiekach.
Dofinansowanie od PSE przyczyniło się 

także do zakupu elementów doposażenia 
placu  zabaw w   Zwartowie – na  tym  te-
renie zamontowano nowe elementy takie 
jak: karuzela talerzowa wraz z urządzenia-
mi siłowni zewnętrznej  (twister, wyciska-
nie siedząc, wioślarz).
Kolejne  cztery  miejscowości  –  Borko-

wo Lęborskie, Choczewko, Słajszewo oraz 
Gościęcino otrzymały dofinansowanie od 
Polskich  Elektrowni  Jądrowych.  Celem 
projektu było także doposażenie istnieją-
cych już placów zabaw.
W  Borkowie  Lęborskim  mieszkańcy 

mogą  użytkować  nowe  elementy  takie 
jak:  huśtawka  podwójna  wraz  z  bocia-
nim  gniazdem,  zjazd  liniowy,  huśtawka 
ważka podwójna oraz urządzenie siłowni 
zewnętrznej  –  „motyl  rewers”.  Przyjeż-
dżający  rowerami  także mogą  skorzystać 
z zamontowanego stojaka na rowery, któ-
ry  jest  niezbędnym elementem  tego pla-
cu zabaw, a odpocząć można na nowych 
ławkach, usytuowanych na terenie placu. 

W  miejscowości  Choczewko  plac  zabaw 
wzbogacono  o  trampolinę  ziemną,  huś-
tawki – bujaki  sprężynowe  (w  tym  jeden 
podwójny), na placu zabaw miejsce znala-
zła  także  siłownia  zewnętrzna, mianowi-
cie elementy  takie  jak: wioślarz,  jeździec, 
wahadło-biegacz-twister.  W  Słajszewie 
dofinansowanie  wykorzystano  na  zakup 
elementów placu  zabaw  takich  jak:  zjazd 
linowy, huśtawka ważka podwójna, karu-
zela potrójna-okrąg oraz piramida linowa. 
Zamontowane zostały także elementy si-
łowni  zewnętrznej  –  narciarz  i  wioślarz. 

Ostatnią  z  czterech  miejscowości,  która 
otrzymała  dofinansowanie  na  doposaże-
nie  placu  zabaw  od  PEJ  jest Gościęcino. 
Na  sołeckim  placu  zabaw  zamontowane 
zostały  bujaki  sprężynowe  (w  tym  jeden 
podwójny),  karuzela  krzyżowa  dla  czte-
rech  osób,  huśtawka  bocianie  gniazdo, 
elementy  siłowni  zewnętrznej  takie  jak: 
biegacz wolnostojący,  wyciąg  górny  (po-
dwójny), nie zabrakło również stojaków na 
rowery oraz czterech ławo-stołów.

W. W.

NOWE ELEMENTY NA PLACACH ZABAW 
W SOŁECTWACH GMINY CHOCZEWO
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Wójt Gminy Choczewo w  lutym 2022 
r. ogłosił szkolny konkurs „GMINA CHO-
CZEWO  BEZ  PLASTIKU”  przeznaczony 
dla  przedszkolaków  i  uczniów  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego  im.  Unii  Eu-
ropejskiej  w  Choczewie  polegający  na 
zbieraniu  butelek  plastikowych,  puszek, 
nakrętek,  a  następnie wrzucaniu  ich  do 
automatu - „butelkomatu” w celu pobra-
nia biletu z ilością zebranych odpadów.
Konkurs  trwał  od  01.03.2022  r.  do 

31.05.2022 r.
Uczestników  konkursu  zgłaszali  wy-

chowawcy  przedszkola  lub  poszczegól-
nych klas. Każda klasa, przedszkole wal-
czyły indywidualnie o nagrody.
Dnia 10.06.2022 r. Komisja konkurso-

wa w składzie:
1. Szmyd Agnieszka
2. Strycharczyk Joanna
3. Trojnar Magdalena

po  zliczeniu  ilości  odpadów  udokumen-
towanych  przez  uczestników  konkur-
su  biletami  z  butelkomatu  postanowiła 
przyznać nagrody następującym klasom:
nagrody w kategoriach:

a) Przedszkole oraz klasy 0-III:

I  MIEJSCE:  KLASA  1A  –  wychowaw-
ca:  AGATA  GRZYBEK-PELOWSKA  -wy-
cieczka do AirSpace w Gdyni

b) Klasy IV – VIII:

I MIEJSCE: KLASA 5 C -wychowawca: 
TERESA WALOCH – wycieczka  na We-
sterplatte.

Wyróżnienia  –  wyjazd    na  pizzę/lody 
do Białogóry:
-  klasa  0  a  –  wychowawcy:  Joanna 

Strycharczyk, Katarzyna Kwiatkowska
-  klasa  3  a  –  wychowawca:  Izabela 

Urbowska

- klasa 4 a – wychowawca: Marek Dzię-
gielewski
- klasa 6 a – wychowawca: Katarzyna 

Nguyen.
Wszystkie  klasy  oraz  przedszkole  bio-

rące udział w konkursie otrzymały nagro-
dy pocieszenia – słodkości.

Wszystkim uczestnikom konkursu gra-
tulujemy!

M. T.

GMINA CHOCZEWO BEZ PLASTIKU
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W dniu 04.06.2022 r. do podziału bojo-
wego został wprowadzony nowy pojazd 
SLRr Toyota Hilux, który zastąpi wysłużo-
ny samochód SLRr Nissan Terrano II. Na 
wyposażenie pojazdu trafi sprzęt ratow-
nictwa wodnego taki  jak: dron podwod-
ny  z  akcesoriami, wyposażenie  osobiste 
ratowników  prowadzących  działania  na 
wodzie.  Nowy  pojazd  będzie  wykorzy-
stywany  do  zadań  związanych  z  działa-
niami Covidowymi, do zadań związanych 
z  ratownictwem  wodnym  oraz  zadań 
związanych  z  ratownictwem  poszuki-
wawczo-ratowniczym.  Zakup wyżej wy-
mienionego pojazdu został  zrealizowany 
po  przeprowadzeniu  procedury  przetar-
gowej przez Urząd Gminy w Choczewie, 
a  sfinansowanie  zadania  było  możliwe 
dzięki  zdobyciu  3  miejsca  w  konkursie 
pn.  „ROSNĄCA  ODPORNOŚĆ”.  Nagro-
dą  w  konkursie  były  środki  pieniężne 
w wysokości 250.000 zł. W tym miejscu 

chcielibyśmy w  imieniu wszystkich  stra-
żaków  jednostki  OSP  Choczewo  złożyć 
szczególne  podziękowania  personelowi 
medycznemu  Gminnego  Ośrodka  Zdro-
wia  w  Choczewie  za  niewątpliwie  wło-
żenie największego wkładu w uzyskanie 

tej  nagrody  oraz  Panu  Wójtowi  Gminy 
Choczewo  za  skierowanie  środków  na 
wymianę wysłużonego pojazdu w naszej 
jednostce.

OSP Choczewo 

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP CHOCZEWO

Przyjazna Gmino Choczewo!
Dziękujemy  za  podarowanie  nam  wy-
dawnictwa „Ocalić Pamięć – 75 lat osad-
nictwa w Gminie Choczewo”.
Wiemy, że to jest bardzo atrakcyjna gmi-
na  do  zamieszkania  i  do  wypoczynku. 
Czyste  powietrze,  życzliwi  mieszkańcy 
i wyjątkowo  piękne  obszary    przyrodni-
cze, objęte programem Natura 2000.
Już przed laty przekonaliśmy się, ta gmi-
na jest niezwykłą ofertą do edukacyjnych 
spotkań z przyrodą. Opracowaliśmy wraz 
przyjaciółmi  z  Danii  program  edukacji 
ekologicznej  dla  lokalnej  społeczności 
i  przyjeżdżających  nauczycieli.  Z  pomo-
cą  przyszedł  nam Wojewódzki  Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej  w  Gdańsku.  Poddano  remontowi 
dwór w  Starbieninie  i  umieściliśmy  tam 
Centrum Edukacji Ekologicznej. Właśnie 
tak  rozpoczęła  działalność  Zielona Aka-
demia PKE. Do dziś wspominamy weso-
łe przyrodnicze „terenówki” i oczywiście 
wykłady,  warsztaty,  debaty.  Teraz,  choć 
nie mamy już Centrum Edukacji, przyroda 
okolic  gminy Choczewo  jest dla nas na-
dal  bardzo  atrakcyjna.  Nadleśnictwo  na 
szlakach leśnych utworzyło dydaktyczne 
ścieżki edukacyjne, wyposażone w tabli-
ce  informujące o przyrodzie okolicznych 
lasów.
Temat  ochrony  lasów  nie  przestaje  być 

aktualny,  szczególnie w dobie gnębiące-
go  świat  globalnego  kryzysu  klimatycz-
nego i beztroskiego niszczenia wycinania 
i wypalania  całych obszarów  leśnych na 
całym świecie.
Publikujemy  materiał,  dotyczący  nisz-
czenia  deszczowych  lasów  w  Amazonii. 
Mamy  nadzieję,  że  artykuł  zainteresuje 
czytelników Wieści Choczewskich. Może 
wzbudzi refleksje i większą troskę o nasz 
niezwykły świat.

Polski klub Ekologiczny Okręg Pomorski

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

Rozporządzenie UE  dotyczące  ograni-
czenia wpływu na kondycję światowych 
lasów nakłada na firmy obowiązek spraw-
dzenia, czy importowany olej palmowy, 
wołowina, soja, kawa, kakao i drewno nie 
pochodzą z  terenów wylesionych po 31 
grudnia 2020 r. Projekt jest przedmiotem 
negocjacji między Parlamentem Europej-
skim a Radą Unii Europejskiej, ale ma się 
ukazać jeszcze w pierwszej połowie 2022 
r. Negocjacje dotyczą odcięcia Unii Euro-
pejskiej od udziału w niszczeniu cennych 
dla życia na Ziemi światowych komplek-
sów leśnych.
Ziemia  nazywana  jest  często  Planetą 

Życia,  bo  tylko  ONA  stwarza  korzystne 

warunki do życia niezliczonej  ilość orga-
nizmów  w  ekosystemach  podporządko-
wanych  prawom  przyrody.  Największy 
nieład na ziemi wprowadza człowiek. Na 
przeludniającym  się  świecie  problemem 
staje  się  zła  dystrybucja  żywności  i  jej 
marnowanie  (np.  tylko  w  Polsce  to  ok. 
500 kg rocznie na głowę). Gdyby żywno-
ścią  gospodarowano  rozsądnie,  obecna 
produkcja  wystarczyłaby  na  dodatkowe 
2.5 mld ludzi.
Nasza populacja bez umiaru eksploatu-

je bogactwa natury, wywiera ciągłą pre-
sję  na  środowisko.  Przyroda nie  jest  już 
w  stanie  tego  zrównoważyć.  Dowodzą 
tego ostatnie  zmiany  klimatu,  stanowią-

ce  poważne  zagrożenie  dla  wszystkich 
mieszkańców naszego globu. Coraz czę-
ściej  odczuwamy  skrajną  dokuczliwość 
zjawisk  pogodowych:  powodzi,  burz, 
upałów, suszy. W historii Ziemi zdarzały 
się  kataklizmy  powodujące  wymieranie 
gatunków  z  przyczyn  naturalnych,  ale 
teraz wiadomo,  że  do wielu  nieszczęść, 
które  spadają  na  naszą Planetę  niestety 
przyczynia się człowiek.
Niszczone  są  lasy.  Ziemia  utraciła  już 

50%  naturalnych  powierzchni  leśnych. 
Straty te powodowane są przez:
-  naturalne  wymieranie  gatunków  lo-

kalnej przyrody;

WYLESIANIE GLOBALNEGO POŁUDNIA
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22  czerwca  w  Starostwie  Powiatowym 
w  Wejherowie  z  inicjatywy  PEJ  oraz 
Starosty  Powiatu  Wejherowskiego  od-
było  się  kolejne  spotkanie  poświęcone 
budowie  i  funkcjonowaniu  elektrowni 
jądrowej  oraz  związanym  z  tym  rozwo-
jem regionu. Głównym tematem rozmów 
były  inwestycje  towarzyszące  budowie 
i  funkcjonowaniu  elektrowni  jądrowej, 
czyli drogi, połączenie kolejowe oraz sieci 
elektroenergetyczne.
Spotkanie  było  już  drugim  tego  typu 

wydarzeniem  zorganizowanym  z  inicja-
tywy  spółki  PEJ  oraz  Starosty  Powiatu 
Wejherowskiego w  Starostwie  Powiato-
wym w Wejherowie, by wspólnie oma-
wiać  szczegóły  dotyczące  procesu  in-
westycyjnego związanego z powstaniem 
i  eksploatacją  elektrowni.  Udział  wzięli 
w nim przedstawiciele Polskich Elektrow-
ni Jądrowych oraz starostowie powiatów 
wejherowskiego, puckiego  i  lęborskiego, 

wójtowie  gmin  Choczewo,  Gniewino, 
Krokowa,  Wicko,  Łęczyce,  Nowa  Wieś 
Lęborska,  Wejherowo  oraz  burmistrz 
miasta  Łeba.  Tym  razem  w  rozmowach 
brali też udział reprezentanci podmiotów 
odpowiedzialnych  za  realizację  wybra-
nych  elementów  tzw.  infrastruktury  to-
warzyszącej elektrowni.

- Przygotowania do budowy, a potem 
sama budowa i eksploatacja elektrowni ją-
drowej, to złożony proces, na który składa 
się wiele elementów. Zdajemy sobie sprawę, 
że towarzyszące tej inwestycji drogi, połą-
czenia kolejowe czy sieci elektroenergetycz-
ne to kwestie, które żywotnie interesują 
zarówno samorządy, jak i mieszkańców, 
dlatego też to tym tematom poświęciliśmy 
dzisiejsze spotkanie. Dziękuję naszym part-
nerom z Polskich Kolei Państwowych, Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
za udział w dialogu na temat realizowanych 

przez nich projektów – mówi Joanna Szo-
stek odpowiedzialna za komunikację i re-
lacje  z  otoczeniem  Polskich  Elektrowni 
Jądrowych.

Podczas spotkania omówiono z  jednej 
strony  status  programu  budowy  pierw-
szej  w  Polsce  elektrowni  jądrowej,  a  z 
drugiej zaawansowanie prac nad projek-
tami związanymi z drogami dojazdowymi, 
linią kolejową oraz sieciami przesyłowy-
mi. Zarówno drogi, jak i połączenie kole-
jowe mają być wykorzystywane nie tylko 
na potrzeby elektrowni, ale także być do-
stępne  dla  mieszkańców  oraz  turystów. 
Rozmowy  i  uzgodnienia  dotyczące  roz-
woju regionu w związku z budową i eks-
ploatowaniem elektrowni  jądrowej będą 
kontynuowane w miarę postępu procesu 
inwestycyjnego.

POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE 
ROZMOWY W SPRAWIE INfRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 
ELEKTROWNI JĄDROWEJ

-  samorzutne  pożary  lasów  (np.  po-
wodowane  burzowymi  wyładowaniami 
elektrycznymi lub operacjami słoneczny-
mi  powodującymi  zapłon  suchej  ściółki 
leśnej);
- zachwianie równowago w przyrodzie 

na skutek ocieplenie klimatu;
- wycinki lub wypalanie lasów dla pozy-

skiwania gruntów pod pola uprawne lub 
pastwiska pod hodowle bydła;
-  wycinki  w  celu  pozyskania  drewna, 

stanowiącego  źródło  surowca  dla  prze-
mysłu  i  budownictwa oraz drewna opa-
łowego.
Obszary leśne są niezbędne dla Ziemi. 

Las wytwarza swój mikroklimat, wpływa 
i  kształtuje  klimat  na  Ziemi  przez  wy-
dzielanie  olbrzymiej  ilości  pary  wodnej, 
czy  emitowanie  niektórych  związków 
chemicznych odbijających promienie sło-
neczne,  a  tym  samym  „schładzających” 
Ziemię.
Rozproszona gospodarka rolna, powoli 

zamiera.  Następuje  rozwój  uprzemysło-
wionego,  zmechanizowanego  rolnictwa 
opartego na nawozach sztucznych i che-
micznych  środkach  ochrony  roślin.  Na-
stępuje  intensyfikacja produkcji  i handlu 
żywnością.
Do  tak  zorganizowanego  rolnictwa 

niezbędne  są  rozległe, wielkohektarowe 
przestrzenie, stąd tak wielkie pustoszenie 
terenów  leśnych  Amazonii.  Mieszkające 
tam plemiona zmuszane są do opuszcza-
nia swoich siedzib, a pozyskiwane w ten 
sposób  wielkie  powierzchnie  leśne  są 
ogołacane  z  drzew.  Działalność  gospo-

darcza wymusza karczowanie i wypalanie 
lasów, osuszanie mokradeł, a w ich miej-
sce tworzone są między innymi:
- pastwiska przeznaczane na wypas by-

dła do produkcji wołowiny,
- plantacje palm olejowych,
- uprawy rolne coraz bardziej popular-

nej soi.
Powstające jak grzyby po deszczu kon-

cerny, mają na  celu  intensyfikację  taniej 
produkcji  żywności,  organizowanie  sieci 
dystrybuujących  te  produkty  do  placó-
wek  handlowych,  marketów  w  różnych 
zakątkach świata.
Dla  koncernów  to  rozwojowe  przed-

sięwzięcie  dające  niezły  dochód,  dlate-
go  uprzemysłowione  systemy  produkcji 
żywności  rozwijają  się  na  coraz większą 
skalę. Mało kto myśli o zrównoważonym 
rozwoju.  Przy  przetwarzaniu  produktów 
rolnych  powstają  odpady,  ścieki,  które 
zanieczyszczają  ekosystemy  wodne,  lą-
dowe, i uwalniają gazy cieplarniane.
Maksymalizacja  zysków  dla wielu  jest 

ważniejsza  niż  zniszczenia  i  szkody wy-
rządzane w  środowisku. W  dalszej  per-
spektywie efektem rozwijania takiej dzia-
łalności  jest pustynnienie, uruchomienie 
procesu powierzchniowego spływu wody 
opadowej,  erozja  gleby,  destabilizacja 
ekosystemów.  Światem  rządzi  pieniądz, 
a Planeta staje się coraz biedniejszą glo-
balną wioską…
Żyjemy  w  epoce,  w  której  człowiek 

wiele  zyskał  dzięki  rozwojowi  nauki,  ale 
gubi naturalną skłonność do przetrwania. 
Jeśli wzrasta liczebność populacji, rośnie 

zapotrzebowanie na przestrzeń do życia, 
na żywność, na przedmioty codziennego 
użytku.  Wzrost  zagęszczenia  może  po-
wodować głód, agresję, konflikty. Lekce-
ważenie zasad funkcjonowania przyrody, 
często  niesie  za  sobą  nieprzewidywalne 
konsekwencje.
Należy  jak  najszybciej  zacząć  przebu-

dowywać  ludzką  mentalność,  zmieniać 
przyzwyczajenia,  kształtować  i  pielę-
gnować  przyjazny  stosunek  do  Ziemi 
i wszystkich  istot na niej mieszkających. 
To  wymaga  znajomości  miejsca,  w  któ-
rym  się  żyje,  przyrodniczej  wiedzy, 
umiejętności  oszczędnego  korzystania 
z dobrodziejstw Natury. Należy rozwijać, 
pielęgnować  tę  wiedzę  począwszy  od 
najmłodszych lat.
Mamy  jeszcze  szanse  na  stworzenie 

stabilnych  fundamentów  pod  spokojne 
życie nasze i tych, którzy przyjdą po nas.

Ewa Podlesińska 
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG POMORSKI, 80-

233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Kom. 605 33 47 92

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
Nowa Era - pomysł na przyjazną i skuteczną edukację; 
https://www.nowaera.pl;
https//www.polityka.pl/polityka i nauka;
https//wzr/ug.edu.pl;
https//przyjacielenatury.pl;
https//lasy.gov.pl;
https//fit.poradnikzdrowie.pl;
Ziemia na Rozdrożu - Ewa Podolska;
Puszcza Amazońska znika  - Tomasz Borejza;
Wycinka lasów Amazońskich Krzysztof Tragarz;   
Leśny Niezbędnik Rodzinny;
Materiały Lasów Państwowych;
Konsultacje: 
dr Michał Buliński,



Za przygotowanie i realizację programu 
„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” 
odpowiadają inwestorzy morskich farm wia-
trowych, spółki: PGE Baltica z Grupy PGE 
i Ørsted Polska, Baltic Power (PKN Orlen 
i Northland Power) oraz Ocean Winds. 

Od marca do maja organizatorzy programu 
przeprowadzili w gminie Choczewo blisko 
80 wywiadów, warsztatów i spacerów ba-
dawczych. W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Choczewie, 10 czerwca, odbyły się 
warsztaty, podczas których wszystkie zain-
teresowane programem osoby mogły wziąć 
udział w dyskusji i podsumowaniu wniosków 
z przeprowadzonych badań. Łącznie w spo-
tkaniu uczestniczyło ponad 40 osób,  które 
pracując w podgrupach, omawiały pomysły 
i potrzeby lokalnej społeczności w podziale 
na następujące obszary tematyczne: ini-
cjatywy społeczne, rozwój społeczny, bez-
pieczeństwo, miejsca aktywności lokalnej, 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz 
rozwój dzieci i młodzieży.

Ponadto w dniach 11 i 12 czerwca oraz 20, 
21 i 22 czerwca we wszystkich sołectwach 
gminy Choczewo zorganizowano punkty 
konsultacyjne, w których można było poroz-
mawiać o przyszłych projektach i złożyć kar-
ty pomysłów. Swoje propozycje można też 
było przesyłać mailowo do organizatorów 
programu. Do 26 czerwca zainteresowani 
złożyli ich łącznie kilkadziesiąt. Wsparcie 
na realizację zaproponowanych projektów 
będą mogły otrzymać wszystkie organizacje, 

WARSZTATY I PUNKTY KONSULTACYJNE 
W RAMACH PROGRAMU 
CHOCZEWO. GMINA NAPĘDZANA WIATREM

Warsztaty w szkole w Choczewie i punkty konsultacyjne 
w każdym z sołectw naszej gminy – tak rozpoczął się kolejny 
etap programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. 
Do 26 czerwca można było składać karty z pomysłami 
dotyczącymi projektów, na realizację których będzie można 
uzyskać wsparcie. Zainteresowanie programem jest duże. 
Łącznie mieszkańcy gminy złożyli kilkadziesiąt kart.
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instytucje i podmioty, które działają dla 
społeczności Gminy Choczewo i mają po-
mysł spójny z celami programu „Choczewo. 
Gmina Napędzana Wiatrem”. Wśród nich 
są zarówno  gmina, gminne jednostki or-
ganizacyjne, jak i fundacje, stowarzyszenia 

i przedsiębiorstwa społeczne działające na 
terenie gminy Choczewo. Swoje karty złoży-
ły m.in. szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka, a także sołectwa i poszczegól-
ne stowarzyszenia, w tym m.in. ochotnicze 
straże pożarne i koła gospodyń wiejskich. 

Oprócz kart pomysłów mieszkańcy mogą 
również zgłaszać się do zespołu ds. projek-
tów prospołecznych. W dniach 18-22 lipca 
zespół ten przeanalizuje zgłoszone pomysły 
i wspólnie wypracuje projekty, które będą 
mogły zostać zrealizowane w ramach pro-
gramu. 

Strona internetowa Programu:
www.gmina-napedzana-wiatrem.pl

Pytania dotyczące Programu można 
kierować pod adres: 
kontakt@gmina-napedzana-wiatrem.pl

Za budowę morskich farm wiatrowych oraz finansowanie programu 
„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” odpowiadają inwestorzy 
morskich farm wiatrowych, spółki: PGE Baltica i Ørsted Polska, 
Baltic Power (PKN Orlen i Northland Power) oraz Ocean Winds.

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe są jednym z elementów 
transformacji energetycznej. Zgodnie z Polityką Energetyczną 
Polski do 2040 r., moc wytwarzana przez morskie farmy wiatrowe 
w polskiej części Morza Bałtyckiego ma osiągnąć poziom do 11 GW. 
To około 20% aktualnych mocy wytwórczych naszego kraju.

Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze stanie się liderem 
w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. To ogromna szansa 
dla regionu.
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Przez ostatnie dziesięciolecia  istnienia 
energetyki  jądrowej  we  współczesnym 
świecie powstało wiele mitów i półprawd 
z nią  związanych. Wywołują one niepo-
party faktami strach oraz sprzeciw wobec 
tego, co stanowi ekologiczne, bezpieczne 
i stabilne źródło uzyskiwania energii. Dla-
tego tak ważnym jest, by wiedzę o atomie 
opierać na rzetelnych i sprawdzonych in-
formacjach.
Choć Polska nie miała do tej pory swo-

jej działającej elektrowni jądrowej, o fak-
tach  dotyczących  wykorzystania  tego 
typu energii warto mówić  jak najwięcej. 
Wykorzystując więc jako pretekst proces 
inwestycyjny  dotyczący  pierwszej  elek-
trowni  jądrowej  na  Pomorzu  przedsta-
wiamy poniżej kilka faktów i mitów zwią-
zanych z energetyką jądrową.
Często  powielanym mitem  jest  twier-

dzenie,  że  na  terenie  gminy  Choczewo 
powstanie  elektrownia  jądrowa  o  mocy 
do  9  GWe.  Prawdą  natomiast  jest,  że 
pierwsza  polska  elektrownia,  która  po-
wstanie  na  Pomorzu  będzie  miała  do 
trzech  reaktorów  o  łącznej  mocy  nie-
przekraczającej 3750 MWe, czyli prawie 
2,5-krotnie mniej, niż 9 GWe. Na przekro-
czenie tej mocy maksymalnej nie pozwo-
liłby też wniosek o wydanie tzw. decyzji 
środowiskowej,  z  którym  spółka Polskie 
Elektrownie Jądrowe wystąpiła do Gene-
ralnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Inna  obawa  wynika  z  braku  zaufania 

do bezawaryjności konstrukcji elektrow-
ni  jądrowej.  Prawdą  natomiast  jest,  że 
wysoki  stopień  bezpieczeństwa  eksplo-
atacji  elektrowni  jądrowych  zapewniają 
wypracowane  przez  dziesięciolecia  pro-
cedury bezpieczeństwa oraz  ilość  syste-
mów  technicznych  zabezpieczeń. Dzięki 
temu doświadczeniu energetyka jądrowa 
ma  najniższy  spośród  wszystkich  tech-
nologii wytwarzania energii  elektrycznej 
wskaźnik wypadkowości  i  śmiertelności. 
Reaktory  generacji  III+,  których  budo-
wa  jest  planowana,  gwarantują  obecnie 
najwyższe  poziomy  bezpieczeństwa. Do 
najważniejszych  systemów  ochronnych 
należą m.in.:  system zabezpieczeń  i mo-
nitoringu  reaktora,  który  zapewni  auto-
matyczne  wyłączenie  reaktora  w  razie 
gdyby  wielkości  parametrów  technolo-
gicznych  przekroczyły  określone  limity 
bezpieczeństwa  oraz  pasywny  system 
chłodzenia  reaktora,  zapewniający  jego 

efektywne  chłodzenie.  W  sumie  zasto-
sowane  zostaną,  działające  niezależnie 
od  siebie,  pięciopoziomowe  systemy 
bezpieczeństwa,  których  technologia 
oparta  jest na wykorzystywaniu natural-
nych  sił  i  zjawisk  (np.  grawitacji). Dzięki 
temu, jest to niezawodne niezależnie od 
działań  człowieka.  Ponadto,  względem 
reaktorów poprzedniej, II generacji, które 
z powodzeniem nadal funkcjonują nawet 
w  tak  zaawansowanych  technologicznie 
krajach jak choćby Kanada, Stany Zjedno-
czone czy Francja, bezpieczeństwo rdze-
nia reaktora zwiększono ok. 100-krotnie.
Kolejnym, sztandarowym argumentem 

osób  nastawionych  do  atomu  sceptycz-
nie jest promieniowanie. Ma ono bardzo 
złą  sławę  –  może  się  kojarzyć  z  czymś 
niebezpiecznym i obcym, czego za wszel-
ką  cenę  każdy  chce  uniknąć.  Warto 
jednak  pamiętać,  że  nie  samo  zjawisko 
promieniowania  (występujące w naturze 
wszechobecnie) może być szkodliwe dla 
człowieka, lecz wielkość przyjętej dawki. 
Tak  samo  jest  zresztą  z wieloma  innymi 
zjawiskami czy substancjami, bo przecież 
nawet zwykła woda spożyta w zbyt dużej 
ilości  okaże  dla  nas  negatywna w  skut-
kach. Jeśli natomiast chodzi o elektrow-
nię  jądrową,  to  wieloletnie  programy 
badawcze  dotyczące  poziomu  promie-
niowania  wokół  elektrowni  jądrowych 
oraz  jego wpływu na zdrowie okolicznej 
społeczności,  wykazują,  że  dawka  pro-
mieniowania otrzymywana przez osoby 

mieszkające  w  okolicy  takiej  elektrowni 
nie  przekracza  0,01 mSv  rocznie. Ozna-
cza to, że mieszkając przez rok w pobliżu 
elektrowni  jądrowej,  człowiek  otrzyma 
taką  samą  dawkę  promieniowania,  co 
wypijając  szklankę mleka  (które  zawiera 
niewielkie  ilości  naturalnie  występują-
cych substancji promieniotwórczych).
Innym  powielanym  mitem  związanym 

z  elektrownią  jądrową  jest  sugerujący, 
że woda wokół  elektrowni  jądrowej  bę-
dzie  skażona.  Nic  jednak  bardziej  myl-
nego!  Do  schłodzenia  reaktora  wodno-
-ciśnieniowego, jaki będzie funkcjonował 
w pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce 
zastosuje się dwa niezależne obiegi wody 
–  pierwotny  i  wtórny. Woda  chłodząca 
reaktor  nie  będzie więc  miała  fizyczne-
go kontaktu z parą napędzającą turbinę, 
co dodatkowo zapobiegnie przedostaniu 
się  substancji  promieniotwórczych  poza 
budynek reaktora. Do Bałtyku będą od-
prowadzane  jedynie  standardowe uwol-
nienia  eksploatacyjne,  nie  pochodzące 
bezpośrednio z obiegu pierwotnego, tak 
jak  ma  to  miejsce  w  każdej  elektrowni 
jądrowej na świecie. Uwolnienia te obej-
mą przede wszystkim tryt, czyli nietrwały 
izotop wodoru (taki sam występuje rów-
nież  naturalnie  w  atmosferze  i  wodach 
morskich),  który  nie  stanowi  zagrożenia 
dla  ludzi  i  środowiska.  Kąpiel  w  morzu 
zarówno dla mieszkańców, jak i turystów 
będzie więc w pełni bezpieczna.

POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE
OBALAMY MITY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ELEKTROWNI JĄDROWEJ

W trwającym sezonie letnim spółka Polskie Elektrownie Jądrowe będzie realizować prace, które nie zakłócą spo-
koju odpoczywającym turystom i mieszkańcom gminy. Zaplanowane działania będą mało inwazyjne i głównie 
obejmą inwentaryzacje przyrodnicze oraz pomiary wód.
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18 czerwca w Gościęcinie odbył się fe-
styn rekreacyjny, na który przybyli wszy-
scy mieszkańcy oraz osoby zaprzyjaźnio-
ne  i  sympatycy  naszego  sołectwa.  Były 
animacje, gry, zabawy i niespodzianki nie 
tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych 
– w  tym  przeciąganie  liny,  poczęstunek 
dla  wszystkich  i  na  koniec  zabawa  ta-
neczna.
Swoje  stanowisko  informacyjne  miały 

Polskie Elektrownie Jądrowe, które ufun-

dowały dmuchańce dla dzieci.
Dziękujemy  Przewodniczącemu  Rady 

Gminy  Choczewo  Krzysztofowi  Łasiń-
skiemu za przybycie na nasz festyn.
Składamy  serdeczne  podziękowania 

sponsorom  oraz wszystkim,  którzy włą-
czyli się w organizację festynu.

Sołtys

WIEŚCI Z SOŁECTW
SOŁECTWO GOŚCIĘCINO

26.06.2022  r.  w  Sołectwie  Łętowo 
odbył  się  Festyn  Rodziny  z  okazji  Dnia 
Dziecka.  Podczas  zabawy  dzieci  mogły 
skorzystać z różnych atrakcji, a także po-
silić  się  różnego  rodzaju  słodkościami. 
Wszystko  to  nie  byłoby możliwe  gdyby 

nie  ludzie  o  dobrych  sercach,  dlatego 
chcielibyśmy podziękować:
Michałowi  Kowalskiemu  Dyrektorowi 

COS  OPO  Cetniewo  (Patronat  Sporto-
wy),  Przemkowi  i  Mai  z  PEJ,  Panu  Łu-
kaszowi  Litwinowi  z  QSP,  właścicielom 

sklepu Melan, Panu Krzysztofowi Kocha-
nowi  (Żabka  Choczewo),  Paniom  Sylwi 
Kropidłowskiej i Teresie Lademan, Gmin-
nej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych,  Beacie  i  Markowi  Maj-
chrzak,  właścicielom  Wytwórni  Wędlin 
SOBOLSKI  Góra,  właścicielom  Piekarni 
„Mateusz”,  właścicielom  Salonu  Pasja 
Choczewo,  PGE,  Jakubowi  Drabikowi  - 
firma Draclean, Maćkowi Borkowskiemu, 
MK  Agro  w  Choczewku,  pracownikom 
GOKiB w  Choczewie,  strażakom  z  OSP 
Choczewo,  Grupie  Motocyklowej,  Pol-
skim  Elektrowniom  Jądrowym,  które 
miały  swoje  stanowisko  informacyjne 
oraz  ufundowało  dmuchane  urządzenia 
pneumatyczne  (tzw.  dmuchańce)  oraz 
wszystkim  pozostałym  osobom  zaanga-
żowanym w pomoc. Jeszcze raz Wszyst-
kim bardzo dziękujemy.

R. Z.

SOŁECTWO ŁĘTOWO

W  piękne  słoneczne  popołudnie  12 
czerwca  na  boisku  w  Lublewie  spotka-
li  się  mieszkańcy  Sołectwa  Starbienino 
–  dzieci  i  dorośli,  aby  wspólną  zabawą 
uczcić Dzień Dziecka.
Były  zabawy  i  animacje,  konkursy 

i  przejażdżki  quadem,  wata  cukrowa 
i  słodkie  przekąski,  mecz  piłki  nożnej 
dzieci kontra dorośli, mecz piłki siatkowej 
oraz na zakończenie dnia wspólne ogni-
sko.
Składamy  serdeczne  podziękowania 

darczyńcom,  twórcom  i  współorganiza-
torom wydarzenia:
Firmie  P&P  Walczak,  właścicielom 

sklepu ABC Lublewo, Przemkowi, Maria-
nowi, Arturowi, Zbyszkowi, Krystianowi, 
Adamowi,  Radzie  Sołeckiej  -  Wioletcie, 
Gabrieli  i  Adrianowi  oraz  Paniom:  Na-

tali  i  Dorotce,  Kreatywnym Animacjom, 
ochotnikom  z  OSP  Choczewo,  Polskim 
Elektrowniom  Jądrowym,  które  mia-
ły  swoje  stanowisko  informacyjne  oraz 
ufundowało  tzw.  dmuchańce  dla  dzieci, 
Pani Marcie i Wójtowi Gminy Choczewo 

za  wsparcie,  Przewodniczącemu  Rady 
Gminy za obecność oraz tym, którzy włą-
czyli się w przygotowanie festynu.
Dziękujemy  wszystkim  mieszkańcom 

za przybycie i wspaniałą zabawę z dzieć-
mi!

SOŁECTWO STARBIENINO
DZIEń DZIECKA W SOŁECTWIE STARBIENINO



s. 12                                         nr 06 i 07 (267, 268) czerwiec, lipiec 2022

10.06.2022 r. w piątek klasa I wybrała 
się na wycieczkę przyrodniczą, której te-
matem były  „Zmysły człowieka  jako na-
rzędzia poznawania świata”.
Dzieci wszystkiego dotykały, wąchały, 

oglądały i słuchały otaczającej przyrody.
Wycieczka  zakończyła  się  piknikiem, 

który zorganizowali przedstawiciele Kla-
sowego  Komitetu  Rodzicielskiego,  Pani 
Natalia Ciaciak i Pan Piotr Ciaciak.
To właśnie na posesji P.Piotra Ciaciaka 

zorganizowany był ostatni etap wyciecz-
ki.
Chciałabym bardzo serdecznie podzię-

kować w naszym  i dzieci  imieniu,  za  tak 
przygotowaną  dla  nich  niespodziankę. 
Dzieci  miały  ognisko,  piekły  kiełbaski, 
które  zakupiła  P.Natalia  Ciaciak.  Pan 
Piotr  przygotował  dzieciom wiele  atrak-
cji, m.in. namiot pełen zabawek, którymi 
mogły  się  bawić,  trampolinę,  huśtawki, 
a także słodki poczęstunek: ciasto, gala-
retki z bitą śmietaną oraz owoce. Na po-
żegnanie  dzieci  dostały  od  P.Piotra Cia-
ciaka drobne upominki,  z  których dzieci 
sbardzo się ucieszyły.Cały dzień minął na 
wspaniałej  zabawie.  Jeszcze  raz  bardzo, 
bardzo dziękujemy.

Z. N.

W  dniu  24.05.2022  r.  wybraliśmy  się 
razem z nauczycielami na wycieczkę au-
tokarową do Sławutówka. Upał tego dnia 
był  bardzo  duży,  ale  wszyscy  byliśmy 
ubrani  odpowiednio do pogody – mieli-
śmy czapki  i  lekkie ubrania  (po kilku go-
dzinach  okazało  się  jednak,  że  bardziej 
niż  czapek  potrzebowaliśmy  parasoli;)) 
Zabraliśmy  też  ze  sobą  dobry  humor. 
Głównym punktem naszej wycieczki był 
Park  Ewolucji  w  Sławutówku.  Braliśmy 
tam udział w seansie kinowym z dinozau-
rem  Arnoldem,  płynęliśmy  batyskafem 
obserwując  podwodny  prehistoryczny 
świat  oceanu  i  mieszkańców  morskich 
głębin. Nawet się trochę baliśmy. Potem 
przeszliśmy  ścieżkę  dinozaurów,  poszli-
śmy  do  świata  człowieka  pierwotnego 
i kamiennych kręgów Stonehenge. Najza-

bawniejsza  okazała  się  jednak  ogromna 
piramida  nawiedzona  przez  ducha  fara-
ona brrrrrr….. strasznie…
Na  koniec  bawiliśmy  się  na  placu  za-

baw w bajkowych domkach i  jeździliśmy 
pojazdami  Flinstonów. To  był  naprawdę 
miło spędzony dzień!

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE
WYCIECZKA DO PARKU EWOLUCJI KLAS 1-3 ZSP CIEKOCINO

WYCIECZKA PRZYRODNICZA

2  czerwca  uczniowie  klasy  7  ZSP  w 
Ciekocinie przy wsparciu uczennic z klasy 
5 przedstawili bajkę pt. Czerwony Kaptu-
rek dla swoich młodszych kolegów i ko-
leżanek z Przedszkola i klasy 0 oraz drugi 
spektakl dla klas 1-3.
Od  kilku  tygodni  przygotowywali  się 

do  swoich  ról,  myśleli  nad  dekoracją 
oraz  strojami,  i  chcieli wypaść  jak najle-

piej. Oczywiście udało im się to, o czym 
świadczyło  zadowolenie  dzieci  i wielkie 
uśmiechy na ich twarzach. Cieszymy się, 
że  uczniowie  podjęli  się  wykonania  tej 
inicjatywy  i  liczymy na  kolejne działania 
wśród szkolnej społeczności.

PRZEDSTAWIENIE 
PT. CZERWONY KAPTUREK
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Dzień 11 czerwca 2022 roku na długo 
zapisze się w kartach historii ZSP w  Cie-
kocinie.  Tego  dnia  nastąpiła  uroczysta 
inauguracja  otwarcia  nowego  boiska 
w  miejscowości  Ciekocino,  z  którego 
dane  też  będzie  korzystać  uczniom  na-
szej  szkoły.  Na  tę  uroczystość  przybyli 
zaproszeni goście.
Najważniejszym  momentem  uroczy-

stości  było  przecięcie  wstęgi,  którego 
dokonali  zaproszeni  goście  oraz  Pani 
Dyrektor ZSP Ciekocino Róża Majchrzak 

i  przewodnicząca  Samorządu  Uczniow-
skiego  Karolina  Podwojska.  Następnie 
ksiądz  proboszcz  Krzysztof  Szykowny 
poprowadził  krótką  modlitwę  i  dokonał 
poświęcenia płyty boiska.
Po  części  oficjalnej  nastąpił  moment 

na część artystyczną, którą przygotowały 
dzieci z ZSP w Ciekocinie. Uczniowie za-
prezentowali  swoje  umiejętności wokal-
ne, taneczne jak i też sportowe. Następ-
nie na nowo otwartym boisku odbyły się 
rozgrywki sportowe.

W  tym  dniu  dopisała  piękna  pogo-
da,  a  każdy  uczestnik  mógł  skorzystać 
z  chłodnych  napojów  oraz  ze  słodkie-
go  poczęstunku  przygotowanego  przez 
wspaniałych  Rodziców  uczniów  naszej 
szkoły.

Wszystkim,  którzy  zaangażowali  się 
w przygotowanie tej uroczystości, bardzo 
gorąco dziękujemy.

A. Ł.

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BOISKA W CIEKOCINIE

7  czerwca  odbył  się w ZSP Ciekocino 
Dzień  Rodziny.  Była  to  uroczystość  łą-
cząca  Dzień  Mamy  i  Dzień  Taty.  Nasze 
przedszkolaczki  i  dzieci  z  klasy  zerowej 
wystąpiły przed  swoimi  rodzicami  z  cie-
kawymi występami. Przygotowywały się 
na  to ważne  spotkanie  z  całym  zaanga-
żowaniem. Na koniec występów rodzice 
ze  swoimi  dziećmi  zatańczyli  rytmiczny 
taniec pod kierunkiem Pani Eli, która pro-
wadzi  rytmikę w szkole. Po uroczystości 
wszyscy wspólnie  usiedli  do  poczęstun-
ku.

B. W. M.

DZIEń RODZINY
W  dniach  12-15  czerwca  uczniowie 

klas  starszych  ZSP  Ciekocino  wyruszyli 
na biwak na południe Polski, gdzie czeka-
ło na nich mnóstwo atrakcji.
Pierwszy  dzień  spędziliśmy  na  sza-

lonych  zabawach  w  Energylandii.  Nie 
sposób  było  ze  wszystkiego  skorzystać 
–  rolercostery,  huśtawki, wodne  ponto-
ny,  zjeżdżalnie,  strzelnice,  strefa wodna 
i  wiele,  wiele  innych  atrakcji  sprawiły 
uśmiech na twarzy każdego uczestnika.
Po dniu pełnym wrażeń przejechaliśmy 

do Krakowa, gdzie przed snem udaliśmy 
się jeszcze na wieczorny spacer uliczkami 
tego  pięknego miasta. Następnego  dnia 
zwiedzaliśmy  z  przewodnikiem  najcie-
kawsze punkty Krakowa, m.  in.:  Sukien-
nice, Stary Rynek czy Wawel. Był też czas 

wolny  na  zakup  pamiątek.Po  południu 
udaliśmy się do Bochni, aby wieczór oraz 
noc  spędzić  w  kopalni  ponad  200  me-
trów  pod  ziemią.  Było  to  niesamowite 
przeżycie  (i  to bez  Internetu oraz  zasię-
gu ;)). Po kolacji oraz rozlokowaniu się na 
łóżkach,  zwiedziliśmy  z  przewodnikami 
kopalnię ścieżką edukacyjną, a następnie 
mieliśmy  czas  na  wieczorną  dyskotekę 
oraz gry sportowe na hali. Noc upłynęła 
nam bardzo szybko i po śniadaniu wyru-
szyliśmy  w  podróż  powrotną  do  domu. 
Późnym wieczorem na naszych uczniów 
przed szkołą czekali już stęsknieni rodzi-
ce. Nasz szkolny biwak uważamy za bar-
dzo udany!

A. D.

WYCIECZKA DO KRAKOWA
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Dnia  15.06.2022  r.  nasi  najmłodsi 
uczniowie  z  przedszkola  i  zerówki  ZSP 
Ciekocino  wybrali  się  na  wycieczkę  do 
„Parku  Lemurów”  w  Rumi.  W  promie-
niach  słonecznych dzieci  podziwiały  ży-
jące  tam  zwierzątka:  lemury,  surykatki, 
żółwie, kanugury a nawet mogły dotknąć 

węża. Po skończonym zwiedzaniu dzieci 
wesoło bawiły się na bogato wyposażo-
nym placu zabaw.Zadowoleni i pełni wra-
żeń wrócili do domu.

M.G.

WYCIECZKA DO PARKU LEMURÓW

23  czerwca  odbyło  się  uroczyste  za-
kończenie roku szkolnego w przedszkolu 
i klasie 0.

Ten wspólny rok minął bardzo szybko. 
Było wiele zabawy i nauki, było mnóstwo 
wspaniałych chwil. Przedszkole stało się 
dla dzieci drugim domem. Mamy nadzie-
ję,  że  wszyscy  będziemy  wspominać  te 
wspólne miesiące  z  uśmiechem na  twa-
rzy.
Młodsze przedszkolaki oraz klasa zero-

wa zaprezentowały wspaniałe wierszyki, 
piosenki oraz pięknie zatańczyły. Na ko-
niec odbył się wspólny poczęstunek.
A  teraz  nadszedł  czas wakacji.  Życzy-

my wszystkim dzieciom radosnych i bez-
piecznych wakacyjnych dni.

Sylwia Wicka

ZAKOńCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 
W PRZEDSZKOLU
I KLASIE 0 W ZSP 
CIEKOCINO

UROCZYSTE ZAKOńCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CIEKOCINIE
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20 czerwca dzieci z 0a wraz z rodzica-
mi    uczestniczyły  w  pikniku  rodzinnym 
połączonym  z  zakończeniem  roku.  W 
jego trakcie uczniowie przedstawili przy-
gotowany wcześniej występ artystyczny. 
W części oficjalnej zabrali głos zaproszeni 
goście, wicewójt  p. Arkadiusz Ceynowa, 
zastępca przewodniczącego Rady Gminy 
pani Marzena  Kierznikiewicz  oraz  leśni-

czy  p.  Tomasz  Wirkus,  którzy  wręczyli 
dzieciom  dyplomy  i  prezenty  za  udział 
w  międzynarodowym  projekcie  „Piękna 
nasza  Polska  cała”,  jak  również  ogólno-
polskim projekcie „Z ekologią na TY”, nad 
którymi  objęli  roczne  patronaty.  Kilka 
słów  do  dzieci  skierowała  również  dy-
rektor  p. Alina  Rynko  gratulując  udziału 
w projektach oraz osiągnięć w nauce. Na 

zakończenie rozdała dzieciom dyplomy  i 
nagrody książkowe. Po zakończeniu czę-
ści oficjalnej nastąpił wspólny poczęstu-
nek i rozmowy.

Wychowawczynie

Grupa przedszkolna „Średniaki” od paź-
dziernika 2021 do maja 2022 roku reali-
zowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
„Zabawa  Sztuką”.  Głównym  celem  pro-
gramu było propagowanie sztuki poprzez 
zabawę  w  korelacji  z  kompetencjami 
kluczowymi  oraz  zgodnie  z  założeniami 
pedagogiki freblowskiej. Działania dzieci 
polegały na samodzielnej pracy twórczej 
poprzez  zabawę  oraz  udział  w  akcjach 
kształtujących  postawy  proekologiczne. 
Dzieci miały możliwość rozwijać twórcze 
postawy:  kreatywność,  innowacyjność, 
zapoznanie  z  różnorodnymi  technikami 
plastycznymi,  odkrywanie  dziecięcych 
talentów, wyrażanie  odczuć  związanych 
z  odbiorem  sztuki  podczas  swobodnych 
rozmów  oraz  rozwijanie  wiary  we  wła-
sne  możliwości.  W  związku  z  realizacją 
projektu  przedszkolaki  uczestniczyły 
w    spotkaniach,  warsztatach  z  lokalny-
mi  artystami  -  wspaniałymi,  wrażliwymi 
postaciami, które przeniosły je na chwilę 
w swój świat sztuki, pełen wrażliwości na 
piękno  natury,  piękno  naszego  regionu 
oraz w świat wyobraźni.
Nasze spotkania odbywały się w Gmin-

nym  Ośrodku  Kultury  i  Bibliotece  im. 
Stefana Żeromskiego w Choczewie oraz 
w  przedszkolu.  Malarka  p.  Bożena  Bar-
toszuk  pokazała  dzieciom  swoje  obrazy 
o tematyce marynistycznej oraz przed-
stawiające  piękno  przyrody.  Z  pasją 
opowiadała  o  swoim  malarskim  hobby 

i  zapoznała dzieci  z  techniką malowania 
na  płótnie.  Drugie  spotkanie  - warszta-
ty odbyły się z Hanką i Rumcajsem czyli 
małżeństwem  utalentowanych  artystów 
-  państwem  Anną  i  Andrzejem  Antow-
skimi. Pani Anna maluje i rzeźbi w korze, 
pan  Andrzej  rzeźbi  w  drewnie.  Wspa-
niali,  inspirujący  ludzie.  Takie  spotkania 
ze sztuką to  lekcja wrażliwości, estetyki, 
poczucia  piękna.  Dzieci  oglądały  prze-
piękne  obrazy  p.  Anny,  jak  również  sa-
modzielnie  szkicowały  ołówkiem.  Same 
były  zachwycone  efektami własnej  pra-
cy.  W  naszym  przedszkolu  gościliśmy 
mamę  Marysi,  panią  Ewę  Sperę,  która 
pisze wspaniałe wiersze  i bajki dla dzie-
ci. Twórczość pani Ewy jest pełna humo-
ru,  mądrości  przekazywanych  dzieciom 
dotyczących  codziennych  problemów, 
sytuacji.  Bajki  mają  morał  i  dobre  rady. 

Przedszkolaki  były  zasłuchane  jak  nigdy 
i z łatwością reagowały na przekaz wier-
szy. To wielkie szczęście mieć wokół tak 
interesujących,  ciekawych  ludzi.  Bardzo 
dziękuję artystom za możliwość spotkań.

I. Chadrysiak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCZEWIE
SPOTKANIA Z ARTYSTAMI 

PIKNIK RODZINNY
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Tradycyjnie  pod  koniec  roku  przed-
szkolnego  został  zorganizowany  Festyn 
Rodzinny. W  trakcie  jego  trwania  poże-
gnaliśmy  najstarsze  przedszkolaki,  które 
od  września  rozpoczną  edukację  w  od-
dziale zerówkowym. Dyrekcja podzięko-
wała  rodzicom  i  pracownikom  za  kolej-
ny rok pięknej  i owocnej pracy na  rzecz 
najmłodszych. Po części oficjalnej dzieci 

spędziły aktywnie czas  z  rodzicami  i  ro-
dzeństwem na  zabawach  z  animatorami 
i na dmuchańcach. Pokaz baniek mydla-
nych, brokatowe tatuaże i wata cukrowa 
spowodowały,  że  mile  spędzony  czas 
mijał za szybko… Festyn to nie tylko oka-
zja do podsumowania, ale kolejny nieza-
wodny sposób na  integrację  środowiska 

przedszkolnego i rodzinnego.
Dziękujemy  za  rok  wspólnej  pracy, 

przygody  i  wspierania  rozwoju  dzieci. 
Życzymy  wychowankom  i  ich  rodzinom 
miłego  wakacyjnego  wypoczynku.  Do 
zobaczenia w sierpniu!

M. Klabacha-Lica

fESTYN RODZINNY

W  roku  szkolnym  2021/2022  Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Choczewie przy-
stąpił do Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa, którego głównym celem 
jest uatrakcyjnienie księgozbiorów biblio-

tek  szkolnych  i pedagogicznych poprzez 
zwiększenie oferty książkowej.
W  ramach  programu  zaplanowaliśmy 

realizację wielu działań mających na celu 
promocję  czytelnictwa.  Zorganizowano 
między innymi:
-  apele  z  okazji  pasowania  uczniów 

klas pierwszych na czytelników biblioteki 
szkolnej;
- Narodowe Czytanie dramatu pt. „Mo-

ralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 
w klasach VII i VIII;
-  konkurs  literacki  „List  do  koleżanki 

lub  kolegi  na  temat  książki,  którą warto 
przeczytać”;

-  konkursy  plastyczne:  „Mój  ulubiony 
bohater  literacki”,  „Moja  szkolna  biblio-
teka”;
- spotkania literackie w ramach realiza-

cji  Międzynarodowego  Projektu  Czytel-
niczego „Magiczna moc bajek”;
- spotkania z pierwszoklasistami w ra-

mach  realizacji  projektu  „Mała  książka 
- wielki człowiek” pod patronatem Insty-
tutu Książki;

- akcję „Wędrująca książka”;
-  wystawy  książek:  „Baśnie,  bajki  ba-

jeczki”, „Tradycje Świąt Bożego Narodze-
nia”, „Arcydzieła literatury światowej”;
- kącik nowości wydawniczych.
Ponadto w  każdej  klasie  zrealizowany 

został projekt czytelniczy.
Dzięki projektowi dzieci mogą wypoży-

czać z naszej biblioteki takie książki, które 
są dla nich atrakcyjne. Wszystkie działa-
nia  podejmowane  przez  nauczyciela  bi-
bliotekarza  służą  propagowaniu  czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Aktyw Biblioteczny ZSP w Choczewie

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 
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INTEGRACYJNE WYCIECZKI, BIWAKI I SPOTKANIA

NOCOWANIE NA POŻEGNANIE
Dzieci z O a wraz z wychowawczynia-

mi w dniach 24-25 czerwca w oryginalny 
sposób pożegnały się z oddziałem przed-
szkolnym,  aby  od  września  rozpocząć 
nowy etap edukacji. W  trakcie nocowa-
nia  na  uczniów  czekały  liczne  atrakcje, 
począwszy  od  wspólnej  zabawy  przy 
muzyce,  poprzez  studio  tatuażu,  war-
koczyków,  piżamowego  pokazu  mody, 
po wieczorną  dyskotekę  -  oczywiście w 
piżamach.  Największą  frajdę  sprawiło 
jednak wieczorne zwiedzanie szkoły z la-
tarkami. W  trakcie  którego można  było 
zajrzeć w różne nieznane dotąd zakamar-
ki szkoły. Wieczór zakończyliśmy wspól-
nym  seansem  filmowym  z  przekąskami. 
Następnego dnia zadowoleni i wypoczęci 
(hihi) zjedliśmy wspólnie śniadanie, poże-
gnaliśmy się i z niezapomnianymi wraże-
niami wróciliśmy do domu.

Wychowawczynie

Czerwiec  był  miesiącem,  w  którym 
w naszej szkole duży nacisk wychowawcy 
położyli na integrację klas. W tym czasie 
zorganizowano  wiele  wycieczek,  warsz-
tatów,  spotkań,  umożliwiających współ-
działanie  i  bliższe  poznanie  się  uczniów 
z  wychowawcą  oraz  samych  zespołów 
klasowych.  Była  to  okazja  ku  temu,  by 
poznać się w innych okolicznościach, np. 
podczas warsztatów kulinarnych, wspól-
nych spacerów, wypoczynku nad morzem 
i jeziorem, pikników. Była to również oka-
zja  do  podsumowań  pracy  wychowaw-
czej w mijającym roku szkolnym.
Integracja  zespołu  klasowego  wiąże 

się z dobrymi relacjami między uczniami 

i nauczycielami, co korzystnie wpływa na 
proces uczenia się i wychowania.

Dyrekcja
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Miniony  rok  szkolny  był  specyficzny 
i  trudny,  ponieważ  zarówno  uczniowie, 
jak  i nauczyciele musieli  zmierzyć  się  ze 
zmieniającymi się formami pracy: zdalną, 
hybrydową i stacjonarną. Od wszystkich 
wymagało  to  elastyczności  i  wprowa-
dzenia  zmian w, przyjętych na początku 
roku  szkolnego,  planach.  Na  szczęście 
po feriach mogliśmy pracować wyłącznie 
stacjonarnie.
Mimo  utrudnień  realizowaliśmy  wie-
le projektów. Dwa z nich wdrażane w 3 
szkołach (Choczewo, Ciekocino, Łeba) na 
łączną kwotę ok. 570.000 zł.: Łeba Perłą 
jest Bałtyku  i Pomorskie żagle wiedzy – 
pod żaglami w dorzeczu Łeby. W ramach 
wspomnianych  projektów  odbyło  się 
wiele wycieczek i biwaków żeglarskich.
Pozostałe  projekty  realizowane  w  na-
szej szkole  to, między  innymi: Laborato-
ria  Przyszłości  (105.000  zł),  Narodowy 
Program  Rozwoju  Czytelnictwa  (12.000 
zł.), Fundacja Mbank Liczby są wszędzie 
(10.626  zł)  oraz  ministerialne  przed-
sięwzięcie  Poznaj  Polskę  (15.000  zł), 

dzięki  któremu  uczniowie  uczestniczyli 
w 2-dniowej wycieczce do Warszawy 
i 1-dniowej do Torunia.
W  tym  roku  szkolnym  odbyło  się  wie-
le  konkursów  na  szczeblu  szkolnym, 
jednak  na  szczególna  uwagę  zasługują 
powiatowe,  w  których  uczniowie  zaję-
li  czołowe  miejsca:  II  miejsce  -  Bartosz 
Natoniewski  w  Ogólnopolskim  Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, III miejsce chłopców 
w  Powiatowych  Zawodach  Tenisa  Sto-
łowego  w  Rumi.  Uczniowie  brali  udział 
w  międzyklasowym  konkursie  ogłoszo-
nym przez gminę „Gmina bez plastiku”, w 

wyniku którego I miejsca zajęły klasy 1a 
i 5c; II miejsca 4a i 3a; III miejsca 0a i 6a. 

W nagrodę dzieci z klasy 5c uczestniczyły 
w wycieczce do Gdańska, a 1a we wrze-
śniu pojedzie do Air Space w Gdyni. Kla-
sy  pozostałe  pojechały  bądź  pojadą  na 
pizzę do Białogóry. W  tym  roku  za pra-

cę  plastyczną  w  51  Międzynarodowym 
Konkursie  Plastycznym  organizowanym 
z  Ministerstwem  Spraw  Zagranicznych 
Japonii,  nagrodę  otrzymała  uczennica 
klasy  3a  Hanna  Lica.  Uczniowie  klasy 
5c we wrześniu  pojadą  do  Energylandii 
w Zatorze w nagrodę za udział w konkur-
sie #WYMARZONAKLASA.
Cieszymy  się,  że  mimo  pandemii  udało 
się zorganizować wiele z zaplanowanych 
apeli,  uroczystości,  koncertów. Ważnym 
wydarzeniem  było  ponowne  goszczenie 
w  naszej  szkole  Reprezentacyjnego  Ze-
społu  Artystycznego  Wojska  Polskiego, 

na  koncercie  którego  była  społeczność 
szkolna  oraz  lokalna.  Natomiast  kolej-

nym koncertem – prezentem od dyrekcji 
z okazji Dnia Dziecka, był występ zespo-
łu „4 razy w roku” z udziałem uczniów SP 
Krokowa i ZS-P Choczewo.
  W wyniku klasyfikacji końcowo-
rocznej 50 uczniów w kl. 4-8 otrzymało 
świadectwa z wyróżnieniem, a 36 (śred-
nia co najmniej 5,0) stypendia naukowe. 
Na  szczególne  gratulacje  zasługuje  Iga 
Werochowska uczennica klasy 7b, która 
uzyskała najwyższą średnią w szkole 5,86 
oraz Bartosz Dettlaff – absolwent, który 
uzyskał najwyższą średnią ocen 5,56. Na 
uroczystym  zakończeniu  szkoły  Bartek 
otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Chocze-
wo, którą wręczył mu zastępca wójta pan 
Arkadiusz Ceynowa.
W  związku  z  rozpoczętymi wakacjami 

życzymy  wszystkim  uczniom  i  nauczy-
cielom, aby były one pogodne, ciekawe, 
radosne, a przede wszystkim bezpieczne. 
Do zobaczenia 1 września.

Dyrekcja

PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W CHOCZEWIE 
W ROKU SZKOLNYM 2021/22
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21 maja  2022  roku  odbył  się  Bal  Se-
niora. W tym roku wręczono medale od 
prezydenta RP  za 50  lecie  pożycia mał-
żeńskiego, oraz wyróżniono małżeństwa 
które  żyją  razem  od  60  lat.  Wspaniałą 
okazją do świętowania był jubileusz 100 
urodzin jednego z naszych mieszkańców. 

W trakcie Balu wystąpiły dzieci ze szkół 
z  terenu  gminy  oraz  Choczewski  Uni-
wersytet III wieku, wystąpiła także ama-
torska grupa teatralna „We dworze”. Dla 
gości zagrał „Live Band”.
Serdeczne podziękowania dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego  im.  Unii  Euro-

pejskiej w Choczewie za pomoc w orga-
nizacji tego wydarzenia, dla pracowników 
szkoły i kuchni szkolnej, dla pracowników 
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
oraz  Urzędu  Gminy,  a  także  dla  opieki 
medycznej.

E. W.

BAL SENIORA
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Zgodnie  z  tradycją  1  czerwca  na  te-
renie  Gminnych  Obiektów  Sportowych 
odbył się Gminny Dzień Dziecka. Wśród 
wielu  atrakcji  dzieci  miały  zapewniony: 
poczęstunek,  kanapki,  owoce,  napoje, 
watę  cukrową,  popcorn  i  lody.  Zajęcia 
taneczne  poprowadziła  Daria  Kovalova, 
odbyły się także animacje dla dzieci, tur-
niej  strzelania  z  łuku,  dzieci mogły  sko-
rzystać  z  przejażdżki  traktorkiem, wejść 
do wnętrza koparki, oraz wziąć udział w 
konkurencjach  strażackich.  Były  także 
dmuchańce, trampoliny, karuzela oraz si-
łomierze dla krzepkiej młodzieży.
Podziękowania  dla  wszystkich  jedno-

stek gminnych za pomoc w przygotowa-
niu tego wydarzenia, oraz dla sponsorów 
tj.  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Pro-
blemów  Alkoholowych,  Sołectwa  Cho-

czewo,  Marketu  Melan,  Jeronimo  Mar-
tins  Polska  S.A.  Dziękujemy  strażakom 
za  zorganizowanie  toru  przeszkód  dla 
dzieci, Gminnemu Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej  za  udostępnienie  koparki, 
pracownikom kuchni Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Choczewie, oraz PGE 
Baltica,  Orsted  Polska,  Baltic  Power, 
Ocean Winds za upominki dla dzieci bio-
rących udział w konkursach.

E. W.

GMINNY DZIEń DZIECKA
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Po  dwóch  latach  przerwy  spowodo-
wanej pandemią 11.06.2022 r odbyła się 
V edycja Biegu Dwie Wieże. Tym razem 
15  km  trasa  zmniejszyła  się  do  10  km. 
Uczestnicy pokonali pętlę zaczynającą się 
w Stilo  i biegli dalej wokół Latarni Mor-
skiej w  Stilo  poprzez  lasy  pasa  nadmor-
skiego  wzdłuż  brzegu  morskiego,  żeby 
skończyć na parkingu leśnym w Stilo.
Wspólnie  do  organizacji  biegu  obok 

Nadleśnictwa Choczewo  przystąpił Nie-
zależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”  Komisja  Zakładowa  przy 
Nadleśnictwie  Choczewo  oraz  Gminny 
Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana 
Żeromskiego w Choczewie.
Tak jak i w poprzednich edycjach biega-

cze mogli cieszyć się wspaniałą ale trud-
ną dla biegaczy pogodą. Tradycyjnie było 
upalnie, piękne świeciło słońce a na nie-
bie nie było ani jednej chmury. To sprawi-
ło, że zmagania biegaczy były trudniejsze.
Udział w biegu wzięło ok 100 uczest-

ników.  Atmosfera  była  rodzinna  i  swo-
bodna,  ale  nie  zabrakło  również  ducha 
sportowej rywalizacji. Przed biegiem od-
była się  tradycyjna  rozgrzewka przepro-
wadzone przez Panią Małgorzatę Zabłot-
ni.  Poza  ratownikami  medycznymi  nad 
zabezpieczeniem  trasy  oraz  bezpieczeń-
stwem biegaczy  czuwali  strażacy  z OSP 

Sasino  oraz  OSP  Słajszewo.  Należą  im 
się wielkie  podziękowania,  gdyż  zawsze 
ochoczo pomagają nam w przeprowadze-
niu i zabezpieczeniu tej imprezy.
Na  mecie  biegu  na  uczestników  cze-

kały  okolicznościowe  medale,  które 
wręczać mogli  bliscy  i  rodziny  biegaczy. 
Dodatkowo  każdy  biegacz  miał  zagwa-
rantowany posiłek regeneracyjny przygo-
towany przez  panie  z KGW Sasino oraz 
Pana  Marka  Bacha.  Nagrody  wręczała 
Zastępca  Nadleśniczego  Nadleśnictwa 
Choczewo Pani  Joanna Witkowska  oraz 
Wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka.
W  głównych  kategoriach  wśród  pań 

nagrodzone  zostały:  Beata  WEGNER  – 
0:48:21, Małgorzata ZABŁOTNI - 0:51:13 
i  Agnieszka  PIECZKOWSKA  –  0:52:34. 

Wśród  panów  w  głównych  kategoriach 
nagrodzeni  zostali:  Adam  LEWNA  – 
0:38:13,  Leszek RUSIN – 0:40:29  i Ma-
riusz KOŚCIELSKI – 0:41:48.
Poza głównymi kategoriami wyróżnio-

no również najszybszą mieszkankę i naj-
szybszego  mieszkańca  Gminy  Chocze-
wo  (nagroda  specjalna  od Wójta  Gminy 
Choczewo).  Nagrodzeni  w  tej  kategorii 
zostali: Małgorzata ZABŁOTNI  i Andrzej 
NIEŚCIOR.
Nagrodzona  została  również  najszyb-

sza leśniczka i najszybszy leśnik (nagroda 
specjalna  od  Nadleśniczego  Nadleśnic-
twa  Choczewo).  Zwycięzcami  w  tej  ka-
tegorii byli Iza WASZAK i Piotr WÓJTO-
WICZ.

Dodatkowo wśród wszystkich  uczest-
ników,  którzy  wzięli  udział  w  konkursie 
rozlosowane  zostały  liczne,  cenne  na-
grody,  min.  weekend  w  apartamentach 
w  Leśniczówce  w  Szklanej  Hucie,  na-
miot, hamaki, słuchawki bezprzewodowe 
i wiele  innych.  Bieg  finansowany  był  ze 
wspólnych  środków  organizatorów  oraz 
przy  wsparciu  Starostwa  Powiatowego 
w Wejherowie  i  Polskich  Elektrowni  Ją-
drowych sp. z o.o.

Tomasz Wirkus

BIEG II WIEŻE
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W dniach od 17 do 19 czerwca w Ko-
palinie w gm. Choczewo odbyło się naj-
ważniejsze wydarzenie nordic walking na 
świecie w  roku 2022,  sponsorem głów-
nym imprezy był PKN Orlen. Prawie 700 
zawodników  z  13  krajów  leżących  na 
4    kontynentach  stanęło  na  starcie  tej 
niesamowitej  imprezy,  będącej  czymś 
znacznie  więcej  niż  typowymi  zawo-
dami.  O  randze  wydarzenia  świadczyła 
obecność  najlepszych  kijkarzy  Europy, 
a  także  honorowych  gości  i  organizato-
rów – twórcy nordic walking i założycie-
la  Original  Nordic  Walking  Federation 
Marko Kantanevy, wielokrotnego mistrza 
olimpijskiego w chodzie  sportowym Ro-
berta  Korzeniowskiego  i  prezesa  Euro-
pean New Walking Organization Janeza 
Lipeca.  Z  polskiej  strony  połączyły  siły 
organizacje takie jak Nordic Walking Po-
land, Fundacja Chodzezkijami.pl  i Polska 
Federacja Nordic Walking. W takim skła-
dzie Mistrzostwa Świata były skazane na 
sukces,  którego  skalę potwierdzają  rela-
cje uczestników.

W  piątek  otwarto  biuro  zawodów, 
w  sobotę  odbywały  się  eliminacje  na 
5  i 10 km, a w niedzielę finały na 5, 10 
i 21 km. Co ważne, w eliminacjach każdy 
mógł  wziąć  udział,  bez względu  na  po-
ziom wytrenowania, i poczuć tę niesamo-
witą  sportową  atmosferę,  którą  można 
spotkać tylko na wydarzeniach tej rangi. 
Każdy  oczywiście  otrzymał  pamiątkowy 
medal  i  miał  okazję  na  finiszu  uścisnąć 

dłoń  mistrza  –  Roberta  Korzeniowskie-
go.  Robert  Korzeniowski wraz  ze  swoją 
małżonką,  Joanną  –  również  mistrzynią 
chodu  sportowego,  byli  obecni  podczas 
całego  wydarzenia,  a  podczas  finałów 
wystartowali  na  honorowe  okrążenie 
z czołówką kijkarzy z 10 i 21 km.

Trasa obejmowała odcinek 5 km i była 
w  całości  szutrowa,  szeroka,  płaska 
i    przez  to  bardzo  szybka.  Poprawności 
techniki  i  zasad  fair  play  pilnowało  tam 
17  sędziów  z  trzech  krajów  i  kilku mię-
dzynarodowych organizacji, dzięki czemu 
udało się utrzymać niezwykle wysoki po-
ziom rywalizacji, a zmagania sportowców 
były  nie  tylko  emocjonujące,  ale  także 
niezwykle  przyjemne dla  oka. Ostatecz-
nie  pierwsze  miejsca  zajęli  Polacy,  ale 
bardzo  silną  grupą  reprezentowaną  na 
podiach byli też kijkarze z Francji.
Na 21 km walka była zacięta od same-

go początku, choć tu nie było zaskocze-
nia – Marcin Rosak, mistrz świata z 2018 
roku  na  tym  samym  dystansie  znów  z 
ogromną,  4  minutową  przewagą  wpadł 
na metę jako pierwszy (02:07:33). Co nie-
zwykle ciekawe, drugą wśród wszystkich 
osób  na  finiszu,  a  pierwszą  wśród  ko-
biet była nowa mistrzyni świata Elżbieta 
Wojciechowska (z rewelacyjnym czasem 
02:09:08 – to prawie 15 minut lepiej niż 
druga kobieta).
Podczas rywalizacji na 10 km 4 zawod-

ników  złamało  godzinę,  ale  to  Andrzej 
Dziedewicz  (58:22)  okazał  się  zasłużyć 

na  miano  mistrza  świata  2022.  Wśród 
kobiet ten tytuł zdobyła Małgorzata Ku-
biszyn (01:03:06).
Z  kolei  5  km  okazało  się  być  istnym 

sprintem, na którym zmagania były bar-
dzo wyrównane i bardzo trudne. Mistrzo-
stwo świata na tym dystansie zdobył Ja-
cek Witucki  (28:40)  i  Hanna  Krajewska 
(30:11).
Pełne  wyniki:  https://elektroniczneza-

pisy.pl/event/7194/results.html
Podczas trwania całych mistrzostw na 

zawodników  czekało  niezwykle  bogate 
zaplecze cateringowe, było też mnóstwo 
dodatkowych atrakcji, takich jak chociaż-
by wieczorne  koncerty  gwiazd  na  świe-
żym  powietrzu. Headlinerem  był w  tym 
wypadku zespół Farba.
W niedzielę  już  po  finałach  na  scenie 

odbyła  się  huczna  ceremonia  dekoracji, 
podczas  której  odegrano  hymny  pań-
stwowe i świętowano to niezapomniane 
wydarzenie.
Za  przygotowanie  imprezy  szczegól-

ne  podziękowania  należą  się wszystkim 
sponsorom,  jak  i  Katarzynie  Kolmetz 
z firmy Polipack, która wykonała solidną 
pracę,  by  spiąć  poszczególne  elementy 
organizacyjne.
Zachęcamy do przejrzenia galerii zdjęć 

z imprezy: https://elektronicznezapisy.pl/
event/6628/gallery.html

Krzysztof Walczak

MISTRZOSTWA ŚWIATA W NORDIC WALKING – TRZY DNI EMOCJI 
I RYWALIZACJI NA MISTRZOWSKIM POZIOMIE ZA NAMI!
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VII edycja MotoRock była pod wieloma 
względami  wyjątkowa.  Po  raz  pierwszy 
odbyła  się w miejscowości Kopalino. Po 
raz  pierwszy  odbył  się  pokaz  laserowy. 
Po  raz  pierwszy  zostały  zorganizowa-
ne  wyścigi  traktorów.  Po  raz  pierwszy 
na  festiwal  mogły  zgłaszać  się  motory, 
samochody  i  ciężarówki  wyprodukowa-
ne  do  1980  roku.  Była  rekordowa  pod 
względem  przybyłych  uczestników  59 
traktorzystów  i  4  traktorzystki.  Dziesię-
ciu traktorzystów przyjechało traktorami 
pokonując 461 km w przeciągu 23 godzin 
i 15 min. Jeden uczestnik przyjechał po-
jazdem jednoosiowym typu Dzik 21 po-
konując 225 km w przeciągu 14 godzin.
A teraz małe podsumowanie wyścigów 

traktorów.
Klasa KOBIETY NA TRAKTORACH
1. Agnieszka Przestacka URSUS C-328
2. Agnieszka Wiśniewska  FERGUSON 

FE-35
3. Andżelika Hornik URSUS C-451
Klasa DZIK (do 15KM)
1. Zbigniew Labuhn BAUTZ
2. Wiesław Kominiak DZIK 21

3. Grzegorz Bieler SCHLUTER
Klasa do 30 KM
1. Michał Przestacki URSUS C-328
2.  Marek  Borysionek  WŁADYMIREC 

T25 A1
3.  Marek  Rosenkranz  FERGUSON 

TEA-20
Klasa do 45 KM
1. Andrzej Rinc DAWID BROWN
2. Krzysztof Lemański FORDSON MA-

JOR
3. Paweł Leszczyński ZETOR SUPER 50
Klasa BOMBAJ
1. Tomasz Bertrandt URSUS C-451

2. Bartosz Bertrandt URSUS C45
3. Kamil Hornik URSUS C45

Ostatniego  dnia  odbyły  się  wyścigi 
zabawkowych  traktorów  dla  dzieci  do 
którego zgłosiło się 31 małych traktorzy-
stów. Oczywiście  każdy  z nich był  zwy-
cięzcą ;).
Każdego  wieczoru  Festiwalu  Moto-

Rock odbywały się koncerty.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w or-

ganizacji.
Zapraszamy w przyszłym roku.

Krystian Węska

VII fESTIWAL MOTOROCK

26  maja  w  ramach  warsztatów  kre-
atywnych  powstały  nietypowe  i  pomy-
słowe portrety mam na plastrach drewna.
2  czerwca  odbyły  się  warsztaty  pla-

styczne,  będące  nagrodą  od  Kreatyw-
nych  Animacji  w  konkursie  Najpiękniej-
sza moja Mama. Podczas zajęć powstały 
wspaniałe i kolorowe plecaczki na waka-
cyjne wyprawy. :)
W  tym miejscu  pragniemy  też  bardzo 

podziękować wszystkim, którzy korzysta-
li z naszej oferty warsztatowej. Na okres 
wakacyjny  robimy przerwę, od września 
zajęcia  zostaną  wznowione.  W  lipcu  i 
sierpniu  zapraszamy  do  zapisywania  się 
na warsztaty wakacyjne. Szczegóły będą 
pojawiać się na naszym Facebooku.

E.W.-S.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA IM. STEfANA 
ŻEROMSKIEGO W CHOCZEWIE
WARSZTATY
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CZWARTKOWY WIECZOREK Z POEZJĄ
2  czerwca  miłośnicy  poezji  spotkali 

się na czwartkowym wieczorku z poezją. 
Gościem  spotkania  była  Pani  Elżbieta 
Laskowska,  poetka,  malarka,  twórczy-
ni  ludowa,  która  za  swe  zasługi  została 
uhonorowana  m.in.  odznaczeniami  „Za-

służony Ziemi Gdańskiej” czy „Zasłużony 
Działacz  Kultury”.  Występ  artystyczny 
zaprezentowała też Pani Paulina Pilarska 
ze swoimi uczennicami z warsztatów mu-
zycznych.

E.W.-S.

Witamy Lenę i Bruna w programie Mała 
Książka, Wielki Człowiek. Natanowi gra-
tulujemy zaś  zdobycia Dyplomu Małego 
Czytelnika.

E.W.-S.

MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK

NAJLEPSI CZYTELNICY
20  czerwca  swoje  nagrody  odebra-

li  najlepsi  czytelnicy  w  roku  szkolnym 
2021/20222. Wręczyli je Wicewót Gmi-
ny  Choczewo  Pan  Arkadiusz  Ceynowa 

i Dyrektor GOKiB-u Pani Beata Żuk. Gra-
tulacje.

E.W.-S.
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WYSTAWA MALARSTWA
Zapraszamy do oglądania wystawy ma-

larstwa  Anny  Flegińskiej  i  Anieli  Adam-
czyk.

Siostry Aniela i Anna urodziły się w ro-
dzinie polskich zesłańców, którzy za swą 
działalność  trafili  do  Tuły  w  Rosji.  Po 
śmierci dziadka i ojca wraz z matką i bab-
cią uciekły przed  stalinowskim  terrorem 
do  Polski. Aby  rozwijać  swoje  kosztow-
ne  hobby- malarstwo,  siostry  poszły  do 
pracy,  rezygnując w  późniejszym  etapie 
z  dalszej  edukacji.  W  1981  roku  wy-
jechały  do  Duseldorfu.  Ze  względu  na 

niemieckie korzenie otrzymały obywatel-
stwo i nauczyły się języka niemieckiego, 
po  czym  otworzyły  restaurację.  Serwo-
wały bigos,  flaczki,  żurek,  pierogi,  uszka 
z grzybami i ciasta. W międzyczasie imały 
się też różnych innych prac i wciąż malo-
wały obrazy. Po kilkunastu latach wróciły 
do Polski, wybudowały dom w Gochach 
i otworzyły kolejną restaurację. Obecnie 
budują  dom w Choczewie  i  już wkrótce 
zostaną choczewiankami, z czego się bar-
dzo cieszymy.

E.W.-S.
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CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”
UROCZYSTA GALA „RÓŻY PÓŁNOCY”
17.06.2022  r. Choczewskie Stowarzy-

szenie Osób Niepełnosprawnych  „PRO-
MYK NADZIEI” wzięło udział w uroczy-
stej  Gali  „Róży  Północy”  organizowanej 
przez  Powiatową  Radę Działalności  Po-
żytku  Publicznego  w Wejherowie.  Zdo-
byliśmy  tam  nagrodę  i  „Różę  Północy”. 
Nie  spodziewaliśmy  się  tego,  ponieważ 
było wiele innych organizacji pożytku pu-
blicznego  oraz  Kół Gospodyń Wiejskich 
z całego powiatu.
Zarząd  składa  serdeczne  podzięko-

wania  za  pomoc  Pani  Dyrektor  Joannie 
Dzięgielewskiej  oraz  Panu  Dyrektorowi 
Andrzejowi Soboniowi za przygotowanie 
prezentacji, a uczniom Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Choczewie za ich pra-
ce artystyczne.
Dziękujemy  bardzo  Paniom  i  Panom 

ze  Stowarzyszenia  za  upieczenie  ciast 
i  przygotowanie  dekoracji.  Pani Bożenie 
Wzorek  za  przygotowanie  stoiska  oraz 
Paniom:  Iwonie  Tarnowskiej,  Wiesławie 
Wróbel, Krystynie Grydyk-Nowickiej, Ire-
nie Ciuńczyk, Ewie Świątek oraz Stefano-

wi Wice, którzy pomagali przy obsłudze 
stoiska.  Dziękujemy  również  Panu Wój-
towi Wiesławowi Gębce, który udostęp-
nił nam samochód, stoły i ławki. Bez tego 
wsparcia  byłoby  trudno  się  przemieścić 
do Wejherowa i z powrotem. Dziękujemy 
także  kierowcy  Panu  Rafałowi  Lessnau, 
który zawiózł nam to wszystko i pomógł 

rozłożyć, a następnie przywiózł z powro-
tem.  Dzięki  temu  mogliśmy  spokojnie 
reklamować naszą gminę  i  stowarzysze-
nie.  Jednocześnie  pragniemy  podkreślić, 
że  sukces  ten  osiągnęliśmy  dzięki  pracy 
wszystkich członków naszego Stowarzy-
szenia.

Zarząd
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CHOCZEWSKI UNIWERSYTET III WIEKU
4 NADBAŁTYCKI MARSZ NORDIC WALKING W LUBIATOWIE ZA NAMI!
28  maja  w  Lubiatowie  odbyła  się  już 

czwarta  edycja  „Nadbałtyckiego Marszu 
Nordic  Walking”  organizowanego  przez 
Stowarzyszenie  Carpe  Diem  Semper 
z Choczewa.
Wydarzenie  było  rekreacyjną  formą 

wsparcia inicjatywy Choczewskiego Uni-
wersytetu  Trzeciego  Wieku  jakim  jest 
stworzenie  Centrum  Integracji  i  Akty-
wizacji  Międzypokoleniowej.  W  marszu 
mógł wziąć  udział  każdy  –  bez względu 
na wiek. Nie było też przegranych, ponie-
waż  każdy  kto  dotarł  do mety  był  zwy-
cięzcą.

W  tym  roku  pobiliśmy  kolejny  rekord 
frekwencji – na starcie stawiło się ponad 
200 osób w różnym wieku - od najmłod-
szej  5-cio  letniej  dziewczynki  do  blisko 
90-cio  letniego  seniora!  Uczestnikami 
marszu  byli  zarówno mieszkańcy  naszej 
gminy – z grupą Choczewskiego UTW na 
czele - jak i goście z sąsiednich powiatów 
oraz całego województwa.
Trasa marszu liczyła dystans 5-ciu kilo-

metrów  i  przebiegała  przez  nadmorskie 
lasy oraz długi odcinek plażowy. Pogoda 
na szczęście dopisała i deszcz ominął nas 
łukiem a na mecie na każdego uczestni

ka  czekał  ciepły  poczęstunek. Dodatko-
wą  atrakcją  był występ  grupy  tanecznej 
UTW,  która  porwała  serca  wszystkich 
zawodników.  Dziękujemy  wszystkim 
uczestnikom oraz wielkie uściski dla tych 
którzy wsparli nas finansowo oraz swoim 
działaniem.  Wielkie  podziękowania  dla 
strażaków z OSP Choczewo i OSP Kopa-
lino za zabezpieczenie marszu.
Niepowtarzalny klimat, który towarzy-

szy tej imprezie od początku jej istnienia 
udziela  się  coraz  większej  grupie  zwo-
lenników nadmorskiej rekreacji. Tak więc 
pełni optymizmu, nadziei i energii mówi-
my Wam DO ZOBACZENIA za rok!

KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW 
W CHOCZEWIE

26 maja wybraliśmy  się  na wycieczkę 
do  Pucka,  gdzie w  lokalnej  Hucie  Szkła 
mogliśmy  zobaczyć  jak  powstają  zklane 
cudeńka i do Władysławowa, gdzie zwie-
dziliśmy wystawę w Muzeum Motyli.

Dziękujemy  Gminnej  Komisji  Rozwią-
zywania  Problemów  Alkoholowych  za 
dofinansowanie wyjazdu.
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