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XIII   Sesja Rady Gminy Choczewo

ISSN 1508-5864

W dniu 26 lutego 2008r. od-
 była się XIII sesja Rady  Gmi-
   ny Choczewo.  Po stwier-

dzeniu prawomocności obrad (nieobec-
ny pan radny Jarosław Witt), pan Wójt 
w informacji o działalności międzysesyj-
nej mówił o: uczestnictwie w spotkaniu 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
w sejmie na temat planów związanych 
z rozdysponowywaniem środków unijnych; 
otrzymaniu darowizny celowej przezna-
czonej na uzupełnienie wyposażenia Ze-
społu Szkół w Choczewie i Szkoły Podsta-
wowej w Ciekocinie; dobrym wyniku kon-
troli przeprowadzonej w Zespole Szkół 
w Choczewie przez wizytatora Pomor-
skiego Kuratorium Oświaty; planowanej 
lokalizacji schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w gminie Gniewino; dużym 
projekcie promocyjnym dotyczącym spo-

żywania ryb, związanym z festynem let-
nim i dożywianiem uczniów; tragicznych 
wypadkach drogowych spowodowanych 
nadmierną szybkością oraz rozpoczęciu 
działań zmierzających do budowy nowej 
oczyszczalni ścieków w pasie nadmor-
skim i przebudowy oczyszczalni w Cho-
czewie. Podjęto uchwały:

w sprawie zmiany budżetu gminy na 1) 
2008r.

2) w sprawie ustalenia wysokości skład-
ników bazowych dla określenia wyso-
kości stawek wynagrodzenia zasad-
niczego dla pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cho-
czewie (ustalono stawkę najniższego 
wynagrodzenia na 700 zł i wartość 
punktu na 7 zł),

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie 
Choczewo (spełnienie wymogu usta-
wowego),

4) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Przy drodze do jeziora” 
we wsi Kopalino w gminie Choczewo, 

5) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy 
Miejscowości: Kierzkowo i Osieki Lę-

Niech te święta nam zakwitną
wiosny kolorami …

                                  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
              szczęścia i pogody ducha,
                wiary i nadziei
                           oraz obfitości łask
 
                                         życzą

              Przewodniczący                                W ó j t
                 Rady Gminy Choczewo                 Gminy Choczewo
           Henryk Domaros                     Jacek Michałowski 
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ci¹g dalszy z poprzedniej strony
XIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

borskie (m.in. przyjęto do realizacji 
w 2008 r. zadanie: Przygotowanie do-
kumentacji niezbędnej do realizacji 
inwestycji – kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego obejmującego: boisko spor-
towe i ogródek jordanowski w Kierz-
kowie),

6) w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Chocze-
wo (4 działki we wsi Sasino),

7) w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Chocze-
wo (sprzedaż na rzecz użytkownika 
wieczystego),

8)  w sprawie sprzedaży nieruchomości sta-
nowiącej współwłasność Gminy Cho-
czewo (sprzedaż nieruchomości w miej-
scowości Bargędzino),

9) w sprawie określenia zasad sprzeda-
ży lokali mieszkalnych wymienionych 
w załączniku, stanowiących własność 
Gminy Choczewo (sprzedaż lokali we 
wsi Żelazno),

10) w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne przekazanie na rzecz Agencji 
Nieruchomości Rolnych nierucho-
mości stanowiących własność Gminy 
Choczewo (przekazanie nieruchomo-
ści w celu dokonania adaptacji budyn-
ku po byłej szkole w Kurowie na cele 
mieszkaniowe),

11) w sprawie zamiaru likwidacji sze-
ścioklasowej Szkoły Podstawowej                     
w Zwartowie, 

12) w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łania Wójta Gminy Choczewo (skargę 
uznano za bezzasadną).
W interpelacjach i zapytaniach: p. rad-

na Barbara Cholka wnosiła o usunięcie 
przyczyn powodującej przerwy w dosta-
wie wody z ujęcia w Słajkowie, p. radny 
Zygmunt Frąszczak – w trosce o poprawę 
bezpieczeństwa głównie na drogach wlo-
towych do Choczewa, pytał o możliwości 
zamontowania spowalniaczy. Pan Wójt 
odpowiedział: przyczyną przerw w dosta-
wie wody są problemy związane z iskrze-
niem linii energetycznej, jeszcze w roku 
ubiegłym rozpoczęte zostały i ponowione 
w bieżącym rozmowy z przedstawicielami 
zakładu energetycznego w celu wymiany 
linii energetycznej zasilającej hydrofor-
nię; w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym – rozwiązaniem może 
być uruchomienie systemu fotoradarowe-
go przez Straż Gminną planowanego od 
weekendu majowego, na drogach powia-
towych nie jest możliwe stosowanie  spo-
walniaczy.

W dyskusji i wolnych wnioskach: 
p. M.Kozakiewicz pytał o przeznaczenie 
środków w Gminnym Programie Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, kto i kiedy wydał dopuszcze-
nie do użytkowania obiektu szkolnego 
w Zwartowie oraz o dalsze plany w spra-
wie budowy budynku mieszkalnego w Ku-
rowie. P. radna Sabina Fleming złożyła 
wniosek o zmiany organizacyjno-technicz-
ne pracy Rady. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 
środki Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Programu Alkoholowego 
są w gestii Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, blisko połowa 

z nich jest przeznaczona na letni i zimo-
wy wypoczynek dzieci z rodzin uzależnio-
nych oraz dotkniętych problemem alko-
holowym oraz na działania profilaktyczne. 
Pan Przewodniczący RG wyjaśnił, że in-
spektor budowlany po kontroli obiektów 
szkolnych sporządził protokół, który jest
do wglądu także u Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Zwartowie. Pan Wójt w spra-
wie budowy budynku mieszkalnego w Ku-
rowie odpowiedział, że sprawa jest po 
stronie Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Radni w głosowaniu odrzucili wniosek 
p. radnej Sabiny Fleming.
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Poznajemy naszych sołtysów

W  wydaniu świątecznym na-
 szej gazety prezentujemy 
 Państwu sylwetkę Pana 

Jakuba Świątek – Sołtysa Sołectwa Ko-
palino. Sołectwo to tworzą dwie na nad-
morskie miejscowości: Kopalino i Lubia-
towo. W przeszłości były to wsie typowo 
rolnicze, obecnie turystyczne, skupiające 
kilkaset działek rekreacyjnych. Wczaso-
wicze odwiedzają Sołectwo Kopalino nie 
tylko latem, ale także coraz liczniej pod-
czas innych pór roku - by spędzić tu 
święta lub sylwestra, czy tak typowe dla 
Polaków długie weekendy.

Pan Jakub pełni funkcję sołtysa po 
raz pierwszy. Najbliższa rodzina to żona 
Iwona, która pracuje jako pracownik 
ochrony wybrzeża w Gdyńskim Urzędzie 
Morskim Obwodzie Ochrony Wybrzeża 
w Lubiatowie, 25-letni syn Szymon, który 
obecnie pisze pracę magisterską  oraz 20-
letnia córka Celina - uczennica  Zespołu 
Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agro-
biznesu w Lęborku.

Pan Jakub Światek wraz z małżonką 
prowadzi 8-hektarowe gospodarstwo rol-
ne. Inwentarz  żywy to koń, drób oraz pies 
Filip. Do uprawy ziemi służy ciągnik C330.  
Ponadto w okresie letnim wynajmuje 
kwatery wczasowiczom.

Hobby Pana Sołtysa to kolekcjonowanie 
starych maszyn rolniczych. Najcenniejsza 
w zbiorze jest prasa do mocarni z lat 30-
tych ub. wieku oraz pług trzyskibowy 
ciągany z lat 50-tych ub. wieku. Kolekcję 
uzupełniają maszyny do zaprzęgu kon-
nego również z ubiegłego stulecia.

Tradycyjnie, zadaliśmy Panu Sołtysowi 
kilka pytań:

Wieści - Czy satysfakcjonuje Pana 
praca społeczna, funkcja sołtysa?

Jakub Świątek - Funkcję sołtysa pełnię 
od roku. Ze swej krótkotrwałej pracy 
społecznej jestem zadowolony. Cieszę się, 
że mogę rozwiązywać problemy naszych 
mieszkańców, choć nie zawsze można 
zrobić wszystko, czego oczekują. Praca 
w sołectwie jest tym bardziej przyjemna, 
gdy mieszkańcy są chętni do pomocy 
w realizacji zaplanowanych zadań. 

W. - Jakie Pan widzi główne problemy 
wsi, czego oczekują mieszkańcy, a o czym  
marzy Pan Sołtys?

J.Ś. – Jest wiele problemów do roz-
wiązania i wiele potrzeb, zgłaszanych 
m.in. na zebraniach wiejskich. Najważ-
niejsze z nich to:  brak kanalizacji w oby-
dwu wsiach, konieczność poprawy dróg 
gruntowych oraz asfaltowych i poboczy,  
brak chodnika i oświetlenia na ul. Bał-
tyckiej w Lubiatowie, w stronę morza. 
Mieszkańcy  pragną boiska sportowego, 
którego nie ma od kilku lat. Sołtys 
marzy z kolei o tym, by mieszkańcy so-
łectwa byli zadowoleni oraz chciałby, by 
sołectwo było atrakcyjniejsze pod kątem 
turystyki. W sezonie letnim nasze so-
łectwo odwiedza kilkadziesiąt tysięcy 
turystów, dlatego też należy pomyśleć 
o powiększeniu oferty w tym zakresie, jak 
również o rozwiązaniu kwestii utrzymania 
w czystości i porządku głównie poboczy 
dróg i innych ogólnodostępnych miejsc. 
Ale, gdy jesteśmy przy tym temacie, to 
chciałbym powiedzieć, iż lubiatowską 
plażę ukochali sobie miłośnicy kąpieli w lo-
dowatej wodzie – w każda niedzielę, 
o godz. 1300, kilku „Morsów” - mieszkań-
ców naszej gminy, zażywa morskich 

kąpieli, by jak twierdzą utrzymywać swoje 
ciało w dobrej kondycji. Osobiście jeszcze 
się do nich nie przyłączyłem, ale może 
w następnym sezonie też spróbuję.

W. - Jak układa się współpraca z miesz-
kańcami?

J.Ś - Współpraca z mieszkańcami 
układa się bardzo dobrze,  angażują się 
w każde zaplanowane zadanie, oferują 
swoją pomoc. Jestem mile zaskoczony 
ofiarnością i chęcią współpracy.  Nie spot-
kałem się jeszcze z odmową pomocy 
w realizacji naszych, wspólnych planów. 
Pomoc uzyskuję nie tylko od naszych 
mieszkańców, ale także od działaczy ZHP 
Koło, którzy ufundowali paczki dla naj-
młodszych przedstawicieli naszego sołec-
twa oraz od właścicieli ośrodka Wikoria, 
którzy  nieodpłatnie udostępnili salę na 
zabawę andrzejkową dla mieszkańców.

W. - Jak układa się współpraca z wła-
dzami gminy – Radą Gminy, Wójtem Gmi-
ny? 

J.Ś. – Dotychczasowa współpraca z wła-
dzami gminy układa się poprawnie.

W. - Jakie sprawy w sołectwie są 
najpilniejsze do rozwiązania – w ciągu    
najbliższych dni, miesięcy, w obecnej ka-
dencji?

J.Ś. – Jak już wspomniałem proble-
mów jest wiele, a do tych najważniej-
szych i najpilniejszych należy zaliczyć: 
wyrównanie dróg gruntowych, wykonanie 
oświetlenia na ulicy Spacerowej i przed-
łużenie chodnika, wraz z oświetleniem,  
do końca ul. Bałtyckiej w Lubiatowie. Po-
nadto niezbędny jest gruntowny remont 
ul. Kwiatowej oraz przedłużenie oświet-
lenia na ul. Bursztynowej w Kopalinie.

W. – Dziękuję Panu za wywiad, a czy-
telnikom „Wieści” Redakcja życzy spo-
kojnych i zdrowych Świąt Wielkanoc-
nych. 
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G dy  wiatr przesusza wierzchnią  
 warstwę gleby. Przyroda budzi 
 się do życia. Dla większości z nas 

 jest to najpiękniejsza pora roku - 
jesteśmy pełni energii, chwytamy powie-
trze w płuca i optymistycznie, z uśmiechem 
na twarzach, obserwujemy otaczający nas 
świat, delektując się jego pięknem. Rolnicy, 
właściciele posesji i służby miejskie i wiej-
skie przystąpią do usuwania zanieczysz-
czeń pozimowych na polach, w obrębie 
obejść domowych, w parkach, ze skwerków 
oraz poboczy dróg i ulic.

Utrzymywanie w czystości środowi-
ska, w którym żyjemy, to nasz obowiązek. 
I tak być powinno nawet bez specjalnych 
zarządzeń. Niestety, dla wielu nierozważ-
nych i bezmyślnych osób sprzymierzeńcem 
w wiosennych porządkach stał się ogień. 

Jak Polska długa i szeroka, nad ogród-
kami, drogami i polami zaczną unosić się 
kłęby dymu, dając świadectwo umiłowania 
ludzi do porządków. Ludzi zapominających 
lub nieświadomych faktu, że wystarczy 
słaby wiatr, aby ogień wymknął się spod 
kontroli, a co za tym idzie - bardzo szybko 
rozprzestrzenił się i przeistoczył w tragicz-
ny w skutkach pożar. Wówczas rzeczona 
niefrasobliwość oraz ludzka bezmyślność 
powodują, iż giną ludzie oraz zwierzęta: 
płoną pobliskie lasy, zabudowania miesz-
kalne, gospodarcze i altanki na ogródkach 
działkowych. Na torfowiskach ogień tli się 
przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy, 
powodując straty nie tylko porastającej je 
roślinności, ale również masy organicznej, 
bardzo cennej jako kompost dla rolnictwa 
i źródło wartościowej substancji dla me-
dycyny.

Mimo wielu zagrożeń utrzymuje się 
moda na bezmyślne podpalanie wszyst-

kiego, co porośnięte jest usychającą trawą 
w różnych jej siedliskach: na łąkach, w przy-
drożnych rowach, wypalanie zarośli, trzci-
nowisk na wysychających stawach, torfo-
wiskach, uschniętych chwastów i resztek 
słomy pozostawionej na polach po zeszło-
rocznych zbiorach. Podpalacze pytani, dla-
czego to robią, odpowiadają z reguły: „Pali-
my chwasty, aby nie rozsiewały się ich nasiona”. 
Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż jest to błędne 
myślenie. Często bywa tak, że to właśnie chwa-
sty - takie jak perz - dzięki głęboko ukrytym 
w glebie kłączom, są odporne na krótkotrwałe 
pożary powstające przy wypalaniu traw.

Wypalanie traw w Polsce jest niechlub-
ną tradycją, z którą od lat zmagają się stra-
żacy, służby leśne i ochrony środowiska, 
policjanci. Ekolodzy, naukowcy, przyrod-
nicy i leśnicy - wszyscy zdecydowanie ape-
lują, że wypalanie nie jest efektywnym spo-
sobem „odnawiania” gleby. Zostało, bowiem 
naukowo udowodnione wiele lat temu, 
że wypalanie suchej roślinności wpływa 
negatywnie na wiele elementów przyrod-
niczych. W wielkim skrócie: ziemia zos-
taje wyjałowiona, a nie użyźnia się; nie 
dochodzi do naturalnego rozkładu resztek 
roślinnych; przerywany jest proces formo-
wania się próchnicy; do atmosfery prze-
dostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt. Wypalanie traw skutkuje za-
bijaniem znacznej ilości organizmów żywych, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjono-
wania przyrody. 

Około 30% pożarów traw powstaje 
w wyniku przypadkowego zaprószenia 
ognia, głównie za sprawą wyrzucania nie-
dopałków z przejeżdżających pociągów 

czy samochodów na pobocze drogi (warto 
wiedzieć, że żar zapałki ma temperaturę 
rzędu około 800o C, a papieros, rzucony 
niedopałek to około 600o C). W żadnym 
z powyższych przypadków sprawcy nie 
biorą pod uwagę powstającego zagro-
żenia rozwoju pożaru na obszary leśne, 
a przecież jest ono bardzo realne! Trawa po 
okresie zimowym pali się bardzo szybko, 
bowiem jest wysuszona - ogień ogarnia 
coraz większe obszary powodując zagroże-
nie dla lasów, zabudowań gospodarczych, 
zakładów pracy, itp. Aby się zapalił las, np. 
od suchej trawy, wystarczy 250o C. Rzuce-
nie niedopałka, który ma 600o C. można 
przyrównać do świadomego uklęknięcia 
i podpalenia lasu zapałką. 

Celowe podpalanie traw stanowi około 
70% wszystkich pożarów traw. Najczęściej 
można zasłyszeć, że to zły zwyczaj osób 
dorosłych. Dowodem na powyższą tezę 
są coroczne „czarne statystyki”, z których 
dowiadujemy się o przedziale wiekowym 
osób, które zginęły podczas wypalania traw. 
Bezmyślne i celowe podpalania traw przez 
dorosłych wpływają negatywnie na świa-
domość dzieci, które podpalając trawę, 
bo „tak robią dorośli”. Dzieci nie potrafią 
wytłumaczyć swoich czynów - dla nich 
to atrakcja, coś się dzieje (dowiedziono 
empirycznie). Poza tym jest to dla nich 
„doskonała” zabawa, bardzo często akcepto-
wana przez opiekunów. Dzieci przez „akcep-
towaną” bezmyślność stają się również 
niszczycielami środowiska, a nierzadko 
własnego mienia.

INFORMACJA STRAŻY GMINNEJ

W związku z nadejściem wiosny Straż Gminna przypomina,  iż na podstawie  art. 5  ust.1 pkt 4  ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. oraz uchwały Rady Gminy Choczewo nr XXVII-314/2006 z dnia 14 marca 2006r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo, do obowiązków właścicieli 
nieruchomości należy:

ZADBANIE I UPRZĄTNIĘCIE OBEJŚCIA DOMOSTW, GOSPODARSTW ROLNYCH, CHODNIKÓW, ROWÓW PRZYDROŻNYCH
W związku z powyższym prosimy współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu inne podmioty władające nieruchomością do zastosowania się  do powyższych 
zaleceń.

Niezastosowanie się do w/w przepisów skutkuje nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego

Strażacy apelują
WYPAL ANIE  TRAW  ZABIJA  LUDZI,  ZWIERZĘTA 

I ŚRODOWISKO
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W przetargu mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Choczewo, zameldowane na pobyt stały od co najmniej trzech 
lat. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu i wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  
Gminy  Choczewo  Nr  KBS  Wejherowo O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym 
w Choczewie, najpóźniej do dnia 21 marca 2008 roku. Nadto Oferent składa do dnia 21 marca 2008 roku do godziny 12.00 
w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, koncepcję zamierzonej działalności gospodarczej, w za-
mkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na przetarg Stilo”. Koncepcja powinna zawierać: opis przewidywanego rodzaju działalności 
gospodarczej, wstępny plan zagospodarowania terenu (projekt, zdjęcia, itp.)

Na poczet czynszu dzierżawnego zalicza się wpłacone przed przetargiem wadium. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzier-
żawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy dzierżawy. Bliższe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.

Ogłoszenia Wójta Gminy Wójt Gminy Choczewo 
 ogłasza, że dnia 28 marca 2008 roku o godzinie 

11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

Strażacy informują

Jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej mają obowiązek uczestniczyć 
na wezwanie Państwowej Straży Po-

 żarnej w działaniach ratowniczych 
(art. 23.1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz 1229 
z póź. zm.).

W roku 2007 jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej Gminy Choczewo uczestni-
czyły w 57 działaniach ratowniczych i ra-
towniczo-gaśniczych likwidując: 

POŻARY – ogółem 9 zdarzeń, w tym:

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – ogółem 48 zdarzeń, w tym:

Jak wynika z powyższej analizy w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek 
interwencji straży pożarnych o 48 %, w tym:
- do pożarów o 71% (31 zdarzeń w roku 2006),

- do innych miejscowych zagrożeń o 39% 
(79 zdarzeń w roku 2006).

Rośnie liczba pożarów sadzy w prze-
wodach kominowych budynków mieszkal-
nych. 

 Krzysztof CUDNIK

odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na cele 
gastronomiczno-handlowe części niżej opisanej nieruchomości:
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Sołectwo SasinoSołectwo Sasino

Wieści z Sołectw

BAL KARNAWAŁOWY I DZIEŃ 
SENIORA W  SASINIE

W dniu 27 stycznia b.r. przed połud-
 niem Rada Sołecka Sołectwa Sasino 
 zorganizowała dla dzieci i młodzie-

ży szkolnej zabawę karnawałową połączona z mi-
kołajkami. Oprócz tańców,  był  poczęstunek oraz 
słodkości oraz konkursy, przygotowane przez panią 
Genowefę Kramek.  O dzieciach nie zapomniał także 
Święty Mikołaj, który za pośrednictwem Sołtysa 
pana Bronisława Nowaka, przekazał paczki. W za-
bawie karnawałowej uczestniczyło ok. 30 młodych 
przedstawicieli Sołectwa Sasino.  Natomiast w go- dzinach popołudniowych odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. 

Przybyłych gości powitał Sołtys pan Bronisław Nowak, życząc im m.in.  wielu 
kolejnych lat życia w zdrowiu i spotkań w szerszym gronie. Należy podkreślić, 
że seniorzy nie zawiedli,  w spotkaniu uczestniczyło i  bawiło się świetnie około 
30 osób. Atrakcje dla młodszych i starszych mieszkańców zapewnili  członkowie 
Rady Sołeckiej, w osobach:  pani Halina Stanuch, pan Sławomir Gronowski, pan 
Wojciech Wypych  i pan Tomasz Dymowicz oraz Sołtys pan Bronisław Nowak.

W imieniu Rady Sołeckiej dziękuję wszystkim przybyłym, zarówno tym 
młodszym, jak i starszym, za udział we wspólnej zabawie, natomiast pani Ge-
nowefie Kramek i Małgorzacie Jaskulskiej za pomoc w przygotowaniu konkur-
sów, a panu Łukaszowi Dmochowskiemu za przygotowanie cateringu. Radzie 
Sołeckiej dziękuję za współpracę

      Sołtys Bronisław Nowak  

Wójt Gminy Choczewo 
ogłasza, że dnia 28 marca 2008 roku o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierw-

szy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na cele rolnicze niżej opisanych nieruchomości:

W przetargu mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Choczewo, zameldowane na pobyt stały od co najmniej 
trzech lat. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu i wpłacenie wadium  na  konto  Urzę-
du  Gminy  Choczewo  Nr  KBS  Wejherowo O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym 
w Choczewie, najpóźniej do dnia 21 marca 2008 roku. Na poczet czynszu dzierżawnego zalicza się wpłacone przed przetargiem 
wadium. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od 
podpisania umowy dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 
Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.
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dokoñczenie na nastêpnej stronie

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W KUROWIE

Dnia 29 stycznia 2008r. w świe-
tlicy w Kurowie zorganizowa-
łam Dzień Babci i Dziadka. 

Spotkanie rozpoczęliśmy  od śpiewania sto 
lat, składania życzeń i wręczania kwiatów 
naszym ukochanym Dziadkom. Po uro-
czystym wstępie zaprosiliśmy Babcie do 
udziału w konkursach takich jak: 
- szycie guzików

DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE 
KOPALINO-LUBIATOWO

Dnia 8 marca br. Odbyło 
się coroczne spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. To 

ważna uroczystość, co roku odbywa się 
w miejscowości Kopalino, tym razem 
spotkanie miało miejsce w Lubiatowie 
u Pana Michała Daszkiewicza. Organiza-
torów cieszyła duża frekwencja przybyłych 
pań. Na poczęstunek składała się kawa, 
herbata, owoce, ciasto własnego wypieku 
oraz lampka wina. Spotkanie rozpoczęło 
się o godzinie 17.00, a swoją obecnością 
zaszczycili je: Przewodniczący Rady Gminy  
pan Henryk Domaros, Dyrektor Zespołu 
Szkół pan Wacław Seweryn, którzy wrę-
czyli każdej z przybyłych pań po czeko-

SASIŃSKI DZIEŃ KOBIET

8 marca to znamienna data, w tym 
dniu wszystkie kobiety oczekują 
od swoich mężów, synów i przy-

jaciół przynajmniej przysłowiowego 
kwiatka. Spotkanie zorganizowała nieza-
wodna Przewodnicząca pani Genowefa 
Kramek, dzięki której dzieją się w Sasinie 
różne ciekawe zdarzenia kulturalno-
społeczne. Jednym z nich była uroczystość 
„Dnia Kobiet”, ale także promocja potraw 
tradycyjnych i regionalnych przygotowana 
w postaci slajdów przez autorkę tego 
sprawozdania. 

W Sasinie kobiety otrzymały nie tylko 
kwiatka z serdecznymi życzeniami od rad-

- rozdzielanie i podpisywanie przypraw
- rysowanie w zamkniętych oczach wnuka lub wnuczki

Nasze Babcie świetnie podołały tym zadaniom, jednakże najśmielsza okazała się gra  
w piłkarzyki,  gdzie Babcie w składzie: Danuta Pacek i Łucja Blok nie dały się pokonać 
Dziadkom w składzie: Jan Pacek i Stefan Blok remisując 7:7.

Po zajęciach i męczącej grze zaprosiliśmy wszystkich na słodki poczęstunek.
mgr Izabela Dziobak

ladzie. Po wręczeniu prezentów zostało odśpiewane „Sto Lat” dla wszystkich pań przez 
wymienionych powyżej panów oraz sołtysa. Na sali panowała sympatyczna atmosfera, 
którą dodatkowo umilały dźwięki polskich przebojów.

       Sołtys Jakub Świątek

nego Pana Sławomira Gronowskiego,  
ale również czekoladki od sołtysa pana 
Bronisława Nowaka, który złożył Paniom 
życzenia w imieniu Wójta pana Jacka 
Michałowskiego oraz własnym.

Ponieważ jest to pora przedświąteczna 
w związku z powyższym stół był świą-
tecznie przystrojony gałązkami brzozy, 
baziami i kolorowymi wydmuszkami z jaj, 
kwitnącymi gałązkami śliwy ałyczy oraz 
żółto kwitnącymi forsycjami. Na stołach 
królowały stroiki świąteczne i koszyczki 
z pisankami, zajączkami itp. Ale najważ-
niejsze były  pyszne baby drożdżowe i inne 
domowe ciasta.

Na wniosek Przewodniczącej KGW 
Sasino każda z Pań przygotowała różne 
potrawy: Pani Ludgarda Węska-Nowak – 

biały świąteczny barszcz, Jadwiga Lade-
mann smaczny żurek z jajkiem i białą 
kiełbasą, zdrową i oryginalną sałatkę owo-
cową przygotowała Pani Teresa Wierska, 
która recytowała własne liryczne i nas-
trojowe wiersze.

Sołectwo Choczewko

Sołectwo Kopalino

Sołectwo Sasino
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Walne zebranie CST

Całość tego uroczystego spotkania 
przerywały ciekawe relacje ze zwyczajów 
świąt wielkanocnych przedstawione przez 
panią Gienię Kramek.

W spotkaniu uczestniczył też jak co 
roku Ksiądz Proboszcz z Sasińskiej Pa-
rafii.

Wspomnieniami o dawnych zwycza-
jach świątecznych we własnych rodzinach 
podzieliły się wszystkie uczestniczki tego 
święta.

Cieszmy się tymi spotkaniami, one 
ożywiają nasze życie, dodają w nim ko-
loru, dźwięku i smaku, uwrażliwiają nas 
na drugiego człowieka. Korzystajmy z tych 
chwil kontaktu z drugim człowiekiem 
a jeśli już zostaniemy zaproszeni to bą-
dźmy uczestnikami tych spotkań. Dzięki 
osobom, którym  jeszcze zależy na wspól-
nych działaniach i okazjonalnych impre-
zach wieś Sasino żyje, a tacy ludzie-spo-

WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ORAZ JUBILEUSZ CHOCZEWSKIEGO 
STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO

11 marca 2008 roku był dniem 
ważnym i  jednocześnie 
niezwykle uroczystym dla 

członków Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego. O godz. 1000 w Ośrodku 
Doskonalenia Kadr SW „Relaks” w Zwar-
towie rozpoczęło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze. Ustępujący Zarząd 
Stowarzyszenia, w składzie: Prezes – pani 
Aleksandra Gawryszewska, Wiceprezes – 
pani Genowefa Kramek, pani Katarzyna 
Zacharewicz – Skarbnik oraz Członkinie - 
pani Mirosława Górczyńska i pani Regina 
Bronk, złożył sprawozdanie opisowe oraz 

finansowe za miniony rok. 2007 rok CST 
zamknęło stratą w kwocie 801,68 zł, 

co jednakże nie wynika ze złego za-
rządzania finansami, lecz z bardzo aktyw-
nej działalności Choczewskiego Stowa-
rzyszenia. W ub. r. uczestniczyło m.in. 

ciąg dalszy na nastêpnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
SASIÑSKI DZIEÑ KOBIET

łecznicy, jak Przewodnicząca KGW, radny i sołtys to znakomite wsparcie dla lokalnej 
społeczności. Na pewno dobrze jest „MIEĆ” ale warto czasami też „BYĆ’ Człowiekiem 
przez duże „C”.

                                    Doradca PODR Gdańsk G. Błahuszewska
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w targach turystycznych w Krakowie, 
Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, w kon-
kursach kulinarnych zdobywając liczne 
nagrody oraz w wielu festynach. W ub. r 
zorganizowana została również 2-dniowa 
wycieczka szkoleniowa po Mazurach. Cho-
czewskie Stowarzyszenie Turystyczne, 
będąc członkiem innych organizacji, zobo-
wiązane jest odprowadzać składki człon-
kowskie na rzecz tych organizacji. Przed-
stawione sprawozdania przyjęte zostały 
przez Walne Zebranie jednogłośnie, co 
oznaczało, że Zarządowi udzielone zos-
tało absolutorium. Przyjęte zostało również 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która 
w minionej kadencji pracowała w składzie: 
Przewodnicząca – pani Izabela Płotka, Wi-
ceprzewodnicząca – pani Jolanta Mali-
nowska i Sekretarz pan Wojciech Wyszecki. 
Nadszedł czas na kolejne wybory. Pro-
wadząca zebranie pani Genowefa Błahu-
szewska zaproponowała do Zarządu CST 
te same osoby, które pracowały w nim 
dotychczas. Ponieważ innych kandy-
datur nie zgłoszono, członkowie CST, 
w wyniku głosowania jawnego, do zarządu 
na kolejną, 4-letnią kadencję wybrali panie: 
Aleksandrę Gawryszewską, Genowefę 
Kramek, Katarzynę Zacharewicz, Miros-
ławę Górczyńską i Reginę Bronk, nato-
miast do Komisji Rewizyjnej wybrano: 
panią Izabelę Płotka, panią Jolantę Mali-
nowską oraz panią Annę Szafoni. Podjęto 
również kilka ważnych uchwał, w tym 
m.in. o podwyższeniu składki członkow-
skiej – z 70 zł do 120 zł rocznie oraz 
o wykonaniu strony internetowej stowa-
rzyszenia. 

Nieco później, bo o godz. 1300, 
rozpoczęła się uroczystość z okazji 
jubileuszu 5-lecia działalności Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystycznego, 
którą swą obecnością zaszczycili: Starosta 
Wejherowski pan Józef Reszke, Wiceprezes 
Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia 
Wejherowska” i jednocześnie Wójt Gmi-

dencji pan Krzysztof Łasiński. Przybyli 
również przedstawiciele mediów – TTM 
Wejherowo. Spotkanie jubileuszowe roz-
poczęło się od przybliżenia przez panią 
Prezes Aleksandrę Gawryszewską historii 
powstania oraz dotychczasowej działal-
ności stowarzyszenia. Jest ona impo-
nująca. Choczewskie Stowarzyszenie za-
rejestrowane zostało w sądzie 7 marca 
2003 roku i w tym dniu otrzymało oso-
bowość prawną. Swą działalność rozpo-
czynało w gronie 22 członków, obecnie 
w jego skład wchodzi 44 członków zwy-
czajnych i 1 członek honorowy.  Choć dys-
ponuje niewielkim budżetem, to w ciągu 
każdego roku kilkakrotnie brało udział              
w imprezach wystawienniczych, zarówno 
turystycznych, jak i kulinarnych, wydawało 
własne publikacje, uczestniczyło w różnego 
rodzaju konferencjach i spotkaniach. 
Promowało naszą piękną gminę podczas 
festynów i letnich prezentacji m.in. w So-
pocie i Wejherowie, przyjmowało gości 

ny Linia pan Łukasz Jabłoński, Wójt Gmi-
ny Choczewo pan Jacek Michałowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo 
pan Henryk Domaros, Komendant ODK 
SW „Relaks” w Zwartowie pan Zbigniew 
Kołodziejski, Prezes Wejherowskiego To-
warzystwa Cyklistów pan Tomasz Milew-
ski oraz Przewodniczący Komisji Rol-
nictwa i Turystyki RG poprzedniej ka- dokoñczenie na nastêpnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
CST
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Wieści Przedszkolaków

z zagranicy. Stowarzyszenie otrzymało 
od Marszałka Województwa Pomorskiego 
podziękowanie za udział w organizacji 
stoiska na targach „Polagra-Farm” w Poz-
naniu, a członkinie liczne nagrody za 
prezentowane potrawy, w tym statuetkę 
„Perły” – najwyższe wyróżnienie w Ogól-
nopolskim Konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo”.  CST jest członkiem Polskiej 
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodar-
stwa Gościnne”, Stowarzyszenia Turysty-
cznego „Ziemia Wejherowska” oraz „Bursz-
tynowy Pasaż”. Wszystkie ważne wyda-
rzenia upamiętniane są w kronice, pro-
wadzonej przez panią Genowefę Błahu-
szewską. Ale to wszystko nie byłoby moż-
liwe, co podkreśliła Pani Prezes, bez po-
mocy i wsparcia finansowego, na jakie 
stowarzyszenie zawsze może liczyć ze 
strony Wójta Gminy Choczewo, władz Po-
wiatu Wejherowskiego, Prezesa i Zarządu 
Stowarzyszenia „Ziemia Wejherowska”, 
Komendanta ODK SW „Relaks” w Zwar-
towie. Za dotychczasową współpracę pani 
Aleksandra Gawryszewska złożyła przyby-
łym gościom serdeczne podziękowania, 
wyrażając nadzieję, iż w kolejnych latach 
będzie ona równie owocna Z kolei pan 
Starosta Wejherowski i Wójt Gminy 

Choczewo wyrazili swoje uznanie dla tej 
wspaniałej inicjatywy, wszechstronnej 
działalności oraz osiągnięć, a gratulując 
życzyli dalszych sukcesów i wielu kolej-
nych jubileuszy. Pan Łukasz Jabłoński 
jako Wójt Gminy Linia przyznał, że zaz-
drości naszej gminie takiego wspaniałego 
stowarzyszenia, które jest znakomitym 
wzorem do naśladowania dla kwatero-
dawców z innych gmin. 

Jubileuszowa uroczystość zakończyła 
się toastem za pomyślność stowarzyszenia, 
wspólnym posiłkiem oraz rozmowami 
o licznych planach na przyszłość.

  

PRZEKAŻMY 1% PODATKU NA ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
                      Od 1 stycznia 2004r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana  ustawa 
o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi  zamiast do budżetu przekazać 1% należnego podat-
ku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwotę wynikającą z rocznego obliczenia podatku dochodowego można samemu 
wpłacić na konto danej organizacji lub wpisać w deklaracji rocznej nazwę organizacji pożytku publicznego i numer KRS – wykaz 
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku i informacje o zasadach przekazywania podatku moż-

na znaleźć na stronie internetowej www.pozytek.ngo.pl lub  www.bazy.ngo.pl.
Władze samorządu Gminy Choczewo do lat współpracują z jedną z takich organizacji – jest to LIONS CLUB AMBER w Gdańsku. 
Dzięki tej współpracy już kilkaset mieszkańców naszej gminy skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych i USG. Może 

warto więc wesprzeć  tę organizację? Każdy winien sam decydować o tym, na co idą jego podatki.
Organizacja Pożytku Publicznego – LIONS CLUB AMBER – KRS 0000027698
Gdańsk, ul. Chłopska 38d/10 , konto 74 1090 1098 0000 0001 0798 8925.

W  naszym przedszkolu
 wiele miejsca poświę-
 camy tematyce religij-

nej. Dzieci bardzo lubią zajęcia ze 
zwyczajami świąt wielkanocnych. Przed-
szkolaki wiedzą co to są pisanki, kraszanki, 

malowanki. Co powinno znaleźć się 
w koszyku ze święconką. Jednak najbardziej 
lubią odwiedziny Zajączka. W Wielki 
Czwartek po naszym uroczystym wiel-
kanocnym śniadaniu dzieci na podwórku 
przedszkolnym będą szukały koszyków. 
Zajączek na pewno będzie pamiętał 

o wszystkich przedszkolakach. 
Nasze przedszkolaki. jak co roku 

wzięły. udział w konkursie wielkanocnym 
organizowanym przez Gminną Bibliotekę 
i Zespół Szkół.

Trwają zapisy dzieci do przedszkola 
na nowy rok szkolny 2007/2008. W tym 
celu należy pobrać „Kartę zgłoszenia 
dziecka do przedszkola” i zwrócić do dnia 
30 kwietnia br.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
CST



Wieści Choczewskie Nr 3 (97)  MARZEC  2008 s. 11

Zespół Szkół w ChoczewieZespół Szkół w Choczewie

Z    życia szkoły

JAK KARNAWAŁ, TO KARNAWAŁ

Dnia 31.01.2008r. w Szkole 
Podstawowej w Choczewie, 
w godzinach od 16.00 do 

19.00 odbyła się dyskoteka karnawało-
wo-ostatkowa dla uczniów klas IV-VI. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie, humory 
dopisywały.

W przerwach między tańcami uczest-
nicy mogli skorzystać z kawiarenki prowa-

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

1 lutego br. w Zespole Szkół 
w Choczewie odbyła się dyskote-
ka szkolna dla uczniów gimnaz-

jum z okazji walentynek. Gimnazjaliści  
bawili się głównie przy muzyce techno.             
Nie mogło jednak zabraknąć wolnych, 
romantycznych utworów, dedykowanych 
specjalnie dla par uczestniczących w im-
prezie. Zabawa była świetna, wszyscy byli 
zadowoleni.                                  

                Samorząd Uczniowski Gimnazjum

dzonej przez Szkolną Kasę Oszczędności, w której serwowano tosty, napoje i oczywiście 
pączki, bo to przecież tłusty czwartek! Po godzinie nie było śladu po smakołykach.

Choć karnawał jest krótki, nam na długo pozostanie w pamięci.
Wszystkim wychowawcom dziękujemy za opiekę i dobry humor.
                                 Opiekun samorzdu SP - A.Natoniewska-Styn                                                                                                                               

                                                                                             

NIE, DZIĘKUJĘ, JA SIĘ NIE TRUJĘ – 
SPEKTAKL DLA UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ

D nia 14.02.2008r. Teatr „Kur-
 tyna” z Krakowa zaprezen-         
tował profilaktyczny prog-

ram teatralny dla uczniów z klas IV – VI 
Szkoły Podstawowej. Przedstawienie i pre-
lekcja odbyły się w ramach realizacji szkol-
nego programu profilaktyki „Podajmy so-
bie ręce” w Szkole Podstawowej. Celem 
przedstawienia „Nie, dziękuję, ja się nie 

truję” było uświadomienie dzieciom, jak 
negatywny wpływ na zdrowie i samopo-
czucie człowieka wywierają wszelkiego 
rodzaju uzależnienia. Jak wpływają na 
relację z rodziną i przyjaciółmi, wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe. W przed-
stawieniu nie tylko poruszano problem 
uzależnienia od alkoholu czy papierosów, 
ale również telewizji, gier komputerowych 
itp. Starano się uświadomić dzieciom, że 
używki nie rozwiązują ich problemów 
a jedynie je pogłębiają. Bardzo ważna 
i podkreślona w spektaklu była potrzeba 

wzajemnego zaufania dzieci i dorosłych. 
Spektakl miał na celu uświadomić dzie-
ciom jak trudno jest zerwać z uzależnie-
niami bez pomocy z zewnątrz. A problem 
istnieje i nie należy od niego uciekać. 
Trzeba o nim mówić i w ten sposób chronić 
dzieci przed pierwszym kontaktem.

Spektakl sfinansowany został ze środ-
ków Gminnej Komisji Profilaktyki  i  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Cho-
czewie.     

Pedagog Zespołu Szkół Anna Moskalczyk
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NIE JESTEŚ SAM – SPEKTAKL DLA 
UCZNIÓW GIMNAZJUM

Dnia 14.02.2008r. Teatr „Kur-
tyna” z Krakowa zaprezento-
wał profilaktyczny program 

teatralny dla uczniów z klas I – III gim-
nazjum. Przedstawienie i prelekcja odbyły 
się w ramach realizacji szkolnego prog-
ramu profilaktyki „Spójrz inaczej”  w gim-
nazjum. Tematem przedstawienia „Nie 
jesteś sam” był problem przemocy i agresji 
wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiając 
wykorzystywanych i dręczonych uczniów 
starano się zwrócić uwagę społeczności 
szkolnej na nasilający się problem prze-
mocy fizycznej i psychicznej. Spektakl „Nie 
jesteś sam” w prosty, ale dosadny sposób 
pokazał dzisiejsze szkolne życie, kłopoty 
i rozterki młodych ludzi wynikający z bra-
ku akceptacji przez grupę. Program za-
chęcał dzieci i młodzież do stawiania 
czoła trudnym sytuacjom. Pokazał, że nie 
ma sytuacji bez wyjścia, a nasz los często 
zależy od tego, czy chcemy sobie pomóc 

i czy po drodze trafimy na właściwą, życzliwą nam osobę. Przedstawienie podkreśliło 
rolę pedagoga szkolnego oraz ukazało potrzebę więzi i porozumienia pomiędzy nau-
czycielem a uczniem.

Spektakl sfinansowany został ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Choczewie

              Pedagog Zespołu Szkół, Anna Moskalczyk

„OPOWIEM WAM 
CIEKAWĄ HISTORIĘ”

18   lutego 2008 r. w Zespole 
 Szkół im. Unii Europejskiej 
 w Choczewie odbyła się 

trzecia edycja konkursu recytatorskiego 
dla uczniów gimnazjum. W tym roku pre-
zentowane utwory nie miały określonej 
tematyki, ale musiały opowiadać jakąś his-
torię. Poza tym uczestnicy mogli wykazać 
się umiejętnościami aktorskimi, ponieważ 
ich inscenizacje dawały możliwość stwo-
rzenia małych spektakli teatralnych. W kon-
kursie wzięło udział 12 uczennic  klas 
gimnazjalnych. Niestety,  chłopcy w tym 
roku nie  wykazali się odwagą i umiejęt-
nościami recytatorskimi  Wszyscy uczest-
nicy trafnie dobrali repertuar, recytowali 
utwory polskich poetów i pisarzy z róż-
nych epok.  Ich tematyka była bardzo róż-
norodna. Uczennice sięgnęły do poezji  
i prozy. Wybrane przez nie utwory opo-
wiadały historie zabawne, z życia wzięte, 

a także tragiczne. Komisja konkursowa, 
w składzie: Dyrektor Gimnazjum Andrzej 
Soboń, nauczyciele poloniści: Alicja Antoń-
czyk, Alina Rynko, Marek Dzięgielewski 
i praktykantka Natalia Bartosiewicz, oce-
niała wybór repertuaru, kulturę słowa 
uczestników konkursu, sposób interpre-
tacji utworów, strój i przygotowane rek-
wizyty oraz ogólny wyraz  artystyczny.

Największe wrażenie wywarła ins-
cenizacja wiersza L. J. Kerna  pt. „Psepis na 
wiels dla dzieci”, zaprezentowana przez 
uczennicę klasy II b  Roksanę Wrońską 
i to ona wywalczyła I miejsce.  II miejsce 
zajęła uczennica tej samej klasy, Paulina 
Kotkowska, za prezentację utworu M. Sa-
mozwaniec pt. „Lucynka i Paulinka".  

III miejsce wywalczyła Tereska Tarnowska  
z IIb, która recytowała wiersz J. Brzechwy 
pt: ”Kwoka",  IV miejsce za prezentację ut-
woru J. Brzechwy pt: „Chrząszcz” zajęła 
Paulina Pop z klasy IIa. Adriana Pienszke 
z klasy  IIb  przedstawiła wiersz J. Brze-
chwy pt. „Ważniejsza od żony” i zajęła 
V miejsce.

Poziom był wyrównany, chociaż nie 
wszyscy mogli poradzić sobie z tremą. 
Wszystkim uczestnikom należą się brawa  
za odwagę i pracę, którą włożyli w przy-
gotowania do konkursu. Zapraszamy za 
rok do udziału w  następnym konkursie 
recytatorskim.

                              Alicja Antończyk
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DNI OTWARTE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 NR 7 W WEJHEROWIE

25  lutego 2008 roku ucznio-
 wie klasy IIc pod opieką 
 pani Katarzyny Dzięgie-

lowskiej oraz pani Anny Moskalczyk od-
wiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 
w Wejherowie. 

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej 
zabawy w kręgu. 

Dzięki kolorowym tarczom dzieci 
zostały podzielone na zespoły, których 
przedstawiciele brali udział w przygoto-
wanych konkurencjach. Były to m.in.: tor 
przeszkód, wyklejanie parasoli kolorową 
bibułą, zabawa w samochodziki. Uczest-
nicy nagradzani byli cukierkami, a w przer-
wie każdy posilił się słodką drożdżówką 
i herbatką. Dzieci miały również okazję 
obejrzeć sale lekcyjne, w których duże 
wrażenie zrobiły na nich własnoręcznie 
wykonane przez ich niepełnosprawnych 
rówieśników piękne, kolorowe prace plas-
tyczne. 

Dzień ten pokazał, że nie ma barier  
między sprawnym a niepełnosprawnym 
dzieckiem. Przeciwnie, spotkania takie uczą 
otwartości na drugiego człowieka oraz 
sprzyjają nawiązywaniu nowych znajo-
mości.

NOWI CZYTELNICY

W  dniu  6.03.2008 r. w Zes-
  pole Szkół w Choczewie 
 odbyło się uroczyste pa-

sowanie uczniów klas pierwszych na czy-

telników biblioteki szkolnej. Z tej okazji 
uczniowie klasy II a gimnazjum przygoto-
wali program artystyczny pod kierunkiem 
pani Grażyny Olszowiec. Nauczyciele, ro-
dzice i dzieci z uwagą obejrzeli inscenizację 
o doktorze Paj-Chi-Wo, który wiedział, 

ZUCHY BAWIĄ SIĘ I ZDOBYWAJĄ 
SPRAWNOŚCI

W  dniach 15-16. 02. 2008r. 
 w Zespole Szkół w Chocze-
 wie odbył się biwak zu-

chowy, w czasie którego najmłodsi har-
cerze z Hufca Puck zdobyli sprawność zes-
połową „Spartanin”. W imprezie uczestni-
czyły dzieci: z 5 GZ „Nadmorskie Słoneczka” 
ze Sławoszyna, 7 GZ „Leśne Skrzaty” z Żar-
nowca, 8 GZ „Wesołe Krasnoludki” z Kro-
kowej, 10 GZ „Mali Korsarze” i 9 GZ 
„Bractwo Morskiej Przygody” z Chocze-
wa. Pierwszego dnia zuchy wysłuchały ga-
wędy o Starożytnej Sparcie, uczestniczyły  
w Wielkiej Starożytnej Olimpiadzie Zu-
chowej oraz wykonały majsterkę – wieńce 
laurowe. Następnego dnia odbył się po-
chód zwycięzców i wspólny bankiet. 
W pochodzie wzięli udział wszyscy uczest-
nicy igrzysk, ponieważ wszyscy dzielnie 
walczyli, nie poddawali się, postępowali 
zgodnie z zasadami fair play. Zawodnicy 
otrzymali dyplomy, słodkie medale i spraw-
ność, którą dumnie będą nosić na ręka-
wach zuchowych mundurów.

jak zainteresować swoich pacjentów czytelnictwem. W dalszej części spotkania odbyło 
się uroczyste pasowanie i rozdanie pamiątkowych dyplomów pierwszakom przyjętym 
w poczet czytelników. Potem zabrała głos pani dyr. Elżbieta Wydra, która podziękowała 
organizatorom i młodym artystom za przygotowanie uroczystości. 

                                                                              Aktyw Biblioteczny

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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OBIETNICA ZUCHOWA

5 marca w Zespole Szkół w Choczewie, 12 uczniów z klas I – III Szkoły 
Podstawowej złożyło „Obietnicę Zucha” i zostało przyjętych do Związku Har-
cerstwa Polskiego. 

Świadkami tej uroczystości byli zaproszeni goście z Hufca Puck, drużynowe gromad 
zuchowych, pani dyrektor Elżbieta Wydra oraz wychowawcy i rodzice „nowych” 
zuchów.

TRADYCJE NIEDZIELI PALMOWEJ

K ościół włączył w obrzędo-
 wość Niedzieli Palmowej 
 przedchrześcijański  zwyczaj 

wnoszenia zielonej gałązki jako symbolu 
życia. Święcenie palm przypomina o dniu, 
w którym mieszkańcy Jerozolimy uro-
czyście witali wjeżdżającego na osiołku 
Jezusa. Palmy przynoszone w tym dniu do 
kościoła pozwalają nam lepiej zrozumieć, 
że Jezus  jest Królem świata, który w każdej  
Eucharystii obdarza nas zbawieniem.

Z tej okazji w Zespole Szkół w Cho-
czewie ogłaszany jest konkurs na „Naj-
ładniejszą Palmę”. Uczniowie poszczegól-
nych klas wykonują jedną palmę.

Celem konkursu jest kultywowanie 
tradycji związanej z Niedzielą Palmową, 
kształtowanie poczucia więzi z polską tra-
dycja ludową oraz rozwijanie twórczych  
zdolności  naszych uczniów.

Za  najpiękniejsze palmy uczniowie 
otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane 
przez  szkołę i parafię. W Niedzielę Pal-
mową wyznaczeni uczniowie  ponieśli pal-
my do Kościoła Parafialnego w Choczewie, 
gdzie uczestniczyli w uroczystej procesji 
i  Mszy świętej.                                                                               

         Zespół Szkół w Choczewie

Przy organizacji biwaku pomagali 
harcerze z 47 DH „Zdobywcy”, rodzice 
zuchów z „Bractwa Morskiej Przygody”, 
drużynowe gromad zuchowych, pani 
dyrektor SP Elżbieta Wydra, pan Hen-
ryk Rynko i inni pracownicy naszej szko-
ły. Wszystkim składam serdeczne podzię-
kowania. Czuwaj!!!

Drużynowa 9 GZ podharcmistrz Anna Strycharczyk

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ZUCHY BAWI¥ SIÊ....

Uroczystą zbiórkę zuchy rozpoczęły okrzykiem:
Każdy zuch lubi przygodę! 
Każdy zuch kocha morze! 
Morze kocha nas, więc na przygodę czas!
To my, przyjaciele wody – Bractwo Morskiej Przygody! 
Następnie kandydaci na zuchów przeszli kilka  prób, w których pokazali gościom 

i udowodnili sobie, że dobrze znają Prawo Zucha i będą prawdziwymi zuchami. 
Potem nastąpiła najważniejsza część zbiórki, obrzęd złożenia Obietnicy. Dzieci 

indywidualnie powtarzały słowa przysięgi, a drużynowa pasowała ich na zuchów oraz 
wręczyła im Znaczki Zucha i legitymacje. Na zakończenie rodzice zaprosili wszystkich 
uczestników imprezy na słodki poczęstunek.

W czasie zbiórki nie zabrakło piosenek i pląsów zuchowych oraz wspólnych zabaw                  
i tańców. Świetnie bawili się nie tylko najmłodsi członkowie ZHP, ale także dorośli, 
którzy wrócili wspomnieniami do swoich młodzieńczych lat.

 Drużynowa 9 GZ podharcmistrz Anna Strycharczyk
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„ZANIM PRZYJDZIE WIELKANOC”

N ajpierw Wielki Czwartek  
 pamiątką Ostatniej Wiecze-
 rzy skłoni cię do zadumy 

nad tym, co Jezus dla nas uczynił. Posługa, 
wieczerza i modlitwa, co zdradą ucznia 
będzie naznaczona.

Milkną instrumenty, głosu dzwonów 
też nie usłyszysz. Przejdziesz w żałobie do 
Wielkiego Piątku, co męką Pana będzie 
znaczony. Uklękniesz w zadumie swego 
serca i jak Piotr zapłaczesz nad czasem 
utraconym, a potem pocałunkiem niez-
dradliwym dotkniesz swego Pana. Gdy 
Wielka Sobota po czuwaniu zbliży się 
cichutko, przygotujesz koszyk z barankiem, 
jajkami, chlebem, solą, chrzanem, kiełbasą 
i szynką. Ten pokarm poświęcisz, by ci go 
nigdy nie zabrakło, byś umiał go szanować 
i z innymi się dzielić. Wieczorem, ze świat-
łem Chrystusa, wkroczysz do świątyni, 
będziesz się radował, bo to czas, gdy On 
wielkie rzeczy nam uczynił. Z radością 
na nowo powitasz bicie dzwonów, śpiew 
radosny i pójdziesz w procesji, bo to już 
rezurekcja.

A niedziela wielkanocna od wieków 
jest pamiątką Zmartwychwstania, śpiew 
Alleluja niech cię całego przeniknie. Ra-
dość niech nastanie, smutek zaś niech 
zniknie. Siądź razem z bliskimi do tej uro-
czystej chwili. Życz wszystkim, by obiet-
nice Pana się wypełnily.”

Takimi słowami rozpoczyna się „Miste-
rium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Jezusa wg Ewangelii św. Jana”, które przy-
gotowują z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych uczniowie klasy II b Gim-
nazjum w Choczewie pod kierunkiem ks. 
Januarego Cybulskiego, p. Alicji Antoń-
czyk i p. Beaty Stodolnej. Misterium przed-
stawione zostanie w Zespole Szkół w Cho-
czewie 19.03.2008r. o godzinie 10.00 
i 11.00.

Wszystkim mieszkańcom gminy Choczewo życzymy wszelkiego błogosławieństwa. 
Niech życzliwość, miłość i radość odnajdą w waszych rodzinach te szczególne miejsca. 
Niech Chrystus, jako zmartwychwstały, udzieli Wam trochę ze swej Boskiej chwały.

Dyrekcja i społeczność ZS im. Unii Europejskiej w Choczewie

TURNIEJ 
WALENTYNKOWY

Dnia 13 lutego 2008r. w Po-
tęgowie odbył się Turniej 
Walentynkowy Piłki Ręcz-

nej Dziewcząt, w którym brało udział 
5 drużyn. Po losowaniu zaczęła się 
ostra rywalizacja między drużynami. 
Turniej był na poziomie półfinałów 
wojewódzkich. Każda z drużyn, najlepiej 
jak tylko potrafiła, reprezentowała swój 
powiat. Po ciężkiej walce „Choczewskie 
Złotka” zdobyły niestety tylko czwarte 
miejsce! Serdecznie dziękujemy za słod-

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

Dnia 26 lutego w hali sportowej w Zespole Szkół w Choczewie odbył 
się turniej piłki ręcznej. W turnieju brały udział 4 drużyny: w tym 

MISTRZOSTWA POLSKI 
JUNIOREK 

STARSZYCH PIŁKI 
KOSZYKOWEJ

Dnia 29 lutego 2008r. odbyły 
się Mistrzostwa Polski Ju-
niorek Starszych Piłki Koszy-

kowej. O pierwsze miejsce walczyły dru-
żyny: AZS PWSZ Gorzów z MUKS Poznań, 
które zostało po raz drugi Mistrzem Pol-
ski. Czterdziestu uczniów ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum wraz z opiekuna-
mi: p. Teresą Waloch, p. Iwoną Ratajczak 
i p. Henrykiem Rynko było świadkami te-
go wydarzenia. 

Dziękujemy bardzo Polskiemu Związ-
kowi Piłki Koszykowej z Gdyni, który ufun-
dował nam przejazd autokarem oraz 
panu mgr Andrzejowi Rozwadowskiemu 
trenerowi I klasy piłki koszykowej za ini-
cjatywę.

Zespół Szkół w Choczewie

ki upominek pani Alicji Kowzan oraz za 
darmowy transport. Nad drużyną czuwali 
jak zwykle pani Natalia Kowalewska – 
Jażdżewska oraz pan Marek Świątek. 

Zespół Szkół w Choczewie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ WALENTYNKOWY

drużyna d• ziewcząt SP,
drużyna dziewcząt Gimnazjum,• 
drużyna naszych absolwentek,• 
drużyna „Mam” – seniorki.• 

Skład tej drużyny, to: 
        Krystyna Wejer,

Bożena Derylak,
Lilia Świątek,
Małgorzata Dziobak,
Alicja Jaskulska,
Aleksandra Świątek,
Joanna Jaskulska,
Małgorzata Mrulewicz.

Wszystkie mecze zakończyły się re-
misem. Drużynom serdecznie dziękujemy 
za udział. Za zorganizowanie turnieju 
dziękujemy: pani Natalii Kowalewskiej 
– Jażdżewskiej oraz panu Markowi Świą-
tek.
  Zespół Szkół w Choczewie
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WIELKANOCNY  
TURNIEJ  PIŁKI  RĘCZNEJ  

DZIEWCZĄT  I  CHŁOPCÓW

W ielkanocny  Turniej  Piłki  
 Ręcznej  Dziewcząt i Chłop- 
 ców  Szkół  Podstawowych 

odbył  się w  dniu 04.03.2008r. Organiza-
torem  zawodów  była  Szkoła   Podstawowa 
w  Choczewie. Uroczystego  otwarcia  zawo-
dów dokonała  pani  Dyrektor SP  w  Cho-
czewie  Elżbieta  Wydra. Następnie  głos  
zabrał  pan  Wojciech  Paździo,  który  przed-
stawił  przebieg  zawodów.  W zawodach  
uczestniczyło 8  drużyn, tym 4  drużyny  
chłopców  i  4  drużyny dziewcząt:  SP  Goś-
cicino, SP Cewice, SP  Potęgowo,  SP Cho-
czewo.   Rozgrywki  odbyły  się  w  systemie  
„każdy  z  każdym”.

Nad  prawidłowym  przebiegiem  zawo-
dów czuwali  nauczyciele  WF – pani Na-
talia Kowalewska-Jażdżewska, pan Woj-
ciech Paździo  i pan Henryk  Rynko.

Końcowe  wyniki  zawodów  przedsta-
wiają  się  następująco:

Grupa  chłopców 
I    MIEJSCE   - SP GOŚCICINO
II   MIEJSCE  - SP POTĘGOWO
III  MIEJSCE   - SP CEWICE
IV  MIEJSCE  - SP CHOCZEWO

Grupa  dziewcząt
I    MIEJSCE   - SP GOŚCICINO
II   MIEJSCE   - SP  CHOCZEWO
III  MIEJSCE   - SP POTĘGOWO
IV  MIEJSCE  - SP CEWICE.

Drużyny  zwycięskie  otrzymały  pu-
chary  i dyplomy, pozostałe dyplomy, które  
wręczyła pani dyr.  Elżbieta Wydra.

  Zespół Szkół w Choczewie

EKSTRAKLASA KOBIET – 
MECZ PIŁKI RĘCZNEJ

W  dniu 8 marca uczniowie 
 Zespołu Szkół w Cho-
 czewie, pod kierunkiem 

Pani Natalii Kowalewskiej-Jażdżewskiej 
i rodziców, udali się do Oliwy na mecz 
piłki ręcznej ekstraklasy kobiet. Mecz 
odbył się pomiędzy drużynami Dablex 
AZS AWPiS Gdańsk, zajmującą pierwsze 
miejsce w tabeli i drużyną  Łącznościowca 
ze Szczecina, zajmującą ostatnie miejsce 
w tabeli. Wynik rozgrywek nie był istot-
ny, choć ten mecz był niekorzystny dla 
drużyny z Gdańska (26:28). Dla uczniów 
najważniejsze było, aby mogli podejrzeć, 
jak grają najlepsze zawodniczki ekstra-
klasy oraz zwrócić uwagę na trzy zawod-
niczki z Gdańska – reprezentantki kraju, 
przygotowujące się do turnieju kwali-
fikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Peki-

nie. Po zakończonym 
meczu uczniowie Zes-
połu Szkół stanęli                      
do wspólnego  zdjęcia 
z akademicką druży-
ną.

      Zespół Szkół 
w Choczewie
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

LKS  “Orzeł”  Choczewo  infor-
muje,  że  drużyna  Oldboji,  pro-
wadzona  przez  trenera  Da-

riusza  Godulę  rozegrała  na  obiektach  
MOSiR  w  Gdyni  mecz  o  puchar  Premiera  
Donalda Tuska  i  Ministra Kazimierza Ploc-
ke  z  drużyną  z  Władysławowa,  gdzie  na-
sze  “Orły” wygrały  4:3.  Najładniejszą  bram-
kę  zdobył  trener  I  zespołu  LKS  “Orzeł”  
Krzysztof  Waloch  grający  w  zespole  Old-
boji.

W  dniach od 1 do 9 marca 2008r. na  
obiektach  klubu  odbył  się  obóz  piłkarski               
I  zespołu  LKS  “Orzeł”  Choczewo. Bez  
wsparcia  i  pomocy  życzliwych  nam  osób  
trudno  byłoby  zorganizować  ten  obóz.  
Prezes  i  kierownictwo  LKS  “Orzeł”  Cho-
czewo  składają  serdeczne  podziękowa-
nia  firmom:  Czer-Mar, Mlekpol,  Ryntex, 
oraz   osobom:  Jarosławowi  Toczek, Radosła-
wowi Fiedorowicz, Danucie  i  Dariuszowi  
Godula,  Sylwii  Kropidłowskiej, Annie  i  Ra-
fałowi  Misztal, Edwardowi  Sielskiemu, 
Sławomirowi Dziobak, Marioli  i Andrzejowi 
Bemka,  Henrykowi  Bemowskiemu,  Hen-
rykowi  Czaji,  Jarosławowi  Bach, właści-
cielom  sklepu  Melan, właścicielom sklepu 
ABC,  a  także  paniom,  które  dbały  o  pełne 
żołądki  naszych  zawodników: Halinie  Det-
laff, Annie  Jaszak, Annie  Fragel, Małgo-
rzacie  Stenka, Barbarze  Rudnickiej.  Podczas  
obozu  nasza  drużyna  rozegrała  następu-
jące  mecze  kontrolne:
“Orzeł”  Choczewo  -  “Gedania”  Gdańsk  2:0,
”Orzeł” Choczewo -  Władysławowo   5:4,  
“Orzeł”  Choczewo  -  Charbrowo       3:3,  
„Orzeł” Choczewo - Wierzchucino        3:1.

Zarząd  LKS  “Orzeł”  Choczewo  dzię-
kuje  Radzie  Sołeckiej  ze  Słajszewa  o  udos-
tępnienie  płyty piłkarskiej.  Chcemy  zazna-
czyć,  że  pomimo  złych  warunków  atmos-
ferycznych  boisko  zawsze  nadaje  się  do  
grania.  Szczególne  podziękowania  należą  
się  panu  Sołtysowi ze  Słajszewa Andrze-
jowi Łuc oraz Henrykowi Zacharewicz  za  
wałowanie  płyty  piłkarskiej.

Po  podsumowaniu  obozu trenerzy  
Waloch Krzysztof  i  Jerzy  Detlaff  oczekują  
lepszych  wyników  naszej  drużyny.

W     lutym  położono  300m2 kostki  
 brukowej na obiektach  klubu.  

Dzięki sponsorom  i  ludziom  popierają-
cych  sport  w  naszej  gminie  ta  inwestycja  
się  udała.  Firma  FABRUK z  Orla  zaspon-
sorowała 300m2  kostki  brukowej i  20  szt.  
betonowych  gazonów do  kwiatów.  Pan 
Witold Jankowski zasponsorował 5  tran-
sportów  żwiru, firma  PHU Lange - 10 wor-
ków  cementu,  pan  Wojciech Porębski  uży-
czył  transportu na  przywóz  kostki  z  Orla  

do  firmy  Hobet,  gdzie  ją  składano.  Pan  
Stanisław  i  Krzysztof  Dawidowscy oraz 
pan Dariusz  Godula dowozili  kostkę  na  
obiekt  klubu,  pan Sławomir  Dziobak   uży-
czył swojego  pracownika  i  służył  pomocą 
fachową.  Ośrodek Wczasowy  “Relaks” 
ze  Zwartowa  służył  siłą  roboczą, pan  Sta-
nisław Murawski  użyczył  przyczepę,  pan  
Jerzy  Czerwionka  i  Leszek  Bobkowski  oraz  
GZGK  za użyczyli transportu.  Posterunek  
Policji  w  Choczewie,  Straż  Gminna, Firma 
Ochroniarska “ARES” oraz GZO  udos-
tępnili  transport  do  przewozu  pracow-
ników. Głównymi  wykonawcami  byli:  pan 
Rafał  Walkowski  i pan  Krzysztof  Waloch, 
a  nad całością  robót  czuwali  panowie  
-  Sławomir  Dziobak  i  Władysław  Sta-
nuch.

Wszystkim,  którzy  przyczynili  się  
do  tej  inwestycji  Zarząd Stowarzyszenia 
LKS „Orzeł” Choczewo składa  gorące  i ser-
deczne  podziękowania.

GMINNE MORSY

Aktywność fizyczna i przemyślany 
sposób odżywiania mogą być 
przyczyną przewlekłego zdrowia 

– taką dewizą kieruje się grupa osób 
naszej gminy, którzy postanowili założyć 
Klub Morsów. Zaczęło się niewinnie – od 
dość luźnej rozmowy, która odbyła się po 
grudniowej sesji Rady Gminy. Oka-zało 
się, że wśród mieszkańców naszej gminy 
jest osoba, która już od dwóch lat zażywa 
kąpieli morskich zimową porą. Jest to 
pan Wiesław Gębka – Sołtys Sołectwa 
Starbienino. Pomysłem tym zaraziły się 
kolejne osoby i tak, w pierwszą niedzielę 
stycznia b.r. na plaży w Lubiatowie spot-
kali się panowie: Wiesław Gębka, Jerzy 
Detlaff, Władysław Stanuch i Władys-
ław Stawicki.  Następnej niedzieli, jeden 
z panów zrezygnował, natomiast przyłą-
czyli się: pan Jan Dettlaff, pan Franciszek 
Fleming oraz pan Andrzej Łuc. I w takim 
gronie nasze gminne morsy spotykają 
się co niedzielę,  na lubiatowskiej plaży
 o godz. 1300. Kąpieli zażywają w slipkach, 
rękawiczkach i butach. W związku                     

WIADOMOŚCI SPORTOWE

KS  “Orzeł”  Choczewo  infor-

do  firm
Stanisław
pan Dar
obiekt  k
czył swo
fachową
ze  Zwar
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Sport, sport
SYMPATYKÓW PIŁKI SIATKOWEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA POWIATOWE MISTRZOSTWA 

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 
W PIŁCE SIATKOWEJ,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 

W DNIU 29 MARCA 2008 ROKU 
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE

ORAZ W HALI LKS ”ORZEŁ” CHOCZEWO
POCZĄTEK ROZGRYWEK O GODZ. 10.00

ORGANIZATORZY

z tym, że nieuchronnie przybywa do nas 
wiosna, zakończenie sezonu kąpieli mor-
sów nastąpi już  w ostatnią niedzielę mar-
ca. Nowy sezon rozpocznie się, gdy 
nadejdzie kolejna zima i temperatura 
powietrza spadnie poniżej zera, wskazany 
byłby też śnieg.

Panowie zgodnie twierdzą, że kąpiele 
hartują, poprawiają krążenie, są zbawienne 
nie tylko dla ciała, ale też i dla ducha, ale 
przede wszystkim jest to dobra zabawa. 

Nasze morsy zapraszają do swego 
grona kolejnych chętnych, przede wszyst-
kim panie, bo na razie jeszcze żadna się 
nie odważyła.  A takie kąpiele  ponoć mają  
również pozytywny wpływ na urodę. 
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ZANIM ZAKOCHASZ SIĘ 
W MUZUŁMANINIE

N ie ma nic złego w tym, że 
 dziewczyna zakochuje się 
 w chłopaku. Nie mam nic 

przeciwko temu, że tym chłopakiem jest 
muzułmanin – przystojny, uprzejmy, miły 
i wspaniały człowiek. Martwi mnie jednak 
to, że prawie zawsze takie zakochanie 
kończy się gorzkim rozczarowaniem 
dziewczyny. Co jest przyczyną tego roz-
czarowania? Brak podstawowej wiedzy 
o mentalności muzułmańskiej.

Ja wiem, że każdy człowiek jest inny. 
Ja wiem, że zakochana dziewczyna widzi 
w swoim wybranku tylko to, co chce 
wiedzieć i zawsze jest przekonana, że „on 
jest wyjątkowy”. Nie zmienia to jednak 
faktu, że spojrzenie człowieka na świat, 
na innych ludzi, na relacje międzyludzkie 
i zachowania społeczne jest ukształtowane 
przez środowisko, w którym się człowiek 
wychował. Pewne schematy, żywe w umys-
łach muzułmańskich, są tak obce naszej 
mentalności, że aż nam się wydają nie-
wiarygodne. Wprost nie możemy uwie-
rzyć, że ktoś naprawdę myśli w takich 
kategoriach i tym straszniejsze czeka nas 
rozczarowanie, kiedy na własnej skórze 
doświadczymy tej inności.

Przede wszystkim musimy wiedzieć, 
że całe życie muzułmanina jest podpo-
rządkowane jego religii – islamowi. Nie jest 
to żadna tajemnica – otwarcie się mówi 
o tym, że islam reguluje nie tylko życie 
duchowe człowieka, ale też wtrąca się 
w życie rodzinne, społeczne,  polityczne 
i ekonomiczne, swoich wyznawców, na-
rzucając im zasady funkcjonowania śred-
niowiecznej pustyni arabskiej jako święte 
nakazy Allaha. Złamanie tych zasad nie 
jest rozpatrywane w kategoriach sumie-
nia, dobra lub zła, jest po prostu karane 
zgodnie z przepisami koranicznymi: zło-
dziejowi naprawdę ucina się rękę, cudzo-
łożnicę naprawdę się kamieniuje, nie-
wiernym naprawdę podcina się gardła, 
wszystko zgodnie z nakazami Koranu.

Dlatego nie wyobrażaj sobie, że Twój 
wybranek-muzułmanin może myśleć ina-
czej niż nakazuje Koran. Myślenie nie-
zgodne z Koranem jest karane. 

Następnie musimy zrozumieć, jak 
Koran postrzega kobietę i jak nakazuje 
ją traktować. Prawdą jest, że rodzina 
w islamie jest najważniejsza i kobieta jest 
tam wysoko ceniona. Przeciętna cena za 
kobietę wynosi kilkanaście tysięcy do-
larów, przy średnich zarobkach w krajach 
arabskich kilkuset dolarów. Kilka tysięcy 

dolarów jest warta kobieta z widoczną 
wadą fizyczną (np. zezowata). Kiedy
muzułmanin chce się ożenić, musi uiścić 
opłatę tej wysokości ojcu lub braciom 
swojej wybranki, na własny koszt zor-
ganizować wesele i obdarować hojnie całą 
rodzinę narzeczonej (zazwyczaj liczną). 
Przy tak wysokiej wartości kobiety staje 
się zrozumiałe, dlaczego rodzina aż do 
przesady dba o zachowanie czystości 
swojej dorastającej córki i dlatego są tak 
często zabójstwa dziewcząt podejrzanych 
o kontakt z chłopakiem. Ojciec i bracia 
muszą przecież udowodnić wszystkim,  
że ich „towar” jest najwyższej jakości. 
Ponadto w przypadku gwałtu w krajach 
islamu nigdy nie szuka się sprawcy, męż-
czyzny, tylko zabija się gwałconą kobietę. 
Dla wszystkich oczywiste jest, że to ona 
go sprowokowała, dlatego to jej należy 
się kara, a nie jemu. Na marginesie tylko 
dodam, że Koran zezwala mężowi nie 
bić żony, jeżeli ona jest pokorna i we 
wszystkim mu posłuszna...

I, w końcu, powinniśmy wiedzieć, 
jak islam postrzega relacje między męż-
czyzną muzułmaninem a kobietą niemu-
zułmanką. Po pierwsze, tylko takie relacje 
są dopuszczalne, absolutnie nie ma mowy 
o relacjach między kobietą muzułmanką 
a mężczyzną „niewiernym”. 

Muzułmanin ma prawo poślubić ko-
bietę niemuzułmankę, a nawet zezwolić 
jej na nieprzyjmowanie islamu, ale i tak 
jest ona traktowana przez niego i przez 
prawo islamu po muzułmańsku: on ma 
prawo ją zdradzić, on ma prawo pojąć 
inną żonę, on ma prawo ją wypędzić lub 
przyjąć z powrotem, on decyduje o lo-
sach ich wspólnych dzieci. Jej zdanie 
w żadnej z tych kwestii się nie liczy, 
a jeżeliby zdecydowała zostać przy swojej 
religii, to nie przysługuje jej również 
prawo przejęcia czegokolwiek z majątku                        
po śmierci męża.

Ale musimy wiedzieć, że muzułmanin 
ma obowiązek zachowania czystości sek-
sualnej. Prawo islamu w tej materii jest 
bardzo elastyczne, dopuszczając mał-
żeństwa na krótki czas - np. na miesiąc, 
tydzień lub nawet na jedną noc. Potem 
następuje legalny rozwód - i grzechu nie 
było. A poza tym w stosunkach z nie-
wiernymi obowiązują dodatkowe zasa-
dy, które wydają się nam nie tyle 
barbarzyńskie, że aż ciężko uwierzyć w 
ich istnienie. Wynikają one jednak jedno-
znacznie z pojęcia din al.-fitra (religia 
„biologiczna”). W myśli tego pojęcia islam 
jest przekazywany również  drogą płcio-
wą! Poprzez stosunek seksualny z ko-
bietą niemuzułmańską muzułmanin czyni 
z niej „nosicielkę islamu”! Przy takim 

podejściu każdy kopulujący z niemuzuł-
manką nabiera znaczenia misyjnego,  
nawet jeśli jest to prostytutka, która bierze 
za to pieniądze. Chwalebne jest również 
zgwałcenie niemuzułmanki, uprowadzenie 
jej lub po prostu namówienia do zabawy 
w łóżku. W relacjach dobrosąsiedzkich 
pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami 
w takich krajach jak Syria, Turcja lub Irak 
(gdzie jeszcze mieszka znaczna liczba 
ludności chrześcijańskiej) istnieje element 
uporczywie pomijany przez wszystkie 
media: gwałcenie chrześcijanek. To sie-
dzi na tyle głęboko w mentalności muzuł-
mańskiej, że żony muzułmanki wręcz 
gardzą swoimi mężami, jeżeli ten nie 
odznaczył się zgwałceniem chociażby 
jednej „niewiernej”.
   Co z tego wszystkiego wynika? Otóż 
spotykasz muzułmanina, który jest w cie-
bie wpatrzony i podnieca się na twój 
widok. Nie łudź się jednak, nie jesteś dla 
niego atrakcyjniejszą od innych kobiet. 
Po prostu u siebie on widzi kobiety tylko 
w towarzystwie mężczyzn (z reguły ich 
ojców lub braci), z chustą na głowie, 
w długich spodniach i długimi rękawami, 
a czasem nawet z zakrytą twarzą. Nic 
więc dziwnego, że każda Europejka 
w dowolnie przyjętym u nas ubraniu (a tym 
bardziej z gołym pępkiem lub głębokim 
dekoltem) wydaje mu się bóstwem seksu. 
Tamte kobiety są dla niego niedostępne 
poza małżeństwem (samo małżeństwo 
jest bardzo kosztowne), a Ciebie może 
namówić, przekupić, omamić albo osta-
tecznie zgwałcić. Gdyby on oszukał ja-
kąś muzułmańską kobietę, musiałby się 
liczyć z możliwością zemsty ze strony jej 
rodziny, a Ty najwyżej sobie popłaczesz 
nad własną głupotą i zniszczonym życiem. 
Za to on wśród swoich zasłynie jako wielki 
misjonarz, szerzący islam wśród naiwnych 
kobiet kafarów, czyli niewiernych.  

Wiem, że zakochanie odbiera czło-
wiekowi rozum. Dlatego proszę o prze-
myślenie tego wszystkiego, zanim się 
zakochasz w muzułmanine.

                                                 Imran  
Artykuł stanowi przedruk z Katolickiego Dwumie-
sięcznika Społecznej Krucjaty Miłości „Miłujcie się!” 
nr 1-2008

ZANIM ZAKOCHASZ SIĘ 
W MUZUŁMANINIE

dolarów jest warta kobieta z widocz
wadą fizyczną (np. zezowata). Kie
muzułmanin chce się ożenić, musi uiśc

Wieści z Parafii Choczewo  

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że odszedł z Naszego grona

wspaniały człowiek,
długoletni, zasłużony działacz PSL

Śp. Wacław Notka

Najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia Rodzinie 

składają koleżanki i koledzy z PSL
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Rekolekcje parafialne w Choczewie 
w tym roku prowadził o. Leszek Mikołaj 
Czyściecki OFM z Wejherowa. Trwały od 
niedzieli 9.03. do środy 12.03. Rekolekcje  
parafialne połączone były ze szkolnymi. 
Młodzież i dzieci pod opieką nauczycieli 
chętnie słuchały nauk o Bogu, który jest 
dobrym Ojcem, przebaczającym odejścia 
i z radością witającym powracające dziec-
ko. Ojciec Leszek swoimi słowami i posta-
wą wprowadził radość i optymizm, wlewał 
w serca otuchę i nadzieję. Zachęcał do pra-
cy nad sobą i rozwoju tych, którzy są przy-
szłością Narodu i Kościoła. Zdziwienie i po-
dziw uczestników wzbudzał „letni” surowy 
ubiór ojca podczas, gdy wielu zebranych 
tęskniło za ciepłą herbatą. Zwieńczeniem 
trudu rekolekcyjnego nawrócenia była spo-
wiedź wielkanocna. Po rekolekcjach zosta-
ły miłe wspomnienia, piosenka i postano-
wienie zgodne z jej słowami: „ Muszę się 
zmienić, zmienić na lepsze ”. 

Ks. January

Rekolekcje parafialne w C
w tym roku prowadził o. Lesze
Czyściecki OFM z Wejherowa. T
niedzieli 9.03. do środy 12.03. R
parafialne połączone były ze s
Młodzież i dzieci pod opieką n
chętnie słuchały nauk o Bogu,

Rekolekcje Wielkopostne 2008r.


