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 Kiedy w Betlejem rodzi się Dziecię, 
   radość przynosi wszystkim na świecie 

Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, 

szczęścia i powodzenia 
Mieszkańcom Gminy Choczewo

         życzą:

     Przewodniczący                W ó j t
          Rady Gminy
      Henryk Domaros                 Jacek Michałowski

XXVII XXVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWOSESJA RADY GMINY CHOCZEWO
RADA GMINY UCHWALIŁA BU-

DŻET NA 2010 ROK

W dniu 18 grudnia 2009 r. odbyła 
się XXVII sesja Rady Gminy 

Choczewo. Obecni byli wszyscy radni.
Pan Wójt w informacji o działalności 

międzysesyjnej mówił o:
– podpisaniu umowy z Państwowym Fun-

duszem Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na przyznanie środków w wy-
sokości około 50 tys. zł na realizację pi-
lotażowego programu UCZEŃ NA WSI 
– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie;

– podpisaniu umowy w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Pomorskiego 
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na przyznanie środków – 4 mln. zł na re-
alizację zadania: Budowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Choczewo;

– rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wy-
konawcy zadania pn. Budowa oczysz-
czalni ścieków w Choczewie”. Wybra-
nym wykonawcą jest Konsorcjum Firm: 
„KORPOS” z Kartuz i „AGH” z Poz-
nania;

– wizycie w naszej gminie Wiceministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Kazi-
mierza Plocke. Pan Plocke odwiedził 
Zespół Szkół w Choczewie, gdzie wrę-
czył sprzęt sportowy dla Uczniowskiego 
Klubu Sportowego zakupiony w ra-
mach realizacji programu SPORT DLA 
WSZYSTKICH;

– spotkaniu w dniu 30 listopada 20090 r. 
w Zespole Szkół w Choczewie poświęco-
nemu opracowywaniu Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego z udziałem 

Lp. Nazwa zadania Planowane 
nak�ady 
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Budowa  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t�ocznej w miejscowo�ci Sasino 
 
Rozbudowa sieci wodoci�gowej Lublewko - 
 Lublewo - Starbienino, ze stacj� SUW w Lublewku 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej Zwartówko-Zwartowo 
-Przebendowo-�elazno w gminie Choczewo 
 
Budowa oczyszczalnia �cieków w miejscowo�ci Choczewo 
 
Przygotowanie dokumentacji technicznej Sieci kanalizacji sanitarnej,  
grawitacyjno-t�ocznej Choczewko-Kurowo-Przebendowo 
 
Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni 
�cieków dla pasa nadmorskiego 
 
Przebudowa mostu w ci�gu drogi nr 1430G w Ciekocinie 
 
Zwi�kszenie atrakcyjno�ci turystyczno-gospodarczej Pobrze�a S�owi�skiego, 
poprzez przebudow� drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowo�ci  
Sasino – do granicy z powiatem l�borskim 
 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Ko�ciuszki w Choczewie polegaj�ca  
na realizacji ci�gów komunikacyjnych, szlaku spacerowego i �cie�ki rowerowej 
 
Przygotowanie studium wykonalno�ci pod budow� Centrum informacji 
turystycznej i kulturalnej wraz z  zapleczem oraz sala multimedialn�,  
konferencyjno-wystawow� 
 
Zakup fotorejestratora dla potrzeb Stra�y Gminnej 
 
Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkó� w Choczewie 
 
Adaptacja pomieszcze� w obiekcie Zespo�u Szkó� w  Choczewie na Gabinet 
Dentystyczny 
 
Opracowanie dokumentacji  „Budowy lokalnej infrastruktury sportowej – hali  
z zapleczem w Choczewie” 
 
Budowa altany wraz z infrastruktur� towarzysz�c�  na  terenie rekreacyjnym  
w Choczewie 
 
Budowa wiaty  na placu rekreacyjno-sportowym w  Kierzkowie 
 
Zakup zestawów  na plac zabaw dla potrzeb mieszka�ców so�ectwa Sasino 
 
Zakup zestawów  na plac zabaw dla potrzeb mieszka�ców so�ectwa Choczewko 
 
Urz�dzenie placu zabaw w so�ectwie Jackowo 
 
Urz�dzenie placu zabaw w so�ectwie Zwartowo 
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 Ogó�em 8.142.326 

posła na Sejm RP –pana Jerzego Budnika;
- podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem 

Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. 
w Czarnówku na bezpłatny odbiór z Gminy 
Choczewo odpadów segregowanych (pla-
stik i szkło).

Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu ma-
jącym na celu promocję budowy elektrowni 
jądrowej na Pomorzu zorganizowanym przez 
Gminę Gniewino. Uczestniczący w nim m.in. 
przedstawiciele gmin z Hiszpanii, Holandii, 
Węgier mówili o wpływie elektrowni jądro-
wych na sytuację ich gmin.

Podjęto uchwały:
1. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 

rok (budżet 2009 r. zamykamy dochodami 
w wysokości 18.800.861 zł i wydatkami 
w wysokości 19.763.029 zł);

2. w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej 
Powiatowi Wejherowskiemu na realizację 
zadania odnowy nawierzchni drogi po-
wiatowej Nr 1427G przebiegającej przez 
Gminę Choczewo (450 tys. zł na odnowę 
nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 
Osetnik-Sasino);

3. w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej 
Powiatowi Wejherowskiemu na realizację 
zadania przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1430G przebiegającej przez 
Gminę Choczewo (100 tys. zł na przebudo-
wę mostu w Ciekocinie);

4. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2010r (podjęcie uchwały poprzedziło 
odczytanie przez panią Skarbnik uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku opiniującej uchwałę budżetową; usta-
lono dochody w wysokości 20.285.500 zł; 
wydatki w wysokości 24.786.000 zł, 
w tym: wydatki bieżące 16.643.674 zł 
i wydatki inwestycyjne 8.142.326 zł na za-
dania:
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W ramach środków bieżących na remonty dróg zaplanowano m.in. dofi nansowanie 
dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 450 tys. zł na odnowę nawierzchni drogi 
powiatowej na odcinku 2,5 km na odcinku Osetnik-Sasino.

Z rezerwy budżetowej przewidziano środki na remont drogi Lubiatowo-Kopalino.
Zabezpieczono środki na realizację wniosków w 2010 r. złożonych przez Sołectwa 

z tzw. funduszy soleckich na zadania:

SO�ECTWO WYSOKO�� 
�RODKÓW 

PRZEZNACZENIE 

Borkowo 9 523z� Ogrodzenie i przygotowanie terenu pod ma�� infrastruktur� 
oraz posadowienie elementów ma�ej infrastruktury. 

15 809z� Ogó�em 
3 000z� Wykonanie altany. 
7 230z� Zakup hu�tawek na plac zabaw. 
3 400z� Zakup kosiarek spalinowych. 

Choczewko 

2 179z� Zakup materia�u na ogrodzenie boisk. 

Choczewo 42 922z� Budowa altany wraz z infrastruktura towarzysz�c�. 

14 406z� Ogó�em 
4 000z� Budowa wiaty autobusowej. Ciekocino 

10 406z� Budowa chodnika. 

Go�ci�cino 6 879z� Zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszka�ców wsi. 

11 924z� Ogó�em 
3 000z� Przy��cze wodne. 
3 000z� Przy��cze elektryczne. 

Jackowo 

5 924z� Urz�dzenie placu zabaw. 
18 480z� Ogó�em 
8 000z� Zakup materia�u na wykonanie wiaty. 
1 000z� Uprz�tni�cie terenu wokó� wiaty. 
1 500z� Zakup kraty metalowej. 

Kierzkowo 

7 980z� Zakup kostki brukowej. 
14 757z� Ogó�em 

8 00z� Wykonanie przy��cza energetycznego na boisku so�eckim 
(m.in. monta� licznika). Kopalino 

13 957z� Budowa chodnika w so�ectwie. 

��towo 14 919z� Budowa chodnika z kostki w centrum wsi 	�towo. 

18 264z� Ogó�em 
12 000z� Plac zabaw dla dzieci. Sasino 
6 264z� Odnowienie elewacji budynku po by�ej szkole. 
14 217z� Ogó�em 
8 000z� Modernizacja boiska. S�ajkowo 
6 217z� Naprawa dachu �wietlicy. 

S�ajszewo 11 816z� Budowa chodnika w miejscowo�ci Biebrowo. 

17 428z� Ogó�em 

11 000z� Budowa chodnika (zakup kostki i obrze�y)  
w Lublewie L�b. Starbienino 

6 428z� Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe w 
Lublewie L�b. 

20 530z� Ogó�em 

10 000z� Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w 
Zwartówku. Zwartówko 

10 530z� Budowa chodnika w Zwartowie. 

5. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Rybackie enklawy” we wsi 
Lublewo w gminie Choczewo; 

6. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 217/1 i 217/2 
we wsi Sasino w gminie Choczewo;

7. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 64/25 w 
Choczewku w gminie Choczewo; 

8. w sprawie odstąpienia od sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Cegielnia III”, obręb 
ewidencyjny Sasino, Gmina Chocze-
wo; 

9. w sprawie ustalenia stawek czynszów 
dzierżawnych na terenie Gminy Cho-
czewo (ustalono stawki czynszu dzier-
żawnego za dzierżawę gruntów na cele 
produkcji rolnej:
a) za grunty orne i użytki zielone stawki 

za 1 ha w stosunku rocznym wyno-
szą:

b) za grunty rolne klasy V, VI i VI z:

Lp. Wyszczególnienie Roczny czynsz wyra�ony  
w dt �yta od 1 ha gruntu 

1. Grunty orne  
    za klas� II 3,45 
    za klas� IIIa 3,09 
    za klas� IIIb 2,58 
    za klas� IVa 2,10 
    za klas� IVb 1,56 
2. U�ytki zielone  
 w tym za klas� II 3,09 
           za klas� III 2,40 
           za klas� IV 1,74 

Lp. Wyszczególnienie Roczny czynsz 
dzier�awny za 1 ha gruntu 

    za klas� V 50 z� 
    za klas� VI 45 z� 
    za klas� VIz 40 z� 

oraz stawkę czynszu za dzierżawę 1m2 
gruntów stanowiących własność Gminy 
Choczewo za grunty przeznaczone pod 
ogródki przydomowe 0,10 zł rocznie);
10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Cho-

ciąg dalszy na następnej stronie
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W punkcie „Dyskusja i wolne wnioski” pan Wójt zaprosił do udziału w akcji oddawania krwi, która zaplanowana jest na 28.01.2010r.  
Po sesji odbyło się spotkanie opłatkowe z częścią artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Choczewie.

Zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy Choczewo www.choczewo.com.pl, gdzie 
udostępnione są wszystkie uchwały.

SSPOTKANIE  Z  POSŁEM JERZYM  BUDNIKIEMPOTKANIE  Z  POSŁEM JERZYM  BUDNIKIEM

czewo (niezabudowana nieruchomość 
położona przy Urzędzie Gminy z prze-
znaczeniem pod inwestycję polegającą 
na budowie budynku usługowego – 
usługi bankowe);

11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
na rzecz użytkownika wieczystego 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Choczewo (nieruchomość 
położona w obrębie Jackowo);

12. w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy nieodpłatnego prze-
niesienia przez Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska” w Choczewie 
na rzecz Gminy Choczewo prawa 
użytkowania wieczystego; 

13. w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie 
Choczewo; 

14. w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2010-2012. 

W ostatnim dniu listopada, go-
ściliśmy w Choczewie Posła 

na Sejm RP, pana Jerzego Budnika. 
Gospodarzem był radny Rady Powiatu 
Wejherowskiego pan Wacław Seweryn, 
a w spotkaniu uczestniczyli również: pan 
Władysław Hirsch – Kierownik Biura Re-
jonowego ARiMR w Wejherowie, pan 
Wojciech Trybowski – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wejherowie, Przewodni-
czący Rady Gminy pan Henryk Domaros, 
Wójt Gminy pan Jacek Michałowski Za-
stępca Wójta Gminy pan Kazimierz Kowa-
lewski oraz mieszkańcy naszej gminy. Pan 
Jerzy Budnik, jako przedstawiciel obecnie 
rządzącej koalicji, dokonał podsumowania 
minionych 2 lat rządów PO-PSL. Podkre-
ślił, że jest to koalicja zgodna i bardzo 
konstruktywna. Nastąpiło uspokojenie 
atmosfery w kraju, choć nadal jest wie-
le problemów i spraw do załatwienia. 
Do sukcesów zaliczyć należy wzrost auto-
rytetu Polski na arenie międzynarodowej, 
a także fakt, iż udało się poprawić relacje 
z Moskwą i Berlinem. Wynegocjowano 
również bardzo korzystny pakiet ener-
getyczno-ekologiczny (CO2), w wyniku 
którego Polska otrzymywać będzie po kil-

kanaście milionów €. Aż 40% budżetu Unii 
przeznaczanych jest na wspólną politykę 
rolną, w tym na różnego rodzaju dotacje 
dla rolników. Jedną z najważniejszych tek 
w „rządzie” UE tekę komisarza d/s budżetu 
otrzymał pan Janusz Lewandowski – wy-
bitny ekonomista i wielki autorytet, który 
obiecał wspierać działania rządu polskiego 
w wynegocjowaniu środków dla Polski 

na kolejne lata. Działania obecnego rządu 
zaowocowały również wycofaniem wojsk 
z Iraku, wprowadzeniem emerytur pomo-
stowych, programu budowy dróg lokal-
nych i boisk, likwidacją poboru – na wzór 
innych krajów UE, będzie tylko armia 
zawodowa. Dzięki mądrej, pozbawionej 
populizmu polityce, udało się skutecznie 
przetrwać światowy kryzys – przyrost PKB 

ciąg dalszy na następnej stronie
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- PREZENT DLA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„GOL” W CHOCZEWIE

30.11.2009r. odwiedził naszą gminę wyjątkowy gość – choć dobrze znany 
miaszkańcom naszej gminy - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi pan Ka-

zimierz Plocke. W Zespole Szkół w Choczewie odbyło się spotkanie z wiceministrem, 
w którym uczestniczyli: Wójt Gminy pan Jacek Michałowski, Zastępca Wójta pan 
Kazimierz Kowalewski, Przewodniczący Rady Gminy pan Henryk Domaros, Dyrekcja 
szkoły, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół. Historię związaną z powstaniem 
i działalnością UKS „Gol” Choczewo przedstawił jego prezes pan Henryk Rynko. Na-

w III kwartale tego roku wyniósł w naszym 
kraju 1,7%. Wyróżniamy się na tle innych 
krajów, a minister Rostowski uznany został 
za najlepszego ministra fi nansów w Euro-
pie Środkowej. Szansę na rozwój stwarza 
również uzyskanie przez Polskę i Ukrainę 
możliwości zorganizowania EURO 2012. 
Do porażek obecnej koalicji zaliczyć jed-
nak należy brak reformy służby zdrowia. 
Nie udało się także uratować przemysłu 
stoczniowego, choć nie tylko obecny rząd 
jest temu winny. Nie powiodła się także 
reforma i odpolitycznienie mediów oraz 
wprowadzenie okręgów jednomandato-
wych w wyborach do Sejmu RP.

W trakcie spotkania pan Władysław 
Hirsch przybliżył zagadnienia, jakimi zaj-
muje się na co dzień wejherowskie biuro 
ARiMR. Omówił, ilu rolników i innych 
benefi cjentów w ostatnich latach skorzy-
stało ze środków pomocowych – dopłat 
bezpośrednich, programów rolno-środo-

problemów stwarza w tym wypadku jed-
nak fakt, iż część infrastruktury należy 
wybudować na terenach leśnych – uzgod-
nienia z tym związane były procesem dłu-
gotrwałym.

W trakcie dyskusji poruszono z kolei 
problem nieefektywnej pracy Komisji 
„Przyjazne Państwo”, kwestię ewentual-
nych zmian w Konstytucji RP, temat loka-
lizacji elektrowni atomowej w sąsiedztwie 
Lubiatowa oraz budowy elektrowni wia-
trowych na terenie gminy. Padło również 
decydujące pytanie o kierunki dalszego 
rozwoju naszej gminy, regionu, a także 
kraju. I choć pan poseł Budnik miał ze sobą 
dokument pn. „Strategia Rozwoju Kraju”, 
to spotkanie w Choczewie, podobnie, 
jak szereg innych spotkań z wyborcami, 
a także zebrania wiejskie, zwoływane 
było po to, by społeczność lokalna miała 
możliwość przekazania swoich uwag i pro-
pozycji przedstawicielom władz różnego 
szczebla, a w konsekwencji, by można 
było udzielić odpowiedzi na to niezwykle 
ważne dla wszystkich pytanie.

stępnie głos zabrał pan Wójt, który przy-
bliżył społeczności szkolnej okoliczności 
spotkania. Poseł pan Kazimierz Plocke 
wręczył uczniom – przedstawicielom UKS 
„Gol”, sprzęt sportowy o wartości 4 tys. 
złotych, który został zakupiony w ramach 
realizacji wspólnego programu czterech 
resortów: rolnictwa, sportu, zdrowia 
i spraw wewnętrznych. Program nazwano 
„Sport dla wszystkich”, a jego celem jest 
przeciwdziałanie, poprzez sport, agresji 
i patologii wśród dzieci i młodzieży. 
Na zakończenie spotkania przedstawi-
ciele młodzieży szkolnej wyrazili swoją 
wdzięczność, wręczając Wiceministrowi 
podziękowanie i kwiaty oraz życząc po-
myślności w dalszej pracy. Chór szkolny 
pięknie odśpiewał kilka piosenek. Jak się 
później okazało, zrobił na panu Kazimierzu 
Plocke olbrzymie wrażenie. 

UKS „GOL”

wiskowych czy środków przeznaczonych 
na poprawę jakości życia na wsi (wydatki 
infrastrukturalne). Z kolei Wójt Gminy pan 
Jacek Michałowski przypomniał, iż Gmina 
Choczewo również korzysta ze środków 
unijnych – w tym roku udało się uzyskać 
dofi nansowanie na realizację aż 4 projek-
tów na niebagatelną, jak na warunki naszej 
gminy, kwotę ponad 8 mln zł. Obecnie 
oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu 
w ramach RPO, do którego złożony został 
projekt budowy nowego gabinetu stomato-
logicznego w Choczewie. Skumulowanie 
się aż tylu zadań w tym roku wynika z fak-
tu, iż konkursy na pozyskanie środków 
unijnych ogłoszone zostały, praktycznie 
jeden po drugim, właśnie w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy. Instytucje wdrażające 
nie miały wcześniej możliwości podjęcia 
działań w tym zakresie z powodu braku 
rozporządzeń wykonawczych do ustaw.

Zamierzenia inwestycyjne w naszej 
gminie na lata następne obejmują: skana-
lizowanie pasa nadmorskiego i budowa 
oczyszczalni dla tamtego terenu. Wiele 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPOTKANIE Z POS£EM...

- PREZENT DLA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
GOL” W CHOCZEWIE

WWIZYTA WICEMINISTRA ROLNICTWA IZYTA WICEMINISTRA ROLNICTWA 
KAZIMIERZA PLOCKE KAZIMIERZA PLOCKE 
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Ostatnie dwa lata były okresem przygotowania projektów 
i wniosków o ich dofi nansowanie z funduszy pomocowych. 

Fundusze pomocowe maja charakter cykliczny. Obecny okres realiza-
cji projektów to lata 2007 – 2013. Pierwsze konkursy były ogłoszone 
w 2008r. poniżej zamieszczamy zestawienie konkursów, w których 
uczestniczyliśmy, terminów ich rozstrzygnięcia, wynik, planowany 
termin realizacji wnioskowanych projektów.

Wszystkie powyższe projekty wymagały przygotowania 
stosownej, obszernej dokumentacji w terminach wynikających 
z harmonogramu ogłaszania poszczególnych konkursów. Jak 
widać, okres od złożenia wniosku do decyzji o jego ostatecznej 
akceptacji niejednokrotnie trwa ok. 1 roku. Zasady udzielania 
pomocy fi nansowej wymagają, aby umowy z wykonawcami 
były zawierane po zawarciu stosownej umowy z instytucją 
wdrażającą program lub po złożeniu wniosku. Aby zapewnić 
fi nansowanie realizacji projektów dla Gminy Choczewo ko-
rzystne jest realizowanie zadań, dla których dofi nansowanie 
jest zapewnione.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, z których cześć 
obecnie jest już realizowana, są też realizowane projekty w ca-
łości fi nansowane z budżetu Gminy Choczewo, które z uwagi 
na niezbędne terminy ich realizacji bądź inne przeszkody 
formalne (uzyskane pozwolenie na budowę nie uwzględniało 
obecnych przepisów dotyczących przeprowadzania procedur 
oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zawarte 
w dokumentacji technicznej mogły ulec przedawnieniu co wią-
że się z opracowywaniem nowej dokumentacji projektowej 
i ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów dodatkowych oraz 
odroczeniem w czasie terminu rozpoczęcia realizacji projek-
tu) nie mogły być wnioskowane o dofi nansowanie według 
ustalonych przez instytucje wdrażające harmonogramów 
konkursów.

Projektem, którego realizację rzeczową zakończono jest 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sasino.” In-

 
Lp. Nazwa konkursu 

 
Tytu� projektu 
zg�oszonego            
do konkursu. 

Data z�o�enia 
wniosku 

Warto�� inwestycji i 
poziom ich 

dofinansowania 

Termin 
podpisania 
umowy na 
dofinan-
sowanie. 

Termin 
podpisania 

umowy       
z wyko-
nawc� 

1. Regionalny 
Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Pomorskiego 
Poddzia�anie – 
8.1.1.                     
– Lokalna 
infrastruktura 
drogowa. 

Zwi�kszenie 
atrakcyjno�ci 
turystyczno – 
gospodarczej 
Pobrze�a 
S�owi�skiego, poprzez 
przebudow� drogi 
powiatowej                
w Gminie Choczewo 
w miejscowo�ci 
Sasino - do granicy z 
powiatem l�borskim.” 

18.07.2008r.  
- warto�� kosztorysowa 
inwestycji  
4 745 862,33 z� brutto 
 
 
- dofinansowanie 
projektu na poziomie 52 
% kosztów 
kwalifikowanych,             
tj. do kwoty 
2 467 848,41 z� 

31.08.2009r. 15.10.2009 

2. Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 
dzia�anie: 
Odnowa i rozwój 
wsi. 

Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej 
ulicy Ko�ciuszki 
polegaj�ca na 
realizacji ci�gów 
Choczewie 
Komunikacyjnych: 
szlaku spacerowego i 
�cie�ki rowerowej”  

27.03.2009r.  
- warto�� inwestycji  
1 472 808,57 brutto 
(przed przetargiem) 
 
 
- dofinansowanie 
projektu   w wysoko�ci   
500 000 z�  

31.08.2009r. II Kwarta� 
2010r. 

3.  Regionalny 
Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Pomorskiego 
Poddzia�anie – 
8.1.2.1 – Lokalna 
infrastruktura 
wspieraj�ca 
rozwój 
gospodarczy. 

Budowa centrum 
informacji turystycznej   
i kulturalnej                
z zapleczem oraz sal� 
konferencyjno- – 
wystawow�               
w Choczewie 

01.04.2009r.  
- warto�� inwestycji 
969 398,92 z� brutto 
(przed przetargiem) 
 
- dofinansowanie 
projektu na poziomie  
84 % kosztów,  
tj. do  kwoty  
811 775,09 z� 

02.11.2009r. I kwarta� 
2010r. 

4. a) Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 
dzia�anie: 
Podstawowe 
us�ugi dla 
ludno�ci 
 
b) Wojewódzki 
Fundusz ochrony 
	rodowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Gda�sku – 
Wniosek o 
po�yczk� 
preferencyjn� 

Rozbudowa                i 
modernizacja 
oczyszczalni �cieków 
w Choczewie 

29.06.2009r.  
- warto�� inwestycji – 
6 098 489,07 z� brutto 
(po przetargu) 
 
a) dofinansowanie 
projektu na poziomie  
75 % kosztów, tj. do 
kwoty 3 999 999,00 
 
b) uzyskano 
potwierdzenie 
udzielenia po�yczki   
w kwocie  
2 000 000 z� 

16.12.2009r. 10.12.2009r
. 

5. Regionalny 
Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Pomorskiego 
Poddzia�anie – 
9.2. – Lokalna 
infrastruktura 
zdrowia. 

Przebudowa wraz ze 
zmian� sposobu 
u�ytkowania cz��ci 
budynku szko�y na 
gabinet 
stomatologiczny           
w Choczewie. 

20.11.2009r.  
- warto�� inwestycji – 
 331 640,01 z� brutto 
(przed przetargiem) 
- wniosek w trakcie 
rozpatrywania, 
wnioskowana kwota 
dofinansowania 
281 894,00,  
co stanowi 85%  
 

 III kwarta� 
2010r. 

6. Agencja 
Nieruchomo�ci 
Rolnych Skarbu 
Pa�stwa Oddzia� 
Terenowy w 
Gda�sku z 
siedziba w 
Pruszczu 
Gda�skim 
- Program 
dofinansowania 
remontu 
przekazanej 
infrastruktury 
komunalnej.  

Rozbudowa sieci 
wodoci�gowej 
Lublewko – Lublewo – 
Starbienino, ze stacj� 
uzdatniania wody           
w miejscowo�ci 
Lublewko, Gm. 
Choczewo. 

10.07.2009r.  
- warto�� inwestycji – 
1 124 142, 48 z� brutto 
(po przetargu) 
 
 
- dofinansowanie            
w kwocie 300 000 z� 

25.09.2009r. 09.11.2009r
. 

7. Urz�d 
Marsza�kowski 
Województwa 
Pomorskiego 
Departament 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich i 
Ochrony 
	rodowiska 

Remont dróg 
gruntowych 
dojazdowych do pól 
rolniczych na terenie 
Gminy Choczewo. 

02.10.2008r. - warto�� inwestycji – 
80 000 z� brutto 
(po przetargu) 
 
- dofinansowanie             
w wysoko�ci                
50 000 z� 

03.09.2009r. 12.10.2009r
. 

8. Starostwo 
Powiatowe w 
Wejherowie 
Wydzia� Ochrony 
	rodowiska -  

Dofinansowanie 
programu selektywnej 
zbiórki odpadów na 
terenie Gminy 
Choczewo 

29.01.2008r. - warto�� inwestycji –  
40 000 z� brutto 
 
- dofinansowanie 
zakupu dodatkowych 
pojemników w 
wysoko�ci 40 000 z� 

07.04.2009r. 31.07.2009r
. 

były okresem przygotowania projektów 
dofi nansowanie z funduszy pomocowych. 
h k kli Ob k li

IINWESTYCJE GMINY CHOCZEWONWESTYCJE GMINY CHOCZEWO

W dniu 16.12.2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
miało miejsce popisanie umowy na dofi nansowanie realizacji pro-
jektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Choczewie” W imieniu samorządu Województwa Pomorskiego 
umowę popisał Marszałek Województwa pan Jan Kozłowski, nato-
miast w imieniu Gminy Choczewo – Wójt Gminy pan Jacek Micha-
łowski oraz Skarbnik Gminy pani Grażyna Sibiga. ciąg dalszy na następnej stronie
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westycja, choć nie umożliwia jeszcze podłączenia budynków, 
została zrealizowana wyprzedzająco. W najbliższej przyszłości, 
gdy będzie budowana sieć kanalizacyjna dla pasa nadmorskiego 
nie będzie potrzeby rozkopywania centrum miejscowości Sa-
sino. Jak już wspomniano roboty zostały zakończone. Wartość 
wykonanych prac wg. umowy to 697 026,33 zł brutto.

Zakończono również prace związane z budową kolektora 
głównego kanalizacji deszczowej w miejscowości Sasino, które 
wykonane zostały w ramach realizacji projektu przebudowy 
drogi. Obecnie trwają prace związane z budową chodników. 

Prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sa-
nitarnej Zwartówko – Zwartowo – Przebendowo – Żelazno. 
Wykonano kolektor tłoczny na odcinku Zwartowo-Żelazno 
oraz kanalizację grawitacyjną w miejscowości Przebendowo. 
Obecnie trwają prace montażowe związane z wyposażeniem 
i uruchomieniem tłoczni ścieków w miejscowości Zwartowo. 
Jest to nowoczesna zamknięta technologia przetłaczania ście-
ków. Zasadnicza różnica w stosunku do technologii tradycyjnej 
polega na tym, że komora przepompowni jest sucha, ścieki 
są przepompowywane z zamkniętego stalowego zbiornika, 
który jest zlokalizowany w studni pompowni. Serwisowanie 
tłoczni jest mniej uciążliwe, kontakt ze ściekami mają jedynie 
wirniki pomp. Dodatkowym atutem tłoczni jest ich większa 
sprawność funkcjonowania, pozwalają na tłoczenie ścieków 
na znaczne odległości przy zastosowaniu pomp niższej mocy 
niż w przepompowniach tradycyjnych. Wiąże się to z zmniej-
szonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Koszt zaku-
pu tego rodzaju urządzeń jest wyższy o ok. 40% od rozwiązań 

tradycyjnych. Stosowanie tego rozwiązania jest uzasadnione w tzw. 
przepompowniach węzłowych, przepompowujących ścieki od dużej 
ilości mieszkańców, jak to ma właśnie miejsce w miejscowości 
Zwartowo. Docelowo do przepompowni w miejscowości Zwartowo 
w roku 2010 będą trafi ały również ścieki z miejscowości Zwartówko. 
Łączna wartość projektu to 1 804 380,00 zł brutto. (

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Lublewko – Lublewo – 
Starbienino, ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Lublewko. 
Jeszcze w roku 2009 wykonano sieci przesyłowe pomiędzy tymi 
miejscowościami. Na chwilę obecną ujecie wody w miejscowości 
Lublewo jest własnością spółki prowadzącej działalność na terenie 
gospodarstwa, natomiast ujęcie w miejscowości Starbienino jest 
własnością Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Woda, która 
jest dostarczana z tych ujęć nie spełnia obowiązujących norm pod 
względem zawartości żelaza. Wskaźnik ten nie wpływa na przydat-
ność wody do spożycia, wpływa jednak na awaryjność nowoczesnej 
armatury sanitarnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminy 
mają obowiązek dostarczać wodę dla mieszkańców o odpowiednich 
parametrach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody o odpo-
wiedniej jakości dla mieszkańców miejscowości Lublewo, Lublewko 
oraz Starbienino władze Gminy Choczewo podjęły w roku 2006 
roku decyzję o przygotowaniu dokumentacji stacji wodociągowej 
w miejscowości Lublewko wraz z siecią wodociągową. Po prze-
prowadzonej procedurze przetargowej ostateczna wartość projektu 
wynosi 1 124 142,48 zł brutto. Planowany termin zakończenia 
realizacji projektu to 2010r. Projekt jest dofi nansowany przez ANR 
OT w Gdańsku w kwocie 300 000 zł. 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE GMINY CHOCZEWO
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– POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE 

GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE – OBSZAR A

Od września 2007r. realizowany jest program w ramach którego rodzice oraz pełnoletni uczniowie – mieszkańcy Gminy 
Choczewo, mają możliwość składania wniosków o dofi nansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A programu „Uczeń 

na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. 
Program ten realizowany jest ze środków PFRON i skierowany do uczniów niepełnosprawnych, którzy posiadają ważne orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole 
ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych), a ich dochód miesięczny (w tym roku) nie przekracza 1.531,20 zł brutto 
na osobę w rodzinie.

Na podstawie 24 wniosków złożonych do dnia 30 września 2009r. do Gminnego Zespołu Oświaty, Gmina Choczewo wystąpiła 
do Pomorskiego Oddziału PFRON o przyznanie kwoty 60.475,- zł na realizację ww. programu. W odpowiedzi na dofi nansowanie 
kosztów kształcenia uczniów niepełnosprawnych przyznano kwotę 49.395,- zł, w tym na obsługę programu 1204,- zł. Zmniejszona 
kwota dofi nansowania wynika z ograniczonej wysokości limitu środków fi nansowych przyznanych Pomorskiemu Oddziałowi PFRON 
na całość zadań realizowanych w województwie pomorskim, aczkolwiek są to i tak większe środki, niż przyznane w roku biegłym.

W dniu 8 grudnia 2009 r. w Pomorskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, 
Wójt Gminy Pan Jacek Michałowski wraz ze Skarbnikiem Panią Grażyną Sibigą podpisali umowę na na realizację programu w okre-
sie od 1 września 2009 do 31 lipca 2010 r. Po dokonaniu podziału przyznanych środków przez Komisję działającą przy Gminnym 
Zespole Oświaty, do dnia 31 grudnia 2009r. zostaną przygotowane i podpisane umowy z każdym z wnioskodawców.

Informacje na temat programu „Uczeń na wsi” można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty w Choczewie, ul. Kusocińskiego 
5, tel. 58 572 39 45 lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl /programy PFRON/uczeń na wsi/.
       Eugenia Grudzińska

W mijającym roku w ramach działań 
inwestycyjnych zrealizowano również:
– remont chodnika na ul. Pierwszych 

Osadników Choczewie – na odcinku 
od skrzyżowania

z ul. Kusocińskiego do parkingu przy 
Ośrodku Zdrowia,

– remont i dobudowa chodnika na ul. Puc-
kiej w Choczewie,

– budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą 
przystankową w miejscowości Lubia-
towo,

– remont drogi gruntowej dojazdowej do pól tj, wyrównanie i poszerzenie, karczowanie 
drzew oraz wykonanie dwóch przepustów drogowych na odcinku Biebrowo – Kopa-
lino.

Ponadto ze środków budżetu Gminy Choczewo:
– dofi nansowano w wysokości 50% kosztów remont odcinka drogi powiatowej Żelazno 

– Lębork,
– dofi nansowano w wysokości 50% kosztów remont odcinka drogi powiatowej Łętowo 

– Bolszewo,
– dofi nansowano w wysokości 50% kosztów remont i poszerzenie odcinka drogi po-

wiatowej
Choczewo – Kierzkowo.

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku stanowiły łącznie 32,45% wydatków budżetu 
gminy, natomiast wydatki zaplanowane na rok 2010 (w/g Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego) stanowią ok. 34,17% przyszłorocznego budżetu.

19 listopada 2009 roku w Ośrodku 
Doskonalenia Kadr SW „Re-

laks” w Zwartowie odbyło się spotkanie 
poświęcone współpracy sektora prywat-
nego z samorządem lokalnym. Na zapro-
szenie Wójta Gminy Choczewo pana Jacka 
Michałowskiego na spotkanie przybyło 
kilkadziesiąt osób – przedstawicieli sektora 
prywatnego z terenu gminy. Rozpoczęło się 
od złożenia podziękowań pani Krystynie 
Karpińskiej za przedstawienie w bardzo 
ciekawy sposób historii Choczewa w pu-
blikacji pt. „Choczewo z herbem w tle”. 
Jest to niezwykle cenna książka, zarówno 
historycznie, jak i ze względu na promocję 
gminy. Następnie pan Wójt podziękował 
właścicielom punktów handlowych, w któ-
rych w sezonie letnim prowadzona była 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE GMINY CHOCZEWO

ciąg dalszy na następnej stronie

SZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE
KIE ORAZ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE – OBSZAR A

„Uczeń na wsi”„Uczeń na wsi”

da 2009 roku w Ośrodku 
nalenia Kadr SW „Re-

CCZWARTKOWE SPOTKANIE BIZNESOWEZWARTKOWE SPOTKANIE BIZNESOWE



Wieści Choczewskie Nr 12 (118)  GRUDZIEŃ 2009 s. 9

dystrybucja monety lokalnej 7 Stilo – panu 
Jerzemu Czerwionce, państwu Mirosławie 
i Eugeniuszowi Langa, panu Waldemarowi 
Lange, państwu Iwonie i Andrzejowi Maj-
tacz oraz panu Wojciechowi Porębskiemu. 
Z kolei do pani Elżbiety Piotrowiak skie-
rowane zostały podziękowania za pomoc 
w organizacji i uatrakcyjnienie festynu 
pn. „Las i łowy”, jaki odbył się w ostatnią 
sobotę lipca w Choczewie. Ale spotkanie 
to miało przede wszystkim na celu zło-
żenie podziękowań wszystkim, którzy 
od lat włączają się w działania samorządu 
udzielając mu wsparcia. To właśnie dzięki 
hojności przedstawicieli sektora prywatne-
go, Gmina Choczewo co roku przekazuje 
pieniądze na badania mammografi czne ko-
biet, z których bezpłatnie skorzystało do tej 
pory kilkaset mieszkanek naszej gminy. 
Ale takich jest więcej – z hojności dar-
czyńców korzystają też szkoły, mieszkańcy 
poszczególnych sołectw, choczewski ośro-
dek zdrowia. Podkreślić należy, iż właśnie 
dzięki prowadzonej tutaj działalności oraz 
inwestowaniu w jej dalszy rozwój Gmina 
Choczewo wciąż się zmienia, pięknieje. 
Pojawiają się nowe obiekty, zagospodaro-
wywane są nowe tereny. Również dzięki 
podatkom, jakie wpływają do budżetu 
gminy, możliwe jest podejmowanie sze-
regu inwestycji – prowadzona jest wielo-
milionowa inwestycja przebudowy drogi 
powiatowej – od Ciekocina aż do granicy 
z Powiatem Lęborskim. Ruszyły też prace 
związane z budową wodociągu i stacji 
uzdatniania wody dla Lublewa, Lublewka 
i Starbienina. Kryzys gospodarczy korzyst-
nie wpłynął na tegoroczne przetargi – fi rmy 
oferowały realizację inwestycji prawie 

po kosztach własnych. Ta tendencja już się 
zmienia. W ostatnim przetargu ofertowym 
na rozbudowę i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Choczewie, na 6 ofert tylko 1 
mieściła się w wartości kosztorysowej. 
W przyszłym roku podjętych zostanie 
jeszcze kilka kolejnych, ważnych dla 
mieszkańców naszej gminy, inwestycji – 
budowa centrum informacji turystycznej 
w Choczewie w prawie 85% dofi nanso-
wana ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz przebudowa ulicy Ko-
ściuszki w Choczewie – na tę inwestycję 
gmina otrzyma 500 000 zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prowadze-
nie tak wielu inwestycji jest możliwe m.in. 
dzięki oszczędnej gospodarce fi nansowej – 
dotychczasowe zadłużenie gminy stanowi 
tylko 14% dochodów gminy. Dzięki temu 
wciąż istnieje możliwość zaciągnięcia 

kredytów i pożyczek na sfinansowanie 
obecnych zamierzeń.

W trakcie spotkania pan Wójt odniósł 
się również do tematu propozycji loka-
lizacji elektrowni atomowej na terenach 
nadmorskich w Lubiatowie. Temat ten, 
choć wywołany kilka miesięcy temu, nie 
jest nowy – już w latach 60-tych przygoto-
wano dokumentację, gdzie jako najlepszą 
lokalizację wskazano właśnie Lubiatowo. 
Należy spokojnie i bez emocji rozważyć 
wszelkie „za” i „przeciw”, przeanalizować 
ewentualne zagrożenia i niewątpliwe zy-
ski (kilkumilionowe wpływy do budżetu 
gminy, rozbudowana infrastruktura komu-
nikacyjna, miejsca pracy, itp.). Pierwsze 
spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Ko-
palino-Lubiatowo już się odbyło. Miała 
tam miejsce bardzo rzeczowa dyskusja, 
w wyniku której większość obecnych 
przychylne odniosła się do tej propozy-
cji. Ostateczna lokalizacja elektrowni 
atomowej wskazana zostanie w ciągu 
najbliższych 3 lat. Decyzję podejmie Sejm 
RP i nie wiadomo, czy opinia społeczna 
będzie miała na to jakikolwiek wpływ, 
aczkolwiek temat ten na pewno stanowić 
będzie przedmiot debaty społecznej miesz-
kańców naszej gminy. Debacie społecznej 
poddana zostanie także kwestia wytyczenia 
kierunków dalszego rozwoju gminy. Ale 
omówienie tej sprawy na dzisiejszym spo-
tkaniu było o tyle istotne, by móc zapoznać 
się z opinią przedstawicieli sektora gospo-
darczego odnośnie wpływu inwestycji bu-
dowy elektrowni na ich dalszą działalność. 
Dziękując za dotychczasową pomoc, pan 
Wójt wyraził nadzieję, że nadal będzie 
można liczyć na dalszą, równie pomyślną 
współpracę na linii sektor prywatny – sa-

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPOTKANIE BIZNESOWE...

ciąg dalszy na następnej stronie
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morząd. W imieniu zaproszonych gości 
głos zabrała pani Elżbieta Piotrowiak, 
dziękując za inicjatywę zorganizowania 
spotkania (taką tradycję warto byłoby 
wpisać na stałe do kalendarza). Zade-
klarowała, w miarę możliwości, dalszą 
współpracę i wspieranie różnego rodzaju 
inicjatyw lokalnych.

Czwartkowego spotkanie było okazją 
do podzielenia się przez zaproszonych go-
ści opiniami i poglądami na sprawy istotne 
dla naszej społeczności, do wyjaśnienia 
wielu wątpliwości, udzielenia odpowiedzi 
na nurtujące pytania, ale również, a może 
przede wszystkim, do oderwania się choć 
na chwilę od spraw życia codziennego 
i spędzenia czasu w miłej atmosferze 
w gronie znajomych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 8 grudnia 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 
z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:   

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

KREW-niacy

Z inicjatywy radnego Andrzeja Mał-
kowskiego (który przygotował 

i pilotuje), informujemy, iż w dniu 28 
stycznia 2010 r. (czwartek) w godzinach 
9,00–13,00 przed budynkiem Urzędu Gmi-
ny w Choczewie po raz drugi na wszyst-
kich chętnych oczekiwał będzie autobus 
do poboru krwi.

Poprzednia akcja, jaka miała miejsce 
1 czerwca, cieszyła się niezwykle dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
naszej gminy. Liczymy, że również i tym 
razem nie zawiodą.

KTO MOŻE ODDAĆ KREW:
• osoby od 18 do 65 roku życia, któ-

re ważą, co najmniej 50 kilogramów;
• osoby, u których w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia 
uszu lub innych części ciała;

•  osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
nie miały wykonanych diagnostycznych 
badań i zabiegów endoskopowych (ga-

stroskopii, panendoskopii, artroskopii, 
laparoskopii);

• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
nie były leczone krwią lub jej składnika-
mi.

OSOBY DOROSŁE MOGĄ ODDAĆ 
KREW PO OKRESIE:

• 6 miesięcy po dużych zabiegach chirur-
gicznych;

• 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji 
z gorączką powyżej 38 °C;

• 2 tygodni po zakończeniu leczenia anty-
biotykami;

• 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chirur-
gicznego (np. usunięcie zęba);

• 48 godzin po szczepieniu przeciwko grypie 
i żółtaczce oraz anatoksyną przeciwtęż-
cową;

• 3 dni po zakończeniu miesiączki;
• 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu 

ciąży;

DAWSTWO KRWI I JEJ SKŁADNI-
KÓW:

• ODDANIE KRWI – dawca oddaje krew 

pełną w ilości 450 ml, nie częściej niż 6 
razy w roku mężczyźni i 4 razy w roku 
kobiety, przerwa między oddawaniem nie 
może być krótsza niż 8 tygodni;

• ODDANIE OSOCZA (PLAZMA) – dawca 
oddaje tylko osocze w odstępach nie 
krótszych niż 2 tygodnie, jednak nie więcej 
niż 15 l rocznie;

• ODDANIE PŁYTEK KRWI – zabiegi mogą 
być wykonywane nie częściej niż 12 razy 
w roku.

KRWIODAWCA MOŻE UZYSKAĆ 
BEZPŁATNIE WYNIKI BADAŃ LABO-

RATORYJNYCH:
• oznaczenie grupy krwi w układzie A B 0 

i Rh
• pełnej morfologii krwi,
• aktywności aminotransferazy alaninowej 

– ALAT
• znaczników wirusowego zapalenia wątro-

by typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2) oraz 
zakażeń kiłą.

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 19 stycznia 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPOTKANIE BIZNESOWE...

ciąg dalszy na następnej stronie
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KRWIODAWCA, KTÓRY HONOROWO ODDA KREW 
OTRZYMA:

• zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu 
pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

• posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI?
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l 

płynów (woda mineralna, soki)
• być wyspanym
• spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser 

biały, dżem)
• wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mle-

ko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso 
oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe

• ograniczyć palenie papierosów

• nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony 
(katar) lub przyjmuje leki

• nie spożywać uprzednio (24 h.) alkoholu!

Krew to cenny lek, który ratuje życie i zdrowie każdego 
człowieka

JAKA KREW JEST NAJBARDZIEJ POTRZEBNA? 
– KAŻDA!

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo V Ds 63/09 
w sprawie śmierci Arkadiusza Ponka, którego ciało ujawniono 

w dniu 28.10.2006 roku na jeziorze Choczewskim. Poszukiwani są świad-
kowie tragicznego zdarzenia podczas, którego nastąpił zgon Arkadiusza 
Ponka. Osoby te proszone są o kontakt bezpośredni lub telefoniczny 
z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, nr tel. 
(058) 32 12 071 lub z KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15 nr tel. (058) 32 
15 406.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

KGW Starbienino 
informuje, iż wyjątkowo 

w miesiącu styczniu wydawa-
nie produktów żywnościowych 

z Banku Żywnościowego 
odbędzie się 

9 stycznia 2010r. 
W kolejnych miesiącach 

wydawanie żywności 
odbywać się będzie 

tradycyjnie w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca.

Rolników,�hodowców,��
wszystkich�zainteresowanych�kupnem�sprzeda����
trzody�chlewnej�i�innych�zwierz�t�hodowlanych��

oraz�plonów�i�p�odów�rolnych��
(zbó�,�pasz,�owoców�i�warzyw)�

zapraszamy��
na��targowisko�do�Szemuda�(plac�GS)��

–�w�ka�dy�pi�tek�od�godz.�600�
�

Targowisko�obj�te�jest�nadzorem�weterynaryjnym�
(od�godz.�700��wystawiane�s��za�wiadczenia)�

Osoba�prowadz�ca�–�Czes�aw�Kruszy	ski,��
tel.�kontaktowy:�504�095�511�

INFORMACJA 
 

Przypominamy mieszka�com naszej gminy,  
i� na podstawie  art. 5  ust.1 pkt 4  ustawy o utrzymaniu czysto�ci    

i porz�dku w gminach z dnia 13.09.1996r.                            
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622  z pó
n. zm.) 

UPRZ�TNI�CIE BOTA, 	NIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZE� 
Z   CHODNIKÓW POO�ONYCH WZDU� NIERUCHOMO	CI,         
PRZY CZYM ZA TAKI CHODNIK UZNAJE SI� WYDZIELON�  

CZ�	� DROGI PUBLICZNEJ, SU��C� DLA RUCHU PIESZEGO, 
POO�ON� BEZPO	REDNIO PRZY GRANICY NIERUCHOMO	CI 

 
nale�y do obowi�zków w�a�cicieli nieruchomo�ci 

INFORMACJA�
Informujemy,�i��od�stycznia�2010�roku�

w�ka�d���rod�,�w�godz.�800�–�1600,�
w�Zespole�Szkó��w�Choczewie,�ul.�Szkolna�2�

przyjmowa
�b�dzie�
Konsultant�ds.�uzale�nie	�alkoholowych,�narkotykowych�i�innych.�

Wi�cej�informacji�uzyska
�mo�na�pod�nr�tel.�58�572�39�39��

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KREWNIACY...
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Jak co roku Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie i Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego PODR w Wejhe-
rowie zorganizowało 28 listopada 2009 
roku kolejny Turniej KGW, który odbył 
się w gminie Gniewino w sali kinowej 
Ośrodka Kultury w Gniewinie.

W Turnieju uczestniczyło 6 zespołów 
KGW z terenu Powiatu Wejherowskiego: 
KGW Strzepcz z Gminy Linia, KGW Sze-
mud, KGW Kaczkowo z Gminy Łęczyce, 
KGW Luzino, KGW Perlino z Gminy 
Gniewino oraz KGW Sasino z Gminy 
Choczewo.

18 listopada w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Ste-

fana Żeromskiego uczniowie kl. II Szkoły 
Podstawowej wraz ze swoją wychowaw-
czynią Panią Anną Strycharczyk uczest-
niczyli w projekcie czytelniczym „Nasza 
Gmina Czyta Dzieciom”.

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

IM. STEFANA �EROMSKIEGO W CHOCZEWIE 

ZAPRASZA 

NA WYSTAW� �WI�TECZNYCH STROIKÓW, SZOPEK,

 OZDÓB CHOINKOWYCH I KARTEK �WI�TECZNYCH 

OD 21.12.2009 R. DO 15.01.2010 R. 

zytelni Gminnej
licznej im. Ste-

NNASZA GMINA CZYTA DZIECIOMASZA GMINA CZYTA DZIECIOM
Tym razem naszym milusińskim czytała Radna Gminy Choczewo, Pani Krystyna 

Olszowiec.Po wysłuchaniu opowieści o urokach jesieni, dzieci wzięły udział w warszta-
tach plastycznych prowadzonych przez nauczyciela sztuki Panią Beatę Stodolną. Efektem 
warsztatów jest wystawa plastyczna pt. „Liściaki-cudaki”.

Z kolei 15 grudnia uczniowie kl. I a wysłuchali opowiadań i wierszy o aniołach. 
Dzieciom czytał Radny Gminy Choczewo Pan Zygmunt Frąszczak.

Po czytaniu wychowawczyni klasy Pani Iza Urbowska przeprowadziła z dziećmi 
warsztaty plastyczne, na których powstały urocze rzeźby świą-
tecznych aniołów. Anioły te będzie można podziwiać na pokon-
kursowej wystawie bożonarodzeniowej.

Głośne czytanie wzbogaca wyobraźnię i wiedzę naszych 
dzieci.

Beata Żuk

ak co roku Starostwo Powiatowe
w Wejherowie i Powiatowy Zespół

d R l i PODR W jh

XIXI  POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICHPOWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

ciąg dalszy na następnej stronie
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KGW Sasino reprezentowały Panie:
Przewodnicząca KGW Genowefa 

Kramek oraz Małgorzata Jaskulska, Maria 
Malik, Bronisława Zielonko, Teresa Wier-
ska, Krystyna Stefańska oraz najmłodsza 
Jadwiga Lademann. Nie zabrakło również 
„beniaminka” zespołu Mariana Kramka, 
który, jak co roku rozwiązywał wszystkie 
sprawy techniczne.

Zespoły te występowały w pięciu 
konkurencjach:
1. potrawy z ryb,
2. diamenty mojej okolicy,
3. jezioro łabędzie,
4. moda wojskowa na wesoło,
5. kabaret – scenka weselna.

Wszystkie zespoły KGW wykazały 
się niezwykłą pomysłowością i talentami. 
Na inauguracji tego Turnieju wystąpił 
zespół „Nadolanie”, który wykonał kilka 
pieśni kaszubskich i ukraińskich. Zespół 
ten otrzymywał liczne nagrody występując 
w wielu konkursach. Zespoły KGW wy-
stępowały w każdej kategorii wg alfabetu. 
Nasze Panie z KGW Sasina pod przewod-
nictwem Genowefy Kramek sprawiły się 
na medal! Oryginalny program ułożony 
przez „szefową”, a także potrawa „śledzie 
z beczki w zalewie słodko-kwaśnej” oraz 
plansza przygotowana przez Genię i Ma-
riana Kramków przyczyniły się do uzy-
skania dwóch I –szych miejsc w kategorii 
potrawa z ryb oraz plansza „diamenty 
mojej okolicy – Sasina”.

Do Wojewódzkiego Turnieju KGW 
wytypowano KGW Perlino. Na zakończe-
nie na scenie Przewodnicząca KGW Sasino 
Genowefa Kramek powiedziała, że wszyst-
kie uczestniczki czują się jak gwiazdy 
i wysypała na głowy uczestniczek pełne 
garście złocistych i srebrzystych gwiazdek. 
Transport do Gniewina zapewnił nam Wójt 
Gminy pan Jacek Michałowski, który rów-
nież był sponsorem kwiatów i nagród dla 

wszystkich uczestniczek KGW Sasino. Jak 
co roku do upominków z Urzędu Gminy 
dokładała się Pani Iwona Majtacz, która 
w tym roku podarowała po kilogramie 
orzechów laskowych z własnego sadu lesz-
czynowego. Nasze wyjazdy na Turnieje 
KGW uświetniali wspaniali Panowie:

Przewodniczący Rady Gminy pan 
Henryk Domaros, Członek Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego pan Wacław Seweryn 
oraz Sołtys Sołectwa Sasina Bronisław 
Nowak.

Kwiaty i upominki są wzruszającym 
momentem po zakończeniu konkurencji 
i tutaj uściskom i życzeniom towarzyszyły 
uśmiechy Pań z Sasina. Myślę, że takim 
dobrym duszkiem w gminie jest inspektor 

ds. promocji gminy pani Beata Madej, któ-
ra jak zwykle wykazała się niezwykłymi 
talentami organizacyjnymi.

W tym miejscu w imieniu własnym 
i Pań z KGW Sasina serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do możliwości wystąpienia w Powiato-
wym Turnieju KGW. Choć powinnam być 
już przyzwyczajona do sukcesów naszych 
Pań w Turnieju to w tym roku emocji było 
więcej, ponieważ ćwiczeń i prób było trzy 
a przecież wiadomo, że niektóre zespoły 
KGW ćwiczą miesiącami. KGW Sasino 
pięknie promuje naszą Ziemię Choczew-
ską i tylko żal, że inne KGW nie chcą się 
włączyć do tych turniejów.

Doradca PODR Gdańsk - 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
POWIATOWY TURNIEJ...
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Na zakończenie sezonu tury-
stycznego, w dniu 7 listopada 

2009 r. została zorganizowana zabawa 
integracyjna członków CST w Chocze-
wie Organizacją zabawy zajęła się Pani 
Grażyna Jędruch, w swojej pięknej kwa-
terze „Jędruś”. Oprócz jednoosobowego 
zespołu, który nam przygrywał do tańca, 
zastaliśmy stół pięknie udekorowany oraz 
smaczne i urozmaicone, pięknie podane 
na stół potrawy. Stół był tak zastawiony, 
że niektórych potraw w ogóle nie spróbo-
wałam. Zabawa była imprezą składkową. 
Szczególne podziękowania dla Grażyny 
Jędruch, ponieważ za niewielkie pieniądze 
mieliśmy możliwość bawić się do rana.

Także jesienią Prezes CST Pani Alek-
sandra Gawryszewska wraz z Panią Izabelą 
Płotka uczestniczyły, na ziemi lubelskiej, 
w szkoleniu na temat kategoryzacji kwater. 
Szkolenie to umożliwi przedłużanie kate-
goryzacji kwater o dalsze 2 lata. Przypo-
minam o możliwości kategoryzacji kwater, 
która obecnie jest ważna 4 lata.

Jesień to czas szkoleń, w związku 
z czym 5 osób z naszego Stowarzyszenia 
uczestniczyło w szkoleniu zorganizowa-
nym przez Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
w Warszawie, a były to Panie: Ania Sza-
foni, Ola Gawryszewska, Izabela Płotka, 
Grażyna Jędruch i Wanda Błahuszewska. 
Szkolenie odbyło się w dniach 30 listopada 
do 3 grudnia, w Wielu, w kwaterze Pani 
Krystyny Drąg – W-ce Prezesa Federacji

Tematem szkolenia było „Zastosowa-
nie technik komputerowych w działalności 
turystycznej-promocja i sprzedaż”. Szkole-
nie trwało 4 dni, w tym – w czwartym dniu 
odbył się wyjazd studyjny do Szymbarku, 
gdzie udało nam się zwiedzić wszystkie 
obiekty z przewodnikiem, a także obejrzeć 
kwaterę Pani Barbary Chechłowskiej – 

Prezesa Gdańskiego Stowarzyszenia Agro-
turyzmu. Wyjazd szkoleniowy był bardzo 
intensywny w treści i godzinach zajęć, 
a mimo to był to czas relaksu, integracji 
z innymi kwaterodawcami. Pozwoliło 
to również na pozbycie się resztek kom-
pleksów co do jakości własnych kwater. 
Ponieważ jestem inspektorem ds. katego-
ryzacji kwater wiejskich z ramienia PFTW 
„Gospodarstwa Gościnne” w Warszawie, 
to wiem o czym mówię.

To nie koniec naszych spotkań ponie-
waż 11 grudnia b.r. Zarząd Choczewskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego zorganizo-
wał na kwaterze Państwa Anny i Zbigniewa 
Szafoni w Gościęcinie spotkanie wigilijne 
dla członków CST. Na wstępie Prezes CST 
pani Aleksandra Gawryszewska przywitała 
gości honorowych i wszystkich członków 
naszego Stowarzyszenia. Na spotkanie 
przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Choczewo pan Jacek Michałowski, Z-ca 

Wójta pan Kazimierz Kowalewski, Z-ca 
Przewodniczącego Rady pan Zbigniew 
Kołodziejski oraz członek Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego pan Wacław Seweryn. 
Pani Prezes podzieliła się opłatkiem wi-
gilijnym życząc wszystkim wszystkiego 
najlepszego, po czym Wójt Gminy Jacek 
Michałowski złożył piękne życzenia 
świąteczne i noworoczne uczestnikom 
spotkania, podkreślając jak duże znaczenie 
ma Choczewskie Stowarzyszenie przy 
promowaniu naszej pięknej gminy. Pan 
Wacław Seweryn złożył życzenia zdrowia 
i szczęścia na świąteczny czas. Spotkanie 
to odbyło się w pięknym dworku Państwa 
Szafoni który służy wypoczywającym 
w gospodarstwie turystom. Gospodarstwo 
agroturystyczne „Pod Lipami„ oferuje, 
oprócz 5 –ciu pokoi, kuchni wyłącznie dla 
gości, także całodzienne wyżywienie. Sala 

a zakończenie sezonu tury-
stycznego w dniu 7 listopada

Prezesa Gdańskiego Stowarzyszenia Agro-
turyzmu Wyjazd szkoleniowy był bardzo

Wójta pan Kazimierz Kowalewski, Z-ca 
Przewodniczącego Rady pan Zbigniew
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kominkowa jest ulubionym miejscem spo-
tkań gości, szczególnie w dni niepogody. 
Potrawy przygotowywane są z produktów 
własnego gospodarstwa/mleka, twarogów, 
masła, jaj, owoców i warzyw itp./. Dla za-
palonych wędkarzy własny staw zarybiony 
karpiami i szczupakami. Każdy z członków 
Stowarzyszenia przygotował potrawy i cia-
sta świąteczne, które występują tradycyjnie 
na rodzinnym stole wigilijnym. Na stole 
królowały potrawy z ryb, grzybów i nieza-
pomniany barszcz z uszkami oraz pierogi. 
Po degustacji tych pysznych dań rozdano 
drobne upominki wszystkim uczestnikom 
spotkania opłatkowego. Upominki zostały 
przygotowane przez utalentowaną panią 
Genowefę Kramek, której nigdy nie braku-
je weny twórczej. W tym roku wyjątkową 
atmosferę podkreśliła piękna dekoracja 
stołu wykonana przez panią Anię Szafoni. 
Porównując dekoracje stołów na różne 
okolicznościowe przyjęcia na kwaterach 
agroturystycznych muszę podkreślić, 

JESIEŃ W CHOCZEWSKIM STOWARZYSZENIU TURYSTYCZNYM

że nasze Panie potrafi ą je wykonywać perfekcyjnie, a przede wszystkim doskonale 
gotują. I tutaj wypada też podkreślić, że jakość usług turystycznych i jakość kwater jest 
stale podnoszona. Dzięki tym wspaniałym Kwaterodawcom Ziemia Choczewska jest 
znana nie tylko z piękna krajobrazu, morza, plaży, jezior, ale przede wszystkim z dobrej, 
tradycyjnej kuchni domowej i coraz lepszej jakości usług turystycznych.

 Doradca PODR Gdańsk

Sołectwo Kopalino – Lubiatowo

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Przygotowania do zabawy Andrzejkowej rozpoczęliśmy już w piątek. Ekipa 
pięknych kobiet oraz pan Sołtys na czele ustawiała wszystkie stoły i ławki oraz 

sprzątała sale, a spóźniona młodzież robiła dekoracje.
W sobotę 21 listopada dzięki właścicielowi Ośrodka Wypoczynkowego „Wiktoria” 

Rada Sołecka mogła zorganizować składkową zabawę. O godzinie 1900 wszyscy goście 
powoli się zbierali, a dwie sympatyczne kelnerki serwowały w międzyczasie kawę 

i herbatę. O godzinie 2000 Rada Sołecka 
ofi cjalnie rozpoczęła zabawę. Po przemó-
wieniu i zachęceniu do wspólnej zabawy, 
zaczął przygrywać nam do tańca znany 
już zespół z Helu. Wszyscy świetnie się 
bawili, a o godz. 2400 odbył się konkurs, 
który poprowadził pan Wacław Seweryn 
wraz ze swoimi asystentkami. Rozdały 
one uczestnikom imprezy cukierki z nu-
merkami, które trzeba było zachować 
do losowania. Szczęśliwy numerek loso-
wała sierotka Marysia. Nagrodę w postaci 
zestawu obronnego otrzymała pani z Ko-
palina, która jest teraz najlepiej chronioną 
osobą w sołectwie. Po konkursie wszyscy 
dalej się bawili, były tańce w kółkach i po-
ciągi oraz inne wywijasy. O godzinie 500 
wszystko się skończyło, bo towarzystwo 
się już zmęczyło.

Dziękujemy panu Machalskiemu, 
za to, że, jak co roku udostępnił nam 
swoją salę. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomagali nam w przygotowaniu sali 
i sprzątaniu jej po zabawie. Dziękujemy 
paniom z Kopalina za upieczenie pysz-
nego ciasta. Pani Marzenie z Lubiatowa 
dziękujemy za produkty, które nabyliśmy 
po cenie hurtowej. Dziękujemy wszystkim 
za pomoc, a w szczególności podzięko-
wania chyba należą się Sołtysowi, który 
na życzenie swoich mieszkańców podjął 
się zorganizowania tej imprezy. No, ale 
co by zrobił sołtys, gdyby nie było gości, 
dlatego i im dziękujemy za to, że przybyli 
i tak świetnie się bawili. Dziękujemy i za-
praszamy za rok.

Rada Sołecka

ino – Lubiatowo

i herbatę. O godzinie
ofi cjalnie rozpoczęła
wieniu i zachęceniu 
zaczął przygrywać n
już zespół z Helu. W
bawili a o godz 240

Wieści  z SołectwWieści  z Sołectw
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kopalinie zorganizował w dniu 23 

października 2009 roku wyjazd szkoleniowy 
dla strażaków z naszej gminy. Odwiedzili-
śmy Portową Straż Pożarną przy Zarządzie 
Portu Gdynia oraz Miejską Państwową Straż 
Pożarną.

Podczas wizyty w Centrum Powiada-
miania Ratunkowego, dzięki uprzejmości 
Komendanta PSP w Gdyni, zapoznaliśmy się 
z zasadami funkcjonowania Gdyńskiego Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności.

Celem wyjazdu było zapoznanie straża-
ków ochotników z zasadami funkcjonowania 
i wyposażenia zawodowej jednostki z dużej 
aglomeracji miejskiej oraz działania w specy-
fi cznych warunkach zagrożenia pożarowego 

MIKOŁAJKI

Jak co roku, zorganizowaliśmy 
w naszym sołectwie Mikołajki, 

na które zaprosiliśmy dzieci wraz z ro-
dzicami. Rodzice ze swoimi pociechami 
w oczekiwaniu na Mikołaja mogli poczę-
stować się słodyczami oraz ciastem upie-
czonym przez panią Katarzynę, a herbatę 
oraz kawę podawała pani Grażyna oraz 
pani Małgorzata. Mikołajki u nas odbyły 
się już 3 grudnia. Dlaczego tak szybko? 
A dlatego, że tego dnia przyjechali przy-
jaciele naszego sołectwa, którzy również 
przywieźli paczki dla naszych pociech. 
Nasze spotkanie odbyło się dzięki gościn-
ności pana Michała Daszkiewicz, gdzie 
zatrzymali się również przedstawiciele 
Wielkopolskiej Chorągwi ZHP Koło, 

wspaniali ludzie, którzy pomagają nam 
nie od dziś. Musimy wspomnieć, że w tym 
roku, dzięki tym ludziom został zorgani-
zowany na posesji pana Sołtysa koncert 
zespołu harcerskiego „Wartaki”, który cie-
szył się dużym powodzeniem. Spotkanie 
mikołajkowe o godz. 1700 rozpoczął pan 
Wacław Seweryn, witając wszystkie dzieci, 
rodziców oraz naszych przyjaciół z Koła. 
Po powitaniu głos zabrał nasz Radny, który 
przygotował upominki dla gości, a że było 
ich trzech, a pan Radny miał cztery upo-
minki, dlatego prezent otrzymał również 
sołtys, za co dziękujemy. W oczekiwaniu 
na Mikołaja, przy dźwiękach muzyki, 
dzieci były zabawiane przez panią Kry-
się, dzięki czemu nie nudziły się i mogły 
pobyć z rówieśnikami. Około godziny 1800 
ku wielkiemu zdziwieniu Mikołaj przyje-

chał, ale w tym roku nie wozem strażackim 
i oczywiście nie saniami, bo jak zwykle nie 
mieliśmy śniegu, ale bryczką. I to nie sam, 
a w towarzystwie elfa Łukasza i śnieżynki 
Magdaleny. Dzieci, które były bardzo od-
ważne przed przybyciem Mikołaja, po jego 
pojawieniu zmieniły się i stały pokorne. 
Każde dziecko mogło posiedzieć na kola-
nie u Mikołaja, powiedzieć wierszyk lub 
zaśpiewać, by otrzymać paczkę. Zdarzyło 
się nawet, że nasz przyjaciel z Laponii 
użył też rózgi. Po rozdaniu paczek Mikołaj 
pobawił się jeszcze z dziećmi w kółeczku, 
a następnie odjechał do innych sołectw, 
ponieważ tam też dzieci czekały na paczki. 
Dziękujemy dzieciom za tak liczne przy-
bycie oraz rodzicom i opiekunom. Dzięku-
jemy również naszym przyjaciołom z ZHP 
Koło, a także panu Michałowi za bezpłatne 
udostępnienie sali, w której odbyły się Mi-
kołajki. Podziękowania należą się również 
Mikołajowi, elfowi i śnieżynce oraz panu 
Zbyszkowi za przywiezienie Mikołaja. 
Mimo trudu związanego z brakiem śnie-
gu i tak do nas przybył. To chyba dzięki 
naszym dzieciom, które są takie grzeczne. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w zorganizowaniu spotkania.
   Rada Sołecka

Korzystając z możliwości dotarcia 
do każdego mieszkańca naszego sołectwa 
za pośrednictwem gazety „Wieści Cho-
czewskich”. pozwolę sobie złożyć świątecz-
ne życzenia dla mieszkańców sołectwa.

Życzę wszystkim miłych, wesołych i ro-
dzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2010 Roku.

 Sołtys Jakub Świątek

chotniczej Straży Pożarnej
nie zorganizował w dniu 23
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Grudzień i okres przedświąteczny 
to zwykle czas magiczny, pełen 

oczekiwania, czas dobrych uczynków 
i otwierania się na potrzeby drugiego 
człowieka. Dlatego też w tym wyjątkowym 
okresie gościliśmy w naszym przedszkolu 
wyjątkowych gości. Odwiedziła nas Zi-
mowa Wróżka, która przybyła do przed-
szkola, aby przeczytać dzieciom wiersze 
napisane specjalnie dla nich. Przedszko-
laki musiały być naprawdę zaczarowane, 
bo słuchały wierszyków z wielkim sku-
pieniem i zainteresowaniem. Następnie 
zaprosiły wróżkę do wspólnej zabawy.

w portowym nabrzeżu przeładunku paliw 
i materiałów niebezpiecznych. Mimo 
niesprzyjającej aury strażacy byli rado-
śni, gdyż nieczęsto zdarza się możliwość 
odwiedzin takich jednostek. Cieszy fakt 
uczestnictwa w wyjeździe sporej grupy 
strażaków Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej. Przy okazji wyjazdu zwiedziliśmy 
również okręt ORP „Błyskawica”.

Dziękujemy dh Grzegorzowi Bulwa, 
Komendantowi Portowej Straży Pożarnej 
i dh bryg Krzysztofowi Markiewiczowi, 
Komendantowi PSP w Gdyni za zapozna-
nie nas z działalnością podległych jedno-
stek. Podziękowania kierujemy również 
dla druhów: dh Wacława Seweryna oraz 
dh Andrzeja Soboń za pomoc w organizacji 
wyjazdu.

 Prezes OSP Kopliano  Henryk Domaros

7 grudnia przybył do przedszkola dłu-
go oczekiwany Mikołaj. Zjawił się niespo-
dziewanie z ogromnym workiem prezen-
tów dla wszystkich dzieci. Przedszkolaki 
przywitały go z wielkim entuzjazmem. 
Dzieci chętnie odpowiadały na pytania 
Mikołaja, śpiewały piosenki i siadały mu 
na kolanach. Obiecały, że przez cały rok 
będą bardzo grzeczne i prosiły aby przy-
chodził częściej.

rudzień i okres przedświąteczny 
to zwykle czas magiczny, pełen
ania, czas dobrych uczynków
nia się na potrzeby drugiego

a. Dlatego też w tym wyjątkowym
ili d k l
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ROK Z MISIEM HARIBO

Każdy z nas lubi słodycze, a szcze-
gólnie żelki Misia Haribo. Akademia 
Misia Haribo ogłosiła ogólnopolski kon-
kurs dla przedszkoli na Kalendarz Roku 
2010. Oczywiście nasze przedszkolaki 
z wielką chęcią i radością wzięły w nim 
udział i razem ze swoim ulubionym mi-
siem „wędrowały” z kredkami przez 12 
miesięcy. Spośród wszystkich rysunków, 
dzieci wybrały te najładniejsze i wspólnie 
stworzyły kalendarz, którego głównym 
bohaterem był Misio Haribo. Naszą pracę 
wysłaliśmy na konkurs.

ŚWIATOWY DZIEŃ 
PLUSZOWEGO MISIA

Z okazji Dnia Pluszowego Misia 
na jeden dzień nasze przedszkole stało 
się Krainą Misiów. Każdy przedszkolak 
przyniósł swojego pluszaka. Ileż było 
tych misiaków!!! Największego przyniósł 
Stasio a najstarszego, który ma aż 28 lat, 
pani Halinka od maluchów. Dzieci bawiły 
się i tańczyły z misiami, chętnie wymie-
niały się pluszakami ze swoimi kolegami. 
Myślimy, że misiom podobało się w na-
szym przedszkolu i jeszcze nie raz u nas 
zagoszczą.

„ JESIEŃ BARWAMI MALOWANA” 
– PRZEDSZKOLNY KONKURS DLA 

DZIECI I RODZICÓW

Nasze przedszkolaki codziennie sięgają 
po materiał plastyczny. Pragniemy rozbu-
dzić w nich zamiłowania artystyczne i dać 
szansę twórczego rozwoju. Na pożegnanie 

Wizyta artystów z teatru jest trady-
cją naszego przedszkola. Po raz kolejny 
gościliśmy aktorów z Teatru Art – Re 
z Krakowa, którzy tym razem przybyli 
z przedstawieniem „Zima u Kubusia Pu-
chatka”. Bezpośrednie spotkanie dzieci 
z aktorami zawsze wywołuje spore emocje. 
Maluchy biorą czynny udział w przedsta-
wieniu, zapraszani są na scenę i wcielają 
się w rolę ulubionych postaci. Wszystkie 
spektakle dzieci oglądają z wielkim za-
interesowaniem, a zadowolenie wyrażają 
gromkimi brawami.

Bożena Paździo

K Z MISIEM HARIBO

y z nas lubi słodycze, a szcze-
lki Misia Haribo. Akademia
ibo ogłosiła ogólnopolski kon-
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jesieni ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla 
dzieci i rodziców. Dzieci miały za zadanie 
wspólnie z rodzicami wykonać pracę nową 
techniką malarską – „malowane placami”. 
Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, 
prace plastyczne charakteryzowały się 
dużą inwencją twórczą i pomysłowością. 
Komisja Konkursowa miała duży problem 
z wyborem najładniejszej pracy. Wszyscy 
artyści otrzymali nagrody a największe 
uznanie otrzymała praca Karoliny.

MIKOŁAJ I CZERWONY KAPTUREK

Tradycyjnie co miesiąc odwiedzają 
nas aktorzy profesjonaliści. Tym razem 
naszym gościem był iluzjonista z progra-
mem pt. „Zaczarowany świat”. Sztuka 
magii i czarów wzbudziła wielkie zainte-
resowanie wśród widzów. Dzieci z niedo-
wierzaniem i wielkim zafascynowaniem 
obserwowały sztukę „czarowania”. Z oka-
zji mikołajek odwiedził nas miły gość 
z niespodzianką. Było to przedstawienie 
ulubionej przez nie bajki pt. „Czerwony 
Kapturek”. Z zainteresowaniem dzieci 
obejrzały spektakl, a najbardziej podobała 
się im postać wilka. Aktorzy z Krakowa 
za swoje występy otrzymali gromkie 
brawa, a na koniec spotkania Mikołaj ob-
darował widzów słodyczami. Przed nami 
Boże Narodzenie – w przedszkolu to czas 
wielkich przygotowań. Poprzez zajęcia 
pragniemy dzieciom przybliżyć tradycje 
i charakter tych pięknych świąt. Dzieci wy-
konują ozdoby choinkowe, przygotowują 
Jasełka, prace na Konkurs Bożonarodze-
niowy, uczą się kolęd, a wielka choinka 
w szatni i moc dekoracji świadczą o tym, 
że święta tuż, tuż.

Wesołych Świąt, dużo śniegu i moc 
prezentów pod choinką życzę ukochanym 
przedszkolakom.
 Halina Chmiel

Z ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁY
OBCHODY „ŚW. MARCINA” W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ  W CIEKOCINIE

Tradycje to swoisty kalendarz, który daje nam radość 
oczekiwania, ale i przekazuje wiele po części już 

zapomnianych wartości.
Nasi zachodni sąsiedzi obchodzą w listopadzie święto Św. 

Marcina, które jak się okazuje nie jest tak nieznane i w naszym 
kraju: ot chociażby w Poznaniu 11 listopada wyrusza spod 
kościoła św. Marcina na pięknym, białym rumaku „Święty 
Marcin” i poznańscy cukiernicy pieką w tę noc do rana prze-
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MIKOŁAJKI NA KRĘGIELNI

Z okazji Mikołajek dh. Dorota zrobiła nam bardzo miły 
prezent i zaprosiła zuchy z X gromady na kręgielnię 

do Gniewina. Zostaliśmy podzieleni na cztery drużyny. Zada-
niem każdej było zdobycie jak największej ilości punktów. Gra 
w kręgle to wspaniała zabawa dla każdego i mogą się w to bawić 
zarówno dorośli, jak i dzieci, chociaż najlżejsza kula do kręgli 
waży 6 kg. Dlatego ogromną radość sprawiało zbicie nawet 
kilku kręgli i zdobycie punktów dla swojej drużyny. Niektórzy 
z nas po raz pierwszy mogli bawić się i rywalizować ze sobą 
w ten sposób. Wszystkim nam bardzo się podobało i myślimy 
już o następnym wyjeździe. Chcielibyśmy podziękować druh-
nie oraz rodzicom, którzy przywieźli nas do Gniewina swoimi 
samochodami, a następnie bezpiecznie odwieźli do naszych 
domów.

Szóstkowy Bartosz Paździo

„OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIKOŁAJÓW”

Ogólnopolski Zlot Mikołajów odbył się w niedzielę 6 grud-
nia 2009 roku w Szymbarku. Zjechali się na niego mali 

i duzi Mikołaje z całego kraju. Wszyscy zebrali się w oddzielnych 
sektorach wokół sceny. Na podwyższeniu grała świąteczna orkie-
stra, a obok stali mikołaje-seniorzy. Wszędzie paliły się ogniska, 
przy których można było upiec kiełbaski i chleb. Rozdawana była 
grochówka i zapiekanki. Na scenie występowała także Pani Zima 
i Śnieżynka. Przybył też Mikołaj, który miał aż 101 lat! Z domu 
„do góry nogami” zrzucane były prezenty. Była możliwość przej-

pyszne rogale. Uczniom Szkoły w Ciekocinie też zamarzył się taki 
rycerz na koniu.... Aby poznać źródło obchodów świętego Marcina 
uczniowie klas IV-VI, uczący się w naszej szkole j.niemieckiego, 
sięgnęli do starej legendy i przedstawili ją w tym dniu w formie 
sztuki teatralnej w 3 aktach. I tak pojawił się „ich własny” święty 
Marcin na prawdziwym koniu. Marcin znany był ze swego miło-
sierdzia i dobroczynności. Niegdyś podzielił się swym płaszczem 
w mroźny dzień z biedakiem, a uczniowie Szkoły w Ciekocinie 
dzielili się „marcinkowymi ludzikami” przy cieple palącego się 
ogniska. Szli w pochodzie śpiewając piosenkę „Ich gehe mit meiner 
Laterne”, świecąc przy tym samodzielnie wykonanymi latarenkami. 
Częścią obrzędów tradycji świętego Marcina w Ciekocinie było 
roztrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą latarenkę – wszyscy 
zostali nagrodzeni upominkami, a „marcinkowe ludziki” i rycerz 
na koniu pozostaną na długo jeszcze w pamięci nie tylko tych 
najmłodszych.

„ZUCHOWE MIKOŁAJKI„

Mam na imię Kasia i jestem zuchenką w gromadzie "Mali 
Korsarze" z Choczewa. W dniu 7 grudnia 2009 roku 

pojechaliśmy na "Zuchowy Turniej Mikołajkowy" do Domu Kul-
tury w Sławoszynie. Były tam także inne gromady np. "Bractwo 
Morskiej Przygody" z Choczewa, "Leśne Krasnoludki" z Krokowej, 
"Nadmorskie Słoneczka" ze Sławoszyna i inne. Po sprawdzeniu 
obecności grup przez druhnę Reginę rozpoczął się turniej. Odbyło 
się tak wiele konkurencji, że aż nie potrafi ę ich opisać. Te, które za-
pamiętałam to: przewożenie Mikołaja na kocu z jednego końca sali 
na drugi koniec, pakowanie prezentu, chowanie prezentów do worka 
Mikołaja, sprawdzanie, co ukryło się w skarpecie mikołajowej, 
uczenie się piosenki dla Mikołaja, itp. Po skończonym zadaniu otrzy-
mywaliśmy punkty – znaczki. Na zakończenie turnieju wszystkie 
gromady otrzymały z rąk Mikołaja dyplomy i czekoladki. 
   zuchenka Kasia Kesler

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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WYCIECZKA DO AQUAPARKU W SOPOCIE

Dnia 11 grudnia 2009 roku harcerze z drużyny,, Wilki” 
(czyli my) pojechaliśmy do Aquaparku w Sopocie. 

Było nas tam tylko sześciu, ponieważ tylko ta szóstka uczest-
niczyła w Spartakiadzie i odniosła sukces (I miejsce na 13 
drużyn), wygrywając przy tym bilety do Aquaparku na trzy 
godziny. Zbiórkę mieliśmy przy szkole o godz. 9.00. Stam-
tąd pojechaliśmy dwoma samochodami (chłopaki w jednym, 
a dziewczyny w drugim). Pojazd chłopców dotarł bezpiecznie 
do Wejherowa i zatrzymał się przy kawiarni, w której pasa-
żerowie zjedli po pączku. Chwilę po konsumpcji ruszyliśmy 
na peron SKM. Okazało się, że dziewczyny wróciły po karnety 
wstępu, o których drużynowa zapomniała. Gdy wróciły (już 
z biletami) pojechaliśmy pociągiem do stacji ,,Sopot Kamienny 
Potok”. Następnie ruszyliśmy w stronę Aquaparku. Czuliśmy się 
tam cudownie, lecz po około 2 godz. zgłodnieliśmy. Drużynowy, 
który był wraz z nami, „postawił” każdemu coś do jedzenia 
i picia. Po jedzeniu weszliśmy do wody i co dziwne: żadnego 
harcerza nie złapała kolka. Bawiliśmy się głównie na basenie 
otwartym, zewnętrznym: nurkowaliśmy, śmialiśmy się, pływa-
liśmy, zjeżdżaliśmy ze zjeżdżalni, goniliśmy i podtapialiśmy 
się wzajemnie. Zabawa była przednia. Po dość długim czasie 
drużynowy dh Radek nakazał nam pójść się przebrać oraz wyjść 
z terenu parku wodnego. Siedzieliśmy w kawiarni i zajadaliśmy 
pizzę, aż tu nagle, ni stąd ni zowąd pojawił się brzdąc! Chodził 

WSPANIAŁY POMYSŁ

Już na pierwszym zebraniu we wrze-
śniu rodzice zuchów z 10 WLGZ 

„Mali Korsarze” oraz harcerzy z 10 WLDH 
„Wilki” zaproponowali zorganizowanie 
zabawy andrzejkowej w celu uzyskania 
funduszy na zimowisko dla swoich dzieci. 
Głównymi organizatorami przedsięwzięcia 
byli: pan Wojtek Knapiński, pani Bożena 
Paździo, pani Basia Groth oraz pani Wio-
letta Kesler. Zabawa, na której bawiło się 
ponad 100 osób odbyła się, a dochód z niej 
w całości przeznaczony zostanie na zimo-
wisko i letni obóz. Wszystko to jednak 
zawdzięczamy ludziom, którzy nam bar-

ścia się po bunkrach oraz skorzystania 
z innych atrakcji Szymbarka. Były też 
ciekawe i zabawne konkursy. Każdy 
z uczestników zlotu musiał mieć czapkę 
mikołajową i prezent dla uboższych dzieci 
(z fundacji). Jeżeli nie spełnił tych warun-
ków, zostawał zakuty w dyby – żart!!!. 
Wśród tych atrakcji miejsce znalazła też 
jazda bryczką oraz ślubowanie Mikoła-
jów. Odbyło się ono przy stole zrobionym 
z najdłuższej deski świata. Dla miłośników 
sportu przeznaczone były: gra w piłkę 
nożną, rzut dyskiem do celu, koszykówka 
i kręgle. Na koniec zostały rozdane paczki. 
Warto jechać do Szymbarka na Zloty Mi-
kołajów, ponieważ panuje tam wspaniały 
klimat i świąteczny nastrój. Wyjazd ten 
zawdzięczamy Dyrekcji Zespołu Szkół 

w Choczewie, druhowi Tadziowi Huk oraz pani Beacie Stodolnej. 10 WLDH „WILKI” 
wraz z drużynowym dh.Radkiem bardzo dziękuje.

Zastępowy Szymon Borowski

za Pawłem i Arturem i bawił się z nimi. Brzdąc sam w sobie był 
śmieszny i świetnie dawał ,,żółwika”. To był ubaw! Potem mały 
brzdąc poszedł wraz ze swymi rodzicami. Po tym incydencie zaczę-
liśmy się „zbierać” do drogi powrotnej. Podróżowaliśmy pociągiem 
do Wejherowa. Kiedy dotarliśmy do samochodu na dworze było 
już ciemno. Następnie dojechaliśmy do Choczewa. Tak zakończył 
się ten wyjazd. Uważam, iż harcerze z zastępu,, Wilki” podczas 
tej wycieczki mieli wiele powodów do radości. Twierdzę, że mają 
świetnych drużynowych i że każdy harcerz chciałby takich mieć.

dzo pomogli.
DZIĘKUJEMY – Ośrodkowi i Dy-

rekcji tegoż ośrodka za udostępnienie sal 
do zabawy, kuchni, obsługi, sprzętu na-
głaśniającego – Sklepom i osobom, które 
przekazały nam produkty na poczęstunek: 
sklep „ABC”- Pan Wiesław Laskowski, 
Market „MELAN”- Państwo M.E. Langa, 
Pan Dariusz Majtacz – Sklep w Łętowie, 
Pani Jadzia Woźniak z Kierzkowa, Pani 
Regina Stanicka z Borkowa, Pani Krysty-
na Bianga z Osiek, Zakład Przetwórstwa 
Mlecznego „ŚNIEŻKA” z Perlina, Firma 
„CZER-MAR” z Choczewa – Pani Renata 
Czerwionke-Markowska oraz Pan Jerzy 
Czerwionka, Wójt Gminy Choczewo – Pan 

Jacek Michałowski, Pani Dorota Pieniążk 
z Czymanowa, Państwo A.Z. Gawryszew-
scy z Kierzkowa, Piekarnia „Mateusz”, 
„Relaks” Zwartowo, Apteka „Reme-
dium”- Państwo B.G. Kozłowscy, Ho-
dowla Ryb „PSTRĄG”- Pan Janusz Girsz-
towtt, Gospodarstwo Rybackie w Lub-
lewie – Panowie Z. Maśkiewicz oraz 
M. Sowiński, Firma „AJTEL” z Sobiesze-
wa, Piekarnia „Starowiejska” z Ciekocina 
iPaństwo M.I. Bianga z Choczewa oraz 
szef kuchni – Pan Wojciech – Mamom 
i babciom zuchów i harcerzy za pyszne 
ciasta : Pani Regina Momuntjuk, Pani Elż-

ciąg dalszy na następnej stronie
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM

„Maszerując pamiętaj o tych, co iść 
tak równo i szybko nie mogą,
a pragnienie przyjaźni mają
równie wielkie jak ty.”  
 Robert Baden-Powell

Jak  co roku, harcerze oraz zuchy w całej Polsce zbierają dary dla dzieci z domów dziecka pod hasłem „I TY MOŻESZ 
ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM”. Te pokrzywdzone przez los dzieci również zasługują na to, by przeżyć radosne święta. 

W tym celu zbieramy dla nich: kredki, kolorowanki, książki, słodycze. Plakaty, przy których można zostawić prezenty zostały 
umieszczone w Markecie „Melan”, Sklepie „ABC”, Samorządowym Przedszkolu oraz Przedszkolu Niepublicznym, Zespole 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie oraz w sklepie „Magis”. Bardzo prosimy o przyłączenie się do akcji oraz  serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoim szczęściem. Uzbieraliśmy naprawdę dużo darów !!!

Tropicielka Julia Blok

JESIENNE SPOTKANIA ZUCHOWE 
9 GZ „BRACTWA MORSKIEJ 

PRZYGODY”

Już od trzech miesięcy spotykamy 
się na zbiórkach i biwakach zucho-

wych. Jesteśmy zadowoleni, że do naszej 
gromady wstąpiło 5 nowych zuchów. 
W czasie zbiórek świetnie bawimy się, 
realizując cykle sprawności zespołowych 
oraz zadania jakie wymyśla dla nas nasza 
drużynowa podharcmistrz Anna Strychar-
czyk. Najbardziej lubimy dwudniowe 
biwaki, na których spotykamy się z za-
przyjaźnionymi zuchami ze Sławoszyna, 
Żarnowca, Krokowej i Choczewa. Druhny 
drużynowe, przyboczne i pani Danuta 
Mitkowska organizują dla nas ciekawe 
turnieje, biegi patrolowe, kominki i gry 
terenowe oraz czuwają nad naszym bez-
pieczeństwem.

bieta Hajkowicz, Pani Ewa Cielecka, Pani 
Jolanta Budnik, Pani Marzena Blok, Pani 
Emila Leśnik-Siuta, Pani Dorota Pieniążk, 
Pani Anna Joachimiak  - Sponsorom loterii 
fantowej, która odbyła się podczas zaba-
wy: Hurtownia Elektryczna „ELSTAT”, 
„EZCatering” z Sasina, Restauracja „Ewa 
Zaprasza”, Zakład Pogrzebowy – Grzegorz 
Lademann z Wejherowa, Pan Wojtek Kna-
piński z Osiek, Sklep „Magis”- Państwo 
I.A.Majtacz, Sklep „WODNIK”- Państwo 
W.S.Dawidowscy, Sklep „KA.PI.RA” – 
Pani D. Jędrusik, Bowling w Gniewinie 
– Pan Grzegorz Kołodziejski, Pływalnia 
Kryta w Gniewinie, Usługi Fryzjerskie 
Pan Jarek Sikora, Salon Fryzjerski „Viva” 
w Gniewinie - Pani Ola Głombowska, La-
boratorium Fotografi czne „FOTO MDN”               
z Wejherowa, Hurtownia „Kwadja” z Bol-
szewa, Restauracja „Eden” w Borkowie, 
„KURSY NURKOWE” – Pan Piotr Bałazy 
z Gdańska, Nadleśnictwo Choczewo – Pani 
Ewa Rogaczewska, Gminny Zespół Oświa-
ty – Pani Eugenia Grudzińska, Państwo 

Iwona i Michał Bianga, Firma „RM bud 
PROJECT”, Gabinet Stomatologiczny 
„STERMED” – Pani Anna Lubecka-
Sternicka, Przewodniczący Rady Gminy 
– pan Henryk Domaros, Zakład Fryzjerski 
„Afrodyta”- Pani Renata Zarzeczna, Firma 
„Martin”- Państwo A.M. Krzysztofiak, 
Studio „Beauty” i Solarium –Pani Anna 
Jędruch i Pan Robert, Kwiaciarnia „Pa-
protka” – Państwo Z.Z. Dymowicz i Pani 
K. Wrońska, Stacja Paliw „Hobet”- Pan 
W. Porębski, Firma „Dąbrowa”- Pani E. 
Piotrowiak, Stadnina Koni w Choczewie 
- Pani K. Stawicka, „EuroCar” Gdynia, 
Pani Halina Dudkiewicz, Dyrekcja Zespołu 
Szkół w Choczewie – Pan Andrzej Soboń, 
Pani Alina Rynko, Pani Joanna Dzięgie-
lewska, Hurtownia „Rotor”, Kaszubski 
Bank Spółdzielczy w Choczewie – Pani 
K. Olszowiec, Teatr Muzyczny w Gdyni, 
Pan Andrzej Siuta, Państwo I.S. Urbow-
scy, Pani Elżbieta Lipiec, Państwo K.W. 
Knapińscy, Firma „Flowcrete Polska”, 
Samorządowe Przedszkole w Choczewie – 
Pani B. Paździo, Pani Dorota Błochowiak 
z Osiek, Firma „WINDCOM” z Osiek, 

Państwo K.K.Dawidowscy, Pani B.Stodol-
na, Klub Sportowy „LOTOS” Gdynia, Pań-
stwo K.W. Robakowscy, Państwo Bieleccy 
oraz Państwo Wypych z Sasina, Państwo 
J.K. Bianga, Pan Arek Gawryszewski z 
Brzyna, Karczma „U Pysia” z Wierzchu-
cina, Pani Marta Garska, Restauracja „Pod 
Kasztanem”, Hotel „Kaszubianka”, Har-
cerski Ośrodek Morski w Pucku, Pan Rafał 
Skowronek, Pan Aleksander Skotarczak, 
Sołectwo Starbienino – Pan W. Gębka, 
Koło Gospodyń Wiejskich Starbienino, 
Państwo A.B. Adamek, Zakład Tworzyw 
Sztucznych „LUKI”, 10 WLGZ „Mali 
Korsarze”, 10 WLDH „Wilki”, Pani Ewa 
Borowska, Państwo J.M. Dzięgielewscy 
z Choczewa oraz drużynowi. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim Rodzicom za 
pomoc w organizacji zabawy, za poświę-
cony czas, zaangażowanie oraz wspieranie 
naszych działań, Sponsorom, bez których 
nawet najwspanialsze pomysły byłyby tyl-
ko pomysłami oraz uczestnikom zabawy, 
którzy tak cudownie bawili się do szóstej 
rano i wykupili wszystkie losy oraz róże. 
DZIĘKUJEMY. 

 

23 i 24 października spotkaliśmy się 
na biwaku w naszej szkole. Nowe zuchy 
wykazały się dużą odwagą, zręcznością 
i samodzielnością. Poznaliśmy przygody 
Mowgliego, głównego bohatera „Księgi 
dżungli”. Wzięliśmy udział w turnieju 
sportowym. Z kolorowej bibuły zrobili-
śmy sobie egzotyczne stroje. Wieczorem 
przygotowaliśmy niezwykłą kolację, 
którą z apetytem zjedliśmy. Następnego 
dnia wyruszyliśmy na wyprawę do lasu. 
Podczas biegu patrolowego tropiliśmy 
zwierzęta leśne, uwolniliśmy Mowgliego 
i zbudowaliśmy szałas. Na apelu druhna 
Ania wręczyła nam sprawność zespołową 
„MOWGLI”, którą z dumą nosimy na rę-
kawie naszego zuchowego munduru.

2 listopada razem z uczniami z klasy 
II a pod opieką pań: Elżbiety Gawron, 
Danuty Mitkowskiej i Anny Strycharczyk 
udaliśmy się na cmentarz w Choczewie. 

Wspólną modlitwą przy krzyżu i minutą 
ciszy oddaliśmy cześć wszystkim zmar-
łym. Chcieliśmy uporządkować zanie-
dbane mogiły, ale takich nie znaleźliśmy. 
Zapaliliśmy znicze na grobach naszych 
bliskich i zmarłych zasłużonych dla Gminy 
Choczewo. Następnie wzięliśmy udział 
we Mszy świętej oraz wypominkach. 
W czasie pobytu na cmentarzu zacho-
wywaliśmy się cicho, taktownie i bardzo 
poważnie. Ze smutkiem wspominaliśmy 
bliskie naszemu sercu osoby, które już nie 
żyją, a których często nam brakuje.

6–7.11. 2009 r. uczestniczyliśmy 
w biwaku gromad zuchowych Hufca Puck 
w Krokowej. Było to niezwykłe spotkanie 
pełne czarów i magii. Wszyscy zapisaliśmy 
się do Zuchowej Szkoły Czarodziejów. 
Na zajęcia przyszliśmy odpowiednio 

ciąg dalszy na następnej stronie
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ubrani. Każdy z nas miał strój czarodzieja 
lub dobrej wróżki. W czasie czarodziej-
skiego biegu patrolowego przenosiliśmy „ 
sowią pocztę”, zaliczyliśmy lekcję latania 
na miotle, odczytaliśmy zaszyfrowane 
pismo, odrysowaliśmy swój czarny profi l. 
Następnie trafi liśmy do komnaty, w której 
rozpoznawaliśmy z zawiązanymi oczami 
fasolki różnych smaków i „wznieśliśmy 

się” na latającym dywanie. Odbyła się też 
lekcja rysunku, łamania szyfrów i zaklęć. 
Najtrudniejszym zadaniem było ułożenie 
tajemniczych puzzli. Po zakończonych 
lekcjach udaliśmy się na zaczarowaną dys-
kotekę. W świetle migających, kolorowych 
światełek wesoło tańczyliśmy w rytm 
skocznej muzyki. Późnym wieczorem 
obejrzeliśmy pierwszą część fi lmu „Harry 
Potter”.

Następnego dnia, zaraz po śniada-
niu, posprzątaliśmy gościnną szkołę 

w Krokowej i wzięliśmy udział w apelu. 
Za pilną naukę, wzorową postawę podczas 
magicznych zajęć, otrzymaliśmy pamiąt-
kowy dyplom i sprawność zespołową 
„Czarodziejka/Czarodziej”. Biwak bardzo 
podobał się nam i na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

W listopadzie i grudniu realizowa-
liśmy zadania cyklu sprawnościowego 
„Święty Mikołaj”. Zapoznaliśmy się 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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z życiorysem Świętego Mikołaja i posta-
nowiliśmy naśladować jego dobre uczynki. 
W tym celu wspólnie z rodzicami zgro-
madziliśmy prezenty dla dzieci z Domu 
Dziecka w Lęborku i przygotowaliśmy się 
do Braterskiego Turnieju Mikołajkowego, 
który odbył się 7 grudnia w Sławoszynie. 

W czasie tego niezwykłego spotkania udo-
wodniliśmy, że zasługujemy na sprawność 
„Święty Mikołaj”, gdyż: potrafi my dzielić 
się radością z innymi, wspaniale wchodzi-
my przez komin, śpiewamy kolędy, pamię-
tamy o prezentach dla bliskich i robimy 
mnóstwo dobrych uczynków.

Realizacja bogatego w treści wycho-
wawcze i dydaktyczne programu naszej 
gromady zuchowej jest możliwa dzięki 

wsparciu wielu osób o szlachetnym, otwar-
tym na potrzeby dzieci sercu. Dziękujemy 
wszystkim przyjaciołom, sponsorom, 
drużynowym, rodzicom, dyrektorom szkół 
za okazaną pomoc i życzymy zdrowych, 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Czuj! Czuwaj!
 Zuchy z „Bractwa Morskiej Przygody”,

 drużynowa: Anna Strycharczyk, 
 opiekun: Danuta Mitkowska 

Z ŻYCIA 47 DH „ZDOBYWCY”

W dniach 27-28 listopada 2009r. nasza drużyna wybrała 
się na harcerską zabawę andrzejkową do Żarnowca. 

Spotkaliśmy się tam z harcerzami Hufca Puck. Piątkowy wieczór 
poświęcony był tradycyjnym zabawom andrzejkowym. Harcerze 
z Żarnowca przygotowali andrzejkowe wróżby, każdy ciekaw 
był swojej przyszłości. Po wróżbach przyszedł czas na dyskote-
kę. Trwała ona do późnego wieczora. Nazajutrz wyruszyliśmy 
na trasę: Żarnowiec – Odargowo. Około południa dotarliśmy pod 
„Diabelski kamień”. Trasa urozmaicona była punktami kontro-

lnymi, gdzie harcerze wykazywali się swoimi umiejętnościami 
i wiedzą harcerską. Minęło kilka dni i wybraliśmy się na „VI Zlot 
Mikołajów” do Szymbarka. Dzięki udostępnionemu autokarowi 
przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Choczewie w zlocie mogły wziąć 
udział wszystkie osoby, które brały udział we wrześniowej zbiórce 
żywności w ramach akcji „Bank Żywności” (nie tylko harcerze). 
W Szymbarku mogliśmy skorzystać z tamtejszych atrakcji: 
dom Sybiraka, bunkier powstańczy i z innych przygotowanych 
na tę okazję. Udział w świetnej zabawie wzięło łącznie 40 osób 
(harcerze i uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie).

KONKURS PLASTYCZNY PT.
„WIEŚ MOICH MARZEŃ”

13 października 2009 r. Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego ogłosił konkurs plastyczny 
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
pt. „WIEŚ MOICH MARZEŃ”. Celem 
konkursu było zachęcenie nauczycieli 
i uczniów z województwa pomorskiego 
do czynnego zainteresowania tematyką 
Unii Europejskiej oraz popularyzacja 
wśród dzieci wiedzy o funduszach unij-
nych i ich roli w procesie rozwoju obsza-
rów wiejskich. Dzieci miały za zadanie 
przedstawić pomysły na zmiany, które za-
szły lub powinny zajść w ich najbliższym 
otoczeniu, dzięki wykorzystaniu środków 
Unii Europejskiej.

W naszej szkole konkurs przeprowa-
dzono 4.11.2009 r. Nad jego realizacją czu-
wały panie: Anna Strycharczyk (nauczyciel 
nauczania zintegrowanego) i Agnieszka 
Dettlaff (nauczyciel języka angielskiego). 

Do konkursu przystąpili wszyscy ucznio-
wie. Przeprowadzono go w czasie zajęć 
zintegrowanych. Dzieci z dużym zapałem, 
inwencją twórczą, stosując różne techniki 
plastyczne samodzielnie wykonały piękne 
prace.

Komisja Konkursowa, w składzie:p. 
Beata Żuk (kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. S. Żeromskiego w Chocze-
wie), p. Hanna Huk (szkolna pielęgniarka), 

ciąg dalszy na następnej stronie
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p. Joanna Dzięgielewska (dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Choczewie), p. Beata Sto-
dolna (nauczyciel sztuki) dokonała oceny 
prac, biorąc pod uwagę: trafność doboru 
tematu, estetykę wykonanej pracy i ory-
ginalność. Prace były bardzo interesujące 
i jury miało nie lada problem w wybo-
rem najlepszych. Ostatecznie wybrano 
32 prace, przyznano 12 równorzędnych 
pierwszych miejsc i 20 wyróżnień. Wszy-
scy laureaci I etapu konkursu otrzymali 
dyplomy, zwycięzcy nagrody książkowe, 
a ich prace zostały wysłane do Gdańska 
i wzięły udział w II etapie konkursu, gdzie 
reprezentowały naszą szkołę na szczeblu 
wojewódzkim.

Zwycięzcami szkolnego etapu konkur-
su pt. „WIEŚ MOICH MARZEŃ” zostali: 
Julia Busłowicz (kl. I b), Wiktoria Chołod-
nicka (kl. II a), Maciej Fusowski (kl. II b), 
Karolina Mlaś (kl. II c), Michalina Styrc (kl. III a), Ada Knapińska (kl. III b), Bożena Formela (kl. III b), Sara Grabińska (kl. III b), 
Grzegorz Piotrowski (kl. III b), Aleksandra Hruściel (kl. III b), Nina Kimilu (kl. III b), Wacław Lipiec (kl. III b).

Wyróżnienia otrzymali: Oghentenega Oyeye (kl. I a), Gracjan Burzyński (kl. I a), Maciej Wesołowski (kl. I b), Adrian Praszczak 
(kl. II a), Zuzanna Hajkowicz (kl. II a), Aneta Belka (kl. II a), Michał Rabczenko (kl. II a), Dominik Sawicki (kl. II b), Kinga Woźniak 
(kl. II b), Paulina Grzywacz (kl. II b), Zbyszek Jankowski (kl. II b), Zofi a Siuta (kl. II c), Paulina Bober (kl. II c), Katarzyna Kesler 
(kl. II c), Michał Kozak (kl. III a), Karolina Szymanowska (kl. III a), Adrian Grzywacz (kl. III a), Paulina Grzanka (kl. III b), Wiktoria 
Hinz (kl. III b), Kacper Busłowicz (kl. III c),

Na szczeblu wojewódzkim konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wpłynęło ponad 1600 prac ze 140 szkół. Decyzją Komisji Konkursowej wyróżniono łącznie 100 prac. Uczeń naszej szkoły 
Wacław Lipiec z klasy III b otrzymał wyróżnienie honorowe. Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Agnieszka Dettlaff, Anna Strycharczyk

W KRAINIE PIECZONEGO ZIEMNIAKA.
Święto dziś ziemniaka mamy, tak więc wszystkich zapraszamy,
na konkursy i zawody, na zagadki i podchody.
Niech zjednoczą się dzieciny i niech mają dziarskie miny,
uśmiech, humor i zabawa, to jest najważniejsza sprawa.

Dnia 22 października uczniowie klas 0- III wzięli udział 
w imprezie integracyjnej związanej z bardzo popularną 

rośliną w Polsce- ziemniakami. Wspólne zabawy, tańce, pląsy, 
gry i wyścigi były świetną okazją, aby się poznać i polubić. A jak 
było zobaczcie sami.

Świetne drużyny, umysł prawdziwy. Piszą, skreślają, wąt-
pliwości mają. Bo jak odgadną nagrodę zgarną, a jak nie- będzie 
źle. Uczniowie klas II i III podzieleni na grupy rozwiązują 
przydzielone im zadania. 

Teraz niezła będzie górka, czyja dłuższa będzie skórka. Kto po-
trafi  obrać ładnie, ile punktów przy tym zgarnie. Nauczycielki klas 
0-III w konkurencji na najdłuższą skórkę ziemniaczaną próbują wy-
grać dla swoich klas lizaki. Najlepszymi w kolejności okazały się: 

ciąg dalszy na następnej stronie
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MISTRZ ORTOGRAFII

19 listopada 2009 r. w Szkole Pod-
stawowej w Choczewie został 

zorganizowany Konkurs Ortograficzny 
„Z ortografi ą za pan brat”. Konkursy 
ortografi czne odbywają się w naszej szko-
le od wielu lat, ich głównym celem jest 
propagowanie kultury języka polskiego, 

WSPÓLNA MODLITWA

2 listopada uczniowie z klasy II a pod opieką pań: Elżbiety Gawron, Danuty Mitkowskiej i Anny Strycharczyk udali się na 
cmentarz w Choczewie. Wspólną modlitwą przy krzyżu i minutą ciszy oddali cześć wszystkim zmarłym. 

ZS w Choczewie

p. Elżbieta Gawron, p. Izabela Dziobak, 
p. Małgorzata Mazur.

Cóż się teraz będzie działo – łyż-
ka, ziemniak, drżące ciało. Iść z nim 
trzeba ostrożniutko, słupki mijać poma-
lutku. Komu ziemniak nagle spadnie, 
ma uśmiechnąć się najładniej.

Uczniowie klas 0-III próbowali też 

swych sił w konkurencjach sportowych. 
Oczy, uszy, nos z ziemniaka i powstaje po-
stać jakaś. Ubrać trzeba ją też ładnie, to na-
groda jakaś wpadnie. Komisja w składzie: 
p. Joanna Dzięgielewska, p. Beata Żuk, p. 
Natalia Kowalewska- Jażdżewska, oceniła 
„Ziemniaczane Ludki” wykonane przez 
poszczególne klasy dzień wcześniej.

I miejsce- III b, III c
II miejsce- 0 a, II b
III miejsce- 0 b, I b
Na koniec wszyscy udali się na stołów-

kę, gdzie wspólnie spożywaliśmy pieczone 
ziemniaki. Organizatorzy: Ewa Domarus 
i Barbara Cholka składają serdeczne po-
dziękowania p. dyr. Joannie Dzięgielew-
skiej, p. Natalii Kowalewskiej-Jażdżew-
skiej, p. Małgorzacie Mrulewicz, obsłudze 
kuchni z p. Krzysztofem Lewańczykiem 
na czele, a także rodzicom: p. Jadwidze 
Woźniak i p. Katarzynie Knapińskiej za 
pomoc w organizacji imprezy.

B. Cholka

szerzenie wśród młodzieży nawyków 
pracy nad poprawnością ortograficzną 
oraz wdrażanie do systematycznej pracy 
ze słownikiem.

Tegoroczny konkurs składał się 
z dwóch etapów. Pierwszy obejmował 
wszystkich uczniów klas IV-VI, którzy 
pisali dyktando. W wyniku eliminacji 
wyłoniono dziesięć najlepszych osób 

reprezentujących swoje klasy. Dyktando 
fi nałowe pisało 9 uczniów, lecz niestety 
okazało się ono bardzo trudne. Finaliści 
popełnili trochę błędów. Tytuł Mistrza 
Ortografii zdobyła Malwina Sarzyńska 
z klasy VIB. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!!!
 organizatorki konkursu

Marzena Szypulska i Anna Natoniewska-Styn

PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

We wtorek, 24 listopada w Ze-
spole Szkół im. Unii Euro-

pejskiej w Choczewie miała miejsce 
miła uroczystość – PASOWANIE NA 
UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 
W uroczystości wzięli udział nie tylko 
główni bohaterowie – pierwszoklasiści, 
ale także pozostali uczniowie klas 0 – 3 
wraz z wychowawcami oraz zaproszeni 
goście – Henryk Domaros – Przewod-

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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niczący Rady Gminy, p. Jacek Michałowski – Wójt Gminy 
Choczewo, p. Kazimierz Kowalewski – Zastępca Wójta Gminy 
Choczewo; Dyrekcja Szkoły, rodzice i dziadkowie pasowanych 
dzieci. Pierwszym punktem uroczystości było okolicznościowe 
przedstawienie przygotowane przez uczniów klas pierwszych 
z udziałem uczniów klasy 3b. Następnie nastąpił akt ślubo-
wania w obecności Pocztu Flagowego. Uroczyste ślubowanie 
złożyło 51 uczniów: 18 z klasy 1 a (wychowawca p. Izabela 
Urbowska), 16 z klasy 1b (wych. p. Dorota Wątroba) i 17 z klasy 1c (wych. p. K. Dzięgielowska). Uroczystość pasowania było oka-
zją do zaprzysiężenia Zarządu Samorządu Szkoły Podstawowej, który w roku szkolnym 2009/2010 tworzą: przewodnicząca – Julia 
Goyke, jej zastępca Katarzyna Żuk, sekretarz – Kinga Wejer i skarbnik – Arleta Poćwiardowska. Opiekunem Samorządu jest p. Anna 
Natoniewska – Styn. Po uroczystym zaprzysiężeniu, p. Joanna Dzięgielewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej dokonała pasowania 
pierwszoklasistów przez symboliczne dotknięcie ramienia każdego dziecka dużym ołówkiem i wypowiedzenie słów: „Pasuję cię 
na ucznia Szkoły Podstawowej”. Po ofi cjalnej części uroczystości pierwszoklasiści zostali obdarowani upominkami przygotowanymi 
przez rodziców i wychowawców – dyplomami, książkami oraz rożkami ze słodyczami. Wręczone zostały również prezenty od Dy-
rekcji Szkoły oraz od starszych kolegów z klas trzecich. Uroczystość zakończyło przemówienie Dyrektora Zespołu Szkół p. Andrzeja 
Sobonia, po którym uczniowie klas pierwszych udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

 Dorota Wątroba

ANDRZEJKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dnia 26.11.2009 roku, w godzinach od 16.00 do 19.00, uczniowie klas IV-VI bawili się na dyskotece z okazji andrzejek, zorgani-
zowanej przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Choczewie. DJ spisał się na medal! Wszyscy bawili się wspaniale. 

Humoru i miłych wrażeń nie brakowało. W trakcie zabawy można było ugasić pragnienie napojami, posilić się ciepłymi, smakowitymi to-
stami i słodyczami. Sklepik przygotowała Szkolna Kasa Oszczędności. Wiele wskazuje na to, że tegoroczna zabawa utkwi nam na długo
w pamięci. Z niecierpliwością czekamy na kolejną!

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania rodzicom: p. Violecie Gabryelskiej, p. Marzenie Wyszeckiej, p. Gabrieli Łasiń-
skiej za pomocw organizacji i prowadzeniu sklepiku oraz wychowawcom klas sprawującym opiekę nad bawiącą się młodzieżą. 

 Opiekun samorządu: Anna Natoniewska-Styn

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PASOWANIE NA UCZNIA
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UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 91 ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Dnia 27 listopada 2009 r. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie 
odbył się uroczysty apel z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-

ległości. Ze względu na niską frekwencję spowodowaną „atakiem” grypy, uroczystość 
odbyła się z 2-tygodniowym opóźnieniem. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: 
p. Jacek Michałowski – Wójt Gminy Choczewo, p. Kazimierz Kowalewski – Zastępca 
Wójta Gminy Choczewo, p. Henryk Domaros – Przewodniczący Rady Gminy w Cho-
czewie oraz Dyrekcja Szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły. Uczniowie 
w sposób przystępny i interesujący przypomnieli swoim rówieśnikom ważne wydarzenia 
historyczne, związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz zaprezentowali 
popularne pieśni patriotyczne. Ciekawy i oryginalny okazał się montaż słowno – muzycz-

PREZENTY, PREZENTY I JESZCZE RAZ PREZENTY!!

Dnia 7 grudnia Szkołę Podstawową w Choczewie odwiedził Święty Mikołaj. Pierwszoklasiści już od rana z niecierpliwością 
czekali na Miłego Gościa z dużą siwą brodą i jeszcze większym workiem z …. I w tym roku Święty Mikołaj nie zawiódł 

naszych Milusińskich. Wystąpiły pewne perturbacje – worek z prezentami, gabarytowo, nie mieścił się w drzwiach klasy Ic. Ale nie 
z takimi trudnościami nasz Święty sobie już radził. W klasie czekała na niego również niespodzianka. Uczniowie klasy Ic przygotowali 
spektakl słowno-muzyczny pt. „Lis w kurniku”. Po spektaklu nastąpił długo oczekiwany moment wręczania słodkich upominków. 
Zarówno Mikołaj, jak również nasze pierwszaki były w Siódmym Niebie. Mikołaj, dzieci i wychowawczyni serdecznie dziękują 
Mamom Milusińskich za wspaniałe wypieki, którymi nas uraczono w tym dniu. Katarzyna Dzięgielowska (wychowawca Ic).

DZIEŃ KASZUBSKI 
W CHOCZEWIE

W poniedziałek, 7 grudnia br. 
do naszej szkoły zawitał zespół 

kaszubski, składający się z kilkunastu osób 

ny, w którym „reporterzy” przeprowadzali 
sondę uliczną. Jej tematem była wiedza 
społeczeństwa dotycząca faktów zwią-
zanych z dniem niepodległości naszego 
państwa. Uroczyście odśpiewano również 
hymn państwowy.

Apel przygotowali uczniowie klasy 
Ib, IIa, IId wraz z wychowawcami: p. El-
żbietą Wydra, p. Martą Cisowską, p. Ada-
mem Szymańskim oraz chór szkolny pod 
kierunkiem p. Katarzyny Sychowskiej 
i p. Mateusza Radziejewskiego.
 ZS w Choczewie

(chłopców i dziewcząt). Zespół z Wierz-
chucina został zaproszony z okazji Dnia 
Kaszubskiego, zorganizowanego przez 
klasy czwarte SP i ich wychowawczynie: 
panią Danutę Mitkowską, panią Beatę 
Stodolną i panią Marzenę Szypulską. 

Honorowym gościem była pani Jadwiga 
Kirkowska – prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Oddziału w Wierzchu-
cinie, opiekunka zespołu. Wraz z panem 

ciąg dalszy na następnej stronie
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Adamem Staneckim, który jest nauczy-
cielem śpiewu i tańca, prowadzą od kilku 
lat tę grupę. W przygotowanie tego dnia 
bardzo zaangażowali się rodzice czwar-
toklasistów.

Apel zaczął się od powitania gości 
przez pana dyrektora Andrzeja Sobonia. 
Uroczystość zaszczycili swą obecnością: 
Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Micha-
łowski, Zastępca Wójta pan Kazimierz 
Kowalewski, Przewodniczący Rady Gmi-
ny pan Henryk Domaros, pani Beata Żuk, 
pani Eugenia Grudzińska oraz niezawodni 
członkowie Koła Emerytów i Rencistów. 
Pani Jadwiga przedstawiła grupę i powi-
tała gości kaszubską piosenką w wyko-
naniu zespołu. Dzieci ubrane w piękne, 
kaszubskie stroje ludowe dały koncert, 
a na akordeonie przygrywał im pan Adam 
Kos. Zespół wykonał wiele pieśni, w tym 
„Kaszubskie nuty” i „Nasza ziemia”. Mu-
zyka towarzyszy Kaszubom od zawsze. 
Ludność ta lubi się bawić, śpiewać i tań-

czyć, o czym świadczy duża ilość pieśni 
i tańców zachowanych do dziś.

Pani Kirkowska opowiedziała też 
wiele ciekawostek związanych z rejonem 
i kulturą Kaszubów, którzy osiedleni 
są w północnej części Polski, w woje-
wództwie pomorskim. Jest ich około 70 
tys. Po raz pierwszy o Kaszubach zaczęto 
mówić w XIII wieku. Kaszubi mieli wiele 
szans, aby stworzyć odrębne państwo, ale 
nie skorzystali z takiej okazji. Ich symbo-
lem jest czarny gryf na żółtym tle. Flaga 
kaszubska także jest żółto – czarna. Ka-
szubi posiadają swój hymn. Autorem tekstu 
jest Hieronim Derdowski, a muzyki Feliks 
Nowowejski. Początkowo był to marsz 
kaszubski z wierszowanego poematu 
H. Derdowskiego, jednakże z czasem stał 
się zwyczajowo hymnem, uznawanym 
do dziś i przy różnych okazjach śpiewa-
nym z wielkim szacunkiem Kaszubi mają 
swój odrębny język posiadający wiele cech 
starosłowiańszczyzny. Od stuleci kaszubi 
pielęgnują swoją odrębność kulturową. Za-
chowali wyjątkowo dużo ze swej tradycji, 
obyczajów, odrębnej kultury. Świat kaszub-

ski pełen jest do dzisiaj tajemnic – znaków 
symboli, myślenia magicznego, wierzeń 
i wyobrażeń, obrzędów i rytuałów. Przede 
wszystkim jednak Kaszubi utrzymali swój 
główny wyróżnik – język, skarb, który 
ostał się z dawnej pomorszczyzny, żyje, 
rozwija się, wyraża w literaturze i pieśni, 
coraz śmielej wkracza do szkół i kościo-
łów. W czasie apelu Aleksandra Łasińska 
zaprezentowała legendę dotyczącą powsta-
nia Kaszub. Wszyscy byliśmy pod wielkim 
wrażeniem folkloru i pieśni zaprezentowa-
nych przez członków zespołu. Tego dnia 
mieliśmy także okazję oglądać wystawę 
prezentującą wyroby z wikliny, hafty, ce-
ramikę, rzeźbę, malarstwo na szkle i inne 
rękodzieło kaszubskie. Można także było 
obejrzeć i kupić wydawnictwa literatury 
kaszubskiej. Dużą atrakcją było przygo-
towane przez rodziców stoisko z kaszub-
skimi przysmakami – chlebem ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem. Na obiad zaś mieli-
śmy kaszubską kartofl ankę. Nasi goście 
zostali poczęstowani pysznymi domowymi 
wypiekami mam uczniów klas czwartych. 
To był bardzo udany dzień.

Joanna Żuk, Sylwia Rytlewska

ciąg dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ KASZUBSKI
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BRACTWO RYCERSKIE „KERIN”

7 grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie już po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii. 
Bractwo rycerskie „Kerin” z Gniewu tym razem zaprezentowało epokę starożytności. Tematem spotkania były wojny grec-

ko-perskie. Na początku uczniowie wysłuchali krótkiej opowieści o życiu, metodach walki Persów oraz Greków. Następnie wybrani 
chłopcy zostali odziani w ciężką zbroję hoplity i lekki strój perski. Wykonanie z trudnością prostego zestawu ćwiczeń w ciężkiej 
zbroi potwierdziło fakt, że nadrzędnym celem militarnym Greków była sprawność. Taka „żywa lekcja historii” z wykorzystaniem 
rekwizytów pozwala uczniom lepiej zrozumieć oraz utrwalić zdobyte wcześniej wiadomości.

Henryka Soboń

W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE

Mało jest chwil w roku, których oczekujemy tak bar-
dzo jak Świąt Bożego Narodzenia. To czas radości, 

życzeń, spotkań w rodzinnym gronie i wspólnego kolędowania. 
W Zespole Szkół w Choczewie wzorem lat ubiegłych zorgani-
zowaliśmy dzień otwarty szkoły „Święta tuż, tuż”. 17 grudnia 
uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętno-
ści plastycznych, kulinarnych, muzycznych, aktorskich przed ro-
dzicami oraz gośćmi z terenu naszej gminy. Jasełka przygotowali 
uczniowie klasy IIIa, IIIb, IIIc oraz chór pod kierunkiem pani 
Katarzyny Sychowskiej, pani Henryki Soboń oraz pana Mateusza 
Radziejewskiego. Kawiarenkę zorganizował Samorząd Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Choczewie pod opieką pani Anny 
Natoniewskiej-Styn oraz pani Renaty Kowalik, pani Marty Ci-

sowskiej i pani Agnieszki Tusk. Za przygotowanie loterii fantowej, 
kiermaszu książki odpowiedzialne były panie: Grażyna Olszowiec 
i Renata Banaś i Katarzyny Pastusiak. Kram z ozdobami i upomin-
kami świątecznymi wykonało koło plastyczne, którym opiekuje się 
pani Beata Stodolna. Występ zespołu gimnastyczno – tanecznego 
przygotowały dziewczęta należące do kółka pod kierunkiem pani 
Natalii Kowalewskiej–Jażdżewskiej. 

W imieniu Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego ZS w Chocze-
wie składam podziękowania wszystkim rodzicom, którzy pomogli 
w przygotowaniu dnia otwartego szkoły, a w szczególności dziękuję 
pani Barbarze Zondziuk, pani Dorocie Wojda, pani Sylwii Oleszek, 
pani Marzenie Wyszeckiej, pani Gabrieli Łasińskiej, oraz państwu 
Zdzisławowi i Aleksandrze Gawryszewskim.

Niech Boże Narodzenie trwa przez cały rok! 
 Andrzej Soboń

IV ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

26 listopada 2009r. odbył się IV Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt Gimnazjum. W turnieju brały udział cztery drużyny: 

z Bolszewa, z Cewic, z Potęgowa oraz z Choczewa.
I miejsce zajęło – Gimnazjum z Bolszewa
II miejsce zajęło – Gimnazjum z Cewic
III miejsce zajęło – Gimnazjum z Choczewa
IV miejsce zajęło – Gimnazjum z Potęgowa

ciąg dalszy na następnej stronie
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Najlepszą zawodniczką turnieju z na-
szej drużyny została Anna Żurowska, nato-
miast najlepszą bramkarką całego turnieju 
została Adrianna Madej. Gratulujemy!!!

Turniej sędziował p. Wojciech Paździo. Na zakończenie dyrektor p. Andrzej Soboń 
oraz dyrektor p. Alina Rynko wręczyli pamiątkowe puchary, dyplomy i maskotki życząc 
dalszych sukcesów sportowych. Po turnieju drużyny zjadły pyszny obiad na naszej 
stołówce.

Organizator turnieju p. Natalia Kowalewska – Jażdżewska dziękuje wszystkim za po-
moc w przygotowaniu tego turnieju oraz za sponsoring, w szczególności: p. Markowi 
Świątek, p. Bogumile Langer oraz p. Andrzejowi Majtacz.

ZS w Choczewie

UDZIAŁ GIMNAZJUM Z CHOCZEWA W X MIKOŁAJKOWYM TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
CEWICE 07.12.2009

X Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt odbył się w dniu 07.12.09 r. w Cewicach. Organizatorem zawodów był Ze-
spół Szkół w Cewicach, a uroczystego otwarcia zawodów dokonała pani dyrektor tamtejszej szkoły. Stronę organizacyjną 

zawodów przedstawił p. Niedźwiecki, nauczyciel WF w Cewicach. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny, tj.: Gimnazjum Cewice, 
Gimnazjum Sulęczyno, Gimnazjum Choczewo, Gimnazjum Potęgowo. Rozgrywki odbyły się w systemie „każdy z każdym”.

Końcowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
I miejsce – GIMNAZJUM CEWICE
II miejsce – GIMNAZJUM CHOCZEWO
III miejsce – GIMNAZJUM POTĘGOWO
IV miejsce – GIMNAZJUM SULĘCZYNO
Najlepszą bramkarką w X Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt 

okazała się Adrianna Madej – uczennica Gimnazjum w Choczewie. Najlepszą 
zawodniczką również okazała się nasza uczennica – Karolina Derylak.

Drużynę choczewską do turnieju przygotowała pani Natalia Kowalewska-
Jażdżewska przy współudziale i wsparciu pana Marka Świątka.

Lista dziewcząt biorących udział w Turnieju Mikołajkowym w piłce ręcznej 
7.12.2009r. w Cewicach.
1. Sara Płonka – II B
2. Natalia Wejer – II B
3. Karolina Chyrzyńska – II B
4. Magdalena Kołodzik – II B
5. Karolina Derylak – II A
6. Agata Nagrodzka – III A
7. Anna Żurowska – III A
8. Adrianna Madej – III A

9. Anna Dziobak – III A
10. Karolina Lange – III A
11. Agnieszka Mruk – II C
12. Maja Labuda – I B
13. Edyta Rytlewska – I A
14. Marika Rojek – I A
15. Katarzyna Praszczak – I A
16. Alicja Liszniańska – I A
17. Anna Wątroba – III A

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ANDRZEJKOWY TURNIEJ...
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

STOWARZYSZENIE  LUDOWY  KLUB  SPORTOWY  „ORZEŁ”  CHOCZEWO   INFORMUJE:

 Wyniki i tabela końcowa meczy 
 ligowych Klasy Okręgowej   

Orzeł  Choczewo    -  KP  Jantar  Sopot 3:0
Orkan  II Rumia  -  Orzeł  Choczewo 2:3
Orzeł  Choczewo   -  GKS  Sierakowice  5:2
GKS  Kolbudy   -  Orzeł  Choczewo 1:1
Orzeł  Choczewo - Polonia  Gdańsk            3:1
GKS  Kowale  -  Orzeł  Choczewo              2:3
Orzeł  Choczewo  -  Start  Mrzezino            3;1
Radunia  Stężyca  -  Orzeł  Choczewo         2:0
Orzeł  Choczewo  -  Atlas  Goręczyno         1:1
Korona  Żelistrzewo  - Orzeł  Choczewo    1:0
Orzeł  Choczewo  -  Grunke  Somonino      1:1
Orzeł  Choczewo   -  Potok  Pszczółki         1:3
Gedania  Gdańsk - Orzeł  Choczewo          1:2

TABELA  KOŃCOWA          Punkty  Bramki
Kolbudy    32  40-18  
Orzeł  Choczewo   27  27-15
Atlas  Goręczyno   26  27-13
Start  Mrzezino   26  35-13
Gedania  Gdańsk    23  22-15
Radunia  Stężyca   20  27-25
GKS  Sierakowice   19  27-22
Korona  Żelistrzewo   18  24-29
Polonia  Gdańsk   17  29-28
Orkan  II  Rumia   13  18-28
GKS  Kowale   12  26-33
Potok  Pszczółki   11  16-38
Grunke  Somonino   10  21-30
KP  Jantar  Sopot     5  12-44

KOŃCOWE  WYNIKI  I  TABELA – mecze  KL. B
Orzeł II Choczewo  -  Błyskawica  Reda  Rekowo 0:1
Orzeł II Choczewo  -  Korona  II Żelistrzewo  4:0
Joker  Karlikowo Krokowa  -  Orzeł  II  Choczewo 1:3
Orzeł II  Choczewo   -  Stolem  II Gniewino  0:0
Damor  Rumia  -  Orzeł II  Choczewo   1:1
Orzeł  II Choczewo  -  Wicher  Wierzchucino  2:2
Zryw  Sławoszyno  -  Orzeł  II  Choczewo  1:3
Orzeł  II  Choczewo  -  Huragan  Smolno  0:1
Kaszubia  Starzyno – Orzeł II Choczewo  8:2
Orzeł II  Choczewo  -  Klif  Chłapowo   3:2
Arka  Prusewo  -  Orzeł  II  Choczewo   3:4
Orzeł II  Choczewo  -  Kaszuby  Połchowo  2:2
Relaks  Mechowo  -  Orzeł  II  Choczewo  2:4

TABELA           Punkty                   Bramki
Kaszubia  Starzyno  43  57-13
Huragan  Smolno   31  48-24
Błyskawica  Reda  Rekowo 30  45-17
Wicher  Wierzchucino  26  37-25
Domator  Rumia  23  31-15
Orzeł II  Choczewo  22  28-24
Zryw  Sławoszyno  17  38-41
Arka  Prusewo   15  25-37
Relaks  Mechowo  15  31-38
Stolem II Gniewino  14  25-32
Klif  Chłapowo    12  25-40
Korona  II  Żelistrzewo  12  26-51
Joker  Karlikowo  Krokowa   7  24-56
Kaszuby  Połchowo    4  18-45

Zarząd LKS „Orzeł” Choczewo składa serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom i uczestnikom zawodów sportowo-rekre-
acyjnych za ich zaangażowanie i udział w treningach i zawodach. Zarząd dziękuje także wszystkim pracownikom, trenerom i instrukto-
rom za ich trudną i fachową pracę. Szczególne podziękowania kierujemy do całej grupy działaczy społecznych, bez ich zaangażowania 
bowiem nie byłoby możliwe zorganizowanie i przeprowadzenie całego szeregu imprez sportowych, zwłaszcza imprez piłkarskich, na tak 
wysoką skalę. Oddzielne podziękowania kierujemy do Rady Gminy i Wójta Gminy za zrozumienie problemów naszego Klubu i znaczne 
wsparcie fi nansowe naszej działalności. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużo, dużo  zdrowia  i  pomyślności w nadchodzącym  2010  roku.

W dniu 17.12.2009r. w Zespole Szkół w Choczewie odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców. Uroczystego 
otwarcia turnieju dokonał dyrektor ZS w Choczewie pan Andrzej Soboń. W turnieju wzięły udział: Gimnazjum Choczewo, 

Kostkowo, Łebień, Bolszewo. Organizator zasponsorował puchary, dyplomy, nagrody. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwali: p. Wojciech Paździo, p. Henryk Rynko, p. Natalia Kowalewska – Jażdżewska oraz p. Teresa Waloch.

Wyniki Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców: I miejsce – Gimnazjum Choczewo;  II miejsce – Gimnazjum Bolszewo;    
III miejsce – Gimnazjum Łebień; IV miejsce – Gimnazjum Kostkowo

Najlepszy bramkarz – Łukasz Dunst – Gimnazjum Choczewo. Najlepszy rozgrywający – Dawid Dunst – Gimnazjum Łebień. 
Król strzelców – Jakub Warmbier – Gimnazjum Bolszewo. Najlepszy skrzydłowy – Dawid Roha – Gimnazjum Łebień
   W. Paździo
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STOPKA REDAKCYJNA

Wieści z Parafi i ChoczewoWieści z Parafi i Choczewo
-   3.01  – Sandra Krefta – Choczewo
- 10.01  – Błażej Przemysław Juchno – Lublewo
- 24.01  – Maria Ewa Kleysa – Lublewo
- 24.01  – Aleksander Henryk Piotrowski – Kopalino
- 31.01  – Zuzanna Katarzyna Krauze – Żelazno
-   7.02  – Dominik Kazimierz Haak – Łętowo
-   7.02  – Alicja Anna Moskalczyk – Choczewo
-   7.02  – Szymon Tomasz Świderski – Lubiatowo
- 12.02  – Brajan Marcin Chlebowski – Łętówko
- 13.04  –Blanka Krzysztofi ak – Choczewo
-   9.05  – Laura Maria Wolszlegier – Łętowo
- 17.05  – Iga Werochowska – Choczewo
-   6.06  – Julia Anna Sikora – Choczewo
- 20.06  – Justyna Edyta Dampc – Lublewo
- 12.07  – Julia Agnieszka Piotrowska – Kopalino
- 18.07  – Błażej Maciej Sroczyński – Lublewko
- 25.07  – Julian Szymański – Choczewo
- 25.07  – Julia Emilia Dawidowska – Lublewo
- 25.07  – Maja Laura Piotrowska – Kierzkowo

- 15.08  – Milena Wioletta Kowalska – Choczewo
- 29.08  - Igor Franciszek Płotka – Choczewo
- 30.08  – Paulina Aneta Janiszek – Choczewo
-   5.09  – Krystian Sibiga – Choczewo
- 12.09  – Wojciech Hejda – Słajkowo 
- 27.09  – Konrad Paweł Dąbek - Choczewo  
-   4.10  – Zofi a Julia Ujma – Choczewo
- 17.10  – Nikodem Maksymilian Szymański – Choczewo
- 17.10  – Inga Izabela Chruścik – Choczewo
- 14.11  – Krystian Dariusz Kowalik – Łętowo
- 21.11  – Kuba Marcin Krók - Żelazno
- 21.11 – Mateusz Michał Bieszka – Choczewo
- 20.12  – Julia Kowalska - Choczewo
- 25.12  – Alicja Fleming – Choczewo
- 25.12  – Wiktor Zbigniew Mudlaff – Choczewo
- 25.12  – Zuzanna Teresa Markuszewska – Kopalino
- 25.12  – Paweł Leszek Grucza – Lublewko
- 25.12  – Mateusz Grzegorz Jankowski – Choczewo
- 25.12  – Igor Daniel Wasilewski - Łętowo

 

- 21.02.2009r.  – Krzysztof Marcin Janiszek z Wrześcia
  i Alina Anna Kędzia z Choczewa
- 18.04.2009r.  – Piotr Paweł Drzezdzon z Łebcza
  i Jolanta Aniela Lessnau z Choczewa
- 25.04.2009r.  – Piotr Kanigowski z Choczewa
  i Katarzyna Karpińska z Choczewa
- 25.04.2009r.  – Mirosław Piotr Bizewski z Jackowa
  i Izabela Monika Dudzik z Lubiatowa
- 23.05.2009r.  – Bogdan Falkiewicz z Borkowa
  i Emilia Ewa Staszyńska z Przebendowa
- 6.06.2009r.  – Marcin Cudnik ze Zwartowa 
  i Magdalena Katarzyna Leśnik z Lubiatowa
- 13.06.2009r.  – Szymon Paweł Bruski z Rumi 
  i Małgorzata Agnieszka Grunwald z Rumi
- 20.06.2009r.  – Przemysław Koperski z Torunia
  i Izabela Wielgosz-Szymańska z Gdańska

Jan i Mirosława Borkowscy  –   9.02 – Choczewo
Bogdan i Teresa Lorek   – 16.02 – Ciekocino
Bogdan i Julia Labuda   –   7.04 – Osieki Lęb.
Stanisław i Bożena Drechnowicz  – 20.04 – Choczewo
Andrzej i Ewa Wilkos   – 20.04 – Ciekocino
Ryszard i Maria Arendt   – 27.04 – Choczewo
Bogdan i Władysława Szymanowscy  – 27.04 – Osieki Lęb.
 Krzysztof i Sabina Lange  –   1.06 – Osieki Lęb.
Mieczysław i Ewa Wittbrodt  – 15.06 – Ciekocino
Sylwester i Teresa Pokorscy  – 22.06 – Choczewo
Marek i Mariola Sójka   – 22.06 – Choczewo
Marek i Lidia Mueller   – 20.07 – Choczewo
Wiesław i Marzena Bladowscy  – 20.07 – Choczewo
Grzegorz i Małgorzata Krzemińscy    – 3.08 – Sasino
Roman i Maria Arendt   – 14.09 – Choczewo

Władysław i Mariola Guźniczak – 21.09 – Osieki Lęb.
Stanisław i Beata Turczyn – 21.09 – Choczewo
Mirosław i Małgorzata Wołoszyn – 28.09 – Kopalino
Krzysztof i Danuta Tłoczek – 28.09 – Sasino
Jan i Urszula Struk – 28.09 – Ciekocino
Jerzy i Bernadeta Bartosiewicz – 19.10 – Osieki Lęb.
Marek i Beata Piaseccy – 26.10 – Osieki Lęb.
Andrzej i Anna Hruściel – 26.10 – Ciekocino
Adam i Krystyna Tomaszewscy – 26.10 – Osieki Lęb.
Jerzy i Halina Jarząbek – 16.11 – Choczewo
Sławomir i Barbara Mruk – 23.11 – Ciekocino
Mirosław i Izabela Dampc – 25.12 – Choczewo
Janusz i Katarzyna Myrzyńscy – 28.12 – Sasino
Roman i Maria Sawicz – 31.12. Kopalino

Przez sakrament Chrztu Świętego zostali włączeni w 2009 roku do naszej parafi i i Kościoła

Sakramentalne małżeństwo w naszej parafi i w 2009 roku zawarli

Małżeństwa zawarte w Parafi i p.w. M.B. Królowej Polski w Choczewie w roku 1985, czyli przed 25 laty

- 20.06.2009r.  – Andrzej Rafał Turczyn z Lublewa
  i Justyna Magda Gryka z Lublewa
- 27.06.2009r.  – Eugeniusz Adam Os z Wejherowa
   i Ilona Anna Momuntjuk z Choczewa
- 11.07.2009r.  – Krzysztof Grzegorz Wąs z Przebendowa
   i Weronika Anna Maszota ze Strzebielinka
- 8.08.2009r.  – Kazimierz Jan Mateja z Borkowa
  i Agnieszka Maria Ilanc z Gardkowic 
- 22.08.2009r.  – Paweł Pawłowski z Gdańska
  i Izabela Ptasińska z Gdańska
- 29.08.2009r.  – Damian Jakub Skrzyński z Choczewa
  i Justyna Szlajter z Choczewa
- 5.09.2009r.  – Daniel Andrzej Komiago z Lęborka
  i Wioleta Bogumiła Nowak z Kierzkowa
- 3.10.2009r.  – Krzysztof Edward Langer z Kierzkowa
  i Beata Natalia Dettlaff z Biebrowa
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                        Osoby zainteresowane prosimy  

o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu               
                 w terminie do dnia 21.01.2010r. u so�tysa 

               
                       Zapewniamy dojazd na uroczysto�� oraz powrót,  

                        który planowany jest w godzinach 1900 - 2000. 


