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W bieżącym miesiącu rozpoczęły 
się prace remontowe dotyczące 

odnowy nawierz-chni dróg powiatowych 
na terenie gminy Choczewo. Głównym in-
westorem wszystkich prac jest Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, współfinansu-
jącym – Gmina Choczewo.

Jako pierwsze są realizowane roboty 
związane z odnową nawierzchni drogi po-
wiatowej nr 1322G Lębork-Żelazno na od-
cinku Żelazno-Zwartowo – od km 2+000 
do 4+050, o długości 2050 m. Pozytywny 
wynik postępowania przetargowego i wy-
nikające z tego oszczędności, pozwalają na 
przedłużenie odnawianego odcinka do 
skrzyżowania w kierunku miejscowości 
Zwartówko. Zakres prac określony przez 
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, 
przewiduje:

1/ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 
na szerokości od 5,0 do 5,6 m

2/ wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy 
na całej długości odcinka,

3/ wykonanie ścinki poboczy na szerokości 1,5 m,
4/ wykonanie uzupełnienia poboczy na szerokości 1,0 m.

Droga na odcinku: od skrzyżowania w kierunku 
Zwartowa do skrzyżowania w kierunku miejscowości 
Zwartówko, posiada bardzo zniszczony profil podłużny 
i poprzeczny drogi, jego kompletna odbudowa wyma-
gałaby rozbiórki i wykonania całego odcinka od nowa. 
Z uwagi na bardzo wysokie koszty odbudowy dróg i ko-
nieczność przeprowadzenia długotrwałych procedur 
administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę, podjęto decyzję o wykonaniu remontu 
bez przebudowy tego odcinka.

Gmina Choczewo aktywnie uczestniczy w ww. 
przedsięwzięciu, zarówno jako inicjator realizacji pro-

ieżącym miesiącu rozpoczęły 
ę prace remontowe dotyczące
wierz-chni dróg powiatowych
gminy Choczewo. Głównym in-
wszystkich prac jest Starostwo

INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWOINWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
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jektu, jak i inwestor. Na ww. remont prze-
kazana została z budżetu gminy kwota 
450 000 zł, tj. 50% wartości całości inwe-
stycji.

Realizacja drugiego zaplanowanego 
na 2009r. remontu dotyczącego odnowy 
nawierzchni drogi powiatowej nr 1438G 
na odcinku Łętowo-Gardkowice w km od 
2+882 do km 4+587, długości 1705 m 
rozpocznie się w najbliższym czasie. Prze-
targ na wyłonienie wykonawcy odbył się 
27 maja w Starostwie Powiatowym w Wej-
herowie. Zakres prac przewidzianych do 
realizacji jest analogiczny, jak na odcinku 
Lębork – Żelazno.

Oszczędności wynikające z pozytyw-
nych wyników przetargów pozwalają na 
rozpoczęcie realizacji poszerzenia drogi 
o 1 m oraz zaplanowania położenia nowej 
nawierzchni na odcinku: Choczewo – tzw. 
„małe” Kierzkowo. Jest to bardzo uczęsz-
czana droga w sezonie letnim, zarówno 
przez rowerzystów, jak i pieszych. Prowa-
dzone prace przyczynią się do znacznej 
poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckie-
go i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku 
wykonał również oznakowanie poziome 
dróg powiatowych na terenie powiatu puc-
kiego i wejherowskiego na powierzchni 
13.308,85 m2, w tym powiat pucki – 
2.523,11 m2, powiat wejherowski – 
10.785,74 m2.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE GMINNE

Na terenie naszej gminy z roku na 
rok zauważamy poprawę stanu 

domostw i obejść. Mieszkańcy poprawiają 
elewację budynków, porządkują lub upięk-
szają podwórka i ogrody. Niestety gorzej 
wciąż wyglądają tereny publiczne.  Dlatego 
też  Wójt Gminy Choczewo, za zgodą Rady 
Gminy, postanowił o zakupie ze środków bu-
dżetu gminy kosiarek i wykaszarek, które  w 
kwietniu przekazane zostały do 10 sołectw. 
Sołtysi lub osoby przez nich wskazane, zo-
bowiązali się do utrzymywania w należytym 
stanie gminnych terenów ogólnodostępnych 
/skwery, place zabaw, hydrofornie, itp./ Środ-
ki na zakup paliwa, oleju i innych niezbęd-
nych akcesoriów również zostały zapewnio-
ne w tegorocznym budżecie.

terenie naszej gminy z roku na 
rok zauważamy poprawę stanu 

DBAMY DBAMY 
O WYGLĄD O WYGLĄD 

NASZEJ NASZEJ 
GMINYGMINY
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Wójta Gminy Choczewo z dnia 25 maja 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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 6 lipca 2009 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno 
nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

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

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

Wójta Gminy Choczewo z dnia 25 maja 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

D i ł j d t i t 35 t 1 i 2 t d i 21 i i 1997 d i h ś i i

OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 26 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo

odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości graniczących ze zbywaną działką. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo w banku  KBS  Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 
2000 0010 do dnia 22 czerwca 2009 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 
572-39-40, wew. 209. 

80 000

620 500
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OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA
WÓJT GMINY CHOCZEWO

ogłasza, że dnia 26 czerwca 2009 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy 
publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanego lokalu na cele związane 

z prowadzeniem przedszkola:

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia  22 czerwca 2009 roku oraz wpłacenie wadium  
na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo w banku KBS Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 również do 
dnia 22 czerwca 2009 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy 
Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 
572-39-40, wew. 209. 

PODZIĘKOWANIE  - Chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Gminy Choczewo za prze-
kazanie mi sprzętu sportowego używanego w lekkiej atletyce – oszczepu, który posłuży mi do trenowania 
i z pewnością pomoże w zdobywaniu jak najlepszych wyników sportowych.  

                                                    Tomasz Robakowski

P
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Zbliżający się Dzień Dziecka uczcijmy w naszej gmi-
nie w sposób nieco odmienny niż zazwyczaj – od-

dajmy dzieciom to, co jest najcenniejsze 
– naszą krew.

W dniu 1 czerwca 2009 roku w godzinach 10.00-13.00 
przed budynkiem Urzędu Gminy w Choczewie dla 

wszystkich chętnych oczekiwał będzie autobus do poboru krwi.
Wśród honorowych krwiodawców są znane osoby ze świa-

ta sportu i show-biznesu – Sylwia Gruchała, Iwona Guzowska, 
Leszek Kuzaj, Przemysław Saleta, Renata Dancewicz, Radosław 
Pazura, Borys Szyc, ….. przyłącz się i TY!

KTO MOŻE ODDAĆ KREW:
• osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej 50 

kilogramów;
• osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano 

tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała; 
• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wyko-

nanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (ga-
stroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii); 

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

OSOBY DOROSŁE MOGĄ ODDAĆ KREW PO OKRESIE:
• 6 miesięcy po dużych zabiegach chirurgicznych; 
• 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji z gorączką pow. 38 °C;
• 2 tygodni po zakończeniu leczenia antybiotykami;
• 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chirurgicznego (np. usu-

nięcie zęba); 
• 48 godzin po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz 

anatoksyną przeciwtężcową;
• 3 dni po zakończeniu miesiączki;
• 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży;

y się Dzień Dziecka uczcijmy w naszej gmi-
osób nieco odmienny niż zazwyczaj – od-

KREW-niacy KREW-niacy 
dzieciomdzieciom

DAWSTWO KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW:
• 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 tygo-
dni; 

• 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 BA-
DAŃ LABORATORYJNYCH:

• oznaczenie grupy krwi w układzie A B 0 i Rh
• pełnej morfologii krwi,
• aktywności aminotransferazy alaninowej - ALAT
• znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, AIDS 

(HIV-1/HIV-2) oraz zakażeń kiłą.
KRWIODAWCA, KTÓRY HONOROWO ODDA KREW OTRZY-

MA:
• zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miej-

scu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
• posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii,
• zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? 

• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l pły-
nów (woda mineralna, soki)

• być wyspanym
• spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, 

dżem)
• wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, 

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 (ka-

tar) 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!

STÓŁ WIELKANOCNYSTÓŁ WIELKANOCNY
KGW Sasino uczestniczyło w prze-

glądzie kulinarnym „Pomorski Stół 
Wielkanocny" jako przedstawicielki Powia-
tu Wejherowskiego w dniu 02.04.2009 r. 
w PODR Gdańsk, Oddział Stare Pole.

W ramach prezentacji członkinie KGW 
Sasino pod przewodnictwem Genowefy 
Kramek przygotowały po trzy ciasta wielka-
nocne: mazurki, serniki i baby wielkanocne. 
Nie zabrakło również świątecznych wiel-

kanocnych dekoracji, wiosennych kwia-
tów, bazi, gałązek brzozy i bukszpanu. 
Dzięki Wójtowi Gminy Jackowi Michałow-
skiemu mogliśmy uczestniczyć w Kon-
ferencji na temat: ”Rola produktów lokal-
nych, tradycyjnych i regionalnych w gospo-
darce, turystyce i promocji regionu”. Ucze-
stniczyły w niej Panie, które biorą udział 
w konkursach kulinarnych: Genowefa Kra-
mek, Katarzyna Zacharewicz, Halina Łuc, 

Krystyna Stefańska oraz Gabriela Nie-
miec. Prezentację stołu wielkanocnego 
przygotowały Panie: Genowefa Kramek, 
Gabriela Niemiec oraz Krystyna Ste-
fańska. Pięknie haftowane i dziergane 
na szydełku koronkowe serwety i ser-
wetki to dzieła Gabrysi Niemiec. Nato-
miast Gienia Kramek, oprócz ciast, wy-
konała też pasztet w kształcie zajączka 
wielkanocnego.

W Starym Polu takie świąteczne pre-
zentacje przygotowuje się corocznie, 

dokończenie na następnej stronie
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nie tylko w celu prezentacji tradycji świątecznych 
i kulinarnych, ale przede wszystkim w celu integra-
cji środowisk wiejskich. Przyświeca temu również 
idea zachowania obyczajów i tradycji rodziny pol-
skiej dla następnych pokoleń a także promowania 
ich na arenie europejskiej.

Możliwości zarejestrowania potraw tradycyj-
nych i regionalnych, zapamiętanych z rodzinnych 
tradycji i zwyczajów kulinarnych jest kolejną szan-
są zachowania ich w pamięci i historii.

W tym miejscu szczególne podziękowania dla 
Wójta Gminy Jacka Michałowskiego, który zabez-
pieczył koszty transportu a Pani Beacie Madej za 
niezawodną organizację wyjazdu.

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE 
TURYSTYCZNE

NA TARGACH LATO 2009 W WARSZAWIE

W dniach 24–26 kwietnia 2009 roku 
w Centrum Targowo – Kongresowym 

MT Polska w Warszawie odbyła się XIV edycja 
Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2009, zor-
ganizowanych przez MT Polska. Podczas targów 
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospo-
darstwa Gościnne”, podobnie jak w latach ubie-
głych, zorganizowała stoisko wystawiennicze dla 
wszystkich zrzeszonych Stowarzyszeń Agrotury-
stycznych – pod wspólną nazwą Wieś Polska Za-
prasza. Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne 
reprezentowały Panie: Aleksandra Gawryszewska, 
Genowefa Kramek, Halina Łuc, Izabela Płotka oraz 
Lucyna Bieszk, które poprzez bezpośredni kontakt 
ze zwiedzającymi promowały Gminę Choczewo, 
zachęcając turystów do wypoczynku w naszym 
rejonie. Stoisko CST cieszyło się niezwykle du-
żym zainteresowaniem, głównie dzięki możliwo-
ści degustacji różnych ciast, chleba ze smalcem, 
sałatek, itp. Chciałabym serdecznie podziękować 

Dla członkiń KGW szczególne gratulacje za re-
welacyjnie przygotowaną prezentację stołu wielka-
nocnego, przygotowane ciasta. Uczestniczki pre-
zentacji otrzymały nagrodę zespołową, wręczaną 
przez sponsorów imprezy: Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Izby Rolnicze i Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Pełna sala gości, przedstawicielek KGW z całe-
go województwa, a także zaproszonych Wójtów 
i Starostów Powiatowych miała możliwość dokona-
nia degustacji przygotowanych ciast i potraw, któ-
rych smak i aromat, barwy i kształty są źródłem ra-
dości i pamięci kulinarnej wyniesionej z domów 
rodzinnych naszych rodziców, babć i dziadków.

 Doradca PODR Gdańsk
 Genowefa Błahuszewska

wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, którzy włączyli się w przy-
gotowanie tak bogatej oferty /nadmienię, iż samych ciast było 18 gatunków 
do tego kilka rodzajów smalcu i różnych słoików z przetworami domowy-
mi/ oraz Panu Henrykowi Zacharewicz, który wypożyczył przyczepkę sa-
mochodową do transportu. Oczywiście wyjazd ten nie byłby możliwy bez 
wsparcia m.in. Wójta Gminy Choczewo Pana Jacka Michałowskiego, który 
jak co roku pokrył koszty noclegu oraz diet dla osób biorących udział w tar-
gach, jak również Stowarzyszenia LOT „Ziemia Wejherowska”, które wraz 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
STÓ£ WIELKANOCNY

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE 
TURYSTYCZNE

A TARGACH LATO 2009 W WARSZAWIE

TARGI "LATO 2009"TARGI "LATO 2009"

dokończenie na następnej stronie
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PROJEKT PROJEKT 
WSPÓŁPRACYWSPÓŁPRACY

GMINNE KOŁO GMINNE KOŁO 
EMERYTÓWEMERYTÓW

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
TARGI

ze Starostwem Powiatowym w Wejhe-
rowie zapewniło transport. W tym roku 
zmieniono miejsce targów z Akademii 
Wychowania Fizycznego przeniesiono do 
Centrum Targowo-Kongresowego, nieco 
oddalone od centrum Warszawy i być 
może to było przyczyną mniejszej liczby 
odwiedzających targi niż w latach po-
przednich. Jestem jednak pewna, że wy-
jazd ten przyczynił się do godnej pro-
mocji naszego rejonu w stolicy.

Jeszcze raz dziękuję bardzo Paniom, 
które wzięły udział w targach, jak rów-
nież wszystkim, którzy przyczynili się do 
ich przygotowania i realizacji.

Prezes CST
 Aleksandra Gawryszewska 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY 
CHOCZEWO-SØMNA

We wrześniu ub. r. Wójt Gminy 
Choczewo pan Jacek Micha-

łowski i Wójt norweskiej Gminy Sømna 
Edmund Dahle podpisali, w imieniu 
gmin, umowę intencyjną o partnerstwie 
i współpracy. Na dowód tego, iż umowa 
nie pozostała tylko na papierze, od kilku 
już miesięcy realizowany jest projekt pt. 
„Tak widzę Choczewo! Tak widzę Sømna! 
”. Niniejszy projekt obejmuje warsztaty 
z dziećmi i młodzieżą w zakresie sztuk 
teatralnych i plastycznych – po stronie 
polskiej oraz sztuk plastycznych i fil-
mowych po stronie norweskiej. W ra-
mach projektu część uczniów z Zespołu 
Szkół w Choczewie i Szkoły Podstawowej 
w Ciekocinie odbyła podróż do Norwe-
gii, w minioną środę przyjechała do nas 
grupa dzieci i młodzieży z Gminy Sømna. 
Jednocześnie rozpoczęta została reali-
zacja drugiego projektu pn. „Norwegia 
i Polska śpiewają razem”, obejmująca na-
wiązanie współpracy pomiędzy grupami 
muzycznymi – schola Genezareth, działa-
jąca przy Parafii Choczewo, już niebawem 
weźmie udział w przeglądzie chórów nor-
weskich w miejscowości Brønnøysund, 
natomiast chór Trælnes Mannskor od-
wiedzi nasza gminę na przełomie wrze-
śnia i października b.r. celem nagrania 
wspólnej płyty. Obszerniejsze relacje 
z realizacji w/w projektów zamieścimy 
w kolejnym wydaniu naszego biuletynu.

MAJÓWKA NA ŁONIE NATURY

Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Koło Nr 1 w Cho-

czewie postanowił zorganizować, jak co 
roku, majówkę na łonie natury. Maj jest 
zawsze miesiącem, w którym zaczynamy 
myśleć o wypoczynku na świeżym po-
wietrzu, aby złapać choć trochę ciepłych 
promieni słonecznych. Nasz Związek po-
stanowił zorganizować majówkę (za zgo-
dą właścicieli) w posesji Państwa Brygidy 
i Horsta Perkowskich. Dnia 14.05.2009r. 
o godz. 10.00 autokar z 47-ma osobami 
wyruszył w kierunku Lubiatowa, gdzie na 
posesji Państwa Perkowskich czekał już 

poczęstunek, przygotowany przez gospo-
darzy oraz członków Koła. Aby urozmaicić 
to spotkanie zorganizowano pieszą wy-
cieczkę nad morze. Po powrocie z nad 
morza, przy grillu, muzyce i śpiewie, kilka 
godzin w miłej, wesołej i rodzinnej atmos-
ferze spędziliśmy resztę czasu. Nasi człon-
kowie umieją zjednywać sobie przyjaciół. 
Ludzie, którym się już nie spieszy, potrafią 
rozmawiać, więcej się uśmiechać do dru-
giego człowieka i pragną większego zain-
teresowania nie tylko ze strony rodziny. 
Dzięki naszemu Związkowi i dobrej pracy 
Zarządu i oddanych członków, nawet ma-
rudy, zażywają odrobiny radości z życia.

dokończenie na następnej stronie
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Serdecznie dziękujemy Państwu Per-
kowskim za hojność, dobroć i udostęp-
nienie swojej posesji. Serdeczne podzię-
kowanie Zarząd, jak i członkowie kierują 
w stronę Dyrekcji Zespołu Szkół w Cho-
czewie za udostępnienie autokaru.

Przewodnicząca Koła nr 1
Irena Lorek

ROCZNICA UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

Na zaproszenie Dyrekcji Zespo-
łu Szkół im. Unii Europejskiej 

w Choczewie i uczniów członkowie Ko-
ła PZERiI w Choczewie uczestniczyli 
w uroczystości poświęconej upamiętnie-
niu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Był 
to niecodzienny poniedziałek, wyglądał 
nieco inaczej niż zwykły. O godz. 11.00 
rozpoczęła się uroczystość najważniej-
szego święta państwowego „Święta Kon-
stytucji 3 Maja”. Na początek uroczysto-
ści odśpiewano hymn państwowy i hymn 
szkoły. Goście zaproszeni, uczniowie 
i nauczyciele zgromadzeni na tej uro-
czystości obejrzeli barwną część arty-
styczną, którą przygotowali uczniowie 
z poszczególnych klas. Były wiersze, in-
scenizacje i pieśni patriotyczne, nie za-

brakło i poloneza odtańczonego przez 
uczniów i barwnych stroi z tamtej epoki. 
Młodzi aktorzy naprawdę okazali się do-
brzy. Brawa długo nie milkły. My senio-
rzy po zakończeniu akademii zostaliśmy 
zaproszeni do sali harcerskiej na słodki 
poczęstunek. Kawa i ciasto i miłe towa-
rzystwo. I tak minął poniedziałek w od-
świętnej atmosferze ku zadowoleniu nas 
wszystkich seniorów. Za tak mile spę-
dzony czas bardzo dziękujemy.

Przewodnicząca Koła
Irena Lorek

PODZIĘKOWANIE

Zarząd i członkowie Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i In-

walidów Koła Nr 1 w Choczewie dziękują 
Państwu Bogumile i Józefowi Langer – 
właścicielom Piekarni „Mateusz” w Cho-
czewie za wspaniałe pączki /na tłusty 
czwartek/ oraz chleb i babki każdorazo-
wo dostarczane na uroczystości organi-
zowane w Restauracji w Choczewie

Zarząd PZERiI

MAJÓWKA W SOŁECTWIE 
KOPALINO – LUBIATOWO

Młodzież wraz z Radą Sołectwa 
postanowili zorganizować „Ma-

jówkę”, na którą składał się rewanżowy 
mecz w piłkę nożną pomiędzy młodzie-
żą a oldbojami. Jak pamiętamy na jesieni 
był rozegrany taki sam mecz, z pięknym 
wynikiem dla odbojów. Tym razem było 
trochę inaczej – co prawda „starsi” wy-

grali, ale tym razem tylko 5:2. Tak, więc 
również piękny rewanż. Zawziętość gra-
jących była bardzo duża, mecz był rozgry-
wany w skróconym czasie – jedna połowa 
trwała 30 minut, a sędziował sędzia, któ-
ry przyjechał aż z Gdańska. Po rozegraniu 
pierwszej połowy zostały przeprowadzo-
ne konkurencje dla najmłodszych i roz-
palono grilla, żeby kiełbaski były gotowe 
po rozegranym meczu. Pierwszą konku-
rencją było skakanie na piłce, drugą kon-
kurencją był bieg z jajkiem na łyżce sto-

łowej, przy której było wielkie skupienie 
i troska o to, by jajko się nie rozbiło. 
Po krótkiej przerwie zorganizowano 
konkurs łowienia ryb, w międzyczasie 
zostały rozdane słodycze: czekolady, wa-
felki, lizaki oraz napoje. Po zakończonym 
meczu została rozegrana ostatnia kon-
kurencja, czyli rzut oponą na odległość. 
Dzieci rzucały małą oponą, a dorośli 
dużą. W konkurencjach nie ważne było 
zajęte miejsce, ale sam udział w niej. 
Po wszystkich konkursach każdy mógł 

MAJÓWKA W SOŁECTWIE
grali, ale tym razem tylko 5:2. Tak, wi
również piękny rewanż Zawziętość gr

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW
Sołectwo Kopalino-Lubiatowo

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
GMINNE KO£O EMERYTÓW
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Sołectwo Jackowo

poczęstować się i spróbować grillowa-
nych kiełbasek i krupnioków.

Na naszej Majówce zebrali się nie tyl-
ko mieszkańcy naszego sołectwa, ale rów-
nież goście, którzy przyjechali na długi, 
majowy weekend. W rezultacie uważamy, 
że nasze spotkanie miało powodzenie 
i w sobotnie popołudnie /02.05.2009r./ 
udało nam się oderwać od spraw życia co-
dziennego.

Dziękujemy naszym strażakom za za-
bezpieczenie naszego spotkania, jak również 
dziękujemy wszystkim, którzy pomagali 
przygotować i poprowadzić „Majówkę”.

 Rada Sołecka

NOWY CHODNIK W JACKOWIE

Z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Jac-
kowo w miejscowości Jackowo 

powstaje nowy chodnik. Prace rozpo-
częte zostały w połowie maja, potrwają 
łącznie ok. 2 tygodni. W I etapie uło-
żono 31 m, następnie kolejne – 11 m, 
łącznie wybudowane zostanie ok. 70 m. 
Nowy chodnik powstaje w miejscu nie-
zwykle uczęszczanym – prowadzi za-
równo do sklepu, jak i terenów działko-
wych. Dotychczas mieszkańcy Jackowa 
musieli pokonywać tę trasę w błocie 
i kałużach. Inwestycja prowadzona jest 
systemem gospodarczym – mieszkańcy 
sami wykonują prace z materiału /płyt-

mysław Mueller, Patryk Mueller, Zdzisław 
Osiewalski, Artur Bemka, Adam Bianga, 
Roman Bianga, Łukasz Rudnicki, Miro-
sław Ceszke, Bartek Olszewski, Tomasz 
Olszewski, Łukasz Jaźwiński, Maciej 
Orański i Albert Frydrych.

Z kolei kilka dni wcześniej panowie: 
Przemysław Strycharczyk, Przemysław 
Mueller, Marcin Zagól, Mateusz Zagól 
i Marek Mueller utwardzili plac, na któ-
rym posadowione zostały tzw. „dzwo-
ny” – pojemniki do segregacji śmieci.

Za pośrednictwem na „Wieści Cho-
czewskich” kieruję serdeczne podziewa-
nia do wszystkich zaangażowanych w to 
ważne dla wsi przedsięwzięcie – miesz-
kańcom za wykonane prace, panu Wój-
towi Gminy za zapewnienie niezbędnego 
materiału.

Sołtys Sołectwa
Marek Mueller

ki, piasek, żwir, cement/, dostarczonego 
przez Urząd Gminy Choczewo. Główny-
mi „nadzorującymi” byli panowie: Marek 
Zagól i Bogdan Osiewalski, a w pracach 
uczestniczyli również i inni mieszkańcy 
wsi: Marek Mueller, Mateusz Zagól, Prze-

ŻYWE ABECADŁO W GMINNEJ 
BIBLIOTECE

16 kwietna 2009r. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Chocze-

wie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Nasza gmina czyta dzieciom”. Swoją 
obecnością ucieszył dzieci z klasy IIa SP 
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo 
pan Henryk Domaros.

Tematem przewodnim były literki. 
Pan Przewodniczący czytał bajki z Ulicy 
Sezamkowej oraz wiersze znanych pol-
skich poetów. Oczywiście nie mogło za-
braknąć „Abecadła” J. Tuwima.

Naszemu czytaniu zawsze towarzy-
szą atrakcje. Tym razem były to zajęcia 
ruchowe zatytułowane „Żywe abecadło”. 
Przeprowadziła je pani Marzena Szypul-
ska-Kimilu nauczycielka gimnastyki ko-

WE ABECADŁO W GMINNEJ 
BIBLIOTECE

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOMNASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

dokończenie na następnej stronie



Wieści Choczewskie Nr 4/5 (110/111)  KWIECIEŃ/MAJ 2009 s. 11

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

rekcyjnej. Na początku dzieci układały 
ze swoich ciał litery i wyrazy. Później 
ćwiczyły w grupach i dostały do pomocy 
woreczki, laski gimnastyczne, hula-hop. 
Uczniowie wykazali się niezwykłą pomy-
słowością w tworzeniu żywych słów. Ich 
wysiłki zostały nagrodzone słodką nie-
spodzianką przygotowaną przez pana 
Henryka Domarosa.

To spotkanie pokazało, że czytanie 
może być połączone ze świetną zabawą. 
Jest to umiejętność potrzebna, pożytecz-
na i gwarantuje wszechstronny rozwój 
dziecka. Jest też małym, ale ważnym kro-
kiem na drodze do życiowego sukcesu.

M. Szypulska-Kimilu i B. Żuk

CZYTAMY NASZYM DZIECIOM

21.05.2009 roku w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej miało miej-

sce ostatnie już spotkanie z cyklu „Nasza 
gmina czyta dzieciom”, organizowane 
przez kierowniczkę biblioteki panią Beatę 
Żuk oraz nauczycielkę SP panią Marzenę 
Szypulska-Kimilu. Na to spotkanie został 
zaproszony Zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy Choczewo pan Zbigniew Ko-
łodziejski, który czytał dla klasy III b SP.

Tematem przewodnim była książka. 
Zaproszony gość przeczytał kilka wierszy 
oraz rozdział „Nowa księgarnia” z książki 
„Mikołajek i inne chłopaki”. Dzieci były 
oczarowane magią słowa czytanego. Po-
dziękowały za to oklaskami, a w zamian 
zostały obdarowane torbą słodyczy. Efek-

tem tego spotkania będzie wystawa z pro-
jektami okładek ulubionych książek.

Pani Kierownik Biblioteki obiecuje 
kontynuować akcję czytania także po wa-
kacjach. Czytanie jest potrzebne, poży-
teczne, wzbogaca słownictwo, rozwija wy-
obraźnię. Czytajmy naszym dzieciom!

 
Marzena Szypulska-Kimilu

NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ, STROIK, PISANKĘ 
I KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

10.04.2009 Komisja Lonkursowa w składzie: Kry-
styna Karpińska, Beata Stodolna, Katarzyna 

Świątek i Beata Żuk, oceniła wszystkie zgromadzone pra-
ce i wybrała zwycięzców. W czytelni Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego pojawiło się ponad 
200 prac młodych artystów. Każda praca była godna uwa-
gi, zachwycała kolorystyką, starannym wykonaniem i cie-
kawym pomysłem. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2009r. w siedzibie bibliote-
ki. Nagrody wręczali: Wójt Gminy pan Jacek Michałowski 
i Kierownik GBP pani Beata Żuk. Uroczystość uświetnił 
występ o nadejściu wiosny, który przygotowały starszaki 
z Przedszkola Samorządowego w Choczewie, pod czuj-
nym okiem pani Alicji Jaskulskiej.

Laureaci konkursu:

Grupa wiekowa przedszkolaki i kl. ”0”
Pisanka:

1. miejsce – praca zbiorowa, Starszaki Niepubliczne Przedszkole 
w Choczewie

1 miejsce – praca zbiorowa, Maluchy Samorządowe Przedszkole 
w Choczewie

NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ, STROIK, PISANKĘ 
I KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

J Ą Ę

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 
WIELKANOCNEGOWIELKANOCNEGO

Stroik:
1. miejsce – Dominika Maj, Samorządowe Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – praca zbiorowa, Starszaki Niepubliczne Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – Patrycja Drewa, Samorządowe Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – Maria Oleszek, Samorządowe Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – Julia Busłowicz, kl. „0” SP Choczewo
1. miejsce – praca zbiorowa, Starszaki Samorządowe Przedszkole w Choczewie

dokończenie na następnej stronie
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Kartka:
1. miejsce – Patrycja Krzeptowska, Niepubliczne 

Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – Matylda Witkowska, Niepubliczne 

Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – Zofi a Modlińska, kl. „0” SP Choczewo
1. miejsce – Oskar Milewicz, Niepubliczne Przed-

szkole w Choczewie
1. miejsce – Iga Dettlaff, Niepubliczne Przedszkole 

w Choczewie
1. miejsce – Łukasz Polesa, Niepubliczne Przed-

szkole w Choczewie
1. miejsce – Lidia Peplińska, Niepubliczne Przed-

szkole w Choczewie
1. miejsce – Magdalena Joachimiak, Niepubliczne 

Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – Kinga i Julia Bemka, Samorządowe 

Przedszkole w Choczewie
1. miejsce – Mateusz Gronowski, Samorządowe 

Przedszkole w Choczewie
Palma:

1. miejsce – Małgorzata Tokarska, kl. „0” SP Cho-
czewo

1. miejsce – Praca zbiorowa, Maluchy Niepublicz-
ne Przedszkole w Choczewie

Grupa wiekowa klasy I – III
Pisanka:

1. miejsce – Mateusz Fetta, kl. III SP Choczewo
2. miejsce – Maciej Fusowski, kl. I SP Choczewo
3. miejsce – Karolina Kropidłowska, kl. I SP Cho-

czewo

Stroik:
1. miejsce – Nina Kimilu, kl. II SP Choczewo
1. miejsce – Praca zbiorowa, kl. II SP Ciekocino
1. miejsce – Wiktoria i Mariusz Książek SP Cieko-

cino
1. miejsce _ Praca zbiorowa, kl. III SP Ciekocino
2. miejsce – Zuzanna Szulc, kl. III SP Choczewo
2. miejsce – Bożena Formela, kl. II SP Choczewo

Kartka:
1. miejsce – Ada Knapińska, kl. II SP Choczewo
1. miejsce – Wacław Lipiec, kl. II SP Choczewo
1. miejsce – Sara Grabińska, kl. II SP Choczewo
2. miejsce – Patryk Chyrzyński, kl. II SP Choczewo
2. miejsce – Aleksandra Hruściel, kl. II SP Choczewo
2. miejsce – Maciej Fusowski kl. I SP Choczewo

Palma:
1. miejsce – Wacław Lipiec, kl. II SP Choczewo
1. miejsce – Aleksandra Blok, kl. II SP Ciekocino

Grupa wiekowa klasy IV – VI
Pisanka:

1. miejsce – Malwina Wypych, kl. V SP Ciekocino
Stroik:

1. miejsce – Dominik Zacharuk, kl. V SP Chocze-
wo

1. miejsce – Katarzyna Praszczak, kl. VI SP Cho-
czewo

2. miejsce – Karolina Bojk, kl. V SP Choczewo
2. miejsce – Kornelia Stankowska kl. V SP Cieko-

cino
3. miejsce – Bartek Nowak, kl. VI SP Choczewo
3. miejsce – Karolina Krzemińska, kl. V SP Cieko-

cino

Kartka:
1. miejsce – Julia Blok, kl. V SP Choczewo
1. miejsce – Edyta Rytlewska, kl. VI SP Choczewo
2. miejsce – Karolina Wyszecka, kl. V SP Choczewo
3. miejsce – Kornelia Stankowska, kl. V SP Cieko-

cino
Palma:

1. miejsce – Praca zbiorowa, Maria Malinowska, 
Dominika Drzeżdżon, Marceli Kazimierczak, 
kl. IV SP Ciekocino

2. miejsce – Izabela Hintzka, kl. V SP Choczewo
3. miejsce – Praca zbiorowa, Łukasz Oleszek i Ma-

riusz Piotrowski, kl. V SP Choczewo
Grupa wiekowa Gimnazjum
Kartka świąteczna:

1. miejsce – Ada Madej, kl. II
2. miejsce – Paulina Drzeżdżon, kl. I
2. miejsce – Anna Żurowska, kl. II
2. miejsce – Agata Kanigowska, kl. II
3. miejsce – Piotr Karcz, kl. I
3. miejsce – Agata Bianga, kl. I
3. miejsce – Karolina Langa, kl. I

Stroik:
1. miejsce – Sylwia Rytlewska, kl. I
2. miejsce – Karolina Derylak, kl. I

Kartka:
1 miejsce – Marcin Mróz

Palma:
1.miejsce – Anna Dąbrowska, kl. I

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie dziękujemy za udział, a laure-
atom składamy gratulacje.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
LAIREACI...
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WRĘCZENIE 
NAGRÓD LITERACKICH

W czytelni Gminnej Biblioteki 
Publicznej Wójt Gminy Jacek Mi-

chałowski wręczył nagrody książkowe lau-
reatom konkursu literackiego „Co mi w du-
szy gra”. Była to już druga edycja konkur-
su literackiego, którego organizatorem 
jest Wójt Gminy i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna. Przypomnijmy, że pierwsza edy-
cja miała miejsce rok temu pod hasłem 
„Moja rodzina, moja wieś, moja gmina”. 
Tegoroczny konkurs cieszył się dużym po-
wodzeniem. Do siedziby biblioteki wpły-
nęło kilkadziesiąt prac literackich. Komi-
sja konkursowa w składzie:

Krystyna Karpińska, Beata Madej, 
Marzena Szypulska-Kimilu i Beata Żuk, 
po wnikliwym przeczytaniu wszystkich 
utworów, wyłoniła zwycięzców:

kategoria do lat 12 – 
I miejsce Patryk Posański

kategoria do lat 16 
I miejsce Ewelina Zabłotni
II miejsce Anna Dąbrowska
III miejsce Angelika Dettlaff

kategoria powyżej 21 lat – 
I miejsce – Teresa Wierska
II miejsce – Mirosław Gałęski
III miejsce – Piotr Meyer
III miejsce – Janina Gedecka

wyróżnienie otrzymali: Magdalena 
Krukowska i Władysław Jankowski.

Wśród zaproszonych gości powi-
taliśmy laureatów, Przewodniczącego 
Rady Gminy Henryka Domarosa, Dyrek-
tora Gimnazjum Alinę Rynko, Dyrektora 

Szkoły Podstawowej Joannę Dzięgie-
lewską, Przewodniczącą Komisji Kultury 
Beatę Stodolną, radną Barbarę Cholka, 
przyjaciela biblioteki Krystynę Karpińską 
oraz nauczycieli i uczniów Gimnazjum 
w Choczewie. Laureaci mieli okazję wy-
słuchać swoich utworów w wykonaniu 
gimnazjalistów, którym serdecznie dzię-
kujemy.  Już teraz zapraszamy wszystkich 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji kon-
kursu literackiego. Poniżej prezentujemy 
wybrane wiersze naszych laureatów.

MODLITWA
Chcę mieszkać na takiej planecie
Gdzie dzieci płaczu nie znają
Głodni są zawsze syci
Bezdomni domy swe mają
Cierpienie niech będzie odległym 
 wspomnieniem
Wielkość niech nas nie mami
Dlaczego tak nie jest – Boże 
 powiedz co z nami
Chcę żeby wojen nie było
Militaria niech będą mitem z przeszłości
Nienawiść niech będzie obca
A serca niech będą pełne miłości
Niech słońce świeci dla wszystkich
I niech nie będzie okien z kratami
Dlaczego tak nie jest – Boże 
 powiedz co z nami
Niech wszyscy będą szczęśliwi

I wolni jak ptaki na niebie
Tę modlitwę każdego wieczora
Zanoszę Panie do Ciebie
 Teresa Wierska

O JÓZEFIE
Z czym ci się kojarzy dzisiaj słowo 
 „stajenka”?
Z czymże słowo „żłóbek”, z czym 
 „ Maryja panienka”?
Kim byli Królowie, jakiej szukali gwiazdy?
Jak zwało się Dziecię – o tym pamięta każdy.
Jedna tylko postać wciąż w cieniu pozostaje:
Osoba Józefa, dla niej miejsca nie staje
Na kartach historii Bożego Narodzenia,
Miejsca, jakie zajął w dniach 
 naszego zbawienia.
Był on opiekunem matki, dziecka małego,
Które się poczęło w łonie z Ducha Świętego.
Współczesny Józefie, czy chciałbyś 
 w to uwierzyć –
Podobne zdarzenie we własnym 
 życiu przeżyć?
Dałbyś dzisiaj wiarę, że to życie poczęte
Bez twego udziału, będzie dla świata święte?!
Czy byś dziś zaufał swej towarzyszce życia,
Że jest prawdomówna, nie ma nic 
 do ukrycia?!
Czy byś się wystawił na takie pośmiewisko-
Przed tłumem kolegów – 
 że ty wierzysz w to wszystko?!
Brak w nas dziś odwagi, brak też i zaufania,
Przed nami samymi nową prawdę odsłania

WRĘCZENIE 
NAGRÓD LITERACKICH

Ę

czytelni Gminnej Biblioteki

"CO MI "CO MI 
W DUSZY W DUSZY 

GRA?"GRA?"

dokończenie na następnej stronie
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Że się dziś boimy, przy trudnych 
 prawdach ostać,
Aby wśród znajomych, miana „głupi” nie do-
stać!
Niech cię mój Józefie, ta wiadomość raduje,
Że Bóg to wybiera, co świat głupim 
 znajduje!

Mirosław Gałęski

LEŚNA POLANA
Na leśnej polanie
odbyło się ptasie spotkanie.
Niedaleko już zimy,
a my do ciepłych krajów nie lecimy.
Mowę tak rozpoczął kos 
 z pomarańczowym dziobem,
co do wszystkich stanął przodem.
Tam przy karmniku,
na sosnowym paliku,
gdzie krzak dzikiej róży,
co za kryjówkę służy.
Jest staw mały,
do napicia doskonały.
Zewsząd więc zleciały się ptaszyska,
bo już zima bliska.
Są tam wróble, zięby i kwiczoły,
przyleciały też dzięcioły.
Czarny z czerwonym pomponem,
co podpiera się ogonem.
Jest dzięcioł zielony,
zawsze uśmiechnięty i zadowolony.
Sikorki, uboga i bogatka.
Modra, sosnowa i czubatka.
Sójka,
co na głowie stroszy piórka.
Mazurek zasmucony,
bo z wróblem ciągle jest mylony.
Reniuszek z długim ogonkiem,
usiadł za swym ślicznym domkiem.
Kowalik, który głową na dół skacze,

i dwa pełzacze.
Szczygieł kolorowy, trznadel ogrodowy,
gil co ma brzuch czerwony,
i dzwoniec zielony.
Jest orzeł bielik,
co po niebie szybuje
i kruki denerwuje.
Przy tej okazji,
przyleciały też jemiołuszki z dalekiej Azji.
Na stawie dzika kaczka pływa,
ona też tu bywa.
Zimorodek turkusowy
i strzyżyk malutki, cały brązowy.
Oni często przy zimowym chłodzie,
spotykają się przy wodzie.
A z wysoka
na nich wszystkich patrzy sroka.
Myśli, że już ptaki zapomniały,
ile smutku przez nią miały.
Nagle, gdzieś u góry,
nadlatuje jastrząb bury,
on też wie o tej polanie,
czasem zjada tu śniadanie.
Właśnie, właśnie!!!
Niech go piorun trzaśnie.
Czarny kos krzyczy,
co zebraniu przewodniczy.
Zima może nie być sroga,
lecz należy się wystrzegać wroga.
Krogulec co ma ostre szpony,
wiecznie jest nie najedzony.
Lis i kuna również nie żartują,
ptasie mięso bardzo im smakuje.
Czas już kończyć to zebranie,
bo nas wieczór tu zastanie.
Ziemia śniegiem jeszcze nie przykryta,
trzeba najeść się do syta.
A co te ptaki jedzą?
czy to dzieci wiedzą?
Jadłospis wszelaki,
nasiona, larwy i robaki.
Tłuszcz ze słoniny,
jagody i owoce jarzębiny.

Żołędzie, orzechy, ziarna zbóż różne,
okrągłe i podłużne.
Suchego chleba skórka,
resztki z miski Burka.
Najszybciej jednak z karmnika znika,
ziarno słonecznika.
To wszystko jeśli tylko chcecie,
zobaczyć na polanie możecie.
Tam ptasie problemy,
na żywo obserwować możemy.
Więc o ptakach pamiętajcie
i je zimą dokarmiajcie

Piotr Meyer

SMUTKI
Powiem państwu wierszyk krótki,
Jak siedziały cztery smutki.
Pierwszy pyta się drugiego:
Czemuś smutny mój kolego?
No bo trzeci siedzi smutny.
Trzeci pyta się czwartego:
Czemuś smutny mój kolego?
No bo patrzę na pierwszego,
A on smutny mój kolego.
No i powstał wierszyk krótki,
Jak siedziały cztery smutki.

Janina Gedecka 

IMAGINACJA
Wyimaginowany świat
przynoszę koszyk marzę, 
 ktoś świerszcza zabija
Dręczyciel.
Wyimaginowany dom
ktoś łzę uroni, okno na parterze wybite
Azyl ?
Wyimaginowany przyjaciel
słodki jak cukierek, cukierki psują zęby
Oszust.
Sen przeplata się z jawą...
W obliczu prawdy truchleje świat.

 Ewelina Zabłotni

Maj jest miesiącem, w którym swoje święto obchodzą nie tylko bibliotekarze, 
ale również biblioteki. Z tej okazji zaprosiliśmy do nas autorki poczytnych 

książek dla dzieci i młodzieży.
W czytelni biblioteki gościliśmy Panią Marię Mariańską–Czernik: pisarkę, tłu-

maczkę, autorkę książek dla najmłodszych. Przez wiele lat pracowała w „Misiu”, 
„Płomyku” i „ Płomyczku”. Czwartego maja uczniowie klas III Szkoły Podstawowej 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
CO MI W DUSZY GRA

aj jest miesiącem, w którym swoje święto obchodzą nie tylko bibliotekarze, 
ale również biblioteki. Z tej okazji zaprosiliśmy do nas autorki poczytnych 

SPOTKANIE AUTORSKIESPOTKANIE AUTORSKIE

w Choczewie mieli okazję poznać osobiście Pa-
nią Marię i zapoznać się z jej twórczością literac-
ką.

Dwa dni później uczniowie kl. III Gimnazjum 
uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panią Jo-
anną Fabicką. W jej dorobku literackim jest be-
stselerowy cykl o dojrzewaniu nastoletniego Ru-
dolfa Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej rodzinie: 
„Szalone życie Rudolfa”, „Świńskim truchtem” 
i „Seks i inne przykrości”. Książki te są lubiane 
nie tylko przez młodzież, ale i czytelników doro-
słych, posiadamy je w zbiorach naszej biblioteki 
i polecamy wszystkim zainteresowanym. Po spo-
tkaniach obie panie z przyjemnością rozdawały 
autografy.

Kierownik GBP 
Beata Żuk
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„Bank Dziecięcych Uśmiechów” 
w Choczewie

Przedstawiciele Fundacji Banku Za-
chodniego WBK odwiedzili 29 

kwietnia 2009 roku Przedszkole Samo-
rządowe w Choczewie. Pan Piotr Mur-
likiewicz – Dyrektor Oddziału Banku 
w Wejherowie oraz pani Beata Klein 
– doradca klienta odwiedzili naszą pla-
cówkę, by przekazać dzieciom i dyrekcji 
przedszkola czek o wartości 3000 zł – 
dofinansowanie, jakie uzyskało Przed-
szkole Samorządowe w Choczewie na 
realizację projektu pn. „Glottodydakty-
ka w nauce czytania i pisania” w ramach 

WIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓWWIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓW
programu grantowego „Bank Dziecię-
cych Uśmiechów”. Fundacja BZ WBK 
zainicjowała ten program w 2004 roku, 
a jego celem jest inwestowanie w edu-
kację i rozwój talentów, by umożliwić 
dzieciom lepszy start w dorosłe życie. 
Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Mi-
chałowski pogratulował pani Dyrektor 
Bożenie Paździo wspaniałych osiągnięć 
– jeszcze w lipcu ub.r. w tych pomiesz-
czeniach mieściła się sala posiedzeń 
Rady Gminy, a dziś – tętniąca życiem, 
kolorowa i radosna placówka opiekująca 
się i edukująca najmłodszych przedsta-
wicieli naszej społeczności. W uroczysto-
ści udział wzięli również Przewodniczący 
Rady Gminy pan Henryk Domaros, Za-
stępca Wójta Gminy pan Kazimierz Ko-

walewski, Kierownik Gminnego Zespołu 
Oświaty pani Eugenia Grudzińska, rodzi-
ce i przedstawiciele mediów. Przedszko-
laki podziękowały za otrzymany czek, 
a następnie w przebraniu sasanek, pier-
wiosnków, przylaszczek zaprezentowały 
przedstawienie o nadejściu wiosny. Dy-
rektor Przedszkola pani Bożena Paździo 
zapytana, na co zostaną przeznaczone po-
zyskane środki finansowe poinformowa-
ła, że na pomoce terapeutyczne niezwy-
kle pomocne w pracy z małymi dziećmi, 
zwłaszcza z tymi, u których występują 
różnego rodzaju wady wymowy. Dodała, 
iż w dalszym ciągu będzie ubiegała się 
o dofinansowanie dla Przedszkola Samo-
rządowego, zarówno od Fundacji BZ WBK, 
jak i z innych źródeł finansowych.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Przedszkole to nie tylko miejsce 
w którym bawią się i uczą dzieci. 

To także miejsce, w którym spotykają się 
rodzice i wymieniają się swoimi doświad-
czeniami oraz spostrzeżeniami. Dlate-

go też w naszym przedszkolu zorganizo-
waliśmy warsztaty dla rodziców. Pierw-
sze poprowadziła Pani Bożena Paździo, 
która wprowadziła rodziców w świat gło-
sek i czerwonych liter. Rodzice mogli się 
dowiedzieć, jakie są priorytetowe zada-
nia przedszkola w świetle wprowadzanej 

przez ministerstwo reformy podstawy 
programowej, a także jak wspierać roz-
wój dzieci. Rodzice poznali wiele sposo-
bów na aktywną zabawę z dziećmi, sami 
mogli bawić się klockami LOGO, układać 

dokończenie na następnej stronie
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wyrazy z rozsypanek wyrazowych, jed-
nocześnie dokonując syntezy i analizy 
słuchowej wyrazu.

27 marca natomiast odbyły się warsz-
taty dla rodziców poprowadzone przez 
panie z Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Słupsku „Zabawy usprawnia-
jące funkcje słuchowe dzieci”. Ich celem 
było zapoznanie rodziców z zabawami 
i ćwiczeniami usprawniającymi funkcje 

słuchowe dzieci. Panie w bardzo prosty, 
zabawowy i przystępny sposób pokazały, 
jak stymulować rozwój dziecka poprzez 
przedmioty codziennego użytku takie, 
jak: tasiemki, żetony, guziki czy słomki. 
Zaprezentowały również wiele pomocy, 
które wykorzystują w swojej pracy w po-
radni. Rodzice dostali także wiele cen-
nych rad. Kontynuacją tych zajęć będzie 
spotkanie 29 maja pt. „Zabawy uspraw-
niające funkcje wzrokowe dzieci”.

Alicja Jaskulska

WIOSNA, WIOSENKA…

Wraz z nadejściem wiosny na 
przedszkolaki z Samorządowego 

Przedszkola w Choczewie czekało wiele 
niespodzianek: konkurs ekologiczny, za-
jączek, który schował koszyczki w parku, 
wyjazd do Jednostki Wojskowej w Biesz-
kowicach. Ponadto maluchy brały udział 

w przedstawieniach organizowanych przez 
uczniów z Zespołu Szkół w Choczewie 
oraz gościły grupę Arte-Re z Krakowa z te-
atrzykiem „Pinokio”.

Najwięcej radości dostarczył wspania-
ły prezent, jakim jest nowy, funkcjonalny 
i bezpieczny plac zabaw. Do tej pory milu-
sińscy korzystali z placu obok szkolnego 
boiska. Przedszkolny plac został stworzo-

ny z myślą o potrzebach najmłodszych. 
Na wyznaczonym terenie znajdują się 
kolorowe bujaki, huśtawki, piaskownica, 
domek oraz centrum zabaw ze zjeżdżal-
nią. Wszystkie elementy tworzą całość, 
którą dopełniają posadzone iglaki, kwiaty 
i krzewy. Wszystkim darczyńcom dzięku-
jemy za możliwość upiększenia placu.

Magdalena Klabacha-Lica

NA MAJÓWKĘ, NA MAJÓWKĘ…

Rodzice naszych przedszkolaków zorganizowa-
li dla dzieci majowy piknik w Sasinie. Państwo 

Gronowscy przygotowali w swoim ogrodzie majów-

kę, na której nie zabrakło zabaw 
wśród zieleni, spaceru po leśnej 
okolicy, a przede wszystkim og-
niska i pieczenia kiełbasek. 
Dzieci miały możliwość skorzy-
stania z przydomowego placu 
zabaw, poznania miejsca pracy 
leśniczego. Czas mijał szybko 
w radosnej atmosferze. Po pik-
niku maluchy skorzystały z za-
proszenia Państwa Dmochow-
skich. Milusińscy wybrali się do 
restauracji "Ewa Zaprasza" na 
frytki. Zadowoleni z wycieczki 
wrócili do przedszkola.

Jeszcze raz dziękujemy ro-
dzicom Mateusza i Wojtka za 
gościnę i wspaniałe przyjęcie.

 
Magdalena Klabacha- Lica

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI PRZEDSZKOLAKÓW
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Z ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁY

    
WIELKANOC I WIOSENNE PORZĄDKI

Kultywowanie tradycji jest bar-
dzo ważnym elementem wycho-

wawczym i edukacyjnym. Myślę, że war-
to o nich pamiętać, kontynuować i pie-
lęgnować już w przedszkolu. Wielkanoc 
to Święta radosne i wiosenne, pełne barw. 
Nasze dzieci wiedzą co to są pisanki, kra-
szanki, co powinno znaleźć się w koszy-
ku ze święconką.

W Wielki Czwartek tradycyjnie było 
wielkanocne śniadanie, życzenia i śmi-
gus-dyngus. Po śniadaniu w ogrodzie 
przedszkolnym szukaliśmy koszyczków 
od Zajączka. Dzieci miały wielką radość 
i nie lada kłopot szukając koszyków. Z okazji Światowego Dnia Ziemi 

w naszym przedszkolu, to Dzień Zielo-
nych, każdy przedszkolak oraz personel 
musiał mieć na sobie kolor zielony. Ileż 
to było odmian tej zieleni!!! Niespodzian-
ką dla dzieci był teatrzyk pt. „Zielony Kap-
turek” w wykonaniu nauczycielek, przed-
stawienie podobało się dzieciom, za co 
„aktorki” otrzymały gromkie brawa. Póź-
niej było pasowanie przedszkolaków na 
opiekunów przyrody, każde dziecko ot-
rzymało imię i zieloną czapkę. W ogro-
dzie przedszkolnym odbył się Wielki Bal 
Zielonych przy muzyce – piosenkach 
o przyrodzie.

Również z tej okazji aktorzy z Krako-
wa wystąpili z teatrzykiem o treści ekolo-
gicznej pt. „Wielkie porządki”. Ukazując 
dzieciom piękno otaczającego świata sta-

ramy się wpoić przekonanie, że przyroda 
jest niewyczerpanym źródłem działania 
i radości, by dzieci nie niszczyły swego oto-
czenia.

Z okazji Dnia Teatru odbyliśmy wy-
cieczkę autokarową do Teatru Lalki „Tę-
cza” w Słupsku.

Halina Chmiel

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

Zdrowie to jedna z największych wartości człowie-
ka. Pozwala nam ono na pracę, aktywność życiową, 

radość i szczęście. Już przed wiekami wychwalał je Jan Ko-
chanowski pisząc: „Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie 
jako smakujesz, aż się zepsujesz..."

O to, byśmy byli zawsze zdrowi i uśmiechnięci, dba-
ją lekarze, pielęgniarki, pracownicy laboratoriów, którzy 
7 kwietnia obchodzą swoje święto. Ich praca nie jest łatwa. 
Często muszą wykazać się ogromną wyrozumiałością, cier-
pliwością, a nierzadko i sprytem, aby przekonać małych 
pacjentów, że zabiegi lekarskie nie są takie straszne. O tym 
szczególnym dniu pamiętali uczniowie klas trzecich szkoły 
podstawowej w Choczewie, prezentując inscenizację bajki 
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, które swoją 
treścią propagowało higienę i dbanie o zdrowie w życiu 
codziennym. Następnie w imieniu całej społeczności szkol-
nej złożyli życzenia i wręczyli kwiaty przybyłym gościom 

– stomatologowi panu Dariuszowi Konopce, pielęgniarkom – pani 
Hannie Huk i pani Jadwidze Mrulewicz.

Organizatorki

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W CHOCZEWIE
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PRZEDSTAWIENIE 
„MÓJ CHRYSTUS POŁAMANY”

W dniu 08. 04 2009 r. w ZS w Cho-
czewie odbyło się przedstawie-

nie pt. „Mój Chrystus połamany”, scena-
riusz opracowany na podstawie książki 
Ramona Cue Romano SI.

Przedstawienie przygotowali ucznio-
wie klasy I B gimnazjum oraz klas VI C 
i III A szkoły podstawowej. Dzięki akto-
rom wcielającym się w postacie ludzi zde-
moralizowanych, zadufanych w sobie i zat-
roskanych tylko o byt doczesny, mieliśmy 
okazję być świadkami cudownej prze-
miany serc dokonanej w tych ludziach 
przez Chrystusa. W odpowiedni nastrój 
wprowadzały widzów pieśni wykonane 
przez szkolny chórek pod kierunkiem 
p. Katarzyny Sychowskiej i przy akompa-
niamencie Zbigniewa Sarzyńskiego i Pa-
tryka Wendrowskiego. 

Dekorację do spektaklu przygotowa-
ła p. Beata Stodolna. Nad całością czu-

SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

W naszej szkole miały miejsce dwa interesujące spotkania 
z leśniczym panem Romanem Antończykiem. Pierwsze 

odbyło się 17.04.2009r. z udziałem  uczniów gimnazjum, a dru-
gie z udziałem uczniów klas młodszych - 22.04.2009r. Leśniczy 
w atrakcyjny sposób przedstawił tematy związane ze środowi-
skiem leśnym oraz ochroną przyrody. Uczniowie mieli możliwość 
zdobycia wielu interesujących informacji o drzewostanie naszych 
lasów. Szczególny nacisk pan Antończyk położył na zagrożenia 
lasów ze strony ludzi, opowiadał o ich bezmyślności i braku roz-
sądku. Uczniowie chętnie wypowiadali się i żywo reagowali na wy-
powiedzi pana leśniczego. Za prawidłowe odpowiedzi na pytania 
młodsi uczniowie otrzymali upominki. Dzieci doskonale wiedzą już 
jak reagować w sytuacjach, gdy lasom grozi niebezpieczeństwo. 

Zespół Szkół w Choczewie

I MIEJSCE SP W CHOCZEWIE
W VI POWIATOWYM TURNIEJU 

FORMACJI TANECZNYCH

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się VI Powiatowy 
Turniej Formacji Tanecznych w Luzinie.  który 

został przeprowadzony w czterech kategoriach: szko-
ły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgim-
nazjalne i open.

Zespół Szkół w Choczewie startował w dwóch 
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazjum. Szkoła 
Podstawowa reprezentowana przez zespół w składzie: 
Malwina Sarzyńska, Małgorzata Grabowska, Patry-
cja Męcina, Paulina Woźniak, Weronika Blok, Joanna 
Izmajłowicz, Maja Labuda, Magdalena Soboń, Alicja 
Liszniańska, Marika Rojek, zajęła pierwsze miejsce.

 Gimnazjum startowało w składzie: Maja Książek, 
Daria Zawadzka, Monika Glapa, Joanna Lipka, Kinga 
Pilch, Kinga Koss. Niestety w tej kategorii nie udało się 
zająć czołowego miejsca. Do turnieju przygotowywała 
dziewczyny pani Teresa Waloch.

 ZS w Choczewie

wali p. Elżbieta Gawron, ks. January Cybulski oraz p. Marek Dzięgielewski.
Nasi młodzi artyści pragnęli poruszyć sumienia nie tylko swoich koleżanek i ko-

legów ze szkoły, ale i dorosłych, dlatego przedstawienie powtórzyli w kościele 
w Choczewie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Elżbieta Gawron 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

17 kwietnia, jak co roku, odbyła 
się na terenie naszej gminy 

akcja „Sprzątanie Świata”. Uczniowie 
z opiekunami wyruszyli na wyznaczone 
trasy. Najmłodsi zbierali śmieci na tere-
nie Choczewa, starsi porządkowali tere-
ny między wioskami.

Pogoda dopisała. Śmieci również!!! 
Dyrektorzy Alina Rynko i Andrzej Soboń 
wielokrotnie dowozili do poszczególnych 
grup brakujące worki.

Zasmucający jest fakt, że każdego 
roku śmieci przybywa.

Przy drogach, po których porusza-
my się każdego dnia, piętrzą się sterty 
odpadów. Opony, pojemniki po oleju, 
zniszczony sprzęt AGD, szmaty, środki 
higieny to wszystko trafia do przydroż-
nych rowów. „Upiększa” leśne dróżki 
i „ozdabia” brzegi jeziora i stawów.

Od kilku lat największe „wysypisko” 
znajduje się za ogrodzeniem cmentarza, 
co raczej nie wystawia nam najlepszego 
świadectwa.

Nie znajdujemy żadnego usprawie-
dliwienia dla takiego postępowania.

OBCHODY DNI ZIEMI

Dnia 17.04.2009r odbył się apel szkolny przygotowany przez 
uczniów klasy Ic i IIa Szkoły Podstawowej w Choczewie, pod 

opieką wychowawców: Małgorzaty Mazur, Mirosławy Rudnickiej i Haliny 
Łaty. Na apelu tym dzieci przekazały informacje o negatywnych i pozy-
tywnych aspektach ingerencji człowieka w środowisko, wystawiając jed-
nocześnie przedstawienie ekologiczne pt. „ W harmonii z przyrodą”.

Na zakończenie dzieci zaprezentowały pokaz mody ekologicznej. 
Przygotowane wcześniej barwne plakaty i dekoracje informowały o wpły-
wie negatywnej działalności człowieka na środowisko naturalne, 
a transparenty przypominały o potrzebie dbania o swoje najbliższe 
otoczenie i otaczającą przyrodę. Chcieliśmy, aby przy okazji tego 
święta każdy zastanowił się, co zrobić, żeby zachować piękno Ziemi. 
Jak należy postępować, o czym pamiętać, by nie zniszczyć własnego 
„domu”.

Po apelu wszyscy uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawice razem 
z wychowawcami klas wyruszyli w ustalone wcześniej trasy w celu ze-
brania śmieci. 

 Mirosława Rudnicka 

„DZIEŃ ZIEMI”

Dnia 30 kwietnia w Zespole Szkół w Chocze-
wie odbyło się przedstawienie dla klas 4–6 

Szkoły Podstawowej z okazji „Dnia Ziemi”. Przedsta-
wienie przygotowały klasy IVa i IVb pod przewodnic-
twem swoich wychowawców: pani Elżbiety Wydry 
i pani Bernadety Peplińskiej. Przedstawienie miało 
zachęcić uczniów do proekologicznych zachowań 
i działań na rzecz ochrony środowiska – zatruta rzeka 
Wisła przypominała czasy swojej świetności, Las prosił 
dzieci o nie zaśmiecanie i ostrożne obchodzenie się 
z ogniem i wreszcie sama Ziemia apelowała o pomoc, 
na którą odpowiedziały dzieci i natychmiast zabrały 
się za sprzątanie. Wystąpienia dzieci przeplatały pio-
senki: „Kołysz nas Ziemio” i „Nie odnajdą ptaki gniazd” 
oraz wiersz Stanisława Karaszewskiego pt.: „Śmieciu 
precz”.

ZS w Choczewie

O własne mieszkania, podwórka po-
trafimy zadbać. Jednak to, co znajduje 
się za płotem już nas nie dotyczy! Nie 
jest naszym problemem!

A to nieprawda!!!
Szanowni Państwo – to jest NASZA 

GMINA i jeżeli my o nią nie będziemy 
dbali, to nikt tego za nas nie zrobi!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz 
uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie pra-

gną podziękować Wójtowi Gminy Choczewo 
panu Jackowi Michałowskiemu, Zastępcy 
Wójta Gminy panu Kazimierzowi Kowalew-
skiego, pani Nadleśniczy Nadleśnictwa Cho-
czewo Ewie Rogaczewskiej oraz Dyrektorowi 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Choczewie panu Jerzemu Meyerowi za za-
bezpieczenie worków, rękawic oraz sprawne 
usunięcie zebranych przez uczniów śmieci. 

ZS w Choczewie
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EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 22 i 23 kwietnia uczniowie trzecich klas Gimna-
zjum w Choczewie przystąpili do egzaminu, w trakcie 

którego sprawdzana była wiedza humanistyczna i matematycz-
no-przyrodnicza. W tym roku, w odróżnieniu do lat poprzed-
nich, przyszło im się także zmierzyć z testem z języka obcego. 
Trzecioklasiści mogli wybrać jeden język spośród sześciu: angiel-
skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego 
i włoskiego. Sześćdziesięciu sześciu uczniów naszej szkoły wy-
brało język niemiecki, jeden uczeń język angielski. Przystąpienie 
do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Wynik egzaminu 
z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie 
miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły 
ponadgimnazjalnej. W jakim stopniu młodzież gimnazjum opa-
nowała wiadomości i umiejętności nabyte podczas trzyletniej 
nauki, dowiemy się niebawem.

Uczniowie III klas gimnazjum

WYCIECZKA DO BIESZKOWIC

W dn. 24 kwietnia 2009r. ucznio-
wie z klas: 0a, IIIc, IV b Szkoły 

Podstawowej i dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego w Choczewie wybrali się 
na wycieczkę do Jednostki Wojskowej 
w Bieszkowicach. Stacjonuje tam 25 Dy-
wizjon Rakietowej Obrony Powietrznej. 
Dzień ten był szczególny nie tylko dla 
nas zwiedzających, ale był świętem dla 
żołnierzy z racji 46 rocznicy utworzenia 
tego Dywizjonu. W związku z tym zorga-
nizowano dzień otwarty, który był świet-
ną okazją do bliższego odkrywania kulis 
wojskowości. Po przyjeździe do Bieszko-

POPRZEZ BAŚNIE DO WIEDZY

Dawno, dawno temu... w ubogiej 
rybackiej wiosce mieszkał wraz 

z rodzicami chłopiec o imieniu Miko-
łajek. Ten psotnik i ladaco naraził się 
na gniew mieszkańców Bałtyku kradnąc 
bursztynową koronę córce króla Bałtyku. 
Król morza postanowił go ukarać zsyła-
jąc go na dno morza. Interwencja ryby 
storni i jaskółki, które poświadczyły, że 
chłopiec ma jednak dobre serce dopro-

wic zostaliśmy zaproszeni na wspólne pie-
czenie kiełbasek przy ognisku. Pełni sił 
pomaszerowaliśmy zwiedzać jednostkę. 
Zobaczyliśmy różne rodzaje pojazdów 
wojskowych: samochody ciężarowo-tere-
nowe, strażackie, radiolokacyjne. Następ-
nie zaproszono nas na prezentację róż-
nego rodzaju broni, od małego pistoletu 
po ogromny karabin. Żołnierze udzielali 
wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie 
pytania uczniów. Dzieci mogły załadować 
broń, przymierzyć hełmy, zobaczyć ubio-
ry ochronne, wejść do środka pojazdów 
wojskowych, sprawdzić jak działają ra-
dary. Dużą atrakcją był pokaz ładowania 
rakiet na wyrzutnie przeciwlotnicze i ak-

cja gaszenia pożaru. W międzyczasie dla 
wzmocnienia sił można było poczęsto-
wać się prawdziwą żołnierską grochów-
ką. Wycieczka była bardzo interesująca 
i pełna wrażeń. Dzieci były zachwyco-
ne i zafascynowane. Myślę, że spełniło 
się niejedno dziecięce marzenie. Sło-
wa uznania w podziękowaniu za całe 
przedsięwzięcie kierujemy do Dowódcy 
Jednostki Wojskowej ppłk. Wiesława 
Zawadzkiego, z-cy dowódcy mjr Rober-
ta Świergockiego, szefa szkolenia kpt. 
Grzegorza Konkela, mł. chor. Andrzeja 
Lessnau, st. plut. Arkadiusza Lamka oraz 
pozostałej kadrze.

  Wiesława Okoń

wadziły do tego, że Mikołajek został 
zamieniony w roślinę – Mikołajka nad-
morskiego.

Na kanwie baśni Hanny Zdzitowiec-
kiej pt.: „Bursztynowa korona” uczniowie 
klasy IIb, IIc pod kierunkiem p. Izabe-
li Dziobak, p. Ewy Domarus, p. Barbary 
Cholka w dniu 28 kwietnia przedstawi-
li historię Mikołajka. Dzieci wspaniale 
wczuły się w przedstawiane przez siebie 
postacie, czym zachwyciły zaproszonych 
gości. Przedstawienie było kontynuacją 

wcześniej ogłoszonego konkursu pla-
stycznego pt.: Ilustracja do baśni Hanny 
Zdzitowieckiej „Bursztynowa korona”. 
Konkurs został zorganizowany we współ-
pracy z Gdyńskim Urzędem Morskim, 
Oddziałem Ochrony Wybrzeża w Lu-
biatowie i Gminną Biblioteką Publiczną 
im. Stefana Żeromskiego w Choczewie. 
Po przedstawieniu kierownik Oddziału 
Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie p. Wa-
cław Lipiec ogłosił laureatów konkursu. 

dokończenie na następnej stronie
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WYCIECZKA DO AQUAPARKU

Dnia 30 kwietnia 2009r. byliśmy w Aquaparku w Sopocie. 
W wyjeździe uczestniczyły dziewczęta ze szkoły pod-

stawowej i gimnazjum należące do kółka gimnastyczno – ta-
necznego oraz uczniowie z klasy 6 b SP.

Przez dwie godziny dzieci wyśmienicie się bawiły. Najwięcej 
radości sprawiały  oczywiście zjeżdżalnie. Po tak wyczerpującej 
zabawie, w drodze powrotnej do szkoły, nie mogliśmy nie wstą-
pić do Mc Donald’s, by zregenerować siły.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki którym dziew-
częta z kółka tanecznego mogły bezpłatnie uczestniczyć w wy-
jeździe, tj.:  Dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie, Panu Hen-
rykowi Domaros, Panu Ryszardowi Leśnik, Pani Teresie Waloch 
oraz naszym opiekunom, tj: p. Magdzie Markuszewskiej i p. He-
niowi Rynko.  

218 ROCZNICA UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja roku 1791 była drugą na świecie i pierw-
szą w Europie ustawą regulującą organizację władz 

państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Zabezpieczała 
możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju – 
o tym wielkim wydarzeniu przypomnieliśmy na uroczystości, 
która odbyła się 4 maja 2009 roku w Zespole Szkół w Cho-
czewie. 

Program akademii zaprezentowali uczniowie klas drugich 
gimnazjum, chór szkolny oraz zespół taneczny, pod kierun-
kiem p. Katarzyny Sychowskiej, p. Henryki Soboń. Oprawę 

Uczniowie nagrodzeni, wyróżnieni i ci, 
którzy wzięli udział w konkursie byli 6 
maja 2009r. w siedzibie Urzędu Mor-
skiego w Lubiatowie. Tam zostały im wrę-
czone nagrody oraz wzięli udział w dzia-
łaniach edukacyjnych na plaży.

Laureatami konkursu zostali:
W kategorii klas pierwszych –

I miejsce- Dominik Sawicki
II miejsce- Maciej Fusowski
III miejsce- Weronika Karmazy

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
POPRZEZ BAŒNIE DO WIEDZY Wyróżnienia:

Agata Spychalska
Marcin Fetta
Bartosz Jankowski
Lidia Drewa
Adam Borowski

W kategorii klas drugich –
I miejsce- Łukasz Świtała
I miejsce- Wioletta Wiśniewska
II miejsce- Wiktoria Mrulewicz
III miejsce- Damian Erdmann

Wyróżnienia:
Nina Kimilu
Robert Detlaff

Grzegorz Piotrowski
Aleksandra Hruściel 
Wacław Lipiec

W kategorii klas trzecich -
I miejsce-Katarzyna Fusowska 
II miejsce- Zuzanna Szulc
III miejsce- Bartosz Domarus 

Wyróżnienia:
Alicja Skrzycka
Daria Spychalska
Agata Rynko

Nagroda specjalna - Nicola Majchrzak. 
Nagrodzone prace można oglądać na 

wystawie zorganizowanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Choczewie.

dokończenie na następnej stronie
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SPRZĄTANIE PLAŻ

We wtorek 12 maja br., ucznio-
wie klas pierwszych a, b, c i d 

Gimnazjum w Choczewie wzięli udział 
w akcji sprzątania plaży nadmorskiej, leżą-
cej w obrębie naszej gminy. Całość przed-
sięwzięcia zorganizowana była i przebie-
gała pod patronatem GUM Obwód Ochro-
ny Wybrzeża w Lubiatowie, pod kierow-
nictwem pana Wacława Lipca.

 Młodzież zaopatrzona w suchy pro-
wiant i podzielona na 2 grupy, udała się 
autobusami szkolnymi w kierunku mo-
rza. Pierwsza grupa – klasy Ib i Id – pod 
opieką wychowawców p. Marka Dzię-
gielewskiego i p. Adama Szymańskiego 
wyruszyła na sprzątanie z rejonu stanicy 
harcerskiej „Róża wiatrów” w Szklanej 
Hucie, zmierzając w kierunku Lubiato-
wa.

Natomiast druga grupa – klasy Ia i Ic 
pod okiem wychowawców p. Katarzyny 

DZIEŃ STRAŻAKA

Bije dzwon na alarm
już śpieszą strażacy,

czasem w nocy- ze snu
czasem w dzień od pracy.

Tymi słowami powitaliśmy nieco-
dziennych gości: strażaków OSP 

w Choczewie. Uroczystość z okazji Dnia 
Strażaka odbyła się 19 maja 2009r. w Ze-
spole Szkół w Choczewie. Część artys-
tyczną przygotowały dzieci z klas 0a i 0b 
z pomocą wychowawców i rodziców. W po-
dziękowaniu za trud i wysiłek w pełnieniu 
tak szlachetnej służby, goście otrzymali 
życzenia i kwiaty oraz zaproszeni zostali 
do wspólnej zabawy. W następnej części 

muzyczną przygotował p. Mateusz Ra-
dziejewski. Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych, zakła-
dów pracy, Koła Emerytów i Rencistów 
oraz rodzice.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ROCZNICA UCHWALENIA... Dla wielu – dziś to jedna z kolejnych 

uroczystości o zapomnianych już war-
tościach. Dlatego też poprzez program 
artystyczny chcieliśmy zaznaczyć, że nie 
musi tak być gdyż naród, który nie zna 
swojej przeszłości, umiera i nie buduje 
przyszłości.

Na kilkanaście minut przenieśliśmy 
się w wiek XVIII, by przypomnieć, w ja-
kich okolicznościach doszło do uchwale-
nia tak ważnej dla państwa ustawy za-
sadniczej.

Henryka Soboń

spotkania dzieci przedstawiły inscenizację „Wesoły pochód czterech sióstr”. Malow-
niczość, radość i pogoda, które były zawarte w tej inscenizacji zapewniły dzieciom 
i gościom dobrą zabawę.

Aby przybliżyć ciężką pracę strażacy zaprosili uczniów klas 0-III na ćwiczenia ga-
szenia pożaru. Pokaz tej akcji ratowniczej dostarczył dzieciom wiele wrażeń i był 
dużą atrakcją.

Krystyna Dettlaff, Wiesława Okoń

dokończenie na następnej stronie
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
COCA COLA CUP-2009

W dniu 15.04.2009 r. o godz. 10.00 
na stadionie w Choczewie od-

były się rozgrywki piłki nożnej Coca Cola 
Cup 2009 klas I i II gimnazjalnych /I etap 
eliminacyjny/.

W rozgrywkach udział wzięły 4 dru-
żyny z następujących szkół: Gimnazjum 
w Choczewie, Gimnazjum w Gniewinie, 
Gimnazjum w Kostkowie i Gimnazjum 
w Wierzchucinie. Mecze zostały rozeg-
rane systemem „każdy z każdym”. Za wy-
grany mecz drużyna otrzymała 3 punkty, 
za remis 1 punkt, w przypadku porażki – 
0 punktów. O kolejności miejsc decydo-
wała większa liczba zdobytych punktów, 
a w przypadku uzyskania równej liczby 
punktów przez dwa zespoły decydowały:
– wynik bezpośredniego spotkania, 
– lepsza różnica bramek w całym mini – 

turnieju,

MISTRZOSTWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W PIŁCE RĘCZNEJ 

DZIEWCZĄT

Dnia 20 kwietnia odbyły się Mi-
strzostwa Szkoły Podstawowej klas 

IV – VI w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Drużyny 
zostały podzielone na dwie grupy: w jednej 
grupie – klasy IV i V, a w drugiej klasy VI-te. 
Mecze rozgrywane były systemem „każdy 
z każdym”, a najlepsi z grupy grali o pierw-
sze miejsce. Zawody przeprowadziła Pani 
Teresa Waloch. Najlepszymi zawodniczkami 
okazały się uczennice klasy VI b: Maja Labu-
da, Katarzyna Żuk, Joanna Izmajłowicz, Mag-
dalena Soboń, Agata Bielicka, Emilia Bieszk, 
Weronika Blok. Gratulujemy! W nagrodę 
dziewczęta mają dofinansowany wyjazd 
do Aquaparku w Sopocie.

 ZS w Choczewie

Stawickiej i p. Zbigniewa Lipki – wyru-
szyła z plaży w rejonie Stilo, również 
w kierunku Lubiatowa.

Po udzieleniu szczegółowego in-
struktażu BHP i rozdaniu worków, mło-
dzież wyruszyła na sprzątanie. W prze-
rwach młodzi ekolodzy mieli okazję 
dowiedzieć się też wielu ciekawych in-
formacji o samym terenie – pracowni-
cy GUM zapoznali uczniów z zasobami 
przyrodniczymi środowiska plaży nad-
morskiej, opowiadali o niszczycielskiej 
sile morskiego żywiołu i pokazali jego 
skutki oraz sposoby ratowania plaż przed 
zakusami morskich sztormów. Ogromny 
nakład pracy pracowników GUM, wnie-
sionej w każdorazowe umacnianie kilo-

metrów brzegu po wiosennych i zimo-
wych sztormach, u wszystkich wzbudził 
respekt i szacunek. Po kilku godzinach 
wędrówki całą szerokością plaży i jej za-
pleczem, obie grupy dotarły do lubiatow-
skiej plaży, gdzie spotkał się ze wszystki-
mi kierownik GUM – pan Wacław Lipiec, 
który w imieniu swoim i pracowników 
GUM-u podziękował wszystkim za su-
mienność i zaangażowanie w wykonaną 
pracę. W sumie zebrano około 40 wor-
ków śmieci, które na krótko przed kolej-
nym sezonem szpeciły jedne z najpięk-
niejszych plaż Polski.

 Uczniowie zadowoleni ze swej pracy 
i w poczuciu dobrze spełnionego obo-
wiązku, powrócili gimbusami do szkoły.

Nauczyciele i uczniowie gimnazjum 
składają podziękowanie Kierownikowi 

Obwodu GUM w Lubiatowie panu Wa-
cławowi Lipiec za przygotowanie intere-
sującej lekcji z zakresu ekologii.

ZS w Choczewie

–  większa liczba zdobytych bramek w ca-
łym mini – turnieju.

Wyniki zawodów przedstawiają się 
następująco:
I MIEJSCE – Gimnazjum Gniewino
II MIEJSCE – Gimnazjum Kostkowo

III MIEJSCE - Gimnazjum Choczewo 
IV MIEJSCE - Gimnazjum Wierzchucino 

Nad prawidłowym przebiegiem za-
wodów czuwali p. Wojciech Paździo, 
Henryk Rynko.

ZS w Choczewie

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
BOLSZEWO 28.04–29.04.2009

Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych 
odbył się w dniach 28.04.- 29.04.09r. w Bolszewie. Łącznie 19 zespołów sta-

nęło na starcie Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, tj. Gimnazjum: Strzepcz, 
Choczewo, Łęczyce, Rumia, Reda, Bolszewo, Gniewino, Wejherowo, Szemud, Luzino. 
Rozgrywki odbyły się w systemie „każdy z każdym”. Zdecydowanie najlepszym ze-
społem w grupie dziewcząt okazał się zespół z Bolszewa, natomiast w grupie chłop-
ców zespół z Wejherowa. Na zakończenie tego bardzo dobrze zorganizowanego tur-
nieju puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczał nauczyciel WF z Bolsze-
wa. Końcowe wyniki Powiatowego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców przedstawiają 
się następująco:

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
SPRZ¥TANIE PLA¯

I MIEJSCE – Gimnazjum Wejherowo
II MIEJSCE – Gimnazjum Łęczyce
III MIEJSCE – Gimnazjum CHOCZEWO

Końcowe wyniki Powiatowego Tur-
nieju Piłki Ręcznej Dziewcząt przedsta-
wiają się następująco:

I MIEJSCE – Gimnazjum Bolszewo
II MIEJSCE – Gimnazjum Wejherowo 
III MIEJSCE – Gimnazjum CHOCZEWO.                                               

ZS w Choczewie
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MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W PIŁCE RĘCZNEJ 

DZIEWCZĄT

Dnia 20 kwietnia odbyły się Mi-
strzostwa Szkoły Podstawowej 

klas IV – VI w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 

MISTRZOSTWA POWIATU WEJHEROWSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ
ORANGE CUP XIV TURNIEJ IM. MARKA WIELGUSA

W dniu 14.05.2009r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu Wejherowskiego w piłce nożnej chłopców rocznik 1998. W zawodach udział wzięło 7 drużyn: gospodarze turnieju 

UKS 1 Reda, ZS Kostkowo, UKS Szóstka Wejherowo, Kebab SP nr 10 Rumia, SZS Czwartacy Gniewino, SP Ciekocino, SP Choczewo. 
Drużyny zostały podzielone w wyniku losowania na dwie grupy eliminacyjne. Grupa A, w której zagrały cztery drużyny i grupa B 
z trzema drużynami. Do półfinału awansowały drużyny, które zajęły w grupach I i II miejsce.

Wyniki eliminacyjne

WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY
GIMNAZJUM 2009

Dnia 15.05.2009 r. na stadionie w Chocze-
wie odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum 

w Lekkiej Atletyce. Organizatorem zawodów był 
Zespól Szkół w Choczewie.

Na zawody została zaproszona pani Dyrektor 
Gimnazjum Alina Rynko, która dokonała uroczy-
stego otwarcia zawodów.

W wieloboju brali udział uczniowie gimnazjum. 
Zawody odbyły się w dwóch grupach: od godz. 
8.00 do 10.00 – Grupa Dziewcząt, a od godz. 
10.00 do 12.00 – Grupa Chłopców.

Drużyny zostały podzielone na dwie gru-
py: w jednej grupie – klasy IV i V, a w dru-
giej klasy VI-te. Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”, a najlepsi 
z grupy grali o pierwsze miejsce. Zawo-
dy przeprowadziła Pani Teresa Waloch. 
Najlepszymi zawodniczkami okazały się 

uczennice klasy VI b: Maja Labuda, Kata-
rzyna Żuk, Joanna Izmajłowicz, Magdale-
na Soboń, Agata Bielicka, Emilia Bieszk, 
Weronika Blok. Gratulujemy! W nagrodę 
dziewczęta mają dofinansowany wyjazd 
do Aquaparku w Sopocie.

ZS w Choczewie

GRUPA "B"

PÓŁFINAŁY:
ZS Kostkowo – UKS 1 Reda 2:3
SP Choczewo – UKS Szóstka Wejherowo 4:1

MECZ O 3 MIEJSCE:
UKS Szóstka Wejherowo – ZS Kostkowo 2:0

MECZ O 1 MIEJSCE:
SP Choczewo – UKS 1 Reda 3:1

Najlepszym strzelcem turnieju został Maciej Orański, który strzelił 
5 bramek i otrzymał pamiątkowy puchar.

KOLEJNOŚĆ OSTATECZNA:
I miejsce – SP Choczewo
II miejsce - UKS 1 Reda 
III miejsce - UKS Szóstka Wejherowo 
IV miejsce - ZS Kostkowo 

Skład drużyny zwycięskiej :
Joachimiak Szymon, Obrzut Krzysztof, Orański Maciej, Lessnau 

Jakub, Fusowski Rafał, Bork Krzysztof i Joachimiak Tomasz.  Opieku-
nowie drużyny: Henryk Rynko, Andrzej Lessnau

ZS w Choczewie

dokończenie na następnej stronie
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I BAŁTYCKI BIEG SZTAFETOWY 
W SZCZENURZY

Dnia 19 maja 2009r. na stadionie szkolnym 
w Szczenurzy odbył się I Bałtycki Bieg Szta-

fetowy, w którym wystartowało 10 zespołów sztafe-
towych dziewcząt i chłopców: gospodarze – SP Szcze-
nurze, SP Łeba, SP Wicko, SP Maszewo, SP Stowięci-
no, SP Żelkowo, SP Główczyce, SP Pobłocie, SP Cieko-
cino oraz SP Choczewo.

Biegi odbyły się w formie osobnej sztafety dla dziew-
cząt i chłopców, w skład której wchodziło 6 uczniów 
z klas I-VI. Poszczególni uczniowie klas I-III do po-
konania mieli dystans 300m, a uczniowie klas IV-VI 
600m.

W kategorii dziewcząt SP Choczewo zajęło V miej-
sce przegrywając z drużyną gospodarzy, SP Wicko, 
SP Łeba i SP Pobłocie. Natomiast chłopcy z Chocze-

Nad prawidłowym przebiegiem zawo-
dów czuwali nauczyciele WF: pani Nata-
lia Kowalewska-Jaźdżewska, pan Henryk 
Rynko, pan Wojciech Paździo.

Wyniki z poszczególnych konkuren-
cji przedstawiają się następująco:

Bieg na 100m /dziewczęta/
1. miejsce – SZEMIOT JOANNA KL.IC
2. miejsce – DERYLAK KAROLINA KL.IA
3. miejsce – KOŁODZIK MAGDALENA KL.IB

Bieg na 100m /chłopcy/
1. miejsce – PALENICA SZYMON KL.IIIB
2. miejsce – BLOK MATEUSZ KL.IID
3. miejsce – NGUYEN ALEKSANDER KL. IIIA

Bieg na 300m /dziewczęta/
1. miejsce – KOMAJDA ANGELIKA KL.ID
2.miejsce- BIELECKA MONIKA KL.IIA
3.miejsce – MĘCINA ILONA KL.IIIA

Bieg na 300m /chłopcy/
1. miejsce – PALENICA SZYMON KL. IIIB
2. miejsce – KOWALCZYK TOMASZ KL.IIA
3. miejsce- SZYLKE MACIEJ KL.ID

Bieg na 600m /dziewczęta/
1. miejsce -WEJER NATALIA kl. IIB
1. miejsce – WĄTROBA ANNA KL.IIA
2. miejsce -STRYCHARCZYK BARBARA KL.IIIA
3. miejsce – DRZEŻDŻON PAULINA KL.IC

Bieg na 1000m /dziewczęta/
1.miejsce – NAGRODZKA AGATA KL.IIA
2 miejsce – PŁONKA SARA KL.IB
3.miejsce – KOSNO ANNA KL.III B

Bieg na 1000m /chłopcy/
1.miejsce -ŻUROWSKI MACIEJ KL.IIIB
1.miejsce- KORTH STANISŁAW KL.IIA
2 miejsce – NGUYEN ALEKSANDER KL.IIIA
3.miejsce – LESZCZUK ROBERT KL.IIC

Bieg na 2000m /chłopcy/
1.miejsce – KOWALCZYK TOMASZ KL. IIA
2 miejsce – FRYC SZYMON KL.IIC
3.miejsce – RATAJSKI BŁAŻEJ KL.IIIA

Pchnięcie kulą /dziewczęta/
1.miejsce – LANGE KAROLINA KL.IIA
2 miejsce – FIGUŁA DOROTA KL.IIIB
3.miejsce – OSIEWALSKA WERONIKA KL.IC

Pchnięcie kulą /chłopcy/
1.miejsce – PAPKE ALEKSANDER IIIA
2 miejsce – POŚLEDNIK DAWID IIC
3.miejsce – JANKOWSKI DOMINIK IIIC

Skok w dal /dziewczęta/
1.miejsce – NAGRODZKA AGATA KL. IIA.
2 miejsce – DERYLAK KAROLINA KL. IA
3.miejsce – ZAWADZKA DARIA KL.IIIB

Skok w dal /chłopcy/
1.miejsce – JANKOWSKI DOMINK IIIC
2 miejsce – ŻUROWSKI MACIEJ IIIB
3.miejsce – PAPKE ALEKSANDER IIIA

I miejsce w punktacji drużynowej 
zajęła klasa – IIIA

II miejsce w punktacji drużynowej 
zajęła klasa – IIA

III miejsce w punktacji drużynowej 
zajęła klasa – IIIB

 Uczniowie biorący udział w zawo-
dach dzielnie walczyli o jak najlepsze 
wyniki, przestrzegając zasad „fair play”. 

Zawody zakończyły się ogłoszeniem 
wyników z poszczególnych konkuren-
cji. Dyplomy zostaną rozdane na ape-
lu podsumowującym wyniki sportowe. 
Uczestnicy zawodów byli zadowoleni ze 
swoich osiągnięć sportowych oraz z ak-
tywnie spędzonego wolnego czasu. 

Zespół Szkół w Choczewie

dokończenie na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY
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dokończenie na następnej stronie

SPORTSPORT
XIII MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE 

SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW 
SAMORZĄDOWYCH

POD HONOROWYM PATRONATEM 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PO-

MORSKIEGO
JANA KOZŁOWSKIEGO

Konferencja techniczna i losowa-
nie rozpoczęły w dniu 16.04.2009r. 

eliminacyjne gry XIII Mistrzostw Polski 
w Piłce Siatkowej samorządów.

Do Redy przyjechało 39 drużyn sa-
morządowych – Żywiec, Bielsk Podlaski, 
Września, Urząd Pracy Nysa, Nysa Urząd 
Miasta, Starostwo Powiatowe Nysa, Czę-
stochowa, Ostrołęka, Ruda Śląska, Sę-
pólno Krajeńskie I i II, Starogard Gdańsk, 
Sokółka I i II, Milicz, Zabrze I i II, Urząd 
Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Urząd 
Miasta Gdańsk, Mysłowice, Bydgoszcz, 
Grunwald, Tczew, Pelplin, Świecie, Płock, 
Białogard, Starostwo Powiatowe Wrze-
śnia, Gniezno, Luzino, Gliwice I i II, No-
wy Dwór Gdański, Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów Unijnych, 
Gmina Wejherowo, Choczewo, Osielsko, 
Szczecin, Reda.

Pierwszy raz w mistrzostwach wy-
startowały: Urząd Pracy i Starostwo Po-
wiatowe Nysa, Pelplin, Białogard, Mazo-
wiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych, Gmina Wejherowo.

Turniej rozgrywany jest w dwóch 
kategoriach, + 45 lat – 7 drużyn i open 
–-32 drużyny podzielone po 4, w ośmiu 

STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB 
SPORTOWY „ORZEŁ” CHOCZEWO 

podaje wyniki KL.A w rundzie 
wiosennej 2008/2009

Orzeł Choczewo – Chwaszczyno 4:0
KP Gdynia – Orzeł Choczewo 0:3
Orzeł Choczewo – Kiełpino 3:0
Łęczyce – Orzeł Choczewo 0:6
Choczewo – Karwia 5:2
Władysławowo – Orzeł Choczewo 0:2
Orzeł Choczewo – Rumia janowo 2:0
Celtik – Reda – Orzeł Choczewo 0:1

wa w swojej kategorii zajęli III miejsce 
przegrywając z drużyną gospodarzy i SP 
Wicko.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki 
poczęstunek, a 6 najlepszych drużyn pu-
chary i nagrody rzeczowe.

Lista uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Choczewie

Dziewczęta:
Kl. I – Katarzyna Kesler
Kl. II – Bożena Formela
Kl. III – Marta Osak
Kl. IV – Katarzyna Miadzielec
Kl. V – Kinga Wejer
Kl. VI – Marika Rojek

Chłopcy:
Kl. I – Michał Rabczenko
Kl. II – Szymon Hintzke
Kl. III – Marcin Nagrodzki
Kl. IV – Rafał Fusowski
Kl. V – Arkadiusz Obrzut
Kl. VI – Jakub Olszowiec

ZS w Choczewie

grupach eliminacyjnych.
Pierwszego dnia Mistrzostw roze-

grano 36 meczy w grupach, drugiego 
48, natomiast trzeciego dnia mistrzostw 
drużyny rozegrały mecze o miejsca.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
MISTRZOSTW +45 lat

1. Białogard
2. Gliwice
3. Choczewo
4. Zabrze

5. Sępólno Krajeńskie
6. Tczew pow.
7. Sokółka

Gminę Choczewo reprezentowała dru-
żyna w składzie:

Kazimierz Kowalewski, Marek Świą-
tek, Lila Świątek, Alicja Jaskulska, Mar-
lena Gacek, Izabela Smażyńska, Anna 
Rakuś, Andrzej Kościemski i Krzysztof 
Łasiński – serdecznie gratulujemy za-
szczytnego III miejsca!

Zespół LKS „Orzeł” Choczewo, by 
awansować do klasy wyższej, musi wy-
grać 3 mecze, a do rozegrania pozostało 
5 następujących kolejek:

Orzeł Choczewo – GKS Żukowo
RELAKS Mechowo- Orzeł Choczewo
Orzeł Choczewo – Zatoka Puck
Korona Żelistrzewo – Orzeł Choczewo
Orzeł Choczewo  – Błyskawica Reda 
  Rekowo

Rezerwa Orła II Choczewo osiągnęła 
w tym sezonie następujące wyniki:

Orzeł II – Smolno 1:3
Starzyno –Choczewo II 3:0
Orzeł II – Płochowo 7:3
Chłapowo – Orzeł II 1:3
Orzeł II – Rozłazino 1:1
Orzeł II – Kębłowo 1:5
Stolem Gniewino  – Orzeł II 3:0

Osiągnięcia drużyny młodzieżowych 
JD1
Arka II Gdynia – Orzeł Choczewo 6:1

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
I BA£TYCKI BIEG SZTAFETOWY
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Podajemy tabelę po 21 kolejkach

Orzeł Choczewo – Iskra Gdynia 5:4
Gedania Gdańsk – Orzeł Choczewo 2:3
Arka Gdynia – Start Mrzezino 3:0

Wyniki drużyny młodzieżowej JB
Orzeł Choczewo – Luzino 0:4
Orzeł Choczewo – Łęczyce 1:3
Bożepole Wielkie – Orzeł Choczewo 2:1
Orzeł Choczewo – Start Mrzezino 2:0
Stolem Gniewino – Orzeł Choczewo 2:3
Orzeł Choczewo – Władysławowo 1:2
Bałtyk Gdynia – Orzeł Choczewo 7:1
Orzeł Choczewo – Cisowa Gdynia 2:3

Z ŻYCIA PARAFII CHOCZEWOZ ŻYCIA PARAFII CHOCZEWO
W dniu 7 maja br. J. E. Ks. Biskup 

Diecezjalny Jan Bernard Szlaga 
udzielił 92 osobom sakramentu bierz-
mowania.

W niedzielę 17 maja br. na mszy św. 
o godz. 11.00 w kościele parafialnym 37 
dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.

1. Bork Michał
2. Grzywacz Adrian
3. Hejda Karolina
4. Kaczocha Klaudia

5. Panke Kinga 
6. Paździo Bartosz
7. Pette Julia
8. Robakowski Kacper
9. Stanuch Marcin
10. Bieszk Maciej
11. Chyrzyński Patryk 
12. Formela Bożena
13. Grabińska Sara
14. Grzanka Paulina 
15. Hintzke Szymon

16. Hinz Wiktoria
17. Hruściel Aleksandra
18. Kimilu Nina
19. Knapińska Ada
20. Lipiec Wacław
21. Miotke Katarzyna
22. Piotrowski Grzegorz
23. Pomieczyński Tomasz
24. Świątek Sylwester
25. Turczyn Bartosz

dokończenie na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
STOWARZYSZENIE
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26. Wasilewska Paulina
27. Woźniak Błażej
28. Busłowicz Kacper
29. Detlaff Robert

30. Joachimiak Jakub
31. Korth Karol
32. Kwas Agnieszka
33. Mrulewicz Wiktoria

34. Świtała Łukasz
35. Wiśniewska Wioleta
36. Ziółkowski Daniel
37. Misiul Konrad

W dniu 1 maja 2009r. w I piątek 
o godz. 20.30 jak co miesiąc 

w kościele parafialnym odbył się modli-
tewny Apel. Tym razem z udziałem stra-
żaków z naszej Gminy.

Licznie zgromadzili się również Stra-
żacy w dniu 3 maja o godz. 10.30               
w kościele w Kopalinie na Mszy Świętej 
koncelebrowanej w ich intencji w przed-
dzień świętego Floriana Patrona Straża-
ków. Niech Bóg ma ich w swej opiece 
i błogosławi ich zaszczytnej, ale i trud-
nej pracy.  

3 Maja to uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski i uroczy-
stość odpustowa kościoła parafialnego.

 Mszę Świętą o godz. 12.00 w intencji 
parafian i Gości na naszym terenie prze-
bywających sprawował i wygłosił piękne 

rozważanie ksiądz dr Tomasz Patoka 
z Pelplina.

W dniu 10 maja parafianie wraz 
z księdzem proboszczem Antonim Du-
szykiem udali się do kina Silver Screen 
w Gdyni na projekcję filmu pt. „Generał 

Nil”. Są takie filmy w historii kina, które 
trzeba obejrzeć. „Generał Nil”z pewno-
ścią do nich należy. Jest to film napraw-
dę niezwykły. Obowiązkiem Polaka jest 
go zobaczyć. Także w ramach lekcji hi-
storii w szkołach.


