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Dzięki staraniom władz naszej 
gminy coraz bliżej do rozpoczę-
cia prac związanych z realizacją 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1306G Ulinia – Sasino – Choczewo, na od-
cinku granica powiatu – koniec m. Sasino km 
13+772,00 – Km 16+311,00 gm. Choczewo. 
Na potrzeby przygotowania wniosku oraz 
uzyskania dofinansowania nadano projekto-
wi nazwę „Zwiększenie atrakcyjności tury-
styczno – gospodarczej Pobrzeża Słowińskie-
go, poprzez przebudowę drogi powiatowej 
w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino 
– do granicy z powiatem lęborskim.”

Koszt tej inwestycji szacowany jest na 
ok. 5 mln zł w związku z czym koniecznością 
stało się poszukiwanie zewnętrznych źródeł 
dofinansowania. Dlatego też w połowie ub. r. 
w imieniu Gminy Choczewo złożony został 
wniosek w konkursie ogłoszonym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Działania te uwieńczone zostały sukcesem 
– w dniu 9 stycznia 2009 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim Woj. Pomorskiego w Gdań-
sku Zastępca Wójta Gminy Choczewo pan 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGOPOMORSKIEGO

zięki staraniom władz naszej 
gminy coraz bliżej do rozpoczę-
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Kazimierz Kowalewski odebrał z rąk Mar-
szałka Województwa Pomorskiego pana 
Jana Kozłowskiego dokument informujący 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE GMINNE o przyznaniu naszej inwestycji dofinanso-

wania w kwocie 2 467 848,41 zł.
Zgodnie z harmonogramem – w II 

kwartale b.r. winno nastąpić podpisanie 
stosownej umowy pomiędzy Samorzą-
dem Woj. Pomorskiego a Gminą Chocze-

wo. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie 
przetargu na wyłonienie wykonawcy. In-
westycja jest przewidziana do realizacji 
na lata 2009–2010, a prace w terenie pla-
nuje się rozpocząć na przełomie III i IV 
kwartału b.r.

DZIEŃ SENIORA DZIEŃ SENIORA 
20092009

To był wyjątkowy dzień dla nieco starszych miesz-
kańców naszej gminy – w ostatnią sobotę stycznia 
ponad 260 Seniorów spotkało się w sali Zespołu 

Szkół w Choczewie, by wziąć udział w uroczystych obchodach 
Dnia Babci i Dziadka. Już na stałe do kalendarza imprez w naszej 
gminie wpisany został Bal Seniora, na który co roku jako goście 
honorowi zapraszane są pary małżeńskie, które w ciągu ostatnich 
12-tu miesięcy obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego. Ten 
piękny jubileusz w 2008 roku świętowali państwo: Sabina i Grze-
gorz Bobkowscy z Choczewa, Leokadia i Jan Dewa ze Zwartów-
ka, Anna i Edward Dycha ze Słajszewa, Jadwiga i Walenty Freyer 
z Choczewka, Danuta i Józef Kapel z Żelaznej, Bogumiła i Jerzy 
Labudda ze Zwartowa, Regina i Władysław Pop ze Zwartówka, 
Gertruda i Franciszek Wróblewscy ze Zwartowa. Szacowni ju-
bilaci odznaczeni zostali medalami nadanymi przez Prezydenta 
RP. Otrzymali również dyplomy, upominki i pamiątkowe medale 
gminne. Ich wręczenia dokonali: pan Kazimierz Plocke – Wice-
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Józef Reszke – Starosta 
Wejherowski i pan Marek Panek – Sekretarz Powiatu Wejherow-
skiego z udziałem władz samorządowych naszej gminy: Wójta 
Gminy pana Jacka Michałowskiego, Zastępcy Wójta Gminy pana 
Kazimierza Kowalewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy pana 
Henryka Domarosa oraz członka Zarządu Powiatu Wejherowskie-
go pana Wacława Seweryna. W swoich wystąpieniach gratulacje 
zdrowia i szczęścia złożył pan minister Kazimierz Plocke i pan 
starosta Józef Reszke. Zaproszenie na tegoroczną uroczystość 
przyjął również Proboszcz Parafii Choczewo ksiądz Antoni Du-
szyk. Z powodu innych, ważnych obowiązków nie mógł do nas 
przybyć Premier RP pan Donald Tusk. Przysłał natomiast życze-
nia podkreślając, że ludziom starszym należy się najwyższy sza-
cunek i uznanie za trud, jaki wkładają w wychowanie kolejnych 
pokoleń. Z kolei Poseł do Parlamentu Europejskiego pan Janusz 
Lewandowski również dziękując za zaproszenie oprócz życzeń 
przekazał grafikę „Przystań na Motławie”, która zgodnie z jego 

dokończenie na następnej stronie
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sugestią wręczona została pani Irenie Lorek – Przewodniczącej 
Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocze-
wie. Ale życzenia i gratulacje dla tak zacnych jubilatów to nie 
wszystko. To spotkanie stało się wspaniałą okazją do uhonoro-
wania również tych osób, które swoją ciężką, długoletnią pracą 
w rolnictwie przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i regionu. 
Odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” nadane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Kazimierz Plocke – Wiceminister 
Rolnictwa, wręczył następującym osobom: pani Janinie Olekszyk 

z Choczewa, pani Danucie Krawczyk z Borkowa, pani Stanisła-
wie Prystupa z Gościęcina, pani Teresie Nowak z Kierzkowa, 
panu Józefowi Bach z Choczewka, panu Gerhardowi Charzyń-
skiemu z Łętowa, panu Edwardowi Dycha ze Słajszewa, panu 
Józefowi Dzięgielowskiemu ze Starbienina, panu Tadeuszowi 
Jaskólskiemu z Sasina, panu Marianowi Joachimiak z Chocze-
wa, panu Bogusławowi Nowak z Kierzkowa, panu Stanisławowi 
Oleszek z Jackowa, panu Edmundowi Płotka z Gościęcina, panu 
Stanisławowi Stenka z Choczewa, panu Bernardowi Szemiot 
z Sasina, panu Józefowi Wiśniewskiemu z Lubiatowa, panu Ja-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ SENIORA 2009

dokończenie na następnej stronie
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nowi Oleszek z Ciekocina, panu Andrzejowi Fetta z Lubiatowa. 
Ceremonię wręczania odznak poprowadził Dyrektor Biura Po-
selskiego – pan Wojciech Dettlaff. Część artystyczną wypełniło 
przedstawienie opowiadające historię mikołajka nadmorskiego 
w wykonaniu uczniów z kółka teatralnego, nad którego przy-
gotowaniem i wykonaniem czuwały: pani Marzena Szypulska-
Kimilu, pani Anna Natoniewska-Styn oraz pani Beata Stodolna, 
a także występ taneczny zaprezentowany przez uczennice 
z kółka tanecznego, przygotowany przez panią Teresę Waloch. 
Część oficjalną zakończył występ artystów z Teatru Muzycznego 
HALS w Rumi, którzy następnie przygrywali do tańca aż do wie-
czora. Panowie swoim repertuarem niejednokrotnie nawiązy-
wali do utworów z lat 50, 60 i 70-tych ub. wieku, czyli do lat 
młodości naszych babć i dziadków. Tradycyjnie, ok. godz. 17.30 
na salę wniesiony został ogromnych rozmiarów tort, przygoto-
wany przez panią Małgorzatę Mrulewicz, podzielony następnie 
przez Wójta Gminy pana Jacka Michałowskiego i szefa szkolnej 
kuchni pana Krzysztofa Lewańczyka. Częstowanie tortem po-
przedzone zostało odśpiewaniem zarówno jubilatom, jak i po-
zostałym seniorom „Stu lat” przez pracowników urzędu gminy 
oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Tym amatorskim 
„chórem” dyrygował osobiście pan Wójt. Obserwując wspa-
niałą zabawę uczestników tegorocznego balu, aż trudno było 
uwierzyć, że był to Bal Seniora. Choć tegoroczne Święto Babci 
i Dziadka już za nami, to życzenia zdrowia i pomyślności oraz 
wielu chwil wypełnionych miłością i radością nie tracą na aktu-
alności i za pośrednictwem „Wieści Choczewskich” Wójt Gmi-

ny Choczewo Jacek Michałowski kieruje je zarówno do osób, 
które skorzystały z zaproszenia na Dzień Seniora, ale przede 
wszystkim do tych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie 
mogli uczestniczyć we wspólnej zabawie.

Zapraszamy za rok.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ SENIORA 2009
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Wójta Gminy Choczewo z dnia 3 lutego 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 17 marca 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:

II. Czynsz dzierżawny płatny jest według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalanej do podatku rolnego.

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

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do dzierżawy na cele rolne następujące nieruchomości:

Wójta Gminy Choczewo z dnia 3 lutego 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wójó
w sprawie 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustaw
(tekst jedn. Dz. U. 2004 nr 261, poz. 260

OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
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Akcje ratownicze (działania ratownicze) organizuje i kieruje Państwowa Straż Pożar-
na (art. 20.1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej tekst jedn. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 12 poz. 68).

Jednostki ochrony przeciwpożarowej Gminy Choczewo uczestniczą w tych działa-
niach na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej 

W roku 2008 jednostki ochrony przeciwpożarowej Gminy Choczewo brały udział          
w 104 działaniach ratowniczych i ratowniczo - gaśniczych: 

Ilość zdarzeń i udział strażaków-ratowników w likwidacji ich skutków na terenie gmi-
ny Choczewo w roku 2008

Jak wynika z analiz w porównaniu 
z rokiem 2007 nastąpił w roku 2008 
wzrost interwencji straży pożarnych:
– wyjazdy do pożarów – 19 zdarzeń (9 zda-
rzeń w roku 2007),
– wyjazdy do innych miejscowych zagro-
żeń – 85 zdarzenia (48 zdarzeń w roku 
2007).

POŻARY – ogółem 19 zdarzeń, w tym:

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – ogółem 84 wyjazdy do zdarzeń, w tym:

FAŁSZYWY ALARM

Ilość zdarzeń i udział strażaków-ratowników w likwidacji ich skutków na terenie gmi-
ny Choczewo w roku 2008

STRAŻACY  INFORMUJĄSTRAŻACY  INFORMUJĄ

Niestety zaistniały też i zdarzenia tragicz-
ne. Na drogach Gminy Choczewo odno-
towano 11 wypadków i 2 kolizje drogo-
we. W okresie od 19.04. – 15.08.2008 r. 
w trzech wypadkach zginęło aż 5 osób.
Zanotowano porównywalną ilość zdarzeń 
do roku 2006 (nietypowych dla straży po-
żarnych) związanych z usuwaniem gniazd 

szerszeni, os, pszczół – 52 zdarzeń.
Niebezpieczne w skutkach okazać się 

mogą pożary sadzy w przewodach komi-
nowych budynków mieszkalnych, a szcze-
gólnie rozszczelnienie przewodu komino-
wego i zjawisko wtórne tego zdarzenia, 
pożar, zatrucie tlenkiem węgla.

Naganne jest angażowanie sił i środ-
ków służb (po-
gotowia, straży 
pożarnej, poli-
cji) do zdarzeń 
określanych jako 
fałszywy alarm 
(m. Jackowo – 
23.11.2008r.)

Krzysztof 
CUDNIK
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Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego zaprasza rolników 
i ich domowników do udziału 

w bezpłatnym szkoleniu 
na przedsiębiorcę – organizatora 

turystyki

Partnerzy projektu: Akademia Wycho-
wania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego – Wydział Turystyki i Rekre-
acji w Gdańsku i Gdańskie Stowarzysze-
nie Agroturyzmu. W realizacji projektu 
współpracują również jednostki samorzą-
dowe: Gminy i Powiaty, z których pocho-
dzić będą uczestnicy szkoleń.

Szkolenie przeznaczone jest dla rol-
ników i ich domowników, ubezpieczo-
nych w KRUS, mieszkających na terenie 
województwa pomorskiego a zwłaszcza 
powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, 
kartuskiego, tczewskiego, starogardz-
kiego, słupskiego, bytowskiego, malbor-
skiego, nowodworskiego, sztumskiego 
i kwidzyńskiego, którzy zamierzają pod-
jąć zatrudnienie w sektorze turystyki lub 
prowadzić turystyczną działalność gospo-
darczą.

Szkolenie obejmuje: turystykę kwa-
lifikowaną (w tym organizację imprez 
rekreacyjnych, wiejskich biur turystycz-
nych, agroturystykę), podstawy ekonomii 
i zarządzania (w tym biznesplan, dosko-

nalenie umiejętności sprzedawania swo-
ich usług i produktów), public relations 
(marketing, skuteczną promocję), naukę 
integracji zawodowej (tworzenie zespo-
łów firm i wspólnych produktów regio-
nalnych), finanse i rachunkowość (w tym 
umiejętność pozyskiwania funduszy), 
ochronę środowiska i warsztaty z psycho-
rozwoju ułatwiające sukces zawodowy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik 
otrzyma certyfikat przedsiębiorcy – orga-
nizatora turystyki.

Czas trwania szkolenia: 3 miesiące; 
zajęcia (wykłady i warsztaty) odbywać się 
będą w soboty i niedziele, w godzinach 
8.30 – 15.35

Miejsce szkolenia: ośrodki szkole-
niowe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego – w Gdańsku, Starym Polu 
i Strzelinie (do wyboru)

Uczestnicy szkolenia będą mogli bez-
płatnie korzystać: z wyżywienia (obia-
dów i serwisów kawowych) podawanych 
podczas przerw w zajęciach, w soboty 
i niedziele, z noclegów (z soboty na nie-
dzielę) w hotelach przy ośrodkach szko-
leniowych, z materiałów szkoleniowych 
(książki, skrypty, płyty CD ROM, DVD), 
które otrzymają na własność.

Uczestnicy mieszkający poza miej-
scem szkolenia otrzymają zryczałtowany 
zwrot kosztów przejazdów z miejsca za-

mieszkania do ośrodków szkoleniowych 
i z powrotem.

Terminy szkoleń (do wyboru):
I -  21 lutego 2009 r. 
      do 24 maja 2009 r.
II -  29 sierpnia 2009 r. 
       do 15 listopada 2009 r.
III - 21 listopada 2009 r. 
       do 14 lutego 2010 r.
IV - 27 lutego 2010 r. 
      do 23 maja 2010 r.

ZAINTERESOWNYCH ZAPRASZAMY 
PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KAR-
TY REKRUTACYJNE DO POMORSKIEGO 
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 

W GDAŃSKU I JEGO ODDZIAŁÓW 
W STRZELINIE (tel. 059 847 12 88) 
I STARY POLU (tel. 055 270 11 00).

Karty rekrutacyjne są dostępne na stronie inter-
netowej PODR Gdańsk 

(www.podr.pl) oraz www.pomprodtur.eu

Biuro Projektu: Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego, 80–001 Gdańsk, 
ul. Trakt Św.Wojciecha 293, tel.: (058) 

32 63 900, (058) 32 63 905, 
fax: (058) 309 09 45, 

e-mail: biuro@pomprodtur.eu

Przypominam, że Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro 
Powiatowe w Wejherowie ul. Sikorskiego 
60, 84–200 Wejherowo ;

– od 15 marca do 15 maja rozpoczy-
na nabór wniosków na dopłaty obszaro-
we,

– od 15 marca do 15 maja również 
nabór wniosków z programów rolno-śro-
dowiskowych,

– wnioski można składać osobiście 
w Biurze Powiatowym ARiMR bądż wysy-
łać pocztą – listem poleconym. Koniecz-
nie proszę o wykonanie kserokopii wnio-
sków, ponieważ w przypadku kontroli bę-
dzie wiadomo o jaką nieprawidłowość cho-
dzi.

– Rolnicy realizujący pakiet SO1 lub 
pakiet 1 w nowym programie rolno-śro-
dowiskowym proszeni są o wcześniejsze 
zgłoszenie do swojego Doradcy rolno-
środowiskowego ponieważ dla tego pa-

kietu obowiązkowo musi być wykonany 
plan nawożenia dla nowych zasiewów 
w 2009 r. /termin do 30 marca 2009 r./, 
późniejsze terminy wykonania planu na-
wożenia nie będą respektowane przez 
kontrole ARiMR.

– przypominam o prowadzeniu re-
jestru działalności rolno-środowiskowej, 
ponieważ brak tego rejestru może spowo-
dować cofnięcie dopłat nawet do 100 %.

– pamiętajmy o przyorywaniu mię-
dzyplonów ozimych i ścierniskowych po 
1 marca 2009 r.

– jeśli wniosek o dopłaty obszarowe 
składamy po raz pierwszy to do wniosku 
dołączamy wniosek o nadanie nr gospo-
darstwa.

– pamiętajmy że jeśli zakreślaliśmy 
działki do ONW 1 /obszar o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania/ to mu-
simy je kontynuować do roku 2010 /tj. 

licząc pięć lat od otrzymania pierwszej 
płatności /, w przeciwnym wypadku otrzy-
mamy nakaz zwrotu otrzymanych dopłat 
z tytułu ONW 1 za wszystkie lata wstecz.

– wszelkich informacji dotyczących 
programów unijnych z PROW 2007–2013 
udziela Doradca rolny Pomorskiego Oś-
rodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 
–Genowefa Błahuszewska.

– W celu pomocy w wykonaniu wnio-
sków o dopłaty proszę kontaktować się 
wcześniej na nr telefonów: kom. 788–
981–589, tel. biuro UG Choczewo – 058/ 
572–39–40, tel. domowy 058/ 676–61–55 
/wieczorem – po 19.00/.

– jeśli już otrzymaliście wnioski o do-
płaty obszarowe wygenerowane przez 
ARiMR proszę o jak najszybsze zgłosze-
nie się do Doradcy, jeśli takiej pomocy 
potrzebujecie bądź do sprawdzenia wy-
konanego własnoręcznie wniosku.

Doradca PODR Gdańsk
Doradca rolno-środowiskowy

mgr inż.Genowefa Błahuszewska

licząc p
płatnoś
mamy n
z tytułu

– w
program

d i l

minam, że Agencja Restruk-
Modernizacji Rolnictwa Biuro 
w Wejherowie ul. Sikorskiego 

kietu obowiązkowo musi być wykonany 
plan nawożenia dla nowych zasiewów
w 2009 r. /termin do 30 marca 2009 r.// /, 

UWAGA  ROLNICYUWAGA  ROLNICY

rski Ośrodek Doradztwa 
czego zaprasza rolników 
domo nikó do ud iału

nalenie umiejętności sprzedawania swo-
ich usług i produktów), public relations 
(marketing skuteczną promocję) naukę

OGŁOSZENIE  PODROGŁOSZENIE  PODR
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Gospodarstwo agroturystyczne 
Państwa Jolanty i Dariusza Ma-
linowskich w Sasinie gościło 

w dniu 12 grudnia 2008 roku członków 
Choczewskiego Stowarzyszenia Tury-
stycznego. Okazja to szczególna – podsu-
mowanie roku pracy, a przede wszystkim 
spotkanie opłatkowe kwaterodawców 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Gośćmi honorowymi spotkania byli: 
Wójt Gminy pan Jacek Michałowski, Radny 
Powiatowy pan Wacław Seweryn oraz pan 
Ryszard Bobkowski przedstawiciel KRUS 
Wejherowo, który w prezencie gwiazd-
kowym przywiózł materiały informacyj-
ne o BHP w rolnictwie oraz kalendarze. 
Na wstępie pani Prezes Aleksandra Gaw-
ryszewska powitała gości honorowych 
i pozostałych uczestników spotkania. Zło-
żyła wszystkim serdeczne życzenia świą-
teczne. Następnie przeczytała i wręczyła 
uchwałę Zarządu CST dotyczącą przyjęcia 
Gminy Choczewo reprezentowanej przez 
Wójta Gminy pana Jacka Michałowskiego 
oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr 
SW „Relaks” w Zwartowie repre-
zentowany przez pana Zbigniewa 
Kołodziejskiego – Komendanta 
Ośrodka, na członków wspierają-
cych Stowarzyszenia. Nominacje 
te wynikają z ogromnych zasług 
dla promocji i rozwoju naszego 
Stowarzyszenia oraz pomocy or-
ganizacyjno-promocyjnej. Mimo 
nieobecności Pani Beaty Madej 
na spotkaniu jej zasług nie moż-
na pominąć. Nie tylko wspiera nas 
w organizacji wyjazdów promocyjnych 
np. na targi turystyczne oraz w tworze-
niu wydawnictw i folderów promujących 
turystykę choczewską, ale jest przede 
wszystkim przyjacielem naszego Stowa-
rzyszenia .

Następnie pani Prezes podzieliła się 
opłatkiem ze wszystkimi uczestnikami 
składając życzenia zdrowia i pomyślności 

w nowym 2009 roku. Na-
stępnie pan Wójt składa-
jąc świąteczne życzenia 
członkom CST życzył, 
by rozwój działalności 
Stowarzyszenia następo-
wał w takim samym tem-
pie jak dotychczas.

Po uroczystym wstę-
pie pozwoliłam sobie 
wręczyć kronikę z okazji 
5-lecia CST na ręce pani 
Prezes oraz na poinfor-
mowanie uczestników 
uroczystości o wpisie 
na listę Ministerstwa Rol-
nictwa kolejnych potraw; 21 listopada 
– „Pomorskiej borówki z gruszką” oraz 
„Żurawiny z jabłkiem i chrzanem” pani 
Oli Zacharewicz ze Słajszewa oraz 1 grud-
nia potrawy „Pomorski borowik suszony 
w śmietanie” pani Gieni Kramek z Sasi-
na, której potrawa była prezentowana 
na stole wigilijnym. Dodać należy, że czas 
od zgłoszenia potrawy do Urzędu Mar-

szałkowskiego do zarejestrowania potraw 
na stronach Ministerstwa trwał ponad 2 
lata. Na rejestrację czekają też potrawy 
zgłoszone przez Halinę Łuc ze Słajszewa, 
panią Anię Szafoni z Gościęcina i panią 
Mirkę Gawryszewską z Sasina. Pierw-
szy toast został wygłoszony przez Z-cę 
Prezesa CST panią Gienię Kramek, która 
składając życzenia nawiązała do tradycji 
wigilijnych panujących w naszych do-

mach rodzinnych. Jako inicjatorka 
propagowania tradycji kulinarnych 
uczestniczyła w kilku imprezach 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego pt. ”Pomorski Stół Bo-
żonarodzeniowy” promując jako 
KGW Sasino Ziemię Choczew-
ską i Wejherowską. Jest również 
uzdolniona artystycznie: tworzy 
przepiękne stroiki świąteczne 
własnego pomysłu i autorstwa 
wręczając je wszystkim uczest-

nikom tego spotkania. Należą się tu rów-
nież słowa uznania dla właścicieli kwate-
ry agroturystycznej „Trzy Dęby” państwa 
Jolanty i Dariusza Malinowskich, którzy 
utworzyli doskonałe warunki dla swoich 
gości tworząc nie tylko luksusowe apar-
tamenty /samodzielne jednostki miesz-
kalne/, ale także drewniane domki o bar-
dzo wysokim standardzie. Dodać do tego 
należy doskonałą kuchnię gospodyni 

/na stole wigilijnym były to łazanki 
z kapustą oraz barszcz grzybowy 
i sernik na zimno, wykonany we-
dług własnego przepisu/ i również 
estetycznie udekorowany stół 
oraz piękną zieleń na siedlisku. 
Wszystko to zasługuje na szcze-
gólne wyróżnienie, tym bardziej, 
że większość obiektów zostało 
wykonanych przez gospodarza 
Dariusza Malinowskiego. Na sto-
le wigilijnym było mnóstwo po-
traw i ciast przyniesionych przez 

wszystkich uczestników, niestety nie uda-
ło mi się ustalić wszystkich wykonawców.

Oprócz wcześniej wymienionych, był 
doskonały dorsz w zalewie słodko-kwa-
śnej z dodatkiem borowików i podgrzyb-
ków, smakowity śledź w oleju, sałatka 
„Szuba”, znakomite pierogi z kapustą 
i grzybami, dorsz po grecku, cudowne 
drobne ciasteczka oraz rogaliki, piernik 
z bakaliami, piernik przekładany, sernik, 
ciasto z kremem i wiórkami kokosowymi, 
mandarynki i cukierki czekoladowe.

Na stole królowały też dekoracje /stroi-
ki/ wykonane przez panią Anię z domu 
Malinowską. Całe pomieszczenie zosta-
ło tak pięknie udekorowane przez panią 
Anię, której talent plastyczny moglibyśmy 
wykorzystać organizując kurs florystycz-
ny dla kobiet z terenu Gminy Choczewo. 
Na spotkaniu zaśpiewaliśmy też kolędy.

Doradca PODR Gdańsk - Genowefa Błahuszewska

ospodarstwo agroturystyczne
Państwa Jolanty i Dariusza Ma

w nowym 2009 roku. Na-
stępnie pan Wójt składa-

SPOTKANIE WIGILIJNE CHOCZEWSKIEGO SPOTKANIE WIGILIJNE CHOCZEWSKIEGO 
STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGOSTOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO    
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SPOTKANIE WIGILIJNE CHOCZEWSKIEGO 
STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO  K oło Gospodyń Wiejskich 

w Sasinie uczestniczyło w pre-
zentacji „Stołu Bożonaro-

dzeniowego” w PODR Oddział Stare Pole 
w dniu 17.12.2008 r.

W prezentacji uczestniczyły 23 Koła 
Gospodyń Wiejskich z całego Wojewódz-
twa Pomorskiego, w tym z Powiatu Wej-
herowskiego KGW ze Strzepcza i Sasina.

W grupie choczewskiej uczestniczyły 
panie:

– Genowefa Kramek, która przygoto-
wała barszcz grzybowy, ciasteczka amo-
niaczki, cuszki oraz piękne stroiki świą-
teczne,

– Gabriela Niemiec wykonała rybę 
w sosie słodko-kwaśnym z rodzynkami 
oraz wspaniałą pieczeń ze śliwką, która 
budziła duże zainteresowanie oraz sma-
kowite ciasto.

– Krystyna Stefańska – śledzie po sa-
sińsku, babkę trójskładnikową /cytryno-

wo – kakaowo-makową/ oraz wspaniałe 
ciasteczka świąteczne,

– Maria Malik wykonała prawdziwy 
staropolski bigos z kiszonej kapusty z kmin-
kiem.

Piękna dekoracja stołu bożonarodze-
niowego była dziełem wszystkich uczest-
niczek, tylko na naszym stole nie zabrakło 
wigilijnego opłatka. Nie zapomnieliśmy 
też materiałów promocyjnych naszej Gmi-
ny Choczewo. Atmosfera tego pięknego 
spotkania była szczególnie uroczysta, 
uczestniczyło w nim wiele znakomitych 
gości. Wszystkie zespoły otrzymały na-
grody indywidualne i zespołowe. W trak-
cie spotkania śpiewaliśmy kolędy razem 
z zespołem muzycznym. W ciągu roku 
w Starym Polu organizowane są różne 
prezentacje stołów bożonarodzeniowych, 
wielkanocnych, które przede wszystkim 
kultywują nasze kulinarne dziedzictwo, 
potrawy tradycyjne i regionalne oraz zwy-
czaje świąteczne. Prezentacje kulinarne 
są doskonałą promocją Ziemi Choczew-
skiej. W tym miejscu dziękuję całemu 
zespołowi z niezawodną Przewodniczącą 
KGW Sasino Genowefą Kramek za perfek-
cyjnie przygotowaną prezentację stołu 
Bożonarodzeniowego, smakowite potra-
wy i promocję Gminy Choczewo.

Doradca PODR Gdańsk
mgr inż. Genowefa Błahuszewska

Już po raz dziesiąty Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy grała 
na terenie naszej gminy. Wszystko 

zaczęło się już w sobotę o godz. 14.00 
wielkim graniem w brydża sportowego.

Wśród uczestników wielkoorkiestro-
wego turnieju najlepsi byli:

1 miejsce – Adam Betliński – Kazi-
mierz Gierulski – Lębork

2 miejsce – Jan Maciejewski – Chry-
stian Markowski – Wejherowo

3 miejsce – Janina Buszman – Maria 
Maciejewska – Wejherowo

Kolejny dzień zbiórki na rzecz Funda-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy rozpoczęła loteria fantowa przepro-
wadzona przez nauczycieli Zespołu Szkół 
w Choczewie. W tym samym czasie na-
uczyciele i uczniowie szkół choczewskich 
z czerwonymi serduszkami i puszkami 
rozpoczęli zbieranie pieniędzy na terenie 

oło Gospodyń Wiejskich – Genowefa Kramek, która przygoto-

wo – kaka
ciasteczka

– Mar
staropolsk
kiem.

Pi k

STÓŁ BOŻONARODZENIOWYSTÓŁ BOŻONARODZENIOWY

uż po raz dziesiąty Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy grała

WIEWIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY LKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
PO RAZ 10-TY ZAGRAŁA W ZWARTOWIEPO RAZ 10-TY ZAGRAŁA W ZWARTOWIE

dokończenie na następnej stronie
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ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WOŒP

gminy. Przez cały dzień w ośrodku 
trwał koncert zespołów: Nastro-
je, Dwie Barwy i Impuls. Impre-
zę uświetniły występy taneczne 
dziewcząt i chłopców z Zespołu 
Szkół w Choczewie pod kierun-
kiem Pani Teresy Waloch. Przez 
cały czas trwania koncertu dzia-
łał również punkt gastronomicz-
ny WOŚP.

 O godz. 18.30 przeprowa-
dzono aukcję gadżetów wielko-
orkiestrowych. W tym roku Jurek 
Owsiak przesłał do naszego sztabu 4 ga-
dżety wśród których największą popular-
nością cieszyła się koszulka WOŚP. Łączna 
zebrana kwota przeprowadzonej aukcji 
gadżetów wyniosła 750zł.

Niezapomnianą pamiątkę z Wielkiej 
Orkiestry w Zwartowie stanowiły zdjęcia 
wykonane przez cały czas trwania orkie-

stry przez szkołę fotografii “Hejber&Ma-
ryks” z Sopotu.

O godz. 20.00 organizatorzy WOŚP 
w Zwartowie rozpoczęli liczenie zebra-
nych pieniędzy. Po kilkukrotnym podlicze-
niu pieniędzy okazało się, że przez dwa 
dni zebrano kwotę 11.501,40 złotych. 
W tym samym czasie uczestnicy wielko-

orkiestrowego grania byli 
częstowani przez Panią 
Małgorzatę Mrulewicz upie-
czonym przez nią tortem. 
Na zakończenie XVII finału 
odbyła się dyskoteka z poka-
zem sztucznych ogni “Świa-
tełko do nieba”.

Organizatorzy WOŚP
w  Zwartowie dziękują 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zebrania wyżej 
wymienionej kwoty.

Szczególne podzięko-
wania kierowane są do tych 
osób fizycznych i szefów 
firm, którzy poprzez poda-

rowanie cennych przedmiotów na aukcję, 
loterię fantową oraz dostarczenie artyku-
łów spożywczych wnieśli istotny wkład 
w osiągnięty wynik finansowy.

 Radosław Pietrusewicz

O XVII Finale WOŚP w naszej gminie również 
w artykułach z Zespołu Szkół w Choczewie.

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW
Sołectwo Starbienino

PODZIĘKOWANIE

Mieszkańcy Sołectwa Star-
bienino dziękują anonimo-
wemu sponsorowi za ufun-

dowanie pięknej szopki do kaplicy w Lu-
blewie. Wszystkie drewniane figury są au-
torstwa rzeźbiarza, pana Jerzego Kamiń-
skiego. Dziękujemy.

Sołectwo Kopalino – Lubiatowo

PRACE PORZĄDKOWE NA TE-
RENIE SOŁECTWA

Niby cisza, niby nic, a jednak 
coś się dzieje. Przyszedł Nowy 
Rok, nowe zobowiązania, a roz-
poczęliśmy od porządków. Nie 
wiemy czy wiecie, że zostaliśmy 
wyróżnieni na dożynkach gmin-
nych i dostaliśmy w prezencie 
wykaszarkę typu Husqvarna. Przy 
jej pomocy zaczęliśmy od wycina-
nia śnieguliczki przy hydroforni. 
Zostały też wycięte jeżyny przy 

części ulicy Spacerowej, a także dzię-
ki współpracy z pracownikami Urzędu 
Morskiego, wycięte i wywiezione zostały 
krzaki z rowu przy ul. Brzozowej, części 
ul. Spacerowej w Lubiatowie i przy ulicy 
Bursztynowej (przy basenie przeciwpo-
żarowym) w Kopalinie. Do sezonu jeszcze 
trochę czasu, tak więc jeszcze będziemy 
robić porządki, a tym bardziej, że niedłu-
go trzeba będzie zadbać o Promenadę 
Bursztynową.

dokończenie na następnej stronie
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FERIE

Żeby umilić dzieciną ferie zorganizo-
waliśmy wyjazd na basen do pobliskiej 
Gminy Gniewino. Co niektóre dzieci wy-
jechały w różne części kraju, natomiast 
te które pozostały miały okazję, dzięki 
rodzicom, pojechać na basen. Cieszymy 
się, że są chętni rodzice, którzy pomaga-
ją w realizacji naszych planów. Na basenie 
miłe zaskoczenie – otwarta została zjeż-
dżalnia. Nie wszyscy odważyli się zjechać, 
choć niektórzy, po większych oporach, 
spróbowali tej niecodziennej atrakcji. 
W nieodpłatnym wyjeździe wzięło udział 
22 kąpiących się dzieci i młodzieży, a co 
za tym idzie, mieliśmy pięć samochodów 
i tu należą się szczególne podziękowa-
nia dla pana Władysława. Mimo, że nie 
kąpały się jego dzieci i po podwiezieniu 
naszych pociech, musiał wrócić do pracy, 
po czym przyjechał powtórnie, za co bar-
dzo dziękujemy. Na basenie różne figury 

można było zaobserwować, najlepiej jed-
nak wychodziły „nury” i „pół-nury”, no 
i oczywiście skoki do wody na „bombę 
i blachę”. Po wykorzystaniu czasu na ba-
senie, po wyjściu z wody i ubraniu się 
każdy z uczestników dostał od sołtysa 
po wafelku i napoju, żeby pokrzepić się 
w drodze powrotnej. Wyjazd odbył się 
07.02.09r. o godz. 15.15 powrót o godz. 
17.30. Nie będziemy wymieniać wszyst-
kich uczestników wycieczki, ale jeszcze 
raz w imieniu dzieci dziękujemy rodzicom 
za poświęcenie swojego cennego, wol-
nego czasu. 

Rada Sołecka

ZABAWA WALENTYNKOWA

Jak spędzić Walentynki? W domu, 
u sąsiada, a może na zabawie takiej, jak 
u nas w sołectwie? W tym roku Walen-
tynki przypadły w sobotę, tak więc Rada 
Sołecka postanowiła zorganizować z tej 
okazji zabawę. Przygotowania trwały dłu-
go, ponieważ hasło „Robimy Walentynki” 
powstało przy okazji Andrzejek. Goście 

bawili się na zabawie tak 
pięknie, aż brakło nocy, dla-
tego też, jeżeli jest coś 
dobre, wiadomo chcemy 
jeszcze. Walentynki – cie-
kawa data, przyjemny dzień 
dla zakochanych a wie-
my z życia, że kogoś lub 
coś trzeba kochać. Dlatego 
odświeżyliśmy swoje pew-
ne wspomnienia.

Zostawmy rozmyślania 
o naszych sercach i wracaj-
my do zabawy. Jak już wspo-
mnieliśmy, przygotowania 
trwały długo, ale nieważne, 
jak długo trwa przygoto-
wanie, tylko najważniejsze są efekty. 
Po oficjalnym rozpoczęciu przez p. Wa-
cława – naszego radnego powiatowego, 
do tańca zaczął przygrywać zespół p. 
Michała z Bolszewa. Opinia naszych go-
ści na temat orkiestry była bardzo dobra 
– grali długo i z rozmachem. Na temat 

menu tym razem 
nie będziemy się 
rozpisywać, bo już 
chyba wszyscy 
wiedzą, że jedze-
nia nie brakowało 
(wiemy to stąd, 
gdyż dużo zostało 
na stołach). Oko-
ło godziny 24.00 
dowiedziel iśmy 
się, że 14 lutego 
urodziła się jed-
na z uczestniczek 
balu, więc nie oby-
ło się bez „Sto lat”. 

Chyba byliśmy ostatnimi, którzy składali 
życzenia, ale jakie to życzenia! Cała sala 
wraz z orkiestrą odśpiewała „Sto lat”, 
a kilku panów zaczęło podrzucać soleni-
zantkę do góry. Po wyczerpujących pod-
rzutach poprosiliśmy p. Wiesię do orkie-
stry, gdzie został wręczony prezent – po-
skramiacz męża i nie tylko – był to zwykły 
wałek do ciasta. Pani Wiesia podziękowa-
ła organizatorom za pamięć. Przed zaba-
wą myśleliśmy o prezentach dla naszych 
pań. Każda z pań 
dostała od orga-
nizatorów mały 
prezent – banana. 
Teraz czas na po-
mysły orkiestry 
– na zabawie an-
drzejkowej swo-
im repertuarem 
zaskoczyła nas 
orkiestra z Helu. 
Tym razem swoją 
pomysłowością 
zaskoczyła nas 
orkiestra z Bol-
szewa, a miano-

wicie przywieźli ze sobą wielką torbę, 
w której znajdowały się różne rzeczy – 
czapki kolejarskie, czołgowe, maski i inne 
rekwizyty. W odpowiedniej chwili pano-
wie z orkiestry poprosili o ich założenie 
a tu następna niespodzianka – a miano-
wicie wśród rekwizytów była ukryta ołó-
weczka. Gdy orkiestra zagrała „ Jedzie 
pociąg z daleka” pan konduktor w osobie 
pana Wojtka poprowadził wirujący po sali 
pociąg, złożony z przebranych uczestni-
ków zabawy. Wśród rekwizytów znalazły 
się również sztuczne piersi damskie. Je-
den z panów założył je na plecy, a prze-
cież to nie jest ciężar, lecz piękna ozdo-
ba. Orkiestra grała do 5.00. Cieszymy się, 
że to już czwarta nasza, udana zabawa 
w Ośrodku Wypoczynkowym ”Wiktoria”. 

Dziękujemy panu Adamowi Machal-
skiemu za udostępnienie tak pięknej sali. 
Dziękujemy również panu Andrzejowi, 
który pilnuje ośrodka i przez nasze zaba-
wy „zarywa noce”

Dziękujemy również naszym miesz-
kańcom za pomoc w organizacji zabawy. 
Tym razem nie będziemy wymieniać na-
zwisk, gdyż nie sposób ich wszystkich wy-
mienić. Ale jedną panią musimy wyróżnić, 
gdyż pomogła nam najwięcej - zaczynając 
od bigosu poprzez załatwienie towaru po 
hurtowych cenach oraz za zaangażowa-
nie. Pani Marzeno -  serdecznie dzięku-
jemy.

Rada Sołecka
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11grudnia 2008r. już po raz 
trzeci w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Chocze-

wie miało miejsce spotkanie z cyklu „Na-
sza gmina czyta dzieciom”. Tym razem 
uczniom klasy IIIa SP czytała Kierownik 
Gminnego Ośrodka Zdrowia pani Izabela 
Meyer. Bohaterami czytanych historii były 
anioły, jako że blisko było do świąt Boże-
go Narodzenia, które mają w sobie jakąś 
magię i są czasem spełniania marzeń. Ro-
dzice mogą spełnić wiele dziecięcych ży-
czeń. Niech jednym z nich będzie czas po-
święcony wspólnemu, głośnemu czytaniu. 
Trzecioklasiści po spotkaniu z panią Meyer 
i zjedzeniu słodyczy udali się do szkoły, 
żeby tam pod okiem wychowawczyni p. 
Izabeli Urbowskiej wykonać z masy solnej 
anioły, które już wkrótce ozdobią gminną 
bibliotekę. Wspólne czytanie nic nie kosz-
tuje, a przynosi wiele radości i korzyści.

Beata Żuk, Marzena Szypulska-Kimilu

30 grudnia 2008r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Choczewie Komisja Kon-
kursowa w składzie: Krystyna Karpiń-

ska, Beata Madej, Beata Stodolna i Beata Żuk, obej-
rzała bardzo dokładnie wszystkie prace i z dużym tru-
dem, bo prac było sporo i wszystkie ciekawe, wybrała 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie na-
gród nastąpiło w dniu 21 stycznia 2009 roku w sie-
dzibie GBP. Nagrody wręczał Wójt Gminy pan Jacek 
Michałowski, a uroczystość uświetniło przedstawie-
nie pn. „Bajka noworoczna” w wykonaniu dzieci /5 
i 6-latków/ z Przedszkola Niepublicznego w Chocze-

CZYTAJMY DZIECIOM, 
ABY BYŁY MĄDRE, DOBRE 

I SZCZĘŚLIWE !

14.01.2009r. W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Choczewie miało miejsce kolej-
ne spotkanie z cyklu "Nasza gmina czyta 
dzieciom" zorganizowane przez kierow-
niczkę biblioteki p. Beatę Żuk i nauczy-
cielkę ZS Choczewo p. Marzenę Szypul-
ską-Kimilu.

Tym razem honorowym gościem był 
Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
p. Wacław Seweryn, który czytał dzieciom 
z klasy 0a SP w Choczewie. Spotkanie 
rozpoczęło się od wspólnego rozważania 
z kim można zaprzyjaźnić się i jaki po-
winien być prawdziwy przyjaciel. Pada-
ło dużo propozycji. Na koniec wspól-
nie wszyscy orze-
kli, że przyjaciół 
znajdziemy zarów-

grudnia 2008r. już po raz
trzeci w Gminnej Bibliote-

CZYTAJMY DZIECIOM, 
ABY BYŁY MĄDRE DOBRE

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOMNASZA GMINA CZYTA DZIECIOM
no wśród ludzi, zwierząt, jak i wśród ksią-
żek. Teraz już tylko nadeszła pora na 
zawarcie nowych "książkowych" przyjaź-
ni. Pan Dyrektor z wszystkimi wzorcami 
pięknego czytania wprowadził słuchaczy 
w zaczarowany świat zimowych bajek. 
Dzieci słuchały z zapartym tchem i z fa-
scynacją wczuwały się w losy i przeżycia 
baśniowych bohaterów. Później na za-
jęciach plastycznych tworzyły papierowe 
śnieżynki, które można obejrzeć na wy-
stawie w bibliotece. Na zakończenie mile 
spędzonych chwil dzieci zostały obdaro-
wane słodyczami.

Głośne czytanie jest proste, bezpłat-
ne i dzieci je uwielbiają! Kto dziś nie czy-
ta, nie nadąży za zmianami we współcze-
snym świecie.

Wiesława Okoń

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO NA LAUREACI GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO NA 
NAJŁADNIEJSZĄ SZOPKĘ, STROIK, KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ, ANIO-NAJŁADNIEJSZĄ SZOPKĘ, STROIK, KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ, ANIO-

ŁA I OZDOBĘ CHOINKOWĄ W 2008 ROKUŁA I OZDOBĘ CHOINKOWĄ W 2008 ROKU

dokończenie na następnej stronie
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wie pod czujnym okiem pani Haliny Ku-
rzętkowskiej-Ptak.

LAUREACI KONKURSU 
BOŻONARODZENIOWEGO

Kategoria – Kartka świąteczna
Przedszkole: 
 1 miejsce Matylda Witkowska

1 miejsce praca zb.Przedszkole 
   Samorządowe
2 miejsce Tymoteusz Garski

Szkoła Podstawowa kl.I – III : 
1 miejsce Sara Grabińska 
   kl. II SP Choczewo
2 miejsce Patryk Lis 
   kl. II SP Ciekocino
3 miejsce Paweł Czarnowski 
   kl. II SP Ciekocino
3 miejsce Mariusz Książek 
   kl. I SP Ciekocino
3 miejsce Bartosz Turczyn 
   kl. II SP Choczewo

kl. IV – VI: 
1 miejsce Roksana Kędra 
   kl. V SP Ciekocino
2 miejsce Julia Blok 
   kl. V SP Choczewo
3 miejsce Krzysztof Wroński 
   kl. VI SP Choczewo
3 miejsce Alicja Kaleta 
   kl. V SP Ciekocino
wyróżnienie Jerzy Harasimiuk 
   kl. IV SP Choczewo
wyróżnienie Patryk Frankowski 
   kl. VI SP Choczewo

Gimnazjum: 
1 miejsce Aleksandra Stodolna kl.I
2 miejsce Agata Kanigowska kl. II
3 miejsce Agnieszka Mruk kl. III
wyróżnienie Dorota Figuła kl.III
wyróżnienie Krzysztof Styn

Nauczanie Indywidualne: 
1 miejsce Marcin Mróz

Kategoria – Anioły
Przedszkole: 

1 miejsce Starszaki - Niepubliczne 
   Przedszkole w Choczewie

Szkoła Podstawowa kl. I – III: 
1 miejsce praca zb. 
   kl. III SP Choczewo

kl. IV – VI: 
1 miejsce Aleksandra Łasińska 
   kl.V SP Choczewo
2 miejsce Karolina Wyszecka 
   kl. V SP Choczewo

Gimnazjum: 
1 miejsce Patrycja Chyrzyńska kl. II
2 miejsce Karolina Chyrzyńska kl. I
3 miejsce Klaudia Chalimoniuk kl. I
Kategoria – Szopka

Przedszkole: 
1 miejsce Starszaki – Niepubliczne 
    Przedszkole w Choczewie

Szkoła Podstawowa kl. I – III: 
1 miejsce Ada Knapińska 
   kl. II SP Choczewo
2 miejsce Nikola Majchrzak 
   kl.II SP Choczewo
3 miejsce praca zb. 
   kl. III SP Ciekocino

kl. IV – VI: 
1 miejsce Paulina Lademan 
   kl. VI SP Choczewo
2 miejsce Michał Jaskólski 
   kl. V SP SP Ciekocino

Kategoria – Stroik
Przedszkole: 

1 miejsce Patrycja Domarus 
   Przedszkole Samorządowe

Szkoła Podstawowa kl. I – III: 
1 miejsce praca zb. 
   kl. II SP Ciekocino
1 miejsce Pola Rak 
   kl. I SP Ciekocino
1 miejsce Nina Kimilu 
   kl. II SP Choczewo
2 miejsce Sylwia Książek 
   kl. I SP Ciekocino
3 miejsce Piotr Fusowski 
   kl. I SP Choczewo

Kategoria – Ozdoba świąteczna
Szkoła podstawowa – Kl. IV-VI: 

1 miejsce – Karol Woźniak – 
    kl. IV – SP Choczewo
2 miejsce – Małgorzata Grabowska – 
   kl. V – SP Choczewo
3 miejsce – Malwina Wypych – 
   kl. V SP Ciekocino
3 miejsce – Julia Goyke – 
   kl. V SP Choczewo

Gimnazjum: 
1 miejsce – Paulina Woźniak – kl. I
2 miejsce – Aleksandra Malinowska – kl. I
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WIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓWWIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓW
DZIEŃ BABCI

I DZIEŃ DZIADKA

Choć za oknem śnieg prószy, 
a mróz szczypie w nos i uszy, 
to serca przedszkolaków wy-

pełnione są miłością i szczęściem. Mo-
gliśmy się o tym przekonać w szcze-
gólny sposób. 27 stycznia dzieci z Sa-
morządowego Przedszkola zaprosiły 
do placówki swoje Babcie i Dziadków 
z okazji ich święta. W tym wyjątkowym 
dniu goście obejrzeli dwa spektakle 
przygotowane przez dzieci. Maluchy 
zaprezentowały „Koncert życzeń” prze-
platany wierszykami i piosenkami. Star-
szaki natomiast wcielając się w postaci 
12 miesięcy wystawiły przedstawienie 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

W       spółczesny świat po-
trzebuje ludzi nie tylko 
bogatych w wiedzę, ale 

przede wszystkim wrażliwych na po-
trzeby innych osób, a także na otacza-
jącą przyrodę. „Mali Korsarze” – zuchy 
z naszego przedszkola wraz z druhną 
Dorotą kwestowały na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy na tere-
nie przedszkola i naszej miejscowości. 
Zebrały kwotę 469,07 zł. Brawo!!!

Pan Łukasz Kunz – szkółkarz, pra-
cownik Nadleśnictwa zorganizował in-
teresujące zajęcia edukacyjne, m.in. wyś-
wietlił dzieciom slajdy pt. „Cztery pory 
roku” i dzieci wraz z krasnalem Hałabałą 
odbyły wycieczkę po lesie. Szczególną 
uwagę zwrócił na niesienie pomocy pta-
kom w okresie zimy. Na naszym przed-

pt. „Cztery pory roku”. Dzieci zostały 
nagrodzone gromkimi brawami i cału-
sami. Wręczyły swoim bliskim symbo-
liczne laurki i kwiatki i zaprosiły swoich 
gości na herbatkę i słodki poczęstu-
nek.

Niebawem przedszkole znowu sta-
ło się miejscem wspólnej zabawy i nie-
zapomnianych przeżyć. A to za sprawą 
balu karnawałowego, który 2 lutego 
odbył się w naszym przedszkolu. Na tę 
okazję sale zostały pięknie udekorowa-
ne balonami i serpentynami. Wszyst-
kie dzieci przyszły strojnie przebrane. 
Czerwone Kapturki, myszki, księżnicz-
ki, mikołaje oraz inne postaci tańczyły 
przy karnawałowej muzyce. Czas balu 
uatrakcyjniony został licznymi zaba-

wami, a także konkursami z wykorzy-
staniem balonów. Dzieci były radosne 
i zadowolone, zwłaszcza, że do zabawy 
włączyli się również przybyli na tę oka-
zję rodzice. 

 Magdalena Lica

dokończenie na następnej stronie
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DOWODY OSOBISTE BĘDĄ UNIEWAŻNIANE Z URZĘDOWODY OSOBISTE BĘDĄ UNIEWAŻNIANE Z URZĘDUDU

Dowody osobiste, zawierające 
nieaktualne dane, zgubione 
bądź skradzione, są od nowe-

go roku unieważniane z urzędu.
Nowe zasady unieważniania dowo-

dów osobistych wprowadziła nowelizacja 
ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych z 3 października 2008 r. (Dz.U. 
nr 195, poz. 1198), która weszła w życie 
1 stycznia 2009 r.

W przypadku zmiany nazwiska, imie-
nia bądź adresu należy wymienić dowód 
osobisty. Jeżeli ktoś tego nie zrobi – 
po trzech miesiącach dokument straci au-
tomatycznie ważność. W przypadku Pola-
ków przebywających za granicą dokument 
straci ważność – po czterech miesiącach. 
Osoby, które nie dopełnią tego obowiąz-
ku, będą miały kłopot przy przekraczaniu 
granicy czy ubieganiu się w banku o kre-
dyt. Za uchylanie się od wymiany dowodu 
grozi, jak dotychczas, kara grzywny lub 

ograniczenia wolności do jednego mie-
siąca.

Zniszczenie lub zagubienie
Na podstawie nowych przepisów do-

wód będzie unieważniany z urzędu także 
w razie zniszczenia lub zagubienia oraz 
w dniu utraty ważności. Dowód osobisty 
unieważnia ten organ, który go wydał, 
czyli wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta. Informacja o tym pojawi się w SWDO 
(system wydawania dowodów osobi-
stych).

Wymiana dowodu
Dotychczas przepisy regulowały 

przesłanki wymiany dowodu oraz jego 
zwrotu. Dokument był unieważniany przy 
odbiorze nowego dowodu osobistego . 
W praktyce więc wiele osób zaniedbywa-
ło obowiązek wymiany dowodu i mimo 
zmiany zameldowania lub nazwiska nadal 
posługiwało się posiadanym dowodem. 
Do momentu odbioru nowego dowodu 

stary dokument z nieaktualnymi danymi 
zachowywał swą ważność.

– Nowelizacja wprowadziła nowe 
rozwiązanie, które nie uzależnia unieważ-
nienia dowodu osobistego w systemach 
informatycznych od obowiązku faktycz-
nego zwrotu dokumentu do jego wystaw-
cy. Unieważnienie dowodu osobistego 
następuje na skutek zaistnienia okolicz-
ności przewidzianych prawem.

Metale i tworzywa sztuczne 
– pojemnik żółty

Wrzucamy:
• Puste butelki  plastikowe po różnych na-

pojach (np. typu PET)
• Puste butelki po kosmetykach i środkach 

czystości (np. szamponach, płynach)
• Plastikowe opakowania po żywności (np. 

kubki po jogurtach, margarynach)
• Folie i torebki z tworzyw sztucznych
• Czyste karnistry plastikowe
• Opakowania stalowe i aluminiowe (pu-

szki, pudełka)
Nie można wrzucać:
• Opakowań po medykamentach

Metale i tworzywa sztuczne 

DBAJMY O ŚRODOWISKO - SEGREGUJMY ODPADYDBAJMY O ŚRODOWISKO - SEGREGUJMY ODPADY
• Opakowań i butelek po olejach i sma-

rach, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach

• Opakowań po nawozach, środkach 
chwasto i owadobójczych

• Opakowań po aerozolach
• Zderzaków samochodowych
• Styropianu

Szkło - pojemnik zielony
 Wrzucamy:
• Butelki szklane
• Słoiki
Nie można wrzucać:
• Szkła płaskiego (szyby okienne i samo-

chodowe, szkła zbrojonego, luster)

• Szklanek, kieliszków, szkła kryształowe-
go, naczyń żaroodpornych,

• Ceramik (fajans, porcelana, naczynia ty-
pu arco, doniczki, miski, talerze)

• Żarówek , świetlówek, kineskopów,
• Szklanych opakowań farmaceutycznych 

i chemicznych z jakąkolwiek pozostało-
ścią zawartości

szkolnym podwórku dzieci umieściły 
karmniki (wykonane przez rodziców) 
i systematycznie uzupełniają pożywie-
nie dla wróbli i sikorek, odwiedza nas 
też dzięcioł.

Przedszkolaki zadbały również o zwie-
rzęta ze schroniska Ciapkowo w Gdyni 
i przekazały 66 kg suchej karmy, miski 
oraz smakołyki dla piesków.

Twórczość plastyczna jest jedną z waż-
niejszych form działalności dziecka. 
Przedszkolaki wykonały prace plastycz-
no-techniczne na Konkurs Bożonarodze-
niowy organizowany przez Bibliotekę 
Gminną i Zespół Szkół. Zdobyliśmy aż 

3 nagrody główne w kategorii: Anioły, 
Szopka i Kartka Świąteczna. Dla wszyst-
kich uczestników konkursu podczas 
oficjalnego rozdania nagród grupa star-
szaków wystąpiła z przedstawieniem pt. 
„Bajka noworoczna”.

Dzień Babci i Dziadka to chyba jed-
ne z piękniejszych i ważniejszych dni 
w kalendarzu przedszkola. 5–6 latki przy-
gotowały specjalnie przedstawienie, były 
też okolicznościowe wiersze, piosenki 
oraz tańce w wykonaniu maluszków. Od-
świętną atmosferę stworzyło odśpiewa-
nie „Sto lat”, życzenia i całusy którym nie 
było końca. Przy kawie i słodkim poczę-
stunku upłynęło wspaniałe święto. Uzna-
nie i wdzięczność gości dostrzegłyśmy 
podczas indywidualnych podziękowań.

Tradycyjnie gościliśmy w naszym 
przedszkolu aktorów profesjonalistów 
z przedstawieniem pt. „W pustyni i w pu-
szczy”.

Halina Chmiel

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
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K  oło Gospodyń Wiejskich 
 w Sasinie wzięło udział w X 
 Turnieju KGW w Wejhero-

wie, w którym uczestniczyło także 5 Kół 
Gospodyń Wiejskich z Powiatu Wejherow-
skiego, w tym; KGW Luzino, KGW Perli-
no, KGW Strzepcz, KGW Brzeżno, KGW 
Leśno .

W skład zespołu KGW Sasino weszły 
Panie: Genowefa Kramek – przewodni-
cząca KGW, Małgorzata Jaskulska, Ma-
ria Malik, Krystyna Stefańska, Bronisła-
wa Zielonko, Jadwiga Lademan oraz Pan 
Marian Kramek i najmłodszy pomocnik 
- Monika Jaskulska. Do wykonania było 
pięć zadań, konkurencji.

Scenka „Baśń, Legenda o mojej wsi”, 
w której przedstawiono powstanie wsi 
Sasino, szczególnie wspaniały był motyw 
początkowy, kiedy Pan Bóg tworzył świat, 
a na koniec z resztek gór, pagórków, do-
lin, rzeczek i lasów stworzył Ziemię Ka-
szubską, która okazała się najpiękniejsza. 
Wątek powstania wsi z dzielnym strażni-
kiem o nazwisku Sasin, który uratował 
wieś, wybudował latarnię morską „Stilo” 
i na cześć jego imienia wieś nazwano Sa-
sino.

„Wakacje u Babci na wsi” - scenka, 
w której nowoczesna Babcia posiada włas-
nego laptopa, komórkę. Przyjeżdżające 
wnuczki są zachwycone sprzętem i nagle 
Babcia dostaje zaproszenie na ważną kon-
ferencję do Ministerstwa Rolnictwa, pięk-
nie się stroi, w kapelusiku, szpilkach i to-
rebeczce wyjeżdża, zostawiając wnuczki 
z dojeniem krów i innymi pracami.

Wnuczki nie wiedzą co począć. Bab-
cia przez komórkę udziela im instrukcji.

„Bezpieczny strój na wsi” – Panie 
wykonały pięć strojów do każdej pracy 
w gospodarstwie /na wesoło/.

W konkurencji „Tradycyjne potrawy 
mięsne” nasz zespół przedstawił potrawę 
„Pieczone prosię z nadzieniem z kaszy 

jęczmiennej i podrobów”, która to potra-
wa zajęła I miejsce w swojej kategorii.

Wykonanie tej potrawy było możli-
we, ponieważ Pan Marian Niemiec z Sasi-
na podarował prosię z własnej hodowli.

Sprawieniem prosięcia, aż do mo-
mentu włożenia do marynaty, zajmował 
się niezawodny Marian Kramek, który od 
początku pomaga zespołowi KGW w wy-
stępach i jest głównym konstruktorem de-
koracji oraz „dźwiękowcem”. Jest wspa-
niałym człowiekiem, pełnym talentów, choć 
bardzo skromnym.

Całym wypiekiem prosięcia zajmowa-
ła się wszechstronnie utalentowana Ge-
nowefa Kramek.

Upieczone na złocisto prosię, udeko-
rowane sałatą, jabłkiem, cebulą, do które-
go zaserwowano dwa sosy oraz surówkę 
z kiszonej kapusty /własny wyrób Gieni/ 
smakował znakomicie.

Do tak smacznej potrawy niezawod-
na była nalewka orzechowa. Potrawa była 
bardzo smaczna i prezentowała się zna-
komicie.

W konkurencji „Moja wieś w starej 
fotografii” przedstawiono zdjęcia z prac 
na roli, podbierania snopków ze zbożem 
na polu, wykopki ziemniaków, koszenie 
siana, udział w dożynkach, święto stra-
żaków itp. Były to zdjęcia od roku 1945 
do chwili obecnej.

Po skończeniu wszystkich konkuren-
cji komisja dokonała oceny. Nagrodzono 
wszystkie I miejsca w każdej konkurencji. 
Ponieważ Gmina Choczewo słynie z do-
brych kulinariów byłam pewna, że pro-
się powinno zwyciężyć. I tak się stało. 
Wręczano nagrody. Zespół KGW Sasino 
otrzymał wieloczynnościowy robot, czaj-
nik bezprzewodowy oraz opakowania na 
żywność.

Ale nie było to wszystko, ponieważ 
uczestniczki Turnieju otrzymały również 
specjalne upominki od Wójta Gminy Jac-
ka Michałowskiego, które wraz z kwia-
tami wręczył Paniom w imieniu Wójta 
radny Pan Sławomir Gronowski. Słowa 
podziękowania za zwycięstwo, a przede 

oło Gospodyń Wiejskich
w Sasinie wzięło udział w X
Turnieju KGW w Wejhero-

m uczestniczyło także 5 Kół 
ejskich z Powiatu Wejherow-

m; KGW Luzino, KGW Perli-
zepcz, KGW Brzeżno, KGW 

X POWIATOWY TURNIEJ KGWX POWIATOWY TURNIEJ KGW

dokończenie na następnej stronie
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wszystkim za promocję naszej gminy wygłoszone przez 
Pana Gronowskiego pokazały, że takie turnieje i konkursy 
będą zawsze popierane przez gminę, a przede wszystkim 
sponsorowane /szczególnie ważne jest pokrycie kosztów 
transportu/.

Ale to nie koniec niespodzianek, zespół KGW Sasino 
otrzymał zaproszenie, ponieważ w tym dniu odbywała się 
impreza „Dzień Seniora” dla wszystkich seniorów z Gminy 
Choczewo, połączona z poczęstunkiem, muzyką i tańca-
mi.

Widziałam szczęśliwe twarze tych wspaniałych ludzi, 
dumnie wyprostowane z odznaczeniami „Zasłużony dla 
rolnictwa”, medalami za 50-lecie pożycia małżeńskiego. 
Wigoru, radości i tańców mógłby pozazdrościć niejeden 
małolat.

Najpiękniejszy dla tych ludzi jest fakt, że mogą li-
czyć na to, że raz do roku Wójt Gminy Jacek Michałowski 
i wszyscy pracownicy gminy przygotowują im tak cudow-
ną imprezę oraz to, że każdy chętny może w niej uczest-
niczyć.

Gratuluję wszystkim odznaczonym, szczególnie ser-
decznie Seniorom, o których zawsze powinniśmy pamię-
tać, ponieważ to co my robimy jest często wzorowane na 
pracy wcześniej wykonywanej przez dzisiejszych senio-
rów, a wartości wpajane kiedyś procentują w następnych 
pokoleniach.

Doradca PODR Gdańsk
Genowefa Błahuszewska

Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
SZKOŁYSZKOŁY

XVII FINAŁ WOŚP
 

W ielka Orkiestra Świątecz-
  nej Pomocy po raz pierw- 
 szy zagrała 3 stycznia 1993 

roku. Pieniądze zbierano wtedy dla dzieci 
z chorobami serca. Do tej pory WOŚP wy-
dała 100 mln USD, zaopatrując w nowo-
czesne urządzenia 650 oddziałów w ca-
łej Polsce. Kupili w sumie ponad 20 tysię-
cy urządzeń medycznych, oznacza to, że 
statystycznie, każdego dnia do polskiego 
szpitala trafiają 4 urządzenia kupione 
przez WOŚP. W tym roku, w 17 Finale 
WOŚP zbierała datki na wczesne wykry-

wanie nowotworów u najmłodszych pa-
cjentów.

Podobnie jak przed rokiem, w zbiór-
ce pieniędzy wzięli udział nauczyciele, 
pracownicy oraz młodzież i dzieci z Ze-
społu Szkół im. Unii Europejskiej w Cho-
czewie i SP w Ciekocinie. Wolontariusze: 
Teresa Waloch, Alicja Wróbel, Bernadeta 
Peplińska, Anna Strycharczyk, Beata Wrą-
bel, Agnieszka Książek, Grzegorz Książek 
i Iwona Ratajczak, wspomagana przez ucz-
niów: Joannę Żuk, Maję Lessnau, Agatę 
Kanigowską i Marcina Mróz, z charakte-
rystycznymi puszkami Orkiestry widocz-
ni byli w na terenie całej gminy. Miesz-
kańcy regionu – jak zwykle – nie zawie-
dli. Na widok zielonych puszek otwierali 
nie tylko serca, ale i portfele. Do puszek 
zebrano łącznie 2 827zł 34gr.

Zgodnie z tradycją pod patronatem 
szkoły Choczewie w Ośrodku Doskonale-
nia Kadr SW „Relaks” w Zwartowie odbyła 
się również loteria fantowa, która cieszyła 
się wielkim powodzeniem. Organizatorki 
loterii Barbara Cholka, Izabela Dziobak, 
Ewa Domarus i Izabela Urbowska serdecz-
nie dziękują wszystkim sponsorom. Tylko 
dzięki ich wielkiemu sercu loteria mogła 
zasilić Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy i pobić zeszłoroczny rekord. Pozy-
skana kwota to 3 825zł 84gr.

Tegoroczna akcja przerosła wszelkie 
oczekiwania. Dlatego cała społeczność 
szkolna Zespołu Szkół w Choczewie sło-

wami wdzięczności zwraca się do wszyst-
kich którzy pomogli wolontariuszom  
WOŚP w naszej gminie.

Dziękujemy: 
- Wójtowi Gminy Choczewo panu Jackowi 

Michałowskiemu,
- Przewodniczącemu Rady Gminy panu 

Henrykowi Domaros,
- pani Ewelinie Czaja i panu Andrzejowi 

Lewińskiemu,     
- panu Sławomirowi Dziobak - Usługi Ogól-

nobudowlane,
- pani Katarzynie Wrońskiej i państwu Zo-

fii i Zygmuntowi Dymowicz,
- państwu Mirosławie i Eugeniuszowi Langa 

– Market MELAN,
- władzom Kaszubskiego Banku Spółdziel-

czego, 
- państwu Marzannie i Krzysztofowi Cu-

pryniak – sklep PEREŁKA

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
X POWIATOWY TURNIEJ KGW

dokończenie na następnej stronie
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- Kierownikowi Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Choczewie – pani Beacie Żuk,

- Dyrektorowi SP Choczewo  - pani Elżbie-
cie Wydra,

- państwu Iwonie i Andrzejowi Majtacz – 
sklep MAGIS,

WYCIECZKA DO 
TEATRU MUZYCZNEGO

W  dniu 14.01.2009r. ucznio-
 wie klasy IIIa i IIIb Szko
 ły Podstawowej w Cho-

czewie pod opieką nauczycieli – p. Izabeli 
Urbowskiej, p. Doroty Wątroba i p. Gra-
żyny Olszowiec, udały się na wycieczkę 
do Teatru Muzycznego w Gdyni. Obej-
rzeliśmy przepiękny musical pt. „Piękna 
i Bestia” – opowieść pełną magii i uroku 
oraz bardzo dowcipną. Na prawie 3 go-
dziny przenieśliśmy się w zaczarowany 
świat Disney’a. Poznaliśmy świat, w któ-
rym wewnętrzne piękno jest ważniejsze 
od powierzchowności, a wytrwałość zos-
taje nagrodzona. Baśniowe postaci, im-
ponujące dekoracje oraz pomysłowe ko-
stiumy zrobiły na dzieciach duże wraże-
nie. Bardzo podobała się gra aktorów, wy-
konywane piosenki i układy taneczne – 
szczególnie w wykonaniu zbiorowym. 
Dzieci podziwiały wspaniałą oprawę mu-

KONCERT ZIMOWY

15  stycznia o godz. 10.00  
 w małej sali gimnastycz-
 nej odbył się koncert zimo-

wy w wykonaniu Stanisława Jasinowskie-
go, gdyńskiego barda i pieśniarza śpie-
wającego pod pseudonimem artystycznym 
Jandoran. W wykonaniu artysty ucznio-
wie z klas 4 – 6 SP usłyszeli m.in. utwory: 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 
W KLASIE 0A

S więto Babci i Dziadka to dzień  
niezwykły, nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla  „dziad-

ków”. To dzień pełen uśmiechów, wzru-
szeń, łez radości... Wizyta w szkole inspi-
ruje do wspomnień tego, co już za nami. 
To również okazja obejrzenia swoich ko-
chanych wnucząt nie tylko w roli uczniów, 
ale aktorów, piosenkarzy i tancerzy...

Do tej uroczystości przygotowywali-
śmy się dość długo. Dzieci uczyły się pil-
nie wierszy, piosenek, inscenizacji, sta-
rannie ozdabiały laurki i uczestniczyły 
w wykonywaniu bibułkowych kwiatów. 
21.01.09r. przybyli zaproszeni dziadko-
wie. Wnukowie powitali ich z wielką ra-

- państwu Bożenie i Grzegorzowi Kozłow-
skim – apteka REMEDIUM,

- państwu Wiesławie i Stanisławowi Da-
widowskim – sklep WODNIK,

- panu Wiesławowi Laskowskiemu -  sklep 
ABC,

- panu Aleksandrowi Iwaszko – Sołtysowi 
Sołectwa Łętowo,

- państwu Renacie i Henrykowi Dąbrow-
skim - firma DĄB-POL,

- pani Karolinie Strycharczyk i pani Karo-
linie Hintzka – Zakład Fryzjerski KARO-
LINA,

- pani Annie Jędruch – STUDIO BEAUTY,
- pani Renacie Zarzecznej – Zakład Fry-

zjerski AFRODYTA,
- pani Marzenie Dziobak – Sklep Spożyw-

czo-Przemysłowy, 
- państwu Eugenii i Józefowi Majtacz oraz 

Beacie Majtacz – sklep MADEX,
- panu Wojciechowi Porębskiemu – HO-

BET,
- władzom Nadleśnictwa Choczewo,
- pani Teresie Lademan – Sklep U TERESY,
- pani  Annie Bemowskiej – Sklep Spożyw-

czo-Przemysłowy,
- panu Mirosławowi Wątroba,
- pani Reginie Falkiewicz,
- panu Wiesławowi Gębka,
- panu Jarosławowi Bach – BAR NA ROZ-

DROŻU,
- pani Aleksandrze Pacek,
- panu Janowi  Suchy,
- państwu Aleksandrze i Zdzisławowi  Gaw-

ryszewskim – Hurt Detal Artykuły Spo-
żywczo-Przemysłowe.

- pani Danucie Jędrusik  - KA-PI-RA. 
 Izabela Urbowska

zyczną w wykonaniu orkiestry oraz nie-
zwykłe efekty dźwiękowe i świetlne. Mi-
łym akcentem spektaklu był fakt, że efek-
towną rolę Pana Świecznika grał Marek Ka-
liszuk – filmowy Boguś z serialu pt. „M jak 
Miłość”. Dzieci były zadowolone, że na 
żywo mogły podziwiać znanego z tele-
wizji aktora. Po zakończonym spektaklu, 
pełni wrażeń udaliśmy się do Choczewa. 
W drodze powrotnej wszyscy komento-
waliśmy to, co działo się na scenie.

 Dorota Wątroba

„Kulig”, „Nasz Święty Mikołaj”, „Choinka”, 
„Świąteczne prezenty”, „Święta u Smer-
fów”, „Karkonoskim szlakiem”, „Wieczór 
wigilijny”, „Kartka do Świętego Mikołaja” 
i wiele innych. Aktywny udział uczniów 
nagradzany był płytą z utworami artysty. 
Dla tych, którzy chcieli sobie pośpiewać 
przy akompaniamencie gitary była to nie 
lada okazja.

dokończenie na następnej stronie
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DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

Dnia 28.01.2009r. w Szkole Pod-
stawowej w Choczewie, w go-
dzinach od 16.00 do 19.00, 

odbyła się dyskoteka karnawałowa dla 
uczniów klas IV-VI.

Wszyscy bawili się wyśmienicie, DJ-
eje spisali się na medal, humoru i miłych 
wrażeń nie brakowało.

W przerwach między tańcami uczest-
nicy mogli skorzystać ze sklepiku prowa-
dzonego przez Szkolną Kasę Oszczędno-
ści, w którym serwowano tosty, napoje 
i słodkości. Opinie nauczycieli i uczniów 
pokazują jednoznacznie, że tegoroczna 
dyskoteka karnawałowa wbrew pozorom 
była naprawdę udana i na długo pozosta-
nie nam w pamięci.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania rodzicom: p. Violetcie Ga-
bryelskiej, p. Marzenie Wyszeckiej, p. Ga-
brieli Łasińskiej za pomoc w organizacji 
i prowadzeniu sklepiku oraz wychowaw-
com klas sprawującym opiekę nad bawią-
cą się młodzieżą. 

Opiekun samorządu SP 
 A. Natoniewska- Styn

W KARNAWALE BAL NAD BALE

W  karnawale wszędzie bale, 
 bale duże, bale małe, lecz 
 w szkole najważniejszy…

Spieszą, więc pociechy małe. Myszka, 
wróżka i księżniczka, każda piękna, każ-
da śliczna. Spieszy chłopiec i dziewczyn-
ka, uśmiechnięta u nich minka”.

W pełni karnawału tj. 28 stycznia 
2009r. w Zespole Szkół w Choczewie od-
był się bal karnawałowy klas 0-III. Na balu 
przewijały się różne postacie z bajek, fil-
mu, a nawet owady, warzywa i owoce.

Wodzirej Jandoran zapewnił dzieciom 
dużą porcję muzyki, zabaw tanecznych 
i ruchowych. Jak przystało na bal karna-
wałowy między konkursami i tańcami, 
w których dzieci otrzymywały nagrody 
w postaci płyt samego autora, wybrano 
króla i królową.

W klasach 0-I królową balu została 
Karolina Kropidłowska z klasy Ib w prze-
pięknym stroju damy dworu, królem balu 
został uczeń klasy 0a - Oskar Zieliński 
(policjant). W drugiej grupie wiekowej 
(klasy II i III) królową i królem balu zostali 
uczniowie klasy IIb-Paulina Grzanka (cy-
ganka) i Wacław Lipiec (kapitan statku). 
Po hucznej zabawie dzieci udały się na 

BEZPIECZEŃSTWO 
W CZASIE FERII

Dnia 30 stycznia br. dla ucz-
niów Zespołu Szkół w Cho-
czewie zorganizowane zosta-

ły apele na temat bezpieczeństwa w cza-
sie ferii zimowych. Zagadnienia dotyczą-
ce niebezpieczeństw grożących w czasie 
zabaw dzieci i młodzieży omówił poli-
cjant pan Marcin Romanek. Uczestnicy 
spotkań zadawali wiele pytań, na które 
chętnie odpowiadał pan policjant, dzie-
ląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Rozmowa z młodymi ludźmi była okazją 
do wymiany wielu ciekawych poglądów, 
ponadto wzbudziła refleksję nad odpo-

dością. Za miłość, opiekę, wspólnie spę-
dzone chwile dzieci podziękowały naj-
piękniej jak umiały: wierszem, piosenką, 
życzeniami i prezentami. Również rodzi-
ce włączyli się do pomocy: nie zabrakło 
pysznych ciast, kawy, herbaty i pięknie 
ustrojonych stołów. Nasi goście nie kryli 
wzruszenia i dumy ze swoich wnuków. 

 Wiesława Okoń

słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

Bal karnawałowy to nie tylko dobra 
zabawa dla dzieci, to również pole do po-
pisu dla rodziców przygotowujących kre-
acje wymyślone przez ich pociechy. Wy-
obraźnia dzieci i rodziców jest ogromna. 
Zobaczymy, czym zaskoczą nas w przy-
szłym roku.

 Ewa Domarus

wiedzialnością za podejmowane decyzje. 
Organizacją ww. spotkań dla młodzieży 
zajęła się we współpracy z Posterunkiem 
Policji w Choczewie pani Grażyna Olszo-
wiec.

Karolina Chyrzyńska kl. I b gimnazjum

SPORTSPORT
ZIMOWISKO MŁODZIKÓW „ORŁA” 

CHOCZEWO W ZWARTOWIE

W  dniach od 2 do 7 lutego 
 2009r. juniorzy drużyny 
„Orzeł” Choczewo prze-

bywali na obozie sportowo-wypoczynko-
wym w Zwartowie. W obozie wzięło udział 
38 chłopców z obu zespołów rozgrywko-
wych. Pobyt tradycyjnie zorganizowany 

był na bazie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Relaks”. Celem pobytu w Zwartowie 
była integracja chłopców w różnym wie-
ku i z różnych środowisk oraz wszech-
stronne przygotowanie się do rozgrywek 
piłkarskich na wiosnę. Oprócz zajęć typo-
wo piłkarskich młodzież aktywnie uczest-
niczyła w konkursach i zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych przygotowanych przez 
opiekunów – pana Andrzeja Małkowskie-
go i pana Andrzeja Lessnau. Zwycięzcy 
w tenisie stołowym – Adrian Szczerbiń-
ski i Krzysztof Tutkowski oraz w bilarda 

dokończenie na następnej stronie
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AZS LUZINO MISTRZAMI KASZUB 
W AMATORSIEJ PIŁCE SIATKOWEJ

17  stycznia 2009 roku oficjalnie zakoń-
czyła się organizowana przez Piotra 
Myszewskiego z AWKS Night Shadows 

Wejherowo oraz Piotra Klechę z GOSRIT Luzino Lu-
zińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej o Mistrzostwo 
Kaszub. Spotkania rozpoczęły się o godzinie 17.00 
i trwały do godziny 22.30, po których nastąpiło oficjal-
ne wręczenie nagród. Najpierw na parkiecie rozegrane 
zostały spotkania o miejsca 3–11, następnie rozegra-
ny został finał, który na długo pozostanie w pamięci 
wszystkim kibicom. Mecz finałowy AZS Luzino vs Stra-
żak Wejherowo rozegrano pełnym system rozgrywek, 
czyli do 3 wygranych był bardzo emocjonujący, walka 
trwała 5 setów i zakończyła się zwycięstwem AZS Luzi-
no, które tym samym wywalczyło sobie tytuł Mistrza Ka-
szub. Po rozegranym meczu przystąpiono do wręczenia 
nagród. Nagrody wręczali obecni na sali prezes Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego p. Tadeusz Trocki, fun-

– Aleksander Dziobak, otrzymali nagrody ufundowane 
przez Urząd Gminy Choczewo. Nagrodę dla najmłod-
szego uczestnika zgrupowania otrzymał 8-letni Piotrek 
Fusowski z Choczewa. W ramach odnowy biologicznej 
chłopcy mieli możliwość korzystania z miejscowej sau-
ny i siłowni oraz dwukrotnie wyjeżdżali na basen. Po-
byt w Zwartowie zakończony był tradycyjnym wieczor-
nym ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami.

Uczestnicy zgrupowania serdecznie dziękują Ko-
mendantowi Ośrodka panu Zbigniewowi Kołodziej-
skiemu za gościnność i wyrozumiałość oraz Urzędowi 
Gminy Choczewo za wsparcie finansowe.

Za pośrednictwem gazety opiekunowie drużyny 
oraz młodzi piłkarze dziękują Państwu Katarzynie 
i Waldemarowi Kubat – Firma „KABAPOL” oraz Pani 
Marioli Zakrzewskiej – Sołtysowi Sołectwa Choczewo 
za zakup pięknych dresów sportowych. 

Andrzej Małkowski

dator pucharu za zajęcie I miejsca oraz Przewodniczący Rady Gminy Luzino 
p. Waldemar Kunz, fundator pucharu i kompletu medali za zajęcie II miej-
sca, puchar i medale za zajecie III miejsca ufundował DOM HANDLOWY 
KUNZ z Luzina. Za zajecie miejsc od 1–3 drużyny otrzymały nagrody 
rzeczowe w postaci piłek do siatkówki ufundowanych przez Przewodni-
czącego Sejmiku Wojewódzkiego p. Brunona Synaka oraz Gminny Ośro-
dek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Pozostałe drużyny otrzyma-
ły statuetki oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów. Równo-
cześnie warto nadmienić, iż została wręczona jeszcze jedna nagroda 
ufundowana przez p. Macieja Szumskiego z firmy AMGaz Wejherowo 
w postaci Pucharu i nagród rzeczowych dla najlepszego zawodnika 
Ligi. Tytuł ten otrzymał Piotr Sonnenberg z zespołu Strażak Wejherowo. 
W rozgrywkach Gminę 
Choczewo reprezento-
wali:
1/ Kazimierz Kowalew-
ski – kapitan drużyny
2/ Andrzej Kościemski
3/ Marek Świątek
4/ Maciej Michniak
5/ Tomasz Tarnawski
6/ Michał Tarnawski
7/ Piotr Liszniański
8/ Anna Rakuś
9/ Andrzej Bukowski
10/ Łukasz Miotk.
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