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POŻEGNANIE OFIAR POŻEGNANIE OFIAR 
       KATASTROFY        KATASTROFY 
    SAMOLOTOWEJ     SAMOLOTOWEJ 
POD SMOLEŃSKIEMPOD SMOLEŃSKIEM

10 kwietnia 2010 roku, w godzinach porannych, cały świat 
obiegła niezwykle tragiczna wiadomość – w pobliżu 

lotniska pod Smoleńskiem, rozbił się samolot Tu-154, z polską 
96-osobową delegacją na pokładzie, która zamierzała wziąć udział 
w uroczystościach 70-rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Z wielkim ża-
lem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej i niespodziewanej śmierci 
Elity Naszego Kraju, Wielkich Patriotów i Polaków – Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią, licznych parla-
mentarzystów, dowódców sił zbrojnych, szefów ważnych instytu-
cji państwowych, przedstawicieli duchowieństwa, liderów partii 
politycznych, przedstawicieli Rodzin Katyńskich. Choć większość 
z nich znaliśmy głównie z prasy, radia i telewizji, to wśród ofi ar 
katastrofy są też osoby, które znały, polubiły, a nawet pokochały 
naszą piękną i gościnną gminę. Pan Maciej Płażyński, jeszcze 

jako Wojewoda Gdański, wielokrotnie pomagał przy budowie 
Zespołu Szkół w Choczewie. Wraz z posłem Panem Arkadiuszem 
Rybickim, z wielką przyjemnością uczestniczyli w imprezach 
sportowych, jakie odbywały się na naszym terenie. Choczewo 
odwiedzała również posłanka Pani Izabela Jaruga–Nowacka, osoba 

ceniona m.in. za działalność na rzecz praw 
kobiet. W Kopalinie od lat wypoczywał 
Pan Wojciech Lubiński – lekarz Pana 
Prezydenta RP. Mieszkańcy Gminy Cho-
czewo, pogrążeni w smutku i połączeni 
w bólu z Rodzinami oraz Bliskimi Ofi ar 
tego strasznego wypadku, oddali hołd i po-
żegnali tragicznie zmarłych podczas Mszy 
Świętej w dniu 16 kwietnia w Kościele 
Parafi alnym p.w. M.B. Królowej Polski 
w Choczewie. We Mszy, koncelebrowa-
nej przez: Proboszcza Parafi i Choczewo 
ks. Antoniego Duszyka i Proboszcza 
Parafi i Zwartowo ks. Alojzego Kąkolew-
skiego oraz ks. Ireneusza Smolińskiego, 
uczestniczyło liczne grono osób, w tym: 
władze samorządowe Gminy Choczewo,  
Nadleśnictwo Choczewo, Nadleśniczy, 
leśniczowie i pozostali pracownicy w 

ciąg dalszy na następnej stronie
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gali mundurowej. przedstawiciele gminnych jednostek organi-
zacyjnych, Dyrekcja i grono pedagogiczne gminnych placówek 
oświatowych, również w gali mundurowej przedstawiciele Straży 
Granicznej, Urzędu Morskiego, Policji, Straży Gminnej i Straży 
Pożarnej, delegacja KBS Choczewo i Choczewskiego Stowarzy-
szenia Turystycznego, a także harcerze, dzieci i młodzież szkolna 
– by w modlitwie i zadumie odprowadzić 96 Wielkich Polaków 
w tę ostatnią drogę …..

W tych smutnych chwilach pamiętali o nas nasi Przyjaciele 
z Norwegii – ludność i władze Gminy Sømna, przekazując wyrazy 
współczucia oraz przesyłając symboliczne kwiaty.

Kondolencje z Norwegii

Do naszych Polskich Przyjaciół!
Z powodu wielkiej tragedii narodowej

łączymy się z Wami w bólu i żalu po stracie 
Elity Polskiego Rządu.

Całym sercem współczujemy Wam w tych 
ciężkich chwilach.

Pozdrowienia od ludności i władz Gminy 
Sømna

13 kwietnia 2010r.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PO¯EGNANIE OFIAR...
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ciąg dalszy na następnej stronie

XXIX NADZWY-XXIX NADZWY-
CZAJNA SESJA CZAJNA SESJA 
RADY GMINY RADY GMINY 
CHOCZEWOCHOCZEWO

W dniu 29 kwietnia 2010r. odbyła 
się XXIX nadzwyczajna sesja 

Rady Gminy Choczewo. Obecni byli 
wszyscy radni.

Porządek obrad obejmował podjęcie 
uchwał w sprawie:
- podziału Gminy Choczewo na stałe 

obwody  głosowania – uchwała tzw. 
kosmetyczna, korygująca nazwy niektó-
rych miejscowości, bez zmiany granic 
obwodów;

- utworzenia na obszarze Gminy Chocze-

Uchwała 
Nr XXIX-355/2010

Rady Gminy Choczewo
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie utworzenia na obszarze 
Gminy Choczewo odrębnego 

obwodu głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 

20 czerwca 2010r.

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 
z późn. zm.1) Rada Gminy Choczewo 
uchwala, co następuje:

§ 1
Dla przeprowadzenia wyborów Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo-
nych na dzień 20 czerwca 2010r. tworzy 
się na obszarze Gminy Choczewo odrębny 
obwód głosowania:
– obwód Nr 5 dla uprawnionych wyborców 

przebywających w:
     Areszcie Śledczym w Wejherowie Oddział 

Tymczasowego Zakwaterowania Skaza-
nych w Zwartowie

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Wię-
ziennej w Zwartowie.

§ 2
Uchwałę niezwłocznie przekazuje się 

Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Gdańsku.

Uchwała 
Nr XXIX-354/2010 

Rady Gminy Choczewo 
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie podziału Gminy Choczewo 
na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2, 2a i 3 
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (tekst jednolity 
Dz. U z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. 
zm.1) Rada Gminy Choczewo uchwala, 
co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Chocze-

wo na następujące stałe obwody głosowa-
nia ustalając ich numery i granice:

Nr
 obwodu

głosowania
Opis granic obwodu głosowania

1
Choczewko, Choczewo, Kierzkowo (Błachówko, Jabłonowice, Karczemka 
Kierzkowska), Kopalino, Kurowo, Lubiatowo (Szklana Huta), Lublewko, 
Lublewo Lęborskie, Łętówko, Osieki Lęborskie, Starbienino.

2 Gardkowice (Karczemka Gardkowska), Łętowo, Przebendowo 
(Przebendówko), Słajkowo, Żelazno.

3 Borkowo Lęborskie (Borkówko), Gościęcino, Zwarcienko, Zwartowo, 
Zwartówko.

4 Biebrowo, Ciekocinko, Ciekocino, Jackowo, Sasino (Białka, Osetnik, 
Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka), Słajszewo (Słajszewko).

§ 2
Tracą moc: uchwała Nr 79/98 Zarządu 

Gminy w Choczewie z dnia 18 września 
1998r. w sprawie obwodów głosowania; 
uchwała Nr XV-121/2000 Rady Gminy 
Choczewo z dnia 27 czerwca 2000r. w spra-

wie obwodów głosowania w Gminie Cho-
czewo.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Choczewo.
§ 4

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się 
Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Gdańsku.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
oraz podaniu do wiadomości publicznej 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Henryk Domaros

wo odrębnego obwodu głosowania dla  przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
20 czerwca 2010 r. – utworzenie obwodu zamkniętego dla wyborców przebywających w Areszcie Śledczym w Wejherowie, Oddział 
Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Zwartowie.

Była to najkrótsza, jak dotychczas, bo tylko 10-minutowa, sesja Rady Gminy Choczewo. 

__________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, 
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 112, poz.766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, 
poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652, z 2010r. 
Nr 57,  poz. 356
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GMINA CHOCZEWO WSPÓŁFINANSUJE MODERNIZACJĘ GMINA CHOCZEWO WSPÓŁFINANSUJE MODERNIZACJĘ 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  W WEJHEROWIESZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  W WEJHEROWIE

Od szeregu lat mieszkańcy Gminy Cho-
czewo korzystają z pomocy i opieki 

medycznej Szpitala Specjalistycznego im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wejherowski 
szpital cieszy się bardzo dobrą opinią, nie tylko 
wśród mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, 
ale całego regionu – placówka ta posiada m.in. 
certyfi kat jakości ISO 9001:2000 oraz certyfi -
kat akredytacyjny CMJ w Ochronie Zdrowia 
w Krakowie. Jednakże obecny obiekt, wybu-
dowany na przełomie lat 70 i 80-tych minio-
nego stulecia, wymaga gruntownego remontu. 
Na prośbę Dyrektora Szpitala – lek. med. An-
drzeja Zieleniewskiego o dofi nansowanie prac 
remontowych odpowiedziało w 2009 roku wie-
le samorządów naszego powiatu, w tym Wójt 
i Rada Gminy Choczewo, przyznając dotację 
w wysokości 10 000 zł na remont Oddziału 
Chirurgii Dziecięcej. Ubiegłoroczna dotacja 
wykorzystana została zgodnie z przeznacze-
niem, a następnie rozliczona bez zastrzeżeń. 
Dzięki wsparciu fi nansowemu ze strony sa-
morządów Oddział Chirurgii Dziecięcej jest 
obecnie miejscem, w którym mali pacjenci 
przebywają w warunkach o najwyższych stan-
dardach i otoczeni są niezwykle profesjonalną 
opieką. Również i w tym roku władze naszej 
gminy odpowiedziały na apel dyrektora wej-
herowskiego szpitala – w budżecie roku 2010 
wygospodarowane zostały środki w kwocie 
12 000 zł na modernizację i przebudowę Od-
działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Podpisana została stosowna umowa pomiędzy 
Gminą Choczewo i Szpitalem Specjalistycz-
nym w Wejherowie, a dotacja przekazana 
zostanie już niebawem. Zamieszczamy obok 
podziękowanie od dyr. Pana Andrzeja Ziele-
niewskiego skierowane do Wójta Gminy Cho-
czewo pana Jacka Michałowskiego oraz Rady 
Gminy Choczewo za okazane wsparcie.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu 
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy
 /-/Henryk Domaros

___________________
     1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 
U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, 
Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, 
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 
1056, Nr 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 
213, poz. 1651 i poz. 1652 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
UCHWA£Y...
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Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (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:

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Położenie i opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena 
działki

 w złotych
Uwagi

Jackowo 26/11 0,0700 27332

Przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się w obrębie Jackowo, 

przy ulicy Na Gajówce. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 

zlokalizowane są działki 
zabudowane domami mieszkalnymi 

i letniskowymi, niezabudowane 
oraz tereny leśne. Dojazd 

do nieruchomości drogą gruntową. 
Działka jest uzbrojona, ogrodzona 

i zabudowana domem letniskowym.

Działka znajduje się 
na terenie oznaczonym 

w planie symbolem 008.L 
„teren zabudowy letniskowej 

z istniejącymi podziałami 
geodezyjnymi. Teren 

strefy brzeżnej lasu – jak 
na rysunku planu wyłączony 

z możliwości zabudowy”.

17.900 zł
+ VAT

Sprzedaż          
na rzecz 

użytkownika 
wieczystego.

Jackowo 26/23 0,0600 26793

Nieruchomość położona jest 
w obrębie Jackowo przy ulicy 
Na Gajówce. W bezpośrednim 

sąsiedztwie nieruchomości 
zlokalizowane są działki 

zabudowane domami mieszkalnymi 
i letniskowymi, niezabudowane 

oraz tereny leśne. Dojazd do działki 
zapewnia droga gruntowa. 

Działka jest uzbrojona, ogrodzona 
i zabudowana domem letniskowym.

Działka znajduje się 
na terenie oznaczonym 

w planie symbolem 008.L 
„teren zabudowy letniskowej 

z istniejącymi podziałami 
geodezyjnymi. Teren 

strefy brzeżnej lasu – jak 
na rysunku planu wyłączony 

z możliwości zabudowy”.

15.900 zł
+ VAT

Sprzedaż           
na rzecz 

użytkownika 
wieczystego.

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 7 czerwca 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

III. Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 26 kwietnia 2010 roku do 16 maja 2010 roku. (21 dni).

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINYOGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (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:

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Położenie i opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena 
działki

 w złotych
Uwagi

Jackowo 26/61 0,0600 27028

Nieruchomość położona w obrębie 
Jackowo. W bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowane są działki zabudowane 

domami mieszkalnymi i niezabudowane 
oraz tereny leśne. Dojazd 

do nieruchomości zapewnia droga 
gruntowa. Działka jest nieuzbrojona. 
Media w pobliżu. Nieruchomość jest 

częściowo ogrodzona i niezabudowana.

Działka znajduje się na 
terenie oznaczonym 

symbolem 008.L – „teren 
zabudowy letniskowej z 
istniejącymi podziałami 
geodezyjnymi. Teren 
strefy brzeżnej lasu – 
jak na rysunku planu 

wyłączony z możliwości 
zabudowy”.

8 850 zł

+ VAT

Sprzedaż          
na rzecz 

użytkownika 
wieczystego.

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 9 czerwca 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
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WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 11 czerwca 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Choczewo 

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Położenie i opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania
Cena działki
 w złotych Wadium

Sasino 512/1 0,0879 52685

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana 

i niezagospodarowana. Działka 
w kształcie prostokąta. Sieci 

uzbrojenia w pobliżu w postaci: 
en. el., wody, kanalizacji, sieci 

telefonicznej, dojazd do działki drogą 
gruntową.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla działki została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy AB-

7331/70/2009 dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z urządzeniami 
budowlanymi.

70.000 zł
+ VAT 10.000 zł

Sasino 512/2 0,0906 52685

Działka niezabudowana 
i niezagospodarowana, w kształcie 

prostokąta. Dojazd do nieruchomości 
drogą gruntową. Sieci uzbrojenia 
w pobliżu w postaci: en. el., wody, 

kanalizacji, sieci telefonicznej.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla działki została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy AB-

7331/71/2009 dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z urządzeniami 
budowlanymi.

70.000 zł
+ VAT 9.000 zł

Sasino 512/3 0,0857 52685

Nieruchomość niezabudowana 
i niezagospodarowana, w kształcie 

zbliżonym do prostokąta. Sieci 
uzbrojenia w pobliżu w postaci: 
en. el., wody, kanalizacji, sieci 

telefonicznej.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dla działki została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy AB-

7331/72/2009 dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z urządzeniami 
budowlanymi.

68.000 zł 
+ VAT 7.000 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 7 czerwca 2010 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.
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LAUREACI LAUREACI 
KONKURSU KONKURSU 

LITERACKIEGOLITERACKIEGO

Za nami kolejna, trzecia już edycja 
Gminnego Konkursu Literackiego, 

którego organizatorem jest Wójt Gminy 
Choczewo i Gminna Biblioteka im. Stefana 
Żeromskiego w Choczewie. Tegoroczny 
temat to: „Morskie impresje w literatu-
rze”. Od 10 autorów wpłynęło łącznie 20 
utworów poetycko-prozaicznych. Jury 
w składzie: Pani Krystyna Karpińska, pani 
Marzena Szypulska, pani Beata Żuk i pani 
Beata Madej, po zapoznaniu się z utworami, 
wyłoniło zwycięzców. Ogłoszenie wyników 
miało miejsce w dniu 31 marca 2010 roku 
w gościnnych progach GBP w Choczewie. 
Nagrody tegorocznym laureatom wręczył 
Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Micha-
łowski i Kierownik GBP w Choczewie pani 
Beata Żuk. Podczas spotkania omówione 
zostały propozycje tematyki konkursu li-
terackiego na lata następne, miała miejsce 
również prezentacja wybranych utworów.

Czytelnikom naszego biuletynu publi-
kujemy wszystkie nagrodzone utwory:

Pani Teresa Wierska – 
I miejsce w kategorii pow. lat 16 – poezja

„Kobieta z wydm”

Idzie kobieta przez wydmy
Na plecach ciężkiego coś niesie
Dokąd idziesz?
– Wiatr pyta i piaskiem po nogach sypie
Niosę prośby do Najwyższego
– Drogę masz daleką
Ale dojdę do niego.

Stoi kobieta na wysokiej wydmie
Ręce do góry podnosi
Na drewnianej tablicy
Swe prośby do Boga zanosi
– Usuń kłody z mojej drogi
Wymieć chaos z mojej duszy
Daj mi możność zrozumienia
Co jest dobre i prawdziwe
Oczy niech patrzą tak
Żeby prawdę widziały
Uszy niech słyszą to
Co powinny słyszeć
Niech wszystkie zmysły odbierają
Ciebie w całym stworzeniu
Pozwól mi robić to co mówią słowa
A słowa niech mówią to
Co mam na myśli.
Błogosław mnie zdrowiem I dobrobytem
A ja będę codzienną prawdą
Z ciemności prowadź mnie do oświecenia
Z iluzji prowadź do prawdy
Niech cały świat żyje w szczęściu i pokoju.

* * *
Pani Genowefa Kramek – 
I miejsce w kategorii pow. lat 16 – proza

„Legenda, jak powstało Sasino i dlaczego 
Sasiniacy nie są Kaszubami? ”

Pan Bóg przy tworzeniu świata zobowiązał 
Anioła Kaszub by opiekował się całym terenem 
i ludźmi. Jednak teren jaki Aniołowi powierzył 
Pan bóg był bardzo duży i Anielskie skrzydła nie 
były w stanie objąć go, szczególnie miejscowości 
gdzie znajdowało się Sasino…

Jak było naprawdę to tylko morze może nam 
opowiedzieć. Wystarczy wejść na wysoka górę, 
na której stoi latarnia morska i wsłuchać się 
w szum morskich opowieści:

– Bardzo dawno, dawno, bo przynajmniej 
600 lat temu na wysokiej górze powstała 
strażnica obronna. Naczelnikiem wojskowym 
grodu został Sasin. Z wysokiej skały rozciągał 
się widok z jednej strony na morze, z drugiej 
strony na łąki, lasy, osadę. Ludzie w osadzie żuli 
bardzo skromnie. Toteż Naczelnik Sasin starał 
się pomagać tym wieśniakom. Jego żołnierze 
łowili ryby w morzu, w pobliskich lasach polowali 
na zwierzynę i dzielili się z ludźmi z osady. 
Szczęście nie trwało w nieskończoność. Pewnej 
jesiennej nocy żołnierze wypłynęli w morze 
na połów. W strażnicy pozostali tylko wartownicy. 
Niestety, rozpętała się okropna burza na morzu 
i lądzie. Okolica zmieniła się w piekło, morze 
szalało. Wysokie fale uderzały o wysokie skały. 
Siła uderzeń była tak Siln, że skały zaczęły 
pękać. Pękła również skała, na której stała straż-
nica obronna. Po zabudowie nie pozostał ślad. 
Rano po piekielnej pogodzie była dziwna cisza. 
Morze było tak spokojne, jakby wstydziło się za 
to co zrobiło nocą. A zrobiło wiele złego. Zabrało 
swe odmęty wspaniałych żołnierzy, złowrogie fale 
rozbiły zamek. Pozostała tylko wysoka góra.

Ludzie ze wsi byli bardzo zmartwieni, że 
zginął ich opiekun. Wiedzieli, że będą musieli 
liczyć na siebie, ale też byli wdzięczni, że Na-
czelnik Sasin pomagając im nauczył jak należy 
sobie pomagać w trudnych sytuacjach.

Na pamiątkę po dzielnym Naczelniku woj-
skowym postanowili od jego nazwiska nazwać 
swoja osadę. I tak mała wieś została nazwana 
Sasino.

Wieśniacy nie mogli uwierzyć, że żołnierze 
już nie powrócą z morza. Mijały lata, a ludzie 
na wysokiej górze palili ogniska i czekali. Anioł 
Kaszub bardzo martwił się losem ludzi i myślał 
jakby ich odciążyć od ciągłego czuwania 
na górze. Zaczął tak kierować ludzkimi losami, 
by podjęli decyzję o wybudowaniu latarni 
morskiej, która by była światłem dla tych 
co na morzu zginęli. W końcu marzenie Anioła 
urzeczywistniło się. Latarnię wybudowano. 
Jednak Aniołowi nie udało się utrzymać stałej 
ludności Sasina i okolic.

A niech tam – powiedział kiedyś Anioł Kaszub 
do Pana Boga. Obiecałem Ci Stworzycielu, że bę-
dę się opiekował Kaszubami najlepiej jak potrafi ę. 

ciąg dalszy na następnej stronie
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No nic nie poradzę, że moje skrzydła za małe nie 
obejmują całego kaszubskiego ludu. Kaszubi pod 
moimi skrzydłami zachowali od wieków mowę, 
obyczaje, a ci ludzie, których moje skrzydła nie 
chronią niby są nasi, a jednak różni. Wciąż się 
przemieszczają, przybywają z różnych stron, 
osiedlają się. Przenoszą ze swoich rodzinnych 
stron różne obyczaje, zwyczaje, tworzą na tym 
terenie nową tradycję.

W pobliżu góry, na której stoi latarnia morska 
słychać przepiękny, jakby anielski głos dzwo-
neczków. Pewnie to Anioł – opiekun Kaszub opo-
wiada, że jest z nas bardzo dumny, że potrafi liśmy 
z tak napływowej różnorodnej ludności stworzyć 
jedna wielką Sasińską rodzinę bardzo bogatą kul-
turowo.

Rodowici Kaszubi mają jedną utarta od wie-
ków kulturę, a my Sasiniacy znamy obyczaje z Lit-
wy, Białorusi, Ukrainy, Kielecczyzny, Lubelszczyz-
ny.

Może i dobrze, że Pan Bóg dał swemu Anio-
łowi trochę za małe skrzydła?

* * *
Anna Kosno – II miejsce

„Dygresje”
Miłość – to fala, gwałtowna i niespodziewana
Słowa – to szum morski, przyjemne dla uszu 
lub drażniące
Nieszczęścia – to sztorm, groźnej i sprawiającej 
wiele szkód
Spokój – to słońca rozgrzane i czerwone 
zachodzące za wodę
Zdrada – to woda, która wciąga na zawsze
Nie wierz sobie – bo nic nie jest pewne
Patrzysz w wodę – to krzywe zwierciadło
Dziś jesteś młoda, a jutro już stara
Wczoraj szczęśliwa, a dziś ciebie nie ma
Utopić się można w wodzie, ale i we łzach
Żyjemy po to żeby umierać
żeby się śmiać i łzy ocierać.
Ty tez masz swój okręt
na którym dryfujesz przez całe życie
Raz się topisz, a potem podnosisz
Musi być mocny jak stal, odporny na sztorm
Sprytny jak mewy latające na plaży.
Najważniejsze to patrzeć daleko przed siebie,
by nie zderzyć się z pobliską górą lodową.

* * *
Angelika Dettlaff – III miejsce

„W otchłani tworzenia…”

Stanęłam na brzegu morza
Spojrzałam daleko przed siebie,
a na szyi poczułam wilgotny strumień
morskiej bryzy…
Usiadłam na gorącym pisaku
a nad głową przeleciało mi
stado płaczących mew.
Ujęłam piórko w dłoń,
skuliłam kartkę papieru
i zaczęłam tworzyć…
W swoich utworach tworzyłam rzeczy 
niesłychane,
w realnym świecie mało spotykane…
Zjawiska, które „pisała” moja wyobraźnia.
To właśnie morze było miejscem,
gdzie puszczałam jej wodze
i dawałam pole do popisu
Miejscem, gdzie całkowicie mogłam się skupić
i oddać istocie tworzenia…

* * *
Piotr Meyer – III miejsce

„Nad morzem”

Tu gdzie sztorm połamał drzewa
Tu gdzie słońce nas ogrzewa

Tu gdzie wydmy pełne piasku,
widać z dala w słońca blasku.
Tutaj Bałtyk nasz wspaniały,
Jakże piękny okazały.
Tu przejeżdża ludzi tłum,
by posłuchać morza szum.
Tutaj piękna dzika plaża,
co to z ubrań nas obnaża.
Tu zobaczysz liczne ptaki
Tutaj świat jest inny taki.
Nie ze śniegu tu bałwany,
lecz ze słonej morskiej piany.
Stado mew tu ciągle lata
Z nich największa to siodłata,
Mała, śmieszka, pospolita
ta co kutry w porcie wita.
Tu nurkują kormorany,
Tutaj morskich kaczek klany.
Są rybitwy i łabędzie
Je tu można spotkać wszędzie.
Tu zobaczysz słońca wschód
i rybaków życia trud.
Jak nieduże żółte łodzie,
wiatr kołysze gdzieś na wodzie.
Tutaj sieci pełne ryb,
co na stół trafi ają w mig.
Tu się w pasku skrzą bursztyny,
na spacery tu chodzimy, tu wspaniałe morskie 
fale,
tu bawimy się wspaniale
I choć ludzie tu przyjaźni,
niech nam nie brak wyobraźni,
Bo niejedna tutaj chata
w której brak jest siostry brata.

* * *
Patryk Posański – I miejsce 
w kat. do lat 16 – poezja
Brzeg morza to piękny zakątek,
Gdzie miłość ma swój początek,
I choć słona jest jak w morzu woda
Zawsze ją można kochać od nowa.

Brzeg morza, fale złociste,
Raz są spokojne a raz faliste.
Czasami sztorm na morzu groźny,
Czasami ludzie szukają pomocy,
Czasami na plaży dzieje się cos złego,
I przeważnie nikt nie dostrzega tego.

* * *
Agata Knapińska – I miejsce 
w kat. do lat 16 – proza

„Szczęście bliżej niż myślisz”

Fragment
Marek biegł przez korytarz szkolny. Właściwie 

uciekał przed swymi „prześladowcami” jak ich 
uporczywie nazywał. Gdy schował się za ro-
giem, tuż obok klasy plastycznej, Szymon 
i Marcel pobiegli dalej przekonani, że ich ofi ara 
przyspieszyła tempa. Kiedy zniknęli na schodach 
prowadzących na drugie piętro wybuchłam 
śmiechem i podeszłam do zdyszanego Marka. 
Był piątoklasistą, którego niebieskie oczy 
wyrażały inteligencje i przekorny charakter. 
Pochylił się do przodu i oparł ręce na kolanach. 
Patrzyłam na niego próbując ukryć rozbawienie. 
– O co tym razem poszło? – zapytałam ciekawa. 
–Nic, nic. Tylko, że „niechcący” trafi łem Marcela 
śnieżką! – odpowiedział z miną niewiniątka, 
wyraźnie zdziwiony moim nagłym pojawieniem 
się. Parsknęłam śmiechem. – O co ci chodzi 
Monika? – spytał lekko obrażony. Widać było, 
że moja reakcja zbiła go z tropu. – Nic tylko 
przypomniał mi się taki kawał- powiedziałam 
dusząc się ze śmiechu gdy on pokiwał głową 
ze zrozumieniem. Usłyszeliśmy dzwonek. Oboje 
poszliśmy do klasy matematycznej gdzie cze-
kał już na nas „Szok” jak nazywaliśmy pana 

Stanisława Steka. Swoje przezwisko zawdzięczał 
reakcji na różnego typu wiadomości. Gdy jakiś 
uczeń zapomniał pracy domowej lub czegoś 
w tym rodzaju, on wstawał robił wielkie oczy 
i łapał głęboki oddech, a, że potrafi ł stać tak 
bardzo długo zadania z matematyki były zawsze 
odrabiane. Zauważyłam, że Julia, która siedziała 
w pierwszej ławce daje mi jakieś nerwowe znaki 
rękoma. Spojrzałam na nią pytająco. Pokazała 
palcem na „Szoka”, który wyjmował kartki z biur-
ka. O nie! Nie nauczyłam się na kartkówkę! Spoj-
rzałam na Marka, on miał taką samą minę jak ja.

* * *
Po cudem przetrwanym „teściku” jak mówił 

„Szok”, miałam rozczochrane włosy, ponieważ 
Daniel, który siedział obok wciąż mi je mierzwił, 
aby spytać się o odpowiedź. Poszłam do toalety. 
Fuj! Ale tu śmierdzi! Spojrzałam w pomazane 
markerami lustro i wyjęłam grzebień z plecaka. 
Zabrałam się do układania fryzury. Po minucie 
wyglądałam jak wcześniej: rude proste włosy 
opadały mi na ramiona, moje zielone oczy 
błyszczały zadowoleniem, a piegi stały się ciut 
bardziej widoczne co mnie zdenerwowało. 
Nienawidzę ich! Są okropne! Posmarowałam 
spękane usta pomadką, poprawiłam niebieską 
bluzkę i nowe dżinsy, które dostałam na urodziny, 
wyszłam na korytarz. Gwar rozmów ucichł nagle 
i rozległ się krzyk. Szybko pobiegłam w tamtą 
stronę. Zobaczyłam swojego starszego brata 
Marcina, który klękał pochylony nad Julią. Jej 
noga była wygięta w nienaturalny sposób. 
Popatrzyłam na niego oskarżycielsko, a on 
podniósł ręce w obronnym geście. –To nie ja…- 
próbował się bronić niskim, głębokim głosem. 
Miał piętnaście lat, czarne włosy okalały jego 
twarz, a oczy patrzyły na mnie rozumnie. Przy 
nim drobna blondynka jaką była Julia wyglądała 
jak ostatnie nieszczęście. Po geografi i, historii, 
technice i muzyce wyszliśmy z Markiem przed 
szkołę. –Tak! Dziś piątek! Co będziemy u ciebie 
robić??-spytał podekscytowany. Faktycznie dziś 
jechał do mnie. Mój dom znajdował się kilometr 
od morza i dwanaście kilometrów od szkoły 
w Skałach więc trochę czasu minie zanim mama 
po nas przyjedzie. Po dwudziestu minutach 
podjechało czarne volvo. Gdy wsiedliśmy 
zwróciłam uwagę na człowieka siedzącego 
za kierownicą… To nie była mama…

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KONKURS LITERACKI



Wieści ChoczewskieNr 4 (122)  KWIECIEŃ 2010s. 10

LAUREACI GMIN-LAUREACI GMIN-
NEGO KONKURSU NEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGOPLASTYCZNEGO  

PT. „MORSKIE IMPRE-PT. „MORSKIE IMPRE-
SJE W MALARSTWIE”SJE W MALARSTWIE”

Po raz pierwszy w tym roku motto 
przewodnie Gminnego Konkursu 

Literackiego znalazło również odzwiercie-
dlenie w Konkursie Plastycznym. Ucznio-
wie z kółka plastycznego, działającego 
przy Zespole Szkół w Choczewie, wykona-
li kilkanaście prac o tematyce marynistycz-
nej techniką dowolną (przeważa collage). 
Komisja konkursowa w składzie: pani 
Krystyna Karpińska, pani Beata Stodolna, 
pani Alicja Olędzka-Żmich i pani Beata 
Żuk, wyłoniła następujących laureatów:

LLAUREACI GMIN-AUREACI GMIN-
NEGO KONKURSU NEGO KONKURSU 
WIELKANOCNEGOWIELKANOCNEGO
NA NAJŁADNIEJSZĄ NA NAJŁADNIEJSZĄ 

PALMĘ, STROIK, PALMĘ, STROIK, 
PISANKĘ, KARTKĘ PISANKĘ, KARTKĘ 

ŚWIĄTECZNŚWIĄTECZNĄĄ

Niebywałym powodzeniem cie-
szyła się tegoroczna edycja Kon-

kursu Wielkanocnego, ogłoszonego przez 
Wójta Gminy Choczewo i Gminną Biblio-
tekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego 
w Choczewie. Komisja Konkursowa 
w składzie: pani Krystyna Karpińska, pani 
Beata Stodolna, pani Alicja Olędzka-Żmich 
i pani Beata Żuk, miała niezwykle trudne 
zadanie, by wyłonić zwycięzców – twór-
ców 406 prac, jakie dostarczone zostały 
do siedziby GBP w Choczewie. Niezwykle 
barwna wystawa, którą można było podzi-
wiać na przełomie marca i kwietnia 2010 
roku, obejmowała: 30 palm, 71 stroików, 
181 kartek świątecznych, 124 pisanek 
wielkanocnych. W dniu 22 kwietnia miało 
miejsce uroczyste ogłoszenie konkursu. 
Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Mi-
chałowski wraz z panią Kierownik GBP 
w Choczewie Beatą Żuk wręczyli łącznie 
prawie 100 nagród laureatom tegorocznego 
Konkursu Wielkanocnego.

KATEGORIA: PALMA
PRZEDSZKOLE:
Patrycja Drewa
 – Przedszkole Samorządowe

KLASY I-III
Oghenetega Oyeye – SP Choczewo,
Kamil Krók – SP Choczewo,
Maciej Fusowski – SP Choczewo

KLASY IV-VI
Alicja Kaleta – SP Ciekocino,
Bartosz Domarus – SP Choczewo

GIMNAZJUM
Angelika Sawicka, Sylwia Rytlewska,
Angelika Komajda

KATEGORIA: PISANKA
PRZEDSZKOLE
Patrycja Drewa – Przedszkole Samorządowe, 
Patrycja Domarus – Przedszkole 
Samorządowe, Starszaki – Przedszkole 
Niepubliczne

KLASY I – III
Adam Borowski – SP Choczewo,
Aneta Belka – SP Choczewo,

Sylwia Książek – SP Ciekocino

KLASY IV-VI
Mateusz Fetta – SP Choczewo,
Robert Polesa – SP Choczewo,
Przemysław Marchlewicz – SP Choczewo, 
Krzysztof Dziobak – SP Choczewo

GIMNAZJUM
Remigiusz Misztal, Jakub Malinowski,
Edyta Rytlewska, Anna Drafc

KATEGORIA: STROIK WIELKANOCNY
PRZEDSZKOLE
Starszaki-Przedszkole Samorządowe,
Starszaki – Przedszkole Niepubliczne,
“O” – SP Ciekocino,
Kacper Lamek – Przedszkole Samorządowe, 
Maria Oleszek – Przedszkole Samorządowe, 
Wojciech Świtała – kl.”O”

Wystawa: "Morskie impresje w malarstwie"

ciąg dalszy na następnej stronie

Klasy IV-VI
I miejsce – Malwina Wypych
II miejsce - Julia Goyke
III miejsce - Łukasz Wroński
III miejsce - Kornelia 
 Stankowska

Gimnazjum
I miejsce - Patrycja Niemiec
II miejsce - Natalia Oleszek
III miejsce - Aleksandra 
 Kropidłowska
III miejsce - Karolina 
 Stankowska
Wyróżnienie: Natalia Młyńska

Wręczenie nagród miało 
miejsce w dniu 22 kwietnia 
2010 roku w siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cho-
czewie, gdzie również zostały 
wyeksponowane prace - wy-
stawę można oglądać do końca 
maja br.
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KLASY I-III
Zosia Modlińska – SP Choczewo,
Zuzanna Hajkowicz – SP Choczewo,
Katarzyna Kesler – SP Choczewo,
Natalia Lautenschleger – SP Choczewo,
Sara Grabińska – SP Choczewo,
Klaudia Tillak – SP Choczewo,
Nina Kimilu – SP Choczewo,
Bożena Formela – SP Choczewo,
Malwina Gil – SP Ciekocino,
Jakub Banaszek – SP Ciekocino,
Pola Rak – SP Ciekocino,
Jakub Bartosiewicz – SP Ciekocino,
Mariusz Książek – SP Ciekocino,
Klasa II – SP Ciekocino,
Agnieszka Bartosiewicz – SP Ciekocino

KLASY IV-VI
Kornelia Stankowska – SP Ciekocino, 
Sebastian Drzeżdżon – SP Ciekocino,
Kamil Oleszek – SP Ciekocino,
Dominik Gedecki – SP Ciekocino,
Daria Bianga – SP Ciekocino,
Agnieszka Sawicka – SP Choczewo,
Dominik Zacharuk – SP Choczewo,
Kasandra Wojda – SP Choczewo,
Zuzanna Szulc – SP Choczewo

GIMNAZJUM
Aleksandra Grochowska, Monika Glapa, 
Paulina Młyńska, Karolina Stankowska, 
Patrycja Drzeżdżon, Łukasz Lorek,
Zofi a Maschke
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza – Łętowo, 
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza – Żelazna

KATEGORIA: KARTKA ŚWIĄTECZNA

PRZEDSZKOLE
Karolina Krzeptowska
 – Przedszkole Niepubliczne,
Krzysztof Lipiec
 – Przedszkole Niepubliczne,
Oskar Gawryszewski
 – Przedszkole Niepubliczne,
Klaudia Czaja – Przedszkole Niepubliczne,
Dominika Maj – Przedszkole Samorządowe

KLASY I-III
Zosia Modlińska – SP Choczewo,
Agnieszka Kwas – SP Choczewo,
Łukasz Świtała – SP Choczewo,
Piotr Fusowski - SP Choczewo,
Wacław Lipiec – SP Choczewo,
Nina Kimilu – SP Choczewo,
Wioleta Wiśniewska – SP Choczewo,
Julia Busłowicz – SP Choczewo,
Weronika Karmazy – SP Choczewo,

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KONKURS WIELKANOCNY.
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Wiktoria Mrulewicz – SP Choczewo,
Dorota Kuberska – SP Ciekocino,
Malwina Gil – SP Ciekocino

KLASY IV-VI
Patrycja Hintzke – SP Choczewo,
Katarzyna Fusowska – SP Choczewo,
Izabela Hintzka – SP Choczewo,
Mateusz Fetta –  SP Choczewo,
Weronika Hincz – SP Choczewo,
Aleksandra Malinowska – SP Choczewo,
Artur Grudzień – SP Choczewo,
Dominik Zacharuk – SP Choczewo,
Agata Rynko – SP Choczewo,
Dawid Goyke – SP Choczewo,
Julia Goyke – SP Choczewo

GIMNAZJUM
Paulina Młyńska, Monika Michniak
Marcin Mróz – nauczanie indywidualne.

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

CHOCZEWSKIE CHOCZEWSKIE 
STOWARZYSZENIE STOWARZYSZENIE 

TURYSTYCZNETURYSTYCZNE
NA TARGACH NA TARGACH 

LATO 2010 LATO 2010 
W WARSZAWIEW WARSZAWIE

W dniach 24–25 kwietnia 2010 
roku w Centrum Targowo – 

Kongresowym MT Polska w Warszawie 
odbyła się XV edycja Targów Turystyki 

i Mirosława Górczyńska, które poprzez bezpośredni 
kontakt ze zwiedzającymi promowały Gminę Chocze-
wo, zachęcając turystów do wypoczynku w naszym 
rejonie. Stoisko CST cieszyło się dużym zaintereso-
waniem, głównie dzięki możliwości degustacji różnych 
ciast, chleba ze smalcem, sałatek, itp. Chciałabym 
serdecznie podziękować członkom naszego Stowa-
rzyszenia, którzy włączyli się w przygotowanie tak 
bogatej oferty. Nadmienię, iż samych ciast i ciasteczek 
było 19 gatunków, do tego kilka rodzajów smalcu 
i różnych słoików z przetworami domowymi oraz 
Państwu Zacharewicz, którzy wypożyczyli przyczepkę 
samochodową do transportu. Oczywiście wyjazd ten 
nie byłby możliwy bez wsparcia fi nansowego m.in. 
Wójta Gminy Choczewo Pana Jacka Michałowskiego, 
który pokrył koszty stoiska, jak również Stowarzyszenia 
LOT „Ziemia Wejherowska”, które wraz ze Starostwem 
Powiatowym w Wejherowie zapewniło transport.

Jestem pewna że wyjazd ten przyczynił się 
do godnej promocji naszego rejonu w stolicy. Nad-
mienię, iż udzieliłam wywiadu dla TVN WARSZAWA 
na temat: „Dlaczego warto do nas przyjechać”.

Jeszcze raz dziękuję bardzo Paniom, które wzięły 

i Wypoczynku LATO 2010. W tym roku Choczewskie Stowarzyszenie Tu-
rystyczne reprezentowały Panie: Aleksandra Gawryszewska, Anna Szafoni 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KONKURS WIELKANOCNY
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udział w targach, jak również wszystkim, którzy 
przyczynili się do ich przygotowania i realizacji, 
m.in: p. G. Kramek, p. G. Niemiec, p. I. Kłaczkie-
wicz, p. I. Płotka, p. J. Malinowskiej, p. J. Lademan, 
p. J. Uryniuk, p. K. Zacharewicz, p. G. Jędruch, 
p. M. Jędruch, p. R. Gawryszewskiej, p. B. Łuc, 
p. H. Łuc,, p. Z. Brill, p. K. Fetta, p. L. Świątek, 
p. M.Antończyk, p. H. Soboń, p. C. Bocho, p. I. Masch-
ke, p. A. Szafoni oraz p. M. Górczyńskiej.

Jednocześnie informuję, iż 18 maja 2010 roku 
wraz z PODR w Gdańsku organizujemy Konferencję 
Agroturystyczną w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „JĘDRUŚ” w Słajszewie, na którą serdeczne 
zapraszam.

Prezes CST Aleksandra Gawryszewska

SSAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
„ ABC DOBREJ ZABAWY”

Dzięki staraniom dyrekcji oraz pracowników Samorządowego 
Przedszkola w Choczewie już kolejny raz pozyskaliśmy środki 
fi nansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Zarząd Fundacji 
BRE Banku w kwietniu tego roku pozytywnie rozpatrzył wniosek 
skierowany przez przedszkole o wsparcie przedsięwzięcia ABC 
dobrej zabawy. Projekt ten powstał z myślą o dzieciach przed-
szkolnych z wadami postawy, defi cytami w rozwoju motoryki 
małej i dużej. Celem naszego przedsięwzięcia jest zdiagnozo-
wanie wszystkich przedszkolaków przez specjalistę w zakresie 
wad postawy – wykonanie badania komputerowego postawy 
dziecka, wpisanie na stałe zajęć z gimnastyki korekcyjnej w pro-
gram przedszkola i doposażenie sal w pomoce usprawniające 
i korygujące wady postawy dziecka (szarfy, woreczki, pachołki, 
drabinki, tunele, ringo, drążki gimnastyczne, równoważnie, worki 
do skakania, spadochron dydaktyczny).

W ramach projektu zostanie zorganizowana „gala” dla rodzi-
ców, na której zostaną zaprezentowane zakupione pomoce eduka-
cyjno – terapeutyczne a także zajęcia otwarte dla rodziców.

PATROL EKOLOGICZNY

W ramach realizacji projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
wybraliśmy się z grupą przedszkolaków do lasu. Oczywiście nikt 
tak ciekawie nie opowiada o lesie, jak Pan Rafał Skowronek, 
który już wielokrotnie gościł w naszym przedszkolu. Tym razem 
wyruszyliśmy zaraz po śniadaniu, bo przecież w lesie czeka wiele 
niespodzianek. Zobaczyliśmy m.in. „kuźnię dzięcioła” – miejsce, 
w którym dzięcioły wydłubują nasiona z szyszek modrzewia, 
poznaliśmy warstwy lasu, słuchaliśmy śpiewu ptaków i rozpo-

znawaliśmy nazwy niektórych drzew. Uczyliśmy się również 
rozpoznawać wiek drzew po ilości słojów. Wycieczka bardzo nam 
się podobała. Do przedszkola wróciliśmy z kieszeniami pełnymi 
leśnych skarbów.

TEATR PRZEDSZKOLAKA

27 kwietnia gościliśmy grupę teatralną „ART – RE” z Kra-
kowa, która zaprezentowała nam, ulubioną przez dzieci, bajkę 
pt. „Calineczka”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały 
przedstawienie, brały aktywny udział w spektaklu i z zaciekawie-
niem zaglądały za kulisy. Swoje zadowolenie i radość wyraziły 
gromkimi brawami.

Bożena Paździo

ciąg dalszy z poprzedniej strony
TARGI 2010
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NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
NASZ SZARACZEK ZAJĄC

Nasz Szaraczek Zając przykicał w Wielkanoc, co jest jedną 
z tradycji Świąt Wielkanocnych. W Wielki Czwartek nasze przed-
szkolaki zjadły uroczyste wielkanocne śniadanie, podzieliły się 
jajeczkiem i złożyły sobie życzenia świąteczne. Potem wybrały 
się do ogrodu w poszukiwaniu swoich koszyczków, a tutaj trzeba 
było się naszukać! Radośni, z koszyczkami różnych słodyczy, 
wróciliśmy do przedszkola. Zajączek pamiętał o wszystkich 
przedszkolakach, a pani Halinka o śmigusie-dyngusie.

DZIEŃ WODY

W tym dniu dzieci ubrały się w kolor wody – niebieski oraz 
przyniosły przedmioty i zabawki, które kojarzą im się z wodą. 
Utworzyliśmy kącik pt. „Woda”, w którym znalazły się naj-
rozmaitsze rzeczy: kaczuszki, muszelki, kamyczki, statki oraz 
przedmioty, które dzieci zabierają nad wodę: kółko ratunkowe, 
płetwy, rękawki. Następnie dzieci wykonały doświadczenia zwią-

zane z pływaniem i tonięciem ciał w wodzie i rozpuszczalnością 
różnych substancji (cukier, sól, mąka).

Zabawy badawcze umożliwiają dzieciom bezpośrednią ob-
serwację oraz eksperymentowanie i sprawiają przy tym wielką 
radość. Były zagadki i wspólne zabawy taneczne. Na koniec „nie-
bieskiego dnia” każdy przedszkolak otrzymał dyplom „Małego 
Przyrodnika”. Poruszone tematy o ochronie naszego środowiska, 
o oszczędzaniu wody, z wykorzystaniem zagadek i doświadczeń 
dzieci, posłużyły do pogłębienia wiedzy o naszej planecie i jej 
potrzebach. Dzieci od dziś będą pamiętały, że rośliny, zwierzęta 
i ludzie nie mogą żyć bez wody, a wodę należy oszczędzać.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY, 
TO NASI PRZEDSZKOLACY

Program pn. „Kubusiowi Przyjaciele natury” ma na celu 
wprowadzenie najmłodszych w tematykę przyrodniczą i ekolo-
giczną, a jego organizatorem jest Spółka „Tymbark” we współ-
pracy z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą 
w Krakowie. Cała idea opiera się na nauczeniu dzieci, w jaki 
sposób mogą dbać o naturę. Realizację programu rozpoczęliśmy 
od października. Przedszkolaki razem z Kubusiem poznają różne 
środowiska przyrodnicze: las, park, poznały też leśne zwierzęta, 
odbyły wycieczkę do paśnika. Poprzez zajęcia dowiedziały się, 
jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu.

Dzieci, specjalnie dla rodziców, przygotowały zajęcia przy-
rodnicze i teatrzyk pt. „Z Ekoludkiem w lesie”. Uczymy więc 
dzieci ekologicznego myślenia, nasze przedszkolaki wiedzą, 
że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, 
co jest nam potrzebne do życia, czerpiemy ze środowiska. Reali-
zacja tego programu była świetną okazją do poznania przyrody, 
zjawisk zagrożeń i problemów z otaczającym światem.

Halina Chmiel
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Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
HARCERSKIEJ HARCERSKIEJ 

BRACIBRACI
AKCJA „SŁUŻBA 2010”

W sobotę 17 kwietnia 2010r. 
zuchy z 10 WLGZ „Mali Kor-

sarze”, razem z kilkoma harcerzami z 10 
WLDH „Wilki”, uczestniczyły w akcji 
„Służba 2010”. Naszym zadaniem było 
posprzątanie cmentarza parafialnego 
w Osiekach. Do dużych, niebieskich wor-
ków wrzucaliśmy m.in.: szkło, butelki 
plastikowe, doniczki, siatki, stare znicze 
i sztuczne kwiaty. Starsi koledzy – harcerze 
wywozili worki na taczkach i ustawiali 
je koło kontenera na śmieci. Nad naszym 
bezpieczeństwem czuwała druhna Dorota, 
druh Radek i Pani Iwonka (mama Bartka). 
Pomimo nienajlepszej pogody nikomu 
nie było zimno, ponieważ bardzo ciężko 
pracowaliśmy. Sprzątanie trwało ponad 
2 godziny.

Wiemy, że zrobiliśmy dobry uczynek 
i mamy nadzieje, że osoby pochowane 
na tym cmentarzu są z nas dumne i uśmie-
chają się do nas zza chmurek.

Zuchy: Igor i Oskar Gawryszewscy

BIWAK RYCERSKI

W dniach 09–10.04.2010r. w Ze-
spole Szkół w Choczewie wzię-

liśmy udział w biwaku rycerskim gromad 
zuchowych hufca Puck. Gościliśmy w na-
szej szkole gromady: 5 GZ „Nadmorskie 
Słoneczka” ze Sławoszyna oraz 8 GZ 
„Wesołe Krasnoludki” z Krokowej. Jako 
rycerze, swoje zmagania rozpoczęliśmy 
od nauki jazdy konnej w Stadninie Koni 
w Choczewie – u pani Katarzyny Stawic-

kiej. Następnie udaliśmy się do szkoły na pokaz Bractwa 
Rycerskiego z Lęborka. Z dużym zainteresowaniem wy-
słuchaliśmy opowieści o zbrojach i tradycjach rycerskich. 
Mogliśmy też przymierzyć zbroję rycerską. Na pokaz 
przybyła nasza pani dyrektor – Joanna Dzięgielewska, 
która obdarowała nas słodyczami. Po kolacji poszliśmy 
na ognisko, tam upiekliśmy kiełbaski i wesoło bawiliśmy 
się śpiewając i tańcząc. Aby nie było nam zimno, pan 
Henryk Milewicz przywiózł nam dwa termosy gorącej 
herbaty z cytryną. Późnym wieczorem wróciliśmy pełni 
wrażeń do szkoły na zasłużony odpoczynek. Drugiego 
dnia, po gimnastyce porannej i śniadaniu posprzątaliśmy 
szkołę i udaliśmy się na apel, kończący nasz biwak.

Druhna komendantka phm. Dorota Bianga – Gra-
bińska podziękowała dyrekcji szkoły za udostępnienie 
nam sal lekcyjnych na czas biwaku, a harcerkom z 47 
DH „Zdobywcy”: Sarze Płonka, Karolinie Derylak, 

ciąg dalszy na następnej stronie
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Magdzie Kołodzik oraz Natalii Wejer za pomoc w opiece 
nad zuchami. Pani Kasi Stawickiej oraz Ewelinie, Darii, 
Mateuszowi i Sylwkowi podziękowała za zorganizowanie 
zajęć w stadninie, pp. M. H. Milewiczom – za przepyszną 
herbatkę, a także uczestnikom biwaku: zuchom i ich druży-
nowym. My też dołączamy się do tych podziękowań!!!

9GZ „Bractwo Morskiej Przygody” 
i drużynowa phm. Anna Strycharczyk

10 WLGZ „Mali Korsarze” i drużynowa phm. 
Dorota Bianga – Grabińska

Z ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁY
MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ TEATRU

27 marca niemal na całym świecie obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Teatru.  W Zespole 

Szkół w Choczewie działa od wielu lat koło teatralne, które 
26 marca br. uczciło ten dzień w sposób szczególny. 

Przygotowaliśmy list otwarty do nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły i w kostiumach teatralnych odwiedziliśmy 
każdą klasę odczytując go. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę 
uczestniczenia w kulturze innej niż masowa. Zachęcaliśmy 
do wybrania się do teatru na prawdziwą sztukę. Podkreślili-
śmy, że nie tylko telewizja liczy się w życiu. Jako wielbiciele 
muzy Melpomeny mamy nadzieję, że nasz apel przyczyni 
się do liczniejszych wizyt naszych uczniów w teatrze.
 Członkowie koła teatralnego i opiekunki

LOTERIA FANTOWA

We współpracy z Radą Rodziców w dniu 29 marca 
2010r. Szkolna Kasa Oszczędności zorganizowała 

Wielkanocną Loterię Fantową. Akcja cieszyła się sporym 
zainteresowaniem wśród uczniów. Zdobyte fundusze umoż-
liwiły SKO przeprowadzenie konkursów organizowanych 
w roku szkolnym 2009/2010 i nagrodzenie uczniów biorą-
cych w nich udział. Część kwoty została przekazana przez 
Radę Rodziców na szczytny cel – Sztandar Szkoły.

Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom: p. Ma-
rzenie Wyszeckiej, p. Sylwii Oleszek i p. Gabryeli Łasińskiej 
za pomoc w organizacji i prowadzeniu loterii. Opiekunki SKO:  A. Natoniewska- Styn, M. Szypulska

„NA JEDNĄ NUTĘ ZE SŁOŃCEM”

30  marca 2010r. w Zespole Szkół w Choczewie odbył się kon-
kurs piosenki pt. „Na jedną nutę ze słońcem”. Celem konkursu 

było rozwijanie talentów muzycznych dzieci, prezentacja dorobku arty-
stycznego oraz umiejętność zachowania się małych artystów na scenie.
 W uroczystości wzięły udział dzieci z klas zerowych i pierwszych Szko-
ły Podstawowej w Choczewie. Zgodnie z regulaminem konkursu każda 
klasa zaprezentowała dwie piosenki o tematyce dowolnej, które wykony-
wane były przez zespół wokalny lub solistę. Jury, oceniając dzieci, zwra-
cało uwagę na: interpretację, dykcję, emisję głosu oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. Wszyscy wykonawcy wykazali się dużym talentem muzycz-
nym. Po burzliwych debatach komisja wyłoniła laureatów konkursu:
I miejsce – klasa 0b za piosenkę pt. „Wiosna” oraz klasa 1c za piosenkę 
„ Ufoludki”,II miejsce – reprezentantka klasy 1b Marta Łaszewska 
za piosenkę pt. „Słońce”.

Wyróżnienia:
I wyróżnienie – dla klasy 0a za piosenkę pt. „Piłka Oli”

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
BIWAK RYCERSKI
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II wyróżnienie – dla klasy 1a za piosenkę pt. „Zima”
III wyróżnienie – dla reprezentantki klasy 1b 
Wiktorii Cicirko za piosenkę pt. „Puszek Okruszek”.

APEL WIELKANOCNY

„Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,
wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie”… (Ps 6,5)

Okres Wielkiego Postu jest czasem szczegól-
nym. To czas przemiany serc, okazywania 

sobie nawzajem przebaczenia, miłosierdzia oraz szu-
kania go z ufnością u Boga.

W duchu miłosierdzia zakończyły się też zajęcia 
w Zespole Szkół w Choczewie przed Świętami Wiel-
kanocnymi, kiedy to przedstawiono Misterium pt.  "Syn 
marnotrawny". Przedstawienie odbyło się w środę 
31.03.2010r dla uczniów klas 0–6 oraz gimnazjum 
i grupy starszaków z Samorządowego Przedszkola 
w Choczewie. Zaproszono na nie: władze gminy, kapła-
nów parafi i z terenu gminy Choczewo, przedstawicieli 
Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie, Związku 
Emerytów i Rencistów oraz przewodniczących Rady 
Rodziców.

Misterium przygotowali uczniowie klas III i IVa 
Szkoły Podstawowej pod opieką p. E. Gawron, p. D. Mit-
kowskiej oraz ks. I. Smolińskiego. Ci mali artyści tak 
bardzo wcielili się w swoje role, że wycisnęli niejedną 
łzę z oka widza. Główną rolę  – syna marnotrawnego- 
zagrał Łukasz Świtała, uczeń kl. IIIc, a Ojca Miłosier-
nego uczeń kl. IVa – Tomek Joachimiak. ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
"NA JEDN¥ NUTÊ...

   Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody 
oraz łakocie.

Organizatorki konkursu: p. Krystyna Dettlaff i p. Wiesława Okoń 
serdecznie gratulują zwycięzcom i dziękują małym artystom i ich wycho-
wawcom za udział w tym muzycznym wydarzeniu.

Organizatorki: p. Krystyna Dettlaff i p. Wiesława Okoń
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Wspaniałą oprawę muzyczną – 
pieśni nawiązujące do tematyki Mi-
sterium – przygotował szkolny chór 
pod kierunkiem p. K. Sychowskiej 
i p. M. Radziejewskiego.

Składamy serdeczne podzię-
kowania rodzicom, którzy zaanga-
żowali się w przygotowanie stro-
jów dla swoich pociech – małych 
aktorów oraz państwu Busłowicz, 
p. Annie Fusowskiej i p. Dorocie 
Wojda za pomoc w wykonaniu 
dekoracji.

Elżbieta Gawron, Danuta Mitkowska

ZMAGANIA 
TRZECIOKLASISTÓW

Rok szkolny 2009/2010 
dla uczniów klas trze-

cich SP w Choczewie był rokiem 
bardzo pracowitym. Wzięli oni 
udział w konkursach: matema-
tycznym i ortografi cznym, które 
zostały ogłoszone przez CEN 
w Gdańsku. Zmagania rozpo-
częły się od wyłonienia najlep-
szych trójek klasowych. Byli 
to uczniowie:
klasa III a

Artur Parcelewski
Kinga Panke
Klaudia Kaczocha

Klasa III c
Kacper Busłowicz
Łukasz Świtała
Wioletta Wiśniewska
W listopadzie 2009r. przy-

szedł czas na konkurs szkol-
ny. Najlepsze wyniki zarówno 

w konkursie matematycznym, jak i or-
tografi cznym uzyskali:

Artur Parcelewski – kl. IIIa
Kinga Panke – kl. IIIa
Kacper Busłowicz – kl. IIIc
Wyłonieni laureaci obu konkursów 

wraz z reprezentantami SP Ciekocino 
w dniu 4 lutego 2010r przystąpili do ko-
lejnego etapu konkursu – etapu gmin-
nego, który odbył się w Zespole Szkół 
im. Unii Europejskiej w Choczewie. 
W konkursie ortografi cznym zwycięz-
cami zostali uczniowie:

Artur Parcelewski – SP Choczewo
Kinga Panke – SP Choczewo
Kacper Busłowicz – SP Choczewo
W konkursie matematycznym zwy-

ciężyli:
Artur Parcelewski – SP Choczewo
Kinga Panke – SP Choczewo
Jakub Jażdżewski – SP Ciekocino
Wymienieni laureaci reprezentowali gminę Choczewo w III etapie powiatowym, który odbył 

się w marcu 2010r. w Wejherowie. Laureaci w nagrodę otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy. 
W obecnej chwili 19 uczniów czeka na wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
„Oxford”, który odbył się 23 kwietnia 2010r.

Koordynator konkursów: M. Rudnicka

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
– „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W piątek 04.04.2010r. w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie odbyły się Powiatowe Eliminacje 

XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania 
tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. 
Eliminacje zorganizowane zostały przez Zarząd Powiatowy 
ZOSP RP w Wejherowie i KPPSP w Wejherowie. W kon-
kursie wzięło udział 44 uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich. Naszą gminę reprezentowali 
następujący uczniowie:

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
APEL WIELKANOCNY.
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– szkoły podstawowe:
1. Malwina Wypych – Szkoła Podstawowa w Ciekoci-

nie
2. Aleksandra Dymowicz – Szkoła Podstawowa w Cie-

kocinie
– gimnazjum

1. Kacper Huk  – Gimnazjum Choczewo
2. Szymon Styn  – Gimnazjum Choczewo

Opiekunem grupy był pan Wojciech Paździo.
Uczniowie startowali w trzech kategoriach wiekowych:

ORIENTACJA ZAWODOWA 
GIMNAZJALISTÓW Z CHOCZEWA

7     kwietnia, jak co roku o tej porze, uczniowie klas III Gimnazjum 
w Choczewie, wraz z opiekunami: p. Iwoną Ratajczak, p. Kata-

rzyną Sychowską i p. Renatą Banaś, w ramach preorientacji zawodowej 
odwiedzili kilka zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Wejherowie, 
zapoznając się z ich bogatąofertą nauczania, formami kształcenia oraz 
lokalizacją. W ostatnim czasie Choczewo gościło też przedstawicieli 
szkół ponadgimnazjalnych z Lęborka i Kłanina.

Tekst i zdjęcia:  Iwona Ratajczak

I grupa wiekowa – 10 -13 lat,
II grupa wiekowa – 14 – 16 lat
III grupa wiekowa – 17–19lat.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych przez jury w składzie: dh Zenon Frankowski – przewodniczący, dh Stanisław Baranowski 

– członek, dh Mariusz Szturgulewski – członek, wyłoniono zwycięzców. Nagrody wręczali: dh Mirosław Józefowicz – Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, Grzegorz Gaszta – Wicestarosta Powiatowy i bryg. Piotr Ściebura – Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentowali powiat 
w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ciekocinie oraz z Gimnazjum w Choczewie nie 
zajęli czołowych miejsc.
 

ZS w Choczewie

KONKURS BIBLIJNY 
IM. SŁUGI BOŻEGO 

KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli w Konkursie Biblijnym organizowanym przez 

Akcję Katolicką. Tematem tegorocznego konkursu była 
znajomość Ewangelii wg św. Łukasza. Uczniowie 
na lekcjach religii zapoznali się z treścią Ewangelii. 
Następnie w ramach konkursu klasowego wytypowano 
uczestników do etapu szkolnego. Uczniowie, którzy 
wykazali się najlepszą znajomością słowa Bożego 
to: Katarzyna Żuk klasa V b SP, Monika Grabowska 
oraz Angelika Tomaszewska klasa Ia Gim. i Joanna 
Żuk klasa Ib Gim. 10 kwietnia br. w Wejherowie 
wymienione uczennice godnie reprezentowały naszą 
szkołę. Za udział w konkursie otrzymały pamiątko-
we dyplomy. W konkursie plastycznym z tematyki 
biblijnej wyróżnienie zdobyła uczennica klasy II SP 
Natalia Lautenschleger. Gratulujemy i zapraszamy 
do studiowania wyjątkowej księgi życia jaką jest 
Pismo Święte.

Opiekunki: katechetka D. Mitkowska
katechetka E. Gawron

ciąg dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
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KONKURS EKONOMICZNY

W Szkole Podstawowej w Choczewie odbył 
się „Konkurs Ekonomiczny”, zorganizowany 

i przeprowadzony dnia 12.04.2010r. przez Szkolną Kasę 
Oszczędności. Wzięli w nim udział chętni uczniowie 
z klas IV – VI, którzy przez cztery tygodnie poznawali 
zagadnienia z zakresu ekonomii, bankowości, dosko-
nalili umiejętność dokonywania obliczeń pieniężnych, 
rozwiązywali zadania matematyczne dotyczące oprocen-
towania i naliczania odsetek na lokatach terminowych.

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM 
„Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

Cyprian Kamil Norwid powiedział kiedyś, że „… 
do dziś jeszcze mądrość nasza cała składa się z grec-

kiej, rzymskiej i tej, co w Kościele…”. Powyższa myśl została 
mottem przewodnim zorganizowanego konkursu, którego 
celem nadrzędnym było rozwijanie zainteresowań uczniów 
dotyczących wiedzy o mitologii starożytnej Grecji i Rzymu. 
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum przygotowywali się 
do testu od września bieżącego roku szkolnego w ramach 
projektu przygotowanego przez Zespół Humanistyczny Gim-
nazjum w Choczewie. Najpierw odbyły się eliminacje klasowe, 
w wyniku których wyróżniono uczniów mających przystą-
pić do konkursu szkolnego. 23 kwietnia 2010r. 30 uczniów 
zmierzyło się z zadaniami testowymi. Najlepszymi okazali 
się uczniowie z klasy I b gimnazjum: I miejsce – Joanna Żuk, 
II miejsce – Marcin Dzięgielewski, III miejsce – Magdalena 
Soboń i Krzysztof Wroński.

Zespół Humanistyczny Gimnazjum

Po sprawdzeniu prac i przeliczeniu punktów komisja wyłoniła zwy-
cięzców. I miejsce wywalczyła Małgorzata Grabowska z kl. VI a, 
II miejsce zajęła Julia Goyke z kl. VI a, III Anna Sawicka kl Va i Oskar 
Cielecki kl. Va.

Gratulujemy i mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w turnieju przyda 
się uczniom w życiu codziennym.

Opiekunki SKO: A. Natoniewska-Styn, M. Szypulska

CZAS SPRAWDZIANÓW
I EGZAMINÓW

Kwiecień jest trudnym okresem dla uczniów 
naszej szkoły. Następuje wtedy weryfi kacja 

wiedzy i umiejętności na wszystkich etapach kształcenia. 
8 kwietnia 2010 odbył się sprawdzian klas szóstych. Przy-
stąpiło do niego 62 uczniów z trzech klas, w tym 13 osób 
z dysleksją. Uczniowie musieli zmagać się z zadaniami 
polonistycznymi, przyrodniczymi i matematycznymi 
o tematyce sportowej i napisać pracę pisemną o kimś, 
kto odniósł sukces. 14 kwietnia 2010 uczniowie klas 
trzecich przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu 

ciąg dalszy na następnej stronie

Uczniowie klasy III SP Choczewo
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Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Sprawdzian 
ten nie tylko podsumowuje trzyletni etap nauki młodszych 
dzieci, ale oswaja także z formułą egzaminów, które czekają 
je w starszych klasach. Dzieci rozwiązywały zadania zwią-
zane z bliską im tematyką, bowiem test dotyczył latarń nad 
Bałtykiem. Egzaminy podsumowujące naukę w gimnazjum 
trwały trzy dni – 27.04.2010 młodzież przystąpiła do testu 
humanistycznego, 28.04.2010 pisała egzamin matematycz-
no-przyrodniczy, 29.04.2010 sprawdzano wiedzę z języka 
niemieckiego. Ogółem do egzaminów przystąpiły 72 osoby 
(w grupie z dysleksją rozwojową 14). Wyniki egzaminów 
mają wpływ na to, do jakich szkół ponadgimnazjalnych do-
staną się absolwenci. Teraz w niecierpliwością oczekujemy 
na wyniki.
 ZS Choczewo

KONKURS MATEMATYCZNY 
„ALFIK MATEMATYCZNY” I „MAT”

Uczniowie Zespołu Szkół w Cho-
czewie od 2001 r. uczestniczą 

w ogólnopolskich konkursach matema-
tycznych „Alfi k Matematyczny” i „MAT”, 

które odbywają się w listopadzie i kwietniu każdego roku. W tym roku szkolnym w obu 
konkursach uczestniczyło ponad czterdziestu uczniów z naszej szkoły. W „Alfi ku Mate-
matycznym 2009” w swojej grupie wiekowej najlepsze wyniki uzyskali: Agata Knapińska 
(kl. V B), Artur Grabiński (kl. VI B), Bartłomiej Nowak (kl. I A), Agata Bianga (kl. II A) 
i Szymon Fryc (kl. III C). Nadal oczekujemy na wyniki „MAT 2010”. W skład Szkolnych 
Komisji Konkursowych wchodzą: p. Katarzyna Sychowska, p. Bernadeta Peplińska 
i p. Wioletta Nawrocka. ZS Choczewo

SPRZĄTANIE ŚWIATA

20 kwietnia br. odbyła się coroczna 
akcja sprzątania świata z okazji 

„Dnia Ziemi”, której inicjatorem, podob-
nie, jak w latach poprzednich, był Urząd 
Gminy Choczewo. W akcję aktywnie włą-
czyli się uczniowie i grono pedagogiczne
Zespołu Szkół w Choczewie oraz Szkoły 
Podstawowej w Ciekocinie, wspólnie po-
rządkując pobliskie okolice. Uczniowie 
ciekocińskiej szkoły sprzątali teren wokół 
miejscowości: Ciekocino, Ciekocinko, 
Słajszewo, Biebrowo i Sasino, najmłod-
si z choczewskiej szkoły podstawowej 
sprzątali teren w Choczewie i w pobliżu 
Jeziora Choczewskiego, natomiast ucznio-
wie klas starszych SP oraz gimnazjum 
– pozostałe miejscowości naszej gminy. 
Podczas wspólnej akcji zużyto kilkaset par 

rękawic i prawie 2000 worków na śmieci 
różnej wielkości, w które zaopatrzyły nas 
Urząd Gminy Choczewo oraz miejscowe 
Nadleśnictwo.

Zespół Szkół w Choczewie oraz Szkoła 
Podstawowa w Ciekocinie składają w tym 
miejscu gorące podziękowania wszystkim 
podmiotom zaangażowanym w „sprząta-
nie świata”: Urzędowi Gminy Choczewo, 
Nadleśnictwu, Zakładowi Komunalnemu 
za sprawny odbiór wypełnionych śmie-
ciami worków, natomiast Policji i Straży 
Gminnej za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem naszych uczniów.

Celem akcji „Sprzątanie świata” jest 
budowanie świadomości ekologicznej oraz 
inicjowanie działań na rzecz ochrony śro-
dowiska – poczynając od uprzątania śmie-
ci, poprzez promocję i stosowanie selek-

tywnej zbiórki odpadów, 
po realizację długofalo-
wych programów eko-
logicznych. Jednakże 
z roku na rok dzieci 
oraz młodzież szkolna 
znajdują w lesie, na po-
boczach dróg i w in-
nych, ogólnodostępnych 
miejscach coraz większe 
ilości śmieci. Służby ko-
munalne odbierają od 
nich po kilkanaście, a na-
wet kilkadziesiąt ton róż-
nego rodzaju odpadów, 
z których zdecydowana 
większość powinna być 

składowana na bieżąco w prywatnych 
pojemnikach na śmieci (każda posesja po-
winna być wyposażona w śmietnik), bądź 
w pojemnikach do segregacji odpadów, 
jakie dzięki staraniom władz naszej gminy 
rozstawione zostały w każdej miejscowo-
ści. Z roku na rok akcja ta pochłania coraz 
większe środki z budżetu gminy, których 
przeznaczenie mogłoby być zupełnie inne 
– mogłyby zostać wydatkowane np. na ko-
lejne inwestycje.

Mamy jednak nadzieję, że w najbliż-
szej przyszłości na tyle zmieni się nasta-
wienie naszego społeczeństwa, a także 
osób przyjezdnych, że tego rodzaju akcje 
będzie można zdecydowanie ograniczyć, 
a może nawet ich zaprzestać.

Dbajmy o nasze środowisko – otacza-
jący nas krajobraz świadczy o nas!

ciąg dalszy z poprzedniej strony
CZAS SPRAWDZIANÓW.... Uczniowie Gminazjum
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ŚWIĘTO SŁUŻBY ZDROWIA

22 kwietnia 2010r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Służby Zdrowia. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych pod kie-
runkiem p. Katarzyny Dzięgielowskiej, p. Izabeli Urbowskiej, p. Doroty Wątroby, przygotowali uroczysty apel. Główni 

bohaterowie przedstawienia, pszczółka Maja i jej przyjaciel Gucio zachęcali dzieci, by dbały o swoje zdrowie oraz higienę osobistą. 
Pokazały również, jak ważne w życiu jest prawidłowe odżywianie oraz uprawianie sportu. Zaproszeni goście byli wzruszeni występem 
uczniów naszej szkoły i nagrodzili ich gromkimi brawami.

 Organizatorki 

FESTYN RODZINNY

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, 
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 Jan Paweł II

24 kwietnia 2010r. o godz. 1100 w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Choczewie odbył 

się Festyn Rodzinny.
Impreza została zaplanowana pierwotnie na 10 

kwietnia 2010r. Jednak z powodu żałoby narodowej zre-
zygnowano wówczas z jej przeprowadzenia. Organizato-
rzy dołożyli wszelkich starań, by ponownie przygotować 
festyn. Podczas imprezy panowała wspaniała atmosfera. 
Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji. 
Zgromadziło się wiele osób, które wspólnie bawiły się 
i wypoczywały. Każdy mógł tego dnia znaleźć dla siebie 
coś interesującego.

Festyn rozpoczął się towarzyskim meczem pił-
ki siatkowej - rodzice kontra uczniowie. Druży-
nę rodziców reprezentowali: p. V. Gabryelska, 
p. M. Pomieczyńska, p. W. Kesler, p. W. Knapiński, 
p. K. Łasiński oraz p. M. Bianga. W skład reprezentacji 
uczniów weszli A. Dziobak, A. Dewa, M. Kowzan, 
A. Żurowska, A. Zakrzewska, A. Lange. R. Kowalczyk. 
Rywalizacja była zacięta, a zawodnicy zaprezentowali 
wysoki poziom gry. Jednak rodzice okazali się bez-
konkurencyjni, wygrywając 3:0. Mecz poprowadziła 
i sędziowała p T. Waloch. Do gry zawodników zagrze-
wały cheerleaderki. Dopisali także kibice, którzy swym 
głośnym dopingiem mobilizowali graczy do zdobywania 
punktów.

Kolejnym etapem programu były następujące 
konkurencje sportowe: mumia (najciekawsza kreacja 

stworzona z papieru toaletowego w ciągu 2 min), slalom z jajkiem oraz rzut 
do celu. Po bardzo wyrównanym współzawodnictwie zwycięstwo wywal-
czyła rodzina Kesler z Kopalina. Na II miejscu ex aequo uplasowała się 
rodzina Stodolnych z Choczewa i rodzina Lipiec z Lubiatowa, a III miejsce 
zdobyła rodzina Siuta z Kopalina. Podkreślić należy fakt, że zmaganiom 
towarzyszyła dobra atmosfera, a uśmiech nie schodził z twarzy zawodni-
ków, zarówno tych wygrywających, jak i przegrywających.

Dziewczęta z koła tanecznego pod kierunkiem p. N. Kowalewskiej-Jaż-
dżewskiej zaprezentowały dwa układy taneczne w strojach podarowanych 
przez p. V. Gabryelską.

Na długo w pamięci uczestników festynu pozostanie pokaz mody przy-
szłości. Zaprezentowana kolekcja ubrań z roku 2983 charakteryzowała się 
zaskakującymi kontrastami, szalonymi kolorami i wymyślnymi fasonami. 
Młodzi projektanci: Jean Michael Papke z Paryża, George Okon z Lon-
dynu oraz Pawłow Stodolnyj z Moskwy zaproponowali niepowtarzalne 
kreacje. Modelki prezentowały się wprost bajkowo. Pokaz mody zakończył 

ciąg dalszy na następnej stronie
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się gromkimi brawami oraz chwilą dla 
fotoreporterów. Nad profesjonalnym 
makijażem i przygotowaniem modelek 
czuwały: p. I. Ficek, p. A. Fusowska 
i p. B. Sarzyńska.

Punktem kulminacyjnym okazał się 
fi nał konkursu „Mam Talent”.

Na scenie wystąpiło 23 uczniów 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 
I-III i klasy IV-VI szkoły podstawowej. 
Uczestnicy zaprezentowali swoje zdolno-
ści: śpiew, taniec, gra na harmonijce, gra 
na organach i wiele innych zdolności.

Oczekiwanie na wyniki umilił wy-
stęp chóru szkolnego przy akompania-
mencie p. M. Radziejewskiego. Jury 
w składzie: dyrektor ZS w Choczewie 
p. A. Soboń dyrektor SP w Choczewie 
p. J. Dzięgielewska oraz dyrektor Gimna-
zjum w Choczewie p. A. Rynko wyłoniło 
zwycięzców:

I miejsce w kategorii klas I-III zajęła 
M. Łaszewska, II miejsce – W. Lipiec, III 
miejsce – J. Kozłowska, J. Busłowicz, 
W. Cicirko.

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – M. Grabowska, M. Sa-

rzyńska, II miejsce – A. Knapińska, III 
miejsce – A. Łasińska.

Podczas festynu zebrano kwotę 1973,50 zł. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację 
projektu polsko-niemieckiego, w ramach którego 
uczniowie szkoły podstawowej wyjadą na ty-
dzień do Berlina.

Realizacja pewnych działań bez pomocy 
i wsparcia ludzi dobrej woli jest trudna. Dlatego 
też organizatorzy festynu pragną podziękować 
za ogromną życzliwość, współpracę, hojność 
oraz zrozumienie: dyrektorowi ZS w Choczewie 
p. A. Soboń, dyrektorowi SP p. J Dzięgielewskiej, 
dyrektorowi Gimnazjum – p. A. Rynko, p. Z. Ko-
łodziejskiemu i pracownikom ODK SW w Zwar-
towie, państwu M. E. Langa – sklep MELAN, 
państwu J. B. Langer – piekarnia MATEUSZ 
w Choczewie oraz wszystkim osobom, których 
nie jesteśmy w stanie wymienić, a ich pomoc 
okazała się bezcenna.
 Organizatorzy: p. T. Waloch, p. A. Tulikowska oraz 

rodzice i uczniowie

Podczas festynu dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się loteria fantowa, 
którą poprowadziła p. S. Leśnik – 
Oleszek. Dzięki jej zaangażowaniu 
atrakcja ta miała wyjątkowy cha-
rakter. Należy podkreślić, że to dary 
od uczniów, rodziców i sponsorów. 
Szczególną hojnością wykazała się 
p. V. Gabryelska Niezwykłych emocji 
najmłodszym uczestnikom dostarczy-
ły balony z niespodziankami. Tę kon-
kurencję poprowadziła p. B. Stodolna. 
Bardzo dobrym pomysłem okazała 
się trampolina, którą udostępnił 
p. S. Gronowski. Nad bezpieczeń-
stwem podczas odjazdowej zabawy 
czuwała p. B. Popielarz.

W takim miejscu nie mogło także 
zabraknąć kawiarenki. Wyśmienite 
wypieki, które zostały przygotowane 
przez rodziców, kusiły nie tylko ape-
tycznym wyglądem i intensywnym 
aromatem. W menu nie zabrakło 
również gorącej kawy i herbaty oraz 
napojów chłodzących. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się także tosty, chleb 
ze smalcem i ogórkiem oraz grochów-
ka. O wyjątkowy nastrój zadbały: 
p. G. Łasińska, p. M. Wyszecka, 
p. D. Wojda i p. M. Mrulewicz.

Nagłośnieniem zajmował się Pa-
weł Langa – uczeń gimnazjum.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ LICHEŃSKIEJ

W dniach 23–24 kwietnia 2010r. odbyła się pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu. W piel-
grzymce udział wzięło 42 uczestników z Choczewa, Gniewina i Bolszewa. Pielgrzymom przewodniczył ks. Wikary Ireneusz 

Smoliński, koordynatorem pielgrzymki była pani Aniela Siemczuk. W pierwszym dniu wyprawy, pielgrzymi uczestniczyli we Mszy 
Świętej w Bazylice Katedralnej w Pelplinie, celebrowanej przez ks. Smolińskiego. Następnie pielgrzymi udali się do Piaseczna, gdzie 
pokłonili się przed obrazem Matki Bożej Piaseckiej. W niezwykłe przeżycia zaowocowała również wizyta w Rozgłośni Radiowej 
w Toruniu – nasi pielgrzymi uczestniczyli we wspólnym odmawianiu Różańca, które za pośrednictwem Radia Maryja, wyemitowane 
zostało na cały świat. Kolejny przystanek to Sanktuarium Maryjne w Licheniu, gdzie pierwszego dnia, pielgrzymi uczestniczyli m.in. 
w Apelu Jasnogórskim, a drugiego we Mszy Świętej w intencji pielgrzymów i ich rodzin, celebrowanej przez ks. Ireneusza Smoliń-
skiego. Oprowadzając grupę po Sanktuarium, przewodnik przedstawił m.in. historię objawienia w lasku grąblińskim – w tym miejscu 
rozpoczyna się pielgrzymkowy szlak, prowadzący do licheńskiego Sanktuarium.

W Licheniu miało miejsce również spotkanie z ks. Edwardem Szaniawskim – egzorcystą. W drodze powrotnej pielgrzymi zwie-
dzili Ponorbertański Zespół Klasztorny w Strzelnie – Kościół Św. Trójcy, Rotundę Św. Prokopa oraz Romańskie Muzeum. Pielgrzymi 
wrócili do domów pełni radości i niezapomnianych przeżyć.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ LICHEŃSKIEJ

Wieści z Parafi i ChoczewoWieści z Parafi i Choczewo

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Choczewo 
informuje, że drużyny LKS „Orzeł” Choczewo rozegrały pierw-

sze mecze rundy wiosennej.
Wyniki dotychczasowych rozgrywek:
– w I kolejce – „Orzeł” Choczewo – „Orkan” Rumia – 1:1
– w II kolejce (na wyjeździe) – z drużyną Sierakowice choczewski 

„Orzeł” wygrał 1:0

– w III kolejce „Orzeł” Choczewo wygrał z „Polonią 
Gdańsk" 3:1.

Zespół II „Orła” Choczewo w I kolejce (na swoim 
boisku) wygrał z „Błyskawicą” Reda 2:1, w II kolejce z dru-
żyną Żelistrzewo II przegrał 2:0, w III kolejce Choczewo 
II – pokonało „Dalmor” Rumię 1:0.

Rozpoczęły się także rozgrywki drużyn juniorskich: 
w klasie JC2 Orzeł Choczewo – KS Sulmin, nasza drużyna 
uzyskała wynik 10:1, zaś w klasie JD2 nasza drużyna zre-
misowała ze „Stolemem” Gniewino 3:3.
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