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W dniu 18 października 2010 r. 
odbyła się XXXVI sesja Rady 

Gminy Choczewo. Obecni byli wszyscy 
radni.

W informacji o działalności między-
sesyjnej pan Wójt mówił o prowadzonych 
i zakończonych inwestycjach. Poinformo-
wał, że Gmina Choczewo złożyła wniosek 
o pozyskanie środków na przebudowę dróg 
w ramach tzw. „schetynówek”.

Podjęto uchwały:
1. w sprawie zmiany budżetu Gminy 

na 2010 r. (z rezerwy na nieprzewidzia-
ne wydatki przesunięto kwotę 5.000 zł 
na wydatki majątkowe z przeznaczeniem 
na realizację zadania „Budowa centrum 
informacji turystycznej i kulturalnej 

wraz z zapleczem oraz salą multimedial-
ną, konferencyjno-wystawową”.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na terenie gminy Choczewo

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-
nia taryf oraz zasad rozliczenia za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę na obszarze 
Gminy Choczewo

4. Podjęcie uchwały w sprawie taryf oraz 
zasad rozliczenia za zbiorowe odpro-
wadzenie ścieków na obszarze Gminy 
Choczewo

5. Podjęcie uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr: 17/72, 17/73 we wsi Osieki 
Lęborskie w gminie Choczewo (ce-
lem planu jest przeznaczenie obszaru 
opracowania pod zagospodarowanie 
kubaturowe)

6. Podjęcie uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 193/7 we wsi Kierzkowo 
w gminie Choczewo (celem planu jest 
dopuszczenie funkcji mieszkaniowej 
oraz letniskowej)

7. Podjęcie uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr: 326/2, 326/3 we wsi Sasino 
w gminie Choczewo (celem planu jest 
dopuszczenie zagospodarowania kuba-
turowego)

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Chocze-
wo (sprzedaż nieruchomości w ramach 
poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej)

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Choczewo nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa – 
Agencji Nieruchomości Rolnych (naby-
cie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
SP nieruchomości położonej w obszarze 
założenia dworsko-parkowego w Cieko-
cinie tzw. rządcówki)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieru-
chomości na rzecz Gminy Choczewo 
(od osób fi zycznych dróg w obrębie 
ewidencyjnym Słajszewo)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Choczewo nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym 
Choczewo (od osoby fi zycznej na po-
szerzenie pasa drogowego ul. Jeziornej 
w Choczewie)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy, informa-
cji o kształtowaniu się wieloletniej 
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prognozy fi nansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów fi nan-
sowych samorządowych instytucji 
kultury i samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej za I pół-
rocze roku budżetowego (dostosowa-
nie do wymogów zmienionej ustawy 
o fi nansach publicznych)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
statutu Gminnego Zakładu Gospodarki 

XXXVII SESJA XXXVII SESJA 
RADY GMINY RADY GMINY 
CHOCZEWOCHOCZEWO

W dniu 10 listopada 2010r. odbyła 
się XXXVII Sesja rady Gminy 

Choczewo – ostatnia w V kadencji. Obec-
nych było 13 radnych  (nieobecni: radna 
Sabina Fleming i radny Rafał Liss).

W pierwszej części sesji podjęto 
uchwały:

Komunalnej w Choczewie (tzw. uchwała kosmetyczna)
Pan Przewodniczący Rady Gminy Choczewo i pan Wójt Gminy Choczewo przed-

stawili informację w sprawie oświadczeń majątkowych.
W interpelacjach i zapytaniach pani radna Sabina Fleming zapytała o nabycie działki 

na potrzeby mieszkańców Osiek. Pan Wójt odpowiedział, że negocjacje są w końcowym 
etapie, sfi nalizowanie zapłaty może nastąpić w ramach rozliczeń podatkowych. Pani radna 
Sylwia Kropidłowska zapytała o termin remontu drogi w Choczewku. Pan Wójt odpo-
wiedział, że po rozstrzygnięciu przetargu, podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie.

1) w sprawie zmiany budżetu gminy Cho-
czewo na 2010r. (ustalono planowane 
dochody w wysokości  20.670.238 zł 
oraz wydatki 27.429.038 zł. wydatki 
inwestycyjne w wysokości: 9.925.431 
zł )

2) w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych na terenie gmi-

ny Choczewo (więcej w zamieszczonej 
uchwale)

3) w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania projektów ak-
tów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej 
organizacji pożytku publicznego

ciąg dalszy na następnej stronie
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Szanowni Państwo

Cztery lata temu, 
w listopadzie 2006 ro-
ku, rozpoczęliśmy ko-
lejną kadencję pracy 
samorządu dla dobra 
gminy Choczewo. By-
ło to niezwykle owoc-
ne czterolecie, zwa-
żywszy, jakie możliwoś-
ci fi nansowe posiada 
nasza gmina. Po trud-

nym okresie przygotowań i tworzenia nie-
zbędnej dokumentacji, wymaganej polskim 
i Unii Europejskiej prawem, byliśmy gotowi
do udziału w konkursach na dofi nansowa-
nie inwestycji i ich przeprowadzenie. Wy-
datkowanie, niemałych pieniędzy na doku-
mentacje projektowo-budowlane było nie-
zbędne, aby ubiegać się o pieniądze zew-
nętrzne. Projekty uzyskały wysokie oceny 
i otrzymały dofinansowanie. Łączna kwo-
ta wsparcia to ponad 7 mln zł, co przy na-
szym rocznym budżecie na poziomie 18– 
-20 mln zł to kwota wysoka. Możliwość 
ubiegania się o środki zewnętrzne zależ-
na jest od dochodów gminy i wysokości
budżetu. Dlatego gminy o dużych budżetach,
np. Gdańsk, uzyskują olbrzymie dofi nan-
sowanie, ale wynika to z faktu, jakimi
środkami własnymi dysponują. System 
bowiem stanowi o tym, że bogaci mogą 
więcej w ramach jednego projektu w kon-
kretnej osi działania gmina może uzyskać 
dofi nansowanie tylko jednego wniosku.

Nasze sukcesy to cztery złożone wnios-
ki, które już otrzymały dofi nansowanie i są 
realizowane, piąty – gabinet dentystyczny 
w Zespole Szkół w Choczewie, pozytywnie 
przeszedł weryfi kacje i czekamy na podpi-
sanie umowy. W trakcie realizacji, bądź już 
na ukończeniu, są następujące zadania:

i turystów ważne przedsięwzięcie, 
a co istotne, dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych;
Przebudowa ul. Kościuszki w Cho-• 
czewie to koszt ponad 1 600 000 zł. 
Przed wykonaniem nawierzchni został 
przeprowadzony remont kanalizacji 
i przyłączy do budynków oraz ułożona 
została sieć odwadniająca. To w oce-
nie wielu ludzi najładniejsza obecnie 
ulica w tej miejscowości. W kolejnych 
latach zamierzamy podobnymi remon-
tami objąć pozostałą część dolnego 
Choczewa.

Najważniejszym celem ostatnich lat 
było dla nas stworzenie infrastruktury 
technicznej dla potrzeb mieszkańców 
i przyjezdnych. Rondo w Żelaznej, dziesiątki 
kilometrów dróg asfaltowych i gruntowych, 
ujęcia wody, wodociągi, kanalizacja, chod-
niki, oświetlenia, to potrzebne i oczekiwane 
przez Państwa inwestycje.

Ochrona zdrowia to ważne zadanie 
realizowane przez samorząd gminy. Prze-
budowa starej części i budowa nowego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie 
stworzyła dla pacjentów i lekarzy bardzo 
dobre warunki leczenia. Ośrodek, jak 
na wiejskie warunki, jest doskonale wypo-
sażony, zarządzany, ma świetną kadrę. Jego 
renoma w okolicy ciągle rośnie i duża ilość 
pacjentów z ościennych gmin zapisujących 
się do naszego ośrodka powoduje potrzebę 
zatrudnienia dodatkowych lekarzy. Duże 
znaczenie ma również fakt funkcjonowania 
od 2007 roku na terenie gminy karetki Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego, co znacz-
nie poprawiło bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców.

Kiedy inwestowaliśmy olbrzymie pie-
niądze w nasze szkoły, byliśmy przekonani 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

Podziękowania, życzenia i  gratulacje  zdominowały drugą część sesji, która była już 
bardziej uroczysta. Podczas niej każdy z radnych otrzymał podziękowanie za czteroletnią 
kadencję. Za współpracę podziękowano również sołtysom i zaproszonym gościom.

4) w sprawie uchwalenia na 2011 rok Pro-
gramu współpracy Gminy Choczewo z 

two

l

i turystów ważne przedsięwzięcie, 
a co istotne dostosowane do potrzeb

PODSUMOWANIE KADENCJIPODSUMOWANIE KADENCJI
przebudowa drogi do Sasina – od gra-• 
nicy powiatu do końca miejscowo-
ści Sasino, w połowie finansowana 
ze środków unijnych. Pozostałe fi-
nansowanie pochodzi ze Starostwa 
Powiatowego i budżetu gminy. In-
westycja uzupełniona została przez 
położenie kolektora kanalizacyjnego 
i remont drogi do S
 lo. Ogólny koszt 
tej, tak potrzebnej, inwestycji, to po-
nad 5 mln zł;
budowa nowej oczyszczalni ścieków • 
w Choczewie to inwestycja za ponad 
6 mln zł, przy 80% dofinansowaniu 
ze środków zewnętrznych. W mijającej 
kadencji kolejne miejscowości zostały 
podłączone do tej oczyszczalni, trwają 
prace nad podłączeniem następnych, 
co wymusiło konieczność budowy 
nowej oczyszczalni, gdyż dotychcza-
sowa była na końcu swoich możliwo-
ści technologicznych i przydatności 
użytkowej. Oczyszczalnia obsługuje 
ponad połowę mieszkańców gminy. 
Jako inwestycje uzupełniające w tym 
zakresie wybudowano kolektory 
kanalizacyjne Zwartówko-Zwartowo-
Przebendowo-Choczewo, dzięki czemu 
można było zlikwidować niewydolną 
oczyszczalnię w Zwartowie, a objąć 
kanalizacją do Choczewa drugie pod 
względem liczby mieszkańców sołec-
two w gminie.
Jednocześnie zakończono budowę 
sieci kanalizacyjnej w Choczewie, gdyż 
i tu nie cała wieś była objęta tą infra-
strukturą;
Centrum Informacji Turystycznej z salą • 
konferencyjno-wystawową – inwesty-
cja w 84% dofi nansowana ze środków 
UE. Przy tak wysokim dofi nansowaniu 
udało się stworzyć dla mieszkańców ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
XXXVII SESJA...
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
RADY GMINY CHOCZEWO

V KADENCJI 2006–2010

V kadencja Rady 
Gminy Choczewo za-
myka etap 20-lecia 
funkcjonowania samo-
rządu w III Rzeczpo-
spolitej po zasadni-
czych zmianach w na-
szym państwie. Moż-
na stwierdzić, że ka-
dencja ta została dob-
rze wykorzystana. Jes-

teśmy dobrze prosperującą, rozwijającą się 
Gminą z nowoczesną szkołą i ośrodkiem 
zdrowia, na ukończeniu jest budowa Cen-
trum Informacji Turystycznej z salą konfe-
rencyjną. Diametralnie poprawił się stan 
bezpieczeństwa drogowego, głównie dzię-
ki poprawie stanu dróg i budowie chod-
ników. Większość dróg posiada nową na-
wierzchnię. Zdecydowanej poprawie uległ 
stan naszych wodociągów i kanalizacji po-
przez przebudowę starych i budowę no-
wych odcinków. Obecnie realizowana jest 
budowa nowej oczyszczalni ścieków w Cho-
czewie. W zasadzie pozostała nam do zrea-
lizowania najtrudniejsza technicznie i cięż-
ka do udźwignięcia fi nansowego inwesty-
cja tzn. skanalizowanie pasa nadmorskiego. 
Prace w tej kwes
 i zostały już podjęte.

Niemały wkład włożono również w roz-
wój i promocję turystyki. Gmina jest człon-
kiem kilku stowarzyszeń i organizacji turys-
tycznych naszego regionu, należymy też do 

o celowości tych wydatków. Wyniki naucza-
nia osiągane w naszych placówkach bardzo 
dobrze świadczą o pracy grona pedago-
gicznego oraz możliwościach młodzieży 
i są wyróżniające na tle szkół spoza gminy. 
Sprawny system dożywiania daje możliwo-
ści przez 5 dni w tygodniu karmienia naszej 
młodzieży – ponad 600 dzieci, w systemie 
bezpłatnym. To nie sporadyczne rozdawanie 
suchego prowiantu, a stała i systematyczna 
pomoc żywieniowa, łącznie z promowa-
niem różnych form odżywiania, np. owo-
ce-warzywa, ryby. Uruchomienie w 2008 
roku samorządowego przedszkola okazało 
się „strzałem w dziesiątkę”, a o celowości 
i poziomie jego pracy świadczy fakt pełnego 
obłożenia miejsc i długiej kolejce maluchów 
czekających na przyjęcie. To nowe dla nas 
wyzwanie i zadanie – stworzenie obiektu 
na potrzeby maluchów.

Niewiele tak małych gmin wydaje płyty 
ukazujące zdolności i możliwości naszych 
mieszkańców, a dodatkowo wsparte udzia-
łem naszych norweskich przyjaciół stanowią 
świetną wizytówkę gminy. Realizujemy 
z Norwegami wspólne projekty oświatowe 
i kulturalne, dając młodzieży i dorosłym 
możliwość udziału w życiu Europy.

Dziesiątki maluchów i młodzieży, uczest-
niczących w treningach i meczach silne 
drużyny rozgrywkowe piłki nożnej świadczą 
o dobrej pracy Ludowego Klubu Sportowe-
go „Orzeł” Choczewo. Jak dodamy dużą 
liczbę grających w siatkówkę, piłkę ręczną 
to uzyskamy pełen obraz możliwości upra-
wiania sportu na terenie gminy.

Mamy wiele osiągnięć, które często do-
strzegamy dopiero przy okazji podsumo-
wania kadencji, rocznic czy innych uro-
czystości. Na pewno naszym zamiarem 
i dążeniem jest osiąganie jak najlepszych 
wyników, ale musimy odnosić to do moż-
liwości. Jeśli mając niewiele, udaje się 
zrobić dużo, to jest to wspólny sukces nas 
wszystkich. Infrastruktura kosztuje milio-
ny, ale zakopana w ziemi kanalizacja, czy 
wodociąg, po kilku dniach ulega zapomnie-
niu. Może lepiej było by wydawać pieniądze 
na świecidełka, takie dla oka i poklasku, 
ale nie rozwiązujące podstawowych prob-
lemów życia codziennego. Bezrobocie 
utrzymuje się na takim samym poziomie 
jak w powiecie ale i w tej dziedzinie 
notujemy poprawę – Ciekocinko to ponad 
50 osób zatrudnionych z terenu gminy a 
inwestycja w Choczewku w najbliższym 
czasie to 60 miejsc pracy. Stworzyliśmy 
warunki do inwestowania i to daje efekty. 

Zadłużenie gminy jest umiarkowane bo na 
poziomie 30 %.

Dla dobra Gminy Choczewo wybraliś-
my drogę mozolnego, zrównoważonego roz-
woju i plan ten udaje się nam realizować. 
Najpierw sprawy niezbędne, najważniej-
sze, a potem przyjdzie czas na igrzyska. To 
państwa – mieszkańców – wkład pracy i zaan-
gażowanie, cierpliwość i życzliwe uwagi są 
dla nas bodźcem do dalszej wytężonej pra-
cy. Serdecznie za to dziękuję.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, 
naszych jednostek organizacyjnych za ol-
brzymi wkład pracy i profesjonalizm.

Szczególne podziękowania kieruję do 
Pań i Panów Radnych mijającej kadencji. 
Inspirowaliście, poddawaliście pomysły, 
ciężko pracowaliście na rzecz gminy. Wytr-
wale i godnie reprezentowaliście Waszych 
wyborców. To dzięki Wam tak wiele udało 
się zrobić. Dziękuję.

Szanowni Państwo
Wiele osiągnęliśmy, ale jeszcze ogrom 

pracy przed nami. Rozpoczęte inwestycje, 
kolejne plany i zamierzenia wymagają kon-
tynuacji. Jestem do Waszej dyspozycji. Był-
by to dla mnie najwyższy zaszczyt, gdybyś-
cie Państwo na kolejną kadencję powierzy-
li mi pełnioną dotychczas funkcję Wójta 
Gminy Choczewo.

Wójt Jacek Michałowski

Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie 
Bursztynowy Pasaż oraz Lokalnej Grupy
Rybackiej „Pradolina Łeby”. Jesteśmy 
członkiem wspierającym prężnie działają-
cego Choczewskiego Stowarzyszenia Turys-
tycznego, zrzeszającego indywidualnych 
usługodawców tej branży. Stowarzyszenie 
znakomicie promuje gminę na wszelkich 
targach turystycznych w kraju i za granicą. 
Gmina Choczewo w roku 2008 podpisała 
umowę o współpracy i partnerstwie z nor-
weską gminą Somna. Nie będę wymieniał 
w tym miejscu wszystkich podjętych i zreali-
zowanych inwestycji tej kadencji. Zain-
teresowanych odsyłam do gminnej publi-
kacji „20 lat Samorządu Gminy Chocze-
wo”.

V kadencja naszej rady należała do 
najbardziej pracowitej. Podjęto 414 uchwał 
na 37 sesjach. Dla porównania w czte-
rech poprzednich kadencjach podjęto łą-
cznie 964 uchwały. Świadczy to również 
o wytężonej pracy radnych w poszcze-
gólnych komisjach.

Nie sposób oczywiście wymienić tu 
wszystkich podjętych działań i osiągnięć 
kończącej się kadencji. Nadmienię jesz-
cze, że gminny budżet na początku tej ka-
dencji wynosił nieco ponad 14 mln zł, 
a obecnie grubo przekracza 20 mln zł. To 
przede wszystkim wynik operatywności 
Wójta Gminy Jacka Michałowskiego w po-
zyskiwaniu fi nansów z tzw. źródeł zew-
nętrznych. Udział środków zewnętrznych 
na inwestycje w samym 2010 roku sięga 
blisko 40% obecnego budżetu. Wymienio-
ne cyfry ukazują rzeczywisty obraz wło-

żonego wysiłku i zaangażowania Pana 
Wójta w rozwój naszej gminy. Świadczy 
to również o bardzo dobrej współpracy 
z samorządami wszystkich szczebli, z wła-
dzami województwa pomorskiego i przed-
stawicielami polskiego rządu.

W imieniu Rady Gminy i wszystkich 
mieszkańców Gminy Choczewo chciałbym 
Panu Wójtowi Jackowi Michałowskiemu 
w tym miejscu złożyć serdeczne podzię-
kowanie za wkład pracy, oddanie i szczere 
zaangażowanie w rozwój gminy i jej dzi-
siejszy wizerunek. Dowód włożonego przez 
Jacka Michałowskiego trudu i skuteczności 
działań był odzwierciedlany przez Radę 
Gminy Choczewo udzielanym rokrocznie 
jednogłośnie absolutorium.

Należy tu także wyróżnić zaangażo-
wanie Pana Zastępcy Wójta Kazimierza 
Kowalewskiego, Pani Skarbnik Grażyny 
Sibiga i wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy, oraz gminnych jednostek orga-
nizacyjnych. W imieniu radnych składam 
specjalne podziękowanie Pani Halinie Sy-
rewicz, która obsługuje biuro RG. Oddanie 
Pani Haliny dla pracy pozwoliło na dobre 
zazębienie się w pracach komisji z urzędem 
i innymi jednostkami, oraz bezproblemowe 
funkcjonowanie rady.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób wspomagali prace rady gminy 
i wspierali nasze inicjatywy w mijającej 
kadencji. Paniom i Panom Radnym bardzo 
dziękuję za rozważne, skuteczne decyzje 
i konstruktywną pracę.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PODSUMOWANIE KADENCJI

ciąg dalszy na następnej stronie
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SZANOWNI PAŃSTWO!

Dzięki Państwa 
poparciu przez os-
tatnie 2 kadencje by-
łem Radnym Powiatu 
We j h e r o w s k i e g o, 
gdzie piastowałem 
funkcję przewodni-
czącego Komisji Re-
wizyjnej i Komisji Bez-
pieczeństwa, praco-

wałem też w Komisji Edukacji.
W chwili obecnej jestem członkiem Za-

rządu i ponownie chciałbym zgłosić goto-
wość, by móc znów reprezentować Pań-
stwa interesy w Radzie Powiatu!

Przez ostatnie cztery lata mo� em mo-
jej kampanii wyborczej było stwierdzenie: 
„Stawiajmy na młodych – sięgajmy po 
środki unijne”. Dzisiaj z satysfakcją stwier-
dzam, że w pełni udało się je zrealizować. 
Potwierdza to chociażby ogólnopolski ran-
king, oceniający skuteczność działań po-
wiatów, według którego wejherowski zaj-
muje wysokie VII miejsce wśród 379 po-
wiatów w Polsce.

Z pozyskanych środków zewnętrznych 
poczyniono szereg inwestycji, które znacz-
nie poprawiły wizerunek Powiatu Wejhe-
rowskiego i Ziemi Choczewskiej w najważ-
niejszych sektorach życia publicznego, m.
in. w komunikacji, szkolnictwie i turystyce. 
Wśród tych, o które osobiście wniosko-

wałem i na które głosowałem należy wy-
mienić te najistotniejsze: modernizacja 
dróg publicznych m.in. w Żelaznej, Sasi-
nie, Kopalinie i Lubiatowie (warto wspom-
nieć, że to właśnie w Gminie Choczewo, 
nakładem blisko 7,3 mln złotych wyremon-
towano najwięcej dróg z całego powiatu 
wejherowskiego), wsparcie fi nansowe 
3.374 uczniów i studentów z terenów wiej-
skich w ramach wyrównywania szans edu-
kacyjnych, utworzenie naukowego i spor-
towego funduszu stypendialnego, z któ-
rego w ostatnich 4 latach skorzystało 275 
młodych ludzi, budowa hal sportowych 
i specjalnych stref sportu przy każdej szko-
le, wyposażonych w boiska, bieżnie i urzą-
dzenia do rekreacji, rozwój turystyki po-
przez promocję gminy w powiecie i woje-
wództwie oraz wspieranie przedsiębior-
czości w dziedzinie agrobiznesu.

W okresie pracy w Radzie Powiatu
Wejherowskiego aktywnie współpracowa-
łem z wieloma organizacjami społecznymi 
i instytucjami z naszego terenu. Starałem 
się pomagać wszystkim, którzy tej po-
mocy oczekiwali i zwracali się o nią. Nie 
zamierzam rezygnować z tej linii działania. 
Chcę nadal aktywnie wspierać i realizować 
wszelkie cenne inicjatywy wypływające 
od ludzi, chętnych do działania.

Moja codzienna praca pochłania 
mnóstwo czasu i wyrzeczeń, jednak po 8 
latach działalności jestem przekonany, że 
było warto i okres ten wykorzystałem mak-

symalnie by zrealizować, to co sobie zało-
żyłem. W dalszym ciągu jest jednak wiele 
do zrobienia. Najważniejszym zadaniem 
nowych władz powiatu będzie dalsza pro-
mocja Ziemi Wejherowskiej i Gminy Cho-
czewo w kraju i województwie oraz rozwój 
agroturystyki, dokończenie modernizacji 
dróg powiatowych, m.in. na trasie Żelazno-
Bolszewo, pomoc młodzieży w osiąganiu 
jak najwyższego wykształcenia poprzez sze-
roką ofertę edukacyjną i pomoc mate-
rialną.

Nie obiecuję i nie wygłaszam górnolot-
nych haseł na potrzeby kampanii wyborczej, 
trudnych do zrealizowania w codziennej 
rzeczywistości. Przykładam dużą wagę do 
pragmatyzmu i kompromisu w życiu pub-
licznym, przy zachowaniu niezbędnych 
norm etycznych i wiarygodności. Odrzu-
cam wszelkie ekstremizmy, populizm i de-
magogię. Chciałbym w samorządzie powia-
towym uczynić to, co da się uczynić i nie 
zepsuć tego, co w istocie zepsuć można.

Dotychczasowe moje osiągnięcia, ja-
ko nauczyciela, wieloletniego dyrektora 
szkoły oraz radnego świadczą, że potrafi ę 
działać na rzecz naszej społeczności, jes-
tem skuteczny w swoich poczynaniach 
i dotrzymuję danego słowa. Mnóstwo ludzi 
i pomysłów oczekuje na wsparcie. Lubię 
ludzi, jestem otwarty na ich problemy. 
Mam nadzieję, że Państwa głos pomoże 
mi to zrealizować.

 Wacław Seweryn

25 października b.r. w Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku miały miejsce wojewódzkie 

obchody 20. rocznicy utworzenia samorządu w Pol-
sce. Uroczystość ta stała się okazją do uhonorowania 
i podziękowania działaczom samorządowym za ich 
pracę na rzecz rozwoju demokracji lokalnej. Wśród 
osób wyróżnionych był Wójt Gminy Choczewo pan 
Jacek Michałowski, który decyzją Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi 
za wybitne wyniki w działaniu na rzecz społeczności 
lokalnej oraz osiągnięcia w pracy samorządowej. 
To cenne odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wrę-
czył panu Wójtowi Wojewoda Pomorski pan Roman 
Zaborowski. Gratulacje złożył również Marszałek 
Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk. 

 

WÓJT GMINY WÓJT GMINY 
CHOCZEWO ODZNA-CHOCZEWO ODZNA-

CZONY ZOSTAŁ  CZONY ZOSTAŁ  
ZŁOTYM ZŁOTYM 

KRZYŻEM ZASŁUGIKRZYŻEM ZASŁUGI

Kontynuacja w latach 2006–2010 dob-
rej, spokojnej realizacji nałożonych zadań 
na Radę Gminy i Wójta przy wsparciu 

społeczeństwa naszej gminy pozwoliło do-
brze wykorzystać środki publiczne w wy-
mienionym okresie.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Cho-
czewo, szczególnie tym anonimowym, któ-

rzy choćby w najmniejszym stopniu przy-
czynili się do pozytywnego wizerunku 
naszej gminy składam serdeczne podzię-
kowanie.
 Przewodniczący Rady Gminy
 Henryk Domaros

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PODSUMOWANIE KADENCJI
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INNE REALIZOWANE ZADANIA

PRZEJĘCIE OD POWIATU ZADAŃ:
- 1990r. z zakresu administracji rządowej – po raz pierwszy  (bu-

downictwo, komunikacja, geodezja) ich zakres był 
wielokrotnie zmieniany

- 1999r. z zakresu administracji rządowej – podstawowa opieka 
zdrowotna 
- 2004r. podpisanie porozumienia z Powiatem Wejherowskim dot. 
wspólnej realizacji projektu E-powiat – rozwój elektronicznych usług 
publicznych 
- 2004 r. podpisanie porozumienia z Powiatem Wejherowskim dot. 
wspólnej realizacji projektu „Zintegrowany System Informatyczny 
Wspomagania Działań Ratowniczych”

Pokój dyspozytorski 
Gminnego Centrum 
Zarz¹dzania
Kryzysowego w Urzêdzie 
Gminy Choczewo – 2010

WSPÓŁPRACA Z GMINĄ ZAGRANICZNĄ
Podczas Gminnego Święta Plonów w Choczewie w dniu 14 września 
2008 roku miało miejsce podpisanie „Umowy intencyjnej o współpracy 
i partnerstwie” z norweską Gminą Sømna. W imieniu Gminy Chocze-
wo umowę podpisał Wójt Jacek Michałowski, w imieniu Sømna Ko-
mmune – Wójt Edmund Dahle. Współpraca zaowocowała dotychczas 
realizacją w 2008 roku 2 projektów:
- „Tak widzę Choczewo! Tak widzę Sømna” – wymiana dzieci i mło-
dzieży ze Szkoły Kulturalnej w Gminie Sømna oraz Szkoły Podsta-
wowej w Choczewie, Ciekocinie i Gimnazjum w Choczewie. Projekt 
edukacyjny zaowocował wystawą prac malarskich i inscenizacją sztuki 
teatralnej (strona polska) oraz fi lmem (strona norweska);
- „Norwegia i Polska śpiewają razem” – nawiązanie współpracy po-
między działająca przy Parafi i Choczewo Schola Genezareth oraz 
męskim chórem Trælnes Mannskor z Gminy Sømna. Projekt obejmował: 
wizytę choczewskiej Scholi w Norwegii i udział w przeglądzie chórów 
w Południowym Helgeland oraz wizytę norweskiego chóru w naszej 
gminie, nagranie wspólnej płyty oraz wspólny koncert, jaki miał 
miejsce w dniu 1.10.2009r.

Podpisanie umowy o wspó³pracy i partnerstwie przez Wójta Jacka Micha³owskiego w 
imieniu Gminy Choczewo i w imieniu Sømna Kommune – Wójta Edmunda Dahle – 2008

Schola Genezareth w Norwegii – 2009

Ok³adka p³yty: „Norwegia 
i Polska œpiewaj¹ razem”

PROMOCJA GMINY

W ramach działań promujących rokrocznie wydawane są ma-
teriały reklamowe typu: foldery i ulotki („Gmina Choczewo”, „Szlaki 
rowerowe w Gminie Choczewo”, „Smaki Ziemi Choczewskiej”, „Cho-
czewo z herbem w tle”), proporczyki, torby reklamowe i koszulki, 
fi lm DVD pt. „Gmina Choczewo zaprasza”, medale okolicznościowe 
i pinsy oraz okolicznościowy dukat lokalny 7 i 70 STILO

Dukat 7 STILO – 2009

Pins – 2005 

20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO20-LECIE SAMORZĄDU GMINY CHOCZEWO

W dzisiejszym wydaniu biuletynu przedstawiamy Państwu ostatnią już część z publikacji okolicznościowej, wydanej z okazji 
20-lecia Samorządu Gminy Choczewo. Część ta obejmuje pozostałe zadania, jakie zrealizowane zostały w minionym 20-

leciu oraz zamierzenia na najbliższe lata.
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-1998r. wydawanie biuletynu „Wieści Choczewskie” prezentującego 
i przybliżającego mieszkańcom Gminy ważne dla nich informacje 
i wydarzenia
- 2008r. 10-lecie „Wieści Choczewskich” – Nr 6/2008 był numerem 
100.

Od 2003 r. przedstawiciele Gminy Choczewo biorą udział w tar-
gach turystycznych (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku), 
a także w imprezach promujących naszą gminę poza jej granicami – 
m.in. podczas letniej prezentacji w Sopocie (2005 rok) i festynach let-
nich w Wejherowie (2006 rok i 2008 rok).

Gmina Choczewo 
podczas letniej 
prezentacji 
w Sopocie – 2005

Począwszy od 2000 roku w okresie letnim odbywa się festyn pro-
mocyjno-rekreacyjny, połączony od 2002 roku ze Zlotem Miłośników 
VW Garbusów i Ogórków. Warto tu wymienić m.in. rok 2006, gdy 
festyn w Choczewie poprzedziła uroczystość 100-lecia latarni mor-
skiej STILO, zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, rok 2008 – gdy prze-
prowadzona została kampania promocyjna pod nazwą: „Śledź Rybę, 
czyli Zdrówko” (promocja ryb i produktów rybnych) oraz rok 2009 – 
gdy we współpracy z Nadleśnictwem Choczewo i kołami łowieckimi, 
działającymi na terenie gminy, zorganizowany został festyn pod nazwą: 
„Las i łowy”.

Piękno Ziemi Choczewskiej prezentowane jest również w me-
diach: TVP Gdańsk (2006 rok), Radio Gdańsk (2006–2010), Radio 
Kaszëbë. 

III Zlot VW – 2005

Biuletyn „Wieœci 
Choczewskie” Nr 1 100-lecie Latarni Morskiej STILO – 2007

Festyn „Las i £owy” – 2009

Festyn „Œledź Rybkê, czyli Zdrówko” – 2008Festyn „Œledź Rybkê, czyli Zdrówko” 
– 2008

Dzieñ Seniora – 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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- 2005r. nadanie imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkół w Cho-
czewie 
- 2010r. nadanie sztandaru Zespołowi Szkół w Choczewie 

- 2004r. nadanie imienia Stefana Żeromskiego Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Choczewie 
- 2007r. obchody jubileuszu 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Choczewie

Nadanie imienia Unii Europejskiej 
Zespo³owi Szkó³ 
w Choczewie – 2005

Parada Europejska – 2004

Nadanie sztandaru Zespo³owi Szkó³ im. Unii Europejskiej w Choczewie – 2010

Nadanie im. Stefana 
¯eromskiego Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Choczewie – 2004

Nadanie im. Stefana ¯eromskiego Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Choczewie – 2004

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO I INNE AKTY PRAWNE

STATUT GMINY CHOCZEWO
- uchwalony po raz pierwszy – uchwałą Nr VI-31/90 z dn. 28 grudnia 
1990r. 
- następny – uchwałą Nr XII-68/96 z 23 lutego 1996r. (nowelizowany 
w 1997 i w 2000r.)
- aktualnie obowiązujący – uchwałą IV-43/2003 z 8 kwietnia 2003r. 
  (nowelizowany wielokrotnie)

REGULAMIN RADY GMINY
- przyjęty na sesji w dniu 5 marca 1991r. przez aklamację
- aktualnie obowiązujący – uchwalony uchwałą Nr IV-44/2003 
z 8 kwietnia 2003r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY
- po raz pierwszy – uchwalony uchwałą Nr IV-15/90 z dn. 27 września 
1990r.
- następny – uchwałą Nr XVII-91/96 z 6 listopada 1996r. (nowelizowany 
2000r.)
- obowiązujący – zarządzenie Nr 9/2003 Wójta Gminy z dnia 18 marca 
2003r. (wielokrotnie nowelizowany)

HERB GMINY CHOCZEWO I FLAGA
- herbem Gminy jest: w polu błękitnym na wzgórzu złotym między 
dwoma takimiż kłosami latarnia biało/srebrno/ - czerwona na czarnej 
podstawie z głowicą złotą rzucającą dwa snopy światła złotego przy-
jęty uchwałą Nr XXII-120/97 z 12 czerwca 1997r., po uprzednim 
uzgodnieniu z Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie
- fl aga trójstrefowa biało-czerwono-niebieska składająca się z trzech 
równoległych pasów jednakowej szerokości (proporcja 5:8) – przyjęta 
przez aklamację 12 czerwca 1997r.

Wiceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke wrêcza Odznaki Zas³u¿ony dla Rolnictwa 
podczas Dnia Seniora – 2010

60-lecie 
Gminnej 
Biblioteki 
Publicznej – 
2007

60-lecie 
Gminnej 
Biblioteki 
Publicznej – 
2007

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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INNE
- uchwalenie pierwszych statutów sołectw Gminy Choczewo (lata 
1999-2000)
- aktualnie obowiązujących statutów sołectw uchwałą XI-149/2004 
  z 2 lutego 2004r.
- utworzenie nowej jednostki pomocniczej – Sołectwo Choczewko 
  (uchwała XII-87/2000 z dn. 29 lutego 2000r.)
- utworzenie nowej jednostki pomocniczej – Sołectwo Jackowo 
  (uchwała XXIV-190/2001 z 19 czerwca 2001r.)
- utworzenie nowej jednostki pomocniczej – Sołectwo Łętowo   
  (uchwała VI-66/2003 z 9 czerwca 2003r.)

PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW, 
FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

I KADENCJA
- 1993r. Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w 
Wejherowie

II KADENCJA
- 1996r. Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby” z siedzibą w 
Kartuzach

III KADENCJA
- 1999r. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich (2005r. wystąpienie  
i ponowne 
  przystąpienie w 2010r.)
- 2001r. Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub „NORDA” 

IV i V KADENCJA
- 2003r. Stowarzyszenie Turystyczne „ZIEMIA WEJHEROWSKA”
- 2005r. Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż – Lokalna Grupa Działania    
„Bursztynowy Pasaż” (pierwotnie Fundacja „Bursztynowy Pasaż”) 
- 2009 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” 
- 2010r. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
Od 2008r. Gmina Choczewo jest członkiem wspierającym Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystycznego. Choczewskie Stowarzyszenie 
Turystyczne prowadzi działalność nie tylko na rzecz kwaterodawców 
z terenu naszej gminy, ale jednocześnie promuje gminę i region za-
chęcając turystów do przyjazdu barwnymi i ciekawymi materiałami 
promocyjnymi, swojskimi smacznymi potrawami, udziałem w targach, 
konkursach i programach.

Targi Turystyczne – „LATO” – Warszawa 2010

Targi Turystyczne „Na Styku Kultur” – £ódź 2010

STRATEGIE, PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE,  KIERUNKI ROZWOJU

III KADENCJA
- 1999r. uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Choczewo, w której 
przyjęto następującą misję Gminy Choczewo: „Nadmorska Gmina 
Choczewo – bogata, bezpieczna, przyjazna ludziom, Gmina zrów-
noważonego rozwoju opartego na turystyce  i produkcji zdrowej 
żywności, optymalnie wykorzystująca cenne i bogate zasoby dzie-
dzictwa kulturowego i przyrody, kultywująca i tworząca własne tra-
dycje”

Podczas prac nad Strategi¹ Rozwoju Gminy Choczewo – 1999

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...

IV KADENCJA
- uchwalono 25 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  w tym:
   plan zagospodarowania dla Kopalina-Lubiatowa-Jackowa, 
   plany dla lokalizacji siłowni wiatrowych.
- 2003r. uchwalono Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choczewo 
- 2005r. uchwalono Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Choczewo na 
lata 2004-2006, a 2007 r. na lata 2007-2013
- 2004r. uchwalono Wieloletni Plan Inwestycyjny  – wielokrotnie 
aktualizowany

V KADENCJA
- uchwalono 55 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego
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OCHRONA ŚRODOWISKA, UTRZYMANIE ŁADU 
I PORZĄDKU
IV KADENCJA

- 2006r. uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska” 
- 2006r. uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Choczewo” 
- 2006r. uchwalenie zmienionego „Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku  na terenie Gminy Choczewo” 

V KADENCJA
- 2007 r. przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną  i paliwa gazowe” 
- 2006–2009r. rozmieszczenie na terenie gminy pojemników do selek-
tywnej  zbiórki odpadów 

Selektywna zbiórka odpadów w Choczewie - 2010

- Przystąpienie Gminy Choczewo do Spółki pod fi rmą Przedsiębiorstwo 
Składowania   i Przerobu Odpadów Sp. z o.o w Czarnówku (Uchwała 
Rady Gminy Choczewo Nr XVII/182/08 z 18 września 2008r.)

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ URZĘDU GMINY

- 2010r. Wójt Gminy Choczewo Jacek Michałowski otrzymał z rąk 
przedstawiciela Redakcji „Forum Biznesu” certyfi kat potwierdzający 
nadanie Gminie Choczewo tytułu „Przyjazna Gmina” roku 2009 w ka-
tegorii: „Gmina o charakterze rolniczo-turystycznym”

- 1994r.  po utworzeniu nowej Diecezji w Pelplinie po raz pierwszy 
w historii odwiedził  Urząd Gminy i zapoznał się z pracą administracji  
Biskup Piotr Krupa 

Biskup Piotr Krupa podczas wizyty w Urzêdzie Gminy – 1994

Redaktor  Naczelna Forum Biznesu
Anna Biszkowiecka

w kategorii

Dyrektor Programu Przyjazna Gmina
Ma³gorzata A. Bachórz

Gminy Choczewo

Kapitu³a Programu
Przyjazna Gmina

wraz z organizatorem

Forum Biznesu

przyznaje

GMINA O CHARAKTERZE ROLNICZO-TURYSTYCZNYM

 tytu³

Przyjazna Gmina 2009

dla

fb ForumBiznesu.pl

Marzec 2010 r.

Udzielam zgody na wykorzystywanie logotypu Przyjazna Gmina w celach marketingowych i wizerunkowych na okres jednego roku

- naszą Gminę odwiedzili również:

Marsza³ek Sejmu 
Pan Maciej P³a¿yñski 
podczas 
wizyty w Zespole 
Szkó³ w Choczewie 
– 2000

...oraz jako Marsza³ek 
Senatu na uroczystoœci 
z okazji 100-lecia 
Latarni Morskiej 
STILO w 2006

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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Pan Donald Tusk 
jeszcze jako pose³ na 
Sejm RP
podczas uroczystoœci 
Dnia Seniora – 2006

Wiceminister 
Rolnictwa 
Kazimierz 
Plocke podczas 
wizyty w 
Zespole Szkó³ 
w Choczewie – 
2009

Jerzy Budnik pose³ na Sejm RP podczas spotkania z wyborcami – 2009

Jaros³aw Wa³êsa pose³ do Parlamentu Europejskiego 
podczas uroczystoœci nadania sztandaru Zespo³owi Szkó³ w Choczewie – 2010

INNE WYDARZENIA:
- początek lat 90-tych likwidacja Stacji Hodowli Roślin  na terenie 
Gminy, zamknięcie Mleczarni w Choczewie, po okresie stagnacji - roz-
wój rodzinnych gospodarstw rolnych wielkoobszarowych
- 30.05.1992r. zawieszenie przewozów pasażerskich na linii Wejherowo-
Choczewo-Garczegorze  i wkrótce zamknięcie ruchu pociągów na od-
cinku Garczegorze-Choczewo-Gniewino. PKP nie podjęła jeszcze de-
cyzji o jej likwidacji. Od 2003r. gmina zabiega o przejęcie linii 
kolejowych
- 29.09.2001r. rozformowanie Jednostki Wojskowej 2346, której miej-
scem postoju było Lubiatowo od 1970 r. W 2005r. tereny po byłej 
jednostce wojskowej zostały przekazane dla Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”. 
- 2006r. likwidacja Lecznicy Zwierząt w Choczewie
- w stadium likwidacji jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Choczewie
- od 1990r. zauważalny rozwój małej przedsiębiorczości: handel, bu-
downictwo, gastronomia itd. i usług: krawieckich, fryzjerskich oraz 
agroturystyki, a także rozwój budownictwa mieszkaniowo-rekreacyj-
nego
W 1990r. działalność gospodarczą miało zarejestrowanych 18 podmio-
tów, natomiast w 2010r. – 274.

Uprawy rolne – 2010

Budowa hali do przetwórstwa rolno-spo¿ywczego – 2010

Zabudowa mieszkaniowa w Sasinie – Zielonka – 2010

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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Budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne w S³ajszewie - 2010

STATYSTYKI

Sesje i uchwały Rady Gminy
I kadencja   - 28 sesji, 149 uchwał,
II kadencja  - 28 sesji, 162 uchwały,
III kadencja   - 35 sesji, 285 uchwał,
IV kadencja   - 31 sesji, 368 uchwał.
V kadencja   - 30 sesji, 357 uchwały ( na koniec maja 2010 r.)

Budżet Gminy

Rok Dochody
w PLN

Wydatki
w PLN

1990 543.117 534.207
1991 422.261 392.916 
1992 691.430 653.827
1993 1.132.426 1.113.178 
1994 1.412.187 1.498.383 
1995   2.036.845    1.410.773
1996 4.803.463 4.486.236
1997 6.970.849 7.259.677
1998 7.131.336 7.127.770

1999 7.507.766 7.817.894
2000 7.706.279 7.803.654
2001 7.804.529 8.114.265
2002 8.926.042 8.647.385
2003 9.071.108 9.086.296
2004 10.636.331 10.771.512
2005 11.789.546 11.766.693
2006 14.257.953 14.708.315
2007 15.128.565 18.193.330
2008 17.390.217 17.735.620
2009 19.001.286 19.963.454
2010 /plan/ 20.285.500 24.786.000

W ciągu 20 lat wydano na inwestycje 34.302.276 zł.

PLANY NA NAJBLIŻSZE LATA

Podczas podpisywania 
umowy pomiêdzy Gmin¹ 
Choczewo
 a Towarzystwem Przyjació³ 
Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdañsku – 
2010

- budowa „Blizarium” – parku dydaktyczno-rozrywkowego w Cho-
czewie. Inwestycja obejmować będzie m.in. pełnowymiarową halę 
sportową, część hotelową oraz część związaną z latarnictwem (modele 
polskich latarni morskich ustawione wzdłuż zbiornika wodnego 
odwzorowującego Morze Bałtyckie), historia żeglugi i ekspozycja 
marynistyczna. Inwestycja obejmować będzie również salę kinowo-
konferencyjną oraz część rekreacyjno-gastronomiczną m.in. z placem 
zabaw i parkiem linowym, a także pomieszczeniem, w którym będzie 
można prowadzić warsztaty rękodzieła (wyroby ceramiczne, wypiek 
chleba itp.)

   W dniu 7.05.2010r. została podpisana umowa intencyjna na wspólną 
realizację projektu BLIZARIUM pomiędzy Gminą Choczewo, a To-
warzystwem Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla pasa nadmorskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowoś-

ciach: Choczewko-Kurowo-Przebendowo z przyłączeniem do oczy-
szczalni w  Choczewie,

-  budowa lokalnej infrastruktury sportowej – hali przy Szkole Podstawowej 
w Ciekocinie,

- rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Choczewie,
- budowa Lokalnego Centrum Spotkań i Integracji w m. Żelazno – 

rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę obiektów 
popegeerowskich

- inwestycje drogowe w dalszym ciągu.

Zabudowa w Kopalinie

Rok Dochody
w PLN

Wydatki
w PLN

Wizualizacja Blizarium

4
.654

8.114.265
8.647.385

1088 9.086.296
6366.331 10.771.512

11.1 7899.546 11.766.693
14.14 257.953 14.708.315
15.15 128.5665 18.193.330

200000 8 17.390.212 7 17.735.620
20000 99 19.001.286 19.963.454
2010 /plaan/n/ 20.00 285.500 24.786.000

estyccje je jj 34.334 302.27276 zł.

drogo

Wizualualizaizacja Bllliza

Budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne w Lubiatowie – 2010

ciąg dalszy z poprzedniej strony
20 LAT SAMORZ¥DU...
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OBWIESZCZENIE 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOCZEWIE 
z dnia 5 listopada 2010 r. 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Choczewo 

zarz�dzonych na dzie� 21 listopada 2010 r. 
 
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza 
w Choczewie podaje informacj� o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. 
 

Okr�g Wyborczy Nr 1 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 
1. SARZY�SKI Zbigniew, lat 52, zam. Choczewo 

2. �ASI�SKI Krzysztof Adam, lat 52, zam. Choczewo 

3. LORBIECKI Zbigniew Jerzy, lat 52, zam. Choczewo 

4. KILI�SKI Tomasz, lat 33, zam. Choczewo 

Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW �Y� LEPIEJ 
1. GOYKE Ignacy Antoni, lat 63, zam. Choczewo 

Lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE CHOCZEWO 
1. �ATA Sylwia Anna, lat 24, zam. Choczewo 
2. W�TROBA Miros�aw Pawe�, lat 40, zam. Choczewo 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 
1. FORNALIK Renata Halina, lat 49, zam. Choczewo 

2. OLSZOWIEC Krystyna Halina, lat 63, zam. Choczewo 

3. MA�KOWSKI Andrzej Piotr, lat 45, zam. Choczewo 

4. FR�SZCZAK Zygmunt, lat 61, zam. Choczewo 

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O�� GMINY 
1. PARDUS Mariusz Tomasz, lat 34, zam. ��tówko 

2. LASKOWSKI Wies�aw, lat 48, zam. Choczewo 

3. GOYKE Sylweriusz Andrzej, lat 36, zam. Choczewo 

4. �UROWSKI Bart�omiej Micha�, lat 26, zam. Choczewo 

Okr�g Wyborczy Nr 2 

Lista nr 17 – KWW RADY CHOCZEWO 

1. LANGER Krzysztof Edward, lat 28, zam. Kierzkowo 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. FLEMING Sabina, lat 51, zam. Kierzkowo 

Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW �Y� LEPIEJ 

1. STRUK Anna Marta, lat 24, zam. Osieki L�borskie 

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O�� GMINY 

1. KNAPI�SKI Wojciech Piotr, lat 38, zam. Osieki L�borskie 
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Okr�g Wyborczy Nr 3 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. ZIELASKIEWICZ Micha� �ukasz, lat 27, zam. Lublewko 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. STODOLNA Beata Barbara, lat 41, zam. Lublewo L�borskie 

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O�� GMINY 

1. WALCZAK Piotr Andrzej, lat 31, zam. Lublewo L�borskie 

Okr�g Wyborczy Nr 4 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. DETTLAFF Krystyna Maria, lat 52, zam. Lubiatowo 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. DOMAROS Henryk Józef, lat 55, zam. Kopalino 

Okr�g Wyborczy Nr 5 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. BIANGA Ma�gorzata, lat 55, zam. Kurowo 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. KROPID�OWSKA Sylwia Wioletta, lat 38, zam. Choczewko 

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O�� GMINY 

1. TUTKOWSKA Wioleta Maria, lat 40, zam. Choczewko 

Okr�g Wyborczy Nr 6 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. KOWALSKI Rafa�, lat 32, zam. ��towo 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. CHOLKA Barbara, lat 43, zam. ��towo 

Okr�g Wyborczy Nr 7 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. GROTH Andrzej Marian, lat 60, zam. �elazno 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. WITT Jaros�aw Franciszek, lat 42, zam. �elazno 

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O�� GMINY 

1. FLEMING Franciszek Andrzej, lat 46, zam. Kierzkowo 

Okr�g Wyborczy Nr 8 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 
1. BIGUS Stanis�aw, lat 55, zam. Go�ci�cino 

2. LISZNIA�SKI Marian Marek, lat 45, zam. Zwartówko 
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Lista nr 19 – KWW BEZPIECZE	STWO 
1. GRYDYK-NOWICKA Krystyna, lat 61, zam. Zwartówko 

Lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE CHOCZEWO 
1. GÓRNISIEWICZ Marzena Danuta, lat 54, zam. Borkowo L�borskie 

2. WRÓBEL Szymon Krzysztof, lat 24, zam. Zwartowo 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 
1. KO�ODZIEJSKI Zbigniew Alojzy, lat 59, zam. Zwartowo 

2. SACHARUK Konstanty, lat 65, zam. Zwartówko 

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O�� GMINY 
1. JANKOWSKI W�adys�aw, lat 47, zam. Zwartowo 

Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DALSZY ROZWÓJ 
1. BEMOWSKI Henryk Józef, lat 50, zam. Zwartówko 

Okr�g Wyborczy Nr 9 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. WI�CEK Zuzanna Zenobia, lat 35, zam. S�ajszewo 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. DETLAFF Jerzy, lat 57, zam. Choczewo 

Okr�g Wyborczy Nr 10 

Lista nr 17 – KWW RADY CHOCZEWO 

1. GIRSZTOWTT Maria Teresa, lat 59, zam. Ciekocino 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. CIACIAK Piotr, lat 29, zam. Ciekocino 

Lista nr 19 – KWW BEZPIECZE	STWO 

1. KAZIMIERCZAK Stanis�aw, lat 53, zam. Ciekocinko 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. LISS Rafa� Józef, lat 37, zam. Ciekocino 

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O�� GMINY 

1. LOREK Iwona Joanna, lat 39, zam. Ciekocino 

Okr�g Wyborczy Nr 11 

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ 

1. KALETA Stella Zofia, lat 31, zam. Sasino 

Lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE CHOCZEWO 

1. NOWAK Bronis�aw Pawe�, lat 51, zam. Sasino 

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 

1. GRONOWSKI S�awomir Pawe�, lat 37, zam. Sasino 
 Przewodnicz	cy 

Gminnej Komisji Wyborczej 
Kazimierz Kowalewski 
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OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Choczewie 

z dnia 5 listopada 2010 r. 
 

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Choczewo 
w wyborach zarz�dzonych na dzie� 21 listopada 2010 r. 

 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo�rednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja 
Wyborcza w Choczewie podaje informacj� o zarejestrowanych kandydatach. 
 

1. BIANGA Micha� Zdzis�aw, lat 38, wykszta�cenie �rednie, zam. Osieki L�borskie 
zg�oszony przez KWW WSPÓLNA PRZYSZ�O
� GMINY 
nie nale�y do partii politycznej 

2. GBKA Wies�aw, lat 54, wykszta�cenie �rednie, zam. Starbienino 
zg�oszony przez KWW CZAS NA ROZWÓJ 
nie nale�y do partii politycznej 

3. MICHA�OWSKI Jacek Tomasz, lat 53, wykszta�cenie �rednie, zam. Zwartówko 
zg�oszony przez KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 
cz�onek PSL 

 Przewodnicz	cy 
Gminnej Komisji Wyborczej 

                /-/Kazimierz Kowalewski 
 

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

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 22 grudnia 2010 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

odbędzie się drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości: 

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki

(ha)
Nr KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie 

zagospodarowania
przestrzennego

Terminy 
poprzednich 
przetargów

Cena nieru-
chomości Wadium

Choczewo 515 0,0787 33565

Nieruchomość położona 
w miejscowości Choczewo, 

przy blokach. Działka 
niezagospodarowana, w kształcie 
trójkąta. Dojazd do działki drogą 

utwardzoną, płyty drogowe i droga 
żwirowa. Działka nieuzbrojona, 

uzbrojenie w sąsiedztwie, sieć en. 
el., wody, kanalizacji sanitarnej.

Dla działki została 
wydana decyzja AB-

7331/108/07 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wraz z urządzeniami 

budowlanymi.

Pierwszy 
przetarg odbył 

się w dniu 
01.10.2010 r.

30.000 zł

+ VAT
3.000 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 17 grudnia 2010 roku w sekretariacie urzędu zaświadczenia o zameldowaniu 
oraz 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, również do dnia 17 grudnia 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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WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 22 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

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

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Nr KW Położenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie

 w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena nieru-
chomości Wadium

Choczewo 513/1 0,0801 33565/5

Nieruchomość położona w miejscowości 
Choczewo przy ulicy Puckiej, przy blokach. 

Działka z jednej strony przylega do ulicy 
Puckiej. Kształt działki zbliżony do prostokąta. 

Działka nieuzbrojona, uzbrojenie w pobliżu; 
sieć en. el., wody, kanalizacji sanitarnej. 
Przy granicy biegnie linia energetyczna 

napowietrzna niskiego napięcia.

Dla działki została 
wydana decyzja AB-

7331/51/08 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz 

z urządzeniami budowlanymi.

75.000 zł

+ VAT
8.000 zł

Choczewo 513/3 0,0776 33565/5

Nieruchomość położona w miejscowości 
Choczewo przy ulicy Puckiej, przy blokach. 

Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka 
nieuzbrojona, uzbrojenie w pobliżu; sieć en. 
el., wody, kanalizacji sanitarnej. Przy granicy 

biegnie linia energetyczna napowietrzna 
niskiego napięcia.

Dla działki została 
wydana decyzja AB-

7331/50/08 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz 

z urządzeniami budowlanymi.

 75.000 zł

+ VAT
7.000 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 17 grudnia 2010 roku w sekretariacie urzędu zaświadczenia o zameldowaniu 
oraz 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, również do dnia 17 grudnia 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.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 22 grudnia 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo 

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

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Nr KW Położenie działki i opis nieruchomości
Przeznaczenie

 w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena nieru-
chomości Wadium

Kurowo 56/6 0,1494 53315/4

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości 
Choczewko, przy drodze Choczewo-Sasino, 
zabudowana budynkiem użytkowym ujęcia 

wody o powierzchni użytkowej 18 m2. Działka 
uzbrojona – sieć en. el., telefon, ujęcie wody wraz 

z urządzeniami. Działka częściowo ogrodzona.
Budynek parterowy o konstrukcji murowanej, 

wyposażony w instalację elektryczną. W budynku 
urządzenia – hydrofor, połączenie ze studnią.
Część działki o powierzchni 10 m2 objęta jest 

umową dzierżawy. Konieczny jest wpis służebności 
gruntowej przejazdu i przechodu polegającej 

na prawie dostępu do punktu ujęcia wody.

Brak aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego. Do dnia 
31.12.2002 r. teren miał 

następujące przeznaczenie: 
„Istniejąca baza produkcyjna 

SHR-u w Choczewku. Na terenie 
bazy znajduje się park dobrze 

utrzymany oraz dwór w dobrym 
stanie technicznym.”

60.000 zł

+ VAT
6.000 zł

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 17 grudnia 2010 roku w sekretariacie urzędu zaświadczenia o zameldowaniu 
oraz 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, również do dnia 17 grudnia 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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Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Pomorska Izba Rzemie�lnicza Ma�ych i �rednich Przedsi�biorstw w Gda�sku  
Powiatowy Cech Rzemios� Mi�P w Wejherowie 
ul. Gen. Józefa Hallera 18; 84-200 Wejherowo 
tel. 058 677 08 31    fax. 058 677 08 30  
email: wejherowo@pomorskaizba.com.pl 
a.piotrowska@pomorskaizba.com.pl 

WICEMARSZAŁEK SEJMU RP PANI EWA KIERZKOWSKA WICEMARSZAŁEK SEJMU RP PANI EWA KIERZKOWSKA 
Z WIZYTĄ W NASZEJ GMINIEZ WIZYTĄ W NASZEJ GMINIE

Trzeciego listopada b.r. po raz 
pierwszy odwiedziła naszą gmi-

nę pani Wicemarszałek Sejmu RP Ewa 
Kierzkowska. Uczestniczyła w spotkaniu 
pt. „Regionalizm i Agroturystyka”, której 
gospodarzami byli: Wójt Gminy Choczewo 
pan Jacek Michałowski, Wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Wejherowskiego 
– Dyrektor Terenowego Oddziału ARiMR 
w Gdyni pani Stanisława Bujanowicz 
i Prezes Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego pani Aleksandra Gaw-
ryszewska. Spotkanie odbyło się w Go-
spodarstwie Agroturystycznym „Jędruś” 
w Słajszewie, a uczestniczyli w nim m.in. 
Dyrektor Oddziału ANR w Gdańsku pan 
Radosław Szatkowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo pan Henryk Do-
maros, Zastępca Wójta Gminy Choczewo 
pan Kazimierz Kowalewski, Zastępca 
Wójta Gminy Szemud pan Krzysztof 
Brzezicki, pan Aleksander Skotarczak, 
pan Andrzej Kalinowski oraz przedsta-
wiciele kół gospodyń wiejskich z terenu 
Powiatu Wejherowskiego i członkowie 
Choczewskiego Stowarzyszenia Tury-
stycznego. Konferencja rozpoczęła się 
prezentacją pt. „Czynniki warunkujące 
rozwój agroturystyki w Powiecie Wejhe-
rowskim na przykładzie Gminy Chocze-
wo”, przygotowaną przez panią Genowefę 

Błahuszewską – Doradcę PODR Gdańsk, 
podczas której przypomniana została de-
fi nicja agroturystyki – jest to świadczenie 
usług turystycznych przez czynne gospo-
darstwa rolne, obejmujące wynajem do 5 
pokoi w budynku zamieszkałym przez 
gospodarzy oraz wyżywienie i możliwość 
uczestniczenia przez turystów w pracach 
gospodarskich.

Wicemarszałek Sejmu pani Ewa 
Kierzkowska, dziękując za zaproszenie 

podkreśliła, że to właśnie gospodynie 
wiejskie utrwalają polską tradycję i kultu-
rę, co jest niezwykle cenne dla następnych 
pokoleń. W życiu ważna jest różnorodność, 
należy więc podkreślać swój regionalizm 
– stroje, język, obyczaje, motywy archi-
tektoniczne.

Rozpoczynając dyskusję Wójt pan Ja-
cek Michałowski poruszył temat przepisów 
prawnych odnoszących się do zabytków 

ciąg dalszy na następnej stronie

 
Informujemy, �e dnia 23 listopada 2010 roku, 

w godz. 800 – 1400  w Urz�dzie Gminy Choczewo,  
mo�liwe b�dzie uzyskanie  wiadomo�ci z zakresu Funduszy 

Europejskich. Informacji udziela� b�dzie konsultant          
z Lokalnego Punktu Informacyjnego mieszcz	cego si�       

w Wejherowie, ul. Hallera 18. 
 
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

OFERUJE: 
� diagnoz� - dobór �ród�a dotacji unijnej�
� informacj��o�warunkach,�kryteriach�i�procedurach�

dofinansowania projektu, 
� dane�kontaktowe�do�instytucji,�które�zajmuj��si��priorytetem���

� � �������lub�dzia	aniem�wynikaj�cym��z�diagnozy�

Dane�teleadresowe:�

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Pomorska Izba Rzemie�lnicza Ma�ych i �rednich Przedsi�biorstw  w Gda�sku  
Powiatowy Cech Rzemios� Mi�P w Wejherowie 
ul. Gen. Józefa Hallera 18; 84-200 Wejherowo, tel. 058 677 08 31, fax. 058 677 08 30  
email: wejherowo@pomorskaizba.com.pl; a.piotrowska@pomorskaizba.com.pl 
e.dyczynska@pomorskaizba.com.pl; j.wielewicka@pomorskaizba.com.pl 
k.seroczynski@pomorskaizba.com.pl 
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wpisanych do rejestru zabytków. Z chwilą, gdy właściciel obiektu 
zabytkowego zamierza odnowić taki obiekt i zgłasza się do Kon-
serwatora Zabytków celem dokonania niezbędnych uzgodnień, 
napotyka na szereg warunków znacząco podrażających koszty, 
którym inwestor niejednokrotnie nie jest w stanie sprostać. Jed-
nocześnie Konserwator Zabytków nie dofi nansowuje tych działań 
z powodu braku środków. Natomiast pani Prezes Aleksandra 
Gawryszewska zwróciła uwagę na fakt, iż każdy, kto na wsi 
wynajmuje jakiś domek lub miejsca noclegowe, posługuje się 
hasłem: „agroturystyka”, choć nazwa ta jest zastrzeżona wyłącznie 
dla gospodarstw rolnych, wynajmujących do 5 pokoi w budynku 
zamieszkałym przez gospodarza. Skierowała pytanie – kto powi-
nien przestrzegać i egzekwować przepisy w tym zakresie? Polska 
Federacja Turystyki Wiejskiej próbuje upominać się o prawa 
agrokwaterodawców, ale praktycznie bez skutku. Z kolei pani 
Katarzyna Zacharewicz wyraziła opinię, iż bardziej tolerancyjne 
powinny być przepisy w zakresie produkowania i sprzedawania 
żywności przez gospodarstwa agroturystyczne – jest to żywność 
oparta na produktach własnych danego gospodarstwa, ekolo-
giczna i zdrowa. W innych krajach UE przepisy w tym zakresie 
są o wiele mniej rygorystyczne. Zwróciła się z prośbą, by skrócić 
czas oczekiwania na wpis produktu na Listę Produktów Trady-
cyjnych i Regionalnych Ministerstwa Rolnictwa. Wpis powinien 
być również opatrzony nazwiskiem wnioskodawcy. Zaapelowała 
także, by chronić prawem logo agroturystyki, nadużywane obecnie 
przez osoby nieuprawnione. Zwróciła również uwagę na fakt, iż 
w zależności od okoliczności ustalany jest dochód z gospodarstwa 
i zawsze jest to obliczane w sposób niekorzystny dla rolnika. 
Rolnik pozbawiony jest również wielu przywilejów, z których 
korzystają osoby zatrudnione poza rolnictwem, np. nie otrzymują 
zasiłku rodzinnego. W krajach zachodnich rolnik, gdy choruje, 
otrzymuje ludzi do pomocy, natomiast w Polsce otrzymuje za-
siłek chorobowy w wysokości 10 zł dziennie. Nie stać go więc 
na wynajęcie pomocników. Mimo choroby nadal sam pracuje 
w gospodarstwie.

Pani Alicja Kowzan zwróciła się do pani Marszałek Sejmu 
z prośbą o stworzenie warunków, zachęcających młode osoby 
do osiedlania się na wsi. Należałoby wprowadzić mniej wyma-
gające przepisy regulujące kwestię nabywania gruntów rolnych 
od Agencji Nieruchomości Rolnych. Odniosła się także do tematu 
ubezpieczeń rolniczych. Z kolei pani Halina Łuc przypomniała, 
że pierwsze gospodarstwa agroturystyczne zaczęły powstawać kil-
kanaście lat temu i jest w tym duża zasługa pracowników Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Agroturystyka miała być dodatkowym, 
a nie głównym, źródłem dochodu dla rolnika. Z perspektywy cza-

su okazało się, że agroturystyka to kolejne źródło zarobkowania 
ludzi, którzy tej nazwy używają bezprawnie i nie będąc rolnikami 
– staje się to dla nich jedyne źródło dochodu. Ważne, by władze 
naszego kraju zdały sobie sprawę z obecnej sytuacji. Pani Ha-
lina zwróciła również uwagę na fakt, iż to właśnie gospodynie 
wiejskie kultywują regionalne tradycje kulinarne, czynią starania 
o uzyskanie wpisu na listę potraw tradycyjnych i regionalnych, 
natomiast w mediach gotowaniem i pieczeniem zajmują się różne 
osoby, tylko nie właśnie gospodynie. Wypowiedzi te spotkały się 
z poparciem ze strony pani Wicemarszałek, która jednocześnie 
obiecała uczulić Ministra Rolnictwa na kwestię zapewnienia 
„praw autorskich”. Pani Ewa Kierzkowska odniosła się również 
do obecnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników 
i do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującego prze-
prowadzenie reformy ubezpieczeń rolniczych, na co rząd ma 15 
miesięcy. Dlatego też Pani Wicemarszałek, pełniąca jednocześnie 
funkcję Wiceprezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIZYTA WICEMARSZA£EK SEJMU...
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zaapelowała o wsparcie tej partii w ne-
gocjacjach z koalicjantem, który nie jest 
zainteresowany dalszym funkcjonowaniem 
KRUS. Wbrew wszechobecnym, mylnym 
opiniom, system rolniczego ubezpieczenia 
społecznego jest oszczędny, a obsługujący 
go ludzie – kompetentni.

Dyrektor ARiMR pani Stanisława 
Bujanowicz zachęcała do korzystania 
z funduszy unijnych – jest wiele form 
pomocy dla osób związanych z rolnic-

srebrną monetę – 70 Stilo oraz materiały 
promocyjne.

Po zakończeniu spotkania pt. Regiona-
lizm i Agroturystyka” odbyło się spotkanie 
członków Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego, podczas którego przedys-
kutowane zostały plany w zakresie wyda-
nia materiałów promocyjnych. Przekazana 
została informacja o złożonych wnioskach 
unijnych, w których Stowarzyszenie jest 
benefi cjentem lub partnerem projektu oraz 
ustalono także termin i miejsce spotkania 
wigilijnego.

twem, zaprosiła więc do odwiedzania 
biur ARiMR w Gdyni i w Wejherowie. 
Zaproponowała zorganizowanie wyjazdu 
członków Choczewskiego Stowarzyszenia 
do sejmu. Napięty harmonogram spotkań, 
ograniczył czas spotkania w naszej gminie 
do 2 godzin. Pani Wicemarszałek Sejmu, 
która jeszcze raz podziękowała za cieka-
wą dyskusję, udała się w dalszą podróż, 
a na pamiątkę pobytu w naszej gminie 
pani Wicemarszałek Ewa Kierzkowska 
otrzymała od Wójta Jacka Michałowskiego 
tabliczkę okolicznościową z dedykacją, 

SPOTKANIESPOTKANIE
BIZNESOWEBIZNESOWE

9 listopada br., w Ośrodku Do-
skonalenia Kadr SW „Relaks” 

w Zwartowie, odbyło się spotkanie sekto-
ra prywatnego z samorządem lokalnym. 
Na zaproszenie Wójta Gminy Choczewo, 
pana Jacka Michałowskiego, przybyło 
kilkudziesięciu miejscowych przedsię-
biorców, którzy zarówno poprzez swą 
pracę, jak i hojność, współtworzą oblicze 
naszej gminy. Składając podziękowania 
za dotychczasową pomoc i wsparcie, pan 
Wójt podkreślił, iż to właśnie dzięki wspól-
nym inicjatywom Gmina Choczewo jest 
miejscem, do którego chcą wracać ludzie 
i które ma znaczący potencjał do dalszego 
rozwoju.

I tak, szczególne podziękowania pan 
Wójt skierował na wstępie do wszystkich, 
którzy udzielili wsparcia przy organizacji 
Gminnego Święta Plonów w Choczewie. 
To bowiem dzięki zaangażowaniu przed-
stawicieli sektora prywatnego, uroczy-
stości dożynkowe w naszej gminie z każ-
dym rokiem są coraz lepsze. Tegoroczne 
były szczególne nie tylko ze względu 
na odsłonięcie pamiątkowej tablicy, czy 
poświęcenie fi gury św. Huberta, ale także 
dzięki zaproszonym gościom, a przede 
wszystkim delegacji z zaprzyjaźnionej, 
norweskiej Gminy Sømna. I w tym przy-
padku, bez pomocy mieszkańców naszej 
gminy, ta wrześniowa wizyta z pewnością 
nie byłaby tak udana. Pan Wójt przekazał 

więc wyrazy wdzięczności wszystkim tym, 
którzy zaangażowali się w organizację 
pobytu naszych gości i sprawili, iż czas 
spędzony przez nich na choczewskiej 
ziemi, z pewnością na długo pozostanie 
w ich pamięci.

Po raz kolejny pan Wójt podzięko-
wał również za hojność przedstawicieli 
sektora prywatnego w dofinansowaniu 
Klubu Amazonek, działającego przy Szpi-
talu Specjalistycznym w Wejherowie oraz 
na rzecz LIONS AMBER CLUB, który 
rokrocznie przeprowadza w Choczewie 
badania mammograficzne, w ramach 
programu profi laktyki chorób nowotwo-
rowych u kobiet.

Korzystając z okazji, pan Wójt przeka-
zał także podziękowania od Wicemarsza-
łek Sejmu RP, pani Ewy Kierzkowskiej, 

dla wszystkich pań z Choczewskiego Sto-
warzyszenia Turystycznego, za serdeczne 
powitanie i przygotowanie poczęstunku 
w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Jędruś” w Słajszewie, w trakcie którego 
dyskutowano na temat funkcjonowania 
agroturystyki.

Podczas wtorkowego spotkania głos 
zabrał również p. Zbigniew Kołodziejski, 
kierownik ODK SW „Relaks” oraz główny 
promotor dzieła Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Gminie Choczewo. W imie-
niu własnym, pracowników ośrodka, jak 
i wszystkich dzieci do których ta pomoc 
dociera, złożył podziękowania tym, którzy 
przyczyniają się do gromadzenia z roku 
na rok coraz większych funduszy. Uroczy-
ste podziękowania w imieniu całego szta-

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIZYTA WICEMARSZA£EK SEJMU



Wieści Choczewskie Nr 11 (129)  LISTOPAD 2010 s. 23

bu, przekazał zwłaszcza na ręce obecnym 
na spotkaniu panom Waldemarowi Lange, 
Henrykowi Czaja oraz Eugeniuszowi Lan-
ga. Mając nadzieję, iż w kolejnych latach 
Orkiestra będzie grała równie głośno i sku-
tecznie, poprosił również o dalszą pomoc 
oraz wsparcie tej pięknej akcji.

W kolejnej części spotkania, pan Wójt 
zrelacjonował także pokrótce inwestycje, 
które w ostatnim czasie sfinalizowano 
w Gminie Choczewo, jak i te będące 
na ukończeniu. Po 4,5 roku batalii, polega-
jącej na przygotowaniu odpowiedniej do-
kumentacji, projektów i przeprowadzeniu 
postępowań przetargowych, przebudowano 
ulicę Morską w Sasinie oraz drogę na Stilo. 
W październiku zakończono z sukcesem 
prace na ulicy Kościuszki w Choczewie, 
a wkrótce dokończone zostaną prace przy 

Centrum Informacji Turystycznej i Kultu-
ralnej, które posłuży za miejsce szkoleń, 
wystaw, jak i spotkań Choczewskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego. Ze wzglę-
du na podmokły teren, wciąż trwają prace 
przy przebudowie oczyszczalni ścieków 
w Choczewie, a w przygotowaniu jest już 
nowa inwestycja, polegająca na budowie 
oczyszczalni w pasie nadmorskim.

Przy okazji pan Wójt nadmienił, iż 
na przeprowadzenie jakichkolwiek inwe-
stycji współfinansowanych przez Unię 
Europejską, każda gmina musi posiadać 
wkład własny, który niejednokrotnie wy-
nosi aż 50%. Przy tak dużych inwestycjach, 
jakie realizowane były w ostatnim czasie 
na naszym terenie, chodzi tu nawet o kwo-
ty sięgające milionów złotych.

Na koniec, pan Wójt jeszcze raz 
podziękował wszystkim gościom za przy-
bycie oraz za dotychczasową współpracę 
na linii sektor prywatny-samorząd. Wyraził 

także nadzieję na pomoc w tym zakresie 
również i w kolejnych latach, aby dobro 
gminy było celem nadrzędnym.

W dniu 31 października 2010 roku w Gminie 
Choczewo zakończony został powszechny 

Spis Rolny (PSR 2010)
SZANOWNI PAŃSTWO

Przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2010 był nowym etapem w rozwoju polskiej 
statystki publicznej, jakim było prowadzenie badań statystycznych przy wykorzystaniu no-
woczesnych technologii informatycznych poprzez elektroniczne rejestratory danych, które 

zapewniły bezpieczeństwo zebranych infor-
macji. Skrócony został czas udziału w bada-
niu poświęcony przez respondentów.

Realizacja spisu rolnego dla organu 
samorządowego, służb statystyki publicz-
nej i organów administracji był zadaniem 
trudnym i odpowiedzialnym, wymagającym 
zaangażowania na obszarze kraju w prace 
spisowe tysięcy osób.

Aby przeprowadzony Powszechny Spis 
Rolny przyniósł oczekiwany efekt, spis mu-
siał być kompletny, co oznaczało, że spisane 
powinny być wszystkie z 222 gospodarstw 
rolnych z terenu Gminy Choczewo. Zadanie 
to w okresie od 01.09 do 22.10.2010 zostało 
w pełni zrealizowane.

Jako Gminny Komisarz Spisowy ser-
decznie dziękuję rolnikom i użytkownikom 
gospodarstw rolnych za pełny udział w spi-
sie.

Dziękuję szczególnie Paniom – rachmi-
strzom spisowym za prace w terenie i oso-
biste zaangażowanie się w szkoleniach, ob-
chodzie przedspisowym i przeprowadzeniu 
Powszechnego Spisu Rolnego na terenie 
Gminy Choczewo.

ciąg dalszy na następnej stronie
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Natomiast w imieniu Pań rachmistrzów 
dziękuję rolnikom i użytkownikom gospo-
darstw rolnych oraz wszystkim respon-
dentom za zaufanie i życzliwość, jakim 
je obdarzyliście przy przekazywaniu danych 
o swych gospodarstwach.

Dziękuję pracownikom Gminnego Biura 
Spisowego, pracownikom Urzędu Gminy 
za zrozumienie i pomoc w przygotowaniu 
procedury spisu rozpoczętej od weryfi ka-
cji gospodarstw rolnych, poprzez obchód 
przedspisowy i powszechny spis rolny.

Dzięki Państwa pomocy przy realizacji 
spisu, przekazane dane pozwolą uzyskać 
pełną wiedzę o rolnictwie polskim, a jego 
wyniki na wykorzystanie do planowania 
polityki rolnej naszego państwa oraz 

do efektywnego zarządzania rolnictwem na naszym szczeblu lokalnym. Jestem przekonany, 
że pozyskane dane będą sprzyjać rozwojowi wsi polskiej i polskiego rolnictwa.

Z poważaniem Gminny Komisarz Spisowy
Jacek Michałowski Wójt Gminy Choczewo

ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE 
I PRZECIWDZIAŁANIE ICH SKUTKOMI PRZECIWDZIAŁANIE ICH SKUTKOM

W miesi	cu sierpniu rozpocz�to przebudow� radiowego systemu selektywnego alarmowania 
jednostek Ochotniczych Stra�y Po�arnych Gminy Choczewo. 

 
Etapem pierwszym tej przebudowy, na istniej�cej sieci selektywnego alarmowania, by�o wyposa�enie 
Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Choczewie w stacj� obiektow� DSP-52BS, przeznaczon� do natychmiastowego, 
zdalnego radiowego uruchamiania syreny alarmowej  z równoczesnym indywidualnym powiadamianiem 
stra�aków – ratowników OSP o zdarzeniu przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) którego siedziba 
znajduje si� w Komendzie Powiatowej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Wejherowie po zg�oszeniu na numer 
telefonu 998 informacji  o zdarzeniu (po�ar, wypadek drogowy lub inne miejscowe zagro�enie).  

System dzia�a tak, �e dy�urny CPR po przyj�ciu informacji kieruje natychmiast w rejon zdarzenia niezb�dne si�y 
i �rodki ratownicze. Radiowy system bezpo�redniego powiadamiania i alarmowanie skraca czas przybycia 
ratowników do jednostek Ochotniczej Stra�y Po�arnej,  skraca si� tym samym czas dojazdu ratowników  
i ratowniczych pojazdów po�arniczych w rejon zdarzenia, skraca si� czas od alarmowania do rozpocz�cia 
bezpo�rednich dzia�a� ratowniczych.  

Stacja obiektowa 
DSP-52BS Syrena alarmowa w OSP Choczewo jest wyposa�ona w urz�dzenie 

steruj�ce, tzw. Stacj� obiektow	 DSP-52BS, czujnik faz DKF 
i anten�. Te trzy elementy stanowi� podstaw� uruchamiania syreny 
sterowanej drog� radiow�. 

Na stanowisku dyspozytorskim CPR Pa�stwowej Stra�y Po�arnej  
znajduje si� Stacja bazowa DSP-15SP, (docelowo w systemie 
hierarchicznym Obrony Cywilnej: powiatowa DSP-15P/OC lub 
gminna DSP-15G/OC) umo�liwiaj�ca selektywne alarmowanie 
jednostek OSP i podmiotów ratowniczych wspó�dzia�aj�cych na 
terenie powiatu. 

W tym celu w Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Choczewie zamontowano terminal DTG – 53 do indywidualnego 
powiadamiania ratowników OSP. 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPIS ROLNY



Wieści Choczewskie Nr 11 (129)  LISTOPAD 2010 s. 25

 

Podstawowym zadaniem Terminala DTG-53 wspó�pracuj�cego ze Stacj	 
Obiektow	 DSP-52 BS pracuj�c� w systemie jest indywidualne 
powiadamianie stra�aków OSP Choczewo o zaistnia�ym zdarzeniu, 
poprzez ich w�asne telefony komórkowe. Powiadamianie odbywa si� przy 
pomocy wiadomo�ci tekstowych SMS lub wiadomo�ci tekstowych 
ukazuj�cych si� bezpo�rednio na wy�wietlaczu telefonu komórkowego 
stra�aka – ratownika OSP Choczewo 

Dodatkowo osoby funkcyjne jednostki Operacyjno- Technicznej (JOT II) OSP w Choczewie wyposa�eni s� w: 

 

Radiowy Indywidualny System Przywo�awczy,  odbiornik indywidualny 
DSP-93S PAGER s�u��cy do powiadamiania osób, funkcyjnych OSP 
przemieszczaj�cych si� po terenie Gminy (s�u�ba w OSP jest  s�u�b� 
ochotnicz�. W jednostkach OSP nie ma dy�urów – zmian i s�u�b). Osoby 
wyposa�one w PAGER s� powiadamiane o konieczno�ci zg�oszenia si� 
natychmiast w stra�nicy OSP w Choczewie ul. �wierkowa 8 lub o pilnej 
potrzebie skontaktowania si� z dyspozytorem CPR Pa	stwowej Stra�y 
Po�arnej Wejherowie 

Na bazie syreny po�arniczej z So�ectwa Go�ci�cino zainstalowano instalacj� systemu DSP w jednostce OSP w 
S�ajszewie (dysponuj�cej pojazdem po�arniczym GBA STAR P-244) wyposa�aj�c jednostk� w radiowy system 
selektywnego alarmowania poprzez stacj� obiektow� DSP-50, czujnik faz DKF i anten� 

 

 

Remiza OSP w S�ajszewie 

Syrena po�arnicza z So�ectwa Go�ci�cino                    
z zainstalowan� anten� do radiowego systemu 
selektywnego alarmowania OSP 

W tym miejscu nale�y wspomnie�, �e zadania zrealizowane w Ochotniczych Stra�ach Po�arnych w Cho- 
czewie i S�ajszewie s� kolejnym etapem zako�czonego w 2008 roku powiatowego projektu pn. „Zintegrowany 
System Ratowniczy Wspomagania Dzia�a� Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”, którego Gmina 
Choczewo by�a beneficjentem. W ramach projektu w Urz�dzie Gminy Choczewo zosta� zainstalowany system 
powszechnego ostrzegania i alarmowania mieszka�ców Gminy oraz alarmowania gminnych podmiotów 
ratowniczych. W sk�ad systemu wchodz� m.in. syrena DSE 900/S, blok steruj�cy, manipulator DMS-21, 
radiotelefony stacjonarne i nasobne Motorola GM-360 i GP-360 

 
 

Syrena DSE 900/S Blok steruj�cy syren� DSE 900/S 
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Radiotelefony MOTOROLA GM-360 i GP-360 Manipulator  DMS-21 

Prezentowany zestaw urz�dze� wraz z radiotelefonami MOTOROLA GM 360 i GP 360, z niezale�n� sieci� 
awaryjnego zasilania w energi� elektryczn�, ��czno�� telefoniczn� i radiow� kompatybiln� z podmiotami 
wspó�dzia�aj�cymi (tj. PSP, OSP, POLICJA, Pogotowie, Stra� Gminna) znajduje si� w pokoju Nr 8 Urz�du 
Gminy, który na wypadek wyst�pienia zdarze� nadzwyczajnych powszechnie zwanych kryzysowymi zamienia 
si� w tzw. „Pokój dyspozytorski GCZK”, wspomagaj�cy prac� wymienionych wcze�niej s�u�b i si� ratow-
niczych, porz�dkowych, gminnej s�u�by zdrowia i opieki spo�ecznej oraz przekazywania decyzji Wójta Gminy 
do realizacji podczas likwidacji/usuwania skutków nadzwyczajnych zagro�e� dla ludzi lub �rodowiska 
naturalnego. 

 

Pokój dyspozytorski 
Gminnego Centrum 
Zarz	dzania Kryzysowego 
(GCZK) 

wyposa�ony w stanowisko 
komputerowe, telefony, 
radiotelefony GM-360 i GP-360, 
manipulator DMS-21 do 
sterowania syren� DSE 900/S, 
niezale�ne zasilanie w energie 
elektryczn�   

� �
Syrena DSE 900/S wyposa�ona w blok steruj�cy i tzw. Manipulator DMS 21 który jest wyposa�ony  
w wy�wietlacz alfanumeryczny, wy�wietlaj�cy informacje o zasilaniu syreny. 
DMS-21 pozwala na w��czanie syreny DSE 900/S i 8 ró�nych sygna�ów o zagro�eniach, alarmów  
i komunikatów g�osowych oraz przekazywanie przez mikrofon na �ywo. 
 Syrena DSE 900/S generuje wszystkie alarmy Pa	stwowej Stra�y Po�arnej /Obrony Cywilnej oraz 
umo�liwiaj� przekazywanie komunikatów g�osowych w czasie rzeczywistym zdalnie ze stanowiska CPR oraz 
lokalnie z mikrofonu. Dodatkowo syreny DSE oferuj� mo�liwo�
 rozg�aszania dowolnych komunikatów 
d�wi�kowych zapisanych w pami�ci w postaci plików wav. 
Miar� efektywno�ci syreny elektronicznej jest poziom nat��enia d�wi�ku dla syreny DSE-900 S warto�
 
nat��enia d�wi�ku wynosi 112 dB w odleg�o�ci 30 m od syreny. Gdy zwi�ksza si� moc wyj�ciowa syreny, 
ro�nie warto�
 nat��enia d�wi�ku. 
Syrena wyposa�ona w g�o�niki szczelinowe które mo�na rozstawi
 w taki sposób, aby uzyska
 po��dan� 
charakterystyk� kierunkow� d�wi�ku, wówczas jego nat��enie w wybranym kierunku jest znacznie wi�ksze 
ni� w innym. 

 

              



Wieści Choczewskie Nr 11 (129)  LISTOPAD 2010 s. 27

Nasilaj�ce si� wokó� nas  zjawiska nienaturalnego zachowywania si�  si� przyrody wymuszaj� potrzeb� two-
rzenia w powiatach i gminach Powszechnego Zintegrowanego Systemu Ostrzegania, Alarmowania  
i Ochrony Ludno�ci poprzez indywidualny system powiadamiania kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, jednostek wspó�dzia�aj�cych, zak�adów pracy, so�ectw. W Gminie Choczewo pocz�tki systemu 
istniej�, a System jest gotowy do dalszej rozbudowy 

Korzystaj	c z okazji informujemy i przypominamy 

Jak zachowa� si� w razie po�aru lub innego zagro�enia 
W przypadku powstania po�aru wszyscy zobowi�zani s� podj�� dzia�ania w celu 
jego likwidacji: 

Telefoniczne alarmowanie nale�y wykona� w nast�puj�cy sposób -  
po wybraniu numeru alarmowego stra�y po�arnej 998 lub 112 i zg�oszeniu si� 
dy�urnego spokojnie i wyra�nie poda�: 

� zaalarmowa� niezw�ocznie, przy u�yciu wszystkich dost�pnych �rodków 
osoby b�d�ce w strefie zagro�enia, 

� wezwa� stra� po�arn�. 

� swoje imi� i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja 
o zdarzeniu, 

� adres i nazw� obiektu, w którym dosz�o do zdarzenia, 
� co si� pali lub rodzaj innego zagro�enia, 
� czy wyst�puje zagro�enie dla �ycia i zdrowia ludzkiego, 
� przyjmuj�cy mo�e za��da� dodatkowych informacji, które w miar� 

mo�liwo�ci nale�y poda�, 
� po podaniu informacji nie odk�ada� s�uchawki do chwili potwierdzenia 

przyj�cia zg�oszenia. Przyjmuj�cy mo�e dokona� potwierdzenia zg�oszenia 
poprzez oddzwonienie.

SOŁECTWO STARBIENINO 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach 24 i 25 września b.r. 
przeprowadzona została na 

terenie Gminy Choczewo, Gminy Gnie-
wino i Gminy Krokowa zbiórka żywno-

ECTWO STARBIENINO 

WIEŚCI WIEŚCI 
Z SOŁECTWZ SOŁECTW

ści. Łącznie zebrano 430 kg najbardziej 
niezbędnych artykułów żywnościowych 
takich, jak: cukier, mąka, ryż, konserwy, 
olej, dżemy, makarony. Zbiórka przepro-
wadzona pod patronatem Banku Żywności 
w Słupsku przez wolontariuszy z naszej 
gminy. Zebrane dary zostaną rozdyspono-
wane pomiędzy najbardziej potrzebujących 
z w/w gmin. Następna zbiórka zaplanowa-
na została na 3, 4 i 5 grudnia b.r. Wolon-
tariusze oczekiwać będą przed większymi 
placówkami handlowymi, natomiast w 
pozostałych sklepach umieszczone zostaną 
kosze na żywność.

W imieniu Banku Żywności w Słupsku 
Koło Gospodyń Wiejskich w Starbieninie 
składa serdeczne podziękowania:
- darczyńcom - za podarowaną żywność,
- właścicielom placówek handlowych - za 

umożliwienie przeprowadzenia zbiórki,
oraz wolontariuszom: Annie Minga, 

Mateuszowi Bruhn, Paulinie Minga, Alek-
sandrze Minga, Agnieszce Wesołowskiej,  
Agnieszce Minga, Weronice Blok, Agacie 
Bielickiej, Piotrowi Krukowskiemu, Pauli-
nie Krampikowskiej i Ninie oraz członkom 
Koła Gospodyń Wiejskich.

Aniela Siemczuk

Krzysztof Cudnik 

WIEŚCI Z SOŁECTWA
ZWARTÓWKO

Zgodnie z wolą mieszkańców 
tegoroczny Fundusz Sołectwa 

Zwartówko przeznaczony został na bu-
dowę chodnika w Zwartowie oraz placu 
zabaw w Zwartówku. W Zwartowie nowy 
chodnik ułożony został na odcinku 252 mb. 

Całkowity koszt tej inwestycji to przeszło 
47 000 zł, z czego ze środków sołeckich 
wydatkowano 10 500 zł, natomiast pozo-
stała kwota sfi nansowana została ze środ-
ków inwestycyjnych budżetu Gminy 
Choczewo. Natomiast w październiku b.r. 
dzięki staraniom sołtysa pana Henryka 
Bemowskiego przygotowane zostało 
miejsce pod plac zabaw w Zwartówku. 

Cześć działki, sąsiadującej ze zbiornikiem 
przeciwpożarowym została oczyszczona 
z zadrzewień. Wykarczowane zostały 
wszystkie pnie i korzenie, nawieziony 
został piach celem wyrównania terenu, 
a następnie w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa przyszłym użytkownikom placu 

ciąg dalszy na następnej stronie
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zabaw, wykonane zostało ogrodzenie 
z siatki ocynkowanej oraz furtka. W dru-
giej połowie października zamontowane 
zostały pierwsze elementy planu zabaw: 
huśtawka, drabinka pozioma, zestaw zaba-
wowy, składający się m.in. ze zjeżdżalni, 
pochylni i ruchomej kładki oraz ławka 

i tablica z regulaminem. Kolejne elementy 
zabawowe posadowione zostaną na wiosnę 
2011 roku.

W imieniu Rady Sołeckiej oraz wła-
snym składam serdeczne podziękowania 
panom: Jackowi, Mateuszowi i Marcino-
wi Michałowskim za nieodpłatne udostęp-
nienie sprzętu i wsparcie udzielone przy 
wykonywaniu prac ziemnych niezbędnych 

do przygotowania terenu na potrzeby pla-
cu zabaw. Bezinteresowna pomoc w/w pa-
nów umożliwiła zaoszczędzenie środków 
fi nansowych i przeznaczenie ich bezpo-
średnio na zakup elementów wyposażenia 
placu zabaw. Dziękuję również pozostałym 
osobom, dzięki którym powstało miejsce 
rekreacji dla najmłodszych mieszkańców 
naszego sołectwa

Sołtys Henryk Bemowski

działalność naszego klubu. Członkowie 
Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych 
w Choczewie serdecznie dziękują wła-
dzom Gminy Choczewo, a szczególnie 
panu Wójtowi Jackowi Michałowskiemu 
i życzą sukcesu w nadchodzących wybo-
rach samorządowych.

Zapisy do klubu przyjmuje
 Prezes Klubu pan Grzegorz Kozłowski.
 Sklep „Hobby”
 ul. Pierwszych Osadników 37A, 
 w godz. 8–14; Tel. 506 021 536

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBUZ DZIAŁALNOŚCI KLUBU
HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCHHODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

Dla nas, hodowców gołębi, sezon lotowy 2010r. dobiega końca. Gołębie przecho-
dzą okres pierzenia, karma musi być więc jakościowo dobra i bogata w białko. 

Rok 2010 był dla nas rokiem przełomowym, gdyż wystąpiliśmy ze struktur PZHGP 
i zawiązaliśmy na terenie Gminy Choczewo Klub Hodowców Gołębi Pocztowych. 
Jesteśmy w pełni autonomicznym klubem, niezależnym od struktur PZHGP. Początek 
sezonu nie był łatwy, było nas czternastu członków i mieliśmy problemy z placem oraz 
siedzibą klubu. Obecnie klub nasz liczy 29-ciu członków, w tym 5-ciu hodowców gołębi 
ozdobnych. Współpracujemy z podobnym klubem w Mostach koło Lęborka. Chodzi 
głównie o obniżenie kosztów transportu gołębi na loty. Problem placu, energii elek-
trycznej i formalności z tym związane zostały pozytywnie rozwiązane dzięki pomocy 
władz Gminy Choczewo. Szczególnie w udzielenie nam pomocy zaangażował się Wójt 
Gminy Choczewo Jacek Michałowski. To dzięki niemu mamy plac, energię elektryczną 
oraz obietnicę dalszej pomocy i współpracy władz gminy z naszym klubem. Dzięki tej 
współpracy choczewski klub rozwija się prężnie. Miało miejsce uroczyste zakończe-
nie lotów, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród i pucharów. Oceniając obecne 
zaangażowanie dla naszych spraw i problemów, możemy być pewni o rozwój i prężną 

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W CHOCZEWIEPUBLICZNEJ W CHOCZEWIE

GMINNY KONKURS FOTOGRA-
FICZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

7 października 2010 r. Wójt Gminy 
Choczewo Pan Jacek Michałowski 

wręczył nagrody laureatom Gminnego 
Konkursu Fotograficznego pt. “Gmina 
Choczewo w obiektywie”. Po części ofi -
cjalnej uczestnicy konkursu wymienili się 

doświadczeniami i udzielili sobie wzajem-
nie fachowych porad dotyczących dobrego 
fotografowania. Na spotkaniu ustalono 
temat kolejnego konkursu, do którego 
już dzisiaj serdecznie zachęcamy. Prace 
tegorocznych zwycięzców można obejrzeć 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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na wystawie fotograficznej w Gminnej 
Bibliotece, a oto oni:

I miejsce – Piotr Kanigowski
II miejsce – Agata Grzybek
III miejsce – Bartłomiej Nowak
Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Go-

mułkiewicz, Patryk Posański, Angelika 
Dettlaff i Mariola Świstowska.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI Z BIBLIOTEKI

GMINNY�KONKURS�FOTOGRAFICZNY�
�

„Cztery�pory�roku”�
�
1. Organizatorzy:��

� Wójt�Gminy�Choczewo�
� Gminna�Biblioteka�Publiczna�w�Choczewie�

2. Konkurs�jest�otwarty�dla�wszystkich�fotografuj�cych.�
3. Tematyka�fotografii:�dowolny�jeden�obiekt,�znajduj�cy�si��
������������na�terenie�Gminy�Choczewo,�sfotografowany�w�ka
d��por��roku.�
4. Ka
dy�z�autorów�mo
e�nades	a��4�fotografie,�po�jednej�na�ka
d��por���
������������roku.��
5. Technika�wykonania�dowolna.�
6. Format�zdj���nie�mniejszy�ni
�15�cm�x21�cm.�
7. Do�prac�nale
y�do	�czy��informacje:�imi��i�nazwisko,��
�����������adres�autora,�telefon�kontaktowy,�nazw��fotografowanego��
�����������obiektu.�
8. Z	o
one�prace�musz��by��wykonane�samodzielnie,�w�
adnej��
�����������cz��ci�nie�mog��by��plagiatem,�nie�mog��te
�narusza��praw��
�����������autorskich,�interesów�prawnych�i�materialnych�innych�osób.�
9. Zdj�cia�nale
y�dostarczy��do�dnia�30�wrze�nia�2011�roku��
�����������do�siedziby�Gminnej�Biblioteki�Publicznej�w�Choczewie.�
10. Oceny�fotografii�dokona�jury�powo	ane�przez��
�����������organizatorów.�
11. Laureaci�konkursu�zostan��powiadomieni�o�werdykcie�jury��
�����������i�zaproszeni�na�uroczyste�wr�czenie�nagród.��
12. Udzia	�w�konkursie�jest�jednoznaczny�z�nieodp	atnym��
�����������udzieleniem�prawa�do�nieodp	atnego�wykorzystywania�zdj����
�����������w�wystawie�fotograficznej,�publikacji�w�prasie�lokalnej.�
13. Udzia	�w�konkursie�jest�równoznaczny�z�wyra
eniem�przez�osoby��
�����������uczestnicz�ce�zgody�na�przetwarzanie�przez�organizatorów�ich�danych��
�����������osobowych�na�potrzeby�konkursu.��
�
����������Dodatkowych�informacji�udziela�Beata�uk�� Kierownik�Gminnej�Biblioteki�
Publicznej�w�Choczewie,�tel.�058�676�31�08�

WYSTAWA �OWIECKA 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Stefana �eromskiego w Choczewie 

zaprasza 
na wystaw� trofeów my�liwskich „Hubertus 2010” 

od 3.11.2010 r. do 20.12.2010 r. w godzinach pracy biblioteki. 
ciąg dalszy na następnej stronie

CZWARTKOWE SPOTKANIA 
LITERACKIE

Po raz trzeci w Gminnej Bibliote-
ce spotkali się miłośnicy poezji. 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Miło nam zaprosić pasjonatów fo-
tografowania na warsztaty, które popro-
wadzi Pan Piotr Kanigowski. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się w dniu 9.12.2010 r. 
o godz. 16. w czytelni Gminnej Bibliote-
ki Publicznej im. Stefana Żeromskiego 
w Choczewie

Wszystkich powitał Wójt Gminy Pan Jacek Michałowski, 
który serdecznie zachęcał do prezentacji własnej lub ulubionej 
poezji. Jak zwykle wiele pozytywnych emocji dostarczyła 
nam Pani Teresa Wierska, czytając wiersze. Mieliśmy również 
przyjemość wysłuchać Pani Genowefy Kramek i Pani Edyty 
Korth. W miłej atmosferze, przy blasku świec, dyskutowano 
o poezji Pani Zazy Wilczewskiej oraz o temacie kolejnego 
konkursu literackiego.

Dziękujemy przybyłym za ciekawie i miło spędzony czas. 
Zapraszamy wszystkich wrażliwych na piękno słowa pisanego 
do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach z poezją.
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
NAGRODZONE W RAMACH AKCJI „POŚLIJ

DOMESTOS DO PRZEDSZKOLA”

Samorządowe Przedszkole w Choczewie zajęło czoło-
we miejsce w ogólnopolskiej akcji „Poślij Domestos 

do przedszkola”. Ta akcja promocyjna trwała od kwietnia 
do czerwca b.r. a jej celem było wsparcie przedszkoli zestawami 
środków czystości marek Cif – Domestos. O przyznaniu nagrody 

decydowała liczba głosów oddanych na daną placówkę przez 
osoby, które nabyły produkty tej marki. W akcji udział wzięło 
4179 przedszkoli (ponad połowa przedszkoli w całym kraju), 
z czego nagrodzonych zostało 11. Uroczyste wręczenie „Certy-
fi katu Czystości Domestos” odbyło się w dniu 29 października 
b.r. w siedzibie naszej samorządowej placówki przedszkolnej 
w Choczewie. Wraz z certyfi katem Samorządowe Przedszkole 
otrzymało zestaw środków czystości o łącznej wartości 5 000 zł. 
Nagrodę, w imieniu organizatorów, wręczyły pani Dyrektor 
Bożenie Paździo, pani Anna Kostro-Wawrzyniak i pani Maria 
Gospodarska. W tym uroczystym wydarzeniu udział wzięli rodzice 
przedszkolaków oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Choczewo 
pan Jacek Michałowski, Przewodniczący Rady Gminy Chocze-
wo pan Henryk Domaros, Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
pan Andrzej Soboń i Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty 
pani Eugenia Grudzińska. Przedszkolaki przygotowały program 

ORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
AGRODZONE W RAMACH AKCJI POŚLIJ

Ą

SSAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

ciąg dalszy na następnej stronie

NASZA GMINA  CZYTA DZIECIOM

26.10.2010r. Wójt Gminy Pan 
Jacek Michałowski rozpoczął 

trzecią edycję projektu ”Nasza Gmina 
Czyta Dzieciom”. W spotkaniu wzięły 
udział dzieci z kl. I Szkoły Podstawowej 
w Choczewie.

Głośne czytanie połączone jest z warsz-
tatami plastycznymi, ruchowymi i kulinar-
nymi, a główne założenia projektu to:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- uwrażliwienie na piękno słowa czytanego
- rozwijanie wyobraźni i doskonalenie umiejętności manualnych
- budowanie więzi między dorosłymi i dziećmi.

Po zakończeniu czytania Pan Wójt obdarował dzieci słodyczami, a Pani Barbara 
Cholka przeprowadziła warsztaty plastyczne. Efektem twórczej pracy dzieci jest wystawa 
“Liściaki-cudaki”, którą każdy może podziwiać w czytelni Gminnej Biblioteki. Program 
projektu przeznaczony jest dla klas z nauczania zintegrowanego. Głośne czytanie dzie-
ciom jest  PROSTE, BEZPŁATNE I DZIECI JE UWIELBIAJĄ. 

   - 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI Z BIBLIOTEKI



Wieści Choczewskie Nr 11 (129)  LISTOPAD 2010 s. 31

artystyczny – m.in. zaprezentowały taniec chorwacki, a następ-
nie na sale weszły dwie, niezwykłych rozmiarów bakterie, które 
prowadziły, entuzjastycznie przyjęty przez dzieci konkurs z nagro-
dami. Zabawę zakończyło wspólne zdjęcie dzieci i organizatorów 

konkursu. Każdy przedszkolak otrzymał w prezencie książeczkę 
pt. „Te okropne bakterie”. Gratulujemy sukcesu!

Przypomnijmy, iż Samorządowe Przedszkole w Choczewie 
powstało 2 lata temu. Decyzję o jego powstaniu podjęła Rada 
Gminy Choczewo obecnej kadencji, na wniosek Wójta Gminy 
pana Jacka Michałowskiego. Czas pokazał, iż była to bardzo traf-
na decyzja. Świadczy o tym fakt, że obecnie do samorządowego 
przedszkola uczęszcza ponad 50 dzieci, choć na początku było ich 
tylko 22. Przedszkole proponuje bogatą ofertę edukacyjną, mieści 
się w nowym i przystosowanym do tego rodzaju działalności 
obiekcie, pomieszczenia są bogato wyposażone, a dziećmi opieku-
je się wykwalifi kowana kadra. Pani Dyrektor Bożena Paździo jest 
osobą niezwykle przedsiębiorczą i od samego początku pozyskuje 
środki zewnętrzne z różnych źródeł, dzięki czemu placówka stale 
wzbogaca się o nowe wyposażenie czy materiały dydaktyczne. 
Całość działań ma na celu zapewnienie jak najlepszej opieki 
naszym najmłodszym mieszkańcom.

PIĘKNA I BESTIA

W minionym miesiącu przedszkolaki gościły zaprzyjaźnio-
nych aktorów z Krakowa. Tym razem dzieci miały możliwość wy-
stąpić na scenie i współtworzyć wraz z aktorami przedstawienie 
p.t. „Piękna i Bestia”. Aktywny udział w kreowaniu bajkowego 

świata, śpiewy i tańce dostarczyły wiele emocji i radości. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejny występ młodych aktorów.

BYĆ BEZPIECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM

Obowiązkiem rodziców i wychowawców jest zapewnienie 
dzieciom całodziennego psychofizycznego bezpieczeństwa. 
Dlatego w placówce podejmujemy działania mające na celu pod-
noszenie świadomości wychowanków w zakresie harmonijnego 
rozwoju, dbania o bezpieczeństwo. W ramach podejmowanych 
zadań zaprosiliśmy do przedszkola naszych policjantów. Swoja 
obecnością zaszczycili nas Kierownik Posterunku policji P. Za-
rzeczny oraz E. Niewiadomska- Dąbek. Policjanci przeprowa-
dzili interesującą pogawędkę, pokazy sprzętu oraz gry i zabawy 
dotyczące ruchu drogowego i prawidłowego poruszania się 
po drogach. Pracownikom choczewskiego posterunku życzymy 
zadowolenia i sukcesów w pracy.

CHOPIN IS COOL

Grupa starszaków wraz z kolegami z klasy I pojechała do Fil-
harmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Dzieci wysłuchały koncertu 
pt. „Chopin is cool”, który poświęcony był twórczości naszego 
słynnego kompozytora Fryderyka Chopina. Recital poprowadziła 
B. Żukowska- Sutt. Wprowadziła słuchaczy w niezwykły i ta-

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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jemniczy świat muzyki klasycznej, którą można było odbierać 
wszystkimi zmysłami. Nie zabrakło śpiewu i tańca. Balet łączył 
się z tańcem współczesnym, muzyka poważna przeplatała się 
ze współczesnymi brzmieniami rocka. Niewiarygodne połączenie 
wielu aspektów sztuki zachwycało każdego widza – od przed-
szkolaka po ucznia szkoły średniej. Mistrzowskie wykonania 
utworów klasycznych na fortepianie oraz skrzypcach przez Piotra 
i Agnieszkę na długo pozostaną w naszych sercach.

POWITANIE JESIENI

„W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli” – w myśl 
tego przysłowia przedszkolaki pożegnały lato. Tym razem uro-
czystość odbyła się u dziadków Dominiki. Wśród promieni słoń-
ca, spadających liści dzieci bawiły się wspaniale. Nie zabrakło 
ziemniaczanych konkursów, pląsów i zabaw. Najwięcej radości 
dostarczył jednak najważniejszy punkt programu, czyli pieczenie 
i smakowanie przygotowanych ziemniaczków. W ten oto radosny 
sposób powitaliśmy naszą piękną, złotą jesień.

W ramach cyklu spotkań przyrodniczych z leśniczym 
R. Skowronkiem przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat zmian 
zachodzących jesienią w przyrodzie. Dzięki barwnym prezenta-
cjom i grom poznały wiele ciekawostek przyrodniczych. Bogatsze 
w nowe wiadomości i wrażliwe na piękno natury dzieci pilnie 
obserwują przyrodę podczas codziennych spacerów po parku 
i ogrodach.

NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
DZIEŃ MARCHEWKI

Tego dnia dzieci oraz personel placówki miały na sobie 
kolor pomarańczowy. Dzień ten miał u nas formę aktywności 
edukacyjnej. W szatni Pani Marchewka i pomarańczowe balony 

witały przedszkolaków. Wszystkie nasze działania, wiersze, 
piosenki, zagadki, tańce i prace plastyczne – związane były 
tematycznie z marchewkami. W menu nie mogło zabraknąć 
tego dnia: marchewki do chrupania, zupy marchwianki, soków 
marchewkowo-owocowych i na deser galaretki z owocami, także 
koloru „marchewkowego”. W nasze działania chętnie włączyli 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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się rodzice. Święto to pozwoliło wzbogacić kąciki przyrody, 
poszerzyć wiedzę na temat korzyści płynących ze spożywania 
warzyw i owoców, a przede wszystkim było okazją do wspaniałej, 
wspólnej zabawy. Uśmiech na twarzach dzieci oznaczał, że za-
bawa była udana. Naszym gościem tego dnia była pielęgniarka 
szkolna P. Hania Huk.

KRAINA DROBISIÓW – KONKURS PLASTYCZNY

Nasze przedszkolaki codziennie sięgają po materiał plastycz-
ny, uwielbiają rysować, malować, wycinać, lepić i kolorować. Dla-
tego też chętnie biorą udział w różnych konkursach plastycznych. 
Dzieci wykonały prace różnymi technikami na konkurs pt. „Kraina 

Drobisiów”, celem którego jest propagowanie idei śniadania jako 
najważniejszego posiłku dnia. Organizatorem konkursu był Drobi-
mex Sp. z o.o. Prace konkursowe wykonali: Karolina, Weronika, 
Kacperek, Wojtek, Krzysiu, Olek, Łukasz i Franek.

MOJA MAŁA OJCZYZNA

W ramach realizacji tematu „Okolica, w której mieszkam” 
przedszkolaki odbywały spacery po okolicy, dzieci poznały 
obiekty nazywane „budynkami użyteczności publicznej”. Naszym 
celem jest rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania, 
poznanie charakterystycznych cech krajobrazu, nabywanie umie-
jętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych. 
4-latki wykonały makietę „Moja wieś”.

JUBILEUSZOWY ZLOT STULECIA 
HARCERSTWA W POLSCE

10 WLDH,, Wilki” wyjechała 
na 10-cio dniowy zlot do Kra-

kowa, który odbył się w dniach 16 – 
24.08.2010r. Był to wyjątkowy Zlot. Aby 
tam dotrzeć musieliśmy wyjechać w nie-
dzielę popołudniu z dworca PKP w Lębor-

BILEUSZOWY ZLOT STULECIA 

Z ŻYCIA HARCERSKIEJ Z ŻYCIA HARCERSKIEJ 
BRACI BRACI 

ku. Następnego, upalnego dnia, czekało nas 
małe zadanie – musieliśmy dojść na Kra-
kowskie Błonia. Zaraz potem rozłożyli-
śmy namioty i kanadyjki. Na szczęście 
uwinęliśmy się z tym na czas, ponieważ 
chwilę potem zaczęła się burza. Ale nawet 
to nie zepsuło nam humoru: usiedliśmy 
w stołówce i śpiewaliśmy nasze ulubione 
piosenki. Główną atrakcją kolejnego dnia 

(17.08) był przemarsz na Krakowski Ry-
nek. Tam odbyło się uroczyste otwarcie 
Zlotu przez Premiera RP Donalda Tuska. 
Jednym z równie ważnych gości Zlotu 
była naczelniczka ZHP hm. Małgorzata 
Sinica. Tego dnia Hejnał Mariacki został 
odegrany przez harcerza Wojciecha Fed-
nara. W środę (18.08) odbył się Dzień 
Grunwaldzki i z tej okazji odbył się Apel 
Grunwaldzki ZHP na placu Matejki przed 
Pomnikiem Grunwaldzkim. I tam byliśmy, 
reprezentując naszą gminę, hufi ec i cho-
rągiew. Przed tak ważnym wydarzeniem 
odbyły się zajęcia pod tytułem „Wioska 
Słowiańska”. Mogliśmy tam zrobić biżu-
terie, świeczki, było też kilka ciekawych 
gier z dawnych czasów. I znów skończył 
się kolejny wspaniały dzień. W czwartek 
w ramach zajęć odwiedziliśmy gniazdo 
zachodnio-pomorskie, gdzie poznaliśmy 
historię Monte Cassino. Byliśmy na Wa-
welu w Smoczej Jamie, Katedrze oraz 
Grobowcu Królewskim. Zwiedziliśmy 
bardzo ciekawy Park Doświadczeń, w któ-
rym odbyła się bardzo interesująca lekcja 
pt,,, Władca pierścieni”. Kolejnego dnia 
(piątek20.08) było wiele atrakcji. Odwie-
dziliśmy jednostkę wojskową, odbyły się 
zawody strzeleckie – dh. Radek zajął IV 
miejsce w Ogólnopolskich Zawodach In-

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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BEZPIECZNA DROGA 
DO SZKOŁY !!!

Wrzesień jest miesiącem, w któ-
rym corocznie prowadzona 

jest akcja „Bezpieczna droga do szko-
ły”. Mając na uwadze bezpieczeństwo
najmłodszych Komenda Powiatowa Policji 
w Wejherowie wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Wejherowie zainicjowała 
przedsięwzięcie,ukierunkowane na kształ-
towanie świadomego uczestnika ruchu 
drogowego. Adresatem akcji są ucznio-
wie klas pierwszych z wybranych szkół
podstawowych, zaś jej celem jest zapew-
nienie bezpiecznego dojścia do szkoły oraz 
powrotu do domu dzieciom uczęszczającym 
do placówek oświatowych. W dn. 29.09.
br. Zespół Szkół w Choczewie odwiedzili

BEZPIECZNA DROGA 
DO SZKOŁY !!!

rzesień jest miesiącem w któ

Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
SZKOŁYSZKOŁY

struktorów ZHP, ale najciekawsze były manewry WP na Błoniach. Dzień 
szósty (sobota 21.08) – z okazji stulecia wypuszczono 100 balonów. Każde 
gniazdo miało swoje stoisko. My rozdawaliśmy ulotki o naszej gminie i za-
chęcaliśmy do odwiedzin naszej pięknej okolicy, nie tylko latem, ale i zimą. 
W przyszłym roku możemy spodziewać się wielu turystów z Krakowa. Tego 
dnia udaliśmy się także na Kopiec Kościuszki zobaczyć panoramę naszego 
obozu. Dzień siódmy, (niedziela 22.08.) był dla nas szczególnym dniem, 
ponieważ na Zlocie odwiedził nas Prezydent RP Bronisław Komorowski. 
Tego dnia byliśmy także w Parku Wodnym. Dobrze to nam zrobiło, ponie-
waż upał nie dawał nam spokoju. W wolnym czasie odwiedziliśmy Kopal-
nię Soli w Bochni oraz Ojcowski Park Krajobrazowy. Zlot zakończył się 
apelem. Potem złożyliśmy obozowisko. Planowaliśmy odwiedzić Muzeum 
Lotnictwa, ale pogoda pokrzyżowała nam plany. Poszliśmy więc do kina. 
Na koniec wszyscy dostaliśmy Odznakę Przyjaźni. I tak, niepostrzeżenie, 
minął cały zlot. Myślę, że godnie reprezentowaliśmy naszą najbliższą 
okolicę. Pragniemy podziękować naszemu wójtowi – Panu Jackowi Micha-
łowskiemu za wsparcie fi nansowe naszego wyjazdu do kopalni w Bochni 
oraz inne atrakcje, które umilały nasz pobyt. Dziękujemy również innym 
osobom, którzy zechcieli pozostać anonimowi, ale dzięki nim wybraliśmy 
się do Ojcowa i innych miejsc. Podziękowania dla p. Beaty Madej z Urzędu 
Gminy za materiały promocyjne, które rozdawaliśmy na naszym stoisku 
w Krakowie. Czuwaj!

Tropicielka Julia Blok – harcerka
z 10 Wodno –Lądowej DH „WILKI”

policjanci z KPP w Wejherowie - Paweł Różański i z PP w Choczewie - Krzysztof 
Zabłotni, którzy w ramach działań profi laktycznych przeprowadzili wśród uczniów 
klas szkoły podstawowej i gimnazjum interesujące pogadanki na temat szeroko po-
jętego bezpieczeństwa. Uczniowie klas I szkoły podstawowej otrzymali ponadto 
„upominki” edukacyjne związane z ruchem drogowym i zasadami poruszania się
pieszych. Dziękujemy.

Tekst i zdjęcie - Iwona Ratajczak

„OŻYWIĆ POLA” ROK SARNY

Już drugi rok z rzędu uczniowie 
Zespołu Szkół w Choczewie bio-

rą udział w projekcie aktywnej edukacji 
ekologicznej „Ożywić pola” realizowanym 
przy współpracy Koła Łowieckiego Jeleń. 
W tym roku działania uczniów i myśliwych 
będą obracać się wokół poszerzenia wiedzy 

nt. saren – zgodnie z hasłem „Rok sarny”. 
W związku z tym klasa 6 b odwiedziła 
obwód łowiecki 22. Dzięki uprzejmości 
p. Ryszarda Karpińskiego (koordynatora 
akcji) oraz myśliwego p. Franciszka Mach 
szóstoklasiści obejrzeli poletko zaporowe 
w malowniczych okolicach Słuszewa. 
Poletko znajduje się w lesie, pod liniami 
wysokiego napięcia, pod którymi leśnicy 

nie mogą prowadzić gospodarki leśnej. 
Myśliwi natomiast nasadzają tam niską 
roślinność, w której może chronić się 
drobna zwierzyna. W tym ciekawym dla 
obserwatora miejscu, ze zdziwieniem, 
uczniowie oglądali rosnące słoneczniki, 
które stanowią pożywienie dla ptaków 
leśnych. Pan Franciszek opowiedział 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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uczniom, o odżywianiu się zwierząt 
leśnych, widzieli lizawkę, a nawet uzu-
pełniali w niej sól. Nauczyli się, że tropy 
zwierząt to odciski kończyn pozostawione 
na podłożu, a do śladów zaliczyć można 
odchody, nory, żerowiska, miejsca walk. 
Zaobserwowaliśmy wiele tropów i śladów 
dzików, saren. Tam właśnie wykładana jest 
karma dla zwierząt. W powietrzu unosi się 
zapach wysłodek, może niezbyt przyjemny 
dla ludzkiego nosa, za to bardzo smako-
wity dla zwierząt, które sądząc po tropach 
i śladach chętnie się tu „stołują”. Zadaniem 
uczniów było oczyszczenie poletka z wy-
stających gałęzi i korzeni, które przeszka-
dzają zwierzynie. Praca nie była ciężka. 
W jej czasie uczniowie mogli się wiele 
dowiedzieć o życiu zwierząt. Pan Ryszard 

PATRYCJA NIEMIEC LAUREATKĄ 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Jury w składzie: p. Alina Rynko, 
p. Henryka Soboń oraz p. Iwo-

na Ratajczak, informuje, że laureatką 
I Szkolnego Konkursu Fotografi cznego
„MOJE WAKACJE” została Patrycja 
NIEMIEC z kl. III c Gimnazjum, której
zdjęcia zachwyciły wręcz członków 
komisji. Pomimo młodego wieku prace,
jakie nadesłała, cechowały duży profe-
sjonalizm oraz niezwykła wrażliwość
autorki. Warto w tym miejscu nad-
mienić, iż Patrycja zajmuje się także
malarstwem i rysunkiem. Portretuje 
szczególnie znajomych i członków

Karpiński przedstawił uczniom problemy związane z kłusownictwem. Następnie pan 
Franciszek rozpalił ognisko, przy którym upiekliśmy kiełbaski. Wyjazd miał dla uczniów 
duże znaczenie, mogli oni bezpośrednio, w ekosystemie leśnym obserwować działania 
człowieka wspomagające zwierzynę. Rozmowy, które mogą prowadzić w czasie takich 
zajęć, dają ciekawą wiedzę, orientację w środowisku i wzmacniają w nich świadomość 
ekologiczną.

rodziny, a jej prace można było obejrzeć w ubiegłym roku w Gminnej Bibliotece w Cho-
czewie.

Tekst: Iwona Ratajczak, 
zdjęcia: Patrycja Niemiec (IIIc Gimnazjum)

WYJAZD INTEGRACYJNY

Dnia 13 października 2010r. odbył się wyjazd uczniów klasy IVb Szkoły Podstawowej w Choczewie do Gniewina. Celem 
wyjazdu była nie tylko integracja zespołu klasowego, ale również propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Uczniowie pod opieką wychowawcy p. A. Tulikowskiej oraz p. E. Gawron i p. D. Bianga – Grabińskiej korzystali 
z przygotowanych dla nich atrakcji. Dzięki uprzejmości p. D. Bianga – Grabińskiej uczniowie mieli do dyspozycji przez dwie godziny 
cztery tory na kręgielni. Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z kręglami. Jednak każdy z uczestników miał okazję przekonać 
się, że kręgle to znakomita i bardzo przyjemna forma aktywnej rozrywki. Najlepszym graczem wśród chłopców okazał się Szymon 
Hintzke, a wśród dziewczynek Aleksandra Hruściel. Kolejnym punktem programu był pobyt na basenie, który przysporzył wszyst-
kim wiele radości i przyjemnych wrażeń. Każdy z uczestników wrócił do domu z przekonaniem, że to co dobre szybko się kończy 
i wyjazd przydałoby się jak najszybciej powtórzyć.

Alicja Tulikowska

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 15.10.2010r. w Zespole 
Szkół im. Unii Europejskiej 

w Choczewie odbył się uroczysty apel 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Został 
on przygotowany przez uczniów klasy IIIa 
gimnazjum, pod opieką wychowawczyni p. 
Katarzyny Nguyen. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się: Wójt Gminy Choczewo 
p. Jacek Michałowski, Z-ca Wójta Gminy 

Choczewo p. Kazimierz Kowalewski, 
Przewodniczący Rady Gminy p. Henryk 
Domaros oraz przedstawiciele Rady Ro-
dziców. W występie uczniów znalazło 
się miejsce zarówno na humor i groteskę, 
jak i poważną refl eksję nad ciężką pracą 
nauczyciela. Uczniowie, w ciepłych sło-
wach, wyrazili swą wdzięczność za trud 
włożony w ich edukację i wychowanie. 
Podziękowali również pracownikom admi-
nistracji. Przedstawienie uświetnił występ 
chóru szkolnego pod opieką p. Katarzyny 
Sychowskiej. 

9 GROMADA ZUCHOWA
„BRACTWO MORSKIEJ PRZYGODY” NA BIWAKU 

W DĘBKACH

W dniach 29 i 30 października uczestniczyliśmy w bi-
waku gromad zuchowych Hufca Puck w Dębkach. 

Zaraz po przyjeździe do uroczego, nadmorskiego pensjonatu 
„Detlafówka” odbył się apel, w którym wzięły udział 4 gromady 
zuchowe: 7 GZ „Leśne Skrzaty” z Żarnowca, 8 GZ „Wesołe Kra-
snoludki” z Krokowej, 10 GZ „Mali Korsarze” z Choczewa oraz 
nasza gromada. Druhna komendantka Dorota Bianga – Grabińska 
zaprosiła nas do biegu patrolowego na plażę. Od organizatorki 
biwaku druhny Marzeny Muttki otrzymaliśmy mapę Dębek 
z zaznaczonymi punktami, gdzie mieliśmy wykonać zadania 
przeznaczone dla „ZUCHA MARYNARZA”. Nad prawidłową 
realizacją zadań na poszczególnych punktach czuwali harcerze 
z Choczewa i Żarnowca. Pierwsze zadanie było najtrudniejsze. Musieliśmy znaleźć 

ukrytą w piasku butelkę, wewnątrz której znajdował się list od du-
chów marynarzy. Poszukiwania tajemniczej butelki trwały długo, 
ale znalezienie jej sprawiło nam wiele radości. Na drugim punkcie 
biegu patrolowego odbył się wyścig parami na nartach piasko-
wych. W tej konkurencji pierwsze miejsce zajęły dwa zespoły: 
Adam Borowski i Michał Rabczenko oraz Natalia Lautenschleger 
i Aneta Belka. Następnie harcerze przygotowali dla nas „bitwę 
morską”. Podzieliliśmy się na dwie drużyny. Harcerze nadmuchali 
balony, a nasza drużynowa Anna Strycharczyk przywiązała nam 
je do nogi. Zawodnicy jednej drużyny zbijali balony zawodnikom 
przeciwnej drużyny. Była to bardzo wesoła bitwa. Potem jeszcze 
przeciągaliśmy linę, wysyłaliśmy latarkami sygnał SOS i uczyli-
śmy się wiązania węzłów żeglarskich. Ostatnim punktem biegu 
patrolowego było spotkanie z księdzem w zabytkowym, drewnia-
nym, miejscowym kościele. Wieczorem właściciele gościnnego 

ciąg dalszy na następnej stronie
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pensjonatu przygotowali dla nas ognisko. 
Byliśmy zmęczeni i trochę głodni, więc 
z apetytem zjedliśmy upieczone na ogni-
sku kiełbaski. Później poszliśmy do sali 
kominkowej, gdzie wesoło pląsaliśmy 
i śpiewaliśmy piosenki. Po wieczornym 

apelu udaliśmy się do swoich pokoi na ko-
lację i zasłużony odpoczynek. Następnego 
dnia, zaraz po śniadaniu spakowaliśmy się 
i posprzątaliśmy pokoje. Na apelu kończą-
cym biwak w dowód uznania za odwagę, 
męstwo i zmaganie się z siłami natury 
w zdobywaniu sprawności „Marynarza” 
otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom.

Biwak w Dębkach był bardzo udany. 
Bawiliśmy się świetnie. Długo będziemy 
wspominać pobyt w „Detlafówce” oraz 
zabawy i gry na plaży. Serdecznie dzięku-
jemy państwu Detlaf za bezinteresowne, 
ciepłe i gościnne przyjęcie nas w swoim 
pensjonacie.

Czuj! Zuchy z 9 GZ „Bractwo Morskiej Przygody”

LEKCJA W KINIE

Dnia 25.10.2010 r. uczniowie klas V- VI Szkoły Podstawowej w Choczewie uczestniczyli w mul-
timedialnej lekcji, której tematem były „Sekrety X muzy”. Zajęcia odbyły się w Multikinie CH 

Gemini w Gdyni.
Spotkanie prowadził aktor teatralny i telewizyjny pan Tomasz Ignaczak. Uczniowie dowiedzieli się 

kim jest dziesiąta muza, poznali wynalazki i eksperymenty optyczne oraz pierwszą w dziejach świata foto-
grafi ę. Omówiono także okoliczności pierwszego pokazu fi lmowego braci Lumiere, a także przedstawiono 
kolejne etapy rozwoju kina. Po części lekcyjnej nastąpił seans fi lmowy „Tajemnica Rajskiego Wzgórza”. 
Scenariusz fi lmu powstał na podstawie powieści Elizabeth Goudge. Była to ulubiona książka małej J.K 
Rowling i w dużym stopniu zainspirowała ją do napisania słynnej sagi o Harrym Potterze. Podczas seansu 
uczniowie mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę .

A. Natoniewska- Styn

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 
OSZCZĘDNOŚCI

Ważną rolę w codziennym życiu 
człowieka odgrywa umie-

jętność właściwego gospodarowania 
pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć 
od najmłodszych lat. Taką możliwość daje 
Szkolna Kasa Oszczędności.

26 października 2010 r. w Szkole 
Podstawowej w Choczewie odbył się apel 
przygotowany przez członków SKO. Aby 
zachęcić naszych uczniów do systematycz-
nego korzystania z SKO uczniowie z klasy 
V c pod opieką p. Marzeny Szypulskiej 
i p. Anny Natoniewskiej – Styn przed-
stawili inscenizację pt. „ Jak Dyzio uczył 
się oszczędzać” nie tylko pieniędzy, ale 
również energii elektrycznej, środowiska, 
podręczników i odzyskiwania surowców 
wtórnych. W ten sposób członkowie SKO 
udowodnili, że oszczędność, gospodarność 
i recykling są w życiu bardzo potrzebne.

Po przedstawieniu Szkolna Kasa 
Oszczędności przyjęła nowych członków 
– uczniów z klas pierwszych. Uczniowie 
otrzymali książeczki SKO, zakładki i od tej 
pory mogą jak starsi koledzy, zbierać swoje 
oszczędności na książeczkach, by potem 
spełniać swe marzenia...

Na zakończenie p. Marzena Szypulska 
poinformowała o przystąpieniu Szkolnej 
Kasy Oszczędności do konkursu „Dziś 
oszczędzam w SKO, jutro w PKO”. Zachę-
ciła wszystkich uczniów do systematycz-
nego oszczędzania w SKO. Przypomniała 
o trwających cały rok szkolny konkursach 
„Najoszczędniejsza klasa”, „Najoszczęd-
niejszy uczeń”.
  Opiekunki SKO

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Projekt „Religie świata”

W Zespole Szkół w Choczewie 
przez cały październik br. był 

realizowany projekt „Religie świata”. 
Kierowali nim nauczyciele: Marzena Szy-
pulska, Danuta Mitkowska, ks. Ireneusz 
Smoliński, Beata Stodolna, Elżbieta Gaw-
ron. Pierwszym etapem był konkurs multi-
medialny dla Gimnazjum zorganizowany 
w ramach programu „Akademia Orange 
dla Bibliotek”, realizowany we współpracy 
z Biblioteką Gminną. Uczniowie przygoto-
wali prezentacje w formie multimedialnej, 

MISJONARKA

W piątek 22 października w Ze-
spole Szkół im. Unii Europej-

skiej w Choczewie odbyło się spotkanie 
z siostrą Łucją ze zgromadzenia św. 
Katarzyny w Braniewie. Siostra Łucja 
podczas spotkania z młodzieżą dzieliła 
się doświadczeniem pracy na misjach 
pośród dzieci Afryki. Świadectwo pracy 
i ukazywanej miłości Boga wśród dzieci 
trzeciego świata opierała na swojej posłu-
dze misyjnej kościoła w państwie Togo. 
Na obrzeżach miasta Lome założyła pla-
cówkę misyjną sióstr św. Katarzyny i tam 
przez 18 lat swojego życia głosiła prawdę 
ewangeliczną o Chrystusie i pomagała 
w krzewieniu edukacji na terenach Afryki 
w państwie Togo.

O KONKURSIE RÓŻAŃCOWYM

Miesiąc październik jest mie-
siącem modlitwy różańcowej.  

W naszej szkole już po raz kolejny odbył 
się konkurs na „Najciekawiej wykonany 
różaniec” dla klas I-IV Szkoły Podstawo-
wej. Celem konkursu jest: wprowadzenie 
w tajemnice wiary przez zapoznanie 
z tajemnicami różańca świętego, zachęta 
do odmawiania różańca w domu i zaan-
gażowanie w modlitwę na katechezie, 
zachęcanie do udziału w nabożeństwie 

albumów i plakatów na temat trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijań-
stwa i islamu. Jury w składzie: p. Krystyna Karpińska, p. Henryka Soboń, p. Danuta 
Mitkowska, p. Beata Żuk, ks. Ireneusz Smoliński, p. Beata Stodolna nagrodziło aż 19 
prac. Pierwsze miejsca zajęli: Natalia Gaffke (album), Patrycja Niemiec (plakat) oraz 
Joanna Żuk, Magdalena Soboń, Artur Grabiński (prezentacje multimedialne). Kolejna 
część projektu to konkurs plastyczny dla klas I-III SP o tematyce biblijnej „Świat Boga 
widziany oczyma dziecka”. Następnie gościem w naszej szkole była siostra Łucja – 
misjonarka z Togo, która opowiedziała o swojej pracy w Afryce. Było to wzruszające 
i bardzo interesujące spotkanie. Zamknięcie projektu odbyło się w formie spektaklu 
słowno-muzycznego „Jan Paweł II –Papież dialogu” przygotowanego przez klasy pią-
te. Uczniowie przytoczyli wiele mądrych słów Ojca Świętego, który nauczał miłości, 
wybaczania, porozumienia. Działania w ramach projektu miały na celu otworzyć nasze 
oczy na świat, nauczyć tolerancji, rozumieć i akceptować inność, rozszerzyć wiedzę 
na temat innych religii.

Opiekunowie projektu

Spotkania z uczniami szkoły w Chocze-
wie trwały w cyklach 1,5 godziny dla każdej
z grup szkolnych. Kolejno dla klas 
gimnazjalnych, a następnie dla szko-
ły podstawowej. Siostra w poszcze-
gólnych odsłonach swojej prezentacji 
multimedialnej opowiadała o sprawach
i troskach życia całej wspólnoty afry-
kańskiej. Przez obraz i słowa płynące 
z doświadczenia serca na misjach s. 
Łucji, dzieci mogły się na chwilę prze-
nieść wyobraźnią w realizm życia ludzi 
„trzeciego świata”, by móc zrozumieć jak 
bardzo jest im potrzebna nasza pomoc
i zrozumienie ludzi, którzy w Euro-
pie w większości nie muszą narzekać 
na brak podstawowych wartości i rzeczy 
potrzebnych do życia i właściwego funk-
cjonowania.w świecie, jako dzieci Boże. 

Spotkanie to z pewnością ubogaciło naszą 
młodzież o wiedzę, która pozwoliła im 
na większą chwilę refl eksji nad tym, jak 
żyją i co w ich życiu jest najważniejsze, 
co trzeba jeszcze zmienić, a co doce-
nić, by być prawdziwie człowiekiem
i bratem oraz siostrą ludzi całego świata.

Całość spotkania z s. Łucją odbywała 
się na kanwie projektu szkolnego pod 
nazwą „Religie świata”, gdzie była mowa 
o trzech głównych monoteistycznych 
religiach: Islamie, Chrześcijaństwie i Ju-
daizmie. Młodzież naszej szkoły z radością 
i dziękczynieniem przyjęła świadectwo 
pracy misyjnej s. Łucji, Z serca Jej dzięku-
jemy i życzymy wszelkiego błogosławień-
stwa Bożego w dalszej posłudze duchowej 
i misyjnej.

DZIEŃ  ZADUSZNY

„Ludzie nie odchodzą na zawsze. Ci, co odeszli, 
doskonale  wiedzą, że do nich przychodzimy, odwiedzamy 

ich, szukamy z nimi kontaktu.”
(ks. Jan Twardowski)

Tradycyjnie w Dniu Wszystkich Świętych i w Za-
duszki odwiedzamy groby bliskich i znajomych, 

modlimy się w ich intencji. Staramy się w ten sposób 
przyjść z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym, aby jak 
najszybciej dostąpiły one radości przebywania z Bogiem. 

różańcowym. Dzieci wykonały różańce 
z przeróżnych materiałów przyrodniczych, 
plastycznych, itp. Uczniowie wykazali się 
pomysłowością, oryginalnością i wielkim 
zaangażowaniem. Komisja w składzie: 
dyrektor SP p. Joanna Dzięgielewska, p. 
Beata Stodolna, p. Danuta Mitkowska 
oraz p. Elżbieta Gawron zgodnie z Re-
gulaminem Konkursu dnia 19.10.2010r.
dokonała wyboru biorąc pod uwagę 
pracochłonność, pomysłowość, estetykę, 
dokładność wykonania różańca. W wyniku 
pracy przyznano nagrody następującym 

uczniom: Julii Busłowicz kl. II b, Agacie 
Dziobak kl. II c, Oghentenedze Oyeye kl. II 
a, Marii Oleszek kl. I b, Adriannie Szeliga 
kl. I b, Karolinie Wojciechowskiej kl. I b, 
Adrianowi Praszczak kl. III a, Wojciechowi 
Świtała kl. I a, Weronice Kopickiej kl. I a, 
Jakubowi Kotkowskiemu kl. I c, Magdale-
nie Drewa kl. II a, Kacprowi Zielińskiemu 
I a. Nagrody rzeczowe ufundowała Szkoła 
i Rada Rodziców. Zostały one wręczone 
na apelu szkolnym dnia 26 października 
2010r. Wszystkim zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.

Katechetki

ciąg dalszy na następnej stronie
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ŚLUBOWANIE  KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

8 listopada 2010 r. w choczewskim gimnazjum odbyło się ślubowanie  klas 
pierwszych. W tym dniu przenieśliśmy się w czasy starożytnej Grecji  w celu 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności naszych uczniów oraz  zacieśnienia więzów sympatii 
i koleżeństwa, wykształcenia odpowiedzialności za grupę, doskonalenia  umiejętności 
pracy w grupie.  W pierwszej części należało wykonać następujące zadania: humory-
styczne przedstawienie wybranego mitu, wykonanie maski greckiej, propozycje mody 
greckiej, taniec „Zorba”.  Samorząd uczniowski reprezentowali gromowładny Zeus i 
Hera, którzy weszli w skład jury. Bogowie przygotowali też „specjalną” ucztę w winnicy. 

Zapalamy znicze, oddajemy się zadumie i wspominamy 
tych, których nie ma już wśród nas. 2 listopada zuchy 
z Bractwa Morskiej Przygody pod opieką druhny Anny 
Strycharczyk oraz uczniowie klasy IIIa pod opieką 
Danuty Mitkowskiej wybrały się na cmentarz w Cho-
czewie, aby zapalić znicze i pomodlić się w intencji 
wszystkich zmarłych. Następnie uczniowie opowiadali 
o swoich przeżyciach i uczuciach jakie towarzyszyły im 
przy grobach zmarłych. 

 Opiekunki

Zwycięzcami turnieju greckiego zostali Ateńczycy - klasa Ib. Bardzo dzielnie spisali się też Maratończycy - klasa Ic oraz Spartanie- 
klasa Ia.  Cele zostały osiągnięte a pierwszoklasiści znakomicie rozbawili publiczność.

Następnie wprowadzono sztandar szkoły, na który uczniowie klas pierwszych ślubowali:
sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,
zdobywać wiedzę doskonaląc własną osobowość,
być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy i pamiętać, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny,
nie splamić honoru szkoły ani klasy.

H. Soboń

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległo-
ści dnia 10 listopada w Zespole Szkół im. 

Unii Europejskiej w Choczewie odbyła się uroczysta 
akademia pt.,, Ojczyznę kocha się nie za to, że wielka 
a że własna’’.

Uroczystość  uświetnili  swą  obecnością przedsta-
wiciele Gminnego Koła Emerytów i Rencistów oraz 
rodzice uczniów. Apel rozpoczął się od wprowadzenia 
sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Dyrektor szkoły Pan Andrzej Soboń powitał zaproszonych 
gości. Następnie głos oddano uczniom, którzy pod kierunkiem 
Pani Renaty Kowalik i Pani Małgorzaty Kobieli przygotowali 
apel. Wśród wielu utworów literackich i pieśni patriotycznych 
znanych poetów i kompozytorów, zaprezentowano kilka tekstów 
skomponowanych specjalnie na tę okazję – tę część artystyczną 
przygotował p. Mateusz Radziejewski i p. Katarzyna Sychowska. 
Ponadto obejrzano prezentację na temat stanu wojennego a także 
ciekawych, urokliwych miejsc Gminy Choczewo. Za pomocą 

pantomimy ukazano moment rozbiorów Polski. Choć Święto 11 
listopada związane jest z odzyskaniem niepodległości przez  Pol-
skę, zdecydowaliśmy się na przedstawienie martyrologii narodu 
na przestrzeni wielu lat. Stąd też wspomnienie II wojny światowej , 
upadku komunizmu i narodzin ,, Solidarności’’. Część artystyczną 
zakończyła piosenka,, To miejsce dla ciebie’’ oraz prezentacja cie-
kawych zakątków Gminy Choczewo, gdyż właśnie to miejsce – jest 
naszą małą Ojczyzną, a poprzez umiłowanie jej, uczymy młodych 
Polaków patriotyzmu. Pan Dyrektor podziękował nauczycielom 
oraz młodzieży za przygotowanie uroczystej akademii.

O POTRZEBIE GIMNASTYKI 
KOREKCYJNEJ DLA DZIECI

Co prawda jeszcze daleko do Dnia Dziecka, 
ale chciałam napisać kilka słów o dzieciach 

właśnie.
Około 90% procent polskich dzieci ma wady 

postawy. Tak mówią badania przeprowadzone przez 
Śląską Akademię Medyczną i Instytut Matki i Dziecka 
w Warszawie. Dlatego gimnastyka korekcyjna jest 
bardzo potrzebna dzieciom. Prowadzenie gimnastyki 
w szkole jest uzależnione od możliwości fi nansowych 
szkoły, tych godzin nie jest dużo, szkoła ma ferie, wa-
kacje, przerwy świąteczne, więc niezbędna jest współ-
praca rodziców przy korygowaniu wad postawy. Trzeba 
pamiętać, że wada sama nie zniknie, a wręcz będzie się 
pogłębiała. Gimnastyka korekcyjna w domu powinna 
być uzupełnieniem tej prowadzonej w szkole.

 To czy dziecko będzie miało, czy nie: wystające 
łopatki, okrągłe plecy, skoliozy nie zależy od nauczycie-
la, tylko od rodzica! Rodzic powinien współpracować 
z nauczycielem dla dobra swojego dziecka.

Jak pracować z dzieckiem w domu? Dzieci potrze-
bują czasu i pozytywnej uwagi. Rodzic może zapropo-
nować dziecku gimnastykę w formie zabawy. Wspólne 
ćwiczenia budują bliskość. W wyborze ćwiczeń pomoże 

oczywiście nauczyciel, ale systematyczność ich wykonywania zależy 
od chęci rodzica. Na początek wystarczy kilka minut i budowanie dobrego 
nastroju. Jeśli dziecko polubi ćwiczenia, będzie chciało je kontynuować, 
a to oznacza lepsze zdrowie, wygląd i samopoczucie. Ćwiczenia trzeba 
dopasować do możliwości dziecka. Następnie trening można spokojnie 
wydłużać. Gdy dziecko będzie chętne i gotowe do ćwiczenia z rodzicem, 
najlepiej ćwiczyć dwa razy dziennie po 10 minut. Dziecko trzeba doceniać, 
chwalić i zauważać choćby najmniejszą poprawę.

Warto poświęcić trochę uwagi swojemu dziecku, bo na pewno gimna-
styka z rodzicem jest dobrą zabawą, budowaniem dobrych relacji i gwa-
rancją zdrowia.

M. Szypulska

MISTRZOSTWA POWIATU 
W SZTAFETOWYCH BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH

Dnia 12 października 2010r. odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w Szta-

fetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 
i Chłopców Szkół Podstawowych, Gimna-
zjalnych i Ponadgimnazjalnych w Redzie. 

Impreza zgromadziła ponad 500 młodych 
sportowców z Redy, Rumi, Wejherowa, 
Szemuda, Bolszewa, Choczewa, Luzina, 
Rozłazina, Łebna i Gościcina. Trasa przy-
gotowana dla uczestników rozciągała się 
na 3 boiska piłkarskie MOKSiR, z ujęciem 
terenów przyległych do boisk i mety tuż 
przy trybunie krytej. Impreza odbyła się 
w słonecznej aurze. Trzeba przyznać, iż 

w tym roku pogoda bardzo dopisała. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czu-
wał Sędzia Główny Krzysztof Jędrzejew-
ski, najświeższych komunikatów udzielał 
Kierownik MOKSiR Konrad Wargin, nato-
miast pomocy medycznej udzielał Jarosław 
Sapiński. Najlepsze drużyny otrzymały 
pamiątkowe medale oraz dyplomy.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Wyniki:
Dziewczęta Szkół Podstawowych: 
I miejsce – SP w Luzinie, 
2 miejsce – SP w Gościcinie, 
3 miejsce – SP nr 1 w Rumi

Chłopcy Szkół Podstawowych: 
I miejsce – SP w Luzinie, 
2 miejsce – SP w Gościcinie, 
3 miejsce – SP nr 3 w Redzie
Dziewczęta Szkół Gimnazjalnych: 
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Redzie, 
II miejsce – Gimnazjum nr 1 Rumia, 
III miejsce – Gimnazjum w Bolszewie

Chłopcy Szkół Gimnazjalnych: 
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Rumi, 
II miejsce – Gimnazjum w Bolszewie, 
III miejsce – Gimnazjum w Luzinie

Dziękujemy Dyrekcji za możliwość 
uczestniczenia w zawodach. Uczestnictwo 
na wysokich rangą zawodach zostawia 
niezatarte wspomnienia i przeżycia.

UDZIAŁ UCZNIÓW GIMNAZJUM 
I SP CHOCZEWO W POWIATO-
WYM TURNIEJU SZACHOWYM

Szachy to królowa gier, najszlachet-
niejsza, posiadająca swą fi lozofi ę, 

niedoścignioną dla innych. W gronie 
swych miłośników skupia ludzi wytrwa-
łych, ambitnych, często upartych i prze-
biegłych strategów.

W dniu 14.10.10 r. odbył się Powia-
towy Turniej Szachowy. Po raz kolejny 
spotkali się najlepsi zawodnicy z terenu 
powiatu wejherowskiego Tym razem 
gospodarzem zawodów była Społeczna 
Szkoła Podstawowa z Przedszkolem 
Dobrzewino-Karczemki oraz Społeczne 
Gimnazjum Dobrzewino-Karczemka. 

Głównym celem zawodów było wyłonienie 
najlepszej drużyny -reprezentacji powiatu 
wejherowskiego, która weźmie udział 
w Półfi nałach Wojewódzkich. Zawodnicy 
rozegrali turniej systemem „Każdy z każ-
dym”. Opiekunem drużyny choczewskiej 
na zawodach był pan W. Paździo

Naszą szkołę reprezentowało 4 zawod-
ników z Gimnazjum:
1.Marcin Dzięgielewski – kl. II B,
2.Tomek Woźniak – kl. III B,
3. Paweł Woźniak – kl. I B,
4.Alicja Liszniańska – kl. II A,

oraz 4 zawodników z SP Choczewo:
1.Karol Woźniak – kl. 6 b
2.Jakub Lessnau – kl. 6 b
3.Łukasz Wroński – kl. 5 a
4.Agata Knapińska – kl. 6 b

Wyniki końcowe turnieju szachowego 
szkół podstawowych:
miejsce SSP Dobrzewino-Karczemki
miejsce SSP Rumia
miejsce SP Choczewo
miejsce SP Kębłowo
miejsce SSP Rumia
miejsce SP NR 6 Wejherowo

Wyniki końcowe turnieju szachowego 
szkół gimnazjalnych:
1 miejsce Gimnazjum Bojano
2 miejsce Gimnazjum Wejherowo
3 miejsce Gimnazjum Bolszewo
4 miejsce Gimnazjum Choczewo
5 miejsce Gimnazjum Rumia

Pucharami, medalami, dyplomami 
nagrodzono trzy najlepsze drużyny gim-
nazjalne i 3 drużyny ze szkoły podsta-
wowej.

MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W TENISIE STOŁOWYM 
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE 

/GRA POJEDYNCZA/

Mistrzostwa Gimnazjum w Tenisie Stołowym – kategoria 
chłopców, odbyły się w dniu 27.10.10r. Organizatorem 

zawodów było Gimnazjum w Choczewie. Na turniej zgłosiło się 
23 gimnazjalistów. Rozgrywki przeprowadzone zostały w systemie 
gry ”do dwóch przegranych”. Gra była zacięta. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwał nauczyciel WF p. Wojciech Paździo. 

Bez większych przeszkód zwycięstwo przypadło Tomkowi Figu-
ła, uczniowi kl III B. II miejsce zajął Dawid Drzeżdżon – uczeń 
kl. III B. Po zaciętym i uczciwie rozegranym meczu III miejsce 
zajął Tomasz Woźniak – uczeń kl. III B. IV miejsce zajął Szymon 
Styn – uczeń kl. III B.

Gimnazjum Choczewo na zawodach powiatowych repre-
zentować będą:
1. Szymon Styn – kl. III B
2. Dawid Drzeżdżon – kl. IIIB
3. Tomasz Woźniak – kl. IIIB.

SPORT - SPORTSPORT - SPORT SPORT - SPORTSPORT - SPORT
„ORZEŁ” CHOCZEWO – JUNIORZY- 

PODSUMOWANIE RUNDY
JESIENNEJ „ JUNIOR D-1”,

ROCZNIK 1998–2000

Bardzo dobrze spisuje się w rozgryw-
kach Pomorskiego Związku Piłki 

Nożnej najmłodszy zespół „Orła” Chocze-
wo. Drużyna trenera Andrzeja Małkowskie-
go na półmetku rozgrywek zajmuje wysokie 
drugie miejsce, ustępując liderowi tylko gor-
szą różnicą bramek. W rozgrywkach bierze 
udział 10 zespołów. Kadra zespołów liczy 17 
zawodników. Bramkarze – Jakub Lessnau, 
Łukasz Felczuk, obrońcy – Krzysztof Bork, 
Tomasz Joachimiak, Łukasz Jankowski, 
Michał Detlaff, Agnieszka Zielińska, Marcin 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Drafc, pomocnicy – Szymon Joachimiak, 
Łukasz Świtała, Mateusz Fetta, Damian 
Erdmann, Rafał Fusowski, Damian Benke, 
Krzysztof Stenka, napastnicy – Maciej 
Orański, Krzysztof Obrzut.

Wyniki wszystkich spotkań:
– 7 zwycięstw
2:1 z Orlik Sopot
2:0 z KS Chwaszczyno
5:1 z Kaszubia Starzyno
4:0 z Start Mrzezino
9:0 z GKS Luzino
3:0 z Bałtyk Gdynia
3:0 z Orkan Rumia (walkower)
– 1 remis – 1:1 z Orlęta Reda
– 1 porażka – 0:2 z Borga Linia
Trenera bardzo cieszy fakt, że młodzi 

zawodnicy chętnie przychodzą na treningi 

i wykazują się dużym zaangażowaniem. Jest tu też duża zasługa rodziców, którzy pomaga-
ją w dowożeniu dzieci na treningi oraz są obecni na meczach. Szczególne podziękowania 
należą się Panu Wiesławowi Erdmann, Panu Andrzejowi Lessnau, Panu Danielowi Fetta, 
Panu Dariuszowi Stenka, Tomaszowi Detlaff.

Natomiast cały zespół chce podziękować Urzędowi Gminy Choczewo za zasponso-
rowanie pobytu w restauracji Mc Donalds po meczu w Redzie.

Andrzej Małkowski

Tabela po rundzie jesiennej:
Junior D1 r. 1998 – runda jesienna 2010

M Drużyna M PKT Z R P Bramki
1. Orlik Sopot 9 22 7 1 1 42 – 9
2. Orzeł Choczewo 9 22 7 1 1 29 – 5
3. Borga Linia 9 22 7 1 1 34 – 14
4. Bałtyk II Gdynia 9 16 5 1 3 33 – 13
5. KS Chwaszczyno 8 12 4 0 4 20 – 24
6. Orkan Rumia 9 9 2 3 4 13 – 39
7. Start Mrzezino 8 8 2 2 4 11 – 15
8. Orlęta Reda 9 7 2 1 6 17 – 18
9. GKS Luzino 9 4 1 1 7 8 – 41

10. Kaszubia Starzyno 9 4 1 1 7 12 - 41
  

ZAKOŃCZYŁA SIĘ RUNDA 
JESIENNA ROZGRYWEK J 

LIGI JUNIORÓW C1

Zakończyła się runda jesienna roz-
grywek J ligi juniorów C1, w któ-

rej występuje drużyna „Orzeł” Choczewo, 
prowadzona przez Andrzeja Lessnau.

Ogółem rozegraliśmy 6 spotkań, z cze-
go 4 wygraliśmy, 1 przegraliśmy i 1 remis. 
Bilans strzelonych goli – 48, przy 9 straco-
nych, co daje nam drugie miejsce w lidze. 
Tracimy do lidera 4 punkty, ale na wiosnę 
postaramy się je nadrobić. Drużyna w całej 
rundzie spisywała się bardzo dobrze, cho-
ciaż porażka z „Pogonią” Lębork zabolała 
nas najbardziej. Podczas meczu byliśmy 
drużyną przeważającą, ale tak w sporcie 
bywa, że niewykorzystane sytuacje się 
mszczą, a mieliśmy ich przynajmniej 

5 (100%). Postaramy się zrewanżować 
drużynie z Lęborka na wiosnę. W rundzie 
jesiennej najbardziej wyróżniającymi za-
wodnikami byli:

bramkarze – Mateusz Gawryszewski 
i Jakub Olszowiec;

obrońcy – Szymon Kuberski, Jakub 
Malinowski, Bartosz Szwok, Aleksander 
Dziobak, Przemysław Świątek, Maciej 
Dziobak;

pomocnicy – Rafał Lessnau, Przemy-
sław Fryc, Marek Styn, Patryk Posański, 
Patryk Sroczyński, Rafał Białk,

napastnicy – Arkadiusz Obrzut, Kamil 
Godula.

Ogółem kadra zespołu liczy 24 za-
wodników, a od 3 miesięcy trenuje z nami 
nowy zawodnik – Kamil Koneffka z Osiek 
Lęborskich, który zapowiada się na dobre-
go zawodnika. Wiosną zostanie zgłoszony 

do rozgrywek ligowych. Ponieśliśmy też 
bardzo dużą stratę, zachorował Adrian 
Szczerbiński. Choroba jest na tyle po-
ważna, że wyklucza go na razie z dalszej 
gry. Cała drużyna wierzy, że Adrian wygra 
z chorobą i będzie z nami grał, strzelał 
piękne bramki.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Orzeł Choczewo1. 
– Kaszuby Połchowo 9–2
KS Chwaszczyno2. 
– Orzeł Choczewo 2–23
Orzeł Choczewo3. 
– UKS 82 Klukowo 11–1
Pogoń Lębork- Orzeł Choczewo 1–04. 
Orzeł Choczewo5. 
– Sokół Boże Pole 3–1
Sztorm Mosty – Orzeł Choczewo 6. 
2–2

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PODSUMOWANIE SEZONU...



Wieści Choczewskie Nr 11 (129)  LISTOPAD 2010 s. 43

Strzelcy bramek:
1.Kamil Godula – 8
2. Rafał Białk– 7
3. Szymon Kuberski – 7
4. Rafał Lessnau – 7
5. Arkadiusz Obrzut – 7
6. Patryk Sroczyński – 4
7. Przemysław Fryc – 2
8. Jakub Olszowiec – 2
9. Marek Styn – 2
10. Jakub Malinowski – 1
11 Patryk Posański – 1.

W imieniu drużyny chciałbym podziękować Wójtowi Gminy Panu 
Jackowi Michałowskiemu, Zastępcy Wójta Gminy Panu Kazimierzowi 
Kowalewskiemu oraz radnym Rady Gminy za pomoc i wsparcie, jakie 

nam dotychczas okazywali. W tym miejscu chciałbym także 
podziękować rodzicom: Panu Tadeuszowi Szwok, Panu Ry-
szardowi Białk, Panu Grzegorzowi Malinowskiemu, Państwu 
Aleksandrze i Zdzisławowi Gawryszewskim, Państwu Mał-
gorzacie i Sławomirowi Dziobak, Państwu Danucie i Dariu-
szowi Godula. Zawsze mogliśmy liczyć na ich zaangażowanie 
i pomoc. Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.

W trakcie przygotowań do rundy wiosennej zespół nasz 
będzie uczestniczył w turniejach, organizowanych przez 
zaprzyjaźnione kluby. Będziemy się starać, żeby w okresie 
przygotowawczym zorganizować taki turniej w Choczewie.

Do zobaczenia na wiosnę.
Trener Andrzej LESSNAU

Od miesiąca maja bieżącego roku w klubie LKS „Orzeł” 
Choczewo trenują najmłodsi. Jest to rocznik 2001 – 2004. 
Grupa liczy 24 dzieci, w tym 5 dziewczynek. Widać u nich 
bardzo dużą chęć do uprawiania tej dyscypliny sportu. Na tre-
ningi przychodzą systematycznie i bardzo się w nie angażują. 
Rozegraliśmy już kilka sparingów, między innymi z „Arką” 
Gdynia, „Iskrą” Gdynia oraz z „Orlętami” Reda. Na pewno 
będziemy w okresie zimowym uczestniczyć w turniejach 
organizowanych dla najmłodszych piłkarzy.

Trener Andrzej LESSNAU

   JUNIOR C1- RUNDA JESIENNA 2010

M Drużyna M Pkt Z R P Bramki
1. Pogoń/Trójka Lębork 6 18 6 0 0 33 – 2
2. Orzeł Choczewo 6 13 4 1 1 48 – 9
3. Sztorm Mosty 6 13 4 1 1 23 – 14
4. UKS 82 Klukowo 6 6 2 0 4 15 – 31
5. Kaszuby Połchowo 6 5 1 2 3 10 – 29
6. Sokół Bożepole Wielkie 6 4 1 1 4 21 – 15
7. KS Chwaszczyno 6 1 0 1 5 11 – 61

STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” CHOCZEWO 
podaje wyniki i tabelę Kl. Okręgowej po 11 kolejkach.

Wyniki:
Orzeł Choczewo – Czarni Przemysław – 3:2
Błękitni Sobowidz – Orzeł Choczewo – 0:1
Orzeł Choczewo – GSS Pszczółki – 0:1
Orzeł Choczewo – Polonia Gdańsk – 2:5
Grunke Somonino – Orzeł Choczewo – 4:0

M Drużyna M Pkt Z R P Bramki
1. Polonia Gdańsk 10 27 9 0 1 26 – 5
2. Gedania Gdańsk 11 25 8 1 2 24 – 9
3. Wikęd Kębłowo 11 23 7 2 2 22 – 11
4. GSS Pszczółki 10 18 6 0 4 23 – 16
5. Grunke Somonino 11 18 6 0 5 30 – 26
6. Orzeł Choczewo 11 18 5 3 3 24 – 20
7. Orzeł Trąbki Wielkie 11 18 5 3 3 17 – 16
8. GKS Sierakowice 11 13 4 1 6 20 – 21
9. Korona Żelistrzewo 11 12 3 3 5 14 – 13
10. Korona Cedry Małe 11 12 4 0 7 14 – 27
11. KS Chwaszczyno 11 11 3 2 6 16 – 21
12. Czarni Przemysław 11 10 3 1 7 14 – 26
13. Czarni Pruszcz Gdański 11 7 2 1 8 18 – 33
14. Błękitni Sobowidz 11 7 2 1 8 13 – 31

Podajemy także wyniki 11 rozegranych meczów Orzeł Choczewo II
Orzeł II Choczewo – MKS Władysławowo – 0:3
Walbud 2009 Puck – Orzeł II Choczewo – 1:1

Orzeł II Choczewo 
      – Wicher Łebcz – 0:2
Klif Chłapowo 
      – Orzeł II Choczewo – 3:4
Orzeł II Choczewo – Arka Prusewo – 2:3

W ostatnich dniach rozegrane zostały 
kolejne mecze Kl. Okręgowej: – w dniu 
6.11.2010r. w Choczewie mecz z Koroną 
Cedry zakończył się zwycięskim wynikiem 
5:1 dla drużyny z Choczewa, a w dniu 
13.11.2010r. rozegrany został mecz z  Ge-
danią  Gdańsk na stadionie w Gdańsku.

Również nasza drużyna Kl. B rozegra-
ła w ostatnim czasie 2 mecze: – w dniu 7 
listopada 2010r. z Huraganem Smolno – 
pokonując drużynę przeciwną 6:3, a 13.11. 
2010  z  drużyną  Kaszuby  Połchowo (na 
boisku w  Choczewie). 

W imieniu Zarządu Klubu, trenerów 
i zawodników serdecznie dziękujemy 
Wójtowi Gminy Choczewo panu Jackowi 
Michałowskiemu, radnym Rady Gminy 
Choczewo oraz wszystkim sponsorom, 
którzy przyczynili się do sukcesów sporto-
wych naszego Stowarzyszenia – Ludowego 
Klubu Sportowego „Orzeł” Choczewo.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
RUNDA JESIENNA....
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 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy 

       „Orze�” Choczewo 
 

      z a p r a s z a 
 

      na 
 

 
 

     
 

Bal odb�dzie si� na Gminnych Obiektach Sportowych                      
w Choczewie  - pocz�tek o godz. 2000 

 
 

Do ta�ca przygrywa� b�dzie 
zespó� muzyczny  „AGAT” 

 
Odp�atno�� – 320 z� od pary 
 

 

Organizatorzy zapewniaj�: 
- dania  ciep�e ( flaki, gulasz, kurczak,dziczyzna) 
  barszcz, kotleciki, �eberka  w kapu�cie, 
- zimne przek�ski, 
- ciep�e i zimne napoje,  
- ciasto 

 
     
 
         Zapisy przyjmowane s� w biurze LKS „Orze�” Choczewo   
         do dnia  1.12.2010r. 
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Wieści z Parafi i ChoczewoWieści z Parafi i Choczewo
WRAŻENIA Z PIELGRZYMKI

DO CZĘSTOCHOWY W DNIACH 
23–24 PAŹDZIERNIKA 2010R.

Pielgrzymka zaczęła się od krótkiej 
modlitwy. Błogosławieństwa dokonał Ks. 
Proboszcz Antoni Duszyk. O godz. 4:30 au-
tokar wyruszył z Choczewa do Częstocho-
wy, trasą przez Gniewino – Wejherowo – 
Szemud – Chwaszczyno, zabierając po dro-
dze pozostałych uczestników pielgrzymki. 
Niestety nie było w naszym gronie osoby 
duchownej. W pewnym momencie za-
uważyłem, że Maryja zadbała o wszystko, 
bo były wśród nas osoby, które doskonale 
poprowadziły modlitwy różańcowe, a także 
pięknie śpiewały. Pierwszy postój był w To-
runiu, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Św. 
w Klasztorze Św. Franciszka. Na koniec 
mszy św. wszyscy pielgrzymi otrzymali 
błogosławieństwo od Świętej Relikwii 
Ojca Pio. Drugi postój miał miejsce w Gi-
dlach – w tamtejszym Sanktuarium, gdzie 
do dziś zachował się zwyczaj „kąpiółki”, 

czyli ceremonialnego obmywania fi gurki 
Matki Bożej w winie. Następnie przemie-
ściliśmy się do Częstochowy. Ponieważ 
było już dość późno, od razu udaliśmy 
się na konferencję, którą prowadziła Pani 
Ewa Piechowiak. Były to rekolekcje – nie-
zwykle klarowne i przejrzyste, połączone 
z Drogą Krzyżową. Następnie udaliśmy 
się do Domu Pielgrzyma, a zaraz potem 
na Apel Jasnogórski. Drugi dzień pobytu 
w Częstochowie rozpoczęliśmy uczestnic-
twem o godz. 6,oo rano we Mszy Świętej, 
podczas której następuje Cudowne Odsło-
nięcie Obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Jest to niesamowite, święte miejsce, 
tam człowiek znajdzie ukojenie, Miłość 
Bożą i dozna łask. Po Mszy św. udaliśmy 
się na śniadanie. Następnie zanieśliśmy 
bagaże do autokaru i zwiedzaliśmy miasto. 
W drogę powrotną wyruszyliśmy po godzi-
nie 10-tej. Udaliśmy się do Sanktuarium 
Rodzinnych Błogosławieństw w Leśnio-
wie k/Żarek. Tam wszyscy Pielgrzymi 
otrzymali szczególne błogosławieństwa. 
W przepięknej Świątyni Leśniów, na po-
dwórzu Sanktuarium, wypływa Cudowna 
Woda Życia, której można zaczerpnąć. 
Atmosfera tego miejsca wywarła na nas 
tak niesamowite wrażenie, że zaczęliśmy 
wyrażać pragnienie o pozostaniu w tym 
miejscu jeszcze przynajmniej jeden dzień. 
W drodze powrotnej towarzyszyła modli-
twa – Różaniec prowadziły panie: Aniela, 
Ela, Halina, Gienia i inne osoby, natomiast 
śpiew panie: Ela i Patrycja. Ewangelię 
Życiową głosił pan Krzysztof z Gniewina. 

Dziękuję w imieniu własnym i pozostałych 
Pielgrzymów pani Anieli Siemczuk za zor-
ganizowanie tej pielgrzymki. Księdzu 
Proboszczowi Antoniemu Duszykowi dzię-
kujemy za udzielone błogosławieństwo.

Podczas przyszłorocznej pielgrzymki 
przewidziane jest odwiedzenie Sanktu-
arium Maryjnego w Częstochowie.

Piotr

- 07.11.2009r. -  Bronisława Raszeja  Choczewo  lat 85
- 14.11.2009r. -  Kazimierz Pawlik Lubiatowo lat 76
- 27.11.2009r.  - Jan Jakubowski Łętowo  lat 84
- 09.12.2009r.  - Marian Kędzia Lublewko lat 61
- 29.12.2009r.  - Jan Fedyniak Lubiatowo lat 57
- 31.12.2009r. -  Krystyna Durska Kierzkowo lat 79
- 08.01.2010r. -  Maria Minga Osieki Lęb. lat 83
- 09.02.2010r. -  Zygmunt Walczak Choczewo lat 82
- 11.02.2010r.  - Tomasz Bianga Osieki Lęb. lat 21
- 27.02.2010r.  - Jan Osiewalski Lublewo Lęb.  lat 84
- 14.03.2010r.  - Karol Panke Łętowo lat 75
- 14.03.2010r.  - Waleria Kaczocha Łętowo lat 63
- 01.04.2010r.  - Franciszek Soboń Kopalino lat 73
- 07.05.2010r.  - Kazimierz Łoś Słajkowo lat 70

- 18.05.2010r.  - Henryk Kowalik  Łętowo lat 68
- 22.05.2010r.  - Elżbieta Tuszer Lublewo Lęb. lat 84
- 31.05.2010r.  - Stanisława Kieza  Żelazno lat 75
- 27.06.2010r.  - Jan Jurkowski Choczewo lat 58
- 16.08.2010r.  - Czesława Orańska Kopalino lat 75
- 19.08.2010r.  - Adam Skorowski  Choczewo lat 51
- 24.08.2010r.  - Maria Dymek  Słajkowo lat 69
- 26.08.2010r.  - Jadwiga Sowińska  Lubiatowo lat 94
- 04.09.2010r.  - Janina Olekszyk Choczewo lat 85
- 26.09.2010r.  - Józef Lange  Żelazno lat 78
- 30.09.2010r.  - Małgorzata Lange Żelazno lat 76
- 07.10.2010r.  - Jolanta Nowak Choczewo lat 90
- 10.10.2010r.  - Marianna Spera  Słajkowo lat 82
- 13.10.2010r.  - Elżbieta Stawicka  Choczewo lat 92

ODESZLI DO DOMU OJCA Z NASZEJ  WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ  OD 2. X. 2009R.

STOPKA REDAKCYJNA
Siedziba redakcji:  Urz¹d Gminy,  ul. Pierwszych Osadników 17; 84-210 Choczewo,   tel. 58 572 39 40, - 13, 
Wydawca:  Wydawnictwo "MS" ,  tel 58 672 51 53



Wieści ChoczewskieNr 11 (129)  LISTOPAD 2010s. 46

Wieści z Parafi i ZwartowoWieści z Parafi i Zwartowo

Arno Jan Samp, Zwartówko   lat 701. 
Henryk Bielecki, Wojciechowo    lat 762. 
Zofi a Juszczak, Wojciechowo   lat 923. 
Waldemar Mikołajczyk, Zwartowo  lat 504. 
Helena Żardecka, Zwartowo   lat 805. 
Jan Dewa, Zwartówko    lat 816. 
Halina Nowicka, Zwartówko   lat 83 (pochówek 7. 

      na cmentarzu w Lęborku)
Jan Buzarewicz, Borkowo Lęborskie   lat 608. 
Jan Boho, Zwartówko    lat 829. 
Marianna Boho, Zwarcienko   lat 6010. 
Bernard Erdmann, Zwartowo   lat 6711. 
Helena Malek, Strzeszewo   lat 90 (pogrzeb i pochówek 12. 

      na cmentarzu Gowidlinie)

ODESZLI DO DOMU OJCA ZE  WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 
W ZWARTOWIE  W 2010R.

Choczewo

Choczewo

Kopalino

Kopalino


