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Rok 1990 był w naszym kraju 
rokiem niezwykle ważnych prze-

mian ustrojowych – jedną z najważniej-
szych dla mieszkańców, zarówno małych 
wsi, jak i dużych aglomeracji miejskich, 
była reforma samorządowa. W dniu 
8 marca 1990 roku uchwalona została 
ustawa o samorządzie gminnym, która 
regulowała nowe zasady funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego najniż-
szego szczebla. Ustawa ta mówi, m.in. że: 
„Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa 
wspólnotę samorządową…. Gmina wyko-
nuje zadania publiczne w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność….. O ustro-
ju gminy stanowi jej statut”. 27 maja 
1990 roku pełnoletni mieszkańcy Gminy 
Choczewo udali się do lokali wyborczych, 
by w pierwszych, demokratycznych wybo-
rach wybrać radnych Rady Gminy Chocze-
wo. W I kadencji wybranych zostało 20 
radnych (obecnie ich liczba zmalała do 15), 

której pracami przez 
4 lata kierowała Prze-
wodnicząca Rady – pani 
Krystyna Karpińska, 
wspierana przez 2 Wi-
ceprzewodniczących: 
pana Wacława Sewe-
ryna i pana Piotra Czer-
nię. Od tego czasu mi-
nęło już 20 lat – i w celu 
uczczenia tego jubile-
uszu w dniu 11 czerwca 
2010 roku odbyła się 
uroczysta sesja Rady 
Gminy Choczewo. Se-
sję otworzył Przewod-
niczący Rady Gminy pan Henryk Domaros 
powitaniem licznie przybyłych gości: rad-
nych i sołtysów obecnej kadencji, radnych 
i sołtysów poprzednich 4 kadencji, Wójta 
Gminy Choczewo oraz pracowników 
Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, 
przedstawicieli gminnych organizacji spo-
łecznych, a także przedstawicieli instytucji 
oraz organizacji szczebla ponadgminnego, 
których zaangażowanie w rozwój społecz-
no-gospodarczy naszej gminy jest nie-
podważalny i nieoceniony – w imieniu 

Przewodniczącego 
Sejmiku Samorzą-
dowego Woj. Pomor-
skiego przybył pan 
Jan Klawiter, z za-
proszenia skorzystał 
Wicestarosta Wej-
herowski pan Grze-
gorz Gaszta, Sekre-
tarz Rady Powiatu 
Wejherowskiego pan 
Marek Panek, Czło-
nek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego pan 
Wacław Seweryn, 

Dyrektor Zakładu Energetycznego w Wej-
herowie pan Czesław Kajzer, Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku pan 
Janusz Nowak, Dyrektor Oddziału Tere-
nowego ANR pan Włodzimierz Olszew-
ski, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie pan Andrzej Zieleniewski, 
Komendant Straży Granicznej w Łebie 
pan ppłk. Krzysztof Maluchnik, Komen-
dant Powiatowy Policji w Wejherowie 
pan mł. insp. Krzysztof Lawer, Prezes 
Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia 
Gmin Wiejskich pan Błażej Kąkol, Prezes 
Stowarzyszenia „Ziemia Wejherowska” 
pan Radosław Kamiński, Proboszcz Parafi i 
Choczewo Ks. Antoni Duszyk, Proboszcz 
Parafi i Zwartowo Ks. Alojzy Kąkolewski, 
Kierownik Obwodu Ochrony Wybrzeża 
w Lubiatowie pan Wacław Lipiec, Kie-
rownik Komisariatu Policji w Choczewie 
pan asp. sztab. Piotr Zarzeczny, Prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP pan Ryszard 
Karpiński, Przewodnicząca Gminnego 
Koła PZERiI pani Irena Lorek i Przezes 
Choczewskiego Stowarzyszenia pani 
Aleksandra Gawryszewska. Ta uroczystość 

ciąg dalszy na następnej stronie
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stała się okazją do wspomnień i podsumo-
wań – przywołane zostały pierwsze lata 
wdrażania demokracji - lata trudne i pełne 
wielu niewiadomych, ale też czasy pełne 
ambitnych zamierzeń i nadziei na lepszą 
przyszłość. Kolejne lata nowego ustroju 
to czas, kiedy samorządom gmin przeka-
zywano coraz więcej zadań, wcześniej re-
alizowanych przez państwo – m.in. szkol-
nictwo czy służba zdrowia. Przypomniano 
o pierwszych działaczach samorządowych 
– pierwszym Wójcie Gminy Choczewo 
i jednocześnie pierwszym przedstawi-
cielu naszej gminy w Radzie Powiatu – 
panu Zenonie Bieleniniku, który odszedł 
od nas wypełniając obowiązki służbowe. 
Z kolei pierwszym delegatem na Sejmik 
Województwa był pan Tadeusz Daniluk, 
pierwszą przewodniczącą Komisji Budże-
towej Rady była pani Barbara Bernaciak, 
pierwszym przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa był pan Tadeusz Michałowski, 
pierwszym przewodniczącym Komisji 
Zdrowia pan Bogdan Aftański, a Komi-
sji Rewizyjnej pan Bronisław Nowak. 
Przypomniano również o ludziach, którzy 
od początku sprzyjali działaniom podejmo-
wanym przez nowe władze: pana Macieja 
Płażyńskiego – Wojewodę Gdańskiego 
w latach 2000–2006 oraz panią Małgorzatę 
Gładysz – Delegata Pełnomocnika Rządu 
ds. Reformy Samorządowej w Wojewódz-
twie Gdańskim. Dzięki zaangażowaniu 
działaczy samorządowych minione 20 lat 
zaowocowało wspaniałym rozwojem 
i przemianą naszej gminy – z gminy 

rolniczej, z przewagą 
rolnictwa upaństwo-
wionego, które na po-
czątku lat 90-tych 
zostało zlikwidowa-
ne – w nowoczesną, 
ekologiczną, kładącą 
nacisk na rozwój tu-
rystyki i agroturystyki 
oraz produkcję zdro-
wej żywności, gminę 
bogatą w liczne za-
bytki architektoniczne 
i przyrodnicze, jed-
nostkę prężnie dzia-
łającą, nawiązującą 
kontakty zagraniczne 
i wspierającą działal-
ność licznych organizacji pozarządowych. 
Zaproszeni goście w swych wystąpieniach 
podkreślali, iż Gmina Choczewo jest gmi-
ną piękną, malowniczą i barwną, którą 
zamieszkują mądrzy i dobrzy ludzie, a jej 
rozwój następuje m.in. dzięki niezwykle 
pomyśłnie układającej się wspólpracy 
władz gminy z przedstawicielami samo-
rządów szczebla powiatowego i woje-
wódzkiego. Odczytane zostały również 
listy gratulacyjne, skierowane do Wójta 

Gminy Choczewo pana Jacka Michałowskiego 
od: Marszałka Sejmu pana Bronisława Komo-
rowskiego, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi pana Kazimierza Plocke (który, choć 
wcześniej potwierdził swój udział, z powodu 
obowiązków poselskich nie mógł jednak przy-
być na sesję), Posła na Sejm RP pana Witolda 
Namyślaka, Marszałka Województwa Pomor-
skiego pana Mieczysława Struka, Wojewodę 
Pomorskiego pana Romana Zaborowskiego 
oraz Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej pana Jerzego Regulskiego. Po pod-
sumowaniach przyszedł czas spojrzenie 
w przyszłość – pan Wójt poinformował m.in., 
iż obecnie Polska Grupa Energetyczna tworzy 
listę lokalizacji elektrowni atomowej w Polsce 
i umieszczenie tej inwestycji na terenie naszej 
gminy brane jest pod uwagę. Na zakończenie 
uroczystej sesji Wójt Gminy pan Jacek Mi-
chałowski i Przewodniczący Rady Gminy pan 

 
Samorządu Gminy Choczewo 

Okolicznościowa publikacja materiałów informacyjnych 
Urzędu Gminy Choczewo

20 lat

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Henryk Domaros, podziękowali wszystkim 
za współpracę i zaangażowanie w rozwój 
demokracji lokalnej oraz rozwój naszej 
pięknej Ziemi Choczewskiej, wręczając m.
in. pamiątkowe tabliczki oraz okoliczno-
ściową publikację, podsumowującą działa-
nia minionych, dwóch dekad. W kolejnych 
wydaniach naszego biuletynu przypomni-
my Państwu, jak wiele inwestycji i innych 
inicjatyw zostało podjętych i zrealizowa-
nych w tym czasie.
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14 maja 2010r. zapisał się w hi-
storii naszej szkoły jako jeden 

z najważniejszych dni. W tym dniu miało 
miejsce uroczyste Nadanie Sztandaru, po-
łączone z obchodami V Rocznicy Nadania 
Imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkół 
w Choczewie.

Na uroczystość przybyło wielu zna-
komitych gości, między innymi: Poseł 
do Parlamentu Europejskiego – Pan Ja-
rosław Wałęsa, Wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Pan Kazimierz Plocke, 
Poseł na Sejm – Pan Jerzy Budnik, przed-
stawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego – Pani Kry-
styna Pajura, Dyrektor Oddziału Tereno-
wego Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Gdańsku – Pan Włodzimierz Olszewski, 
w imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w Gdańsku Pan Jacek Markanicz, Wizy-
tator Pomorskiego Kuratorium Oświaty 
– Pan Józef Bodio, Sekretarz Powiatu 
Wejherowskiego – Pan Marek Panek, 
Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego 

z historii naszej szkoły. Wspomniano 
o postępujących pracach Wojewódzkiej 
Komisji Planowania dotyczących budowy 
naszej szkoły, o uroczystości wmurowania 
aktu erekcyjnego w 1985r. oraz o nadaniu 
imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkół 
w Choczewie w 2005r. Następnie zostały 
omówione projekty realizowane w naszej 
szkole.

Przewodniczący Rady Gminy Cho-
czewo Pan Henryk Domaros odczytał 
Uchwałę Rady Gminy o nadaniu sztandaru 
Zespołowi Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie. Następnie Wójt Gminy 
Choczewo Pan Jacek Michałowski przeka-
zał tę uchwałę Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Panu Andrzejowi Soboniowi. W dalszej 
części spotkania Proboszcz Parafi i Cho-
czewo Ksiądz Antoni Duszyk dokonał 
aktu poświęcenia sztandaru. Następnie 
przedstawiciele Rady Rodziców, w imieniu 
fundatorów, przekazali sztandar Zespołowi 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie, 
jako symbol najwyższej wartości, honoru 
i tradycji. Dyrektor Zespołu Szkół Pan 
Andrzej Soboń wyraził serdeczne podzię-
kowanie za cenny dar i zapewnił, że jest 
on symbolem wartości i fundamentem 
pracy wychowawczej naszej szkoły. Dy-
rektor ds. Gimnazjum Pani Alina Rynko 
i Dyrektor ds. Szkoły Podstawowej Pani 
Joanna Dzięgielewska przekazały Pocz-
towi Sztandarowemu insygnia: szarfy 
i rękawiczki, a Dyrektor Pan Andrzej 
Soboń – sztandar, którego prezentację 
przedstawili uczniowie.

Po uroczystym przekazaniu sztandaru 
nadszedł moment, w którym mogli zabrać 
głos nasi szanowni goście. Były przemó-
wienia oraz gratulacje, upominki i gorące 
życzenia.

Na pamiątkę doniosłych chwil fun-
datorom wręczono pamiątkowe statuetki, 
a zaproszonym gościom wykonane przez 
dzieci podziękowania. Po części artystycz-
nej uczestnicy uroczystości mogli podzi-

NADANIE SZTANDARU ZESPOŁOWI NADANIE SZTANDARU ZESPOŁOWI 
SZKÓŁ W CHOCZEWIESZKÓŁ W CHOCZEWIE

– Pan Wacław Seweryn. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również: Komendant Gra-
nicznej Placówki Kontrolnej Straży Gra-
nicznej w Łebie – Pan Krzysztof Maluch-
nik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Choczewo – Pan Zygmunt Frąszczak, 
Prezes Zarządu Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego w Wejherowie – Pani Krystyna 
Tomaszunas, Wójt Gminy Choczewo – Pan 
Jacek Michałowski, Zastępca Wójta – Pan 
Kazimierz Kowalewski, Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo – Pan Henryk 
Domaros, Wiceprzewodniczący RG – Pan 
Zbigniew Kołodziejski, Proboszcz Parafi i 
Choczewo – Ksiądz Antoni Duszyk, Pro-
boszcz Parafi i Zwartowo – Ksiądz Alojzy 
Kąkolewski oraz Dyrektorzy i Kierownicy 
jednostek organizacyjnych Gminy Chocze-
wo, Dyrektorzy szkół i przedszkoli zaprzy-
jaźnionych z naszą szkołą, emerytowani 
dyrektorzy i nauczyciele naszej szkoły, 
księża współpracujący z naszą szkołą, 
a także radni, sołtysi, rodzice, pracownicy 
szkoły i uczniowie.

Po powitaniu zebranych, akademię 
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwo-
wego, a następnie przybliżeniem wydarzeń ciąg dalszy na następnej stronie
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wiać wykonane przez uczniów i nauczycieli kąciki prezentujące 
państwa Unii Europejskiej oraz degustować przygotowane przez 
rodziców potrawy europejskie. Na zakończenie historycznej 
uroczystości nasi goście wpisali do „Kroniki szkolnej” wiele 
ciepłych i miłych słów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Choczewie składa gorące po-
dziękowania wszystkim fundatorom sztandaru oraz tym, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie, tak ważnej dla nas, uroczysto-
ści. Dziękujemy przede wszystkim: Wójtowi Gminy Choczewo, 
Zastępcy Wójta, Przewodniczącemu RG, Radzie Rodziców oraz 
zaangażowanym nauczycielom i uczniom.

W maju 2010 roku odbył się 
przetarg na remont chodników 

w 8 miejscowościach Gminy Chocze-
wo. Oferty złożyły 3 firmy: ABRUKO 
Sp. z o.o. z Władysławowa, KOMEL 
Sp. z o.o. z Redy, PUH KUNIK z miejsco-
wości Góra oraz PRD JMZ z Wejherowa. 
Najwyższą ofertę złożyła fi rma PUH KU-
NIK – na kwotę 313 736,07 zł netto, na-
tomiast najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 
240 256,60 zł netto, złożyła fi rma KOMEL 
Sp. z o.o. z Redy, która przetarg wygrała. 

Umowa z wykonawcą została podpisana 
10.06.br., a prace rozpoczną się już 15 
czerwca. Jest to pierwszy etap tego typu 
prac, prowadzonych w poszczególnych 
miejscowościach naszej gminy w kolej-
nych latach, wpływających na poprawę 

estetyki i bezpieczeństwa.
31 maja br. rozpoczęto prze-

budowę mostu w ciągu drogi nr 
1430G w Ciekocinie. Inwestycja 
realizowana jest przez Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie 
i Ministerstwo Infrastruktury – 
ze środków programu „Bezpie-
czeństwo Ruchu Drogowego” 
oraz przy pomocy finansowej 
Gminy Choczewo w wysokości 
100 000 zł. W/w most, ze wzglę-
du na fatalny stan (popękane 
przyczółki, podmyte skarpy, 
zniszczona nawierzchnia), wy-

magał szybkiego i kapitalnego remon-
tu. Inwestorzy serdecznie przepraszają 
za utrudnienia, jakie wynikły w związku 
z prowadzonymi pracami. Niestety nie 
było innego sposobu ich przeprowadzenia, 
a droga musiała być zamknięta.

Drugą, nową inwestycją, rozpoczętą 
w maju br., jest remont drogi powiatowej 

INWESTYCJE INWESTYCJE 
W GMINIE W GMINIE 

CHOCZEWOCHOCZEWO

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NADANIE IMIENIA...
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nr 1427G Osetnik-Sasino, o długości oko-
ło 2500 mb. Koszty niniejszej inwestycji 
ponoszą wspólnie Powiat Wejherowski 
oraz Gmina Choczewo, która współfi-
nansuje ją w 50%, tj. w wysokości 450 
tys. zł. Przetarg, przeprowadzony przez 
Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherow-
skiego i Puckiego, wygrała fi rma drogowa 
„SKANSKA”, która na dzień dzisiejszy 
wykonała prawie 100% prac przewidzia-
nych do wykonania zgodnie z projektem. 
Do realizacji pozostało jeszcze tylko uzu-
pełnienie poboczy drogi.

W dalszym ciągu trwają także prace 
przy przebudowie drogi w miejscowości 
Sasino, do granicy z Powiatem Lęborskim. 
Inwestycja w 50% współfi nansowana jest 

przez Gminę Choczewo – pozostała kwota 
uzyskana została z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie 
prac przy przedmiotowej inwestycji prze-
widziano do 30 czerwca br.

Kontynuowane również są roboty przy 
budowie sieci wodociągowej Lublewko-

Lublewo-Starbienino, trwają prace wy-
kończeniowe na ujęciu wody w Lublewku 
oraz prace budowlane przy przebudowie 
sieci kanalizacyjnej na ulicy Kościuszki, 

na odcinku ok. 700 mb 
w miejscowości Chocze-
wo. Po wykonaniu w/w sie-
ci kanalizacyjnej na ulicy 
Kościuszki, rozpoczną się 
prace pn. „Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej ulicy 
Kościuszki”, polegająca 
na realizacji ciągów komu-
nikacyjnych: szlaku space-
rowego i ścieżki rowerowej. 
Ponadto wybudowana zo-
stanie sieć burzowa, która 
przyczyni się do poprawy 
stanu tej ulicy i zapobiegnie 
przyszłemu zalewaniu pose-

sji przy tej ulicy. 
W wyniku prze-
targu, ogłoszo-
nego na wykonanie w/w prac, 
oferty złożyło 7 fi rm, w tym: 
POL-DRÓG S.A. Lębork, OL-
TRANS Połchowo, BUDREM 
Luzino, ABRUKO Władysła-
wowo, KUNIK z Góry i GMM 
Leśniewo oraz JMZ Wejherowo. 
Najdroższą ofertę złożyła fi rma 
POL-DRÓG S.A. z Lęborka, 
natomiast najkorzystniejszą – 
OL-TRANS z Połchowa. Obec-
nie trwa ocena formalna.

W maju rozpoczęto także prace przy 
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Choczewie. Inwestycja ta re-

alizowana będzie przy 
wsparciu fi nansowym Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Ostatnią z zapoczątko-
wanych inwestycji to „Bu-
dowa centrum informacji 
turystycznej i kulturalnej 
z zapleczem oraz salą kon-
ferencyjno-wystawową 
w Choczewie”. Inwesty-
cja ta współfinansowa-
na jest na poziomie 84% 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE W GMINIE...
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BLIZARIUM – PODPISANIE 
UMOWY INTENCYJNEJ 
O PARTNERSTWIE 
I WSPÓŁPRACY

nie również 
innych partne-

rów (fizycznych 
lub prawnych) oraz 

sposoby fi nansowania: 
ze środków własnych 

stron umowy, środków 
pozyskanych partnerów i in-

nych środków zewnętrznych. 
W chwili obecnej opracowywana 

jest dokumentacja, obejmująca 
program funkcjonalno-użytkowy. 

Kolejnym etapem będzie opracowanie 
dokumentacji technicznej, tj. projektu 

i kosztorysu dot. całości zadania.
Obok  ponownie przedstawiamy wizuali-

zację „Blizarium”, które zlokalizowane zostanie 
w Choczewie, w sąsiedztwie stacji paliw.

Wieści Choczews2010

E E 
NEJ NEJ 

TWIE WIE 
PRACYPRACY

nie również 
innychcc  partne-

rów (fizycznych 
lub prp awnynn ch) oraz 

sposoby fi nansowania: 
ze środków własnych 

stron umowy, środków 
pozyskanych partnerów i in-

nych środków zewnętrznych. 
W chwili obecnej opracowywana 

jest dokumentacja, obejmująca 
program funkcjonalno-użytkowy. 

Kolejnym etapem będzie opracowaniei  
dokumentacji technicznej, tj. projjektu 

i kosztorysu dot. całości zadania.
ObOO ok  pononn wnie przedstawiamy wizuali-

zację „Blizarium”, które zlokalizowane zostanie 
w Choczewiie, w sąsiedztwie stacji paliw.

Strony, dążąc do wspólnej promocji polskiego wybrzeża 
i upowszechniania wiedzy o materialnym i duchowym 

dziedzictwie morskim, w wyniku przeprowadzonych 
rozmów, uzgodniły wspólną realizację projektu pn. 
„BLIZARIUM – park dydaktyczno-rozrywkowy 
w Choczewie”, obejmującego w szczególności: mu-
zeum polskiego latarnictwa wraz z odpowiednim 
zapleczem, część rekreacyjną dla dzieci i mło-
dzieży” – tak brzmi zapis I ustępu Umowy 
Intencyjnej o partnerstwie i współpracy, 
zawartej w dniu 7 maja 2010 roku pomię-
dzy Gminą Choczewo, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy pana Jacka Mi-
chałowskiego oraz Towarzystwem 
Przyjaciół Centralnego Mu-
zeum Morskiego w Gdańsku, 
reprezentowanym przez 
Prezesa – pana Fryderyka 
Tomalę i Wiceprezesa 
panią Teresę Bogu-
szewską. Zadania 
związane z tym 
w s p ó l n y m 
p r z e d s i ę -

wzięciem podzielone zostały w następują-
cy sposób: Gmina Choczewo zleci przygo-
towanie dokumentacji technicznej zadania 
inwestycyjnego pn. „BLIZARIUM” oraz 
podejmuje się realizacji w/w inwestycji 
w podziale na etapy, natomiast Towarzy-
stwo Przyjaciół Centralnego Muzeum 
Morskiego przygotuje i sfi nansuje opra-
cowanie materiałów dotyczących historii 
latarnictwa, zasad funkcjonowania latarni 
morskich oraz ich roli i znaczenia w za-
pewnieniu statkom bezpiecznej żeglugi. 
Umowa przewiduje także zaangażowa-
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O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 

z dnia 10 maja 2010 r.   
 

w sprawie obwodów g�osowania w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarz�dzonych na dzie� 20 czerwca 2010 r. 

 
 Na  podstawie art.  24  ust. 1 ustawy  z  dnia 27 wrze�nia 1990 r. o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 467) podaje si� do 
publicznej wiadomo�ci informacj� o numerach i granicach obwodów g�osowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odb�dzie si� g�osowanie  
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
 

Numer 
obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1 

Choczewko, Choczewo, Kierzkowo 
(B�achówko, Jab�onowice, Karczemka 
Kierzkowska), Kopalino, Kurowo, 
Lubiatowo (Szklana Huta), Lublewko, 
Lublewo L�borskie, ��tówko, Osieki 
L�borskie, Starbienino. 

Zespó� Szkó�                   
w Choczewie                   
ul. Szkolna 2  

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepe�nosprawnych  

2 
Gardkowice (Karczemka Gardkowska), 
��towo, Przebendowo (Przebendówko), 
S�ajkowo, �elazno. 

�wietlica 
w ��towie 
 

3 
Borkowo L�borskie (Borkówko), 
Go�ci�cino, Zwarcienko, Zwartowo, 
Zwartówko. 

O�rodek Doskonalenia 
Kadr S�u�by Wi�ziennej 
w Zwartowie 

4 

 Biebrowo, Ciekocinko, Ciekocino, 
Jackowo, Sasino (Bia�ka, Osetnik, 
Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka), S�ajszewo 
(S�ajszewko). 

Budynek by�ej szko�y 
w Sasinie 
ul. Cisowa 6 

5 
Areszt �ledczy w Wejherowie 
Oddzia� Tymczasowego Zakwaterowania 
Skazanych w Zwartowie 

O�rodek Doskonalenia 
Kadr S�u�by Wi�ziennej 
w Zwartowie 

 
W dniu g�osowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte b�d�  
w godzinach od 600 do 2000. 
 
                                                                                      Wójt Gminy Choczewo 
                                                                                        /-/Jacek Micha�owski 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINYOGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY
Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo 11 czerwca 2010 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

I. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo przeznaczone zostały do sprzedaży niżej opisane lokale 
użytkowe: 

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Pow. 
użytkowa 

lokalu        
(m2)

Udział 
w nieru-

chomości
Nr KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie 

zagospodarowania
przestrzennego

Cena 
lokalu Uwagi

Zwar-
tówko 2/1 0,3402 47,40 575/10.000 48811

Lokal użytkowy nr 5 znajduje się 
na parterze budynku nr 18 po-

łożonego w Zwartowie. Budynek 
jest obiektem jedno i dwukondyg-

nacyjnym o konstrukcji tradycyjnej, 
podpiwniczonym, z poddaszem 

mieszkalnym. Nieruchomość 
położona jest centrum Zwartowa, 
przy głównej drodze przelotowej. 

W bliskim sąsiedztwie zlokalizowane 
są budynki mieszkalne i użytkowe. 
W pobliżu są grunty rolne i leśne. 

Lokal użytkowy składa się z jednego 
pomieszczenia, wyposażony jest 

w instalację energetyczną, instalacja 
wod.–kan. dostępna w budynku.

Wydano decyzję             
o warunkach 

zabudowy znak           
AB-7331/88/2008           
z dnia 24.03.2009 

r. dla zmiany 
sposobu 

użytkowania 
budynku, 

zlokalizowanego 
na działce 

oznaczonej          
w dniu wydania 
decyzji nr 2/1, 

obręb Zwartówko.            
Rodzaj inwestycji 

– przebudowa oraz 
zmiana sposobu 

użytkowania 
budynku 

usługowego 
na budynek 
mieszkalny.

34.000 zł

+ VAT

Sprze-
daż  

w dro-
dze 

prze-
targu.

Zwar-
tówko 2/1 0,3402 80,43 975/10.000 48811

Lokal użytkowy nr 6 znajduje się 
na parterze budynku nr 18 
położonego w Zwartowie. 

Budynek jest obiektem jedno 
i dwukondygnacyjnym o konstrukcji 

tradycyjnej, podpiwniczonym, 
z poddaszem mieszkalnym. 

Nieruchomość położona jest centrum 
Zwartowa, przy głównej drodze 

przelotowej. W bliskim sąsiedztwie 
zlokalizowane są budynki 

mieszkalne i użytkowe. W pobliżu 
są grunty rolne i leśne. Lokal 

składa się z trzech pomieszczeń 
i sanitariatów, wyposażony jest 

w instalację energetyczną i instalację 
wod.–kan. Lokal skanalizowany 

przez sieć gminną.

 56.500 zł

+ VAT

Sprze-
daż  

w dro-
dze prze-

targu.

Zwar-
tówko 2/1 0,3402 110,35 48811

Lokal użytkowy nr 7 znajduje 
się na I piętrze budynku nr 18 

w Zwartowie. Budynek jest obiektem 
jedno i dwukondygnacyjnym 

o konstrukcji tradycyjnej, 
podpiwniczonym, z poddaszem 

mieszkalnym. Nieruchomość 
położona jest centrum Zwartowa, 
przy głównej drodze przelotowej. 

W bliskim sąsiedztwie zlokalizowane 
są budynki mieszkalne i użytkowe. 
W pobliżu są grunty rolne i leśne. 

Lokal użytkowy składa się z czterech 
pomieszczeń, wyposażony jest 

w instalację energetyczną, instalacja 
wod.–kan. dostępna w budynku.

76.600 zł

+ VAT

Sprze-
daż  

w dro-
dze prze-

targu.

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisa-
nej ustawy, w terminie do dnia 23 lipca 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
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WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 2 lipca 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości 

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW Położenie i opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie zagospodarowania
Cena działki
 w złotych Wadium

Ciekocino 17/2 0,1302 41344
Nieruchomości położone 

są w Ciekocinie na uboczu 
miejscowości przy terenach 
leśnych i terenach o luźnej 

zabudowie mieszkalnej. Dojazd 
drogą gruntową. Zgodnie 

z decyzją GIGG 7430/27/08 z 
dnia 14.08.2008 r. zatwierdzającą 
projekt podziału nieruchomości, 

konieczna jest sprzedaż udziałów 
w drodze dojazdowej wewnętrznej 

stanowiącej własność Gminy, 
na rzecz nabywców opisanych 

nieruchomości nr 17/2 oraz 17/4 
do 17/6.

Ustala się podstawowe 
przeznaczenie terenu: 01.ML 
– tereny lokalizacji budynków 
rekreacji indywidualnej wraz 

z urządzeniami budowlanymi; 
dopuszcza się lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Na działkach 
nr 17/2 i 17/3 dopuszcza się 

lokalizację funkcji usługowych 
z zastrzeżeniem: kempingów 

i pól biwakowych, spośród 
funkcji usługowych – usług 

publicznych i rzemiosła 
usługowego.

70.600 zł
+ VAT 7.000 zł

Ciekocino 17/3 0,1261 41344 68.500 zł
+ VAT 6.800 zł

Ciekocino 17/4 0,1588 41344 84.900 zł
+ VAT 8.500 zł

Ciekocino 17/5 0,1198 41344 65.400 zł
+ VAT 6.500 zł

Ciekocino 17/6 0,1049 41344 62.900 zł
+ VAT 6.000 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2010 
roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

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

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 2 lipca 2010 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo

odbędą się rokowania na zbycie niżej opisanej nieruchomości:

Położenie Numer 
działki

Pow. 
ha

Numer 
KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 

zagospodarowania

Termin 
poprzedniego 

przetargu.

Cena 
działki         

w złotych
Zaliczka

Sasino 245/26 0,1019 49131

Nieruchomość położona 
w Sasinie w strefi e 

pośredniej. Położenie 
pod względem 

mieszkalnym bardzo 
dobre. Działka gruntowa 

niezabudowana 
i niezagospodarowana. 

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

telefonicznej. Dojazd 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

Działka znajduje się na 
terenie oznaczonym 
symbolem 01.ML. 

Ustala się podstawowe 
przeznaczenie 

terenu – ML – tereny 
lokalizacji budynków 

rekreacji indywidualnej 
wraz z urządzeniami 

budowlanymi. 
Dopuszcza się 

lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

Pierwszy publiczny 
przetarg ustny 
nieograniczony 

został 
przeprowadzony              

w dniu 14 sierpnia 
2009 roku, drugi 

przetarg w dniu 23 
października 
2009 r., trzeci 

przetarg odbył się 
w dniu 26 marca 

2010 roku.

65.000 zł
+ VAT 7.000 zł

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2010 roku w sekretariacie 
Urzędu Gminy Choczewo. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli zgłasza-
jącym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami 
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu 
wpłaty zaliczki.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2010 
roku. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. 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 zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
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WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 16 lipca 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędą się rokowania 

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie 

zagospodarowania

Terminy 
przeprowadzonych 

przetargów.

Cena 
działki

 w złotych
Zaliczka

Ciekocino 27/8 0,1171 41344
Nieruchomości położone 

są w Ciekocinie na uboczu 
miejscowości przy terenach 
leśnych i terenach o luźnej 

zabudowie mieszkalnej. 
Działki gruntowe 

występują w kompleksie, 
są niezabudowane 

i nieuzbrojone. Teren 
o lekkim nachyleniu połaci. 

Dojazd drogą gruntową.
Zgodnie z decyzją 
GIGG 7430/27/08 

z dnia 14.08.2008 r. 
zatwierdzającą projekt 

podziału nieruchomości, 
konieczna jest sprzedaż 

udziałów w drodze 
dojazdowej wewnętrznej/

stanowiącej własność 
Gminy/na rzecz nabywców 
opisanych nieruchomości.

Nieruchomości znajdują 
się na terenach 

oznaczonych w planie 
symbolami 01.ML:

ML – tereny lokalizacji 
budynków rekreacji 
indywidualnej wraz 

z urządzeniami 
budowlanymi

Pierwszy przetarg odbył 
się w dniu 22.12.2008 r., 

drugi przetarg w dniu 
30.04.2009 r., trzeci 
przetarg odbył się 

w dniu 14.08.2009 r. 
W dniu 30.10.2009 r. 
odbyły się rokowania. 

Kolejne rokowania 
przeprowadzono 

30.04.2010 r.

48.600 zł
+ VAT 5 000 zł

Ciekocino 27/9 0,1046 41344 48.600 zł
+ VAT 6 000 zł

Ciekocino 27/10 0,1367 41344
Pierwszy przetarg odbył 
się w dniu 28.11.2008 r., 

drugi przetarg w dniu 
30.04.2009 r., trzeci 
przetarg odbył się 

w dniu 14.08.2009 r. 
W dniu 30.10.2009 r. 
odbyły się rokowania.

Kolejne rokowania
przeprowadzono 

30.04.2010 r.

54.270 zł + 
VAT 7 000 zł

Ciekocino 27/11 0,1377 41344 54.270 zł + 
VAT 8 000 zł

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 12 lipca 2010 roku w sekretariacie 
Urzędu Gminy Choczewo. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli zgłasza-
jącym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami 
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu 
wpłaty zaliczki.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo 
Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 12 lipca 2010 roku. 
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. 

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 zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo 11 czerwca 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

I. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo przeznaczone zostały do sprzedaży niżej opisane lokale 
mieszkalne: 

Obręb Nr 
działki

Pow. 
działki
(ha)

Pow. 
użytkowa 

lokalu        
(m2)

Pow. pom.
przynależnych

 (m2)

Udział 
w nieru-

chomości
Nr KW Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie
 w planie zagos-

podarowania
przestrzennego

Cena 
lokalu Uwagi

Cho-
czewo 301/1 0,2108 59,45

Do lokalu przy-
należy piwnica 
o powierzchni 

użytkowej 
9,30 m2 

i pomieszczenie 
gospodarcze 
w budynku 

mieszkalnym 
o powierzchni 

użytkowej 74,84 
m2.

2.702/
10.000 65384

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje 
się na parterze budynku nr 36 B 

położonego w Choczewie przy ulicy 
Pierwszych Osadników. Budynek 

jest obiektem dwukondygnacyjnym, 
podpiwniczonym, wykonanym 

w technologii tradycyjnej. 
Nieruchomość położona jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej. 
W pobliżu zlokalizowane 

są wszystkie podstawowe usługi. 
Lokal składa się z: dwóch pokoi, 

kuchni z korytarzem, łazienki 
i pomieszczenia z piecem co.

Brak aktualnie 
obowiązującego 

miejscowego 
planu zagos-
podarowania 

przestrzennego.

81.000 zł

+ VAT

Sprzedaż  
na rzecz 
najemcy.
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Cho-
czewo 301/1 0,2108 55,59

Do lokalu 
przynależy 

piwnica 
o powierzchni 

użytkowej 
11,66 m2 i dwa 
pomieszczenia 
gospodarcze 
w budynku 

mieszkalnym 
o łącznej 

powierzchni 
użytkowej 48,11 

m2.

2.211/
10.000 65384

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje 
się na poddaszu budynku nr 36 B 

położonego w Choczewie przy ulicy 
Pierwszych Osadników. Budynek 

jest obiektem dwukondygnacyjnym, 
podpiwniczonym, wykonanym 

w technologii tradycyjnej. 
Nieruchomość położona jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej. 
W pobliżu zlokalizowane 

są wszystkie podstawowe usługi. 
Lokal składa się z: trzech pokoi, 

kuchni i łazienki.

Brak aktualnie 
obowiązującego 

miejscowego 
planu zagos-
podarowania 

przestrzennego.

82.000 zł

+ VAT

Sprzedaż  
na rzecz 
najemcy.

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisa-
nej ustawy, w terminie do dnia 23 lipca 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
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O�rodek Doskonalenia Kadr S�u�by Wi�ziennej
"Relaks" w Zwartowie

ZAPRASZA NA 

Wystaw� obrazów olejnych

Justyny Kopania
„ Gubernia My�li ”

„...Gubernia my�li... - prowincja duszy - imaginacja. Dlaczego? - Gubernia, czyli: prowincja, kanton, cz��� - czyli co�, 
co jest cz��ci� ca�o�ci; co� odleg�ego, a zarazem bliskiego - oczywistego, b�d�cego rzeczywisto�ci� po��czon� z 
imaginacj� wyobra�ni... - jak sen. Gubernia moich my�li... - nie wiem dok�adnie gdzie jest, gdzie si� znajduje... By� 

mo�e umiejscowi�a si� w prawej cz��ci mojej duszy... O tam... - na dole... Widzisz? - Oczywi�cie, �e nie widzisz. Ja te� 
nie widz�, ale jestem w stanie wyobrazi� sobie praw� cz��� mojej duszy: siedzi w fotelu, by� mo�e pali papierosa..., 

pije kaw� albo herbat�... i my�li... O czym? - Nie wiem... Jestem teraz tutaj - siedz� przy biurku i pisz�... By� mo�e 
zaraz dotr� do niej, by� mo�e ujawni si�... Gubernia moich my�li jest na pewno cz��ci� mojej duszy - jej prowincj� - 

moj� wyobra�ni�...”

Wystawa czynna jest codziennie od 30 maja 2010 r.

GMINNE ZAWODY GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE OSPSPORTOWO-POŻARNICZE OSP

W dniu 30 maja 2010r. na obiektach sportowych Ludowego Klubu Sportowego 
„ORZEŁ” w Choczewie rozegrano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, w których 
wzięło udział 6 drużyn pożarniczych, w tym: 2 MDP (łącznie 52 zawodników). Zawody 
oceniała Komisja Sędziowska, którą powołał: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie st. kpt. Andrzej PAPKE w składzie: Przewodniczący st. kpt. Stanisław BARA-
NOWSKI oraz członkowie: kpt. Waldemar LEWANDOWSKI, asp. Roman WOJTASIŃSKI, asp. 
Mirosław KURAŚ. 

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwi-
czenie musztry, grupa „A”; sztafeta pożarnicza 7 x 50 m 
z przeszkodami, ćwiczenie bojowe.

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW 
przedstawiała się następująco:

W GRUPIE „MDP”  MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY 
POŻARNICZE 
I miejsce MDP w Choczewie - łączny czas 1 min 53,7 sek.
II miejsce MDP w Sasinie -  łączny czas 2 min 03,5 sek.

ciąg dalszy na następnej stronie
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W GRUPIE „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)
I miejsce OSP RP w Choczewie –  łączny czas 1min 48,7 sek.
II miejsce OSP RP w Słajszewie – łączny czas 2 min 15,3 sek.
III miejsce OSP RP w Kopalinie – łączny czas  2 min 28,4 sek.
IV miejsce OSP RP w Sasinie – łączny czas 2 min 28,7 sek.

Nagrody fundowali: za I miejsce w grupie „A” -  puchar - Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, za I miejsce w grupie „MDP” 
– puchar - Komendant Gminny Związku OSP RP, nagrody rzeczowe, (węże 
pożarnicze W-75-20ŁA-PL, rękawice strażackie specjalne KOMFORT) 
o wartości 5.056,- zł - Wójt Gminy Choczewo ze środków samorządowych.

Zabezpieczenie logistyczne zawodów: 
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Chocze-
wie.

Zabezpieczenie kwatermistrzowskie 
zawodów: Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych.

Zawodami kierował: Komendant 
Gminny OSP dh Władysław Skrzypkow-
ski.

Za wspieranie drużyn, kibicowanie 
w dniu zawodów i tworzenie sportowej 
atmosfery wszystkim sympatykom po-
żarnictwa 

DZIĘKUJEMY.
Krzysztof Cudnik

CZWARTKOWE WIECZORY
Z POEZJĄ

29.04.2010r. przy blasku świec, 
po raz drugi, spotkali się 

w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ste-
fana Żeromskiego miłośnicy poezji. Orga-
nizatorzy: Wójt Gminy Jacek Michałowski 
i Kierownik Biblioteki Beata Żuk, powitali 
przybyłych gości. Niewątpliwą perełką 
wieczoru była Pani Teresa Wierska, która 

prezentacją swoich wier-
szy uświetniła piątkowe 
spotkanie. W przerwach 
między wierszami dys-
kutowano nad tematem 
kolejnego konkursu li-
terackiego, już teraz za-
chęcamy osoby piszące 
do przysłowiowej „szu-
fl ady”, by wzięły w nim 
udział. Na dyskusje, nie tylko o literaturze, 

zapraszamy wszystkich, 
którym świat poezji nie 
jest obcy, a jesienny 
wieczór październikowy 
zapragną spędzić w cie-
kawym towarzystwie.

TYDZIEŃ BIBLIO-
TEK W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PU-

BLICZNEJ
W CHOCZEWIE

W dniu 6 maja 
2010 roku w Gminnej 
Bibliotece Publicznej 

uczniowie klasy 6 SP wzięli udział w lek-
cji bibliotecznej prowadzonej przez 
młodszego bibliotekarza - Ewę Wójcik. 
Na zajęciach, zorganizowanych z okazji 
Tygodnia Biblioteki, uczniowie dowie-
dzieli się między innymi, na czym polega 
klasyfi kowanie książek według katalogu 
UKD, jakie źródła informacji można zna-
leźć w bibliotece oraz jak należy korzystać 
z katalogu alfabetycznego i systematycz-
nego. Po krótkiej pogadance i mini wy-
kładzie uczniowie podzielili się na grupy 
i tworzyli krzyżówkę z hasłem „Książka 
moim przyjacielem.” Użyte w krzyżówce 
słowa wiązać się musiały z pracą biblioteki 
i literaturą w ogóle.

WIEŚCI  WIEŚCI  
Z BIBLIOTEKIZ BIBLIOTEKI

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
GMINNE ZAWODWY SPORTOWO-POZARNICZE...
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Z kolei 12 maja z lekcji bibliotecznej 
skorzystały też dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego w Choczewie. Dowiedziały 
się, jak należy się obchodzić z książkami, 
jak korzysta się z biblioteki i jak można 
się do niej zapisać. Wysłuchały też dwóch 
historyjek, pt. „Bałagan w bibliotece” oraz 
„Awantura w alfabecie” autorstwa Kamila 
Polaka. Następnie poczęstowały się słodką 
niespodzianką i pod opieką Pań wycho-
wawczyń wróciły do przedszkola.

SPOTKANIE Z PISARKĄ

11.05.2010 r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego 
uczniowie klas pierwszych Szkoły Pod-
stawowej w Choczewie spotkali się 
z Ewą Marią Letki. Pisarka jest autorką 
opowiadań, bajek i powieści dla dzieci 
i młodzieży. W swych utworach pokazuje 
dziecko w relacjach z najbliższym otocze-
niem. Z wielką wrażliwością podejmuje 
niełatwe, choć zaczerpnięte z codziennego 
życia tematy: przyjaźń, solidarność, lojal-

ność i odwagę. W jej książkach znajdziemy 
zrozumienie i wrażliwość na losy innych, 
często pokrzywdzonych dzieci. Po spo-
tkaniu dzieci podziękowały Pani Ewie 
i ustawiły się do wspólnej fotografi i.

POWIATOWY DZIEŃ 
BIBLIOTEKARZA W CHOCZEWIE

Tegoroczny Dzień Bibliotekarza ob-
chodzony był 12 maja 2010r. w Gminie 
Choczewo. W czytelni Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Stefana Żeromskiego 
zgromadziły się bibliotekarki z całego 
powiatu wejherowskiego oraz zaproszeni 
goście, a wśród nich Wójt Gminy Pan 
Jacek Michałowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Henryk Domaros oraz 
Naczelnik Wydziału Kultury Starostwa 
Powiatowego Pan Tomasz Fopke. Goście 
złożyli bibliotekarkom życzenia z okazji 
ich święta, Wójt wręczył paniom materiały 

promocyjne dotyczące naszej gminy, a Pan 
Fopke książki własnego autorstwa, napisa-
ne w języku kaszubskim. Podczas uroczy-
stości zostały ogłoszone wyniki konkursu 

na bibliotekarza roku 
2009, którym zosta-
ła Pani Irena Pias-
owska z Biblioteki 
Publicznej Gminy 
Szemud. Po uroczy-
stości w bibliotece, 
Wójt zaproponował 
gościom zwiedzanie 
latarni morskiej Stilo 
i obiektu dworskiego 
w Ciekocinku. Na za-
kończenie obchodów 
Powiatowego Dnia 

Bibliotekarza Wójt zaprosił wszystkich 
na obiad do Zwartowa, gdzie powitał przy-
byłych Wiceprzewodniczący  Rady Gminy 
Choczewo i gospodarz obiektu Pan Zbi-
gniew Kołodziejski. Po obiedzie Dyrektor 
Biblioteki Powiatowej w Wejherowie Pani 
Danuta Balcerowicz serdecznie podzięko-
wała za gościnę w naszej gminie.

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

29.04.2010r. w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej odbyło się głośne 
czytanie w ramach projektu “Nasza Gmina 
Czyta Dzieciom”. Tym razem radna Rady 
Gminy Choczewo Pani Barbara Cholka 
czytała uczniom kl. II Szkoły Podstawo-

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
TYDZIEÑ BIBLIOTEK...
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KONFERENCJA AGROTU-KONFERENCJA AGROTU-
RYSTYCZNA – „NOWO-RYSTYCZNA – „NOWO-

CZESNOŚĆ I TRADYCJA”CZESNOŚĆ I TRADYCJA”

18 maja 2010 roku, po raz pierwszy na terenie naszej 
gminy, odbyła się konferencja agroturystyczna pn. 

„Nowoczesność i tradycja”. Organizatorem był Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz Choczew-
skie Stowarzyszenie Turystyczne i Gdańskie Stowarzyszenie 
Agroturyzmu. Do gospodarstwa agroturystycznego „Jędruś” 
w Słajszewie przybyło w tym dniu ponad 130 osób – kwa-
terodawców z terenu województwa pomorskiego, a także: 
Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej pan Zenon Bi-
stram, Wiceprezes PROT pan Bogdan Donke, Prezes PFTW 
„GG” pani Bożena Chwiałkowska, Członek Zarządu Powiatu 

wej opowieści o wyczynach sportowych 
znanych postaci z bajek. Następnym 
punktem programu były warsztaty gim-
nastyczne pt. “Gimnastyczne stwory”. Pod 
czujnym okiem Pani Ewy Domarus dzieci 
zmieniały się w dżdżownice, ośmiornice 
i piętrowe stwory. Na zakończenie Pani 
Basia obdarowała uczestników batonami, 

które pomogły zregenerować utraconą 
energię.  

Natomiast w dniu 9.06.2010r. ucznio-
wie kl. I Szkoły Podstawowej w Chocze-
wie spotkali się z Przewodniczącym Rady 
Gminy Panem Henrykiem Domarosem. 
W czytelni Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, w ramach projektu “NASZA GMINA 
CZYTA DZIECIOM”, Pan Przewodniczący 
czytał bajki znanych polskich autorów, 

po grzecznym wysłuchaniu lektora, każde 
dziecko otrzymało słodki podarunek. Dru-
gim etapem spotkania były warsztaty pla-
styczne pt. “Książka moim przyjacielem”. 
Pod fachowym okiem Pani Beaty Stodolnej 
dzieci stworzyły tryskające żywym kolo-
rem ilustracje do swoich ulubionych bajek. 
Efektem pracy naszych małych artystów 
jest wystawa plastyczna, którą można 
podziwiać w bibliotece.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NASZA GMINA CZYTA...
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KONKURS „NASZE KULINAR-KONKURS „NASZE KULINAR-
NE DZIEDZICTWO – SMAKINE DZIEDZICTWO – SMAKI

REGIONÓW”REGIONÓW”

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki Regionów” 
odbył się 30 maja 2010r. w Parku Oliwskim koło Katedry 

Oliwskiej. Organizatorem głównym tego konkursu był Urząd Marszał-
kowski w Województwa Pomorskiego, Polska Izba Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Uczestniczyło w nim około 35 wystawców, w tym w większości 

Wejherowskiego pan Wacław Seweryn, 
Kierownik Powiatowego Biura PODR 
pan Andrzej Kalinowski oraz Wójt Gminy 
Choczewo pan Jacek Michałowski. Spo-
tkanie, które poprowadził pan dr hab. Mi-
rosław Boruszczak z Wydziału Turystyki 
i Rekracji AWFiS w Gdańsku, poświę-
cone było następującym zagadnieniom: 
„Zagroda. Przeszłość. Teraźniejszość. 
Przyszłość” – dr inż. arch. Anna Górka 
z Politechniki Gdańskiej, „Kulturowe 
i wychowawcze aspekty czasu wolnego” 
– mgr Tadeusz Łapian z AWFiS, „Trady-
cje kulturowe jako element programów 
agroturystycznych” – dr hab. Mirosław 
Boruszczak, „PROT – współpraca i pro-
mocja” – mgr Bogdan Donke, „Rola 
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
Gospodarstwa gościnne w rozwoju tury-
styki wiejskiej” – pani Bożena Chwiałkowska. Pan Przemysław 
Borowski – przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich (siedziba Sekretariatu Regionalnego 
mieści się w Departamencie ds. PROW Pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku) przedstawił propozycję wydania 
katalogu kwater agroturystycznych. Na spotkaniu zaprezentowane 

zostały również naturalne i probiotyczne środki o szerokiej ga-
mie zastosowań w gospodarstwach domowych oraz informacja 
o nowoczesnych rozwiązaniach proekologicznych w zakresie 
przydomowych elektrowni wiatrowych. Całości dopełniało stoisko 

kosmetyczne, gdzie można było uzyskać porad na temat wizażu 
i lansowanych trendów, wystawa obrazów, a także smaczne wy-
pieki oraz zimne przekąski i gorące dania, przygotowane przez 
panie z Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, iż ogromną rolę 
w rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej odgrywa integracja 

środowiska wiejskiego w zakresie pod-
noszenia jakości oraz promocji i reklamy 
tych usług. Tworzenie i rozwijanie tej 
działalności jest alternatywą dla mieszkań-
ców wsi na uzyskanie dodatkowych źródeł 
dochodu oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich. Najlep-
szym przykładem jest tu właśnie Gmina 
Choczewo – to właśnie na naszym terenie 
jest najwięcej w powiecie wejherowskim 
kwater agroturystycznych i kwater wiej-
skich, a wspólne działania promocyjne 
Choczewskiego Stowarzyszenia Tury-
stycznego i Wójta Gminy Choczewo owo-
cują coraz liczniejszą rzeszą turystów oraz 
wydłużaniem się sezonu turystycznego, 
nawet mimo niesprzyjającej aury.

Patronat nad konkferencją objął Wójt Gminy Choczewo pan 
Jacek Michałowski oraz Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiej-
skiej „Gospodarstwa Gościnne” pani Bożena Chwiałkowska.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KONFERENCJA AGRO...
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przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa 
pomorskiego. Do konkursu zakwalifi kowano 92 potrawy – 16 po-
traw z Gminy Choczewo. Cała ekipa prezentowała się w złocistych 
koszulkach z napisem Gmina Choczewo. Promowałyśmy przede 
wszystkim naszą gminę, ale również kwatery agroturystyczne oraz 
Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne.

Gmina Choczewo wystawiła „najsilniejszą” ekipę i tak –
1. Genowefa Kramek z Sasina przygotowała potrawy: zwijany 

kurczak w ziołach, zacierki do rosołu lub zupy grzybowej, ro-
sół drobiowy, orzeźwiający napój miętowo-cytrynowy, pierogi 
„szlachcice”,

2. Mirosława Gawryszewska-Górczyńska z Sasina: pasztet z kró-
lika, borówka z chrzanem, nalewka Dziadka Stefana na bazie 
arcydzięgla, śledź bałtycki „po rybacku”

3. Krystyna Stefańska z Sasina: piernik marchewny, nalewka 
z aronii,

4. Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa: jagoda „borówka czarna”, 
„lipniak choczewski”, pasztet z pomuchla /dorsza/,

5. Halina Łuc ze Słajszewa: „wianuszek gdański” – ciasto, śledź 
po marszałkowsku, „świnio szpyra bez gnota”, domowe wino 
z żurawin

Po prezentacji i ocenie Komisji Konkursowej rozdano na-
grody i dyplomy.

Zdobyliśmy, oprócz wyróżnień, nagrody wręczane przez 
Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, 
który mówił nam o doskonałej współpracy z Wójtem Jackiem 
Michałowskim, a piękną ziemią choczewską jest zauroczony.

Zdobyliśmy:
II miejsce w Kategorii produktów zwierzęcych: „pasztet z po-

muchla /dorsza/” – Katarzyna Zacharewicz. ze Słajszewa.
III miejsce w Kategorii ciast zdobył: „wianuszek gdański” – 

ciasto – Halina Łuc ze Słajszewa.
Nominację do nagrody „Perły” zdobyła potrawa: „śledź bał-

tycki „po rybacku” – Mirosława Gawryszewska-Górczyńska.
Możliwość uczestniczenia w Konkursie „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo – Smaki Regionów” to również okazja do wytworze-
nia sobie „marki” w gospodarstwie agroturystycznym. Kulinaria 
od zawsze były dobrą zachętą dla turystów. Dzięki współpracy 

Zarząd Koła i członkowie Gminnego Koła PZERiI w Choczewie
składają serdeczne podziękowanie Państwu Brygidzie i Pawłowi Perkowskim 

za miłe i serdeczne przyjęcie nas na swojej posiadłości w Lubiatowie. 
Jak co roku, spędziliśmy tam bardzo miłe chwile. Dziękujemy również 

Dyrektorowi Zespołu Szkół w Choczewie Andrzejowi Soboń 
za zorganizowanie nam transportu (do Lubiatowa i z powrotem). 

Podczas tego spotkania członkowie Koła dokonali zmian w Zarządzie Koła, a mianowicie:
ze względu na stan zdrowia Przewodnicząca Koła Pani Irena Lorek poprosiła o półroczny 
urlop zdrowotny. Obowiązki Przewodniczącego w tym czasie pełnił będzie dotychczasowy 
Sekretarz Koła Pan Ignacy Goyke. Obowiązki Sekretarza natomiast powierzono Panu 
Andrzejowi Kopeć.

z Dyrektorem Zespołu Szkół w Choczewie Panem Andrzejem Soboniem, a przede wszystkim dzięki Wójtowi Gminy Jackowi Mi-
chałowskiemu (sfi nansowanie wyjazdu) mogliśmy uczestniczyć w tym konkursie w tak licznym gronie i już po raz 10-ty.

Doradca PODR Gdańsk mgr inż.Genowefa Błahuszewska

ciąg dalszy z poprzedniej strony
KONKURS "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO...
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DZIEŃ DZIECKA W GOŚCIĘCINIE

W dniu 29.05 mieszkańcy so-
łectwa zorganizowali DZIEŃ 

DZIECKA połączony z piknikiem ro-
dzinnym. O godz. 1500 na boisku sołeckim 
zebrało się 13 dzieci wraz z rodzicami. 
Każde dziecko otrzymało paczkę ufun-
dowaną przez rodziców lub dziadków. 
Po rozpakowaniu paczek rodzice prze-
prowadzili konkursy dla dzieci. Był bieg 
z jajkiem, rzut piłką do celu, bieg w worku 
i głuchy telefon, który najbardziej rozbawił 
zarówno dzieci, jak i rodziców. Wszystkie 
dzieci brały udział w konkursach, za które 
otrzymały upominki w postaci słodyczy. 
Nagrody zostały ufundowane przez spon-
sorów. O godz. 1900 rozpoczął się piknik 
rodzinny, na który przybyli prawie wszy-
scy mieszkańcy. Było pieczenie kiełbasek, 
były lekkie „pląsy”, pogaduszki o starych 
dziejach, a świetną oprawę muzyczną 
zapewnił nam DJ Szczepuś. Na pikniku 
mieszkańcy podjęli decyzję o zorganizo-
waniu Nocy Świętojańskiej.

 Anna Szafoni

ZIEŃ DZIECKA W GOŚCIĘCINIE

 dniu 29.05 mieszkańcy so-
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WIEŚCI WIEŚCI 
Z SOŁECTWZ SOŁECTW

Rada Sołecka Sołectwa 
Jackowo

 składa serdeczne 
podziękowania 

Panu Markowi Stala 
za pomoc przy wykaszaniu 

płyty boiska. 
Wyrażamy nadzieję na dalszą, 

owocną współpracę.
Rada Sołecka  i Sołtys Marek Mueller

Sołectwo Kopalino – Lubiatowo 

SOŁECKI TURNIEJ HALOWEJ 
PIŁKI NOŻNEJ

Z inicjatywy mieszkańców naszego 
sołectwa został zorganizowany 

pierwszy Sołecki Turniej Halowej Piłki 
Nożnej. Udział w turnieju, poza naszym 
sołectwem, wzięło sołectwo Kierzko-
wo i Jackowo. Rozgrywki odbyły się 
08.05.2010 r. o godzinie 1600 w hali spor-
towej w ZS w Choczewie. Po rozgrywkach 
drużynowych zostały wyłonione pierwsze 
cztery miejsca. Po dwugodzinnych roz-
grywkach zostali wyłonieni zwycięzcy 

i pojawili się nasi fundatorzy pucharów. 
Pierwsze miejsce zajął zespół z Kopalina. 
Puchar ufundował i wręczył Kierownik 
Obwodu Ochrony Wybrzeża GUM w Lu-
biatowie p. Wacław Lipiec. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z Jackowa – puchar ufun-
dował Dyrektor Zespół Szkół p. Andrzej 
Soboń, pod nieobecność pana dyrektora 
puchar wręczyła pani radna – Sołtys So-
łectwa Kierzkowo. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Lubiatowa – puchar ufundował 
Radny Rady Powiatu Wejherowskiego p. 
Wacław Seweryn, a zaszczyt wręczenia 
pucharu przypadł naszemu sołtysowi. 
Czwarte miejsce zajęła drużyna z Osiek, 
która otrzymała dyplom z podziękowania-
mi za udział w turnieju.

Dziękujemy wszystkim za udział 
w turnieju, fundatorom oraz pani Agniesz-
ce Leśnik za skrupulatny zapis wyników 
poszczególnych meczy. Szczególne po-
dziękowania dla pana Dyrektora Zespołu 
Szkół za udostępnienie hali, w której 
odbyły się rozgrywki.

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE 
KOPALINO – LUBIATOWO

Dnia 30.05.2010 r. o godz. 1500 
na prywatnym terenie Sołtysa 

Sołectwa Kopalino – Lubiatowo odbył 
się coroczny Dzień Dziecka. Imprezę 
rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy 
p. Henryk Domaros wraz z Radnym Rady 

Powiatu Wejherowskiego 
p. Wacławem Sewerynem, 
którzy przybyli prosto 
z zawodów strażackich. 
Po przywitaniu rodzice 
zostali poczęstowani cie-
płymi napojami serwowa-
nymi przez p. Małgorza-
tę Hinz oraz wypiekami 
przygotowanymi przez 
panie z naszego sołectwa, 
a dzieci zapisywały się 

do poszczególnych konkurencji sporto-
wych. Jeszcze przed konkurencjami dzieci 
mogły skorzystać z jazdy na kucykach. 
Oprowadzaniem naszych pociech zajęli się 
Marcin i Paweł. Później przeprowadzono 
następujące konkurencje: rzut piłeczką 
do kosza, której zwycięzcą okazał się Pa-
tryk Dziarski, rzut lotką, w której zwycię-
żyła Joanna Naczk, w rzucie ringo wygrała 
Michalina Drafc, w konkurencji hula-hop 
pierwsze miejsce zajęła Dominika Leśnik, 
która również zwyciężyła w biegu w wor-
ku, w ostatniej konkurencji, czyli strzale 
na bramkę wygrał Michał Rabczenko, 
w rzucie kulą w podziale na młodszych 
i starszych wygrali kolejno Sylwester 
Świątek i Marcin Hinz. Między konkuren-
cjami dzieci i młodzież byli obdarowywani 
słodyczami, owocami, lodami, napojami 
oraz kiełbaskami, które przygotowywał, 
jak co roku p. Marian Hinz. W między 
czasie dzieci mogły spróbować swoich 
sił w jeździe na gokardach. Dla odważ-
niejszych była możliwość przejażdżki 
kładem, którego kierowcą był Maciej 
Dziobak. W całej imprezie pomagała 
nam młodzież z Łodzi, którą reprezento-
wał Mateusz Bednarczyk, za co bardzo 
dziękujemy. Podziękowania należą się 
również naszym sponsorom p. Krystynie 
Milewskiej za karton batonów, p. Marzenie 
za zorganizowanie tanich napoi, paniom 
z sołectwa za upieczenie pysznych ciast, 

ciąg dalszy na następnej stronie
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p. Bogdanowi za ufundowanie nagród dla dzieci, p. Henrykowi Kaczmarek 
za wsparcie fi nansowe, p. Michałowi Daszkiewicz za udostępnienie sprzętu 
nagłaśniającego. Dziękujemy sołtysowi za udostępnienie swojego terenu oraz 
wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu spotkania dla dzieci. 

Filip 

Ko�o�Gospody��Wiejskich�������������
w�Starbieninie�

wraz��
z�so�tysami�so�ectw�w�Gminie�Choczewo�
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z�a�p�r�a�s�z�a��
na�

�
który�odb�dzie�si��

�

�
w�Starbieninie�

�

����������������������������Patronat�Honorowy��

�Marsza�ek�Województwa�Pomorskiego�

UROCZYSTY DZIEŃ MATKI I OJCA W SAMORZĄDO-
WYM PRZEDSZKOLU W CHOCZEWIE

26 maja – Dzień Matki, tradycyjnie połączony z przy-
padającym 23 czerwca Dniem Taty, był szczególnie 

wyczekiwany. Dzieci pod okiem wychowawczyń: Pani Ali oraz 
Pani Iwony, od kilku tygodni przygotowywały różne niespodzianki 
dla najbliższych sobie osób, czyli mamy oraz taty.

Przygotowaniom towarzyszyły różne emocje i w konsekwencji 
wszystko było dopięte na przysłowiowy „ostatni guzik” – zarówno 
program artystyczny, jak i poczęstunek. Mamy oraz tatusiowie, 
którzy licznie zgromadzili się wokół swoich dzieci, byli bardzo 
zadowoleni. Z zainteresowaniem obserwowali postępy w rozwoju 
swoich pociech. Natomiast dla przedszkolaków było to ważnym 
sprawdzianem swoich umiejętności i służyło wzmocnieniu własnej 
pozytywnej samooceny. Dzieci w barwnych przebraniach recyto-
wały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Grupa maluchów 
zatańczyła do piosenki pt. „Żabki”, natomiast starszaki popisały się 
krakowiakiem i „kazaczokiem”. Występ zakończyły pięknie zatań-

ZYSTY DZIEŃ MATKI I OJCA W SAMORZĄDO-

SSAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

czonym polonezem. Trwający kilkadziesiąt minut program małych 
artystów, rodzice nagrodzili gromkimi brawami. Spotkanie miało 
charakter kameralny, podczas którego rodzice ze swoimi dziećmi 
mogli wspólnie spędzić czas przy słodkim poczęstunku.

Mama Wiktorii – Agnieszka Muller

ciąg dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ DZIECKA...
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NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
MAMA, TATA I JA

„Na dobre i na złe – jest rodzina…
Na dobre i na złe – niech się trzyma”

Nasze przedszkolaki już od najmłodszych lat uczą się doce-
niać i szanować wartości rodzinne, dlatego święto Dnia Matki, 
Dziecka i Ojca obchodzimy w naszym przedszkolu wspólnie 
jako Dzień Rodziny. Z tej okazji dzieci przygotowały uroczystość 
z udziałem rodziców. Były okolicznościowe wiersze, piosenki, 
tańce i pląsy. Grupa starszaków przygotowała inscenizację pt. 
„Hania szuka zagubionej igiełki”. Rodzice gromkimi brawami 

podziękowali swoim pociechom za występy. Potem wszyscy spo-
tkaliśmy się w ogrodzie, gdzie czekał na nas stół pełen słodkości 
i owoców. Nasze mamy jak zawsze nas nie zawiodły, serdecznie 
im dziękujemy. Uroczystość ta pozostawiła wspaniałe wrażenia 
i przeświadczenie o tym, jak ważne są działania integrujące ro-
dzinę i wzmacniające więzi z przedszkolem.

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

Dzień Dziecka gościnnie spędziliśmy na pikniku u Klaudii. 
Babcia wraz z mamą Klaudii przygotowały nam moc atrakcji. 
Największą radość dzieciom sprawiła trampolina, na której przed-
szkolaki spalały całą swoją energię. Dzieci mogły pograć w piłkę, 
lepić babki z piasku w piaskownicy, korzystać z huśtawek i bawić 
się z pieskiem; można było również pooglądać bajki. Po wspól-
nych zabawach urządziliśmy „wielkie grillowanie”, a zapach 
pieczonej kiełbaski wzmógł nasz apetyt. Bawiliśmy się wspa-
niale, a radosnej atmosfery nie zepsuł nam nawet deszcz, który 
próbował nas przestraszyć. Pani Czesia przygotowała dzieciom 
pyszne ciasta, „kolorowe kanapki”, popcorn, a z okazji święta 
każdy przedszkolak otrzymał balonika z przywiązanym lizakiem, 
co było prawdziwą niespodzianką. „Jeśli chcesz mieć przyjaciela, 

musisz zgodnie bawić się, pożycz kredkę, daj cukierka, naucz 
wszystkim dzielić się” – ta sentencja przyświeca nam nie tylko 
w Dniu Dziecka, ale też w codziennych zabawach z rówieśnika-
mi. Grono pedagogiczne i Rada Rodziców serdecznie dziękują 
za gościnność i organizację tego uroczystego dnia. Za kilka dni 
przedszkolaki wybierają się na wycieczkę do oliwskiego ZOO – 
to też prezent z okazji Dnia Dziecka.

NASZA MAŁA OJCZYZNA

Poprzez zajęcia i wycieczki staramy się zapoznać dzieci z naj-
bliższą okolicą, jej pięknem i przyrodą. Nasz cykl rozpoczęliśmy 
od zaznajomienia dzieci z legendami związanymi z terenem naszej 
Gminy. Dzieci przygotowują prace plastyczne ukazujące piękno 
naszej okolicy. W związku z omawianą tematyką planujemy dla 
dzieci i rodziców wakacyjny konkurs.
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Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
HARCERSKIEJ BRACIHARCERSKIEJ BRACI

BIWAK W ZAJEŹDZIE „HAJDUKI” W CHYNOWIE – 
KWIECIEŃ 2010

10 Wodno – Lądowa Drużyna Harcerska (WLDH) „Wilki” 
przeżyła niezapomniane chwile w Chynowie. Biwak 

ten uczył nas radzenia sobie w terenie, współpracy w grupie, 
tworzenie kamufl ażu oraz typowej harcerskiej musztry. Mieliśmy 
nocne podchody, podczas których „złapał” nas deszcz oraz ucztę 
w „Chacie Dymnej” przy pieczonym chlebie (haha) ☺. Zabawa była 

HARCERZE Z DZIESIĄTKI, CZYLI 
„WILKI” NA XXVI RAJDZIE 

„RODŁO”

Aby uczestniczyć w Ogólno-
polskim Jubileuszowym Zlo-

cie Harcerskim w Krakowie w dniach 
16–24.08.2010 r. należało wykonać wraz 
z drużyną cztery meldunki oraz uczestni-
czyć w Trasie Zlotowej XXVI Harcerskie-
go Rajdu „RODŁO” Gdańskiej Chorągwi 
ZHP. Podjęliśmy to wyzwanie z naszym 
druhem Radkiem i w piątek wyruszyliśmy. 
Do Starogardu Gdańskiego dojechaliśmy 
autobusem, tam po zakwaterowaniu czekał 
nas „kominek”, na którym każda drużyna 
prezentowała siebie, tzn. swoją obrzę-
dowość i wykonane meldunki: – drzewo 
genealogiczne – zorganizowanie imprezy 
dla całego naszego hufca z okazji 100 
-lecia harcerstwa, – odszukanie w naszej 
okolicy miejsc zapomnianych, ale zwią-
zanych z harcerstwem, – wykonanie karty 
do Kroniki Stulecia w Krakowie. Nasza 
prezentacja została wysoko oceniona przez 
kadrę trasy. Na kominku poznaliśmy też 
inne drużyny, z którymi spędzimy pobyt 
w Krakowie. Sobotni dzień już od rana był 
bardzo upalny, a czekało nas do przejścia 

wspaniała, a gościnność Właścicieli Zajazdu rewelacyjna!!! Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować tę współpracę, gdyż bardzo 
nam się tam podobało. W Chynowie oprócz wspaniałych terenów do rekreacji są również konie, na których można uczyć się jeździć 
pod czujnym okiem pana Jacka – instruktora. 10 WLDH „WILKI”

ponad 26 km z zapakowanymi plecaka-
mi, z suchym prowiantem, śpiworami 
i karimatami. Podczas drogi musieliśmy 
wykonywać zadania na sześciu punktach 
patrolowych. Zadania były różne: zabawy 
z GPS – poszukiwanie stworka na czas, 
walka kogutów, bieg z piłeczką, itd. – tur-
niej zręcznościowy, doświadczenia che-
miczne – wulkan i ciasto Newtona, szyfry 
harcerskie, strzelanie z wiatrówki i ASG 

do celu – turniej 
strzelniczy, skła-
danie namiotu 
– wojskowa 6, 
pionierka harcer-
ska – stworze-
nie ogrodzenia 
obozowego oraz 
totemu, samary-
tanka (resuscy-
tacja, itp.) i wie-
le innych zadań 
dodatkowych. 
Liczył się czas 
wykonywanych 
zadań, umiejęt-

ności, zdyscyplinowanie drużyny, współ-
praca oraz zachowanie harcerskie. Druh 
Radek nie mógł nam w niczym pomagać. 
Po dotarciu do Lubiszewa Tczewskiego 
zakwaterowano nas w szkole, zjedliśmy 
kolację i uczestniczyliśmy w „kominku”. 
Po całym dniu „padliśmy, jak kawki”, aby 
znów w niedzielę rano pokonać ostatnie 
6 km w pełnym umundurowaniu i z cięż-
kim bagażem. Dotarliśmy na apel koń-
czący rajd szczęśliwi i bardzo zmęczeni, 
zajmując III miejsce na Trasie Zlotowej. 
Otrzymaliśmy mnóstwo nagród i gratula-
cji, a cała drużyna zdobyła Odznakę Rodło 
i Białą Podkładkę pod odznakę. Wyjątko-
wym punktem programu tegorocznego 
apelu kończącego rajd było podpisanie po-
rozumienia pomiędzy ministrem Edukacji 
Narodowej Katarzyną Hall a Związkiem 
Harcerstwa Polskiego, reprezentowanym 
przez naczelniczkę hm. Małgorzatę Sinicę. 
Naszą drużynę na trasie reprezentowali: 
Agata Knapińska, Iga Witkowska, Julia 
Blok, Szymon Wejer, Mateusz Kesler, 
Szymon Borowski, Artur Grabiński i Paweł 
Woźniak. 
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HARCERZE Z 10 WLDH „WILKI” 
WYRÓŻNIENI!

W dniu 24 kwietnia 2010 r. 
Harcerski Ośrodek Morski 

w Pucku obchodził swój złoty jubileusz – 
50 –lecie istnienia. Na uroczystości przy-
jechały władze państwowe, wojewódzkie, 
powiatowe i miejskie oraz władze harcer-
skie – z Kwatery Głównej z Warszawy, 
z naszej macierzystej Chorągwi Gdańskiej 
oraz instruktorzy z Hufca Puck. Pojawiły 
się też prawie wszystkie drużyny harcer-

WSPANIALI RYCERZE

Kwietniowe zbiórki mijają nam bardzo szybko, po-
nieważ są interesujące. Nadaliśmy sobie  rycerskie 

imiona, tworzyliśmy własne herby oraz  spisaliśmy  Kodeks 
Rycerski, według którego staramy się postępować. Jest też 
czas na doskonalenie walk rycerskich oraz wybór damy dworu. 
Przed nami jeszcze sporo rycerskich zadań...

Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

MAJÓWKA W PUCKU Z UDZIAŁEM HARCERZY

1 maja 2010 r. w Pucku, na Zielonej Plaży, odbył się 
Piknik Organizacji Pozarządowych, a dochód z niego 

został przeznaczony na Hospicjum Ojca Pio w Pucku. Harce-
rze z 10 WLDH „WILKI” pomagali wraz z dh. Radkiem i dh. 
Dorotą w organizacji tego przedsięwzięcia: chłopcy zajęli się 
transportem potrzebnych stoisk, a dziewczyny prowadziły dla 
wszystkich chętnych dzieci z powiatu puckiego (i nie tylko, 
gdyż było mnóstwo turystów) zajęcia plastyczne – malowanie 

skie naszego hufca. Obchody rozpoczęła 
uroczysta msza św. w Puckiej Farze, 
na której wszyscy przybyli harcerze peł-
nili wartę honorową. Następnie udaliśmy 
się w pochodzie za orkiestrą i sztandarem 
w stronę HOM- u, gdzie odbył się apel. 
Było mnóstwo prezentów i gratulacji dla 
naszego ośrodka oraz komendanta tegoż 
ośrodka – hm. S. Dębickiego, zostali też 
wyróżnieni nasi instruktorzy otrzymując 
medale Edukacji Narodowej i Sportu. 
Wśród wyróżnionych znalazło się też 
sześciu harcerzy z naszej drużyny: Tropi-

cielka Iga Witkowska, Tropicielka Agata 
Knapińska, Tropicielka Julia Blok, Wywia-
dowca Paweł Woźniak, Wywiadowca Artur 
Grabiński i Wywiadowca Szymon Borow-
ski. Otrzymali oni wyróżnienie specjalne 
oraz nagrody książkowe od Wiceministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm 
RP – Kazimierza Plocke. Harcerze zostali 
wyróżnieni, gdyż na ostatniej – XLIII Har-
cerskiej Spartakiadzie Drużyn Żeglarskich 
i Wodnych Chorągwi Gdańskiej ZHP zajęli 
I MIEJSCE (na 13 drużyn startujących). 
Było im z tego powodu bardzo miło. 

na szkle. Przyszło na nasze zajęcia ponad osiemdziesięcioro dzieci. 
Oprócz tego malowaliśmy też maluchom twarze i bawiliśmy się 
z nimi. Było bardzo sympatycznie i ciepło. Bardzo cieszymy się, gdy 
jesteśmy komuś potrzebni. Dzieci były również bardzo zadowolone, 
bo swoje prace plastyczne zabierały do domów.
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DLA PRZYJACIÓŁ – SADZENIE DRZEWEK

W dniu 1 maja 2010r. przy Restauracji „EDEN” 
w Borkowie, w zagrodzie kuców Nati i Robi, po-

sadziliśmy 33 sadzonki świerka. Mamy nadzieję, iż pięknie 
wyrosną na duże drzewka.

Było nas niestety bardzo mało: Zosia Siuta, Kasia Ke-
sler, Małgosia Tokarska, Ada Knapińska, Sara Grabińska, 
Igor i Oskar Gawryszewscy, Paweł Pieniążk, Wacek Lipiec, 
Błażej Wożniak, Franek Grabiński i Krzysiu Lipiec – tylko 
12 zuchów, a gromada liczy aż 25 zuchów. Pewnie pozostali 
nie mogli... (?) Dziękujemy za pomoc rodzicom: Pani Jadzi 
Woźniak, Panu Wojtkowi Knapińskiemu oraz Panu Arkowi 
Gawryszewskiemu.

Drużynowa – dh. Dorota

10 MAJ 2010 ROK – MIESIĄC PO TRAGEDII SMOLEŃ-
SKIEJ – ZAKOŃCZENIE ŻAŁOBY W ZWIĄZKU HARCER-

STWA POLSKIEGO

10 maja, w miesiąc po katastrofi e, mieliśmy zbiórkę naszej 
gromady, na której jeszcze raz wspominaliśmy to tragicz-

ne wydarzenie. Każdy zuch odpalał kolejno swoją świeczkę i stawiał 
przy korzeniu, na którym znajdowało się zdjęcie Pary Prezydenckiej. 
Następnie „stworzyliśmy” 96 papierowych kul z gazety, a z nich 
na wykładzinie ułożyliśmy samolot. Pamięć tych, którzy zginęli 
uczciliśmy minutą ciszy. Wszystkie zuchy ściągnęły ze znaczka 
zucha żałobną wstążkę. Wspominaliśmy też nasze warty, które 
pełniliśmy przy tablicach pamiątkowych. Na koniec zbiórki druhna 
Dorota powiedziała nam skąd wzięło się powiedzenie: „NA SŁOWIE 
HARCERZA POLEGAJ, JAK NA ZAWISZY! „

 Zuchy z 10 WLGZ „MALI KORSARZE”

„PRZYJACIEL BAJEK” 

„Przyjaciel bajek” - pod tym hasłem w dniach 21–
23.05.2010r. odbyła się w tym roku trasa zuchowa XXVI RAJ-
DU RODŁO w Tczewie, na którą pojechały zuchy z 10 WLGZ 
„Mali Korsarze” wraz ze swoją drużynową – dh. Dorotą oraz 
naszą przyboczną – harcerką Agatą. Nasz hufi ec reprezentowały 
trzy gromady: z Krokowej, ze Sławoszyna i my – z Choczewa. 
Wszyscy bawili się wspaniale poznając przy okazji Pradzieje 
Tczewa, Muzeum Morskie, Wieżę Ciśnień, Stary Wiatrak. 
O historii Tczewa, które obchodzi 750 – lecie opowiadał 
nam Skrzat Samborek, a w Bibliotece Miejskiej poznaliśmy 
dzieje powstania tego miasta utworzonego przez Sambora II. 
Sambor założył miasto w zamian za ocalenie jego córki przez 
gryfa z rąk potwora. Przybyło też do nas Bractwo Rycerskie 
z Malborka; dwórki uczyły nas tańców z dawnych czasów, 
a rycerze walczyli na miecze z chętnymi zuchami. Bardzo, ale 

WYWIAD DLA RADIA GDAŃSK

Pod koniec kwietnia 10 WLGZ „Mali Korsarze” oraz 10 
WLDH „WILKI” zostali poproszeni o udzielenie wywiadu 

dla Radia Gdańsk w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie. 
Pan redaktor pytał nas o to co robimy na zbiórkach, czy żeglujemy, 
co jest w naszym harcerskim życiu najważniejsze, co daje nam 
harcerstwo i jakie mamy plany na przyszłość – trudne pytania. Za-
śpiewaliśmy również szantę jako powitanie. Jesteśmy bardzo dumni 
z tego, że nosimy nasze mundury, realizujemy stawiane nam zadania 
i „rozwijamy się” przy tym.

Harcerze i zuchy z 10 WLGZ i 10 WLDH

ciąg dalszy na następnej stronie
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„Wszystkim jest z zuchem dobrze”

DLA POWODZIAN 

28 maja 2010 roku zuchy z naszej gromady postanowiły zebrać środki czystości 
dla gmin w Polsce, które bardzo ucierpiały z powodu powodzi... Do naszej 

akcji włączyło się Niepubliczne Przedszkole z Choczewa oraz Przedszkole Samorządowe. 
Z pomocą przedszkolaków zebraliśmy bardzo dużo darów, które już pojechały do Gąbina 
k/Płocka. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli i włączyli sie do naszej akcji. Z naszej 
gromady pojechało 6 dużych wiaderek plastikowych z płynami, szczotkami i pastą, karton 
mydeł, szampony, ścierki, ręczniki, gąbki, pościel, płyny dezynfekujące, żele, rękawiczki 
gumowe oraz kostki do toalet. Każda pomoc jest potrzebna, więc serdecznie dziękujemy !!!

„MOJE HARCERSKIE KORZENIE”

10 WLDH „WILKI” pragnie odszukać swoje harcerskie korzenie 
w naszej gminie i okolicach. Może nie wszyscy o tym wiedzą, 

ale kiedyś był Hufi ec Choczewo im. Pierwszych Osadników Ziemi Cho-
czewskiej i prawie wszyscy nasi rodzice należeli wówczas do niego. Pra-
gniemy w najbliższym czasie zorganizować „Zbiórkę Pokoleń” i zaprosić 

10 WLGZ „MALI KORSARZE” 
W MUZEUM HARCERSTWA 

W WARSZAWIE

Z okazji 100-lecia harcerstwa 
w Polsce Muzeum Harcerstwa 

w Warszawie tworzy Kronikę Jubileuszo-
wą wszystkich gromad i drużyn w Polsce. 
Również i nasza gromada przystąpiła 
do tego zadania, wykonując stronę do kro-
niki. Jednak, aby wykonać tę stronę, 
należało wcześniej zrealizować przynaj-
mniej jedno z 10 zadań z okazji stulecia. 
Wykonaliśmy ich kilka, ale nie wszystkie 
opisaliśmy na stronach kroniki (zabrakło 

to bardzo podobało się wszystkim zuchom, 
pomimo tego, że przeszliśmy w sobotę 
ponad 15 km. Najmłodszym uczestnikiem 
rajdu okazał się Franek Grabiński, który 
na koniec, wśród wiwatów ponad 700 
uczestników odebrał nagrodę od komen-
danta Chorągwi Gdańskiej – hm. Bogdana 
Mierzejewskiego. Wszyscy też zdobyliśmy 
dwa worki nagród, Odznakę Rodło i Białą 
Podkładkę oraz sprawność „Przyjaciel 
Bajek”. Był to już nasz trzeci Rajd Rodło, 
w którym uczestniczyliśmy. Za rok znowu 
pojedziemy !!!

Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

miejsca). W nagrodę otrzymamy ogólnopolską jubileuszo-
wą plakietkę z okazji stulecia harcerstwa.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PRZYJACIEL BAJEK
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„WILKI” W DZIAŁANIU

Już w sierpniu tego roku wybieramy się na Jubileuszowy 
Zlot Harcerski w Krakowie z okazji 100-lecia Harcerstwa 

w Polsce. Będą tam zuchy i harcerze z Polski i z zagranicy, aby 
wraz z nami pokazać „harcerstwo w działaniu”. Podczas zlotu 
będziemy przede wszystkim uczyć się nowych technik, współ-
pracować, poznawać inne środowiska i prezentować nasz region 
podczas Dnia Krakowskiego. Musimy też sami przyrządzać sobie 
posiłki i organizować zajęcia dla innych. Na ostatnich zbiórkach 
wykonujemy zadania związane z wyjazdem: tworzymy specjal-
ne meldunki oraz zadania uczące nas cierpliwości (oj, ciężko 
z tym). Mamy nadzieję, że zaprezentujemy naszą Małą Ojczyznę 
najlepiej jak możemy. 

„POMOCNA DŁOŃ”

Nasza gromada – 10 WLGZ „Mali Korsarze”, przystąpiła 
do akcji „Pomocna Dłoń”, zorganizowanej przez Porad-

nik Drużynowego i Nauczyciela „Zuchmistrz”. Akcja ta miała 
na celu zebranie jak najwięcej złotówek dla dzieci – zuchów 
z Białorusi. Gromada nasza w Kręgu Rady podjęła 
decyzję, iż musimy pomóc naszym przyjaciołom 
w zuchowych mundurach. Każdy „Mały Korsarz” 
zobowiązał się do przyniesienia na ten cel tyle zło-
tówek, z ilu osób składa się jego najbliższa rodzina 
(mama, tata, siostra, brat i ja czyli 5 zł). W ten sposób 
zebraliśmy około 130 zł i wysłaliśmy do Warszawy. 
W podziękowaniu otrzymaliśmy pamiątkowe dyplo-
miki, a nasz meldunek został umieszczony w nr 29/30 
„ZUCHMISTRZA”. 

W tym samym numerze „Zuchmistrza” zostały 
zamieszczone zdjęcia naszej gromady w kąciku 

na nią ostatnią komendantkę hufca – hm. 
Antoninę Walczak, byłych drużynowych 
i samych harcerzy.

Znaleźliśmy też „starą” harcówkę, 

która jest extra!!! Prosimy wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, którzy mają 
jakiekolwiek pamiątki z tamtych czasów 
o wypożyczenie ich nam (zdjęcia, przypin-
ki, plakietki), po zeskanowaniu oddamy je. 
Marzymy o tym, by stworzyć mini-kronikę 
Hufca Choczewo, gdyż nie możemy odna-

leźć ani jednej „starej” kroniki.
Serdecznie dziękujemy za pomoc 

w odszukiwaniu śladów Hufca Choczewo 
Pani Joli Karpińskiej, Pani Heni Soboń, 
Pani Grażynie Olszowiec i Panu dyrekto-
rowi – Andrzejowi Soboń.

Czuwaj! 10 WLDH „WILKI”

„Jest Taka Gromada”. Są to zdjęcia z kolonii zuchowej „Ekologiczna Przystań”, 
z biwaku żeglarskiego w Pucku oraz z festiwalu „Mielizna” i „Wesoła Nutka 
w Marynarskiej Czapce”

ciąg dalszy z poprzedniej strony
MOJE HARCERSKIE KORZENIE...
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LEKCJA W KINIE

Dnia 04.05.2010r. uczniowie 
klas V-VI Szkoły Podstawowej 

w Choczewie uczestniczyli w multime-
dialnej lekcji, której temat brzmiał: Tajniki 
zawodów fi lmowych. Zajęcia odbyły się 
w Multikinie CH Gemini w Gdyni. Spotka-
nie prowadziła pani Kinga Cesarz (fi lmo-
znawczyni, absolwentka UJ). Uczniowie 
poznali zawody najważniejszych członków 
ekipy filmowej, dowiedzieli się, czym 
różni się scenariusz od scenopisu, poznali 
pojęcie adaptacji fi lmowej, zobaczyli efek-
towne metamorfozy słynnych aktorów.

Po części lekcyjnej nastąpiła projekcja 
fi lmu przygodowego pt.,, Wyspa Nim”. 
Podczas seansu uczniowie mogli wyko-
rzystać zdobytą wcześniej wiedzę.

Opiekun Samorządu SP                                                                                    
A. Natoniewska- Styn                                                              

WYCIECZKA DO KINA

Dnia 24 kwietnia 2010r. dzieci 
z klasy 0 b i III a SP w Chocze-

wie wybrały się na wycieczkę do kina 

WYCIECZKA DO KINA

nia 24 kwietnia 2010r. dzieci
z klasy 0 b i III a SP w Chocze-

Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
SZKOŁYSZKOŁY

w Gdyni. Przed seansem fi lmowym pięk-
na, słoneczna pogoda zachęcała uczniów 
do zwiedzania nabrzeża portowego. 
W porcie dzieci oglądały cumujące statki, 
przy których robiły sobie zdjęcia oraz 
miały okazję kupić sobie pamiątkę z tego 
pięknego miasta. Największą atrakcją 
wyjazdu był jednak pobyt w kinie Silver 
Screen na fi lmie „Jak wytresować smo-
ka”. Dla niektórych dzieci był to pierwszy 
kontakt z kinem – olbrzymia sala kinowa, 

ekran i oglądanie fi lmu w trójwymiaro-
wych okularach wywarły na dzieciach 
niesamowite wrażenie. Po fi lmie wszyscy 
udali się na posiłek do restauracji Mc 
Donald’s w Rumi. Oprócz całego zestawu 
obiadowego, dzieci wybrały sobie zabawki 
i otrzymały kolorowe baloniki. Bardzo 
zadowolone z udanej wycieczki i mile spę-
dzonego czasu dzieci wróciły do domu.

Dziękujemy rodzicom za pomoc  
w opiece nad dziećmi.

Krystyna Dettlaff

OŻYWIĆ POLA – ROK ZAJĄCA

Koło Łowieckie „Jeleń” z siedzibą w Gdańsku zaprosiło naszych uczniów do udziału 
w programie „Ożywić pola – Rok zająca”. Przedstawiciele zainteresowanych 

szkół, realizując program, współdziałają z kołami łowieckimi. W tym roku w projekcie 
wzięły udział dwie klasy – 1 B Gimnazjum i 5 B Szkoły Podstawowej w Choczewie. 
Program wiąże się z ochroną i rozwojem zwierząt dziko żyjących. Uczniowie poszerzają 
swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym, poznają zwierzęta zagrożone wyginięciem, 
rozwijają świadomość ekologiczną. W tym roku szczególną uwagę poświęca się zającom, 
a także znaczeniu remiz śródpolnych w ochronie drobnej zwierzyny. Koordynatorem akcji 
ze strony koła łowieckiego jest myśliwy pan Ryszard Karpiński. Dzięki jego zaangażo-
waniu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania terenów obwodu łowieckiego 
numer 22. W trakcie wycieczki pan Karpiński przybliżał młodzieży zagadnienia promu-
jące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Wiele ciekawych 
informacji przekazał uczniom zaproszony gość, leśniczy Tadeusz Piankowski, łowczy 
koła „Jeleń”. Spotkanie zakończyło się w leśnictwie „Młot”, gdzie uczniowie uraczyli się 
upieczonymi 
nad ogniskiem 
kiełbaskami. 

Zespół Szkół 
w Choczewie
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRA-
FICZNY DLA KLAS II – III

10.05.2010 r. odbył się konkurs 
ortografi czny klas II – III SP 

w Choczewie. Konkurs w klasach II 
przeprowadziła p. Mirosława Rudnicka, 
w klasach III p. Małgorzata Mazur. Ce-
lem konkursu było wyłonienie spośród 
najmłodszych uczniów szkoły podsta-
wowej Mistrza Ortografi i oraz pokazanie 
wartości uczenia się i nabywania umie-
jętności poprawnego posługiwania się 

„LEŚNY PUCHAR” TRAFIA 
DO CHOCZEWSKIEGO 

GIMNAZJUM

6 maja 2010 roku, we współpracy 
z Samorządowym Zespołem Szkół w Kost-
kowie, Nadleśnictwo Choczewo przepro-
wadziło konkurs wiedzy przyrodniczej. 
Była to VII edycja konkursu o przechodni 
„Leśny Puchar”, w której rywalizowali 
uczniowie z: Ciekocina, Choczewa, Gnie-
wina, Krokowej, Kostkowa oraz Bolszewa. 
Konkurs przeprowadzono w dwóch kate-
goriach wiekowych: szkoła podstawowa 
i gimnazjum. Szkołę Podstawową z Cho-
czewa reprezentowali: Iga Witkowska, 
Artur Grabiński, Michał Skrzynecki, Paweł 
Woźniak. Opiekunką drużyny była nauczy-
cielka przyrody p. Elżbieta Wydra. Gimna-
zjum wystąpiło w składzie: Natalia Gafke, 
Paweł Langa, Łukasz Lorek, pod opieką 
nauczycielki biologii p. Marty Cisowskiej. 
Eliminacje, które przeprowadzono przed 
głównym konkursem pozwoliły na wyło-
nienie trzech najlepszych drużyn w każdej 
kategorii. Finaliści zmagali się z pytaniami 
dotyczącymi głównie ochrony przyrody 
i obszarów „Natura 2000” znajdujących się 
na terenie Nadleśnictwa Choczewo. Czas 
na odpowiedź był ograniczony i zdarzało 
się, że mimo posiadanej wiedzy nie zawsze 
wystarczało go, aby zapisać odpowiedź 
na tablicy. Rywalizacja była bardzo zacię-

ta, szczególnie w walce o drugie i trzecie 
miejsce w kategorii gimnazjum. Dopiero 
po serii dodatkowych pytań udało się wy-
łonić lepszą drużynę.

Klasyfi kacja końcowa ukształtowała 
się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Ciekocino
Szkoła Podstawowa z Krokowej
Szkoła Podstawowa Choczewo

Gimnazjum
Gimnazjum Choczewo
Gimnazjum Gniewino
Gimnazjum Bolszewo

Wszyscy uczestnicy fi nału otrzyma-
li cenne nagrody rzeczowe, a drużyny 
zwycięskie puchary przechodnie – rzeź-
by w drewnie przedstawiające sylwetkę 
sowy.

Zespół Szkół w Choczewie

językiem ojczystym. I etap rozpoczął się 
z początkiem I semestru, a zakończył 30 
kwietnia 2010 r. eliminacjami wstępnymi, 
przyprowadzonymi w każdej z klas przez 
wychowawców. Nagrodą w I etapie było 
reprezentowanie klasy w II etapie szkol-
nym. W II etapie konkursu wzięło udział 18 
uczniów. Uczniowie rozwiązywali zadania, 
pisząc dyktanda specjalnie przygotowane 
dla poszczególnych grup wiekowych. 
Zaszczytne miano tegorocznego Mistrza 
Ortografi i klas drugich otrzymał Oskar 
Kwiatkowski z kl. IIc, 2 miejsce uzyskała 

Kinga Woźniak z kl. IIb, 3. miejsce zdobył 
Daniel Miadzielec z kl. IIa.

Miano Mistrza Ortografi i klas trze-
cich otrzymał Artur Parcelewski z kl. IIIa, 
2 miejsce zdobył Kacper Busłowicz z kl. 
IIIb, 3 miejsce – Łu-
kasz Świtała z kl. 
IIIb.

W s z y s t k i c h 
zwycięzcom skła-
damy serdeczne gra-
tulacje.

M. Mazur
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WYCIECZKA DO BERLINA

W dniach 10–12 maja 2010 roku grupa 21 gimna-
zjalistów z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 

w Choczewie wybrała się na wycieczkę do Berlina.  
W wyjeździe uczestniczyli w większości uczniowie klas 

pierwszych, jak również reprezentanci klas trzecich i drugich, 
pod opieką nauczycieli: p. Renaty Kowalik, p. Natalii Tarasovej 
i p. Wacława Seweryna. Kilka minut po godzinie 9.00 wyru-
szyliśmy sprzed szkoły autokarem do Lęborka, skąd pociągiem 
udaliśmy się do Szczecina. Po przyjeździe i zakwaterowaniu 
w schronisku młodzieżowym do późnych godzin wieczornych 
zwiedzaliśmy Szczecin. Następnego dnia skoro świt udaliśmy 
się do Berlina. Już na samym początku wielkie wrażenie wywarł 
na uczestnikach wycieczki dworzec kolejowy. 

Następnie przyszedł czas na zwiedzanie miasta piętro-
wym autobusem, który zatrzymuje się na 16 przystankach. 
Można wysiadać, zwiedzać wybrany obiekt, następnie wsiąść 
i jechać dalej. Pierwszym celem był mur berliński i Brama 
Brandenburska. Kolejnym obiektem było „Centrum Telewi-
zyjne”, w którym uczniowie wjechali na wysokość 203metrów, 
a widoczność z wieży sięgała 80km. Znajduje się tam również 
przepiękna restauracja, która obraca się dwa razy w ciągu go-
dziny o 360 stopni. Nie mogliśmy ominąć „DDR muzeum”, 
jednego z najczęściej odwiedzanego muzeum w miesicie, gdzie 
największym powodzeniem wśród naszych uczniów cieszyło 
się wejście do wnętrza trabanta. Kolejnym etapem wycieczki 
był rejs statkiem i zwiedzanie miasta przepływając obok hi-
storycznych budowli o przepiekanej architekturze. Następnie 
powrót do Szczecina. Trzeciego dnia wycieczki musieliśmy 
wracać do domu. Pobyt w Berlinie to świetna lekcja języka 
niemieckiego. Nasi gimnazjaliści sprawdzili się znakomicie.

Zespół Szkół w Choczewie

GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKI

17 maja 2010r. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie odbyła się już ósma edycja międzyszkol-

nego konkursu recytatorskiego dla uczniów szkoły podstawowej, 
którego organizatorkami były nauczycielki M. Szypulska i A. 
Natoniewska-Styn. W tym roku uczniowie prezentowali twórczość 
polskich noblistów. Największą popularnością cieszyła się poezja 
Wisławy Szymborskiej. Do ścisłego fi nału zakwalifi kowało się 12 
osób ze szkół podstawowych naszej gminy. Komisja konkursowa 
w składzie: p. Beata Żuk (kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. S. Żeromskiego w Choczewie), p. Hanna Huk (nasza szkolna 

pielęgniarka) oraz p. Alina Łuc (nauczycielka SP Ciekocino) oce-
niała staranność wymowy, sposób interpretacji, ogólne wrażenie 
artystyczne.

Po podsumowaniu punktacji Komisja ogłosiła wyniki kon-
kursu oraz wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica z SP Ciekocino Alicja 
Kaleta (tak też było i w roku ubiegłym!), drugie miejsce przyzna-
no Idze Witkowskiej uczennicy z SP Choczewo. Trzecie miejsce 
wywalczyła Kornelia Stankowska z SP Ciekocino.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału 
za rok w następnym konkursie recytatorskim.

M. Szypulska, A. Natoniewska-Styn
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WYCIECZKA DO WDZYDZ KI-
SZEWSKICH, BĘDOMINA I SZYM-

BARKA

19. 05. 2010 r. uczniowie kl. II c 
i kl. III a Szkoły Podstawo-

wej w Choczewie pod opieką M. Mazur, 
M. Rudnickiej i E. Gawron udały się 
na jednodniową wycieczkę.

DZIEŃ STRAŻAKA W CHOCZEWIE

W środę, 19.05.br o godz. 11:00 na stadionie LKS 
"Orzeł" w Choczewie odbyła się uroczystość z okazji 

Dnia Strażaka. Obchody zorganizowane zostały przez uczniów 
klasy III c Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół 
im. Unii Europejskiej w Choczewie, p. Renatę Banaś i p. Iza-
belę Dziobak. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Druhowie 
OSP w Choczewie: Prezes OSP w Choczewie – Druh Ryszard 
Karpiński, Sekretarz Zarządu Gminy OSP w Choczewie – Druh 
Krzysztof Cudnik, Sekretarz OSP w Choczewie – Druh Marcin 
Świerzewski, Członek Komisji Rewizyjnej OSP w Choczewie – 
Druh Dariusz Pop, Druh Dariusz Adamczewski, Druh Mateusz 
Arendt, Druh Romuald Kreft, Druh Krzysztof Szmyd, Druh 
Mateusz Szmyd, Druh Szymon Świerzewski. Nie zabrakło też 
Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Choczewo – p. 
Zbigniewa Kołodziejskiego, Wiceprezesa Ludowego Klubu 
Sportowego „Orzeł” Choczewo – p. Jerzego Detlaffa, Dyrek-
tora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie – p. 
Andrzeja Sobonia oraz przybyłych uczniów klas 0–VI SP wraz 
z nauczycielami.

Uroczystość rozpoczęła p. Renata Banaś, która powitała 
zaproszonych Gości, kierując w stronę tłumnie zebranej publicz-
ności następujące słowa: „…Są takie zawody i prace, których 
wykonywanie jest zaszczytem, są one jednak bardzo odpowie-
dzialne i niebezpieczne. Na pewno do takich zawodów należy 
praca w straży pożarnej. To wielki zaszczyt być strażakiem, 
to wielki zaszczyt nosić mundur, ale to też wielka odpowiedzial-
ność, którą czasem trzeba przypłacić zdrowiem, a nawet życiem. 
To strażak, który dzięki głębokiej wierze w Boga, hartowi ducha 
i właściwie ukształtowanej moralności idzie dalej, tam gdzie 
sprzęt zawodzi, tam gdzie kończą się techniczne możliwości, 
gdzie mówią, że już nic nie da się zrobić. Tam właśnie idzie 
strażak, najczęściej by ratować ludzkie życie i mienie…”. Swoją 
wypowiedź zakończyła natomiast podziękowaniem za wierną 
służbę strażaków „…życzymy Druhom Ochotnikom, aby mieli 
jak najmniej pracy, aby pełniona społecznie powinność była 
służbą Bogu i drugiemu człowiekowi, by przynosiła satysfakcję 
z dobrze wypełnionych obowiązków i ludzką wdzięczność…”.

Następnie uczniowie klasy III c przygotowali montaż 
słowno-muzyczny pt. „Nie ignoruj zakazów”. Kolejnym punk-
tem programu uroczystości było przemówienie Dyrektora ZS 
w Choczewie – p. Andrzeja Sobonia, który w imieniu uczniów 
i wszystkich pracowników szkoły podziękował strażakom 
za trud i poświecenie dla dobra mieszkańców Choczewa oraz 
wręczył Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP w Choczewie 
– p. Ryszardowi Karpińskiemu, pamiątkową statuetkę.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy przy-
gotowane przez Druhów OSP w Choczewie, m.in. pokaz sprzętu 
ratunkowego i gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy oraz 
działania ratownicze, które stanowiły główne atrakcje obchodów 
Dnia Strażaka w Choczewie. Na zakończenie uroczystości, 
dzielni strażacy poczęstowali uczestników imprezy, tradycyjną... 
„strażacką grochówką”.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwie-
dzania Wdzydz Kiszewskich, gdzie obej-
rzeliśmy Muzeum – Kaszubski Park 
Etnograficzny. Oglądaliśmy obiekty 
mieszkalne i gospodarcze, zagrody chłop-
skie i szlacheckie, drewniany kościółek, 
dworek szlachecki, wiatrak oraz szkołę, 
w której mieliśmy lekcję. Pisaliśmy gęsim 
piórem, klękaliśmy na grochu oraz siedzie-

liśmy w „kozie”. Następnie w Karczmie 
Kaszubskiej zjedliśmy obiad, po którym 
udaliśmy się do Będomina. Zwiedzali-
śmy tam Muzeum Hymnu Narodowego, 
dworek z XVIII wieku, w którym urodził 
się Józef Wybicki, twórca „Mazurka Dą-
browskiego”. Chodziliśmy zabytkowym 

ciąg dalszy na następnej stronie
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parkiem, w którym rosną piękne drzewa, 
pomniki przyrody, wśród nich liczący po-
nad 400 lat „Dąb Wybickiego”. W muzeum 
widzieliśmy bogatą kolekcję muzykaliów 
patriotycznych, wśród nich dziewiętnasto-
wieczne pozytywki wygrywające „Mazur-
ka Dąbrowskiego” oraz najstarsze nagrania 
płytowe tej pieśni z początku XX wieku, 
a także jedną z największych w Polsce 
kolekcję archiwalnych kart pocztowych 
z motywem Orła Białego.

Ostatnim punktem wycieczki było 
zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku. Pan przewodnik 
przypomniał nam kaszubską legendę, 
pokazał barwy i nuty kaszubskie. Obej-

rzeliśmy najdłuższą deskę świata, Dom 
Sybiraka, „Pociąg Donikąd”, jakim trans-
portowano polskich zesłańców na Syberię, 
Dom do góry nogami, zabytkowy kościół 
oraz Bunkier Gryfa Pomorskiego, do któ-
rego weszliśmy wąskim korytarzem, gdzie 
po zgaszeniu świateł mogliśmy usłyszeć 

i poczuć odgłosy wojny. Dwuminutowy 
podziemny seans robi niesamowite wra-
żenie.

Zmęczeni, ale szczęśliwi i uśmiech-
nięci wróciliśmy wieczorem do naszych 
domów.

Klasa II c

W ZACZAROWANYM ŚWIECIE 
BAJEK WALTA DISNEYA

Dnia 25.05.2010r. uczniowie 
klasy IIB i klasy IIIB Szkoły 

Podstawowej w Choczewie pod opieką 
nauczycieli pani Ewy Domarus, pani 
Barbary Cholka, pani Anny Strycharczyk 
i rodzica pani Sylwi Kropidłowskiej, udały 
się do,, Zaczarowanego świata bajek Walta 
Disneya” w Ostrowie-Mausz.

U wrót bajkowego pałacu przywitała 
nas szalona Myszka Miki, Królowa Łabę-
dzi, Pocahontas i Tarzan. Odwiedziliśmy 
wypożyczalnię kostiumów i wybraliśmy 
sobie przebranie, a charakteryzator po-

malował nam buźki. Wtedy udaliśmy się 
na Wielki Bal u Królowej Łabędzi.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WYCIECZKA DO...
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NASZE KOCHANE MAMY!!

26 maja obchodzony jest Dzień Matki. Uczniowie klasy Ic zaprosili z tej okazji 
swoje Mamy na przedstawienie i słodki poczęstunek. Mamy ze wzrusze-

niem obejrzały występ młodych artystów, 
a po gromkim „STO LAT” zostały obdaro-
wane kwiatami i wykonanymi przez dzieci 
laurkami. Niespodzianką dla zaproszonych 
gości był konkurs, polegający na rozpozna-
niu ręcznie malowanego portretu Matki. 
Wbrew pozorom nie było to łatwe zadanie. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie. Pamiętaj-
my o Naszych Mamach nie tylko w dniu ich 
święta, ale także przez cały rok.

Katarzyna Dzięgielowska- wychowawca klasy Ic

DZIĘKUJĘ CI ZA TO, ŻE JESTEŚ!

Wszyscy wiemy, że są w kalen-
darzu wspaniałe daty, które 

świętujemy od lat. Jednak Dzień Mat-
ki to dzień jedyny, to najwspanialsza 
ze wszystkich dat. Dlatego 26 maja 
uczniowie klasy II c, II a i III a SP w Cho-
czewie pod opieką swoich wychowawczyń 
p. M. Mazur, p. A Strycharczyk, p. M. Rud-

Myszka Miki porwała wszystkich 
do tysiąca zabaw: skakaliśmy, fi glowa-
liśmy, pokonywaliśmy grotę tajemnic, 
chowaliśmy się w mysiej norze.

Odwiedziliśmy Pocahontas, która 
zapoznała nas z obrzędami i tańcami ple-
miennymi Indian i zaprosiła do wigwamu 
wielkiego Wodza. Strzelaliśmy z łuku, 
rzucaliśmy szczęśliwą podkową.

Spotkała nas niesamowita przygoda 
w Księdze Dżungli. Tarzan uczył nas wspi-
nania i przechodzenia po linie.

Na koniec Królowa Łabędzi poczęsto-
wała nas magicznym napojem, a Myszka 
Miki obdarowała opaską z uszkami.

Ewa Domarus

nickiej zorganizowali uroczystość z okazji Dnia Matki. Przygotowania do tej wspaniałej 
uroczystości uczniowie rozpoczęli już w kwietniu. Wszyscy sumiennie pracowali nad 
przygotowaniem programu uroczystości, zaproszeń i upominków. Na część artystycz-
ną złożyły się piosenki, wiersze i inscenizacje, które bardzo podobały się wszystkim 
mamom. Po części artystycznej był słodki poczęstunek. Potem każde dziecko złożyło 
swojej mamie życzenia zdrowia, pomyślności, codziennej radości wraz ze słowami naj-
większej wdzięczności i wręczyło własnoręcznie wykonany upominek. Mamy nadzieję, 
że ta uroczystość sprawiła mamom wiele przyjemności.

M. Rudnicka

ciąg dalszy z poprzedniej strony
W ZACZAROWANYM ŒWIECIE...
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47 DH „ZDOBYWCY” NA BIWAKU

W dniach 26 – 29 maja 2010r. 
harcerze z naszej drużyny wy-

brali się na biwak harcerski pod namioty 
do Szklanej Huty. Miejsca użyczyli nam 
harcerze z Lęborka. Na miejscu rozbiliśmy 
namioty oraz rozpaliliśmy ognisko, które 
płonęło przez cały czas trwania biwaku. 
Do Szklanej Huty przybyliśmy w środę 
wieczorem. Pierwsza noc była bardzo 
chłodna (+40C). Już po odejściu od ogni-
ska i wejściu do namiotów odczuwaliśmy 
zimno. Nasze śpiwory na tę temperaturę 
okazały się mało skuteczne. Ze snu budził 
nas stukot własnych zębów. Na następne 
noce lepiej się przygotowaliśmy, no i było 
trochę cieplej. Pierwszy dzień przeznaczy-
liśmy na pokonywanie przeszkód w tere-
nie. Przeszliśmy przez las, wydmy (nie mu-
simy wcale wyjeżdżać do Łeby) oraz teren 
bagienny do Lubiatowa. Z uwagi na stan 
stopy druhny, Maja (prawie) całą trasę pokonała w „karecie”. W drugim dniu 
nasi harcerze przygotowali tor przeszkód oraz zabawy. Wieczorem do naszej 
drużyny dołączyli druhowie z Lęborka. Rywalizowaliśmy z nimi do nocy, nie-
stety jeden z nich (w ciemnościach) złamał sobie nogę – pomogliśmy usztywnić 
nogę i przenieść go z lasu na stanicę. Rano pogotowie odwiozło go do szpitala. 
Czas na biwaku minął bardzo szybko. Mieliśmy wrócić w piątek, ale zostaliśmy 
do soboty. Każdy dzień kończyliśmy tradycyjnym ogniskiem. Przy ognisku 
„pojawiła się” harcerska piosenka (posiadamy duży repertuar). Do dyspozycji 
mieliśmy tylko zimną wodę, a do posiłków gotowaliśmy ją w wielkim garnku 
na ognisku. Nie mieliśmy ciepłej wody do mycia (z higieną było na bakier).

Był to prawdziwy harcerski biwak na łonie przyrody, komórki nie miały 
zasięgu.

Bawiliśmy się tam dobrze. Czekamy na następny biwak. Czuwaj!
47 DH „Zdobywcy”

PROJEKT POLSKO-NIEMIECKI
„BERLIN WIDZIANY OCZAMI 

MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW”

Celem tego przedsięwzięcia było kształcenie poczucia 
tożsamości i przynależności do szerszej i otwartej 

na świat społeczności europejskiej, poznanie i nawiązanie przy-
jaznych stosunków z rówieśnikami z Niemiec oraz poszerzenie 
wiedzy o Berlinie i jego zabytkach.

Dnia 30.05.2010r. 26-osobowa grupa uczniów Szkoły 
Podstawowej w Choczewie pod opieką p. A. Tulikowskiej, 
p. T. Waloch, p. A. Natoniewskiej–Styn i p V. Gabryelskiej, 
wyruszyła na wycieczkę do stolicy Niemiec. W godzinach 
wieczornych dotarliśmy na miejsce noclegu. Na dworcu cze-
kała na nas p. Birgit Bastian – kierowniczka projektu ze strony 
niemieckiej.

W poniedziałek kolejką miejską dotarliśmy do szkoły 
Johann – Peter – Hebel-Schule. Swoje pierwsze kroki skie-
rowaliśmy do szkolnego klubu, którym opiekuje się p. K. 
Noryskiewicz – współorganizatorka projektu. Tu podzieleni 
na grupy samodzielnie przygotowywaliśmy posiłki. Zwiedzanie 
Berlina zaczęliśmy od przejażdżki dwupiętrowym autobusem, 
kursującym na trasie Zoologischer Garten – Alexanderplatz. 
Miedzy innymi zobaczyliśmy Kościół Pamięci Cesarza Wil-
helma, Kolumnę Zwycięstwa, zamek Bellevue, Reichstag, 
Bramę Brandenburską, Wyspę Muzeów i Wieżę Telewizyjną. 
Zatrzymaliśmy się na chwilę obok Fontanny Neptuna i z za-

chwytem podziwialiśmy postać Neptuna z charakterystycznym 
trójzębem, siedzącego na wielkiej muszli unoszonej przez trytonów. 
Duże wrażenie wywarły znajdujące się nieopodal Czerwony Ratusz 
i Kościół Mariacki.

Następnie podążyliśmy Aleją Lipową w stronę Bramy Bran-
denburskiej – najbardziej znanej budowli Berlina oraz symbolu 
Zjednoczenia Niemiec. Po południu pojechaliśmy do Muzeum 
Pergamońskiego na wyspę Muzeów zaliczaną do najwspanialszych 

ciąg dalszy na następnej stronie
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WYCIECZKA KLAS 0 
DO GNIEWINA

W dniu 1 czerwca 2010 r. dzieci z klas 
0a i 0b Szkoły Podstawowej w Cho-

czewie wybrały się wraz z wychowawczyniami 
i opiekunami na wycieczkę do Gniewina. Wyjazd 
zorganizowano, by dzieci mogły przeżyć ten dzień 
w sposób szczególny, bo to przecież Międzynaro-
dowy Dzień Dziecka. Po przyjeździe do Gniewina 
udaliśmy się do kina, gdzie dzieci obejrzały fi lm 
pt. „Prawdziwa historia kota w butach”. Po wizycie 
w kinie przeszliśmy do kręgielni. Tym milsza była 
to rozrywka, bo większość dzieci była tam po raz 

DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CHOCZEWIE

1 czerwca br. był dniem chłodnym 
i deszczowym, dlatego też zapla-

nowana na ten dzień impreza rekreacyj-
no-sportowa pn. „3xR – Ruch, Rekre-
acja, Radość”, organizowana wspólnie 
przez Zespół Szkół oraz Urząd Gminy 
Choczewo, została przełożona na 10 
czerwca. Ale mimo to dzieci i młodzież 
ZS w Choczewie miały w tym dniu 
bardzo pogodne twarze, gdyż pamię-
tali o nich pracownicy Nadleśnictwa 
Choczewo. O godz. 11.00 przybyli 
do naszej szkoły z wielkimi koszami 

kompleksów muzealnych na świecie, wpisaną w 2000r. na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieczorem nasi uczniowie 
nawiązywali znajomości z kolegami z Niemiec poprzez gry 
i zabawy w szkolnym klubie. We wtorek wspólnie z uczniami 
z Niemiec dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w lekcjach 
informatyki. Rozwiązywały zagadki, oglądały stronę interne-
tową szkoły, grały w gry edukacyjne. Po zajęciach uczniowie 
zwiedzali gmach parlamentu Rzeszy w Berlinie (Reichstag) 
z nową szklaną kopułą, która jest jednym z najchętniej od-
wiedzanych celów turystycznych Berlina. Z wysokości 47 m 
nad poziomem ulicy podziwialiśmy panoramę stolicy Niemiec 
oraz najważniejsze zabytki architektury znajdujące się w śród-
mieściu. Zobaczyliśmy również kontrowersyjny Pomnik Ofi ar 
Holokaustu zaprojektowany przez nowojorczyka P. Eisenmana. 
Ponad 2 tys. betonowych płyt na 19 tys. m kw. robi naprawdę 
wielkie wrażenie.

W środę przedstawiliśmy sztuki teatralne w j. niemieckim 
do tekstów J.P. Hebla. Wspólnie z uczniami szkoły niemieckiej 
rozwiązywaliśmy zagadki, komiksy. W południe zagraliśmy 
mecz piłki nożnej, który zakończył się remisem 3:3. Po meczu 
udaliśmy się do pizzerii na wspólny posiłek. W godzinach 
popołudniowych zwiedziliśmy Muzeum miniatur LOXX, 
które mieści się na ostatnim piętrze galerii handlowej i można 
powiedzieć, że jest rajem dla miłośników kolejek PIKO. Jest 
to miniaturowy, odwzorowany z ogromną dbałością o detale, 
plan centrum Berlina oraz jego przedmieść. Na model ten składa-
ją się doskonale odwzorowane budynki, ukształtowanie terenu, 
układ ulic, tramwajów, torów kolejowych, a nawet lotnisko. 
Wszystko tętni życiem, jest nawet ogromna stacja kontroli i nad-
zoru ruchu. Zaczynając od kolejek regionalnych i towarowych, 
przez komunikację miejską, samochody dostawcze i tramwaje, 
na samolotach kończąc. Do tego dochodzi system dynamicznej 
pogody i pory dnia. Specjalne światła symulują odpowiednio 
dzień i noc, stroboskopy symulują błyski, a z głośników dobiega-
ją odgłosy padającego deszczu i wyładowań atmosferycznych.

W czwartek zwiedzaliśmy Muzeum Egipskie, które powsta-
ło na bazie zbiorów z kolekcji królów pruskich. Najcenniejszym 
eksponatem muzeum jest dobrze zachowane popiersie królowej 
Nefretete – żony faraona Echnatona, odnalezione przez Ludwiga 
Borchardta w 1912 roku w Tell el-Amarna. Udaliśmy się rów-
nież do Muzeum „The Story of Berlin”. Ekspozycja pokazuje 
historię Berlina od roku 1237 aż do upadku muru berlińskiego. 
Główną atrakcją wystawy jest oryginalny schron przeciw- ato-
mowy z lat 70. ubiegłego wieku.

W godzinach wieczornych zorganizowaliśmy wieczorek 
pożegnalny i dyskotekę.W piątek pełni wrażeń, bogatsi o nowe 

doświadczenia wróciliśmy do Choczewa. Pobyt w Berlinie oraz 
nowo zawarte przyjaźnie i znajomości na zawsze pozostaną w na-
szej pamięci.

Z tego miejsca pragniemy podziękować: Fundacji Polsko – 
Niemieckiej „Współpraca Młodzieży”, Wójtowi Panu Jackowi 
Michałowskiemu za dofi nansowanie, dzięki któremu mogliśmy 
zrealizować ten projekt., Dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie 
za pomoc w organizacji projektu Piekarni „Mateusz” Choczewo,
Państwu Majtacz – sklep Łętowo, Panu Krzysztofowi Walczak – 
Zakład Mleczarski „Śnieżka”, Państwu Mirosławie i Eugeniuszowi 
Langa- sklep „Melan” Choczewo oraz wszystkim osobom o wielkim 
sercu, które przyczyniły się do realizacji projektu. 

Alicja Tulikowska

słodyczy na krótki apel z okazji 
Dnia Dziecka. Nadleśniczy p. Ewa 
Rogaczewska życzyła wszystkim 
uczniom samych radosnych dni 
i pogody ducha. Ponadto podzię-
kowała całej społeczności szkolnej 
za duże zaangażowane w akcję 
„Sprzątanie świata”. Następnie pra-
cownicy Nadleśnictwa obdarowali 
wszystkie dzieci słodyczami.

W imieniu uczniów składamy 
gorące podziękowanie pani Nadle-
śniczy Ewie Rogaczewskiej za pa-
mięć i słodkie upominki.

ZS w Choczewie ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PROJEKT POLSKO-NIEMIECKI...



Wieści Choczewskie Nr 5/6 (123/124)  MAJ/CZERWIEC 2010 s. 35

pierwszy. Okazało się, że znaleźli się wśród nas prawdziwi mistrzowie bowlingu, którzy 
za pierwszym rzutem strącali wszystkie kręgle. Można też było pograć w stołową piłkę 
nożną, a w barze kupić coś do picia czy zjedzenia. Następną atrakcją naszej wycieczki był 
pobyt w kompleksie rekreacyjno-turystycznym „Kaszubskie Oko”. Czekało tam na nas 
wiele niespodzianek. Można było pograć w mini-golfa, pobawić się na placu zabaw, wejść 
na Statek Piratów, niektórzy próbowali zmierzyć się z olbrzymimi fi gurami szachowymi. 
Nie lada atrakcję stanowiły również makiety naturalnych rozmiarów dinozaury. Zabawa 
upływała w miłej i wesołej atmosferze, ale czas było wracać do domu. Z okazji Dnia 
Dziecka nasi milusińscy otrzymali słodycze oraz drobne upominki.

Wiesława Okoń

NA PIERWSZĄ POMOC NIGDY 
NIE JEST ZA PÓŹNO

Dnia 1 czerwca 2010r. w Zespole Szkół im. Unii Europej-
skiej w Choczewie odbyła się prelekcja i demonstracja 

udzielania pierwszej pomocy. Panowie Marek Golda i Mirosław 
Itrych z Zespołu Ratownictwa Medycznego w Choczewie za-
prezentowali młodzieży szkolnej z trzecich klas gimnazjum, 
jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się 
w sytuacjach zagrażających życiu oraz jakie czynności po kolei 
wykonywać. Pokazywali i tłumaczyli co zrobić w przypadku: 
złamania kończyny, jak zatamować krwotok. Zdobyte nowe wia-
domości na pewno się przydadzą. Obyśmy jednak jak najrzadziej 
je musieli wykorzystywać!

Serdeczne dziękujemy p. Markowi Goldzie i p. Mirosławowi 
Itrychowi za perfekcyjnie przygotowany pokaz oraz poświęcony 
nam tak bezcenny w ich zawodzie czas.
  Inicjator spotkania Małgorzata Kobiela

MALI MATEMATYCY

W każdej szkole są uczniowie, 
którzy uwielbiają matematykę. 

Ogromną frajdę sprawia im rozwiązywanie 
skomplikowanych, wymagających myśle-
nia zadań. To z myślą o tych dzieciach na-
rodził się pomysł zorganizowania konkursu 
matematycznego dla klas I.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: 
klasowym, który wyłonił trzech reprezen-
tantów klasy i szkolnym.

Wyłonione w konkursie klasowym 
najlepsze trójki to uczniowie z:

Klasy I a
Oghenetega Oyeye
Gracjan Burzyński
Kamil Krók

Klasy I b
Mateusz Budnik
Tomasz Garski
Oskar Zieliński

Klasy I c
Judyta Rybarczyk
Cezary Ceynowa
Julia Figuła

W dniu 07.06.2010 r. odbył się II etap 
– szkolny. W szkolnym konkursie mate-

matycznym klas I SP 
– I miejsce zajął Ma-
teusz Budnik z klasy 
I b, II miejsce – Oskar 
Zieliński z klasy I b, 
III miejsce zdobyli 
Oghenetega Oyeye 
z klasy I a i Gracjan 
Burzyński z klasy 
I a.

S e r d e c z n i e 
wszystkim gratulu-
jemy.

Organizatorka konkursu – M. Mazur

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WYCIECZKA KLAS O DO GNIEWINA...
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 POWIATOWY TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH 
2010!!!

W dniu 17 maja br. w sali widowisko-sportowej 
w Bolszewie odbył się... „VII Powiatowy Turniej 

Formacji Tanecznych”, który przeprowadzono w 3 kategoriach 
wiekowych: do 11 lat, 12–15 lat oraz powyżej 15 lat. W turnieju 
wystąpiło ogółem 25 zespołów, a naszą szkołę reprezentowały 

dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Już po raz kolejny 
jesteśmy na podium zajmując I miejsce w powiecie. To zaszczytne 
miejsce wywalczyły nasze „Szalone Gwiazdy” ze szkoły podstawo-
wej w składzie: Wiktoria Cicirko, Zuzanna Hajkowicz, Ada Knapiń-
ska, Sara Grabińska, Julia Busłowicz, Julia Kozłowska, Dominika 
Leśnik, Zofi a Siuta, Katarzyna Kesler, Nina Kimilu, Agata Męcina, 
Antonina Paździo. Natomiast dziewczęta w kategorii 12–15 lat re-
prezentujące Gimnazjum otrzymały wyróżnienie. W skład zespołu 
wchodzą: Maja Labuda, Magdalena Soboń, Weronika Blok, Alicja 
Liszniańska, Paulina Lademann, Sara Płonka, Monika Michniak, 
Karolina Chyrzyńska, Patrycja Męcina, Paulina Woźniak, Malwina 
Sarzyńska, Małgorzata Grabowska, Kinga Wejer. Serdecznie dzię-
kujemy p. Katarzynie Busłowicz i p. Joannie Kozłowskiej za opiekę 
nad dziećmi podczas turnieju, a p. Lademann za pomoc w uszyciu 
chust dla starszej grupy tańczącej. 
   Opiekun zespołów: Natalia Kowalewska- Jażdżewska

EGZAMIN NA KARTĘ ROWE-
ROWĄ I MOTOROWEROWĄ

Z uwagi na zwiększający się ruch 
pojazdów na naszych drogach, 

szczególnie w okresie wakacyjnym, dobrze 
byłoby, gdyby nasze dzieci znały i prze-
strzegały przepisy dotyczące poruszania 
się po drogach.

Jak co roku w czerwcu z udziałem 
funkcjonariuszy Policji w Choczewie od-
był się egzamin na kartę rowerową oraz 

na kartę motorowerową. Do egzaminu 
na kartę rowerową przystąpiło ponad 30 
uczniów szkoły podstawowej, o kartę 
motorowerową ubiegało się 25 uczniów. 
Większość uczestników zaliczyła egzami-
ny z wynikiem pozytywnym. Wszystkim 
życzymy bezpiecznych wakacji!

Funkcjonariuszom z Posterunku Po-
licji w Choczewie składamy serdeczne 
podziękowania za fachową pomoc w prze-
prowadzeniu egzaminów. 

Organizatorzy



Wieści Choczewskie Nr 5/6 (123/124)  MAJ/CZERWIEC 2010 s. 37

3XR – RUCH, REKREACJA, 
RADOŚĆ

Co roku uczniowie klas 1–6 szkoły w Choczewie obchodzą Dzień 
Dziecka na sportowo. Niestety, 1 czerwca pogoda popsuła im 

zabawę, ale „co się odwlecze, to nie uciecze” – 10 dni później dzieci wzię-
ły udział w zawodach sportowych. Turniej 3xR jest organizowany przez 
Zespół Szkół w Choczewie oraz Urząd Gminy Choczewo. Koordynatorem 
akcji jest pani Natalia Kowalewska-Jażdżewska, przy nieocenionym wspar-
ciu ze strony pana Wojciecha Paździo oraz pomocy innych nauczycieli, 
wychowawców klas i dziewcząt z gimnazjum. Każda klasa deleguje 10 
najlepszych sportowców (5 dziewcząt i 5 chłopców), którzy rywalizują 
ze sobą w grupach zbliżonych wiekowo. Pozostałe dzieci kibicują i do-
pingują swoich kolegów. Konkurencje nie są trudne: integrują uczniów, 
kształtują sportową ambicję, rywalizację, promują dbałość o zdrowie, 
prawidłowe nawyki higieniczne, pozytywne wzorce zachowań.

Najważniejsza jest jednak dobra zabawa, która jak co roku towa-
rzyszyła turniejowi od początku, do końca. Gościliśmy znamienitych 
gości, którzy zasiadali w jury: Zastępcę Wójta Gminy Choczewo pana 
Kazimierza Kowalewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo 
pana Henryka Domaros, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Choczewo 
pana Ryszarda Karpińskiego, przedstawicielkę GZO w Choczewie panią 
Michalinę Pop oraz przedstawicielkę szkoły panią Jadwigę Wiśniewską. 
Spotkanie otworzył Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej pan 
Andrzej Soboń. Obejrzeliśmy występ zespołu tanecznego prowadzonego 
przez panią N. Kowalewską-Jażdżewską. Potem rozpoczął się turniej 
i bardzo głośny doping. A było o co walczyć, bowiem nagrody pieniężne, 
ufundowane przez Urząd Gminy Choczewo, zwycięzcy mogą przeznaczyć 
na wybrane przez siebie cele. Po zakończeniu rywalizacji Zastępca Wójta 
Gminy Choczewo pan Kazimierz Kowalewski pogratulował i wręczył bony 
pieniężne czempionom:

I miejsce w grupie kl. 1–2 zdobyła klasa IIc
I miejsce w grupie kl. 3–4 zdobyła klasa IVa
I miejsce w grupie kl. 5–6 zdobyła klasa Va.
Nasza szkoła otrzymała sprzęt sportowy ufundowany przez Wójta Gmi-

ny Choczewo oraz Prezesa LOTOS Gdynia pana Mieczysława Krawczyka, 
za co serdecznie dziękujemy.
 Uczniowie SP
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MISTRZOSTWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W CHOCZEWIE 

W PIŁCE NOŻNEJ 

Dnia 11.05 2010r. na stadionie LKS 
„Orzeł” w Choczewie odbyły się 

zawody w mini piłce nożnej chłopców, 
w których wystartowało osiem drużyn 
z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Cho-
czewie. Każda drużyna rozegrała siedem 
spotkań w systemie „każdy z każdym”.

Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1.VIa
2.Vb

MISTRZOSTWA POWIATU WEJHEROWSKIEGO W MINI 
PIŁCE NOŻNEJ  CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dnia 17.05 2010r. na stadionie LKS „Orzeł” w Choczewie 
odbyły się Powiatowe Zawody w Mini Piłce Nożnej 

Chłopców  Szkół Podstawowych. W zawodach wzięło udział  9 
drużyn z powiatu wejherowskiego.

Lista uczestników: 
1. Szkoła Podstawowa w Łęczycach
2. Szkoła Podstawowa w Kębłowie 
3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie
4. Szkoła Podstawowa w Kostkowie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi
6. Szkoła Podstawowa w Gościcinie
7. Szkoła Podstawowa w  Bojanie
8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie 
9. Szkoła Podstawowa w Choczewie

Sędziowie zawodów : Henryk Rynko, Wojciech Paździo

3.VIb
4.Va
5.IVc
6.VIc
7.IVa
8.IVb
 Najskuteczniejsi zawodnicy:

1. Arkadiusz Obrzut   – 21 bramek
2. Maciej Orański      – 15 bramek
2. Krzysztof Obrzut   – 15 bramek

Najlepszy bramkarz:
1. Jakub Lessnau         – 5 bramek
1. Michał Papke          – 7 bramek
3. Mateusz Płonka    – 12 bramek

Skład drużyny zwycięskiej: Arkadiusz 
Obrzut, Mirosław Ceszke, Michał Papke, 
Szymon Mlaś, Paweł Stodolny, Paweł 
Szur.

Pierwsze trzy drużyny otrzymały 
nagrody w postaci sprzętu piłkarskiego 
ufundowanego przez Klub LKS „Orzeł” 
w Choczewie, a drużyna, która zajęła 
pierwsze miejsce otrzymała puchar.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów 
czuwali: Anna Sójka, Andrzej Lessnau i 
Henryk Rynko. 

ZS w Choczewie

Eliminacje GRUPA  A 
Szkoła 1 2 3 PUNKTY BRAMKI MIEJSCE

1 SP 6 Wejherowo X 16:0 10:1 6 26:1 I
2 SP 1 Rumia 0:16 X 0:7 0 0:23 III
3 SP Gościcino 1:10 7:0 X 3 8:10 II

GRUPA   B 
Szkoła 1 2 3 PUNKTY BRAMKI MIEJSCE

1  SP Bojano X 2:3 1:3 0 3:6 III
2  SP Choczewo 3:2 X 1:2 3 4:4 II
3  SP Łęczyce 3:1 2:1 X 6 5:2 I

GRUPA  C      
Szkoła 1 2 3 PUNKTY BRAMKI MIEJSCE

1   SP Kostkowo X 1:2 1:2 0 2:4 III
2  SP Kębłowo 2:1 X 1:3 3 3:4 II
3  SP 2 Reda 2:1 3:1 X 6 5:2 I

ciąg dalszy na następnej stronie
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Finał      

Szkoła 1 2 3 PUNKTY  BRAMKI MIEJSCE
1  SP Łęczyce X 1:9 2:0 3 3:9 II
2  SP 6 Wejherowo 9:1 X 5:2 6 14:3 I
3  SP 2 Reda 0:2 2:5 X 0 2:7 III

WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY-
GIMNAZJUM CHOCZEWO

Dnia 19.05.2010 r. na stadionie 
w Choczewie odbyły się „ Mi-

strzostwa Gimnazjum w Lekkiej Atletyce. 
Organizatorem zawodów był Zespół Szkół 
w Choczewie. Uroczystego otwarcia 
dokonał dyrektor ZS w Choczewie pan 
Andrzej Soboń. W zawodach wzięło udział 
łącznie 102 gimnazjalistów. Odbyły się 
one w dwóch grupach: I grupa – Dziew-
częta /po 5 zawodników z klasy/, II grupa 
Chłopcy /po 5 zawodniczek z klasy/. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwali nauczyciele WF: p. Natalia Ko-
walewska-Jażdżewska, p. Henryk Rynko 
i p. Wojciech Paździo.

Wyniki z poszczególnych konkurencji 
przedstawiają się następująco:

Wielobój lekkoatletyczny
Bieg na 100m/dziewczęta/

1 miejsce – Joanna Szemiot kl. IIC
2 miejsce – Magdalena Kołodzik kl. IIB
3 miejsce – Katarzyna Praszczak kl..IA

Bieg na 100m/chłopcy/
1 miejsce – Robert Świątek kl. IIIB
2 miejsce – Tomasz Kowalczyk kl. IIIA
3 miejsce – Tomasz Figuła kl. IIB

Bieg na 300m/dziewczęta/
1 miejsce – Magdalena Kołodzik kl. IIB
2 miejsce – Anna Żurowska kl. IIIA
3 miejsce – Angelika Komajda kl. IID

Bieg na 300m/chłopcy/
1 miejsce – Paweł Kortahs kl. IIB
2 miejsce – Szymon Fryc kl. IIIC
3 miejsce – Krzysztof Petka kl. IC

Bieg na 600m/dziewczęta/
1 miejsce – Emilia Bieszk kl. IB
2 miejsce – Anna Wątroba kl. IIIA
3 miejsce –Edyta Rytlewska kl. IIA

Kolejność miejsc:
1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie
2. Szkoła Podstawowa w Łęczycach
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie 
4. Szkoła Podstawowa w Gościcino
5. Szkoła Podstawowa w Choczewo
6. Szkoła Podstawowa w Kębłowie
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi
8. Szkoła Podstawowa w Bojanie 
9. Szkoła Podstawowa w Kostkowie

Bieg na 1000m/dziewczęta/
1 miejsce – Sara Płonka kl. IIB
2 miejsce – Marika Rojek kl. IA
3 miejsce – Agata Nagrodzka kl. IIIA

Bieg na 1000m/chłopcy/
1 miejsce –Robert Światek kl. IIIB
2 miejsce- Aleksander Łysko kl. IIA
3 miejsce -Robert Krawczyk kl. IIID

Bieg na 2000m/chłopcy/
1 miejsce – Tomasz Kowalczyk kl. IIIA
2 miejsce – Piotr Kortahs kl. IIB
3 miejsce – Roman Brun kl. IIC

Pchnięcie kulą/dziewczęta/
1 miejsce – Miriam Kowzan kl.IIIB
2 miejsce – Weronika Osiewalska kl. IIC
3 miejsce – Karolina Tarnowska kl. IIA

Pchnięcie kulą/chłopcy/
1 miejsce – Dawid Poślednik kl. IIIC
2 miejsce – Robert Światek kl. IIIB
3 miejsce – Roman Brun kl. IIC

Skok w dal/dziewczęta/
1 miejsce – Sara Płonka kl. IIB.
2 miejsce – Alicja Liszniańska kl. IA

3 miejsce – Maja Labuda kl. I B
Skok w dal/chłopcy/

1 miejsce – Robert Świątek – kl. IIIB
2 miejsce – Dawid Poślednik kl. IIIC
3 miejsce – Paweł Kortahs kl. IIB
WYNIKI KOŃCOWE WIELOBOJU;
I miejsce w punktacji drużynowej zajęła 
klasa – II b
II miejsce w punktacji drużynowej zajęła 
klasa – III b
III miejsce w punktacji drużynowej zajęła 
klasa – III a

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

Zawody zakończyły się przeczytaniem 
wyników z poszczególnych konkurencji. 
Dyplomy  zostaną  rozdane  na  apelu  
podsumowującym  wyniki  sportowe.      
Uczestnicy  zawodów   byli zadowoleni 
ze swoich osiągnięć sportowych oraz                    
z aktywnie spędzonego wolnego czasu.
 Zespół Szkół w Choczewie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
MISTRZOSTWA POWIATU...
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1. Belka Aneta               - Choczewo
2. Blok Wiktoria           - Osieki
3. Bocho Paweł             - Kierzkowo
4. Borowski Adam        - Choczewo  
5. Chyrzyńska Ewelina  - Lubiatowo

Wieści z Parafi i ChoczewoWieści z Parafi i Choczewo
Dzieci, które w niedzielę 16 maja 2010r. w Kościele Parafi alnym w Choczewie 

przyjęły I Komunię Świętą

24. Kubiak Beata            - Słajkowo
25. Kuchta Aleksandra   - Słajkowo 
26. Kwiatkowski Oskar   - Kopalino
27. Lautenschleger Natalia - Choczewo
28. Madej Agnieszka      - Choczewo
29. Męcina Agata           - Choczewo
30. Mlaś Karolina          - Choczewo 
31. Osak Mateusz          - Łętowo
32. Piotrowski Mariusz  - Lublewo 
33. Pytel Agata               - Choczewo 
34. Rabczenko Michał   - Kopalino 
35. Siuta Zofi a               - Kopalino 
36. Spychalska Agata     - Choczewo
37. Szwok Jakub            - Choczewo 
38. Tillak Klaudia          - Żelazno 
39. Woźniak Kinga        - Słajkowo
40. Wyczyńska Paulina  - Choczewko 
41. Zarzeczny Jakub       - Choczewo   

SPORT - SPORTSPORT - SPORT
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Choczewo 

informuje, że drużyna V Ligi LKS „Orzeł” Choczewo rozegrała 
następujące mecze w sezonie 2009/2010
Orzeł Choczewo – Kowale    1:1
Start Mrzezino – Orzeł Choczewo   1:1
Orzeł Choczewo – Radunia Stężyce   0:3
Goręczyno – Orzeł Choczewo    0:1
Orzeł Choczewo – Żelistrzewo    2:3
Somonino – Orzeł Choczewo    1:0

Naszej drużynie do rozegrania pozostało jeszcze 3 mecze 
– jeden z Potokiem Pszczółki (na wyjeździe) i dwa ostatnie 
u siebie z Gedanią Gdańsk oraz z Kolbudami. Zespół znajduje 
się na 3 miejscu w tabeli.

Zespół Orzeł Choczewo II rozegrał następujące mecze:
Wicher Wierzchucino – Orzeł II Choczewo  0:2
Orzeł II Choczewo – Sławoszyno    0:2
Smolno – Orzeł II Choczewo    0:3
Orzeł II Choczewo – Starzyno    2:2
Chłapowo – Orzeł II Choczewo    1:1
Orzeł II Choczewo – Arka Prusewo   0:1

Do rozegrania pozostały 2 kolejki: z Kaszubami Połchowo 
(na wyjeździe) i z Relaks Mechowo (na miejscu). Zespół Orzeł 
II zajmuje obecnie 6 miejsce w tabeli.

Zespoły młodzieżowe  LKS  „Orzeł” Choczewo zakończyły  
rozgrywki w swoich kategoriach wiekowych.

Drużyna prowadzona przez trenera Andrzeja Lessnau w klasie 
JC2 uzyskała następujące wyniki:

Kokoszki – Orzeł Choczewo    0:21
Orzeł Choczewo – KS Sulmin   10:0
Fosfory Wiślanka – Orzeł Choczewo   0:10
Orzeł Choczewo – Grunke Somonino   3:3
Żelistrzewo – Orzeł Choczewo   0:10
Cedry Małe – Orzeł Choczewo   1:11
Orzeł Choczewo – Luzino    1:1
Drużyna JD2 prowadzona przez trenera Andrzeja Małkow-

skiego uzyskała następujące wyniki: Orzeł Choczewo – Bałtyk 
Gdynia 5:3

Stolem Gniewino – Orzeł Choczewo   3:3
Orzeł Choczewo – Chwaszczyno   3:0
Start Mrzezino – Orzeł Choczewo   2:2
Orzeł Choczewo – Olimpia Osowa   3:0
Sierakowice – Orzeł Choczewo   1:8
Orzeł Choczewo – Linia    1:2
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Choczewo 

organizuje coroczny festyn sportowo-rekreacyjny dla zakładów 
pracy. Turniej odbędzie się 26 czerwca 2010, początek godz. 10:30. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w festynie (regulamin 
znajduje się na stronie www.choczewo.com.pl.

6. Cielecka Wiktoria     - Lublewo  
7. Drewa Lidia              - Choczewo
8. Dziarski Bartłomiej   - Lubiatowo
9. Fetta Marcin              - Choczewo 
10. Fusowski Maciej     - Choczewo
11. Fusowski Piotr        - Choczewo
12. Gawryszewski Igor  - Brzyno
13. Grzywacz Paulina    - Słajkowo
14. Hajkowicz Zuzanna  - Choczewo
15. Kalicki Kamil           - Łętowo
16. Kapel Maciej            - Żelazno 
17. Karmazy Weronika   - Choczewo
18. Kesler Katarzyna      - Kopalino 
19. Kieza Marek             - Żelazno
20. Kołodzik Agnieszka - Kierzkowo
21. Konopka Kornel        - Gniewino 
22. Krampikowska Oliwia - Lublewo
23. Kreft Dawid              - Choczewo
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SPOTKANIE MŁODYCH SPOTKANIE MŁODYCH 
W LEDNICYW LEDNICY

Dnia 5 czerwca 2010r. młodzież z Choczewa oraz okolic 
wyjechała na coroczny zjazd młodzieży do Lednicy. Grupie 

przewodniczył ks. Ireneusz Smoliński – wikariusz Parafi i Choczewo. 
Tematem tegorocznego spotkania były treści związane z czystością 
przedmałżeńską i prawdziwym znaczeniem miłości. Całość spotka-
nia odbywała się pod hasłem: „Kobieta – dar i tajemnica”. Wszyscy 
na znak czystości zostali poproszeni, aby przybyć na to spotkanie 
w białym stroju. Ten symbol słodyczy miodu wyraża prawdę, iż 
to właśnie kobieta jest słodyczą i radością życia każdego mężczyzny. 
Oprócz miodu, każdy uczestnik otrzymał książkę „Eros et iuventus” 
– autor dr W. Półtawska (wraz z płytą), cudowny medalik, świece 
oraz śpiewnik. Całość spotkania przebiegała w duchu modlitwy, 

śpiewów i tańca, co sprawiało, że młodzi ludzie w swojej po-
stawie wykazywali duże zainteresowanie całym spotkaniem. 
Liczba uczestników tegorocznego spotkania młodych w Lednicy 
wynosiła ok. 85 000.

BOŻE CIAŁOBOŻE CIAŁO


