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

W dniu 23 marca 2009 roku Wójt Gmi-
ny Choczewo pan Jacek Michałowski 

otrzymał z rąk przedstawiciela Redakcji „Fo-
rum Biznesu” – pani Marii Leżucha, certyfi kat 
potwierdzający nadanie Gminie Choczewo ty-
tułu „Przyjazna Gmina” roku 2009 w kategorii: 
„Gmina o charakterze rolniczo-turystycznym”.

Ogłaszany rokrocznie przez „Forum Biznesu” – dodatku informa-
cyjnego do „Dziennika Gazety Prawnej”, program „Przyjazna Gmina” 
ma na celu wyłonienie najlepszych gmin oraz wskazanie kierunków 
rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję Gminy 
przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom. Tytuł „Przyjaznej 
Gminy” zapewnia potencjalnego inwestora, iż jego wymagania zostaną 
spełnione. Prezentacje gmin nominowanych do tego tytułu, miały miejsce 
na łamach Forum Biznesu, w Dzienniku Gazecie Prawnej, w specjalnie 
przygotowanym cyklu: „Liderzy Samorządowości” w II połowie ub. r. 
W wydaniach tych, wiele 
uwagi poświęcone zostało 
roli samorządów w kon-
tekście euroregionalnego 
funkcjonowania oraz no-
woczesnym rozwiązaniom, 
jakie gminy wprowadziły, 
bądź wprowadzą w celu 
podniesienia poziomu życia 
mieszkańców.

Miło nam jest poinfor-
mować, iż dotychczasowe 
działania władz samorzą-
dowych Gminy Choczewo 
spotkały się z dużą przychyl-
nością Kapituły Programu 
oraz czytelników „Dziennika 
Gazety Prawnej”, co zaowo-
cowało uznaniem naszej 
gminy godnej przyznania 
tytułu „Przyjazna Gmina”. 

Wiosna otula nas płaszczem kwiatów, 
To znak, że Wielkanoc nadchodzi

Przewodniczący                    W ó j t
Rady Gminy Choczewo       Gminy Choczewo
   Henryk Domaros             Jacek Michałowski

dniu 23 marca 2009 roku Wójt Gmi-
ny Choczewo pan Jacek Michałowski 

otrzymał z rąk przedstawiciela Redakcji „Fo-
rum Biznesu” – pani Marii Leżucha, certyfi kat Przew

GMINA CHOCZEWO – GMINA CHOCZEWO – 
„PRZYJAZNA „PRZYJAZNA 

GMINA” ROKU 2009GMINA” ROKU 2009

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

zdrowia i pogody ducha 
oraz pomyślności 

w życiu zawodowym i osobistym
Mieszkańcom Gminy Choczewo

życzą
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XXVIII SESJA XXVIII SESJA 
RADY GMINY RADY GMINY 
CHOCZEWOCHOCZEWO
ABSOLUTORIUM DLA 

WÓJTA GMINY CHOCZEWO

W dniu 30 marca 2010 r. odbyła 
się XXVIII sesja Rady Gminy 

Choczewo. Obecnych 13 radnych/nieobec-
ni: R. Liss i Z. Frąszczak/.

Główna część sesji poświęcona była 
sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy 
za 2009 rok.

Najpierw pan Wójt omówił realiza-
cję dochodów i wydatków podkreślając, 
że wykonanie dochodów w wysokości 
88,93% i wydatków w 88,67% świadczy 
o tym, że budżet był stabilny i bezpiecz-
ny. Mniejsze niż zakładano zrealizowanie 
dochodów własnych spowodowane było 
mniejszą niż zakładano sprzedażą majątku 
Gminy mającej bezpośredni związek z ko-
niunkturą na rynku nieruchomości oraz 
ilością wpływów z nałożonych mandatów 
karnych, ponieważ do sądu grodzkiego 
zostało skierowanych 880 wniosków, a za-
sadzone wyrokiem sądowym mandaty sta-
nowią już dochód skarbu państwa. Wydat-
kowanie w wysokości 57,70% wcześniej 
planowanych środków na inwestycje spo-
wodowane było przesunięciem większości 
zadań inwestycyjnych na koniec 2009r. 
i na 2010r. w związku z ubieganiem się 
środki z funduszy pomocowych. Dopiero 
w końcówce 2009 r. nastąpiły rozstrzy-
gnięcia konkursów na dofinansowanie 
zadań. Gmina pozyskała 8.129.622,50 zł 
z różnego rodzaju projektów i funduszy 
pomocowych, co zostało potwierdzone 
już podpisanymi umowami. Nawet, gdy 
z góry było wiadome, iż inwestycja nie 
zostanie rozpoczęta w 2009 r. należało za-
bezpieczyć środki na inwestycje i wykazać 
je w budżecie tegoż roku budżetowego. 
Takie są wymogi. Duże znaczenie dla 
realizacji budżetu Gminy rzędu 19 mln 
ma dodatkowy przychód w wysokości po-

nad 8 mln, który będzie bardziej widoczny 
w budżecie 2010 r.

Kończąc p. Wójt powiedział, że dla 
uatrakcyjnienia pobytu w naszej Gminie, 
nie tylko w miesiącach letnich, planowana 
jest budowa w Choczewie Parku dydak-
tyczno-rozrywkowego pn. „Blizarium”. 
Szczegółowo przedstawił koncepcję zago-
spodarowania przestrzeni publicznej, która 
będzie zawierać m.in.: pełnowymiarową 
halę sportową, część hotelową oraz część 
związaną z historią latarnictwa (modele 
polskich latarni morskich ustawione wzdłuż 
zbiornika wodnego imitującego Morze 
Bałtyckie), historią żeglugi i ekspozycję 
marynistyczną. Inwestycja obejmować 
będzie również salę kinowo-konferencyjną 
oraz część rekreacyjno-gastronomiczną  
m.in. z placem zabaw i parkiem linowym, 
a także pomieszczenia, w których będzie 
można prowadzić warsztaty rękodzieła 
(wyroby ceramiczne, wypiekanie chleba, 
itp.). Rozpoczęcie budowy planowane jest, 
po zakończeniu wszystkich obowiązują-
cych procedur, w 2012 roku i potrwa około 
4 lat. Szacowany koszt to ok. 35 mln zł. 
Inwestycja podzielona zostanie na dwie 
części: sportową i muzealno-rozrywkową 
(wizualizacja Blizarium na stronie 5).

Pani Skarbnik odczytała uchwałę Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
zawierającą opinię o sprawozdaniu. Na-
stępnie Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej RG – pan Andrzej Małkowski odczytał 
uchwałę i wniosek w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo 
oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Re-
wizyjnej.

Fragmenty wniosku Komisji Rewizyj-
nej z danymi liczbowymi:
1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, 

po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 
przewidywał realizację dochodów 
w kwocie 19.001.286,00 zł. Dochody 
wykonano w kwocie 16.898.032,50 zł, 
co stanowi 88,93% planu, w tym pla-
nowane dochody własne na kwotę 
8.542.540,00 zł, wykonane w kwocie 
6.448.685,74 zł, co stanowi 75,49% 
planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan 
wydatków budżetowych po zmianach 
dokonanych w ciągu roku przewidywał 
kwotę 19.963.454,00 zł. Wydatki zre-
alizowano w kwocie 17.701.900,15 zł, 
co stanowi 88,67% ogólnego planu.

3. Na realizacje inwestycji zaplano-
wano w budżecie Gminy kwotę 
4.000.242,00 zł, co stanowiło 20,03% 
ogółu planu wydatków. Wydatkowa-
no kwotę 2.308.204,50zł, co stanowi 
57,70% planowanych wydatków na in-
westycje.

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowa-
no kwotę 15.963.212,00 zł, zrealizowa-
no wydatki w kwocie 15.393.695,65 zł, 
co stanowi 96,43% ogółu planu. 
Z powyższej kwoty 12.647.117,48 – 
82,16% wydatki na zadania własne, 
a 2.746.578,17 zł, co stanowi 17,84% 
na zadania zlecone.

5. Planowany deficyt budżetu Gminy 
na rozpoczęcie 2009 r. – nie założono, 
na 31.12.2009 r. wyniósł 962.168,00 zł. 
Źródło sfi nansowania defi cytu budżetu 
stanowiły przychody z wolnych środ-
ków w kwocie 449.368,00 i kredytu 
1.000.000zł, ogółem 1.449.368 zł.

6. Budżet Gminy zamknął się za 2009 
rok wynikiem dodatnim w wysokości 
158.300,83 zł – wolne środki (nadwyż-
ka środków pieniężnych na rachunku 
bankowym wynikająca z rozliczeń kre-
dytów i pożyczek z lat ubiegłych).

7. Ze środków budżetu Gminy spłacono 
raty zaciągniętych kredytów i poży-
czek w kwocie 487.200, 00 zł, na plan 
487.200,00 zł czyli 2,88% w stosunku 
do planowanych dochodów (łączna 
kwota przypadających w danym roku 
budżetowym spłat rat kredytów i poży-
czek nie może przekroczyć 15% plano-
wanych dochodów – art. 169 tzw. starej 
ustawy o fi nansach publicznych)

8. Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku 
wyniosło ogółem 3.645.000,00zł, w tym 
z tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek wyniosło kwotę 3.645.000,00 zł 
z terminem spłaty w 2010 roku i latach 
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następnych czyli 21% (łączna kwota 
długu na koniec roku budżetowego nie 
może przekroczyć 60% wykonanych 
dochodów – art. 170 ustawy o fi nansach 
publicznych)

9. Gmina na 31 grudnia 2009 roku nie po-
siadała wymagalnych zobowiązań z ter-
minem płatności do 31 grudnia 2009 r. 
z tytułu: dostaw towarów i usług, 
składek na ubezpieczenia społeczne 
i Fundusz Pracy, a także wynikających 
z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych 
poręczeń i gwarancji.

10. Skutki obniżenia górnych stawek 
podatków za 2009 rok wyniosły 212. 
169,67 zł. Skutki udzielonych ulg, umo-
rzeń, zwolnień z podatków za 2009 rok 
wynosiły 213.406,92zł. Łącznie sta-
nowi to kwotę 425.576,59 zł tj. 2,52% 
zrealizowanych dochodów. Powyższe 
zwolnienia wynikając z realizacji 
„uchwał podatkowych”, w których 
Rada Gminy określiła zwolnienia, ulgi 
i obniżenia podatków m.in. dla jed-
nostek organizacyjnych i zwolnienia 
w podatku od nieruchomości od bu-
dynków gospodarczych-inwentarskich 
pozostałych po przekazaniu nieodpłat-
nie gospodarstwa rolnego do Skarbu 
Państwa w zamian za emeryturę.
W istotnych dla lokalnej społeczności 

sferach wydatki realizowano wg podanych 
poniżej wskaźników:
a) oświata i wychowanie oraz edukacyj-

na opieka wychowawcza zamknęły 
się kwotą 5.947.648,78 zł, co stanowi 
33,60% zrealizowanych wydatków 
ogółem (w 2008 roku: 5.825.806,73 zł, 
co stanowi 36,82% wydatków zreali-
zowanych; w 2007 roku: 5.051.365,58; 
w 2006 roku: 4.647.464,22 zł). Na re-
alizację wymienionego zadania prze-
znaczono:
– subwencja oświatowa w wysokoś-

ci 4.345.553,00 (w 2008 roku: 3.936. 
316,00 zł; w 2007 roku: 3.500.357,00; 

w roku 2006: 3.387.260,00)
– dotacja celowa na wydatki bieżące 

w wysokości 125.015 zł (w 2008 
roku: 208.385,35 zł; w 2007 roku: 
269.760,00; w 2006 roku: 172. 
565,00 zł)

oraz
środki samorządowe w wysokości 
1.477.080,78 zł które stanowiły 24.83% 
zrealizowanych wydatków w tych dzia-
łach (w 2008 roku: 1.681.105,38 zł, 
które stanowiły 28,86% zrealizowanych 
wydatków w tych działach; w 2007 roku: 
1.281.248,58 – 25,36%; w 2006 roku: 
1.087.639,22 zł, co stanowiło 23,40%).

b) pomoc społeczna zamknęła się kwotą 
3.316.708,05 zł, co stanowi 18,74% 
zrealizowanych wydatków ogółem 
(w 2008 roku: 3.251.482,08 zł, co stano-
wi 20,55% zrealizowanych wydatków; 
w 2007 roku: 3.313.205,44 – 19,12%; 
w 2006 roku: 3.193.939,72 zł, co stano-
wiło 24,33%),
w tym:
środki samorządowe w wysokości 
573.621,29 zł, co stanowi 17,29% 
wydatków w tym dziale (w 2008 roku: 

488.456,75 zł, co stanowi 15,02% 
wydatków w tym dziale; w 2007 roku: 
512.152,62 zł – 15,46%; w 2006 roku: 
492.341,88 zł, co stanowiło 15,41%).

c) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, 
Rady Gminy, diety dla sołtysów i pro-
mocję gminy – realizacja w wysokości 
1.974.187,19 zł (wraz ze Strażą Gmin-
ną) co stanowi 11,15% zrealizowa-
nych wydatków ogółem (w 2008 roku: 
1.887.580,31 zł, co stanowi 11.93% 
wydatków ogółem; w 2007 roku: 
1.644.374,71 – 9,49%; w 2006 roku: 
1.511.946,19, co stanowiło 11,52%).

d) wydatki związane z gospodarką komu-
nalną i ochroną środowiska stanowiły 
684.308,74 zł, co stanowi 3,87% wydat-
ków ogółem (w 2008 roku: 677.183,63 
i stanowiły 4,28% wydatków ogółem; 
w 2007 roku: 515.143,95 – 2,97%; 
w 2006 roku 580.191,07 zł i 4,42%), 
w tym dotacja w wysokości 300.000 zł 
na pokrycie różnicy kosztów dostar-
czenia wody i oczyszczenia ścieków 
(w 2008 roku: 200.000 zł; w 2007 i 2006 
roku po 188.000 zł.

W dyskusji Przewodniczący Komisji 
Budżetowej – pan Zbigniew Kołodziejski 
powiedział, że również Komisja Budże-
towa pozytywnie zaopiniowała sprawoz-
danie.

Radni jednogłośnie udzielili abso-
lutorium Wójtowi Gminy Choczewo. 
Pierwsze gratulacje pan Wójt otrzymał 
od Przewodniczącego Rady Gminy, na-
stępne od radnych i gości. Były oklaski 
i kwiaty. Dziękując pan Wójt powiedział, 
że to jego ósme jednogłośne absolutorium, 
jeszcze bardziej motywujące do dalszej 
pracy, a jednocześnie ogromna satysfakcja. 
Podziękował również Przewodniczącemu 
i radnym za współpracę.
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Podjęto uchwały:
1) w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2010 rok
2) w sprawie nadania sztandaru Zespołowi 

Szkół im. Unii Europejskiej w Chocze-
wie (więcej w odrębnym artykule)

3) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 58 we wsi 
Kierzkowo w gminie Choczewo

4) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Cegielnia Zachód” we wsi 
Sasino w gminie Choczewo

5) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 113 we wsi 
Sasino w gminie Choczewo

6) w sprawie przeznaczenia lokali miesz-
kalnych do sprzedaży oraz określenia 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
wymienionych w załączniku, stano-
wiących własność Gminy Choczewo 
(sprzedaż na rzecz najemców lokali 
mieszkalnych w Choczewie)

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Cho-
czewo (lokale po byłej szkole w Zwar-
towie)

8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Cho-
czewo (sprzedaż na rzecz użytkownika 
wieczystego)

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Cho-
czewo (sprzedaż na rzecz użytkownika 
wieczystego)

10) w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie na rzecz Gminy 

Choczewo nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa – Agencji 
Nieruchomości Rolnych (drogi w miej-
scowości Choczewko w związku z pla-
nowanym poszerzeniem dróg w części 
osiedlowej oraz położeniem dywanika 
asfaltowego wraz z odwodnieniem)

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie na rzecz Gminy Cho-
czewo nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa – Agencji 
Nieruchomości Rolnych (w obrębie 
Żelazno i Kurowo z przeznaczeniem 
pod lokalizację przepompowni i sieci 
kanalizacyjnej)

12) w sprawie określenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych oraz innych form wy-
chowania przedszkolnego prowadzo-
nych przez osoby prawne lub fi zyczne 
na terenie Gminy Choczewo, a także 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania

13) w sprawie zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości stanowią-

cych własność Gminy Choczewo oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu (speł-
nienie wymogu z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 
a ustawy o samorządzie gminnym)

14) w sprawie uchylenia uchwały w spra-
wie ustalenia stawek czynszów dzier-
żawnych na terenie Gminy Choczewo

15) w sprawie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołeckiego na 2011 
rok

16) w sprawie przystąpienia Gminy Cho-
czewo do Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej (Pomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna 
(PROT) działa od 2003 r. Zszarza po-
nad 70 podmiotów, w tym większość 
lokalnych organizacji turystycznych 
mających swoją siedzibę na terenie 
województwa pomorskiego. Prowadzi 
integracyjne działania na rzecz rozwoju 
i promocji turystyki przez samorządy, 
branże turystyczne i organizacje poza-
rządowe. Uczestniczy w pozyskiwaniu 
w szerszym zakresie zewnętrznych źró-
deł fi nansowania na zadania związane 
z rozwojem turystyki)

17) o zmianie uchwały w sprawie człon-
kostwa Gminy Choczewo w Stowa-
rzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 
„Pradolina Łeby” (dodano zapis, który 
w sposób bardziej szczegółowy opisuje 
działania LGR)

18) w sprawie przyjęcia planów pracy Ko-
misji Stałych Rady Gminy Choczewo 
na 2010 rok.

19) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie 
zamiany podziału Powiatu Wejherow-
skiego na okręgi wyborcze
Następnie przewodniczący Komisji 

Stałych Rady Gminy złożyli informację 
o pracy Komisji w 2009 r.

Życzeniami wesołych Świąt Wiel-
kanocnych złożonych przez pana Prze-
wodniczącego Rady Gminy i pana Wójta 
wszystkim obecnym oraz wszystkim 
mieszkańcom zakończyła się sesja po bli-
sko 4-godzinnych obradach.
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BLIZARIUM BLIZARIUM 
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE
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POTRZEBNY POTRZEBNY 
ZDROWY ZDROWY 

ROZSĄDEKROZSĄDEK

W poniedziałek, 29.03.2010r. 
w Urzędzie Gminy Choczewo, 

odbyło się spotkanie władz Gminy Cho-
czewo, zwołane przez Wójta Gminy Cho-
czewo, z przedstawicielami fi rmy „Agro 
– North” Sp. z o.o., w sprawie zniszczenia 
i dalszego niszczenia dróg powiatowych 
i gminnych przez ciężki transport, przewo-
żący masy ziemne i inne materiały budow-
lane na budowę hali – przechowalni warzyw 
w miejscowości Choczewko. W spotkaniu 
uczestniczyli: Jacek Michałowski – Wójt 
Gminy Choczewo, Henryk Domaros – 
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo, 
Kazimierz Kowalewski – Zastępca Wójta 
Gminy Choczewo, Paweł Dąbek – inspek-

tor. ds. inwestycji, Prezes Zarządu Spółki 
„Agro – North” oraz udziałowiec „Agro-
North” Sp. z o.o.

Wójt Gminy Choczewo wymienił 
wszystkie znane szkody i zniszczenia, które 
zaistniały w wyniku prowadzenia przed-
miotowej inwestycji. Wezwał Inwestora 
do wyegzekwowania na wykonawcach 
realizacji inwestycji zgodnie z wydanymi 
decyzjami i obowiązującymi przepisami. 
Zażądał od Inwestora zobowiązania w spra-
wie naprawy powstałych szkód oraz wyko-
nania prac rekompensujących mieszkańcom 
dotychczasowe uciążliwości, związane 
z prowadzoną inwestycją. Przewodniczący 
Rady Gminy zaznaczył, że Gmina Chocze-
wo jest otwarta na inwestycje, jednakże 
nie mogą one być realizowane kosztem 
społeczeństwa. Obecnie jest wiele osób 
niezadowolonych ze sposobu realizacji ro-
bót, prowadzących do zniszczeń niewspół-
miernych w odniesieniu do ewentualnych, 
przyszłych korzyści.

Przedstawiciel Inwestora – Prezes Za-
rządu Spółki „Agro-North” zapewnił, że fi r-
ma nie wymuszała w żaden sposób na wy-

29.03.2009r. do Gminy Choczewo wpłynęło 
kilka zgłoszeń o tym, że fi rmy prowadzące 
zrywkę drewna w miejscowości Kopalino, 
wykorzystują gminną drogę gruntową jako 
plac manewrowy i szlak zrywkowy, w efek-
cie doprowadzając do jej nieprzejezdności. 
Jak wiadomo, drogi nie mogą być miej-
scem składowania żadnych materiałów 
oraz prowadzenia prac chyba, że osoba lub 
fi rma prowadząca prace w pasie drogowym 

uzgodnić dalsze działania z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Pucku.

Na terenie Gminy Choczewo jest bar-
dzo dużo dróg gruntowych, które są wy-
korzystywane przez mieszkańców dojeż-
dżających do swoich posesji. W okresach 
wiosennych oraz jesienią są one narażone 
na zniszczenie w wyniku wysokiego po-
ziomu wód gruntowych oraz dość słabej 
konstrukcji. W dniach: 26.03.2010r. oraz 

brukowej w miejscowości Choczewko 
na odcinku: od nieczynnego ujęcia wody 
w kierunku torów, wykona naprawy cząst-
kowe nawierzchni drogi powiatowej 
Choczewko – Kurowo, wykona chodnik 
w miejscowości Choczewko oraz poszerze-
nie drogi powiatowej (od wjazdu do skrzy-
żowania prowadzonego do miejscowości  
Choczewko), które będzie jednocześnie 
zatoką autobusową. Wykona również nowy 
przystanek PKS oraz chodnik umożliwia-
jący dojście do niego od miejscowości 
Choczewko. Wszystkie powyższe prace 
będą wykonywane sukcesywnie od połowy 
kwietnia 2010r. po uprzednim uzgadnianiu 
na bieżąco z Gminą Choczewo oraz wła-
ściwym zarządcą drogi. Propozycje fi rmy 
„Agro North” Sp. z o.o. zostały przyjęte, 
a dalsze działania władz Gminy Choczewo 
będą uzależnione od wywiązywania się In-
westora z poczynionych zobowiązań. Wójt 
Gminy Choczewo poinformował Inwestora, 
że sprawę drogi Żelazno – w kierunku 
Lęborka, będzie prowadziło Starostwo Po-
wiatowe i Inwestor winien, jak najszybciej 

Choczewo informuje, że od winnych zaist-
niałej sytuacji zostaną wyciągnięte konse-
kwencje. Straż Gminna podjęła działania 
w celu ustalenia winnych dewastacji dróg 

Choczewko

Choczewko

Kopalino, ul.  Bursztynowa

Kopalino, ul.  Bursztynowa

Kopalino, ul.  Bursztynowa
posiada stosowne zezwolenie 
od właściwego zarządcy. 
Na dzień dzisiejszy nikt nie 
zgłosił zamiaru prowadzenia 
jakichkolwiek prac na przed-
miotowym odcinku drogi, 
a jak widać na załączonych 
zdjęciach drogę zamieniono 
na plac manewrowy oraz 
częściowo – na skład drewna. 
Konieczna była interwen-
cja koparki dla usunięcia 
błota powstałego w wyni-
ku zrywki. Takie działania 
są niedopuszczalne. Gmina 

konawcy przyspieszenia 
terminu realizacji robót, 
co mogło skutkować pro-
wadzeniem ponadnor-
matywnych transportów 
kruszywa. Zapewnił też, 
że nie będzie uchylał się 
od poniesienia kosztów 
związanych z naprawą 
powstałych zniszczeń. 
Zobowiązał się, iż fi rma 
„Agro – North” Sp. z o.o. 
zrealizuje następujące 
prace naprawcze:  wyko-
na nową drogę z kostki Choczewko



Wieści Choczewskie Nr 3 (121)  MARZEC 2010 s. 7

Z uwagi na okres zimowy wstrzymano wszelkie pra-
ce budowlane przy przebudowie drogi powiatowej 

w miejscowości Sasino. Wraz z poprawą pogody będzie moż-
liwe wyrównanie tłuczniem zniszczonej nawierzchni. Obecnie 
przystąpiono do prac przy budowie chodnika, a do zakończenia 
zostały jeszcze roboty związane z zamontowaniem krat do kana-

lizacji deszczowej. Po zakończeniu w/w prac fi rma „STRABAG” 
przystąpi do położenia dywanika asfaltowego. Planowany termin 
zakończenia wszystkich robót to koniec czerwca 2010r.

Po okresie zimowym wznowiono również prace dotyczące 
budowy sieci wodociągowej Lublewko – Lublewo, Lublew-
ko – Starbienino oraz ujęcia wody w miejscowości Lublewko. 
Przeprowadzono prace rozbiórkowe ogrodzenia oraz fundamen-
ty zbiornika retencyjnego i budynku stacji uzdatniania wody. 
W kwietniu zostanie wykonany odwiert nowej studni głębinowej. 
Z uwagi na możliwości fi nansowe gminy zakończenie realizacji 
prac przewiduje się w 2011r.

Zakończono procedurę przetargową, w wyniku której 
wyłoniony został wykonawca prac związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków w Choczewie. Podpisanie stosowanej umo-
wy z wykonawcą – fi rmą „KORPOS” z Kartuz zapoczątkowało 
prace obejmujące: demontaż ociepleń z płyt azbestowych oraz 
całkowitą rozbiórkę jednego biobloku (WS 400). Inwestycja 
uzyskała wsparcie fi nansowe z PROW 2007–2013 w kwocie 
3 999 999 złotych; pozyskana została również pożyczka z WFOŚ 
w wys. 2 000 000 zł. Na rok bieżący zaplanowane zostały prace 
o wartości 2 000 000 zł, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy 
Choczewo na 2010 rok. Kolejne etapy zaplanowane zostały 
na lata następne.

Trwają również prace przy budowie kanalizacji sanitarnej 
Zwartówko – Zwartowo – Przebendowo – Żelazno – Chocze-
wo. W okresie zimowym wykonano próbny rozruch kanalizacji 
tłocznej Zwartowo – Przebendowo – Żelazno. Uruchomienie tejże 
kanalizacji pozwoli na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni 
lokalnej w Zwartowie. W b.r. przewidujemy przystąpienie do prac 
związanych z budową sieci kanalizacyjnej w m. Zwartówko. Prace 
związane z budową tejże sieci kanalizacyjnej przewidziane były 
na lata 2009–2011.

W bieżącym roku zaplanowano rozpoczęcie realizacji nastę-
pujących projektów:
– remont kanalizacji sanitarnej na ulicy Tadeusza Kościuszki 

w Choczewie.
– remont chodników w następujących miejscowościach Gminy 

Choczewo: Ciekocino, Ciekocinko, Biebrowo, Lubiatowo, 
Lublewo, Lublewko, Łętowo, Zwartowo.

– budowa „Centrum informacji turystycznej i kulturalnej z zaple-
czem raz z salą konferencyjno – wystawową” w Choczewie,

– remont drogi gminnej ulicy Topolowej w Lubiatowie i Kopali-
nie, poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

– rozpoczęcie operacji „Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy 
Kościuszki polegająca na realizacji ciągów komunikacyjnych: 
szlaku spacerowego i ścieżki rowerowej” w Choczewie.

W ramach przetargu zakończono procedurę wyłonienia do-
stawcy materiałów budowlanych do budowy chodników (kostka, 
krawężniki, cement). Zakończono również procedurę przetargową 
i wyłoniono wykonawcę remontu kanalizacji sanitarnej ulicy 
T. Kościuszki w Choczewie. Ogłoszono przetarg na „Centrum 
informacji turystycznej …” – oferty można składać do 16 kwietnia 
2010r. W najbliższym okresie czasu ogłoszone zostaną przetargi 
na wykonawstwo chodników na wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej drogi gminnej w m. Kopalino-Lubiatowo oraz na-
wierzchni, z kostki brukowej, ul. Kościuszki w Choczewie.

uwagi na okres zimowy wstrzymano wszelkie pra-
ce budowlane przy przebudowie drogi powiatowej

miejscowości Sasino. Wraz z poprawą pogody będzie moż-
wyrównanie tłuczniem zniszczonej nawierzchni. Obecnie

ystąpiono do prac przy budowie chodnika, a do zakończenia
ały jeszcze roboty związane z zamontowaniem krat do kana-

INWESTYCJE W GMINIE INWESTYCJE W GMINIE 
CHOCZEWOCHOCZEWO
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINYOGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY
Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 24 marca 2010 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. 

2004 nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:
I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Cena działki
 w złotych Uwagi

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 
na rzecz nabywców opisanych 

nieruchomości.

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

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

Ciekocino 17/3 0,1261 41344 68 500 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

Ciekocino 17/4 0,1588 41344 84 900 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

Ciekocino 17/5 0,1198 41344 65 400 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

Ciekocino 17/6 0,1049 41344 62 900 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

II. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 5 maja 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno 
nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza, że dnia 30 kwietnia 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.

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.

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 26 kwietnia 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 Spół-
dzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 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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Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 24 marca 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

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

Obręb Numer
działki

Pow.
ha

Numer
KW

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

Cena działki
w złotych Uwagi

Lubiatowo 5/13 0,0856 31821

Nieruchomości 
położone 

w Lubiatowie 
po prawej stronie 

drogi przy wjeździe 
do miejscowości.

Działki znajdują się na terenach 
oznaczonych w planie symbolami 
1.U – teren zabudowy usługowej.

127 800 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

Lubiatowo 5/14 0,0863 31821 128 700 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

Lubiatowo 5/15 0,1146 31821 155 100 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

Lubiatowo 5/16 0,1375 31821 183 500 zł
+ VAT

Sprzedaż w drodze 
przetargu.

II. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 5 maja 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno 
nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że w dniu 7 maja 2010 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny 

przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości nr 509 o powierzchni 1000 m2, KW 40858, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Sasino z przeznaczeniem na cele związane z obsługą turystów.

Dla dz. nr 509 brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów działka 
opisana została jako droga. 

Dzierżawa zawarta zostanie na czas od 20 czerwca do 20 września 2010 roku. Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego 
2 000 zł netto, wadium w wysokości 200 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat, nie 
posiadające zaległości podatkowych ani zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych wobec Gminy Choczewo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia 30 kwietnia 2010 roku;
2. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS O/Choczewo nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 

najpóźniej do dnia 30 kwietnia br.; Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Gminy Choczewo.

3. Złożenie do dnia 30 kwietnia br. koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z „warunkami przetargu”, które należy odebrać 
w siedzibie urzędu pok. nr 11.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choczewo, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia 
umowy dzierżawy. Cena osiągnięta w przetargu po zaliczeniu wadium płatna jest w dwóch ratach wg „warunków przetargu”.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, woj. pomor-
skie, tel. 0–58 572–39–40 wew. 209.

Wójt Gminy Choczewo zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu przetargu bez podania przyczyny.

INFORMACJAINFORMACJA

W związku z nadejściem wiosny przypominamy mieszkańcom naszej gminy, iż na podstawie art. 5 
ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. oraz uchwały 

Rady Gminy Choczewo nr XXVII-314/2006 z dnia 14 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

ZADBANIE I UPRZĄTNIĘCIE OBEJŚCIA DOMOSTW, GOSPODARSTW
ROLNYCH, CHODNIKÓW, ROWÓW PRZYDROŻNYCH

W związku z powyższym prosimy współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu inne podmioty władające nieruchomością 
do zastosowania się do powyższych zaleceń.

Niezastosowanie się do w/w przepisów skutkuje nałożeniem grzywny
w postaci mandatu karnego
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Informujemy, �e dnia 28 kwietnia bie��cego roku 
w godz. 800 – 1400 

w Urz�dzie Gminy Choczewo, 
mo�liwe b�dzie uzyskanie  bezp�atnej informacji  

dot. po�yczek, por�cze� kredytowych oraz dotacji unijnych skierowanych        
do pomorskich mikro, ma�ych i �rednich przedsi�biorstw spoza terenu 

Trójmiasta 
 

Informacji udziela� b�dzie przedstawiciel  
Powiatowego Centrum Informacyjnego w Wejherowie 

�
Powiatowe� Centrum� Informacyjne� to� nowa� inicjatywa� Pomorskiego� Funduszu�
Po�yczkowego� oraz� Pomorskiego� Regionalnego� Funduszu� Por�cze�� Kredytowych.���
Oba� fundusze� s�� organizacjami� o� zasi�gu� regionalnym,� dzia�aj�cymi� na� zasadzie���
„nie� dla� zysku”,� a� ukierunkowanymi� na� wsparcie� pomorskich� przedsi�biorców�
�atwymi�w�pozyskaniu�po�yczkami� i�por�czeniami�po�yczek/kredytów�na�otwieranie���
i� rozwijanie�mikro,�ma�ych� i� �rednich� firm.�Udzia�owcem�obu� funduszy� jest� równie��
powiat�wejherowski.�
�
Punkt�dzia�a�w�Wejherowie,�przy�ulicy�Puckiej�13,�w�ka�dy�poniedzia�ek,�wtorek�oraz��
czwartek� i� pi�tek� od� 08.00� do� 16.00� (w� �rod�� biuro� nieczynne� 	� praca� w� terenie).��
Kontakt:�tel./fax.�58�572�20�05,��
tel.�kom.�0�607�37�77�67,��
e	mail:�wejherowo@pci.pomorskie.pl��
www.pci.pomorskie.pl�
�

Projekt�"Powiatowe�Centra�Informacyjne�Pomorskiego�Funduszu�Po�yczkowego�Sp.�z�o.o.�������
i�Pomorskiego�Regionalnego�

Funduszu�Por�cze��Kredytowych�Sp.�z�o.o."�jest�wspó�finansowany�z��rodków�Europejskiego�
Funduszu�Rozwoju�Regionalnego�w�ramach�RPO�WP�na�lata�2007�	�2013.�

�

�

 
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Pomorska Izba Rzemie�lnicza Ma�ych i 	rednich Przedsi�biorstw w Gda�sku  
Powiatowy Cech Rzemios� Mi	P w Wejherowie 
ul. Gen. Józefa Hallera 18; 84-200 Wejherowo 
tel. 058 677 08 31    fax. 058 677 08 30  
email: wejherowo@pomorskaizba.com.pl 
a.piotrowska@pomorskaizba.com.pl 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Sie� informacyjna Funduszy Europejskich 
„Pomorskie w Unii” 

 
Informujemy, �e dnia 28 kwietnia bie��cego roku, 

w godz. 800 – 1400  
w Urz�dzie Gminy Choczewo,  

mo�liwe b�dzie uzyskanie  wiadomo�ci z zakresu Funduszy 
Europejskich. Informacji udziela� b�dzie konsultant                            

z Lokalnego Punktu Informacyjnego mieszcz�cego si�                          
w Wejherowie, ul. Hallera 18. 

 
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

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

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

� � �������lub�dzia�aniem�wynikaj�cym��z�diagnozy�
�
Dane�teleadresowe:�

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Pomorska Izba Rzemie�lnicza Ma�ych i 	rednich Przedsi�biorstw             
w Gda�sku  
Powiatowy Cech Rzemios� Mi	P w Wejherowie 
ul. Gen. Józefa Hallera 18; 84-200 Wejherowo 
tel. 058 677 08 31    fax. 058 677 08 30  
email: wejherowo@pomorskaizba.com.pl 
a.piotrowska@pomorskaizba.com.pl 
e.dyczynska@pomorskaizba.com.pl 
j.wielewicka@pomorskaizba.com.pl 
k.seroczynski@pomorskaizba.com.pl 
 

�
�



Wieści Choczewskie Nr 3 (121)  MARZEC 2010 s. 11



Wieści ChoczewskieNr 3 (121)  MARZEC 2010s. 12

Jednostki ochrony przeciwpożarowej gminy Choczewo w okresie 01.01. – 31.12.2009r.  uczestniczyły w 88 działaniach ratow-
niczych i ratowniczo-gaśniczych organizowanych i kierowanych przez Państwową Straż Pożarna, likwidując: 

POŻARY – ogółem 22 zdarzeń, w tym:
- pożar w budynku mieszkalnym
- pożar w budynku gospodarczym  
- pożar budynku letniskowego i altany ogrodowej
- pożar sadzy w przewodach kominowych 
- umyślne podpalenia traw i słomy.
- pożar samochodu na parkingu 
Działania ratowniczo - gaśnicze na terenie gminy Krokowa i Gniewino
- pożar budynków gospodarczych w m. Wierzchucino 
- pożar stodoły w m. Perlino 

-   2
-   1
-   2
-   6
-   8
-   1

-   1
-   1

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – ogółem 66 zdarzeń, w tym:
- wypadki i kolizje drogowe
- neutralizacja plam oleju na jezdniach 
- zabezpieczanie lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) 
- rozszczelnienie się butli z gazem 
- drzewa (wiatrołomy) na ciągach komunikacyjnych 
- usuwanie gniazd szerszeni, os, roju pszczół, uwolnienie bociana z gniazda
- podtopienie budynków i posesji 
- zabezpieczanie imprez plenerowych 
- inne 
Działania ratownicze na terenie gminy Wicko
- wypadek drogowy w m. Ulinia         

– 9
– 2
– 3
– 1
– 21
– 20
– 2
– 2
– 5

– 1
Z prowadzonej analizy operacyjnej działalności ochotniczych straży pożarnych wynika że:

- nie odnotowano zdarzeń na drogach Gminy Choczewo tragicznych w skutkach. Udzielano pomocy lub hospitalizowano 11osób.
Rośnie liczba pożarów:

– pożary w budynkach mieszkalnych (2 zdarzenia, budynki po oddymieniu nadawały się do dalszego zamieszkania),
– pożarów sadzy w kominach budynków mieszkalnych (6 zdarzeń), – zwracamy uwagę na skutki. Pożar sadzy w kominie to rozsz-

czelnienie się przewodu kominowego i zjawiska wtórne zdarzenia, pożar budynku, zatrucie tlenkiem węgla).
W roku 2009 nie odnotowano akcji ratowniczych i ratowniczo – gaśniczych określanych jako długotrwałe.
Bardzo trudne działania ratowniczo-gaśnicze prowadziły jednostki OSP Choczewo i OSP Słajszewo w dniu 17.12.2009r. w godz. 

16:20 – 23:50 w miejscowości Perlino, Gmina Gniewino – pożar zabudowań gospodarstwa rolnego. Trudności potęgował mróz, 
temperatura minus 18 stopni, zamarzała woda, węże i armatura wodna.

Ilo�� wyjazdów do zdarze� i udzia� stra�aków-ratowników w likwidacji ich skutków w roku 2009  
 

OSP CHOCZEWO OSP S�AJSZEWO OSP SASINO OSP KOPALINO 
Ilo�� zdarze� i udzia� ratowników 

 
 

w roku 
IL

O�
� 

ZD
AR

ZE
� 

 
P 

 
MZ 

 
FA 

Ilo�� 
ratow-
ników 

 
P 

 
MZ 

 
FA 

Ilo�� 
ratow-
ników 

 
P 

 
MZ 

 
FA 

Ilo�� 
ratow-
ników

 
P 

 
MZ 

 
FA 

Ilo�� 
ratow- 
ników

Liczba 
ratow-
ników 

 
ogó�em 

2007 57 7 40 210 3 9  57 1 4 2 16 287 
2008 104 17 58 1 399 4 27 1 132 2 1 18 3 15 564 

 
O

G
Ó


E
M

 
 

2009 88 18 55 362 5 6  53 3 6 42 1 4 28 485 
 

P – po�ar MZ – miejscowe zagro�enie FA – fa�szywy alarm 

rze� i udzia� stra�aków-ratowników w likwidacji ich skutków w roku 2009  

STRAŻACY INFORMUJĄ:STRAŻACY INFORMUJĄ:
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KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA 
W ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY W ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH RPPOŻARNYCH RP

W okresie od 12 - 27 lutego 2010 r. w Gminie Choczewo trwała kampania sprawozdawcza 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Statutowy cel zebrań sprawozdawczych to ocena 

działalności, poprzedzona oceną pracy Zarządów OSP przez Walne Zebranie członków. 
W czasie zebrań członkowie, Zarządy OSP dokonały analizy i podsumowania swej działalności za rok 2009. W wystąpieniach 

i dyskusji poruszano problemy dnia codziennego nurtujące Zarządy OSP i członków Ochotniczych Straży Pożarnych tj.
– stawianych nowych zadań dla strażaków ochotników, zasad udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych, szkoleniach pożar-

niczych, badaniach lekarskich, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i uchwałach Zarządu Głównego Związku 
OSP RP.

– tworzenia w OSP nowej wydzielonej formacji ochotniczej pn. jednostki operacyjno-techniczne (JOT),
– problemy kadrowe w OSP, braki pełnych obsad osobowych spełniających nowe kryteria służby stawianych dla ochotniczej formacji 

ratowniczej OSP, jak i nowo tworzonych jednostek operacyjno-technicznych (JOT),
Zapisano też problemy wymagające rozwiązań na szczeblu powiatu, województwa, kraju tj:

– Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami wykonującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, 
zadania, służbę i organizację ochotniczych straży pożarnych zapisać w ustawie,

– w działaniach Związku OSP należy dążyć do ujednolicenia i dostosowania przepisów prawa, samorządów, ochotniczych straży pożar-
nych, państwowej straży pożarnej w celu efektywnego współdziałania i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego.

Stan organizacyjny Związku OSP RP w Gminie Choczewo

Lp. Członkowie OSP
Ochotnicza Straż Pożarna

Choczewo Kopalino Sasino Słajszewo Razem
1. Czynni 31 32 21 23 107
2. Honorowi 4 2 5 5 16
3. MDP 5 10 6 - 21
OGÓŁEM 40 44 32 28 144

wg stanu na dzień 27.02.2010
Krzysztof CUDNIK

Miejscowe zagrożenia:
– zmiana zasad postępowania Państwowej Straży Pożarnej 

i Ochotniczych Straży Pożarnych podczas interwencji prowa-
dzonych w związku z występowaniem zagrożeń od rojów lub 
gniazd owadów błonkoskrzydłych, (osy, szerszenie, pszczoły 
itp.) zmniejszyła się ilość interwencji do tego typu zdarzeń z 52 
w roku 2008 na 19 w roku 2009;

– wzrasta ilość zdarzeń związanych z nienaturalnym zachowy-
waniem sił przyrody. Nastąpił wzrost interwencji do zdarzeń 
związanych z usuwaniem skutków wichur, głównie wiatrołomów 
na ciągach komunikacyjnych z 11 w roku 2008 na 21 w roku 
2009.

Krzysztof CUDNIK

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
W POWIECIE WEJHEROWSKIMW POWIECIE WEJHEROWSKIM

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w dniach 20 i 21 
marca 2010r. zorganizowała naradę – szkolenie pn. „Funkcjonowanie ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim” dla Prezesów Zarządów 
Oddziałów Gminnych ZOSP RP, Prezesów i Naczelników jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz 
Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S” powiatu wejherowskiego.

Szkolenie przeprowadzone zostało 
w Ośrodku Doskonalenia Kadr S.W. 
w Zwartowie i obejmowało szereg waż-
nych tematów związanych z ochroną 
przeciwpożarową oraz wykonywaniem 
przypisanych w ustawie zadań dla jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej:
– podsumowano funkcjonowanie ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa w po-
wiecie wejherowskim w 2009r.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
STRA¯ACY INFORMUJ¥
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– omówiono propozycje kategoryzacji Jednostek Operacyjno-
Technicznych OSP (JOT).

W ramach organizowanej narady przeprowadzone zostało 
uzupełniające szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP 
obejmujące:
– taktykę gaszenia pożarów, organizacje działań ratowniczych 

na drogach, elementy pierwszej pomocy;
– zasady wykorzystywania w działaniach ratowniczych sprzętu 

ochrony dróg oddechowych i ratowniczego sprzętu mecha-
nicznego.

Ukończenie szkolenia, zakończone egzaminem jest niezbędne 
do zachowania przez strażaków ratowników/naczelników OSP 
nabytych już uprawnień w pożarniczej służbie ochotniczej.

Krzysztof CUDNIK
FERIE W GMINNEJ FERIE W GMINNEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
W CHOCZEWIEW CHOCZEWIE

W okresie ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna 
w Choczewie organizowała zajęcia edukacyjno- pla-

styczne dla dzieci i młodzieży
Dzieci, które postanowiły spędzić część wolnego czasu 

w naszej bibliotece, dobrze i pożytecznie bawiły się wykonując 
prace plastyczne, oglądając fi lmy animowane, czytając ulubioną 
literaturę lub grając w gry komputerowe i stolikowe. Dodatko-
wo każdego dnia zajęcia okraszone zostały drobnym, słodkim 
upominkiem.

Już teraz serdecznie zapraszamy na przyszłoroczne ferie 
w bibliotece.

„NASZA GMINA CZYTA „NASZA GMINA CZYTA 
DZIECIOM”DZIECIOM”

11 marca 2010 r. uczniowie klasy I SP wraz z wychowaw-
czynią Panią Dorotą Wątrobą wzięli udział w kolej-

nym spotkaniu czytelniczym w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Choczewie.

Radny Gminy Choczewo Pan Andrzej Małkowski czytał 
dzieciom o witaminach na talerzu, zdrowym żywieniu i gotowaniu 
na wesoło. Po wysłuchaniu wierszy i opowiastek wszyscy wraz 
z Panem Andrzejem wzięli udział w warsztatach kulinarnych pt. 
„Na talerzu kolorowo”. Zdrowe i pachnące wiosną kanapki wyko-
nane własnoręcznie przez uczniów smakowały wyśmienicie. 

Wójt Gminy Choczewo i Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
Zapraszają

na “Czwartkowe wieczory z poezją”
W dniu 15.04.2010 r. o godz. 17.00 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie
       W programie:

Wystawa poświęcona  Fryderykowi  Chopinowi- 
Prezentacja nagrodzonych utworów konkursu literackiego - 
“Morskie impresje w literaturze”
Prezentacja własnych lub ulubionych utworów.- 
Dyskusja nad tematem kolejnego konkursu.- 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA...
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GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

„Gmina Choczewo w obiektywie” 

1. Organizatorzy:  
� Wójt Gminy Choczewo 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj�cych. 
3. Tematyka fotografii: krajobrazy, zabytki i pi�kne miejsca Gminy 

Choczewo. 
4. Ka�dy z autorów mo�e nades�a� do 5 fotografii.  
5. Technika wykonania dowolna. 
6. Format zdj�� nie mniejszy ni� 15x21 (cm). 
7. Do prac nale�y do��czy� informacje: imi� i nazwisko, adres autora, 

telefon kontaktowy, nazw� fotografowanego obiektu. 
8. Z�o�one prace musz� by� wykonane samodzielnie, w �adnej cz��ci nie 

mog� by� plagiatem, nie mog� te� narusza� praw autorskich, interesów 
prawnych i materialnych innych osób. 

9. Zdj�cia nale�y dostarczy� do dnia 3 wrze�nia 2010 roku do siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie. 

10.Oceny fotografii dokona jury powo�ane przez organizatorów. 
11.Laureaci konkursu zostan� powiadomieni o werdykcie jury i zaproszeni 

na uroczyste wr�czenie nagród.  
12.Udzia� w konkursie jest jednoznaczny z nieodp�atnym udzieleniem prawa 

do nieodp�atnego wykorzystywania zdj�� w wystawie fotograficznej, 
publikacji w prasie lokalnej. 

13.Udzia� w konkursie jest równoznaczny z wyra�eniem przez osoby 
uczestnicz�ce zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych 
osobowych na potrzeby konkursu.  

14.Dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Choczewie – Beata �uk, tel. 58 6763108 

„NA STYKU KULTUR”„NA STYKU KULTUR”

Wczesna wiosna to czas wielu imprez targowych, przede 
wszystkim turystycznych. Spośród wielu propozycji Cho-

czewskie Stowarzyszenie Turystyczne wybrało XVI Targi Turystyczne 
„Na Styku Kultur”, jakie odbyły się w dniach 26–28 lutego 2010 roku 
w Łodzi. Nasz region – Ziemię Wejherowską oraz Pucką (NORDA), 
czyli Płn. Kaszuby na targach promowali przedstawiciele CST w oso-
bach: pani Anna Szafoni, pani Katarzyna Zacharewicz i pan Janusz 
Uryniuk. Przygotowane w niezwykle profesjonalny sposób stoisko 
zachęcało zarówno różnorodnymi publikacjami, jak i przygotowanymi 
przez nasze gospodynie specjałami do degustacji: chlebem ze smalcem, 

ciastem i nalewkami. Całości dopełniały 4 barwne rollupy 
oraz prezentacja multimedialna. Przez 3 dni trwania targów 
oferta Płn. Kaszub cieszyła się niezwykłym zainteresowa-
niem zarówno ze strony zwiedzających, jak i organizatorów. 
Profesjonalizm przygotowanej oferty doceniła pani Komi-
sarz Targów, przedstawiciele Izb Rolniczych, reprezentanci 
z innych regionów, a także przedstawiciele mediów (prasa, 
portale internetowe), co zaowocowało udzieleniem kilku 
wywiadów. Stoisko odwiedziło również wiele osób, które 
już znają i odwiedzają Gminę Choczewo. Wyjazd na targi 
do Łodzi odbył się dzięki bardzo dobrze układającej się 
współpracy z Wójtem Gminy Choczewo panem Jackiem Mi-
chałowskim oraz Zarządem Stowarzyszenia Turystycznego 
„Ziemia Wejherowska”. Ale z pewnością oferta nie byłaby 
tak różnorodna (i smaczna), gdyby nie pomoc ze strony 
członków Choczewskiego Stowarzyszenia. Podziękowanie 
za pomoc w przygotowaniu ciast i potraw do degustacji 
kierujemy do: pani Grażyny Jędruch, pani Danuty Godula, 
pani Reginy Bronk, pani Mirosławy Górczyńskiej, pani 
Anny Szafoni, pani Katarzyny Zacharewicz i pana Janusza 
Uryniuk. Już nie po raz pierwszy udział w targach turystycz-
nych dowiódł, iż łatwiej jest wypromować większy region, 
niż tylko i wyłącznie samą gminę, co zresztą od lat stara się 
czynić Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne, będąc 
niezwykle aktywnym członkiem nie tylko Stowarzyszenia 
LOT „Ziemia Wejherowska”, ale również Polskiej Federacji 
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

23 marca 2010 roku w Gospo-
darstwie Agroturystycznym 

„Trzy dęby” państwa Jolanty i Dariusza 
Malinowskich w Sasinie odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Choczewskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego. Na 44 
członków przybyło 25. Z zaproszenia 
skorzystali również: Wójt Gminy pan 
Jacek Michałowski, Komendant ODK 
SW „Relaks” w Zwartowie pan Zbigniew 
Kołodziejski, Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Choczewo pan Zygmunt 
Frąszczak, Prezes Stowarzyszenia Tury-
stycznego LOT „Ziemia Wejherowska” 
pan Radosław Kamiński, przedstawiciel 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego pani Barbara Ditrich, Doradca 
PODR pani Genowefa Błahuszewska, 
przedstawiciel Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego TUW pan Zdzisław Hrystowski, 
przedstawiciel Urzędu Gminy Choczewo 
pani Beata Madej. Sprawozdanie z ubie-
głorocznej działalności Choczewskiego 
Stowarzyszenia przedstawiła pani Prezes 
Aleksandra Gawryszewska informując m.
in. o udziale przedstawicieli stowarzysze-
nia w 2009 roku w licznych imprezach 
wystawienniczych (targi turystyczne 
„LATO 2009” w Warszawie, I Pomorski 
Festiwal Smaków w Łęgowie, Dożynki 

Gminne w Choczewie), konkursach („Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo”, „Pomorski 
Konkurs Agroturystyczny”) i szkoleniach 
(„Aktywne kobiety szansą na rozwój wsi”, 
„Zastosowanie technik komputerowych 
w działalności turystycznej”), o działalno-
ści w stowarzyszeniach, których CST jest 
członkiem: Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, LOT 
„Ziemia Wejherowska”, LGD „Bursztyno-
wy Pasaż”. Również w ubiegłym roku zało-
żona została strona internetowa stowarzy-
szenia: www.turystyka-choczewo.pl , gdzie 
można zapoznać się z bogatą ofertą CST. 
Wydano również nowy folder kwater. Ubie-
gły rok zamknięty został stratą w kwocie 
154,70 zł, która zgodnie z wolą Walnego 
Zebrania CST pokryta została z funduszu 

marca 2010 roku w Gospo- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-

Gminne 
sze Kuli
Konkurs
(„Aktyw
„Zastoso
w działal
ś i
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jednostki. Tak szeroko zakrojone działania, 
przy rocznych przychodach rzędu 4 000 zł, 
są możliwe wyłącznie dzięki wyjątkowemu 
zaangażowaniu członków Choczewskiego 
Stowarzyszenia i osób sprzyjających tej 
działalności, wśród których wymienić 
należy panią Genowefę Błahuszewską, jak 
również dzięki pomyślnie układającej się 
współpracy i przy wsparciu fi nansowym 
ze strony Wójta Gminy Choczewo. 

Następnie pani Anna Szafoni przedsta-
wiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej 
oraz wniosek o udzielenie absolutorium 
Zarządowi CST. Uchwały podsumowu-
jące ubiegłoroczną działalność, poddane 
pod głosowanie, przyjęte zostały jedno-
głośnie. Kolejnym punktem obrad była 
dyskusja, w trakcie której Wójt Gminy pan 
Jacek Michałowski złożył podziękowanie 
za działalność na rzecz naszej gminy 
oraz za pomoc w realizacji projektów 
współpracy z partnerską Gminą Sømna: 
pani Aleksandrze Gawryszewskiej, pani 
Mirosławie Górczyńskiej, pani Katarzynie 
Zacharewicz, pani Annie Szafoni, Geno-
wefi e Kramek, pani Grażynie Jędruch oraz 
państwu Danucie i Dariuszowi Godula. 
Podkreślając, iż sezon turystyczny nad 
morzem trwa niezwykle krótko zauważył, 
że należy stworzyć na tyle różnorodną 
i ciekawą ofertę, by turyści wybierali 
wypoczynek na naszym terenie również 
poza miesiącami wakacyjnymi. Dzisiejsze 
spotkanie stało się okazją do zaprezento-
wania szerszemu gronu wstępnego zarysu 
przedsięwzięcia – inwestycji, jaka wpisana 
została do Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Gminy Choczewo do realizacji 
na najbliższe lata – parku dydaktyczno-
rozrywkowego pn. „Blizarium – Centrum 
Kultury Morskiej”, obejmującej m.in. 
muzeum latarnictwa, mające za zadanie 
przybliżenie zwiedzającym zasad działania 
latarni morskich oraz historię latarnictwa 
w Polsce i na świecie, halę widowiskowo-
sportową z pełnowymiarowym boiskiem 
do piłki ręcznej, hotel z zapleczem ga-
stronomicznym i rozrywkowym. Całość 
zlokalizowana zostanie w Choczewie, 
w sąsiedztwie Stacji Paliw. Koszt inwe-
stycji szacowany jest na ponad 30 mln zł, 
dlatego też jej realizacja odbywać się 
będzie przy pomocy środków zewnętrz-
nych, w których pozyskiwaniu nasza 
gmina ma spore doświadczenie – tylko 
w ubiegłym roku zawarte zostały umowy 
na realizację inwestycji z udziałem środ-
ków unijnych, na kwotę łączną 35 mln zł. 
Jako informację z ostatniej chwili podał, 

że Gmina Choczewo otrzymała zaszczyt-
ny tytuł „Przyjazna Gmina 2009” – tytuł 
nadawany przez redakcję „Forum Biznesu” 
Dziennika „Gazeta Prawna”.

Głos w dyskusji zabrała także przed-
stawicielka PODR Gdańsk, pani Barbara 
Ditrich, która przyznała, iż pozytywne 
informacje o Gminie Choczewo często 
się słyszy przy różnych okazjach i jest 
to również zasługa prężnie działających 
członków Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego. Jako formę uznania dla do-
tychczasowej działalności CST należy po-
traktować decyzję Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku o zor-
ganizowaniu konferencji agroturystycznej 
pn. „Nowoczesność i tradycja” na terenie 
Gminy Choczewo – w Gospodarstwie 
Agroturystycznym państwa Grażyny i Jur-
ka Jędruch w Słajszewie. O objęcie patro-
natem honorowym tego przedsięwzięcia 
PODR Gdańsk zwrócił się do Wójta Gmi-
ny Choczewo. Pani Ditrich przypomniała 
również o obowiązku zgłaszania kwater 
agroturystycznych (i innych) do rejestru 
prowadzonego przez gminę oraz omówiła 
zasady handlu produktami wytworzonymi 
w gospodarstwach, podkreślając obowią-
zek zgłoszenia takiej działalności do Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie 
trwają prace legislacyjne regulujące te 
kwestie – nowe przepisy określą m.in. 
pułap, do którego tego rodzaju działalność 
zwolniona będzie z opodatkowania. Wspól-
nie z panem Wójtem Gminy zaapelowali, 
by starać się chronić swoje produkty przed 
skomercjalizowaniem, by dbać o markę 
i przede wszystkim fi rmować je własnym 
nazwiskiem oraz nazwą gospodarstwa.

Prezes Stowarzyszenia Turystycz-
nego LOT „Ziemia Wejherowska” pan 
Radosław Kamiński podziękował Zarzą-
dowi i członkom CST za dotychczasową 
współpracę oraz nakreślił plany działania 
„Ziemi Wejherowskiej” w roku bieżącym, 
informując m.in., iż za tydzień odbędzie 
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze, na którym przeprowadzone zostaną 
wybory nowych władz wejherowskiego 
Stowarzyszenia.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Choczewo pan Zygmunt Frąszczak poin-
formował, iż lasy, pozostające w zarządzie 
Nadleśnictwa Choczewo, zajmują w naszej 
gminie obszar ok. 45% i są to w głównej 
mierze tereny bardzo atrakcyjne dla tury-
stów – pas nadmorski, Jezioro Choczew-
skie. Dlatego też władze Nadleśnictwa 
od lat współpracują z samorządem Gminy 
Choczewo w zakresie zagospodarowania 
tych terenów pod kątem turystycznym 
(szlaki rowerowe, konne, ścieżki dydak-
tyczne, parkingi leśne).

W dalszej części spotkania odbyła 
się dyskusja na temat stanu dróg polnych 
i leśnych, prowadzących do plaż, moż-
liwości utworzenia parkingu w pobliżu 
słajszewskiej plaży oraz ustawieniu TOI-
TOI na plaży w Sasinie.

Podczas spotkania podjęte zostały 
również uchwały o skreśleniu 1 osoby z li-
sty członków CST oraz o wprowadzeniu 
obowiązkowego przeglądu kwater ubiega-
jących się o członkostwo w Choczewskim 
Stowarzyszeniu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze w Choczewie zakończyła 
prezentacja oferty ubezpieczeniowej dla 
rolników.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WALNE ZEBRANIE...
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Wieści z SołectwWieści z Sołectw

POMORSKI STÓŁ WIELKANOCNYPOMORSKI STÓŁ WIELKANOCNY

W dniu 25 marca 2010 roku przedstawicielki gminy Choczewo - Członkinie KGW Sasino w osobach: Przewodnicząca 
Genowefa Kramek, Mirosława Gawryszewska-Górczyńska i Krystyna Stefańska oraz Katarzyna Zacharewicz i Halina 

Łuc ze Słajszewa, uczestniczyły w VI przeglądzie kulinarnym „Pomorski Stół Wielkanocny - baby, serniki i mazurki wielkanocne”. 
Przegląd ten połączony był z konferencją pt. „Produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne narzędziem promocji turystyki w woj. 
pomorskim”. Na „Pomorski Stół Wielkanocny” nasze panie wykonały pyszne ciasta w zestawieniu proponowanym przez organiza-
torów. W tegorocznej edycji wystąpiło około 40 zespołów KGW. Z powiatu wejherowskiego zgłoszono dwa zespoły: z Sasina oraz 
KGW Strzepcz (Gmina Linia). Jury, po dokonaniu przeglądu, wytypowało sześć stoisk do wyróżnień. Za jedno z najpiękniejszych 
uznano stoisko choczewskie. Wszystkie Panie uczestniczące w tym pokazie zasługują na wielkie uznanie, ponieważ nie tylko pro-
mują własne kwatery agroturystyczne, ale przede wszystkim naszą piękną Ziemię Choczewską, a kultywowanie dawnych tradycji 
wielkanocnych stanowi doskonały produkt turystyczny. Wyjazd do Starego Pola dofi nansowany został przez Wójta Gminy Choczewo 
p. Jacka Michałowskiego.

                                                                                              

Doradca PODR Gdańsk - Wanda Genowefa Błahuszewska

Wieści z Sołectwa Gościęcino

REAKTYWACJA KÓŁKA ROLNICZEGO 
I KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W GOŚCIĘCINIE

W dniu 10.02.2010 roku u sołtysa pana Henryka Czaja 
odbyło się spotkanie, którego głównym celem była 

reaktywacja Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Go-
ścięcinie. Gośćmi honorowymi byli panowie: Piotr Hałuszczak 
– Prezes WZRKiOR w Gdańsku oraz Bronisław Nowak – Prezes 
GZRKiOR w Choczewie. Przeprowadzone zostały wybory władz 
KR i KGW. Na Prezesa Kółka Rolniczego wybrano pana Zbignie-
wa Szafoni, na Zastępcę – panią Ewę Tatak, na Sekretarza – panią 
Magdalenę Komajda

Następnym krokiem jest dokonanie rejestracji KR i KGW 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. W załatwieniu spraw for-
malnych pomoc obiecał pan Piotr Hałuszczak. Podczas dyskusji 
zebrani nakreślili plan działalności na najbliższe miesiące.

Zgodnie z wcześniej nakreślonymi planami, w dniu 13 lu-
tego b.r., odbyła się pierwsza od kilku lat zabawa karnawałowa. 
W Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod lipami” państwa Anny 
i Zbigniewa Szafoni spotkali się prawie wszyscy mieszkańcy 
sołectwa Gościęcino. Każdy przygotował jakąś potrawę lub przy-
stawkę, a ciepłymi daniami zajęła się gospodyni. W doskonałym 
nastroju bawiono się do białego rana. Pojawiła się propozycja 
organizacji następnego spotkania, prawdopodobnie po Świętach 
Wielkanocnych.

ciąg dalszy na następnej stronie
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się tego spodziewać, bo nasi mieszkańcy potrafi ą zaskakiwać swo-
ją aktywnością i chęcią wzięcia udziału w sołeckich wyjazdach 
oraz spotkaniach. Prawie cały autobus był zapełniony, niektórzy 
wybierali się na basen, inni na jacuzzi. Gdy pojawiliśmy się 
na basenie okazało się, że nasza grupa miała cały obiekt wyłącznie 
do swojej dyspozycji. Wyjazd odbył się 12.02.2010r. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i dyrektorowi ZS.

HALA

13.02.br. odbyły się zajęcia sportowe dla dzieci z naszego 
sołectwa. Zajęcia odbyły się w hali sportowej ZS w Choczewie. 
Opiekunem była pani Ani Strycharczyk, która przygotowała har-
monogram poszczególnych konkurencji. Składały się na nie m.
in.: slalom z piłką, rzut do kosza, sprint przez tunel itp. W ciągu 
trzech godzin wyczerpującej zabawy, dzieci zajadały się pysznym 
ciastem, upieczonym przez p. Ewa Pietruszka. Dziękujemy paniom 
z naszego sołectwa za zaangażowanie i pomoc w realizacji planów. 
Po wszystkich konkurencjach na sale przybyli dorośli, dla których 
sołtys zorganizował turniej piłki nożnej, za co również bardzo dzię-
kujemy. Dwa tygodnie później (w ferie zimowe – 20.02.2010r.) 
również nasza młodzież skorzystała z hali ZS w Choczewie. Plan 
zajęć sportowych był podobny do poprzedniego. Tym razem ciasto 
dla naszych małych sportowców ufundowała piekarnia „Mateusz” 
w Choczewie, za co serdecznie dziękujemy.

KULIG

14.02.br. z inicjatywy naszego sołtysa, który dba o nasze so-
łectwo, został zorganizowany został drugi już w tym roku kulig. 
Liczna grupa dorosłych wzięła udział w zimowej wyprawie pn. 
„Białe Szaleństwo”. Ze względu na nadmiar śniegu trasa była 
krótka, ale na długo pozostanie w pamięci naszych uczestników. 
Dzięki uprzejmości p. Michała Daszkiewicz, który już nie pierw-
szy raz wykazał czynny udział w życiu naszego sołectwa. I tym 
razem nie pozostawił nas w potrzebie i swym ciągnikiem pociągnął 

nasze sanie poprzez Lubiatowo – Kopalino w stronę Bałtyku. 
Na miejscu zostało rozpalone ognisko, gdzie każdy z uczestników 
mógł upiec kiełbaskę.

WIEŚCI Z SOŁECTWA KOPALINO-LUBIATOWO

Luty to krótki miesiąc kalendarzowy, ale nie w naszym 
sołectwie, ponieważ tak się złożyło, że można powiedzieć o ma-
ratonie, gdyż zorganizowaliśmy pięć różnych spotkań. Miesiąc 
rozpoczęliśmy od zabawy karnawałowej. Zamierzaliśmy ją zor-
ganizować 13 lutego ze względu na fakt, że Pan, który miał u nas 
grać, był już zajęty. Przyśpieszyliśmy więc naszą zabawę, która 
w rezultacie odbyła się 6 lutego. Tym razem zmieniliśmy salę 
na mniejszą – zabawa odbyła się w Lubiatowie u p. Michała 
Daszkiewicz. Na zabawie znaleźli się mieszkańcy naszego so-
łectwa, jak również spoza. Przy dźwiękach muzyki granej, przez 
p. Henryka z Wejherowa, wszyscy pięknie się bawili. Po wy-

czerpującej nocy goście rozeszli się do domów. Dziękujemy p. 
Michałowi za udostępnienie nam sali i p. Grażynie Daszkiewicz 
za przygotowanie imprezy oraz posprzątanie po zabawie. Dzię-
kujemy również wszystkim uczestnikom, którzy nie pierwszy raz 
pokazali, że można pięknie się bawić.

BASEN

Dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Eu-
ropejskiej w Choczewie nasze dzieci, młodzież i nie tylko, sko-
rzystali z możliwości wyjazdu do sąsiedniej gminy na pływalnię 
krytą. Zaskoczyła nas liczba chętnych na wyjazd, choć mogliśmy 

Z inicjatywy członkiń KGW w Go-
ścięcinie, w dniu 5 marca, u państwa Ewy 
i Tomasza Tatak zorganizowane zostało 

spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przedstawicielki płci pięknej z Gościęcina świętowały ten 
dzień wyłącznie we własnym gronie – bez panów. Przygotowane we własnym zakresie 
potrawy obejmowały: ciasta, sałatki, potrawy rybne oraz nalewki i wina. Kilkugodzin-
ne spotkanie stało się okazją do wspomnień na temat Koła Gospodyń Wiejskich, które 
prężnie działało w Gościęcinie jeszcze kilkanaście lat temu.

 Spisała dla „Wieści Choczewskich” – Anna Szafoni

ciąg dalszy na następnej stronie
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którym na zawołanie można np. przedłużyć włosy lub doczepić 
do nich kolorowe pasemka. Zrobiła Wiktorce fryzurę na cebulę, 
a inni chętni mieli brokatowe włosy. Poza tym, co najważniejsze 
dzieci dowiedziały się że, jeżeli chcą mieć piękne włosy trzeba 
je po prostu często myć. To spotkanie przybliżyło dzieciom prace 
fryzjera i nauczyły się jak właściwie zachowywać się podczas 
takich wizyt w zakładzie.

WIOSNA! … ACH TO TY!!!

Zgodnie z ludowym obyczajem, 22 marca żegnaliśmy zimę 
i witaliśmy bardzo już przez dzieci oczekiwaną wiosnę. Choć 
pogoda, jak na marzec przystało, bywa kapryśna i zmienna, w tym 

dniu dopisała. Wyszliśmy z naszą kukłą Marzanną przystrojeni 
w kwiaty i z całym asortymentem piszczałek i instrumentów 
perkusyjnych. Były w rączkach przedszkolaków grzechotki, 
piszczałki, kołatki, gwizdki i fl ety. Chodziliśmy z naszą Marzanną 
po ulicach Choczewa, żeby w myśl powiedzenia – głośno i na cały 
rok przepędzić zimę. A czy nam się to udało?...zobaczymy. Zgod-
nie z tradycją kukłę spaliliśmy i czekamy na ciepłą wiosnę!

Iwona Chadrysiak

WYJAZD DO GDYNI

W myśl powiedzenia A. Einsteina: „Nauka w szkołach po-
winna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali 

POZNAJEMY NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

W drugim tygodniu marca, zgodnie z tematem komplekso-
wym tego miesiąca, nasze przedszkolaki dowiadywały się, jakie 
w ich miejscowości znajdują się punkty handlowe i w co się 
można w nich zaopatrzyć.

Chodząc po okolicy nasze Smerfy utrwalały wcześniej zdo-
byte wiadomości; wiedziały, kiedy mogą przejść przez jezdnię, 
kiedy się rozejrzeć, przy przechodzeniu szukali przejścia dla 
pieszych.

W miejscach publicznych zachowywały się tak, jak uczy-
ły się tego na zajęciach w przedszkolu. Witały się wchodząc 
do sklepu i z zainteresowaniem oglądały wyposażenie sklepów 

nie przeszkadzając pani obsługującej klientów. Przedszkolaki 
rozróżniały sklepy, które odwiedziły: sklep spożywczy, warzywny, 
kwiaciarnię, obuwniczy, odzieżowy i market. Świetnie wiedziały, 
jaki produkt można w danym sklepie zakupić. W każdym zacho-
wywały się tak przykładnie, że w nagrodę od właścicieli sklepów 
otrzymywały słodkości.

W tym też tygodniu gościem była u nas pani Magda, fry-
zjerka, mama naszej Smerfetki Wiktorki. Urządziła w naszej sali 
dla wszystkich przedszkolaków mały punkt usługowy, zakład 
fryzjerski. Dzieci były zachwycone, gdy pani Magda zaprasza-
ła je do siebie na krzesełko i wyczarowywała jakąś fryzurkę. 
Opowiedziała o przyborach jakie używa i o sztuczkach, dzięki 

DZIEŃ KOBIET

Ze względu na brak funduszy sołeckich w naszym sołectwie 
dzień kobiet stał pod znakiem zapytania (?). W wyniku rozmów 
pana Sołtysa z przedstawicielami OSP w Kopalinie ustalono, iż 
sfi nansowanie tej szczytnej imprezy przejmą na siebie nasi strażacy. 
Na spotkanie, które odbyło się w Lubiatowie u p. Michała Daszkie-
wicz, przybyło liczne grono kobiet. Przygotowaniem skromnego 
poczęstunku zajęły się panie z Kopalina piecząc pyszne ciasta. 
Miłym zaskoczeniem było, gdy starsza pani z Kopalina przyniosła 
na spotkanie ręcznie upieczone rogaliki, za co bardzo dziękujemy 
i zachęcamy do takich spontanicznych działań. Na spotkaniu, 

którym na zawołanie można np. przedłużyć włosy lub doczepić 
do nich kolorowe pasemka Zrobiła Wiktorce fryzurę na cebulę

POZNAJEMY NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

SSAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

oprócz pań, pojawili się: Radny Powiatowy p. Wacław Seweryn, Przewodniczący Rady Gminy p. Henryk Domaros, Dyrektor Szkoły p. 
Andrzej Soboń i Sołtys p. Jakub Świątek. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za znalezienie chwili czasu na wspólne spotkanie.

Marcin Hinz, Paweł Pietruszka

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI Z SO£ECTW
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W drodze powrotnej czekała nas jeszcze jedna atrakcja – 
McDonalds.

Ten dzień zapisze się na długo w naszej pamięci, a niecodzien-
na lekcja z dala od przedszkola i szkoły, w odległości zaledwie 
kilku metrów od morza, zachęci do zdobywania wiedzy.

W imieniu rodziców, pracowników przedszkola i uczestników 
wycieczki bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Choczewie Panu Andrzejowi Soboniowi za udostępnienie 
autobusu na wycieczkę.

Sylwia Oleszek

METODA DOBREGO STARTU

W naszym przedszkolu również rodzice bardzo chętnie ko-
rzystają ze wszystkich form dokształcania i pogłębiania wiedzy. 
Dlatego też w piątek 19 marca odbyły się warsztaty dla rodziców 
i nauczycieli poprowadzone przez Panią Małgorzatę Barańską, 
która już od kilku lat pracuje w szkole Metodą Dobrego Startu, 
opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz z Polskiego Towarzy-
stwa Dyslektycznego. Rodzice poprzez zabawę, ruch i piosenkę 
dowiedzieli się w jaki sposób utrwalać u dzieci orientację w sche-
macie własnego ciała, orientację w przestrzeni, motorykę małą, 
motorykę dużą. Na początku rodzice byli nieco onieśmieleni, ale 
już po chwili wszyscy bawili się znakomicie. W trakcie zajęć moż-
na było zapoznać się z fachową literaturą i publikacjami na temat 
tej metody, a także dokonać zakupu wybranych pozycji.

Bożena Paździo

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że trwają 
zapisy dzieci do Samorządowego Przedszkola na nowy rok 
szkolny. Chętnych zapraszamy do naszej placówki w godz. 
od 7.00 – do 17.00 lub o kontakt pod numerem telefonu 
609 801 668.

ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” – przedszkolaki z Sa-
morządowego Przedszkola wraz z zerówką szkolną odwiedzili 
Akwarium Gdyńskie. O godzinie 8.00 dnia 18 marca dzieci wraz 
z opiekunami: p. B. Paździo, W. Okoń, A. Jaskulską i rodzicami, 
wyruszyły do Gdyni. Pierwszym punktem wycieczki był seans 
fi lmowy w Multikinie. Bajka „Księżniczka i Żaba” dała nam 
wszystkim jeszcze lepszy humor. Następnie przy pięknej pogodzie 
odbyliśmy spacer do Akwarium. Zostaliśmy mile przyjęci przez 
naszą przewodniczkę p. Annę Żakowską, która poprowadziła 
zajęcia pt. „Barwne życie na rafi e koralowej”. Wśród kolorowych 
pluszaków, obrazków, skrzyni ze skarbami upłynęło nam niesa-
mowite 60 minut. Barwne życie na rafi e koralowej przybliżyła 
nam prezentacja multimedialna, po której odbył się quiz. Nasi 
milusińscy wykazali się wiedzą i bystrym umysłem, za co dostali 
pamiątkowe medale. Nie lada sprytem trzeba było się wykazać, 
aby złowić zwierzątka i rybki magnetyczną wędką. Na koniec za-
jęć każdy z uczestników wykonał i pomalował własną rybkę, która 
później zdobiła nasze głowy na specjalnej opasce. Zwiedziliśmy 
również piwnice Akwarium i specjalne pomieszczenia hodowla-
ne. Mieliśmy okazję spotkać się oko w oko z rekinem brodatym 
i żarłaczem czarnopłetwym. Wszystkim udzielił się spokój i cisza 
otoczenia. Baliśmy się głębiej oddychać! Następnie udaliśmy 
się do sali mokrej, gdzie każdy mógł się przekonać – czy ryby 
są śliskie czy szorstkie. Potem udaliśmy się na zwiedzanie akwa-
rium. Oczywiście bardzo się nam spieszyło zobaczyć ośmiornicę 
olbrzymią. Jest to największy gatunek ośmiornic na świecie. Może 
ważyć nawet 90 kg. Niestety, gdy w końcu dotarliśmy przed jej 
oblicze, schowała się do swojej jaskini. Na pocieszenie pokiwała 
jedną z ośmiu ramion.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SAMORZ¥DOWE PRZEDSZKOLE...
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NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
JESTEM KUBUSIOWYM PRZYJACIELEM NATURY

Dziecko w wieku przedszkolnym przyswaja podstawowe 
wiadomości o środowisku naturalnym w bezpośrednim z nim 
kontakcie. W ramach ogólnopolskiego programu „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, który realizujemy w naszym przedszkolu, 
odbyliśmy zajęcia edukacyjne z leśniczym, połączone z pieszą 
wycieczką do paśnika. Dzieci miały okazje poznać zwierzęta 

leśne, które chętnie odwiedzają zimą paśnik w poszukiwaniu 
pożywienia, rozpoznawały ślady zwierząt na śniegu. Przedszko-
laki również przyniosły zwierzętom karmę, były to: ziemniaki, 
marchew, jabłka, kukurydza i suchy chleb. Myślimy, że leśne 
zwierzęta ucieszyły się z naszych darów.

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Pamiętamy również o pieskach i kotkach ze Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce, gdzie przekazaliśmy suchą 
karmę oraz miski. Taką akcję w naszej placówce prowadziliśmy 

już po raz kolejny. Serdecznie dziękujemy przedszkolakom i ich 
rodzicom w imieniu dyrekcji schroniska.

PRZYSZŁA WIOSNA DO NAS

W tym roku postanowiliśmy przygotować powitanie wiosny 
tak, by dzieci mogły jednocześnie wesoło się bawić oraz sa-
modzielnie tworzyć. W naszym przedszkolu dzieci pośpieszały 
wiosnę poprzez kącik przyrody tworząc „zielony ogródek”, 
sialiśmy rzeżuchę, fasolę, sadziliśmy cebulę, prace te są okazją 
do prowadzenia obserwacji na temat rozwoju i wzrostu roślinek. 
A Panią Wiosnę witaliśmy niezwykle, dzieciaki tego dnia same 
przygotowały śniadanie, samodzielnie zrobiły wiosenne kanapki 
przyozdobione nowalijkami i rzeżuchą, a jak smakowały mniam, 
mniam… Po śniadaniu rozwiązywaliśmy zagadki i rebusy o te-
matyce wiosennej. Były tańce, a ulubiona piosenka pt. „Wiosenny 
rock’n roll” przywołała wiosnę do naszego przedszkola na dobre. 
Dzieci układały również wierszyki – rymowanki na jej temat. 
Na koniec tego pierwszego dnia wiosny każdy przedszkolak 
wykonał jej portret.

AKTORZY U NAS

Tradycyjnie już co miesiąc gościliśmy naszych ulubionych 
aktorów z Krakowa z przedstawieniem pt. ”Przygody psa Sza-
rika”.

ciąg dalszy na następnej stronie
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Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
HARCERSKIEJ HARCERSKIEJ 

BRACIBRACI
Zimowisko narciarskie do Murzasichle

FESTIWAL PIOSENKI ZUCHOWEJ 
I HARCERSKIEJ „WESOŁA NUTKA – 

HISTORYCZNIE”

12 marca 2010 w zamku w Kroko-
wej odbył się już trzeci Festiwal 

Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „WESO-
ŁA NUTKA – HISTORYCZNIE”. Ponie-
waż rok 2010 jest dla nas rokiem szczegól-
nym – rozpoczynają się obchody 100-lecia 
Harcerstwa w Polsce – stąd w tegorocznej 
edycji festiwalu tematyka przedstawionych 
piosenek miała nawiązywać do starych, 
znanych od wielu lat harcerskich piosenek. 
Frekwencja była wysoka, tym razem udział 
brało: 5 Gromad Zuchowych (5 GZ ”Nad-
morskie Słoneczka”, 7 GZ”Leśne Skrzaty”, 
8 GZ”Wesołe Krasnoludki”, 9 GZ”Bractwo 

CZEKAMY NA 
ZAJĄCZKA

Przed nami Wiel-
kanoc – w przedszko-
lu to czas wielkich 
przygotowań. Po-
przez zajęcia pra-
gniemy dzieciom 
przybliżyć tradycje 
i zwyczaje tych wio-
sennych, radosnych 
Świąt. Dzieci ma-
lują pisanki, robią 
świąteczne stroiki, 
palmy wielkanocne, 
przygotowują pra-
ce na Konkurs Wielkanocny, z niecierpliwością czekają na zająca a moc dekoracji 
w szatni i w salach świadczą o tym, że Święta tuż, tuż…

W dniach od 19 do 28.02.2010 wybraliśmy się na zimowisko narciar-
skie do Murzasichle. Kochani!! Tego nie da się opisać, to po prostu trzeba 

PRZEŻYĆ!! Wspaniale spędzony czas na nauce jazdy na nartach, zwiedzaniu okolicy, 
aktywnym wypoczynku, nawiązaniu nowych przyjaźni to coś, co na zawsze pozosta-
nie w naszej pamięci! Ach! Szkoda, że tak krótko.... ale na pewno pojedziemy za rok! 
Poniżej wstawiamy kilka zdjęć z pobytu w górach. Gorąco zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych !

Zuchy i harcerze

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
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Morskiej Przygody”, i 10 GZ”Mali Korsa-
rze”), 5 Drużyn Harcerskich (10 WLDH 
”Wilki”, 32 DH”Człapaki”, 43 DH”Soko-
ły”, 45 DH”Tuptaki” i 47 DH”Zdobyw-
cy”), 2 Drużyny Starszoharcerskie (44 
DSH”Optymiści” i 47 DSH”Zdobywcy”). 
Wszyscy bawili się wspaniale! Szanowne 
Jury, którego skład stanowili nauczyciele 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejhe-
rowie: Pani Joanna Kurek, Pani Agata Pa-
rzych oraz Pan Wojciech Koliński, jedno-
głośnie stwierdzili, iż poziom – jak co roku 
– był wysoki. W przerwie, kiedy Jury 
podejmowało trudne decyzje co do przy-
znania poszczególnych miejsc – pozostali 
uczestnicy festiwalu udali się na słodki 
poczęstunek, którego sponsorami były pie-

UCHWA�A NR 1073/XLII/10 
SEJMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2010 roku 

w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Harcerstwa na Pomorzu 
Na podstawie § 3 uchwa�y Nr 137/XII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 wrze�nia 2003 roku  
w sprawie ustalenia dziedzin i form dzia�a	 promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (t.j. – Uchwa�a 
Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r.) w zwi�zku § 3 ust. 2 pkt 9 
Statutu Województwa Pomorskiego tekst jednolity Uchwa�a Nr 541/XL/02 Dz. Urz. Województwa Pomorskiego 
z 14 czerwca 2002 r. Nr 39, poz.905 z pó
n. zm. 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co nast�puje: 
§ 1 

Sejmik Województwa pragn�c uhonorowa� 100 rocznic� powstania polskiego harcerstwa, ustanawia rok 2010 – 
Rokiem Harcerstwa na Pomorzu.  
 

§ 2 
 
Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Wiceprzewodnicz�cy 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 

    Jan Kleinszmidt  
 

UZASADNIENIE 
Rok 2010 to rok jubileuszowy dla polskiego harcerstwa. To rok obchodów 100 rocznicy 

powstania pierwszych dru�yn harcerskich na ziemiach polskich, które swoim dzia�aniem nawi�zywa�y 
do skautingu za�o�onego przez gen. Roberta Baden-Powella. To rok, w którym warto wspomnie� 
twórców polskiego harcerstwa Olg� i Andrzeja Makowskich.  
 Harcerstwo ma ogromne do�wiadczenie w dzia�alno�ci wychowawczej dzieci i m�odzie�y, 
stosuje charakterystyczny i niezwykle skuteczny system wychowawczy polegaj�cy na samo-
wychowaniu jednostki, czemu przy�wieca s�u�ba Bogu i Ojczy
nie w duchu warto�ci zawartych  
w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Przez niemal sto lat, wiele pokole	 wychowawców harcerskich 
zaanga�owa�o si� w kszta�towanie osobowo�ci oraz postaw patriotycznych m�odych Polaków. Nie 
mo�na nie doceni� roli Harcerstwa, jak� odegra�o ono w walce o Niepodleg�o�� Polski i odradzanie si� 
Pa	stwa Polskiego, dzia�alno�ci Szarych Szeregów w czasie II wojny �wiatowej, a tak�e konty-
nuowania tych tradycji w wolnej Polsce. Organizacje harcerskie dzia�aj�ce na terenie Województwa 
Pomorskiego piel�gnuj� te tradycje zrzeszaj�c w swoich szeregach tysi�ce zuchów, harcerzy, 
instruktorów i seniorów harcerskich.  

W roku Jubileuszu, harcerki i harcerze podejm� szereg zada	 maj�cych na celu jeszcze lepsze 
zrozumienie i do�wiadczenie idei harcerskiej. Og�oszenie roku 2010 – Rokiem Harcerstwa w Wo-
jewództwie Pomorskim, zwi�kszy mo�liwo�� dotarcia z t� radosn� informacj� do szerokiego grona 
mieszka	ców województwa, zach�ci spo�eczno�ci lokalne do w��czenia si� w obchody rocznicy  
i wsparcie harcerskiej dzia�alno�ci. Przede wszystkim za�, Rok Harcerstwa w Województwie Po-
morskim przyczyni si� do spojrzenia w przysz�o�� ruchu harcerskiego, b�dzie okazj� do wyznaczenia 
nowych kierunków dzia�a	 i wyzwa	 dla przysz�ych pokole	.  

Na pod
w spraw
Nr 102
Statutu

Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
SZKOŁYSZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE

karnie: „Mateusz” z Choczewa, „Iwonka” 
z Łęczyc, „Konkol” z Karwii i Piekarnia 
z Minkowic. Sponsorami nagród byli: 
Sklep Internetowy „Trzy Pióra”, Dyrekcja 
Zespołu Szkół w Choczewie i organizato-
rzy festiwalu. Szczególne podziękowania 
należą się Dyrekcji Zamku w Krokowej 
za wspaniałą i bezinteresowną gościnność 
oraz Jury za fantastyczny występ.

Podajemy wyniki III FPZiH „Weso-
ła Nutka Historycznie”:

Gromady Zuchowe
– wszystkie zajęły I Miejsce!!:))
Drużyny Harcerskie

– I miejsce 32 DH „Człapaki” z Pucka
– II miejsce 45 DH „Tuptaki” z Krokowej
– III miejsce 47 DH „Zdobywcy” z Cho-
czewa
– wyróżnienia: 10 WLDH „Wilki” z Chocze-
wa i 43 DH „Sokoły” z Żarnowca

Drużyny Starszoharcerskie
– I miejsce 47 DSH „Zdobywcy” z Cho-
czewa
– wyróżnienie 44 DSH „Optymiści” z Kro-
kowej

Wszyscy instruktorzy naszego hufca 
obecni na festiwalu wykonali wspólnie 
piosenkę „Hej, Przyjaciele!”. Wszystkim 
uczestnikom, sponsorom, szacownemu 
Jury oraz organizatorom bardzo, bardzo 
gorąco !!! D Z I Ę K U J E M Y!!! 

pwd. Radosław Grabiński

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
FESTIWAL PIOSENKI...

PROGRAM „OWOCE W SZKOLE” 
W SP CHOCZEWO I SP CIEKOCINO

W roku szkolnym 2009/2010 Komisja 
Europejska uruchomiła nowy pro-

gram wspólnej polityki rolnej „Owoce w szkole”, 
do uczestnictwa w którym – obok innych krajów 
Unii Europejskiej, przystąpiła również Polska. Za-
dania związane z wdrożeniem programu „Owoce 
w szkole” realizuje Agencja Rynku Rolnego. W ra-
mach tego programu dzieci klas I – III szkół pod-
stawowych bezpłatnie otrzymują porcje składające 
się z produktu warzywnego i owocowego. W marcu 
do programu „Owoce w szkole” przystąpiła Szkoła 
Podstawowa w Choczewie i Szkoła Podstawowa 
w Ciekocinie. W SP Choczewo z porcji owocowo 
– warzywnej korzysta 165 dzieci z klas I – III, nato-
miast w SP Ciekocino programem „Owoce w szko-

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Po zakończeniu I semestru roku szkol-nego 
2009/10, podobnie jak w ubiegłych latach, 

wyróżniono uczniów osiągających wysokie wyniki 
w nauce i tych, którzy mają szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie sportu, stypendiami szkolnymi. Kwota 
w tym roku wynosiła 182 zł. W szkole podstawowej 
przyznano 23 stypendia, w tym jedno sportowe, 
w gimnazjum 15.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Choczewie ma na-
dzieje, że na koniec roku szkolnego osób kwalifi -
kujących się do otrzymania stypendium za wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe będzie znacznie 
więcej. Powodzenia!

Zespół Szkól w Choczewie
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DRODZY PRZYJACIELE ZESPOŁU 
SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ 

W CHOCZEWIE

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie w maju bieżącego 

roku obchodzić będzie piątą rocznicę nada-
nia imienia szkole. Uroczystość tę pragnie-
my uświetnić przyjęciem sztandaru. Awers 
sztandaru będzie przedstawiał na czer-
wonym tle orła Rzeczpospolitej Polskiej 
koloru białego oraz napis w kolorze złotym 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Natomiast 

KONKURS RECYTATORSKI

11 lutego 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Choczewie odbył się fi nał Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego dla uczniów klas I-III pt. ,,Zima wokół nas”. 
Głównym celem konkursu było zapoznanie dzieci z twór-
czością literacką o tematyce zimowej. Komisja w składzie: 
p. Beata Żuk, p. Wiesława Okoń, p. Izabela Urbowska, wyłoni-
ła w poszczególnych grupach wiekowych laureatów konkursu.

Miejsce I:
Małgorzata Bohdziul – kl. I c
Zuzanna Hajkowicz  – kl. II a
Sara Grabińska – kl. III b

Miejsce II:
Agata Dziobak – kl. I c
Dominik Sawicki – kl. II b
Nina Kimilu – kl. III b

Miejsce III:
Gracjan Burzyński – kl. I a
Igor Gawryszewski – kl. II c
Agata Zielińska – kl. III a

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w konkursie. Organizatorzy: Katarzyna Dzięgie-
lowska, Izabela Urbowska i Izabela Dziobak.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PROGRAM "OWOCE W SZKOLE"

le” objętych jest 38 uczniów. Dostawcą 
produktów owocowych i warzywnych jest 
fi rma „Mega Hit” z Orla, reprezentowana 

przez pana Jana Józefowicza. Każde dziecko otrzyma łącznie 30 porcji w ciągu 10 tygo-
dni (od marca do czerwca 2010). Porcje składają się m. in. z jabłek, gruszek, truskawek, 
marchwi, ogórków, papryki słodkiej, rzodkiewki, soków owocowych, warzywnych lub 
owocowo-warzywnych. Z obserwacji wynika, że program cieszy się powodzeniem wśród 
dzieci i miejmy nadzieję, że zachęci uczniów do codziennego spożywania owoców 
i warzyw. Nie tylko w szkole, ale również w domu. 

na rewersie sztandaru znajdzie się, na gra-
natowym tle, logo naszej szkoły oraz motto 
A. F. Modrzewskiego, które przyświeca 
nam już od wielu lat: „Taka będzie Rzecz-
pospolita, jakie jej młodzieży chowanie”. 
Dla społeczności szkolnej sztandar będzie 
symbolem Polski (awers) oraz naszej Małej 
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe 
otoczenie (rewers). Bez pomocy fi nanso-
wej nie są możliwe żadne przedsięwzięcia 
na większą skalę. Zwracamy się więc 
do Państwa z prośbą o wsparcie projektu 
związanego z nadaniem naszej szkole 

sztandaru. Wierzymy, co niejednokrotnie 
już Państwo udowodnili swoją postawą, 
że jako współuczestnicy życia szkolnego 
i tym razem dołożycie starań, by obchody 
rocznicowe stały się powodem do dumy 
i radości całej społeczności lokalnej.

Wszystkich zainteresowanych pomocą 
fi nansową prosimy o wpłaty na konto ban-
kow: KBS 74835000042600054730000010 
z dopiskiem: „na sztandar szkoły” lub 
w sekretariacie szkoły. Zapewniamy, 
że każda podarowana kwota zostanie wy-
dana na wyżej wspomniany cel.
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BIWAK ZIMĄ? DLACZEGO NIE!

Klasa 5 b postanowiła stawić czoło wyzwaniu i zimą po-
jechać na klasowy biwak. Przez dwa dni mieszkaliśmy 

w „Leśnym Schronisku Łowców Przygód” w malowniczym Po-
rzeczu – niewielkiej miejscowości położonej w dolinie rzeki Łeby. 
Czekało tam na nas trzech instruktorów, którzy organizowali nam 
czas. Zajęcia były naprawdę zajmujące. Oprócz zabaw na śniegu, już 
pierwszego dnia, graliśmy w gry terenowe na położonych w okolicy 

wzgórzach. Naszym 
zadaniem było zakraść 
się do obozu kolegów 
i wykraść z niego cho-
rągiewki. Wieczorem 
zdobywaliśmy miano 
„największej przeku-
py”, a nocą pląsaliśmy 
przy ognisku, piekli-
śmy kiełbaski i bawi-
liśmy się w leśne pod-
chody przy wtórze po-
hukującego puszczyka. 
Wszyscy pokonaliśmy 
trudną trasę i strach, 
więc jesteśmy z siebie 

dumni. Następnego dnia uczyliśmy się strzelać z prawdziwych 
łuków, podstaw speleologii wraz ze wspinaniem się po linach 
na kilkunastometrową wieżę. Poznaliśmy hodowane w schroni-
sku psy rasy syberian husky, biorące udział w wyścigach psich 
zaprzęgów. Oglądaliśmy specjalnie skonstruowane do tego 
sanki. Psy miały inuickie imiona i były do nas bardzo przyjaźnie 
nastawione. Tego dnia również graliśmy w leśne gry terenowe, 
w których wcieliliśmy się w role myśliwych i leśniczych. Wró-
ciliśmy pełni wrażeń i miłych wspomnień.

Klasa 5 b 

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

W dn. 03.03.br. uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie mieli 
okazję uczestniczyć w interesujących spektaklach profi -

laktycznych, organizowanych, jak co roku przez znaną krakowską 
scenę teatralną „Kurtyna”. Tym razem były to trzy przedstawienia 
adresowane dla klas 0-III („Jak Wiki uwielbiał smakołyki”) i IV-VI 
szkoły podstawowej („W szkolnej ławce”) oraz I-III gimnazjum 
(„Szukając siebie”).

Trzeba przyznać, iż były to bardzo pouczające przedstawienia, 
które zapewne na długo pozostaną w pamięci naszych uczniów. Po-
niżej, krótka ich charakterystyka.

„JAK WIKI UWIELBIAŁ SMAKOŁYKI” to opowieść, 
którego bohaterem był Wiki – mały chłopiec, który pasjami objadał 
się słodyczami i ciągle zapominał o myciu zębów. Na skutki takiego 
postępowania nie trzeba było długo czekać. Popsute zęby i szczerbaty 
uśmiech to wynik nierozsądnego postępowania i braku higieny. Spek-
takl mówił o konieczności dbania o zęby od najmłodszych lat, potrze-
bie zdrowego odżywiania i systematycznych wizytach u stomatologa.
„W SZKOLNEJ ŁAWCE” to spektakl przedstawiający codzienne 

ciąg dalszy na następnej stronie
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życie szkoły, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na zachowanie uczniów. Akcja 
przedstawienia rozgrywała się na terenie 
szkoły podstawowej. Bohaterami byli 
uczniowie klas starszych, którzy na-
gminnie dokuczają słabszym i młodszym 
kolegom, wyśmiewając się jednocześnie 
z dzieci otyłych i biednych. Drobne 
kradzieże i „zbieranie kieszonkowego” 
to sytuacje na porządku dziennym. Ich 
ofi ary nie są w stanie poradzić sobie z co-
dziennymi atakami, a pomoc nauczycieli 
nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. 
Dlatego tez dzieci wpadają na pomysł re-
dagowania szkolnej gazetki, w której będą 
pisać o swoich problemach i szkolnych 
„agresorach”. Wspólne przeciwstawienie 
się problemom przynosi pozytywny re-
zultat. Przedstawienie to mówi o codzien-
nych problemach, z jakimi spotykają się 
nauczyciele w starszych klasach szkoły 
podstawowej. Papierosy, wulgaryzmy, 
wyzwiska, przemoc fi zyczna, cyberprze-
moc to typowe bolączki współczesnej 
„podstawówki”. Przedstawienie miało 
na celu pokazać dzieciom, jak unikać 
agresywnych zachowań w szkole, w jaki 
sposób radzić sobie z problemami i gdzie 
szukać pomocy. Spektakl był bardzo dyna-
miczny, zawierał dużo ruchu scenicznego, 
czynnie uczestniczyła w nim także publicz-
ność składająca się z uczniów klas IV-VI.
„SZUKAJĄC SIEBIE” to spektakl 
opowiadający historię 16-letniego Artura, 
ucznia gimnazjum, kibica lokalnej druży-
ny piłkarskiej. Sport od najmłodszych lat 
był dla niego wielką pasją, wyzwaniem 
i rywalizacją. Wielokrotnie zmagał się 
w szkolnych zawodach, odnosząc liczne 
sukcesy. Wiek dojrzewania przyniósł 

zmiany z życiu naszego bohatera. Zapał do uprawiania sportu zastąpiło fanatyczne 
manifestowanie poglądów kibiców lokalnej drużyny. Wraz z kolegami tworzy silną 
grupę, która w obrębie swojej miejscowości jest postrachem młodzieży i pozostałych 
mieszkańców. Narastająca w chłopakach agresja w pierwszej kolejności wymierzana 
jest w stronę chuligańskich przeciwników z sąsiedniej części osiedla. Nieustanne bójki 
zagrażają zdrowiu i życiu młodych ludzi a obecny w grupie alkohol i narkotyki potęgują 
jedynie agresywne działania i wywołują niekontrolowane czyny. Rodzice Artura są dobrze 
sytuowani. Mimo coraz częstszych skarg na syna ze strony szkoły i policji zdają się nie 
zauważać problemu. Rywalizując z sąsiadami o coraz lepsze dobra materialne, bagate-
lizują wybryki syna, kupując sobie jego miłość wysokim kieszonkowym. Jedyną osoba, 
która zauważa niebezpieczeństwo i narastające problemy Artura jest jego dziewczyna – 
Zuzanna. Spektakl ten to psychologiczny obraz wielu współczesnych rodzin, w których 
coraz mniej czasu poświęca się dzieciom. Rodzin, które nie wychowują swoich pociech, 
a jedynie „hodują” zapewniając im wszystkie niezbędne dobra materialne. Przedstawiona 
w przedstawieniu sytuacja jest niewłaściwa i szkodliwa dla dzieci, gdzie ulica jest ich 
domem, koledzy największymi autorytetami, a przemoc jedyną formą rozwiązywania 
problemów. Aktorzy chcieli pokazać młodzieży wartość życia a zarazem jego kruchość. 
Zachęcić do dokonywania właściwych wyborów bez potrzeby i konieczności krzywdzenia 
innych ludzi, życia wolnego od alkoholu i narkotyków.

WYRÓŻNIENIE 
W KONKURSIE 

WOJEWÓDZKIM

Adrianna Madej z choczewskiego 
gimnazjum zdobyła wyróżnie-

nie w II wojewódzkim konkursie “Pra-
wa człowieka”.

Nagroda, odebrana w dniu 8 marca 
w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie, 
przyznana została za pracę plastyczną. 
Opiekunem wyróżnionej uczennicy jest 
Beata Stodolna, nauczycielka plastyki. 

Konkurs miał na celu szerzenie wiedzy 
na temat praw człowieka oraz kształto-
wanie wrażliwości na krzywdę bliźniego. 
Organizatorem konkursu był Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo – Wycho-
wawczych w Wejherowie.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY...
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UROCZYSTE PASOWANIE 
NA CZYTELNIKA

Dnia 9 marca 2010 r. w Bibliotece 
Szkolnej Zespołu Szkół w Cho-

czewie odbyło się uroczyste pasowanie 
klas pierwszych na czytelników biblioteki 
szkolnej. Dzieci do biblioteki przybyły 
wraz ze swoimi wychowawcami.

tj.: M. Osak, A. Naczk, K. Rutkiewicz, 
K. Nowak, W. Skrzypkowska, N. Miotk, 
A. Bizewska, S. Zapora, P. Szmyd, S. Pet-
ka, przygotowali program artystyczny 
pod kierunkiem bibliotekarek: p. Renaty 
Banaś i p. Grażyny Olszowiec. Uroczy-
stość rozpoczęła p. Renata Banaś i p. dyr. 
Joanna Dzięgielewska. W dalszej części 
zaproszeni goście obejrzeli inscenizację 
pt. „Zagadki postaci bajkowych”. Po części 
artystycznej odbyło się uroczyste ślubo-
wanie na czytelnika, w trakcie którego 
uczniowie złożyli obietnicę:

My, uczniowie pierwszej klasy
Tobie Książko przyrzekamy,

       że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy.

      Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie

       i z Twych rad i Twych mądrości,
korzystać od dziś usilnie

                        PRZYRZEKAMY!

W dalszej części uroczystości p. Re-
nata Banaś pasowała pierwszoklasistów 
na czytelników biblioteki szkolnej. Na pa-
miątkę każdy uczeń otrzymał dyplom oraz 
kolorową zakładkę i ołówek. W końcowej 
części spotkania nowo przyjęci uczniowie 
w poczet czytelników powtórzyli poznany 
wiersz. Następnie głos zabrała p. dyr. Jo-
anna Dzięgielewska, po czym wszystkich 
gości pożegnała p. Renata Banaś. Dla 
pierwszoklasistów ten dzień był pełen 
wrażeń i zapewne przeżycia związane 
z uroczystością na długo pozostaną w ich 
pamięci.

FESTIWAL PIOSENKI ZUCHOWEJ 
I HARCERSKIEJ „WESOŁA NUTKA - 

HISTORYCZNIE”

12 marca 2010 w zamku w Kroko-
wej odbył się już trzeci Festiwal 

Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „WESO-
ŁA NUTKA – HISTORYCZNIE”. Z uwa-
gi, że w bieżącym roku rozpoczynamy 
obchody 100-lecia harcerstwa, wszystkie 
imprezy harcerskie Hufca Puck tematyką 
nawiązują do historii harcerstwa polskiego. 
Gromady zuchowe oraz drużyny harcerskie 
przygotowując swój repertuar nawiązywa-
ły do starych, znanych od wielu lat harcer-
skich piosenek. Jak co roku frekwencja 
była wysoka. Choczewo reprezentowały: 
9 GZ ” Bractwo Morskiej Przygody”, i 10 
GZ „Mali Korsarze”47 DH „Zdobywcy” 
i 47 DSH „Zdobywcy”). W przerwie, 
kiedy Jury podejmowało trudne decyzje, 
uczestnicy festiwalu udali się na słodki 
poczęstunek. Dużym urozmaiceniem był 
występ kadry harcerskiej, która zaśpiewa-
ła piosenkę „Hej Przyjaciele”. Festiwal 

należał do udanych. Bawiliśmy się wspa-
niale! Gromady zuchowe były rewelacyjne 
i wszystkie zajęły I miejsce, ponadto: 47 
DH „Zdobywcy” (dh. M. Kobiela) – III 

miejsce, a 47 DSH ”Zdobywcy” (pwd. 
T. Huk) – I miejsce. Uczestnikom, spon-
sorom, Jury oraz organizatorom bardzo 
gorąco dziękujemy!

Celem tego spotkania było między 
innymi: stworzenie przyjaznej atmosfe-
ry podczas pierwszego kontaktu dzieci 
z biblioteką, budzenie wyobraźni i fan-
tazji dziecka, uświadomienie roli książki 
w życiu człowieka, wyrobienie nawyku 
korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, 
a także rozwijanie zainteresowań czytelni-
czych. Z tej okazji uczniowie klasy IVc, 
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GMINNE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO 
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

POD HASŁEM „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”- CHOCZEWO 2010

W czwartek 18 marca 2010 r. w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół im. Unii 
Europejskiej w Choczewie odbyły się gminne eliminacje XXXIII Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej pod hasłem „ Młodzież 
zapobiega pożarom”. Celem turnieju było i jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania 
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 
i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej. Eliminacje zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku 

ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

17 marca w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej 
w Choczewie z okazji Światowego Dnia Morza 

miał miejsce piękny apel, przygotowany przez uczniów 
klasy Va, pod kierunkiem wychowawczyni pani Bernadety 
Peplińskiej oraz pana Mateusza Radziejewskiego, nauczyciela 
przedmiotów artystycznych i pani Katarzyny Pastusiak – 
nauczyciela świetlicy. Dzieci zaprezentowały pełne humoru 
przedstawienie, opowiadające o zorganizowanej przez war-
szawską syrenkę wycieczce syrenek z różnych państw Unii 
Europejskiej na wakacje do Grecji. Wszyscy artyści byli 
przebrani w barwne, pełne inwencji twórczej, stroje. Dodat-
kowo syrenki przepasane były, jak szarfami, fl agami państw, 
z których pochodziły. Dzieci zaśpiewały dwie znane i lubiane 
morskie piosenki: „Pod żaglami Zawiszy„ oraz „Morze, nasze 
morze„, które spoiły przedstawienie w artystyczną całość. 
W drugiej części apelu wystąpiła, z prezentacją multime-
dialną, pani Dobrochna Walkiewicz z Wydziału Geografi i 
Uniwersytetu Gdańskiego, która przybyła na zaproszenie 
pani Katarzyny Pastusiak.

Prezentacja obejmowała pokrótce geografi ę Morza Bał-
tyckiego, zagrożenia, jakie niesie mu działalność człowieka 
oraz wiedzę z zakresu ekologii, dotyczącą ochrony jego 
dóbr. W drugiej części prezentacji pani Dobrochna Walkie-
wicz przybliżyła uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum problematykę połowów w polskiej strefie 
ekonomicznej, z podziałem na gatunki ryb oraz ilości odła-
wianych ryb, a następnie problematykę rybołówstwa przybrzeżnego. Na zakończenie apelu głos zabrał gość honorowy, pan Wacław 
Lipiec – kierownik oddziału Gdyńskiego Urzędu Morskiego w Lubiatowie, który nawiązał do wieloletniej już współpracy z naszą 
szkołą, z m.in. przy sprzątaniu plaż oraz zachęcił do jej kontynuowania.

Zaproszonym gościom podziękowania, w imieniu swoim i grona pedagogicznego, złożyła Dyrekcja Zespołu Szkół, a dzieci 
i młodzież wręczyły kwiaty.

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Choczewie, przy współpracy Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie.
Łącznie piętnastu uczniów z gimnazjów 
i szkół podstawowych wzięło udział 
w gminnych eliminacjach Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” w Cho-
czewie (Szkoła Podstawowa w Chocze-
wie, Szkoła Podstawowa w Ciekocinie, 
Gimnazjum w Choczewie). Nad prawi-
dłowym przebiegiem turnieju czuwała 
komisja w składzie: Przewodniczący – dh 
Ryszard Karpiński – Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP w Choczewie, Sekre-
tarz – dh Krzysztof Cudnik – Sekretarz 
Zarządu Gminnego ZOSP w Choczewie,
Członek – dh Marcin Świerzewski – Czło-
nek Zarządu Gminnego ZOSP w Cho-
czewie, Członek – Karol Wojciechowski 
– Członek Zarządu Gminnego ZOSP 
w Choczewie, Członek – Władysław 
Skrzypkowski – Członek Zarządu Gmin-
nego ZOSP w Choczewie.

Końcowe wyniki turnieju:
I grupa wiekowa/szkoły podstawowe 

/10 – 13 lat/:
1. Malwina Wypych – Szkoła Podsta-

wowa w Ciekocinie,

ciąg dalszy na następnej stronie
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2. Aleksandra Dymowicz – Szkoła 
Podstawowa w Ciekocinie,

3. Patrycja Lorek – Szkoła Podstawo-
wa w Ciekocinie.

Pozostałe miejsca:
IV miejsce 
      – Paweł Wodniak SP Choczewo,
V miejsce 
 – Iga Witkowska SP Choczewo,
VI miejsce 
 – Artur Grabiński SP Choczewo,
VII miejsce 
 – Adriana Rabczenko SP Choczewo,
VIII miejsce 
 – Katarzyna Żuk SP Choczewo
IX miejsce 
 – Marika Klaman SP Choczewo,
    Druga grupa wiekowa (gimnazjum):
I miejsce – Kacper Huk 
II miejsce –Szymon Styn 
III miejsce –Paweł Kotkowski 

Pozostałe miejsca:
IV miejsce – Marcin Dzięgielewski
V miejsce – Rafał Lessnau
VI miejsce – Krzysztof Wroński

Komisja wysoko oceniła wiedzę 
oraz umiejętności uczestników konkursu. 
Nagrody dla najlepszych wręczał: – dh 
Ryszard Karpiński – Prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP w Choczewie, dh Krzysztof 
Cudnik – Sekretarz Zarządu Gminnego 
ZOSP w Choczewie, dh Marcin Świe-
rzewski – Członek Zarządu Gminnego 
ZOSP w Choczewie, pan Andrzej Soboń 

– Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii 
Europejskiej w Choczewie, pani 
Alina Rynko – wicedyrektor ZS 
im. Unii Europejskiej w Choczewie
ds. Gimnazjum, pani Joanna Dzię-
gielewska – wicedyrektor ZS im. 
Unii Europejskiej w Choczewie ds. 
Szkoły Podstawowej. Za długoletnie 
przygotowywanie dzieci do Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej dh Prezes Zarzą-
du Gminnego ZOSP w Choczewie 
pan Ryszard Karpiński w podzię-
kowaniu wręczył upominek panu 
Wojciechowi Paździo i panu Grzego-
rzowi Książek. Zwycięzcy turnieju 

będą brać udział w eliminacjach powiatowych, 
które odbędą się 09.04.2010 w Wejherowie. 

SZKOLNE ELIMINACJE DO KON-
KURSU MAM TALENT W ZESPOLE 

SZKÓŁ W CHOCZEWIE

W dniach 23–24 marca 2010r. od-
były się eliminacje do szkolne-

go konkursu Mam Talent. Zainteresowanie 
konkursem było tak duże, że podzieliśmy 
eliminacje na dwie kategorie wiekowe.

Pierwsza kategoria – klasy I-III Szkoły 
Podstawowej, druga kategoria to klasy 
IV – VI Szkoły Podstawowej i klasy I-III 
Gimnazjum.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali 
szeroki wachlarz talentów: śpiew z po-
działem na głosy, grę na instrumentach, 
żonglerkę, gimnastykę artystyczną. Ogó-
łem wystąpiło około 60 dzieci.

Komisja w składzie: p. Joanna Dzię-
gielewska – Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej, nauczycielki: p. Alicja Tulikowska, 
p. Teresa Waloch, p. A. Strycharczyk 
oraz p. Sylwia Leśnik–Oleszek – Prze-
wodnicząca Rady Rodziców, z dużym 
zainteresowaniem obejrzała wszystkie 
występy. Następnie wyłoni najlepszych 

uczestników, którzy zaprezentują swoje umiejętności podczas „Festynu Rodzinnego”. 
Festyn odbędzie się 10 kwietnia na sali sportowej w ZS w Choczewie i tam fi nalistom 
zostaną wręczone nagrody.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!

ciąg dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
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10 kwietnia 2010 (sobota) godz. 11:00 
 

Drodzy Mieszka�cy Gminy Choczewo, 
 

W obecnych czasach po�piechu i pogoni za karier� tak niewiele czasu pozostaje nam dla 

rodziny i przyjació�. Tak rzadko mamy okazj� do spotka	 z najbli�szymi. Najbardziej cierpi� 

na tym nasze dzieci, dlatego zach�camy do udzia�u w festynie, który odb�dzie si� 

dnia 10.04.2010r. (sobota) o godz. 1100 w sali gimnastycznej w Zespole Szkó�  w Choczewie. 

Wspólna inicjatywa rodziców, nauczycieli i uczniów gwarantuje wiele atrakcji, 

niezapomniane prze�ycie i fantastyczn� zabaw�. 

Festyn rozpoczynamy towarzyskim meczem pi�ki siatkowej: rodzice kontra 

uczniowie. Komu b�dziecie kibicowa�???? 

Sprawd
cie, czy doro�li pokonaj� m�ode pokolenie, czy tym razem dzieciaki b�d� gór�. 

Nast�pnie zostanie zaprezentowana kolekcja ubra� przysz�o�ci. Przekonacie si� na co 

sta� naszych m�odych kreatywnych projektantów. Kolejnym punktem programu b�dzie 

Fina� szkolnej edycji konkursu  M    m  Talent. Najzdolniejsi mieszka	cy 

naszej gminy ujawni�, czasami g��boko skrywane talenty. Mo�e to w�a�nie Wasze dzieci lub 

dzieci Waszych s�siadów oka�� si� tymi najzdolniejszymi, a Wy b�dziecie �wiadkami tego 

odkrycia. Nieodzownym elementem naszego �ycia jest wspó�zawodnictwo. Przyjd
cie                

a zobaczycie, jak dzieci z rodzicami zmierz� si� w konkurencjach 

sportowych. Kto wygra??? Wedle powiedzenia: „Czy przegramy, czy wygramy zawsze 

u�miech mamy”,  poka�emy Wam �e najwa�niejsza jest dobra zabawa i postawa fair play. 

Ca�o�� festynu u�wietni� wyst�py taneczne dziewcz�t pod kierunkiem p. Teresy 

Waloch oraz chóru szkolnego pod kierunkiem p. Katarzyny Sychowskiej  

i akompaniamencie p. Mateusza Radziejewskiego. W naszej kawiarence skosztujecie 

domowego ciasta i najlepszej w gminie kawy. W�ród naszych specja�ów znajdziecie pyszn� 

kanapk� ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz tosty. Zapraszamy równie� do naszej loterii, 

gdzie �aden los nie jest pusty. To w�a�nie na Was czekaj� wspania�e fanty. 

Dochód jaki uzyskamy podczas festynu przeznaczymy na wsparcie 

projektu polsko-niemieckiego. W ramach projektu przewidziany 

jest tygodniowy wyjazd uczniów naszej szko�y do Berlina. 
Czy dzie� 10 kwietnia 2010r. b�dzie kolejnym zwyk�ym dniem? 

 
Czy b�dzie to dzie�, który sp�dzicie razem z nami w wyj�tkowej atmosferze                     

z niezapomnianymi emocjami? 
 
     Serdecznie zapraszamy!!!                                                Rodzice, nauczyciele, uczniowie 
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FERIE W SZKOLE

Podczas ferii zimowych w Ze-
spole Szkół w Choczewie miały 

miejsce zajęcia sportowe. Treningi piłki 
ręcznej odbywały się w drugim tygodniu 
ferii – od wtorku do soboty. W zajęciach 
tych uczestniczyli uczniowie gimnazjum. 
Na zakończenie ferii, 27 lutego 2010r. 
(sobota) zorganizowany został turniej piłki 
ręcznej. W turnieju udział wzięli chłopcy 
i dziewczęta z naszego gimnazjum, oraz 
starsza młodzież. Walka była wyrówna-
na, panowała miła atmosfera. W turnieju 
sędziowali: p. Natalia Kowalewska-Jaż-
dżewska oraz p. Marek Świątek. Wszyst-
kim uczestnikom turnieju i organizatorom 
serdecznie dziękujemy.

Oto skład drużyn:
Drużyna I: Agata Kanigowska, Anna 

Derylak, Ilona Męcina, Paulina Pop, 
Adam Dołotko, Mateusz Witt, Radosław 
Jeżowski;

Drużyna II: Sylwia Kieza, Marcin 
Małkowski, Aleksander Nguyen, Szymon 
Fryc, Mateusz Kanigowski, Bartosz Bo-
rowski, Bartłomiej Uzdrowski;

Drużyna III; Anna Żurowska, Anna 
Wątroba, Adrianna Madej, Natalia Wejer, 
Sara Płonka, Agata Nagrodzka, Karolina 
Derylak;

Drużyna IV: Marek Świątek, Patrycja 
Stefanowska, Katarzyna Styn, Karolina 
Lange, Monika Bielecka, Marianna Dery-
lak, Piotr Kanigowski;
 Opiekun Natalia Kowalewska-Jażdżewska

              POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

9 marca 2010 r. w Bolszewie rozegrano „Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych”, którego or-
ganizatorem było miejscowe gimnazjum. Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Gimnazjum w Bolszewie p. Zbigniew Lipka. 

W imprezie wzięło udział 8 zespołów: z Rumi, Redy, Bolszewa,, Wejherowa, Szemuda, Luzina, Bożegopola  i Choczewa, a zawody 
odbyły się systemem „każdy  z  każdym”. Turniej wygrał zespół z Bolszewa, natomiast nasze dziewczęta zajęły III miejsce. Na za-
kończenie  turnieju drużyny otrzymały  puchary, medale i dyplomy.

Klasyfi kacja:
I - Gimnazjum Bolszewo  II - Gimnazjum Szemud    III - Gimnazjum Choczewo

ciąg dalszy na następnej stronie
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SZKOLNE ROZGRYWKI 
W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ 

KLAS PIĄTYCH I SZÓSTYCH 
SP W CHOCZEWIE

W marcu tego roku odbyły się mi-
strzostwa szkoły podstawowej 

dziewcząt klas piątych i szóstych w mini 
piłkę ręczną. W zawodach uczestniczyły 
dwie klasy piąte i trzy szóste. Drużyny gra-
ły systemem każdy z każdym, czyli każda 
klasa grała po cztery mecze. Mistrzyniami 
szkoły zostały dziewczęta z klasy VIc 
tj.: Karolina Korth, Agnieszka Kowalik, 
Adriana Kozłowska, Arletta Poćwiardow-
ska,  Monika Zabłotni, Zapora Aleksandra 
i  Alicja, które wygrały wszystkie mecze. 
Drugie miejsce zajęły dziewczęta z klasy 
Via, a trzecie miejsce dziewczęta z klasy 
VIb. Zawody sędziowała i przeprowadziła 
Teresa Waloch.

MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W CHOCZEWIE 

W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
10–11.03.2010R.

W gminnej hali sportowej odbył 
się dwudniowy turniej piłki 

ręcznej, w którym wystartowało osiem 
drużyn z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Choczewie. Rozgrywki odbyły się 
w dwóch grupach wiekowych: grupa młod-
szych (klasy IV) i grupa starszych (klasy 
V-VI). Każda drużyna rozegrała mecze 
w systemie „każdy z każdym”. Klasyfi ka-
cja końcowa turnieju klas V-VI:

1.VIc

Gimnazjum w Choczewie reprezentowały:  Agata Nagrodzka, Anna Wą-
troba, Adrianna Madej, Anna Żurowska, Sara Płonka, Magdalena Kołodzik, 
Natalia Wejer, Karolina Derylak, Karolina Chyrzyńska, Anna Dziobak, Moni-
ka Bielecka, Karolina Lange, Maja Labuda, Alicja Liszniańska. Opiekunami 
zespołu byli p. Natalia Kowalewska-Jażdżewska i p. Marek Świątek.

  Natalia Kowalewska - Jażdżewska

2.VIa
3.Vb
4.VIb
5.Va

Klasyfi kacja końcowa turnieju klas IV
1.IVa
2.IVc
3.IVb
Najskuteczniejsi zawodnicy:
1. Karol Rutkowski – 23 bramki
2. Arkadiusz Obrzut – 20 bramek
2. Krzysztof Obrzut – 20 bramek
4. Dawid Płotka – 17 bramek
5. Andrzej Drafc – 13 bramek
Skład drużyny zwycięskiej: Karol 

Rutkowski, Dawid Dewa, Dawid Płotka, 
Bartłomiej Rojek, Maciej Majocha, To-

masz Bianga, Kamil Brzoskowski. Turniej 
przeprowadził Henryk Rynko.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ PI£KI RÊCZNEJ
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POWIATOWE ZAWODY MINI PIŁKI 
RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

Dnia 17 marca 2010r. dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej w Cho-

czewie były na Powiatowych Zawodach 
Mini Piłki Ręcznej w Wejherowie. W za-
wodach uczestniczyło dziewięć drużyn, 
w związku z czym podzielono wszystkich 
na trzy grupy. Drużyna SP z Choczewa 
była w grupie razem z drużyną z Boże-
gopola oraz Rumią. Pierwszy mecz za-
graliśmy z Bożympolem i przegrałyśmy 
1:0, a drugi mecz grałyśmy z Rumią, 
także przegrywając 3:2. Mecze były bar-
dzo wyrównane, o czym świadczą wyniki. 
Dziewczęta z naszej szkoły dzielnie wal-
czyły do samego końca. W skład naszej 
drużyny wchodziły: Korth Karolina Korth, 
Adriana Kozłowska, Paulina Woźniak, 
Arletta Poćwiardowska, Monika Zabłotni, 
Aleksandra i Alicja Zapora, Małgorzata 
Grabowska, Patrycja Męcina, Karolina 
Popielarz (nasza bramkarka), Kinga Wejer, 
Katarzyna Majzner (nasza bramkarka), 

MISTRZOSTWA 
GMINY CHOCZEWO W TENISIE 

STOŁOWYM

W dniu 20.03.2010 roku w hali 
Zespołu Szkół w Choczewie-

odbyły się Mistrzostwa Gminy Choczewo 
w Tenisie Stołowym zorganizowane przez 
LKS „Orzeł”i UKS „Gol”w Choczewie

W turnieju wzięło udział 30 zawodni-
ków i zawodniczek startujących w czterech 
kategoriach: kobiety – Open, młodzież 
szkolna rocznik 1994 i młodsi, młodzież 
szkolna rocznik 1997 i młodsi. W kate-
goriach: Open, młodzież szkolna rocznik 
1994 i rocznik 1997, spotkania były 
rozgrywane w systemie pucharowym 
do dwóch porażek, a w kategorii kobiet 
w systemie każdy z każdym.

W kategorii młodzież szkolna rocznik 
1997 i młodsi udział wzięło 8 zawodników. 

Marta Osak. Dziewczęta są dobrymi zawodniczkami, a systematyczny trening pozwoli 
na osiąganie coraz lepszych wyników.

Opiekun Teresa Waloch

I miejsce zajął Szymon Joachimiak, II miejsce Krzysztof Obrzut, 
III miejsce Tomasz Joachimiak.

W kategorii młodzież szkolna rocznik 1994 i młodsi udział 
wzięło 9 zawodników. I miejsce zajął Tomasz Figuła, II miejsce 
Adrian Szczerbiński, III miejsce Szymon Joachimiak.

W kategorii Open udział wzięło12 zawodników. I miejsce zajął 
Tomasz Figuła II miejsce Marian Niemiec, III miejsce Szymon 
Styn.

W kategorii kobiet udział wzięły 2 zawodniczki. I miejsce 
zajęła Patrycja Chyżyńska, II miejsce Klaudia Szczerbińska.

Zawodnicy startujący w kategorii młodzież szkolna za zajęcie 
miejsca od I do III otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu sportowego do tenisa stołowego. Nagrody i dyplomy 
ufundowane zostały przez LKS „Orzeł” Choczewo, a wręczał 
Prezes UKS „Gol” w Choczewie pan Henryk Rynko. Zawody 
sędziował p. Henryk Rynko.
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Podobnie, jak w roku ubiegłym, 
w ostatnią sobotę marca w Cho-

czewie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej Pracowników Samorzą-
dowych. Impreza odbyła się pod patrona-
tem Starosty Wejherowskiego oraz Wójta 
Gminy Choczewo. Rozgrywki przeprowa-
dzone zostały w hali sportowej Zespołu 
Szkół w Choczewie oraz hali Stowarzy-
szenia LKS „Orzeł” Choczewo. Udział 
wzięły drużyny reprezentujące: Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Miasto Redę, 
Miasto Rumię oraz Gminę Luzino, Gminę 
Linia, Gminę Łęczyce i Gminę Choczewo. 
W wyniku przeprowadzonego losowania, 
drużyny podzielone zostały na 2 grupy: 
w grupie A znalazły się: Starostwo Powia-
towe, Choczewo, Łęczyce i Reda, a w gru-
pie B: Luzino, Rumia i Linia. W pierwszej 
kolejności rozegrane zostały mecze w gru-
pach, a następnie – mecze fi nałowe. W roz-
grywkach o miejsce V, VI i VII spotkały 
się drużyny z Redy, Lini i Łęczyc. Z kolei 
w rywalizacji o I miejsce spotkała się 
Rumia ze Starostwem Powiatowym (2:0) 
i o III miejsce – Luzino z gospodarzem 
rozgrywek, czyli Choczewem (2:0). Mecze 
sędziowali: pan Taras Strzelecki, będący 
jednocześnie sędzią głównym zawodów 
oraz pan Maciej Fularczyk, wspomagani 
przez panią Halinę Feszak i panią Mał-
gorzatę Gronowską oraz nauczycieli WF 
z Zespołu Szkół w Choczewie, panów: 
Henryka Rynko i Wojciecha Paździo.

Podsumowania tegorocznych mi-
strzostw w piłce siatkowej dokonali: Wójt 
Gminy Choczewo pan Jacek Michałowski, 
Zastępca Wójta Gminy pan Kazimierz 
Kowalewski, Członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego pan Wacław Seweryn 
oraz Prezes Klubu „Orzeł” pan Zbigniew 
Kołodziejski, którzy podziękowali zawod-
nikom za grę. Gratulując poszczególnym 
drużynom zajętych miejsc, wręczyli 

puchary, medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Mistrzostwa zaszczycili swoją 
obecnością m.in. Sekretarz Powiatu Wej-
herowskiego pan Marek Panek, Zastępca 
Wójta Gminy Łęczyce pan Bartłomiej 
Pepłowski (kapitan drużyny Łęczyce), 
Przewodniczący Rady Gminy Linia pan 
Stanisław Bigus.

Miejsce I w rozgrywkach powiato-
wych zajęła drużyna reprezentująca Miasto 
Rumia – gratulujemy im zwycięstwa. II 
miejsce zajęli siatkarze reprezentujący 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, III 
miejsce – siatkarze z Luzina, IV miejsce 
– Gmina Choczewo, V miejsce – Reda, VI 
miejsce – Linia, a VII – Łęczyce.

POWIATOWE MISTRZOSTWA W PIŁCE SIATKOWEJ POWIATOWE MISTRZOSTWA W PIŁCE SIATKOWEJ 
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCHPRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Głosowanie przeprowadzone wśród 
drużyn wyłoniło ponadto zdobywców 
tytułów:

– najsympatyczniejszy zespół – puchar 
otrzymała drużyna z Łęczyc,

– najlepsza siatkarka – pamiątkową 
statuetkę otrzymała pani Hanna Myszka 
z Lini,

– najlepszy siatkarz – pamiątkowa 
statuetkę otrzymał pan Tadeusz Piątkowski 
z Rumi. Podziękowania za pomoc w or-
ganizacji rozgrywek skierowane zostały 
do pana Tarasa Strzeleckiego i pana Ma-

ciąg dalszy na następnej stronie
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cieja Fularczyka, a także do pana Jerzego 
Czerwionki, który każdorazowo wspiera 
rozgrywki powiatowe, zarówno pod wzglę-
dem organizacyjnym, jak i fi nansowym. 
Pan Wójt Gminy podziękował również 
współorganizatorom zawodów – Członko-
wi Zarządu Powiatu Wejherowskiego panu 
Wacławowi Sewerynowi, Prezesowi LKS 
„Orzeł” Choczewo panu Zbigniewowi Ko-
łodziejskiemu oraz Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Choczewie panu Andrzejowi So-
boniowi, który otrzymał pamiątkową piłkę 
do siatkówki z autografami złożonymi 
przez siatkarzy reprezentacji narodowej 
naszego kraju. Podziękowania skierowane 
zostały do pracowników Urzędu Gminy 
Choczewo, pracowników Zespołu Szkół 
w Choczewie oraz działaczy i pracowni-
ków Klubu „Orzeł” Choczewo, a także 
pracowników Ośrodka Doskonalenia Kadr 
SW "Relaks" w Zwartowie.

W tegorocznych Powiatowych Mi-
strzostwach Gminę Choczewo repre-
zentowała drużyna, w składzie: pan 
Kazimierz Kowalewski/kapitan/, pani 
Alicja Jaskulska, pan Marek Świątek, 
pan Andrzej Kościemski, pan Krzysztof 
Łasiński, pani Justyna Świerczyńska, 
pani Marlena Gacek, pani Izabela Sma-
rzyńska, pan Maciej Michniak i pan 

Tomasz Tarnawski. Natomiast skład zwycię-
skiej drużyny Miasta Rumi tworzyli: Tadeusz 
Piątkowski (kapitan), pani Katarzyna Świątek, 
pani Aleksandra Lichota, pan Jacek Szyba, 
pan Robert Sawicki, pan Michał Popławski, 
pan Robert Michniewski, pan Krzysztof 
Juszczyk, pani Agnieszka Kierwiak i pan Woj-
ciech Jurczak. Nagrody ufundowane zostały 
ze środków budżetu Powiatu Wejherowskiego, 
Stowarzyszenia LKS „Orzeł” Choczewo oraz 
Gminy Choczewo.

Rozgrywki zakończone zostały wspólnym 
posiłkiem, przygotowanym przez pracow-
ników kuchni Zespołu Szkół: szefa kuchni 
pana Krzysztofa Lewańczyka, wspomaganego 
przez panią Marzenę Bielecką, panią Barbarę 
Detlaff i panią Monikę Stanicką.

Uczestnicy rozgrywek zaproszeni zostali 
na kolejne Powiatowe Mistrzostwa w Piłce 
Siatkowej Pracowników Samorządowych 
do Choczewa w roku przyszłym, a tegoroczne 
spotkanie stało się okazją do oceny swoich sił 
przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski 
w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządo-
wych, które odbędą się w Redzie w dniach: 
15–18 kwietnia 2010r.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
POWIATOWE MISTRZOSTWA...
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LKS „ORZEŁ” CHOCZEWO INFORMUJE:

1) Zgodnie z terminarzem rozgrywek Komisji Gier i Ewidencji  zawody piłki nożnej o mistrzostwo KLASY B - grupa I 
w  rundzie wiosennej  sezonu  2009/2010 rozgrywane  będą  przez  naszą  drużynę  na  boisku LKS „Orzeł” Choczewo,  przy 
ul. Kusocińskiego  7 wg niżej podanych terminów:

L.p NUMER 
MECZU DRUŻYNA GOŚCI TERMIN 

DATA
ZAWODÓW

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA

1. B-I-107 JOKER  KARLIKOWO KROKOWA 10-04-10 SOBOTA 16:00

2. B-I-122 DARMOR  RUMIA 24-04-10 SOBOTA 16:00

3. B-I-137 ZRYW  SŁAWOSZYNO 08-05-10 SOBOTA 18:00

4. B-I-152 KASZUBIA STARZYNO 22-05-10 SOBOTA 18:00

5. B-I-167 ARKA PRUSEWO 04-06-10 PIĄTEK  19:00

6. B-I-182 RELAKS MECHOWO 20-06-10 NIEDZIELA 17:30

2) Zgodnie z terminarzem rozgrywek Komisji Gier i Ewidencji  zawody piłki nożnej o mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ 
grupa I w  rundzie wiosennej  sezonu  2009/2010 rozgrywane  będą  przez  naszą  drużynę  na  boisku LKS „Orzeł” Choczewo,  
przy ul. Kusocińskiego  7 wg niżej podanych terminów:

L.p NUMER 
MECZU DRUŻYNA  GOŚCI TERMIN

DATA
ZAWODÓW

DZIEŃ  TYGODNIA GODZINA

1. KO-101 ORKAN  II  RUMIA 03-04-10 SOBOTA 15:00
2. KO-I-116 GKS KOLBUDY 17-04-10 SOBOTA 16:00
3. KO-I-131 CKS  KOWALE 01-05-10 SOBOTA 17:00
4. KO-I-146 RADUNIA STĘŻYCE 15-05-10 SOBOTA 17:00
5. KO-I-161 KORONA ZELISTRZEWO 29-05-10 SOBOTA 17:00
6. KO-I-177 GEDANIA GDAŃSK 20-06-10 NIEDZIELA 14:00

3) Zgodnie z terminarzem rozgrywek Komisji Gier i Ewidencji  zawody piłki nożnej o mistrzostwo KLASY JUNIOR  C-2  grupa 
I w  rundzie wiosennej  sezonu  2009/2010 rozgrywane  będą  przez  naszą  drużynę  na  boisku LKS „Orzeł” Choczewo,  przy 
ul. Kusocińskiego  7 wg niżej podanych terminów:

L.p NUMER 
MECZU DRUŻYNA  GOŚCI TERMIN

DATA
ZAWODÓW

DZIEŃ  TYGODNIA GODZINA

1. JC2-I-35 KS SULMIN 24-04-10 SOBOTA 11:00
2. JC2-I-44 GRUNKE SOMONINO 08-05-10 SOBOTA 11:00
3. JC2-I-54 GOSRiT LUZINO 29-05-10 SOBOTA 13:00

4) Zgodnie z terminarzem rozgrywek Komisji Gier i Ewidencji  zawody piłki nożnej o mistrzostwo KLASY JUNIOR D-2  grupa 
I w  rundzie wiosennej  sezonu  2009/2010 rozgrywane  będą  przez  naszą  drużynę  na  boisku LKS „Orzeł” Choczewo,  przy 
ul. Kusocińskiego  7 wg niżej podanych terminów:

L.p NUMER 
MECZU DRUŻYNA  GOŚCI TERMIN

DATA
ZAWODÓW

DZIEŃ  TYGODNIA GODZINA

1. JD2-I-29 BAŁTYK  GDYNIA 17-04-10 SOBOTA 11:00
2. JD2-I-37 KS CHWASZCZYNO 01-05-10 SOBOTA 11:00
3. JD2-I-45 OLIMPIA OSOWA 15-05-10 SOBOTA 11:00
4. JD2-I-53 BORGA LINIA 29-05-10 SOBOTA 11:00

Drużyny  LKS „Orzeł”  Choczewo przygotowując się do sezonu rozgrywkowego - wiosna 2010, rozegrała następujące kontrolne  
mecze:

Choczewo I  -  Chwaszczyno   2:3                Choczewo II  -  Prusewo   3:3
Choczewo  I -  Kębłowo   4:2                        Choczewo I  -  Chwaszczyno   2:0
Choczewo II  -  Luzino    6:3                        Choczewo II  -  Wierzchucino    1:0
Choczewo I  -  Rekowo    1:2                        Choczewo  II -  Władysławowo   1:6
Choczewo I – Garcegorze   4:3                     Bożepole   -  Choczewo II   6:2
27.03.2010r.  miał  się  odbyć  mecz  ligowy  KP  Sopot  -   Choczewo I, jednakże ze  względu  na  zły  stan  boiska  w  Sopocie, 

mecz  został  przełożony  na  inny  termin.  Drużyna  Choczewo II  wyjeżdża  na  mecz ligowy  do  Rekowa.

LKS „ORZEŁ” CHOCZEWO INFORMUJE:

d i i k K i ji Gi i E id ji d iłki ż j i KLASY B I

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT SPORT - SPORT - SPORT - SPORT 
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PIERWSZEŃSTWO 
MĘŻCZYZN?

Przyzwyczajeni bardzo do tra-
dycyjnej grzeczności, jaką jest 

ustępowanie kobiecie pierwszeństwa, 
zapominamy niekiedy, że nie w każdej 
sytuacji należy to robić. W polskiej kul-
turze społecznej przyjęło się, że kobiecie 
należy okazać szacunek w wyraźny sposób. 
Najczęściej więc panowie ustępują paniom 
miejsca w tramwaju, przepuszczają przo-
dem w drzwiach, pozwalają zająć lepsze 
miejsce w teatrze czy w restauracji. Także 
kobiecie przysługuje pierwszeństwo w 
stosunku do mężczyzny przy wyciągnięciu 
ręki podczas powitania. Choć współcze-
sna ignorancja potrafi  zapomnieć o tym 
utrwalonym przez stulecia obyczaju, nadal 
jest on traktowany jako norma w naszym 

kraju i jego lekceważenie uznawane jest za 
nietakt. Jednak nie zawsze pierwszeństwo 
kobiet – wbrew temu, co się niekiedy w 
rozpędzie sądzi – jest uzasadnione. Męż-
czyzna ma prawo, a nawet obowiązek 
wejść przed kobietą do pociągu, tramwaju 
czy autobusu. Następnie stojąc w wejściu 
pojazdu mężczyzna podaje kobiecie dłoń, 
umożliwiając tym samym wejście kobiecie 
wprawdzie w drugiej kolejności, ale za 
to bezpiecznie i bez większego wysiłku. 
Podobnie zasadę pierwszeństwa można 
złamać przy wchodzeniu do kawiarni czy 
restauracji (choć obyczaj ten zanika już 
coraz bardziej) i wcale mężczyźnie nie 
powinniśmy zarzucić, że się przepycha. 
Mężczyzna wchodzi po prostu przed ko-
bietą do restauracji, prowadząc ja za sobą i 
torując jej drogę w poszukiwaniu wolnego 
lub zarezerwowanego stolika. To bowiem 

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE

W dniach od 21 do 24 marca br. od-
były się rekolekcje wielkopostne 

w parafi i p.w. Matki Bożej Królowej Polski 
w Choczewie. Nauki dla dorosłych głosił 
ks. Józef Olszewski z diecezji koszalińsko 
– kołobrzeskiej, natomiast w prowadzeniu 
rekolekcji dla młodzieży i dzieci pomagali 
Ojcu Rekolekcjoniście klerycy z Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Pelplinie: 
Wiesław Badaszek z roku V i Marek Christ 
z roku III. Oprócz nabożeństw i konferencji 
w kościele parafialnym klerycy, za zgodą 
dyrektora szkoły pana Andrzeja Sobonia oraz 
ks. Wikariusza Ireneusza Smolińskiego, brali 
udział w lekcjach katechezy, . Tematem prze-
wodnim tegorocznych rekolekcji były cnoty 
kardynalne: męstwo, roztropność, umiarko-
wanie i sprawiedliwość.

 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Unii Europej-
skiej w Choczewie składa podziękowania 
Policji oraz Straży Gminnej w Choczewie 
za pomoc w zabezpieczeniu przejścia dzieci 
do Kościoła oraz za sprawowanie opieki nad 
bezpiecznym rozwozem uczniów do miejsc 
zamieszkania. 

EŃSTWO
ZYZN?

kraju i jego lekceważenie uznawane jest za 
nietakt Jednak nie zawsze pierwszeństwo

Wieści z Parafi i ChoczewoWieści z Parafi i Choczewo
na mężczyźnie spoczywa obowiązek do-
brego zorganizowania takiego spotkania 
i nie powinno się pozwolić, by to kobieta 
musiała szukać stolika. Zwyczaj ten wywo-
dzi się podobno z dawnych czasów, kiedy 
odwiedzając oberże podczas podróży, 
najpierw wypadało mężczyźnie sprawdzić, 
czy w nieznanej gospodzie jest bezpiecznie 
i wyeliminować ryzyko niemiłych jego 
towarzyszce ewentualnych zaczepek. 
Podobnie przy schodzeniu po schodach 
grzecznością ze strony mężczyzny jest to, 
że idzie przed kobietą, asekurując ją na 
wypadek nagłego potknięcia.

  Artykuł stanowi przedruk z Ogólnopol-
skiego tygodnika dla rodzin „PRZE-

WODNIKA KATOLICKIEGO”  
nr 10 z dnia 7.03.2010r.
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TRADYCJE NIEDZIELI TRADYCJE NIEDZIELI 
PALMOWEJPALMOWEJ

„CHRYSTUS KRÓLEM, CHRYSTUS WODZEM
CHRYSTUS, CHRYSTUS WŁADCĄ NAM.”

Kościół włączył w obrzędowość Niedzieli Palmowej 
przedchrześcijański zwyczaj wnoszenia zielonej gałązki 

jako symbolu życia. Święcenie palm przypomina o dniu, w którym 
mieszkańcy Jerozolimy uroczyście witali wjeżdżającego na osiołku 
Jezusa. Palmy przynoszone w tym dniu do kościoła pozwalają 
nam lepiej zrozumieć, że Jezus jest Królem świata, który w każ-
dej Eucharystii obdarza nas zbawieniem. Z tej okazji w Zespole 
Szkół w Choczewie im. Unii Europejskiej ogłaszany jest konkurs 
na „Najładniejszą Palmę”. Uczniowie poszczególnych klas wy-
konują jedną palmę. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji 
związanej z Niedzielą Palmową, kształtowanie poczucia więzi 
z polską tradycją ludową oraz rozwijanie twórczych zdolności 
naszych uczniów. Za najpiękniejsze palmy uczniowie otrzymają 
dyplomy i nagrody ufundowane przez Ks. Proboszcza Antoniego 
Duszyka oraz Radę Rodziców SP i Gimnazjum w Choczewie, które 
zostaną wręczone na uroczystym apelu z okazji Świąt Wielkanoc-

nych. W Niedzielę Palmową barwnym korowodem spod szkoły 
uczniowie z poszczególnych klas zanoszą palmy do Kościoła 
Parafi alnego w Choczewie, gdzie uczestniczą w uroczystej pro-
cesji i we Mszy świętej. 

Laureaci konkursu „Na najładniejszą palmę”:
w kategorii klas I-III SP:
I miejsce klasa IIIa i IIIc  II miejsce klasa IIIb
III miejsce klasa IIb  Wyróżnienie klasa IIa
w kategorii klas IV-VI SP:
I miejsce klasa IVa  II miejsce klasa VIb
III miejsce klasa VIa
w kategorii gimnazjum:
I miejsce klasa IIIa  II miejsce klasa IIIb
III miejsce klasa IIa  Wyróżnienie klasa IIc i Ia

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Przeglądu i oceny palm przeprowadziła Komisja w składzie: 

pani dyr. Joanna Dzięgielewska, pani dyr. Alina Rynko, pani 
Grażyna Olszowiec, pani Barbara Cholka, pani Beata Stodolna 
i pani Danuta Mitkowska.
  Organizatorki

Dyrekcja Zespołu Szkół w Choczewie, Grono Pedagogiczne oraz Ro-
dzice składają podziękowanie Straży Gminnej w Choczewie za pomoc  w zor-
ganizowaniu przemarszu dzieci z palmami do kościoła w Choczewie.


