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5 KWIETNIA 2011 R. SZÓSTOKLASIŚCI ZMAGALI SIĘ ZE SPRAWDZIANEM NA ZAKOŃCZENIE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W DNIACH 12-13 KWIETNIA 2011 ROKU PODCZAS EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 

SPRAWDZILI SWOJĄ WIEDZĘ  UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJÓW. 
TESTY NIE OMINĘŁY TEŻ KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

TERAZ Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA WYNIKI.

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka
informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach  od 9.00 do 17.00.

______________________________________________________________________
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo - Krzysztof Łasiński 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 17:00
w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.
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Szanowni Państwo,
Wokół nas wiosna w pełnym rozkwicie. Coraz częściej wielu z nas korzysta z uroków natury, 

wyjeżdża na majówki i oddaje się słodkiemu lenistwu, albo też wypoczywa w bardziej aktywny 
sposób.

Wielkimi krokami zbliża się sezon turystyczny. Nasza gmina posiada wiele walorów tury-
stycznych: piękne plaże, czyste jezioro, cudowne krajobrazy, lasy pełne grzybów i jagód, wciąż 
nieskażone powietrze, a także bogatą ofertę noclegową.

Z drugiej jednak strony, nasza oferta skierowana do turystów jest wciąż dość uboga.
Zwracam się więc z prośbą do Państwa o współpracę i pomoc. Abyśmy mogli wspólnymi siła-

mi wzbogacić i rozwinąć tę ofertę o różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, począwszy od wycieczek 
rowerowych i spacerów z kijkami nordic-walking, a skończywszy na zupełnie innych, zapropo-
nowanych przez Państwa pomysłach, które można by realizować na terenie naszej gminy.

Wiesław Gębka 
Wójt Gminy Choczewo

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek w godzinach od 14 -17 Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Krzysztof Łasiński przyjmuje interesantów. Proszę mieszkańców o zadawanie pytań do radnych podczas tych spotkań. Zaintereso-
wanych, w imieniu radnych, zapraszam również na Sesje Rady Gminy. 

Wyjaśniam, że Biuletyn Informacyjny Gminy Choczewo „Wieści Choczewskie”, fi nansowany z budżetu gminy, jak sama nazwa 
mówi, pełni rolę informacyjną. Biuletyn może być miejscem na wyrażanie własnych opinii, lecz nie jest miejscem na polemikę. 

Nadmieniam, że na wydawanie Biuletynu angażowane są publiczne środki na określoną z góry roczną liczbę wydań i stron ga-
zety. Umieszczając artykuły w Biuletynie, jako redaktor dbający także o fi nanse gminy (nasze wspólne pieniądze), muszę mieć na 
względzie rangę i stopień ważności  przekazywanych Państwu informacji.

W pierwszej kolejności umieszczane są wiadomości z Urzędu Gminy, Sesji Rady Gminy, z gminnych jednostek organizacyjnych, 
sołectw, następnie dotyczące istotnych dla mieszkańców spraw edukacji, zdrowia, wydarzeń gminnych, a dopiero potem nadsyłane 
przez Państwa artykuły, z zachowaniem równowagi prezentowanych w nich poglądów.

/w.w./

„Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci są zmęczone 
wiecznym udzielaniem im wyjaśnień

„Mały Książę” 
Antoine de Saint-Exupéry  

1 czerwca w kalendarzu, to dzień poświęcony dzieciom, ob-
chodzony od ponad pół wieku na całym świecie. Ma on uświada-
miać i przypominać, że dziecko nie jest przedmiotem i ma prawo 
do: życia, ochrony i pomocy, gwarantowane Deklaracją Praw 
Dziecka, której preambuła głosi, że:

„naczelną jej ideą jest dobro dziecka oraz konieczność za-
pewnienia mu szczęśliwego dzieciństwa, a także szczególnej 
troski i opieki”.

W kalendarzowym Dniu Dziecka, wszystkie dzieci oczekują 
zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji 
imprez i większej swobody.

Przecież to ich dzień! Tęczowy dzień uśmiechu i radości, 
jeden z najważniejszych i najobfi tszych w roku. Dajmy więc 
wszystkim dzieciom jak najwięcej naszego zainteresowania, 
poświęćmy im więcej czasu, bądźmy z nimi zawsze wtedy, gdy 
nas potrzebują. 

Wszystkim Dzieciom życzymy uśmiechu od ucha do ucha, 
pięknych bajek na dobranoc, własnego psa i kota, codziennie 
nowych i ciekawych przygód, wspaniałych przyjaciół i samych 
radosnych chwil!

„Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi nie 
da nam tego, co słowo i spojrzenie matki”

Wilhelm Raabe

26 maja - tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te malutkie, 
jak i już całkiem dorosłe składają życzenia swoim mamom, dają 
im kwiaty i prezenty. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień 
Matki 1923 roku w Krakowie. Dzień ustalono po to aby ludzie 
uprzytomnili sobie przynajmniej raz w roku jak ważna jest rola 
mamy w ich życiu.

Wszystkim mamom życzymy nieustającego optymizmu 
i pogody ducha, cierpliwości i miłości…! Oby dobroć okazy-
wana Wam w tym dniu, trwała przez 365 dni w roku!
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PYTANIA DO WÓJTAPYTANIA DO WÓJTA
1. W ostatnim numerze „Wieści Choczewskich” Wójt po raz kolejny zwraca się do młodych ludzi, dla których brak miesz-

kań w naszej gminie jest powodem  „emigracji” z jej terenu.
Jak więc Wójt widzi rozwiązanie tego problemu? Czy ma jakieś plany, pomysły z tym związane, i skąd ewentualnie miałyby 

pochodzić środki na fi nansowanie budowy mieszkań dla tych młodych ludzi?
Ogólne założenie tego planu jest takie, aby młode zorganizowane osoby, mogły wykupić od gminy działkę pod budowę z płat-

nością rozłożoną na 15 lat. Jednak sama budowa i fi nansowanie tej budowy należałoby do tych osób.
Obecnie jestem na etapie namawiania inwestorów prywatnych na wybudowanie kilku bloków, fi nansowanych również z dotacji 

rządowych. Efektów tej inicjatywy na razie nie jestem w stanie przewidzieć.
Cdn…

W dniu 20 kwietnia 2011 roku tym razem w Zajeździe „Alusia” w Sasinie, odbyła się przedświąteczna Sesja Rady Gminy 
Choczewo. 

Na sesję przybył po raz pierwszy nowy Kierownik Posterunku Policji w Choczewie – aspirant Marcin Romanek, którego 
przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Gminy.

Wójt Gminy Choczewo zdał relację z działalności międzysesyjnej.
Na sesji podjęto następujące uchwały:
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.1. 
Uchwała w sprawie warunków i trybu fi nansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo.2. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy z Gminą Gniewino, Gminą 3. 
Krokowa, Gminą Luzino, Gminą Łęczyce i Gminą Wejherowo.
Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia 4. 
za inkaso.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo części nieruchomości stanowiącej 5. 
własność Skarbu Państwa.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sasino stanowiącej własność Gminy 6. 
Choczewo.
Uchwała w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 15 lat części nieruchomości stanowiącej 7. 
własność Gminy Choczewo.
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar Przemocy w Rodzinie 8. 
na terenie Gminy Choczewo na lata 2011-2014.
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 9. 
warunków jego funkcjonowania.
Uchwała w sprawi10. e zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie.

Po szczegóły zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy Choczewo www.
choczewo.com.pl, gdzie udostępnione są wszystkie uchwały.

V SESJA RADY GMNY VI KADENCJIV SESJA RADY GMNY VI KADENCJI
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SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 
I MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

10 maja 2011r. o godz. 15.00 w sali kon-
ferencyjno-wystawowej w budynku Centrum 
Informacji Turystycznej w Choczewie, odbyło 
się szkolenie organizowane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
skierowane do mikroprzedsiębiorców, rol-
ników i sołtysów.

Szkolenie obejmowało dwa tematy: 
- możliwości uzyskania dofi nansowania 

przedsięwzięć związanych z tworzeniem 
miejsc pracy na obszarach wiejskich w ra-
mach działania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”, którego prelegentem była 
Teresa Kłosowska, pracownik Biura Wsparcia 
Inwestycyjnego Pomorskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR. 

- oraz możliwości powiększenia docho-
dów w gospodarstwie rolnym w ramach dzia-
łania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” - prelegent Teodor Dafereras pra-
cownik, Biura Wsparcia Inwestycyjnego Po-
morskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO 2011

Sezon letni zbliża się do nas wielkimi krokami. Pogoda za oknem coraz bardziej 
sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Na ulicach coraz większy ruch, coraz 
więcej wczasowiczów poszukuje wolnych kwater na terenie naszej gminy. Wychodząc 
naprzeciw zarówno kwaterodawcom, jak i wczasowiczom, Urząd Gminy Choczewo 
już z początkiem roku podjął przygotowania do sezonu letniego. W pierwszej kolej-
ności zaktualizowane zostały informacje turystyczne na stronie internetowej gminy 
(ankiety wciąż sukcesywnie napływają). W lutym i kwietniu b.r. wspólnie z Cho-
czewskim Stowarzyszeniem Turystycznym oraz Stowarzyszeniem Turystycznym 
LOT „Ziemia Wejherowska” uczestniczyliśmy w targach turystycznych: w Łodzi 
– „Na Styku Kultur”, w Warszawie – „Lato 2011” i w Gdańsku – GTT. Podczas 
w/w imprez wystawienniczych naszą gminę reprezentowały panie: Anna Szafoni, 
Katarzyna Zacharewicz, Mirosława Górczyńska, Gabriela Niemiec, Grażyna Jędruch, 
Jolanta Malinowska, Izabela Płotka, Genowefa Kramek, Halina Łuc, Krystyna Fetta, 
Edyta Liss oraz pan Janusz Uryniuk.

Również w kwietniu przeprowadzony został przegląd ogródków jordanowskich 
w Kopalinie i Choczewie oraz pierwsze naprawy – m.in. dzięki uprzejmości Sołtysa 
Sołectwa Kopalino pana Jakuba Świątka z powrotem na swoim miejscu ustawione 
zostały ławki i stół, wcześniej wyrwane z ziemi przez wandali. Wymieniony został 
piach w piaskownicach w tych miejscowościach. Elementy ogródka jordanowskiego 
w Choczewie, posadowione w 2004 roku, mimo corocznej konserwacji, już niezbyt 
długo posłużą najmłodszym mieszkańcom naszej gminy i prawdopodobnie w przy-
szłym roku zostaną zdemontowane. W kwietniu b.r. zawarte zostały umowy z Gmin-
nym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Choczewie na sprzątanie w miesiącach 
letnich najczęściej odwiedzanych odcinków plaż w Lubiatowie, Sasinie i Słajszewie 
oraz w terminie od maja do października gminnych tras rowerowych. Przeprowadzony 
został również przegląd tras rowerowych celem zinwentaryzowania, które z elemen-
tów małej infrastruktury uległy zniszczeniu lub kradzieży. Uzupełnienia wymaga 
kilkadziesiąt tabliczek kierunkowych oraz kilka koszy na śmieci, zniszczonych jest 
też kilka tablic informacyjnych i 2 ławostoły. Elementy te zostaną uzupełnione w naj-
bliższych tygodniach. Podjęte zostały prace nad opracowaniem kolejnych materiałów 
informacyjnych o gminie. Trwają przygotowania do letnich imprez rekreacyjnych – 
w dniach 22–24 lipca w Lubiatowie odbędzie się Zlot Miłośników VW Garbusów. 
Również w trzeci weekend lipca, na boisku sportowym w Kopalinie odbędzie się 
festyn promocyjny pn. „Dni Choczewa”. Pod patronatem honorowym Wójta Gminy 
Choczewo, już po raz drugi, odbędzie się na terenie naszej gminy II Runda COVAL 
Pucharu Polski OFF-ROAD PL (19-20 sierpnia 2011r.).

CHOCZEWO WICEMISTRZEM POLSKI!!!

W dn.14-17. kwietnia 2011r. w Redzie już po raz piętnasty spotkali się samorządowcy na Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej 
Pracowników Samorządowych. Z wyjątkiem pierwszego turnieju nasza drużyna corocznie bierze udział w tych rozgrywkach, więc 
i tym razem nie mogło zabraknąć naszej reprezentacji. W zawodach biorą udział drużyny samorządowe z całej Polski, a nasz zespół 
jest jednym z nielicznych reprezentujących gminę wiejską.

Przez dziesięć kolejnych turniejów graliśmy w kategorii otwartej, zajmując 
przeważnie miejsca w środku stawki. Przed czterema laty organizatorzy utworzyli 
dodatkową kategorię: „plus 45”. Ograniczono w niej minimalny wiek mężczyzn 
do 45 lat, natomiast panie nie obowiązuje limit wiekowy. Już w pierwszej edycji tak 

zreorganizowanych rozgrywek 
zdobyliśmy trzecie miejsce i brą-
zowy medal. Przez dwa kolejne 
lata powtarzaliśmy ten wynik.

W tym roku, po ciekawych 
i zaciętych grach wywalczyliśmy 
miejsce drugie, medal srebrny 
i tytuł wicemistrza Polski. W na-
szej grupie rozgrywkowej wystą-
piło osiem zespołów. Niepokonanym okazał się zespół Starostwa Powiatowego 
z Białogardu, który już po raz trzeci zdobył złoty medal. Za nami uplasował się 

zespół z Gliwic, a następnie kolejno Zabrze, Sokółka, Ostróda, Reda i Tczew. Nasz zespół występował w składzie: Alicja Jaskulska, 
Lila Świątek, Marlena Gacek, Ola Świątek, Andrzej Kościemski, Marek Świątek, Józef Marcinkowski i Krzysztof Łasiński.

Turniej jest nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności siatkarskich, ale także stwarza możliwość integracji i wy-
miany doświadczeń w pracy samorządowej. Z wieloma zespołami znamy się od lat i z przyjemnością spotykamy się ponownie co roku. 
Cieszymy się, że wciąż możemy być aktywni sportowo, a siatkówka w naszej gminie ciągle ma się dobrze.

  
         Krzysztof Łasiński

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 
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……

Dziwi mnie nagła aktywność przeciwników wiatraków. Przecież o wiatrakach mówiło się na zebraniach sołeckich już podczas 
poprzedniej kadencji naszej władzy. Na zebraniu wiejskim z Wójtem Jackiem Michałowskim w Choczewie, około 3 lata, obecnych 
było mniej więcej 30 mieszkańców i nikt poza mną, publicznie nie zaprotestował przeciwko budowie wiatraków. Czy dlatego, że 
poprzednik Wójta Gębki prowadził radykalne rządy, a obecnie władzy można „wejść na głowę”?

Imię i nazwisko autora znane redakcji

…i na tym kończymy temat wiatraków.
/w.w./

ENERGIA I SAMORZĄDNOŚĆ. FORUM DIALOGU
 I WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dnia 13 maja 2011 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie założycielskie Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego 
„Energia i Samorządność”.

Było to pierwsze publiczne spotkanie, które miało na celu zgromadzenie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych zaintereso-
wanych tematyką energetyki w celu stworzenia platformy wymiany poglądów dotyczących różnorodnych form pozyskiwania energii 
w naszym województwie.

Członkiem Forum może zostać każda osoba reprezentująca instytucję, organizację lub środowisko zainteresowane tematyką 
rozwoju energetyki w województwie pomorskim, która zaakceptuje zasady funkcjonowania Forum.

Północna Polska posiada ujemny bilans energetyczny, co hamuje jej dynamiczny rozwój. Aby gospodarka Pomorza mogła rozwijać 
się w zrównoważony sposób, niezwykle istotna jest dywersyfi kacja źródeł energii. Celem działania Forum jest zaoferowanie ram dla 
szerokiej debaty publicznej o różnych rodzajach energii dostępnych w naszym województwie.

Forum zostało powołane przez Marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka oraz Wojewodę Pomorskiego Romana Zabo-
rowskiego dnia 18 kwietnia 2011. Sekretariat Forum mieści się na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologiczno.

I właśnie to jest odpowiednie miejsce na prezentację opinii i dyskusję dotyczącą aktualnych kwestii z zakresu rozwoju energetyki 
i pozyskiwania energii z różnych źródeł.

/w.w./

„BŁĘDNEMU RYCERZOWI WIATR(AK) 
ZAWSZE W OCZY”

W  środę, 11 maja 2011 roku, o godz. 16.00 w Zespole Szkół w 
Choczewie z inicjatywy „grupy aktywnych mieszkańców”, odbyło się 
otwarte spotkanie dla mieszkańców, dotyczące planów budowy kilku-
dziesięciu siłowni wiatrowych na terenie gminy Choczewo. O zebraniu 
mieszkańcy i władze gminy zostały poinformowane poprzez ulotki roz-
wieszone w sklepach. Mimo niekonwencjonalnej formy „zaproszenia” 
na spotkanie przybyli: mieszkańcy, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady 
Gminy, Radny Powiatu oraz troje Radnych Gminy.

Na spotkaniu Radny Rady Powiatu Wejherowskiego Wacław Se-
weryn powiedział:

„… gdyby można było jakąś czarodziejską różdżką cofnąć 
czas…

Takie spotkania, jak dzisiaj powinny odbywać się 10 lat temu, 
gdyż wszyscy mamy prawo – od samego 
początku i na każdy temat – do rzetelnej 
informacji. Myślę, że jeżeli wówczas 
zostalibyśmy poinformowani o wszystkich za i przeciw na temat wiatraków, to dziś dyskusja ta nie 
musiałaby mieć już miejsca.

Okazuje się, że generalnie wyznajemy fi lozofi ę Kalego…- wszystko co jest dobre dla mnie -jest 
dobre, nawet jeżeli jest złe dla innych.

A przecież nasza gmina, to nie tylko wójt, radni, sołtysi i te osoby, które w tej chwili zajmują 
stanowisko w sprawie wiatraków. Musimy brać pod uwagę poglądy wszystkich i patrzeć na interes 
gminy jako całości.

Zarzucono tu dziś ówczesnej władzy brak jakichkolwiek konsultacji… Myślę, że w tym miejscu 
powinniśmy „uderzyć się w piersi” i odpowiedzieć sobie na pytanie: Jeżeli są zebrania sołeckie, 
to ile osób przychodzi na te zebrania?

Jeśli chcemy być społeczeństwem obywatelskim, to mamy prawo, ale przede wszystkim obowią-
zek aktywnie uczestniczyć w tych zebraniach, bo właśnie na nich podejmowane są sprawy, które nas 
dotyczą.

Szkoda, że spotkanie takie jak to, odbywa się dopiero teraz, a nie w 2000 roku. Jednak najważniejsze 
jest to, że od pół roku społeczeństwo naszej gminy zaczyna rozmawiać.”

        /w.w./
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„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich mlodzieży chowanie”.
Andrzej Frycz Modrzewski

„ O poprawie Rzeczypospolitej” księga V „O szkole”

Na podstawie art. 42a ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela nauczy-
ciel szkoły podstawowej i gimnazjum, zobowiązany jest do pro-
wadzenia zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin 
przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji 
dyrektora szkoły w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami 
kształtuje się następująco:

- nauczyciele przedszkoli – 25 godzin tygodniowo,
- nauczyciele pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22 

godziny tygodniowo,
- nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów – 18 godzin 

tygodniowo,
- wychowawcy świetlic szkolnych – 26 godzin tygodniowo,
- nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych – 30 godzin 

tygodniowo.
Obecnie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 

nauczycieli wynoszą:
- 2039 zł dla nauczyciela stażysty,
-  2099 zł dla nauczyciela kontraktowego,
-  2383 zł dla nauczyciela mianowanego,
-  2799 zł dla nauczyciela dyplomowanego.
Średnie wynagrodzenia nauczycieli kształtują się następu-

jąco:
- 2 447 zł dla nauczyciela stażysty,
- 2 716 zł dla nauczyciela kontraktowego,
- 3 523 zł dla nauczyciela mianowanego,
- 4 502 zł dla nauczyciela dyplomowanego.
Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem pro-

wadzącym szkołę do 20 stycznia każdego roku przeprowadza 
analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydat-
ków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości 
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
W przypadku  odajby nięci średnich wynagrodzeń organ prowadzą-
cy, po ustaleniu kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi 
na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a iloczynem śred-
niorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, 
ustalonych w danym roku, wypłaca nauczycielom jednorazowy 
dodatek uzupełniający ustalany proporcjonalnie do okresu za-
trudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zobowiązany 
jest także do przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli regionalnej izbie obrachunkowej, Ra-
dzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę 
oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Poza tym nauczycielom przysługują jeszcze inne przywileje, 
np. nauczyciel zatrudniony na wsi ma prawo do lokalu mieszkal-
nego na terenie gminy, w której znajduje się szkoła, przysługuje 
mu nauczycielski dodatek mieszkaniowy oraz przysługuje odrębny 
dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciel kontraktowy, posiadający kwalifi kacje wymagane 
do zajmowania stanowiska, w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia 
pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole, otrzymuje w szkole 
wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, jednorazowy 
zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć 
na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szko-
le, przysługuje roczny płatny urlop dla poratowania zdrowia, 
w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

Te napisane w 1551 roku słowa mimo upływu czasu, wciąż 
są chętnie cytowane, z uwagi na ich aktualność w każdym czasie. 
Niemały wpływ na wychowanie naszych dzieci – przyszłości 
Gminy Choczewo mają nauczyciele. Młode charaktery kształtuje 
przede wszystkim dom, ale szkoła znajduje się tuż obok i może 
w sposób niebagatelny wspomagać rodziców w procesie wy-
chowawczym, a często także wyrównywać braki w obszarach, 
w których rodzice są bezradni.

Kolejne reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniają 
oblicze szkoły: wprowadzenie gimnazjów, nowa podstawa pro-
gramowa, obniżenie wieku szkolnego. Jednakże żadna reforma 
nie zastąpi najważniejszych osób w strukturach szkolnych – na-
uczycieli. Z pewnością Państwo pamiętacie swoich ulubionych 
nauczycieli, a także tych, którzy byli dla nas surowi. Dzięki ich 
pracy możemy dziś powiedzieć „wyszedłem na ludzi”.

Myślę, że sprawdzian szóstoklasistów, egzamin gimnazjalny 
i sprawdzian kompetencji trzecioklasistów, w których uczniowie 
naszych szkół sprawdzali swoją wiedzę i zbliżający się koniec 
roku szkolnego, to dobry czas, aby przybliżyć Państwu odpowie-
dzialną pracę naszych nauczycieli.

Gmina Choczewo jest organem prowadzącym dla Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą: oddziały 
przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum; dla Przedszkola 
Samorządowego w Choczewie i Szkoły Podstawowej w Cieko-
cinie.

Edukacją w tych placówkach objętych jest 632 uczniów. 
Zatrudnionych w nich jest 65 nauczycieli na następujących stop-
niach awansu zawodowego: 24 nauczycieli dyplomowanych, 23 
nauczycieli mianowanych, 17 kontraktowych i 2 stażystów.

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania 
związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każde-
go ucznia w jego rozwoju; dążyć do pełni własnego rozwoju 
osobowego; kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu 
Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 
między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. (art. 6 
Karty Nauczyciela).

Tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela nie może przekraczać 
40 godzin, w ramach czasu pracy nauczyciel prowadzi z uczniami 
zajęcia dydaktyczne, wychowawczo – opiekuńcze, przygotowuje 
się do zajęć, czynności związane z samokształceniem i doskona-
leniem zawodowym.



Wieści Choczewskie Nr 5 (135)  MAJ 2011 s. 7

SOŁTYS SOŁECTWA CHOCZEWKO -
PANI SYLWIA KROPIDŁOWSKA

Pani Sylwia, funkcję sołtysa pełni już drugą kadencję. 
Również drugą kadencję jest radną Rady Gminy Choczewo. 
Jak więc widać mieszkańcy sołectwa panią Sylwię darzą dużym 
zaufaniem, skoro w jej ręce powierzyli los swojego sołectwa. 
Może właśnie dlatego, że lubi wszelką pracę społeczną. 

Patrząc na to, jak zmienia się sołectwo Choczewko, można wywnioskować, że radzi sobie dosko-
nale. Pani Sylwia wie, że największą motywacją do pracy na rzecz sołectwa jest pomoc mieszkańców. 
A jedyną szansą na powodzenie i rozwój jest współpraca wszystkich mieszkańców. 

Za największy swój sukces jako sołtysa uważa poparcie mieszkańców w wyborach tak na radną, 
jak i sołtysa. 

Na realizację potrzeb sołectwa, funduszy sołeckich jest niewiele, ale jak we wszystkim, ważna jest 
chęć działania i co najważniejsze – chęć osiągnięcia wyznaczonego celu.

W bieżącym roku, dzięki pieniądzom z Urzędu Gminy i wsparciu ARiMR, udało się zrealizować największy z dotychczasowych 
celów: budowę drogi w Choczewku. 

Na ten rok zaplanowana jest budowa świetlicy w Choczewku, remont świetlicy w Kurowie (są  już pieniądze z Gminy na wymianę 
okien i drzwi), remont boiska w Choczewku, montaż ławek w alei i obsadzenie jej drzewami, doposażenie placu zabaw w Kurowie 
i dokończenie ogrodzenia.

W bardziej odległych planach jest budowa kanalizacji i chodnika w Kurowie i budowa pomieszczenia z przeznaczeniem na im-
prezy i spotkanie integracyjne.

Natomiast w najbliższej przyszłości – 1 czerwca w ramach Dnia Dziecka, odbędzie się wyjazd do Gdyni i przejazd wodolotem. 
A na 10 lipca zaplanowano sołecki festyn z mnóstwem niespodzianek i atrakcji.

Sołectwo Choczewko rozwija się również dzięki pomocy zaprzyjaźnionych fi rm. Jedną z nich jest fi rma Agro-North, która wła-
śnie w Choczewku zbudowała swoją przetwórnię. Budowa była długotrwała i uciążliwa, jednak mieszkańcy wykazali się ogromnym 
zrozumieniem i cierpliwością, a fi rma odwdzięcza się teraz swoją pomocą.

Pani sołtys często poświęca swój czas na pracę na rzecz swojego sołectwa, kosztem swoich bliskich, ale wie, że warto, gdyż 
ogromną satysfakcją są dla niej zadowoleni mieszkańcy. /w.w./

WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW

Być może czytając o „przywilejach” nauczycieli, będziecie im Państwo zazdrościć, ale, czy jest czego? Przecież to rodzice mówią 
w domu, że nauczyciele są niesprawiedliwi, nierówni, traktują rodziców „z góry”, oskarżają ich o zaniedbania. Wymagają, zamiast 
uczyć, że rodzice nie mają prawa zrobić najmniejszej uwagi nauczycielowi, bo to się zaraz odbije na dziecku, że nauczyciele krzyczą 
na dzieci. Rodzice wobec szkoły są w najlepszym razie obojętni. Złe oceny swoich pociech traktują jako niesprawiedliwość. Samą 
szkołą niewiele się interesują, na zebrania przychodzi mały procent rodziców. W końcu rodzice oddychają z ulgą, gdy dzieci nareszcie 
kończą szkołę.

Wśród nauczycieli panuje powiedzenie: „ odajby cudze dzieci uczył”, bo zawód nauczyciela jest zawodem trudnym. To właściwie 
powołanie, które wymaga niemało samozaparcia, a młodzież jest coraz trudniejsza – lekceważy nauczycieli, zachowuje się niegrzecz-
nie, potrafi  mówić wulgarne słowa, wagaruje, lekceważy przepisy.

Czy jest czego zazdrościć, zostawiam to Państwu do rozważenia i zastanówmy się jak możemy pomóc w pracy naszym nauczy-
cielom, którzy poświęcają się dla naszych dzieci, dla naszej przyszłości. Bez nich pociechy nie odniosą sukcesów w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych czy sportowych, nie ukończą dobrych liceów i studiów, a w naszej gminie nadal będzie brakowało 
wykształconych, światłych ludzi.

/w.w./

DOCEŃ SWEGO SOŁTYSA
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FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA W JACKOWIE

Zapraszamy serdecznie na festyn w Jackowie, który odbędzie 
się 04.06.2011 na boisku sportowym od godz. 14.

W programie: Konkursy i konkurencje sportowe dla dzieci 
i dorosłych. Pokazy artystyczne. Loteria fantowa. Wspólne pie-
czenie kiełbasek przy ognisku. Zabawa do białego rana - a zagra 
nam Muzyk Weselny.pl i wiele  innych atrakcji…

Sołtys Jackowa i Rada Sołecka

SOŁECTWO JACKOWOSOŁECTWO CHOCZEWKO

WIETRZE – WIEJ PRZYJAŹNIE!

15 czerwca przypada Światowy Dzień Wiatru. Głównym ce-
lem tego dnia jest odkrycie możliwości jakie daje ludzkości wiatr, 
by mogła zmieniać świat. Jest to dzień podsumowujący pracę 
właścicieli farm wiatrowych, które działają w ponad 75 krajach.

Mimo zaangażowania tysięcy osób w produkcję energii wia-
trowej, tematyka ta wciąż pozostaje tajemnicą dla wielu z nas. 
Podczas Światowego Dnia Wiatru każdy będzie mógł odwiedzić 
farmę wiatrową, porozmawiać z ekspertem i wziąć udział w wielu 
wydarzeniach promujących odnawialne źródła energii. Tego dnia 
na całym świecie odbędą się imprezy, konferencje, wydarzenia 
towarzyszące oraz konkursy promujące wiatr, jako czyste i nie-
wyczerpane źródło energii. Głównym celem Dnia Wiatru jest 
zwiększanie świadomości społecznej w zakresie potencjału, jaki 
posiada wiatr, a także szerzenie wiedzy na temat korzyści, jakie 
niesie ze sobą wykorzystanie wiatru w nowoczesnych elektrow-
niach wiatrowych.

Mieszkańcy sołectwa Choczewko mieli już okazję przekonać 
się, że korzyści jakie niesie ze sobą wiatr mogą być duże nie 
tylko w skali globalnej, ale także na mniejszą skalę – na miarę 
ich sołectwa.

Na prośbę mieszkańców, 10.05.2011 r. w Choczewku odby-
ło się spotkanie z inwestorem – Panem Leszkiem Szymańskim 
(Windcom i Prokon), który na terenie sołectwa, planuje budowę 7 
siłowni wiatrowych. Mieszkańcy są świadomi, jak ma wyglądać 
planowana farma wiatrowa. Rozumieją również, że jej budowa 
zmieni krajobraz, w którym żyją. Jednak chcą, aby wiatraki po-
wstały, bo dzięki nim korzyści odniesie środowisko naturalne, ale 
również samo sołectwo i jego mieszkańcy. Przy wsparciu fi rmy 
Windcom, do końca bieżącego roku w Choczewku powstanie 
świetlica, na której budowę mieszkańcy czekają już osiem lat! 
Również po wybudowaniu wiatraków sołectwo będzie czerpać 
korzyści, gdyż 0,5 % od sprzedanej energii z każdego wiatraka 
zostanie przeznaczone na potrzeby sołectwa.

/w.w./

PODZIĘKOWANIA

Jako radna Rady Gminy Choczewo i sołtys sołectwa Cho-
czewko, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania fi rmie 
Agro-North za zorganizowanie wyjazdu do Niemiec i Holandii  
dla przedstawicieli mieszkańców sołectwa i radnych.

Dzięki temu wyjazdowi uzyskaliśmy wiedzę na temat nowych 
technologii stosowanych w tych państwach w celu uzyskiwania 
energii. Mogliśmy na „własne oczy” zobaczyć jak wytwarzana 
jest energia w biogazowniach i siłowniach wiatrowych.

Była to nie tylko bardzo miła wycieczka, ale również poucza-
jąca lekcja dla wszystkich.

Sylwia Kropidłowska

MAJÓWKA W ZWARTOWIE – SPORT TO ZDROWIE!

Rozgrywki piłki nożnej to doskonały pomysł na majowy 
piknik. W ten właśnie sposób mieszkańcy Sołectwa Zwartówko 
uatrakcyjnili obchody Święta Narodowego. 

Pogoda na początku nie zachęcała do zabawy na świeżym 
powietrzu, ale chęć rywalizacji i spędzenia wolnego czasu 
wśród znajomych wzięła górę. Na boisku zameldowało się sporo 
chętnych do gry. Na początku zgromadzonych przywitał Sołtys 
Wiesław Erdmann. Następnie zostały wybrane dwie drużyny 
juniorów, które jako pierwsze stanęły do walki. Gra i rywalizacja 
nieco rozgrzały atmosferę. Po rozegranym meczu na młodych 
sportowców czekała cola, która miała ugasić pragnienie. 

Po meczu juniorów rozegrał się mecz kawalerowie kontra 
żonaci. Mecz był równie ekscytujący, jednak pomimo gorącego 
dopingu ze strony żon zawodników mecz 6:5 wygrali KAWA-
LEROWIE! Gratulujemy zwycięzcom. Na zakończenie, jakże 
sympatycznego spotkania sportowego trzeba było naładować  
„akumulatorki”, więc Rada Sołecka zaprosiła wszystkich zgroma-
dzonych na ognisko i ciepłe kiełbaski. Po miło spędzonym czasie 
wszyscy rozeszli się do domów.  

Sołtys Wiesław Erdmann
Rada Sołecka Zwartówko 

SOŁECTWO ZWARTOWO
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„POMORSKIE – NABIERZ KOLORÓW!”

 - to hasło, którym obecnie będzie promowane wojewódz-
two pomorskie. Nowe promocyjne hasło ogłoszono podczas 
Gdańskich Targów Turystycznych, zorganizowanych w dniach 
15–16–17.04.2011 r.

Na Targach przeprowadzono również konkurs kulinarny go-
spodarstw agroturystycznych „Wieś pomorska zaprasza”. Do kon-
kursu zgłoszono 29 potraw, przetworów i napitków. Przyznano 
22 nagrody w poszczególnych kategoriach. Na konkursowych 
stoiskach, w otoczeniu gospodyń i gospodarzy przyodzianych 
w kaszubskie i kociewskie stroje, znalazły się swojskie wędliny, 
ryby z kaszubskich jezior, przetwory z pomorskich lasów, 
domowe pierogi, wina, nalewki i likiery, a przede wszystkim 
objawienie roku: wianuszek gdański – dzieło mieszkanki naszej 
gminy, Pani Haliny Łuc ze Słajszewa.

„Przepis z annałów starogdańskiej kuchni, najwyższej jakości 
swojskie składniki, doskonałe umiejętności gospodyni i proszę – 
geniusz tradycyjnego wypieku, maślany tort, zmaterializował się 
na talerzu i zachwycił mnie bezgranicznie. (…) Cóż za wyrafi no-
wanie w prostocie – pomyślałem, po czym poniosłem pierwszy 
kęs do ust. Przy degustacji poszczególnych próbek konkursowych 
czasami mlaskałem, niekiedy mruczałem, ale tym razem wykrzyk-
nąłem, zwracając na siebie uwagę pozostałych członków jury. Ale 
cóż to było za fantastyczne ciasto!” – tak, o wypieku Pani Haliny 
wypowiadał się jeden z jurorów konkursu - Krytyk kulinarny.

* * *
Kto wolno je, ten długo żyje.

(Talmud, Brachot 54b)
Okazją do przedstawienia Państwu, Pani Haliny jest nie tylko 

zajęcie przez nią I miejsca za „wianuszek gdański” w kategorii 
ciasta, w Konkursie Kulinarnym Pomorskich Gospodarstw Agro-
turystycznych zrzeszonych w PFTW „GG” i również I miejsca 
za „świnioszpyrę bez ‘gnotu, ” – czyli golonkę z żurawinami 
w kategorii dania mięsne, ale przede wszystkim, przyznany 
w kwietniu 2011 r. Dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Marka Sawickiego za promowanie polskich produktów tradycyj-
nych rejestrowanych na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Państwo Łuc od 15 lat prowadzą działalność agroturystycz-
ną, wraz z czynnym gospodarstwem rolnym i hodowlą trzody 
chlewnej oraz bydła. Pomimo wielu obowiązków związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa i przyjmowaniem w sezonie 
letnim turystów, Pani Halina, od 11 lat nieprzerwanie bierze 
udział w konkursach kulinarnych, promując potrawy regionalne, 
kulturę, a tym samym nasz region i Gminę Choczewo. Swoimi 
wyrobami niezmiennie zachwyca jurorów i publiczność konkur-
sów, zdobywając nagrody i uznanie. Do wyrobu nagradzanych 
potraw używa własnych produktów ekologicznych, co być może 
w dużym stopniu przyczynia się do osiągania tak dużych sukcesów 
na polu kulinarnym.

Jako członek Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, 
bierze aktywny udział w różnego rodzaju 
Targach Turystycznych, prezentując na nich 
swoje kulinarne wyroby.

Pasją Pani Haliny jest nie tylko goto-
wanie, ale także kolekcjonowanie książek 
z różnych okresów i dziejów gastronomii.

Życzymy Pani Halinie kolejnych osią-
gnięć w kreowaniu rozkoszy smaków! 

SOŁECTWO SASINO
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STRAŻACKIE WESELE

Na co dzień zwarci i gotowi w każdej chwili do niesienia pomocy 
przy różnego rodzaju zagrożeniach, mają też prawo do wspólnej zabawy 
i integracji swoich szeregów.

30 kwietnia br. odbyło się strażackie wesele tzn. doroczny bal stra-
żaków gminy Choczewo w święto ich patrona św. Floriana.

W tym roku bal odbył się w restauracji LATARNIK u państwa Godula 
w Sasinie. Właścicielka lokalu zadbała o przepyszne przekąski, a Zarząd 
Gminny o muzykę do białego rana. 

Zaproszonych gości oraz druhów strażaków przywitał Prezes OSP 
Sasino dh Wojciech Wypych. W ciepłych słowach oraz drobnym upomin-

WIEŚCI OD STRAŻAKÓWWIEŚCI OD STRAŻAKÓW

02.05.2011 R.  DZIEŃ STRAŻAKA – SASINO

W dniu 02.05.2011r. odbyły się gminne obchody DNIA STRAŻAKA. Uroczystości  rozpoczęły się od mszy świętej w kościele 
parafi alnym w Sasinie w intencji strażaków naszej gminy. Po mszy  strażacy przejechali  do remizy OSP w Sasinie, gdzie był przy-
gotowany przez nich poczęstunek.

DZIAŁANIA RATOWNICZE JEDNOSTEK GMINY ZA OKRES MARZEC, KWIECIEŃ I MAJ 2011R.
Zestawienie uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Choczewo

Miesiąc Ogółem 
zdarzeń

JOT II OSP Choczewo OSP     Kopalino JOT IV OSP Sasino OSP   Słajszewo

Marzec 9 MZ – 4 P – 5 AF - 0
Brak wyjazdu
do zdarzeń

MZ – 1  P – 0  AF - 0 MZ – 1  P – 1  AF - 0

Kwiecień 3 MZ – 1 P – 2 AF - 0 MZ – 0 P – 2  AF - 0
Brak wyjazdu
do zdarzeń

Brak wyjazdu
do zdarzeń

Maj 2 MZ – 1 P – 1  AF - 0 MZ – 0 P – 1  AF - 0
Brak wyjazdu
do zdarzeń

MZ – 0 P – 1  AF - 0

Razem 14 MZ – 6 P – 8 AF - 0 MZ – 0 P – 3 AF - 0 MZ – 1 P – 0 AF - 0 MZ – 1 P – 2 AF - 0

MZ – miejscowe zagrożenie, P – pożar, AF – alarm fałszywy
Ostatnie działania ratowniczo – gaśnicze.
W dniu 14.05.2011r. o godzinie 1.26 zastępy JOT II OSP Choczewo, OSP Słajszewo, OSP Kopalino i JRG Wejherowo zostały 

zadysponowane do pożaru domku letniskowego w miejscowości Lubiatowo przy ulicy Plażowej. Po przybyciu na miejsce pożaru 
zastano domek letniskowy trzykondygnacyjny (pierwsza kondygnacja murowana, dwie pozostałe drewniane) objęty cały poża-
rem oraz zbiornik o pojemności 1000 l oleju opałowego, ogień wyszedł na zewnątrz domku. Działania gaśnicze były prowadzone 
do wczesnych godzin rannych z uwagi na utrudnienia wynikające ze słabego ciśnienia w sieci hydrantowej, z której była pobierana 
woda do gaszenia pożaru. Aby dostarczanie wody było efektywniejsze trzeba było skorzystać z naturalnych cieków wodnych. Pożar 
ugaszono kilka minut po godzinie 6.

W dniu 16.05.2011r. o godzinie 13.09 zastęp SLRt JOT II OSP Choczewo został zadysponowany do tragicznego w skutkach 
wypadku drogowego na trasie Łętowo – Karczemka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano 
dwa samochody osobowe po zderzeniu. Działania przybyłego zastępu SLRt JOT II OSP Choczewo 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w pojazdach. Jednocześnie 
stwierdzono u jednego z kierujących brak czynności życiowych przystąpiono do ewakuacji z pojazdu 
oraz reanimacji krążeniowo oddechowej z użyciem defi brylatora AED. Po przyjeździe kolejnych 
jednostek Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego dalej prowadzono reanimację, aż 
do stwierdzenia przez lekarza zespołu karetki pogotowia zgonu kierującego pojazdem. Po przepro-
wadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję auta załadowano na lawetę pomocy drogowej 
oraz uprzątnięto jezdnię z resztek karoserii i rozbitych szkieł.

 Komendant Gminny ZOG ZOSP RP  w Choczewie  Karol Wojciechowski

kiem od druhów podziękował za długoletnią działalność i zaangażowanie poprzedniemu Prezesowi OSP Sasino Marianowi Kramek. 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Choczewo p. Wiesław Gębka. Wójt wyraził podziękowania strażakom za 
ich wkład na rzecz ratownictwa gminy, deklarując daleko idącą pomoc w sprzęt potrzebny do jej realizacji. Interesująco o problemach 
strażaków wypowiadali się również inni zaproszeni goście. W miłej atmosferze i przy dźwiękach muzyki upłynęła cała noc.

     2 maja strażacy gminy Choczewo uczestniczyli w uroczystej mszy św. w intencji swojego patrona św. Floriana, jak również za 
własne bezpieczeństwo w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Msza odbyła się w kościele parafi alnym w Sasinie pod przewodnictwem 
księdza proboszcza Grzegorza Rybickiego. 

Sekretarz OSP Sasino dh Zbigniew Gapiński
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GDAŃSKIE TARGI TURYSTYCZNE 
„WIEŚ POMORSKA ZAPRASZA”

W dniach 15-16-17.04.2011 r. Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne uczestniczyło w Gdańskich Targach Turystycznych 
prezentując oferty swoich kwater. W przygotowaniu i prezentacji stoiska Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego wzięły udział 
Panie: Grażyna Jędruch ze Słajszewa, Izabela Płotka z Sasina, Jolanta Malinowska z Sasina, Anna Szafoni z Gościęcina, Krystyna 
Fetta z Lubiatowa, Halina Łuc ze Słajszewa, Edyta Liss z Ciekocina oraz Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa i Janusz Uryniuk 
z Ciekocina.

W ramach prezentacji oferty agro-
turystycznej „WIEŚ POMORSKA 
ZAPRASZA” pod patronatem Polskiej 
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospo-
darstwa Gościnne” w Warszawie zor-
ganizowany został „Konkurs Kulinarny 
gospodarstw agroturystycznych” do któ-
rego zgłoszono 28 potraw tradycyjnych, 
w tym; 12 potraw z gminy Choczewo.

W konkursie kulinarnym wzięły 
udział Panie;
1 – Anna Szafoni – Gościęcino – przy-
gotowała;

– Paszteciki z kapustą i grzybami – 
III miejsce

– Wino z pomorskiej dzikiej róży – 
II miejsce
2 – Katarzyna Zacharewicz – Słajsze-
wo

– Pasztet z pomuchla/dorsza/- II 
miejsce

– Borowiki w zalewie słodko-kwa-
śnej – III Miejsce

– Szynka swojska domowa
3 – Genowefa Kramek – Sasino

– Gęsina na Św. Marcina – II 
miejsce

– Ciasto Niespodzianka – II miej-
sce

– Świąteczny sos z rzeżuchą
4 – Halina Łuc – Słajszewo

– Ciasto „Wianuszek Gdański” – 
I miejsce

– Świnio- szpyra z żurawiną – 
I miejsce

– Śledzie inaczej „po piracku”- III 
miejsce

– nalewka morska – bursztyno-
wa

Wszystkie nagrodzone potrawy 
otrzymały upominki rzeczowe wrę-
czane przez Jury w składzie:

Piotr Hałuszczak – WZKiOR – 
przewodniczący,

Barbara Ditrich – PODR – czło-
nek

Krytyk kulinarny
Etnograf.
Targi zakończyły się 17 kwietnia b.r. Spełniły swoją rolę nie tylko promując naszą piękną ziemię choczewską oraz kwaterodawców 

z terenu gminy. Wystawione do konkursu potrawy wzięły udział w degustacji dla publiczności. Liczymy przede wszystkim na gości 
weekendowych a także na utrwalenie marki kulinarnej naszej gminy.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Panu Wiesławowi Gębka za pokrycie kosztów transportu a Pani Beacie Madej za pomoc w orga-
nizacji wyjazdu. 

Doradca Rolny PODR - Genowefa Błahuszewska

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNECHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY CHOCZEWO ZAPRASZA ORGANIZACJE LUB OSOBY INDYWIDUALNE CHĘTNE 
DO WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI WYCIECZEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY CHOCZEWO.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NR TEL. UG CHOCZEWO – 58 572 39 13

ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W KIERZKOWIE

Dzieci po zajęciach w szkole większość czasu spędzają w domach. Czasem spotykają się u koleżanki, kolegów i zastanawiają 
się, co robić z wolnym czasem? Czasem idą na spacer i może myślą, jak tu u nas nudno, nic się nie dzieje. Włączyć telewizor lub 
komputer – to przecież kiepskie wyjście.

Właśnie tego chcemy uniknąć, ekran nie zastąpi dziecku kontaktu z drugim człowiekiem, nie rozwinie jego wyobraźni, a tym 
bardziej nie odpowie na jego potrzeby rozwojowe.

Idąc naprzeciw tym oczekiwaniom od dn.12 maja 2011r. rozpoczęła działalność świetlica w Kierzkowie. Zapewnia ona opiekę 
dzieciom poprzez zorganizowane zajęcia integracyjne, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, gry stolikowe, sportowe. Uczestnictwo w za-
jęciach jest dobrowolne i nieodpłatne. Zajęcia świetlicy prowadzone są zarówno w formie zajęć wolnych jak i tematycznych

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godz. 16.30 do 18.30.
ZAPRASZAMY.  

Opiekun świetlicy Wiesława Okoń

PODZIĘKOWANIA

Uczestnicy pielgrzymki (7-9.04.2011 r.) do Kalisza, Lichenia 
i Torunia pragną serdecznie podziękować Pani Anieli i Halinie za 
mile spędzone chwile na modlitwie i śpiewie.

Odwiedziliśmy na nowej placówce w Drzycimiu koło Świecia 
ks. Henryka, który poczęstował nas kawą i ciastkami w kawiarni 
– za co bardzo dziękujemy.

W Licheniu zwiedziliśmy nowo otwarte muzeum historycz-
no-wirtualne.

Perkowscy z Lubiatowa

TEHACO
ENERGY

KOLEKTORY SŁONECZNE

oraz panele fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe

DARMOWA
Energia z natury!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, na którym
przedstawimy Państwu opłacalność zastosowania urządzeń

wykorzystujących zasoby darmowej energii odnawialnej oraz możliwe
sposoby finansowania inwestycji oraz istniejące programy

dofinansowań.

Dotacje
45%

Miejsce spotkania..................................................................................
Data..................................................Godzina.......................................

Patronat
Urząd Gminy Choczewo

7.06.2011 10.00

Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17

CHOCZEWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK NADZIEI”

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych. Obecnie w swoich kręgach stowarzyszamy już 30 osób z 
orzeczeniem niepełnosprawności. Współpracujemy między innymi z Integracją Gdynia. Organizujemy spotkania z prawnikiem. Poma-
gamy w sporządzaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne, na sprzęt rehabilitacyjny oraz o zniesienie barier architektonicznych.

W tej chwili zapraszamy osoby niepełnosprawne lub samotne do skorzystania z pomocy osoby remontującej i odnawiającej 
mieszkania.

W każdym miesiącu, w Ośrodku Zdrowia w Choczewie odbywają się indywidualne konsultacje z pracownikiem ochrony zdrowia, 
na które serdecznie zapraszamy.

Zarząd

„SPIESZ SIĘ POWOLI”

Straż Gminna informuje, że od maja 2011 na terenie naszej 
Gminy prowadzone będą przez strażników automatyczne kontrole 
prędkości przy użyciu fotoradaru. Doraźne kontrole przy użyciu 
ręcznego miernika prędkości prowadzone będą również w trakcie 
wspólnych służb z Posterunkiem Policji w Choczewie.

 Komendant Straży Gminnej Stanisław Cejrowski



Wieści Choczewskie Nr 5 (135)  MAJ 2011 s. 13



Wieści ChoczewskieNr 5 (135)  MAJ 2011s. 14

  

    
  

  
nn
nn  

KK
oo
nn

KKoonnkkuurrss    mmaa  cchhaarraakktteerr  oottwwaarrttyy  ii  jjeesstt  aaddrreessoowwaannyy  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  
mmiieesszzkkaa��ccóóww  GGmmiinnyy  CChhoocczzeewwoo  

TTeerrmmiinn  nnaaddssyy��aanniiaa  pprraacc  uupp��yywwaa  3300  cczzeerrwwccaa  22001111  rrookkuu  

NNaaggrroodd��  oopprróócczz  ssaattyyssffaakkccjjii  ii  pprroommooccjjii  ttwwóórrccyy  jjeesstt  
aappaarraatt  ccyyffrroowwyy  

IInnffoorrmmaaccjjii  ddoottyycczz��ccyycchh  kkoonnkkuurrssuu  uuddzziieellaa::  

SSyyllwweerriiuusszz  GGooyykkee  TTeell::  669944  992200  661166,,  ee--mmaaiill::ggooyyaass@@wwpp..ppll  

WWaarruunnkkii  kkoonnkkuurrssuu  ookkrree��llaa  rreegguullaammiinn  zzaammiieesszzcczzoonnyy  nnaa  ssttrroonniiee  
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa    wwwwww..sstteekk--cchhoocczzeewwoo..oorrgg..ppll  

Prace nale�y wysy�a� na adres e-mail:

stek@stek-choczewo.org.pl 

lub adres pocztowy: 

Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przysz�o��”, ul. Matejki 6,  

84-210 Choczewo 

  

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  SSppoorrttoowwoo--TTuurryyssttyycczznnoo--EEkkoollooggiicczznnoo--KKuullttuurraallnnee  

  „„WWssppóóllnnaa  PPrrzzyysszz��oo����””  

sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaa  ddoo  uuddzziiaa��uu  ww  kkoonnkkuurrssiiee  nnaa  zzaapprroojjeekkttoowwaanniiee  

Harmonogram dzia�alno�ci kulturalno-popularyzatorskiej 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 

w czerwcu 2011 roku 
01.06 (�roda) – Dzie� Dziecka w Bibliotece! 
godz. 10.00 – 12.00 – zaj�cia Klubu Ma�ego Czytelnika oraz innych 
ch�tnych dzieci do lat 6 z opiekunami: Chrzest Morski, zagadki, 
konkursy z nagrodami 
godz. 14.00 – 16.00 – karaoke, loteria z nagrodami, konkursy dla 
starszych dzieci (od 19 maja dla najaktywniejszych czytelników 
Wypo�yczalni dla Dzieci 
rozdawane b�d� specjalnie bony uprawniaj�ce do udzia�u w loterii) 
22.06. (�roda) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Ma�ego Czytelnika 
28.06. (wtorek) Inauguracja Wakacji ze Sztuk� 
Dla doros�ych – Letnia Akademia Malarska 
Dla dzieci – warsztaty genealogiczne oraz warsztaty twórcze 
(szczegó�y na stronie internetowej Biblioteki w pó�niejszym terminie) 
29.06 (�roda) – bibliotekarze z Poznania z wizyt� w Wejherowie – 
spotkanie promuj�ce Bibliotek� oraz nasz region 
Do 10.06. – „Dekalog pla�owicza” - wystawa prac uczestników 
warsztatów w ramach projektu Urz�du Morskiego w Gdyni 
Od 14.06. – wystawa malarska Ewy Lisieckiej 

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. 
Szczegó�owe i aktualne informacje na stronie 

www.biblioteka.wejherowo.pl oraz 
http://www.facebook.com/BibliotekaWejherowo 

Proponowany kalendarz imprez Wejherowskiego Centrum Kultury 
w miesi�cu czerwcu 2011r. 

 
Data Wydarzenie 

01.06.2011r. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
Miejsce: Park im. Majkowskiego w Wejherowie 

03.06.2011r. 

Kino Objazdowe 
Projekcje filmów: 
Godz.: 8:30, 10:30,12:30:„Artur i Minimki  
3. Dwa �wiaty” 
Godz. 19:00                     „Bejbis” 
Miejsce: Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 

06-11.06.2011r. 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
Pokazy replik filmów festiwalowych 
Miejsce: Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 

08-10.06.2011r. 

PFF „Kino m�odego widza” –  
przedpo�udniowe projekcje filmowe: 
(08.06. godz. 9:00 „Prop i Berta”, godz 11:00  
„Mali hakerzy” 
09.06. godz. 9:00 „Czarne �ab�dzie”, godz. 11:00  
„Jab�ko i robak” 
10.06. godz. 9:00 „Opowie�� o dwóch komarach”,  
godz. 11:00 „Karla i Katrina”) 
Miejsce: Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie 

08.06.2011r. 
Wystawa malarska s�uchaczy  
wejherowskiego Uniwersytetu III Wieku 
Miejsce: kawiarnia ‘Insula’ w Wejherowie 

10.06.2011r. 
Wystawa poplenerowa Stowarzyszenia  
Plastyków PASJA 
Miejsce: Ratusz w Wejherowie 

12.06.2011r. Piknik Czerwcowy 
Miejsce: Amfiteatr miejski w Wejherowie 

17.06.2011r. XII Turniej Czarnej Ba�ki 
Miejsce: restauracja ‘Angelos’ w Wejherowie 

24.06.2011r. 

Wystawa fotografii Artura Wyszeckiego 
Miejsce: p�ot okalaj�cy plac budowy  
budynku Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie  
przy ul. Sobieskiego 255  

27.06.2011r. – 10.07 Warsztaty „Magia Ulicy” 
Miejsce: ul. Wa�owa w Wejherowie 



Wieści Choczewskie Nr 5 (135)  MAJ 2011 s. 15



Wieści ChoczewskieNr 5 (135)  MAJ 2011s. 16

Z ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACIZ ŻYCIA ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ BRACI
KARTKA Z KALENDARZA – WIOSNA  2011

IX WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE 
GDAŃSKIEJ CHORĄGWI ZHP 

Zielenią się drzewa, ślicznie rosną kwiatki, dźwięcznie 
ptaszek śpiewa, a 10 WLDH „Wilki” wybiera się na zawody 
pływackie w Gdańsku. Ok. godziny 9.00 wszyscy zgromadzeni 
przed budynkiem szkoły w Choczewie, pośpiesznymi ruchami nie 
mogąc się doczekać wrażeń, które nas czekają, zajęliśmy miejsca 
w autokarze. Pogoda nam sprzyjała, słonko świeciło, więc nie było 
powodów do zmartwień.

Kiedy już dotarliśmy do celu, dowiedzieliśmy się, że mamy 
trochę wolnego czasu, zatem nie marnując tak pięknego dnia, 
chętni wybraliśmy się na przechadzkę po Gdańsku.

W budynku szkolnym w Gdańsku znajdował się basen, który 
liczył 6 torów o średniej głębokości ok.170–180 m, a długości 
25m. Harcerze i harcerki miały o wiele dłuższy dystans do poko-
nania niż zuchy (25m.), bo aż 50 m. Do wyboru były trzy style: 

styl dowolny-kraul, styl grzbietowy oraz styl klasyczny-żabka. 
Na samym początku wystartowały zuchy, następnie harcerze, 
a potem drużyny starszo- harcerskie i instruktorzy.

Przeciwnicy – rywale byli bardzo zręczni i uzdolnieni, lecz 
i tak jesteśmy z siebie zadowoleni, gdyż praktycznie nikt z nas 
nie pływa regularnie, i nie jest tak wysportowany w tym kierunku 
jak „tubylcy”. Każdy dawał z siebie wszystko, aczkolwiek nie 
chodziło tu przede wszystkim o wygraną tylko o dobrą zabawę. 
Nasza drużyna zajęła VI miejsce w klasyfi kacji końcowej/na około 
20 drużyn/.

Z naszej szkoły pojechało na mistrzostwa ponad 40 uczniów: 
zuchy z dwóch gromad zuchowych oraz harcerze z dwóch drużyn 
harcerskich. Naszymi opiekunami byli: dh. Dorota i dh. Radek 
Grabińscy, dh. Tadeusz Huk oraz pan Wojtek Pażdzio i pan Wa-
cław Lipiec. Wyjazd był możliwy dzięki uprzejmości dyrektora 
ZS w Choczewie – Pana Andrzeja Sobonia, który zorganizował 
transport dla nas wszystkich. Dziękujemy!!!

  Czuwaj! Harcerka Arletta Poćwiardowska z 10 WLDH „Wilki”

„LIST W BUTELCE ”

Jeszcze w kwietniu 2011roku  w Ośrodku „Relaks” w Zwarto-
wie odbył  się biwak naszej gromady, podczas którego bawiliśmy 
się  w Dobre Duszki. 

Po przyjeździe do Zwartowa wraz z panią Wioletą Kesler i 
harcerzami /”WILKI”/ udaliśmy się na spacer po terenie ośrodka. 
Wybraliśmy drzewa, na które następnego dnia zawiesiliśmy budki 
dla ptaków, a później  pobawiliśmy się na placu zabaw. Następnie 
udaliśmy się do pałacu, gdzie harcerze przypomnieli nam Alfa-
bet Morse”a /tym razem nie nadawaliśmy za pomocą sygnałów 
świetlnych, ale pisaliśmy na kartkach/. Po nauce zjedliśmy kolację 
i wyruszyliśmy posadzić sadzonki drzewek - dębu i buka. Otrzy-
maliśmy wyjątkową sadzonkę dębu, wyhodowanego z poświęco-
nych wcześniej nasion od pana Rafała Skowronka z Nadleśnictwa 
w Choczewie. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że to będzie „DĄB 
10 WODNO - LADOWEJ GROMADY ZUCHOWEJ „ MALI 
KORSARZE”, POSADZONY NA 100-LECIE HARCERSTWA 
W POLSCE”. Posadziliśmy  jeszcze 5 sadzonek dębu oraz 7 
sadzonek buka na terenie ośrodka, które otrzymaliśmy dzięki 
uprzejmości leśniczego, p.Wita Witkowskiego. 

Po ciężkiej pracy - kopaniu ogromnych dołków pod drzewka, 
wróciliśmy do ośrodka. Ubrani w mundury zeszliśmy do piw-
nicy na kominek, na którym śpiewaliśmy zuchowe i harcerskie 
piosenki przy gitarze oraz bawiliśmy się pląsając. Po kominku 
druhna Dorota „dała” nam 15 minut na przygotowanie do ciszy 
nocnej, a szóstkowi wraz z druhną poszli na naradę. Ustalili służby 
wartownicze do 24.00 w nocy. Czekaliśmy z niecierpliwością, bo 
przecież prawie każdy marzy o ostatniej warcie. Warty odbywały 
się na terenie parku, przy stróżówce, wzdłuż pałacu oraz parkingu. 
Mieliśmy pilnować porządku oraz zgłosić niepokojące wydarze-

nia. Wymagały one dużo odwagi z naszej strony, ale były super!!! 
Druhna na dobranoc przeczytała nam jeszcze kilka legend oraz 
zagadek. Pełni wrażeń usnęliśmy, a wartownicy musieli bezsze-
lestnie budzić następnych. W sobotni poranek zjedliśmy śniadanie, 
spakowaliśmy nasze śpiwory i poszliśmy zakopać pod dębem 
LIST W BUTELCE dla przyszłych pokoleń -  naszych prawnuków. 
Napisaliśmy w nim kim jesteśmy, co robimy i poprosiliśmy, aby  
dbali o zwierzęta i rośliny, o naszą piękną  Ziemię ! Każdy z nas 
podpisał się pod tą prośbą, a niektórzy nawet zaszyfrowali swoje 
imię Alfabetem Morse”a. Potem zawiesiliśmy budki dla ptaków, 
wędrując od drzewa do drzewa z ogromną drabiną. Biwak był 
bardzo udany !!!

Dziękujemy p. Wiolecie Kesler za pomoc w zorganizowaniu 
biwaku, p. Rafałowi i p. Witowi za sadzonki drzewek, a dyrekcji 
Ośrodka „Relaks” za gościnę !

 Zuchy z 10 WLGZ  „Mali Korsarze”
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„MÓJ ŚLAD NA ZIEMI”

W dniach 8–9.04.2011r 10 Wodno-Lądowa Drużyna Harcer-
ska,, Wilki” pojechała na biwak w Dębinie, zorganizowany przez 
pana Rafała Skowronka, który nie pozwolił nam się nudzić.

Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO ROKU LASÓW, w so-
botę w od godziny 10.00 do godziny 15.00 sadziliśmy drzewa/
posadziliśmy prawie 1000 szt./. Zmęczeni ciężką pracą powróci-
liśmy do obozowiska. Tam zjedliśmy obiad – żurek, grochówkę 

Ó Ś

„MOJA MORSKA EUROPA”

Zuchy i harcerze z  Choczewa przystąpili do ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego,  organizowanego przez Ligę Morską i 
Rzeczną oraz Urząd Morski w Gdyni pt. „Moja Morska Europa”. 
Termin nadsyłania prac upłynął 26.04.2011r. Z naszej drużyny /10 
WLDH „WILKI”/  oraz gromady /10 WLGZ „Mali Kosarze”/ 
zakwalifi kowało się  dwanaście  prac : Agaty Knapińskiej, Pawła 
Woźniaka, Zosi Woźniak, Zuzi Szulc, Patrycji Krzeptowskiej, 
Julii Figuły, Kasi i Mateusza Kesler, Franka Grabińskiego, Igora 
i Oskara Gawryszewskich oraz Dominiki Krzysztofi ak. 

Nagrodzone w konkursie prace zostaną wystawione podczas 
Europejskiego Dnia Morza w dniach 18 -22 maja 2011 w Filhar-
monii Bałtyckiej na Ołowiance. Trzymamy za Was kciuki. 

drużynowi

i pieczoną kiełbaskę, a następnie pełni nowych sił wybiegliśmy 
na dwór by trochę „pobrykać”. 

Pod wieczór przyszedł do nas p. Rafał i przedstawił prezen-
tację multimedialną „BUBOBORY” – o sowach. Nauczyliśmy 
się rozpoznawać je po wydawanych głosach i wyglądzie. Następ-
nie napisaliśmy test sprawdzający nabyte wiadomości. Pierwsze 
miejsce zajęła grupa chłopaków: Artur Grabiński, Szymon Borow-
ski i Paweł Wożniak. Po kolacji po raz kolejny poszliśmy do lasu, 
ale tym razem w celu liczenia sów. Podzieleni zostaliśmy na trzy 
grupy „nasłuchowe”. Sów było mnóstwo: puszczyków aż 14, 
włochatka – 1, sóweczki – 2, pójdźka – 1 i 1 puchacz. Bawiliśmy 
się przy tym super! Do późnej nocy piekliśmy w kominku kiełbasę 
i śpiewaliśmy piosenki przy dźwięku gitary. Uważam ten biwak 
jak najbardziej za udany;)

Serdecznie dziękujemy Panu Rafałowi Skowronek za wspa-
niały biwak, a Nadmorskiemu Kołu Łowieckiemu za użyczenie 
nam domku myśliwskiego na czas biwaku.

Pionierka Julia Blok
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TAŃCZ Z NAMI

12 maja odbył się w naszym przedszkolu Przegląd Umie-
jętności Tanecznych Przedszkolaków pod hasłem TAŃCZ 
Z NAMI. Celem spotkania była integracja dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, dzielenie się umiejętnościami tanecznymi oraz 
poznanie i prezentacja różnego rodzaju tańców. Poziom wystę-
pów był bardzo wysoki, panie wychowawczynie przygotowały 
dzieci tak, że oglądaliśmy popisy małych tancerzy z ogromnym 
zainteresowaniem.

W przeglądzie, oprócz organizatorów uczestniczyły dzieci 
z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie 
i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wierz-
chucinie.

Przedszkolaki z Choczewa przygotowane przez panią Iwonę 
Chadrysiak zaprezentowały taniec sportowy z pomponami i taniec 
ludowy – kazaczok, grupa najmłodsza zatańczyła taniec ze wstąż-
kami. Dzieci z Brzeźna, przygotowane przez panią Agatę Wojcie-
chowską pokazały taniec nowoczesny z kolorowymi wstążkami. 
Przedszkolaki z Wierzchucina pod okiem pani Izabeli Szur i pani 
Elżbiety Behmke – Styn pięknie prezentowały się w przebraniach 
czarownic i kotów oraz zatańczyły poleczkę.

Podsumowaniem występów tanecznych były nagrody dla każ-
dej grupy ufundowane przez Samorządowe Przedszkole w Cho-
czewie oraz poczęstunek i niespodzianka – zabawa z iluzjonistą. 
Dzieci bawiły się i oglądały przedstawienie jak zaczarowane, 
za uczestnictwo w zabawie zostały obdarowane słodkościami. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z możliwości udziału w tego 
rodzaju przeglądzie.

Wychowawcy

LEKCJA PRZYRODY

Przedszkolaki odkrywały tajniki dzikiej przyrody podczas 
lekcji na żywo. Doświadczeni hodowcy wprowadzili dzieci w 
świat zwierząt egzotycznych - m. in. kameleonów, ptaszników. 
Dzieci z fascynacją słuchały ciekawostek, trzymały na dłoniach 
patyczaki, krocionogi, karmiły kameleony. Z zainteresowaniem 
oglądały różne pajęczaki i szukały wśród roślin zakamufl owanych 
liścieni. 

Wychowawcy

SAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIESAMORZĄDOWE  PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO – I SPOTKANIE

Dnia 16 kwietnia w Pucku rozpoczął się kurs na patent żeglarza jachtowego. Zapisało się na niego 17 osób, w tym 7 „Wilków”: 
Julia Blok, Iga Witkowska, Arletta Poćwiardowska, Agata Knapińska, Szymon Borowski, Paweł Woźniak, Szymon Wejer/dodatkowo 
pływa z nami i pracuje w HOM-ie Artur Grabiński/.

Kiedy rano stawiliśmy się w HOM-ie i zostawiliśmy rzeczy w barakach, druh Andrew zaprowadził nas na stołówkę. Tam podzielił 
nas na grupy (wachty), w jakich będziemy pływać. Później odbył się wykład z budowy jachtu. Druh Bogdan Klauza – prowadzący 
zabrał nas na „spacer” po terenie HOM-u i pokazał nam różne typy jachtów. Zapowiedział też, że kiedy następnym razem się spotkamy 
spyta nas z wiadomości na ten temat. Potem zaczęliśmy odpracowywać wypożyczenie łódek. Cztery godziny grabiliśmy plażę, oczysz-
czając ją z kamieni, które mogłyby uszkodzić jachty, zamiataliśmy i odkopywaliśmy keję, przynosiliśmy części jachtów np. bomy, 
groty, foki. Chłopcy przywieźli pucki. Urobiliśmy się przy tym po łokcie, ale było warto. Kiedy po skończonej pracy udaliśmy się 
do stołówki czekała tam na nas ciepła pizza, którą dla nas zamówili druhowie. Po skonsumowaniu obiadu mieliśmy piętnaście minut 
przerwy. Druh Andrew wcześniej „skoczył” do sklepu i kupił masę pysznych ciastek, więc przerwę uważamy za wspaniałą.; -) Potem 
nie zostało już nic innego jak tylko zmontować jachty i wypłynąć! Każda wachta miała swojego opiekuna; do wyboru: dh. Tomek, 
dh. Andrzej, Rafał i Agata. Pogoda nam sprzyjała.

Żeglowaliśmy przez cztery godziny. Przy okazji nauczyliśmy się nowych rzeczy, a niektórzy tylko je sobie przypomnieli. Kiedy 
wróciliśmy na stały ląd byliśmy mokrzy i zmarznięci, ale naprawdę było warto!!!: -D

Świetnie się bawiliśmy i ze zniecierpliwieniem czekamy na dalsze zajęcia!
Pionierka Agata Knapińska
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIEZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
CZAS SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW

Jak co roku w kwietniu uczniowie szkoły podstawowej przy-
stąpili do sprawdzianu szóstoklasisty, a uczniowie klas trzecich 
gimnazjum – do egzaminu zewnętrznego. Takie badania nie 
tylko sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów na poszcze-
gólnych etapach, ale również są warunkiem ukończenia szkoły 
podstawowej i gimnazjum. W tym roku szkolnym przystąpiło 
44 szóstoklasistów. 5 kwietnia musieli rozwiązać 26 zadań, które 
sprawdzały w zakresie wiedzy polonistycznej, umiejętność czy-
tania ze zrozumieniem oraz umiejętność opisywania i formuło-
wania zaproszenia. Wiedzę matematyczną sprawdzało 12 zadań 
(otwartych i zamkniętych). Natomiast do egzaminu gimnazjalnego 
przystąpiło 76 uczniów klas trzecich. 12 kwietnia młodzież zma-
gała się z zadaniami. Z zakresu przedmiotów humanistycznych 
(j. polski, historia, sztuka). 13 kwietnia test sprawdzał wiedzę 
matematyczno-przyrodniczą (matematyka, chemia, fi zyka, bio-
logia, geografi a). A trzeciego dnia uczniowie weryfi kowali swoją 
wiedzę i umiejętności z zakresu języka niemieckiego. W tym roku 
szkolnym gimnazjaliści w całej Polsce po raz ostatni byli egza-
minowani w takiej formie. W związku z wprowadzeniem nowej 
podstawy programowej od przyszłego roku szkolnego czekają nas 
zmiany dotyczące egzaminu.

Podobnie jak w klasach starszych 31 marca uczniowie klas 
trzecich SP przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trze-
cioklasisty (OPERON), a 17 maja do Ogólnopolskiego Badania 
Umiejętności Trzecioklasistów, przygotowanego po raz pierwszy 
w tym roku przez CKE.

Dzięki uczestnictwu w tych badaniach dzieci oswajają się 
z formą testów, z którymi spotkają się w przyszłości. Poza tym 
podsumowują trzyletni okres pracy w klasach młodszych.

MISTRZ ORTOGRAFII

22 marca 2011r. w Szkole Podstawowej w Choczewie został 
zorganizowany Konkurs Ortografi czny „Z ortografi ą za pan brat”. 
Konkursy ortografi czne odbywają się w naszej szkole od wielu lat. 
Ich głównym celem jest propagowanie kultury języka polskiego, 
szerzenie wśród młodzieży nawyków pracy nad poprawnością 
ortografi czną oraz wdrażanie do systematycznej pracy ze słow-
nikiem.

Tegoroczny konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy 
obejmował wszystkich uczniów klas 4–6, którzy pisali dyktando. 
W wyniku eliminacji wyłoniono czternaście najlepszych osób 
reprezentujących swoje klasy. Dyktando fi nałowe miało tytuł: 
„Chytry hrabia Hipolit”. Z radością informujemy, że po raz 
pierwszy od kilku lat okazało się nie tak bardzo trudne. Finaliści 
zaprezentowali naprawdę wysoki poziom znajomości ortografi i.

Tytuł Mistrza ortografi i zdobył Artur Parcelewski – uczeń 
klasy 4 a. Zwycięzca zrobił tylko jeden błąd ortografi czny. Drugie 
miejsce zajął Kacper Bąk z klasy 6 a, trzecie miejsce przypadło 
w udziale Darii Spychalskiej z klasy 5 b. Wyróżnienie otrzymała 
Katarzyna Żuk z klasy 6 b.

Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe 
i mnóstwo słodyczy. Każdy uczestnik dyktanda konkursowego 
na osłodę otrzymał czekoladę. Było to możliwe dzięki hojności 
sponsorów: Państwu Dmochowskim (Restauracja „Ewa Za-
prasza”), Państwu Dawidowskim (Sklep „Wodnik”) oraz Pani 
Katarzynie Wrońskiej.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 Organizatorki konkursu
 Marzena Szypulska i Anna Natoniewska – Styn

KONKURS EKONOMICZNY
 Dnia 19.04.2011r. w Szkole Podstawowej w Choczewie 

odbył się konkurs ekonomiczny zorganizowany i przeprowadzony 
przez Szkolne Koło Oszczędności. Wzięli w nim udział chętni 
uczniowie z klas IV – VI.

Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy ekonomicz-
nej i bankowej wśród uczniów szkoły podstawowej, doskonalenie 
umiejętności wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w życiu, 
rozwijanie słownictwa, doskonalenie umiejętności dokonywa-
nia obliczeń pieniężnych. Konkurs składał się z dwóch etapów. 
Do ścisłego fi nału zakwalifi kowało się dziesięcioro uczniów. 
Po podsumowaniu punktacji Komisja wyłoniła zwycięzców.

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy IV a Kinga Panke, 
drugie miejsce Daria Spychalska z klasy V b. Trzecie miejsce 
wywalczyła Nina Kimilu z klasy IV b.

Podczas apelu Pani Dyrektor Joanna Dzięgielewska wręczyła 
zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody pocieszenia. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy wszystkich do udziału za rok w następnym konkursie 
ekonomicznym.

  M. Szypulska i A. Natoniewska- Styn
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PRZEDSTAWIENIE PASYJNE

W dniu 20 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół w Choczewie od-
była się inscenizacja pasyjna zatytułowana „Oto jestem z Wami”. 
Scenariusz tego przedstawienia opracował

Ks. Ireneusz Smoliński, scenografi ą zajęła się p. Beata Stodol-
na, a przygotowaniem chóru szkolnego p. Katarzyna Sychowska 
i p. Mateusz Radziejewski. Aktorami do poszczególnych scen 
przedstawienia byli uczniowie z różnych klas gimnazjalnych. 
Pasja w wykonaniu uczniów szkoły była niezapomnianym prze-
życiem.

W poszczególnych odsłonach scen tematycznych, zostało 
opisane życie człowieka w kontekście prawd ewangelicznych. 
Obecność Chrystusa w każdej scenie dawała szczególny wyraz 
opieki Bożej nad każdym człowiekiem w różnych sytuacjach Jego 
życia. Mogliśmy się dobrze przyjrzeć scenie skazania Pana Jezusa 
na śmierć, trudnościom życia w obozie koncentracyjnym i po-
świecenia życia przez św. Maksymiliana Kolbe, życiu człowieka 
w obliczu śmierci, perypetiom rodzinnym, gdy mamy do czynienia 
z rodziną, w której dominuje rola ojca nadużywającego alkoholu. 
Całość ujęta w ramach męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa ukazała, że codzienność życia człowieka nie jest Bogu 
obojętna, a wręcz przeciwnie, bardziej przytula nas jako dzieci 
Boga do serca Tego, który oddał za nas życie na Krzyżu.
     ks. I. Smoliński

DORADZTWO ZAWODOWE GIMNAZJALISTÓW !

W ramach zajęć doradztwa zawodowego, w marcu i kwietniu 
br. uczniowie klas III gimnazjum wraz z opiekunami: p. Iwoną 
Ratajczak, p. Katarzyną Nyugen, p. Martą Cisowską odwiedzili 
kilka szkół ponadgimnazjalnych w Wejherowie: Zespół Szkół nr 
3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego przy ul. Dworcowej 5, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Jana III Sobie-
skiego 344, II Liceum Ogólnokształcące nr 2 na oś. Kaszubskim 
27 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Strzeleckiej 
9. Podczas spotkań w w/w szkołach nasi uczniowie mieli okazję 
obejrzeć interesujące prezentacje na temat możliwości dalszej 
nauki i profi li kształcenia. Otrzymali profesjonalne materiały 
reklamowe poszczególnych szkół, mogli też porozmawiać 
w życzliwej atmosferze z uczniami i nauczycielami. Na terenie 
szkoły zorganizowano ponadto spotkanie z przedstawicielami 
Zespołu Szkół Budowlanych w Lęborku oraz zajęcia warszta-
towe pod hasłem… „Wybór drogi życiowej”, prowadzone przez 
doradców zawodowych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 
w Wejherowie: p. Barbarę Derezinską i p. Agnieszkę Pawłowską. 
Wiedza, jaką nasi gimnazjaliści nabyli w zakresie oferty eduka-
cyjnej powyższych szkół oraz ich wymagań, ułatwi im świadome 
zaplanowanie swojej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz skłoni 
do refl eksji nad swoimi możliwościami, zainteresowaniami i pre-
dyspozycjami zawodowymi.

Iwona Ratajczak

„LEŚNY PUCHAR” W KOSTKOWIE !

W dn. 12.05.br. uczniowie klasy V a Szkoły Podstawowej: Mateusz Kesler, Daria Spychalska, Bartosz Domarus, Alicja Fidurska 
i klasy I c Gimnazjum w Choczewie: Alicja Kaleta, Malwina Wypych, Kornelia Stankowska wraz z opiekunem p. Iwoną Ratajczak, 
wzięli udział w zorganizowanej przez Nadleśnictwo Choczewo – VIII edycji Konkursu o „Leśny Puchar”, który odbył się w ramach 
obchodów „Dnia Ziemi” w Zespole Szkół w Kostkowie. Do udziału w konkursie zgłosiło się 6 szkół podstawowych i 4 gimnazja. 
Rywalizację szkół podstawowych wygrała Krokowa, przed Wierzchucinem i Ciekocinem, natomiast wśród gimnazjalistów triumfo-
wały Łęczyce, przed Kostkowem i… Choczewem !

Iwona Ratajczak

UDZIAŁ GIMNAZJUM CHOCZEWO W POWIATOWY M TURNIEJU BRD

28 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Słoneczna aura towarzyszyła zmaganiom rowerzystów podczas fi nału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. W piątkowe przedpołudnie 28.04, na starcie stanęło 9 zespołów ze szkół podstawowych oraz 9 zespołów 
ze szkół gimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Uczniowie rywalizowali o prawo startu w fi nale wojewódzkim.

Jak co roku rywalizacja przebiegała w czterech konkurencjach: rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego, jazda 
po sprawnościowym torze przeszkód, jazda w miasteczku komunikacyjnym i udzielanie pierwszej pomocy.

Od początku prym wiodła drużyna ze szkoły podstawowej nr 6 z Rumi i w efekcie zwyciężyła. W kategorii szkół gimnazjalnych 
pierwszą lokatę zajęło Gimnazjum z Luzina.

Szkołę Podstawową z Choczewa reprezentowali: KRZYSZTOF OBRZUT, KACPER BĄK, SZYMON JOACHIMIAK. Gimnazjum 
Choczewo reprezentowali: TOMASZ WOŹNIAK, KRZYSZTOF WROŃSKI, PAULINA LADEMANN. Uczniowie tym razem nie 
zajęli czołowych miejsc. Komisję Sędziowską stanowili policjanci z terenu Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Klasyfi kacja turnieju przedstawia się następująco. Szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi, 2. Szkoła Podsta-
wowa w Szemudzie, 3. Szkoła Podstawowa w Pobłociu. Szkoły gimnazjalne: 1. Gimnazjum w Luzinie, 2. Gimnazjum w Szemudzie, 
3. Gimnazjum nr 2 w Strzepczu.

Dla zwycięskich drużyn Starosta Wejherowski ufundował puchary, które wręczył Wicestarosta Jan Domański.
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WIELKANOCNA LOTERIA FANTOWA

Dnia 18 kwietnia 2011 r. Szkolna Kasa Oszczędności 
działająca w Szkole Podstawowej w Choczewie zorganizowała 
WIELKANOCNĄ LOTERIĘ FANTOWĄ.

Fanty pozyskaliśmy od sponsorów i banku PKO BP. Każdy 
los wygrywał. Pozyskane pieniążki umożliwiły nam przeprowa-
dzenie konkursów organizowanych przez SKO i zakup nagród.

Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom p. Aldonie 
Polesa i p. Monice Osak, które pomogły nam w organizacji 
i przeprowadzeniu loterii. 

M. Szypulska i A. Natoniewska- Styn

KOPCIUSZEK NA DZIEŃ TEATRU

14.04.2011r. koło teatralne SP w Choczewie, pracujące pod 
opieką pani Marzeny Szypulskiej i pani Anny Natoniewskiej – 
Styn, uczciło Dzień Teatru, który obchodzimy 26 marca, przed-
stawieniem pt. „Kopciuszek”.

Wystawiliśmy tę sztukę trzy razy jednego dnia. Był to więc 
duży wysiłek. Znaną każdemu historię o dwóch siostrach, złej 
macosze i biednej sierocie pokazaliśmy w sposób niecodzienny, 
gdyż mówiliśmy wierszem. Mimo tej małej trudności dostaliśmy 
wielkie brawa, a nasz występ został przyjęty bardzo ciepło. Oprócz 
uczniów szkoły podstawowej oglądały nas też dzieci z zerówek 
i przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola. Wszyscy zachwy-
cali się naszymi pięknymi, bogatymi kostiumami. Dziewczynki 
wzdychały widząc balową suknię Kopciuszka. Duża nagrodą była 
dla nas cisza panująca podczas występów.

Po przedstawieniu dzieci mówiły, że mogłyby je obejrzeć 
jeszcze kilka razy. Bardzo nas cieszy fakt, że nasze koleżanki 
i koledzy lubią teatr.

Członkowie koła teatralnego SP

,,PIJ, JEDZ, CHRUP NA ZDROWIE!’’  

W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do ogólnopol-
skiego programu edukacyjnego dla klas I-III szkół podstawowych,, 
5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program ten był kolejną 
inicjatywą kształtowania od najmłodszych lat świadomości i wła-
ściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym 
spożywaniu warzyw i owoców. Przez cały ten okres, trzy razy 
w tygodniu nasi uczniowie otrzymywali warzywa, owoce i soki, 
a także brali udział w zajęciach edukacyjnych promujących 
zdrowe nawyki.

30 kwietnia br. odbył się w naszej szkole miniquiz z wiedzy 
o zdrowym odżywianiu, który ukazał nam wzrost świadomości 
dzieci na temat zdrowego odżywiania się, z czego ogromnie się 
cieszymy i gratulujemy!

Ewa Domarus

TEATR „KURTYNA” ZNÓW W CHOCZEWIE !

W dn. 16.05.br, już po raz kolejny odwiedził naszą szkołę 
Teatr „Kurtyna” z Krakowa, specjalizujący się w przygotowywa-
niu przedstawień edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Pierwsze 
przedstawienie zostało przygotowane z myślą o dzieciach z klas 
1–3 szkoły podstawowej. Opowiadało ono o rozterkach małej 
Agatki, która dokonuje ważnych wyborów. Poruszony został też 
problem bezpieczeństwa dzieci przebywających poza domem. 
Zwrócono szczególną uwagę na to, by nie zawierać przypadko-
wych znajomości, uważać na nieznajomych i nie ulegać ich namo-
wom. W drugiej części przedstawienia zasygnalizowano problem 
naszego zdrowia, właściwego odżywiania się i regularnych wizyt 
u lekarza. Przypomniano też najważniejsze numery telefonów 
alarmowych: 112, 997, 998, 999. Ostatnia część spektaklu miała 
wyrobić w dzieciach poczucie odpowiedzialności i uczciwości 
w przypadku, gdy rodzice poproszą je o wykonanie jakiejś czyn-
ności, np. zrobienie zakupów.

Kolejny spektakl… „Droga bez powrotu”, został przygotowa-
ny z myślą o gimnazjalistach. Opowiadał o losach chłopaka uza-
leżnionego od narkotyków, pochodzącego z tzw. „dobrego domu”, 
gdzie niczego nigdy nie brakowało, oprócz miłości i zrozumienia. 
Rodzice głównego bohatera tak naprawdę zwrócili uwagę na jego 
problemy dopiero wówczas, gdy z powodu nadużywania środków 
odurzających znalazł się w szpitalu. Przedstawienie to miało 
przestrzec młodych ludzi przed wstąpieniem na drogę uzależnień, 
która może okazać się tytułową… drogą bez powrotu.

Iwona Ratajczak
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ŚWIĘTO SZKOŁY

9 maja był dniem wyjątkowym, ponieważ nasza szkoła ob-
chodziła swoje „imieniny”. Wśród zaproszonych gości byli Wójt 
Gminy Choczewo p. Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady 
Gminy p. Krzysztof Łasiński, Kierownik Urzędu Morskiego 
w Lubiatowie p. Wacław Lipiec oraz Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum.

Na początku pan dyrektor przywitał gości i wygłosił słowo 
wstępne w związku z obchodzoną uroczystością. Następnie ze-
brani obejrzeli fi lm w wykonaniu uczniów kółka europejskiego 
przygotowanych pod kierunkiem p. Henryki Soboń, Eweliny 
Reschke, Agnieszki Dettlaff. Aktorzy starali się w zabawny 
sposób przedstawić wizytę zagranicznych gości w gminie „ 
Choczewita”.

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM ?

W dn. 11.05.br. uczniowie klas I A i IB gimnazjum wraz 
z opiekunami p. Iwona Ratajczak, p. Henryką Soboń i p. Katarzyna 
Sychowską, udali się do Poradni Psychologiczno–Pedagogicz-
nej w Wejherowie na zajęcia warsztatowe pt. „Jak radzić sobie 
ze stresem”. Warsztaty przeprowadziły: p. Agnieszka Pawłow-
ska i p. Barbara Tessar–Staszkiewicz. W drodze powrotnej nasi 
gimnazjaliści odwiedzili także groby w Piaśnicy, gdzie złożyli 
kwiaty i znicze.

MAGIK W SZKOLE !

W dn. 15.05.br szkołę w Choczewie odwiedził zespół „Duo 
Paulo” z Pruszcza Gdańskiego, wicemistrzowie Międzynarodowe-
go Festiwalu Iluzji. W spotkaniu brały udział dzieci z klas I, II i III 
szkoły podstawowej. Zespół „ Duo Paulo” zaprezentował ciekawy, 
a zarazem zabawny program artystyczny, wprowadzający młodego 
widza w świat iluzji. Dzieci bawiły się świetnie: tańczyły, śpiewały 
i z ogromnym zaciekawieniem obserwowały pokaz iluzjonisty. 
Uczniowie chętnie uczestniczyli w wielu magicznych sztuczkach, 
a najbardziej aktywni zostali nagrodzeni słodyczami. Występ był 
bardzo interesujący i nagrodzony gromkimi brawami. Spotkanie 
z iluzjonistą zostało zorganizowane przez Radę Rodziców szkoły 
podstawowej, za które serdecznie dziękujemy.

W dalszej części uroczystości dokonano podsumowania szkolnego konkursu plastycznego „Wieża Babel”. Oceny wspaniałych 
budowli dokonała komisja składająca się z 10 osób, a nagrody ufundowała dyrekcja szkoły oraz kółko europejskie.

Następnie przedstawiono prezentację multimedialną z wizyty uczniów naszej szkoły w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Dzień ten był okazją do złożenia podziękowań Dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie za współpracę ze Związkiem Harcerstwa 

Polskiego. Phm. Dorota Bianga- Grabińska wraz z przedstawicielami drużyny zuchowej i harcerskiej wręczyła dyrektorowi p. An-
drzejowi Soboń Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.

Na zakończenie wystąpił wójt p. W. Gębka oraz przewodniczący rady p. Krzysztof Łasiński.
 
 Henryka Soboń



Wieści Choczewskie Nr 5 (135)  MAJ 2011 s. 23

FESTYN RODZINNY 2011 R.

Dnia 07.05.20011r. już po raz drugi został zorganizowany 
Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Choczewie. Organizatorem 
byli członkowie Rady Rodziców oraz nauczyciele z Zespołu Szkół 
w Choczewie. W tym roku przyświecał nam cel zbiórki pieniędzy 
na stroje dla chóru szkolnego oraz pomoce edukacyjne.

Dzięki współpracy rodziców z nauczycielami zebrano 1.156 
złotych i 36 groszy. W tym miejscu pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy nas wsparli. Po raz kolejny rodzice udowod-
nili, że są chętni do pomocy i wspólnymi siłami potrafi ą dokonać 
wielkich rzeczy.

Festyn rozpoczął mecz piłki siatkowej, który sędziowała p. 
T.Waloch. Zagrali rodzice kontra uczniowie. Mimo wyrównanej 
rywalizacji, doświadczenie i opanowanie rodziców doprowadziło 
do zwycięstwa.

Następnie w rytm przebojów Krzysztofa Krawczyka, uczen-
nice ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały stroje z lat 70-tych 
wykonane przez rodziców.. Oprawą muzyczną zajął się Paweł 
Langa, a makijażem i fryzurami zajęły się p. A. Fusowska, p.W. 
Kowalska i p. A. Szeliga. Szalone lata siedemdziesiąte pełne 
kwiatów wprowadziły uczestników festynu w nastrój zadumy. 
U wielu widzów można było zauważyć kręcącą się w oku łezkę, 
którą wywołały wspomnienia z minionych lat. Po pokazie mody 
swoje umiejętności zaprezentowały dziewczęta z kółka tanecz-
nego pod czujnym okiem p. N. Kowalewskiej-Jażdżewskiej. 
Wystąpiły w dwóch grupach wiekowych i wzbudziły wiele po-
zytywnych emocji.

Całość festynu, szczególnie najmłodszym, uatrakcyjniła 
trampolina, przy której nieoceniona była pomoc p. W. Wypych 
i p. W. Lipiec. Również loteria poprowadzona przez p. S. Leśnik – 
Oleszek dała nam wiele emocji, gdzie każdy pełny los zaskakiwał 
wspaniałą niespodzianką.

Festyn Rodzinny nie byłby tak atrakcyjny bez konkuren-
cji dla rodzin. Rodzice z dziećmi zmierzyli się w konkurencji 
„Familiada”, poprowadzonej przez p. A. Tulikowską. Pytania 
dotyczące min. znanej miejscowości naszej gminy, najdłuższej 
ulicy w Choczewie czy ulubionego programu rozrywkowego 
nie sprawiły żadnych trudności. Radości przysporzyła zabawa 
w „Skojarzenia”, przygotowana przez p. T. Waloch. Rodzice dwo-
jąc się i trojąc, za pomocą gestów i opisów próbowali przekazać 
swoim pociechom hasła do odgadnięcia. Każdy z uczestników 
otrzymał nagrody pocieszenia.

Główną atrakcją festynu był Finał II Edycji Szkolnego Kon-
kursu MAM TALENT. Do konkursu przystąpiło11 osób w dwóch 
kategoriach wiekowych. W pierwszej zaprezentowali się ucznio-
wie klas I-V SP: Jakub Szwok, Zofi a Siuta, Klaudia Tilak, Julita 
Tarent, Bożena Formela. Zwycięzcę wyłoniła widownia. Fina-
listką została JULITA TARENT a wyróżniona została Zosia 
Siuta. W drugiej kategorii wiekowej klasy VI SP oraz I-III Gim 
udział wzięli: Aleksandra Łasińska, Karolina Wyszecka, Paulina 
Woźniak, Alicja Kaleta, Klaudia Kropidłowska, Agnieszka Bie-
lecka. Decyzją widowni zwyciężyły Paulina Woźniak i Alicja 
Kaleta, które pokazały swój taniec. Głosy widowni policzyła 
komisja w składzie: p. T. Waloch, p. A. Tulikowska, p. E. Re-
schke, p. A. Moskalczyk i p. S. Leśnik – Oleszek. Oczekiwanie 
na werdykt umilił występ szkolnego chóru, którym dyrygowała 

LEKCJA ŻYWEJ PRZYRODY

15.04. i 05.05.2011 gościliśmy w naszej szkole p. Jarosława Rejmera z Torunia, hodowcę zwierząt tropikalnych.
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w lekcji „żywej przyrody”, w czasie której poznawali tryb i warunki życia groźnych 

ptaszników, barwnych kameleonów, straszyków, kolorowych gekonów, karaczanów i wielu innych zwierząt.
Prowadzący zajęcia w interesujący sposób przedstawiali zwierzęta i ciekawostki o ich życiu. Najważniejsze było jednak oglądanie 

zwierząt na żywo.

p. K. Sychowska przy akompaniamencie p. M. Radziejewskiego. 
Dziewczęta zachwyciły nas swoim śpiewem. Repertuar stanowiły 
znane i lubiane utwory.

Podczas festynu prowadzono kawiarenkę, w której każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Dzięki pomysłowości rodziców 
oprócz pysznego ciasta, pączków, tostów, swojskiego chleba 
ze smalcem i ogórkiem w tym roku w menu zagościły: krokiety, 
pierogi, żurek, wafl e, jeżyki, mufi nki. Nad sprawną obsługą czu-
wały: p. G. Łasińska, p. M. Wyszecka i p. D. Wojda.

W ramach podziękowania uczennice naszej szkoły wręczyły 
wszystkim obecnym rodzicom – przepiękne róże wykonane przez 
p. E. Reschke.

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji Festynu Rodzinnego: Dyrekcji Zespołu Szkół w Cho-
czewie, p. R.D.Nowickim – Piekarnia z Godętowa, Przetwórni 
warzyw „Lemonka” Strzelno, Piekarni „Staropolska” Brzeźno 
Lęborskie, p. Laskowskim – Restauracja „Pestka” z Choczewa, 
p. K. Strycharczyk -Salon Fryzjerski „Karolina” z Choczewa, 
p. A. Jędruch – Studio Beauty z Choczewa, p. A. Majtacz z Chocze-
wa, p. A. Gawryszewskiej, p. G. Kramek, p. W. Kesler, p. R. War-
gowskiej, p. G.K. Łasińskim, p. S. Leśnik – Oleszek, p. M. 
Wyszeckiej, p. T. Lademann, p. T. Lekner, p. E. Leśnik – Siuta, 
p. A. Szeliga, p. A. Fusowskiej, p. W. Kowalskiej, p. A. Leśnik, 
p. M. Mrulewicz, p. D. Wojda, p. W. Wypych, p. W. Knapińskie-
mu, p. W. Lipiec

Organizatorzy.
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OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY CHOCZEWO W TENISIE STOŁOWYM

W niedzielę 8 maja w nasze gminie mieliśmy małe święto sportowe. Były to OTWARTE MI-
STRZOSTWA GMINY CHOCZEWO W TENISIE STOŁOWYM. Miejscem spotkania była gminna 
hala sportowa przy Zespole Szkół w Choczewie. Frekwencja dopisała, gdyż przybyło 70 zawodników 
i zawodniczek. Oprócz mieszkańców naszej gminy gościliśmy zawodników z Lęborka, Wierzchucina, 
Żarnowca oraz jednego zawodnika z Niemiec. Turniej rozpoczął się o godz. 1000. Rozgrywki tenisa 
stołowego przeplatane były konkurencjami zręcznościowymi z piłki nożnej i koszykowej. Każdy więc 
mógł sprawdzać się w różnych dyscyplinach sportowych. W rywalizacji brał udział również nasz Wójt, 
który z wielką frajdą uczestniczył we wszystkich konkurencjach. Na zakończenie turnieju dyplomy, 
medale oraz nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 2500 zł wyręczyli Wójt Pan Wiesław Gębka, 
Przewodniczący RG Pan Krzysztof Łasiński i Prezes SDDMGC Pan Jarosław Pellowski. Głównym 
sponsorem nagród była Elektrownia Wiatrowa Gniewino, Państwo A. J. Pellowscy oraz UKS „GOL” 
Choczewo. Natomiast słodki poczęstunek i napoje zapewniło Państwo M. E. Langa (sklep „MELAN”). 
Podziękowania należą się organizatorom, bez których ta impreza nie odbyłaby się: Prezesowi UKS „GOL” Panu Henrykowi Rynko 
(sędziemu głównemu), Zastępcy Prezesa SDDMGC Pani Annie Pellowskiej (sekretarz zawodów), uczniom ZS w Choczewie (sędziom 
stolikowym) oraz Pani Zuzannie Wiącek.

Wyniki końcowe:
Tenis stołowy – kobiety: 1.SoniaTokarska 2.Patrycja Chyrzyńska 3.Ewelina 

Fryc 4.Małgorzata Grabowska
Tenis stołowy –chłopcy do 13 lat: 1.Szymon Joachimiak 2. Tomasz Joachimiak 

3.Oskar Cielecki 4.Jakub Lessnau 5.Maksymilian Milewicz
Tenis stołowy –chłopcy 13–18 lat: 1.Tomasz Figuła 2.Szymon Styn 3.Patryk 

Laddach 4.Mateusz Sawicz 5.Dawid Drzeżdżon 6.Szymon Fryc
Tenis stołowy –mężczyźni: 1.Maciej Krzekotowski 2. Jarosław Krzekotowski 3.Mieczysław Frank 4.Marek Szmukała
Koszykówka rzuty osobiste: 1. Mateusz Sawicz 2.Tomasz Kiliński 3.Jarosław Pellowski 4.Patryk Laddach 5.Michał Sadurski
Koszykówka rzuty za 3 pkt: 1. Mateusz Sawicz 2.Patryk Laddach 3.Szymon Joachimiak 4.Tomasz Kowalczyk 5.Jan Zabłotni
Piłka nożna strzał do celu: 1. Tomasz Figuła 2.Jan Zabłotni 3.Patryk Laddach 4.Dariusz Okoń 5.Szymon Styn

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNEJ SEKCJI TENISA STOŁOWEGO

Uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie zakończyli cykl rozgrywek Grand Prix Rumi 2010/2011 w tenisie stołowym. Od listo-
pada 2010 do maja 2011 tenisiści naszej szkoły brali udział w cyklu siedmiu turniejów, w którym uczestniczyli zawodnicy z całego 
województwa pomorskiego. Największym osiągnięciem drużyny było zajęcie III miejsca przez Szymona Styna w kategorii juniorów. 
Szanse na wysokie miejsce w kategorii szkół podstawowych zaprzepaścił Tomasz Joachimiak, który po pierwszych trzech turniejach 
był na pierwszym miejscu. W rezultacie po dwóch nieobecnościach spadł na VI miejsce. Na wyróżnienie zasługuje uczennica IV klasy 
Julia Pette, która w kategorii kobiet w czterech startach zgromadziła tyle samo punktów, co czwarta zawodniczka i zajęła ostatecznie 
5 miejsce. Pozostałe wyniki naszych uczniów w kategorii gimnazjum: V miejsce Szymon Styn, VI miejsce Dawid Drzeżdżon, VII 
miejsce Tomasz Woźniak. Trenerem zawodników był p. Henryk Rynko.

I  RUNDA ELIMINACYJNA TURNIEJU 
COCA COLA CUP W CHOCZEWIE

10.05.2011r. w Choczewie rozegrana została I runda elimina-
cyjna turnieju coca cola. Tym razem wygrała drużyna z Redy. Na-
sza gminę reprezentowała w tym turnieju młodzież gimnazjum.

Wyniki rozgrywek: Lista uczestników: 1. Gimnazjum w Re-
dzie, 2. Gimnazjum w Szemudzie, 3. Gimnazjum w Choczewie

Wyniki meczów: Reda – Choczewo 4:1, Choczewo – Szemud 
4:2, Reda – Szemud 4:1

Kolejność miejsc: 1. Gimnazjum w Redzie, 2. Gimnazjum 
w Choczewie, 3. Gimnazjum w Szemudzie,

Drużyna z Gminy Linia nie dojechała na zawody
Skład drużyny z Choczewa:
Tomasz Figuła, Krzysztof Wroński,  Aleksander Łysko,  

Szymon Kuberski, Maciej Dziobak, Przemysław Świątek, Jakub 
Malinowski, Mateusz Gawryszewski, Kamil Konefke, Krzysztof 
Petka, Rafał Lessnau, Arkadiusz Obrzut, Dawid Drzeżdżon, Łu-
kasz Dunst, Szymon Styn, Piotr Karcz, Aleksander Dziobak

Opiekunowie: Wojciech Paździo, Henryk Rynko .
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKWIEŚCI Z BIBLIOTEK
WRĘCZENIE NAGRÓD W GMINNYM KONKURSIE      

LITERACKIM „PORY ROKU”

19 kwietnia 2011 w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie miało miejsce 
wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Literackiego „Pory Roku.”

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe wręczył Wójt Gminy Choczewo Pan 
Wiesław Gębka.  Następnie kilku laureatów odczytało zebranym swoje utwory, zarówno 
te napisane prozą, jak i wierszem. Podczas spotkania ustalono też wspólną nazwę kolej-
nych konkursów literackich, które od przyszłego roku odbywać się będą pod hasłem „Co 
mi w duszy gra.”

E. Wójcik

ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE  „CHROŃMY PIĘKNO MORSKIEGO WYBRZEŻA”
realizowanego w ramach programu „Dekalog plażowicza, czyli wszyscy możemy 

chronić środowisko polskich wydm nadmorskich”.
Podjęta inicjatywa, realizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ma na celu przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z ochroną 
brzegu morskiego poprzez odbudowę i ochronę wydm. Młodzież przez praktykę, ”opieczętowaną” mery-
toryczną wiedzą pracowników Obwodów Ochrony Wybrzeża Sobieszewo i Lubiatowo, będzie poznawać 
doświadczalnie procesy wydmotwórcze i abrazyjne, jakie zachodzą w pasie nadmorskim.

Głównym etapem projektu jest przeprowadzanie warsztatów terenowych na brzegu morskim w Ob-
wodach Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni tj. w Lubiatowie i Sobieszewie.

Z terenu gminy Choczewo udział w projekcie biorą – Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej oraz 
Biblioteka Gminna im. St. Żeromskiego w Choczewie.

Pierwszym etapem projektu był konkurs plastyczny dla dzieci z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie 
pt. „Dekalog plażowicza czyli, co można a czego nie wolno robić na plaży, wydmie i w lesie nadmorskim” realizowanego 
w dwu kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Wręczenie nagród odbyło się 14 maja w Sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie. Na uro-
czystość przybyli zaproszeni goście: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – p.Andrzej Królikowski, przedstawiciele pracowników, m.
in. p.Wacław Lipiec, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej w Wejherowie – P.Danuta Balcerowicz, Dyrekcja Zespołu Szkół w Choczewie 
– p.Joanna Dzięgielewska, p.Andrzej Soboń oraz Zastępca Wójta Gminy Choczewo – p.Mariusz Pardus.

Oprócz wręczenia wyjątkowo atrakcyjnych nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu, szczególne podziękowania Dyrekcja 
Urzędu Morskiego złożyła na ręce koordynatorek projektu: Pani Barbarze Cholka, oraz Pani Beacie Żuk.

Do 17 maja w Sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej 
w Choczewie można było podziwiać nie tylko talent, ale i wiedzę o morzu i wybrzeżu, 
zawartą w pracach młodych artystów. 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011
„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

11 maja br. Gminną Bibliotekę Publiczną w Choczewie 
odwiedziły wraz ze swą wychowawczynią Panią Haliną Ptak 
przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola w Choczewie. Pod-
czas lekcji bibliotecznej dzieci dowiedziały się między innymi 
jaka jest różnica między księgarnią i biblioteką, jak należy się 
obchodzić z książką i zachowywać się w czytelni, a także tego, 
co oprócz wypożyczania książek można robić w bibliotece i co się 
w niej znajduje. Na koniec zwiedziły wszystkie pomieszczenia i 
wypożyczyły książkę z bajkami o zwierzętach, po czym wróciły 
do swojego przedszkola.  

PROFESOR CIEKAWSKI I KULFON W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE

12 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie miało 
miejsce spotkanie uczniów klas „0” SP w Choczewie z Panem 
Andrzejem Markiem Grabowskim, polskim autorem, scenarzystą 
fi lmów i programów telewizyjnych dla najmłodszych, twórcą 
kilkuset piosenek dla dzieci, między innymi znanego niemal 
każdemu utworu „Kulfon, co z ciebie wyrośnie.” Pan Grabowski 
stworzył także znany program dla dzieci pt. „Ciuchcia”, w którym 
występował jednocześnie jako profesor Ciekawski.

Spotkanie z Panem Andrzejem w choczewskiej bibliotece 
pozostawiło na pewno u dzieci wspaniałe wrażenia, gdyż Pan 
Grabowski czytał małym słuchaczom swoje opowiadania i roz-
bawiał ich przeprowadzając konkursy oraz teatrzyki. Dzieci na 
własne oczy ujrzały słynną pacynkę Kulfona oraz kota Budzika. 
Miały też możliwość wysłuchania najbardziej znanych piosenek 
z bogatego repertuaru Pana Grabowskiego, a na koniec otrzymały 
jeszcze od swego Gościa pamiątki i autografy.

SPOTKANIE Z PANEM MARCINEM PAŁASZEM

13 maja br. uczniowie klas I Gimnazjum w Choczewie mieli 
okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panem Marcinem Pałaszem, 
bardzo sympatycznym pisarzem książek dla dzieci i młodzieży. 
Spotkanie odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki w Chocze-
wie i mimo ścisku przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. Pan 
Marcin w zabawny sposób opowiadał o swoim życiu i pracy oraz 
przytaczał anegdoty ze swoich spotkań z czytelnikami. Wyjawił 
też, skąd czerpie pomysły do swoich książek, zaprosił swoich 
słuchaczy do korespondencji elektronicznej i zapewnił, że na 
każdy e-mail odpisuje osobiście. Na zakończenie gimnazjaliści 
dostali od swego Gościa autografy i w wesołych nastrojach wrócili 
do szkoły.  

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową tego 
niezwykle serdecznego pisarza, a jej adres to:  www.marcinpa-
lasz.pl

E. Wójcik
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NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

17 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. 
Tym razem słuchaczami byli uczniowie klasy Ia SP w Choczewie, a lektorką Pani Teresa Wierska z Sasina.

Tematyką czytania była Matka, gdyż w miesiącu maju obchodzimy Jej święto. Pani Tereska pięknie przeczytała dzieciom wiersze 
i opowiadania, i obdarowała swoją małą publiczność słodką niespodzianką. Następnie Pani Basia Cholka przeprowadziła warsztaty 
plastyczne, podczas których dzieci wykonały śliczne i kolorowe laurki na Dzień Matki. 

Pamiętajmy, że głośne czytanie ma same zalety: kształtuje i doskonali u dzieci wyobraźnię, może obudzić w nich miłość do ksią-
żek, a także zwiększa zasób używanych przez nie słów. Ponadto nic nie kosztuje, więc każdy rodzic może w ten prosty i przyjemny 
sposób przyczyniać się do optymalnego rozwoju swojego dziecka.

E. Wójcik

WRĘCZENIE NAGRÓD W GMINNYM 
KONKURSIE WIELKANOCNYM

10 maja br. w sali konferencyjno - wystawowej 
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w 
Choczewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom Gminnego Konkursu Wielkanocnego. Na-
grody i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Choczewo Pan 
Wiesław Gębka, dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
Pan Andrzej Soboń oraz kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Choczewie Pani Beata Żuk.

Tradycyjnie na dzieci czekał słodki poczęstunek. 
Wystawę pokonkursową podziwiać można było 

zarówno w Gminnej Bibliotece, jak i sali konferencyj-
no-wystawowej przy Urzędzie Gminy w Choczewie

Cieszy fakt, że w tegorocznym Konkursie Wiel-
kanocnym wzięły też udział osoby dorosłe. Mamy 
nadzieję, że w kolejnych konkursach plastycznych również doczekamy się zarówno 
prac dzieci i młodzieży szkolnej, jaki i wykonanych przez tych mieszkańców naszej 
Gminy, którzy naukę w szkole mają już dawno za sobą. 
 E. Wójcik
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Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr-u 4 (134) Wieści Choczewskich (Kto czyta książki 
żyje podwójnie) dostarczyło 12 osób. Są to: Anna Dąbrowska, Adriana Pienszke, Wiktoria 
Cielecka, Barbara Zondziuk, Angelika Sawicka, Marzena Dziobak, Bartłomiej Nowak, Cze-
sława Bocho, Sylweriusz Goyke, Eleonora Styn, Stanisław Gołąb i Anna Zabłotnia. 

Losowanie wyłoniło zwyciężczynię - Annę Dąbrowską, której gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i zapraszamy do 

rozwiązywania kolejnych krzyżówek. Podziękowania również dla Oksany, Ani i Natalii za 
wylosowanie zwycięzcy. 

STOPKA REDAKCYJNA
Siedziba redakcji: Urząd Gminy, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 722 024 910; e-mail: wiesci1@gmail.com
Wydawca: Urząd Gminy Choczewo      Skład i druk: Wydawnictwo "MS", tel. 58 672 51 53

KRZY�ÓWKA NR 3 
LITERY Z SZARYCH PÓL, CZYTANE KOLEJNO RZ	DAMI OD LEWEJ DO PRAWEJ UTWORZ
 ROZWI
ZANIE- MY�L CYCERONA. NALE�Y JE DOSTARCZY DO 13 
CZERWCA 2011 r. DO SIEDZIBY BIBLIOTEKI OSOBI�CIE, E-MAILEM LUB POCZT
, PODAJ
C JEDNOCZE�NIE SWOJE IMI	, NAZWISKO, ADRES ORAZ NR 
TELEFONU KONTAKTOWEGO. NAGROD
 JEST KSI�GA ANEGDOT 	WIATA, A ZWYCI	ZCA ZOSTANIE WY�ONIONY 14 CZERWCA W DRODZE  
LOSOWANIA. 
ADRES: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. KUSOCI�SKIEGO 5, 84-210 CHOCZEWO,  E-MAIL: biblioteka@choczewo.com.pl 
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POZIOMO: 
1. ZAKWITA WCZESN
 WIOSN
 
5.  IMI	  PREMIER SUCHOCKIEJ 
8. OBOK EPIKI I DRAMATU 
9. W MITOLOGII EGIPSKIEJ MATKA HORUSA 
10. NAZWA ZIEM POD ZABOREM AUSTRIACKIM 
12. W MITOLOGII GRECKIEJ MUZA ASTRONOMII 
14. NAJWY�SZY URZ	DNIK WENECJI 
16. ZWI
ZEK RADZIECKI W SKRÓCIE 
19. KOLCE NA BUTACH DO WSPINACZKI 
20. MA�A JOLANTA 
22. W TENISIE SK�ADA SI	 Z GEMÓW 
24. KRAINA DRAKULI 
26. PRZEWOZI� ZMAR�YCH PRZEZ STYKS 
28. WYNAGRODZENIE �O�NIERZA 
30. ZAS�ONA NA TWARZ, CZ	� HID�ABU 
32. SZPILKA Z DU�YM �EBKIEM 
33. MICHAEL I KIRK, AMERYKA�SCY AKTORZY 
34. Z�OTO BA�TYKU 
 

PIONOWO: 
1. NAUKA BADAJ
CA DZIEJE  NA PODSTAWIE 
WYKOPALISK 
2. STOLICA ISLANDII  
3. WYBIERA�A SI	 ZA MORZE 
4. �A�CUCH GÓRSKI ZE SZCZYTEM K2 
6. DAWNE LICZYD�O 
7. NADANIE TYTU�U SZLACHECKIEGO 
11. CENTRALNA CZ	� ATOMU 
13. CZYNNIK UCZULAJ
CY 
15. URZ
DZENIE DO POMIARU PO�O�ENIA K
TOWEGO 
17. ZDROBNIENIE S�OWA STATEK 
18. STAN CIA�A MO�LIWY W KOSMOSIE 
21. RZ
DY ARYSTOKRACJI 
22. STWORZY� WIED�MINA GERALTA 
23. STOLICA JAPONII 
25. KLUB PI�KARSKI Z AMSTERDAMU 
27. PI	KNY M�ODZIAN, ULUBIENIEC AFRODYTY 
29. S�UCHACZ SZKO�Y CHOR
�YCH 
31. SKOMPONOWA� OPER	 CARMEN 


