
Wieści Choczewskie Nr 1/2 (95/96)  STYCZEÑ/LUTY  2008 s. 1

Egzemplarz bezp³atny

Nr 1/2 (95/96)
STYCZEÑ/LUTY

2008
ROK (X)

CHOCZEWSKIE

W dzisiejszym numerze:  XII Sesja Rady Gminy Choczewo, Stały cykl – Poznajemy naszych sołtysów, Ważne - Żelazno, 
Przebendowo, Przebendówko, Ogłoszenia Wójta Gminy Choczewo, Pomorski Stół Bożonarodzeniowy, Wieści z sołectw – 
Choczewo i Łętowo, Laureaci Konkursu Bożonarodzeniowego, XVI Finał WOŚP, Dzień Seniora 2008, Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich, Wieści przedszkolaków, Z życia szkoły, Wiadomości sportowe

ci¹g dalszy na stronie 2

RADA GMINY UCHWALIŁA 
BUDŻET NA 2008 ROK

20 grudnia 2007r. odbyła się 
ostatnia sesja Rady Gminy 
Choczewo w 2007 roku. 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad 
(nieobecni pan radny Rafał Liss i pan radny 
Jarosław Witt), przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji, pan Wójt w sprawozdaniu 
o działalności międzysesyjnej mówił o pod-
pisanych umowach z Agencją Nierucho-
mości Rolnych Skarbu Państwa na dofi-
nansowanie w bardzo znacznej wysoko-
ści inwestycji: przebudowy budynku byłej 
szkoły w Kurowie i budowy wodociągu 
Lublewo-Lublewko-Starbienino. Poinfor-
mował, że Prokurator Rejonowy w Wej-
herowie wystąpił do władz samorządu 
terytorialnego powiatu wejherowskiego 
o podjęcie niezwłocznych i skutecznych 
działań w celu zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, poprzez utwo-
rzenie wspólnego schroniska dla zwierząt. 
Aktualnie prowadzone są rozmowy władz 
samorządowych zmierzające do ustalenia 
lokalizacji i zasad finansowania kosztów 
utrzymania schroniska. 

RADA GMINY UCHWALIŁA 
BUDŻET NA 2008 ROK

XII Sesja Rady Gminy Choczewo

Podjęto uchwały:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 1) 
2007 r.  (ustalono dochody w wysoko-
ści 15.665.165 zł, wydatki w wysokości 
18.729.930 zł, zadania inwestycyjne 
w wysokości 5.040.161 zł),
w sprawie udzielenia pomocy finan-2) 
sowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania odnowy nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1430G przebiega-
jącej przez Gminę Choczewo (170.000 
zł dofinansowania remontu drogi po-
wiatowej na odcinku Jackowo – Bie-
browo),
w sprawie udzielenia pomocy finan-3) 
sowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania odnowy nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1322G przebiega-
jącej przez Gminę Choczewo (270.000 
zł dofinansowania remontu drogi po-

wiatowej Lębork – Żelazno na odcinku 
od Żelaznej do tzw. domków leśnych),
w sprawie udzielenia pomocy finanso-4) 
wej Urzędowi Marszałkowskiemu Wo-
jewództwa Pomorskiego na realizację 
zadania przebudowy skrzyżowania na 
drodze wojewódzkiej przebiegającej 
przez Gminę Choczewo (100.000 zł 
dofinansowania przebudowy skrzyżo-
wania w Żelaznej),
w sprawie ustalenia regulaminu wyna-5) 
gradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Choczewo (spełnienie wymogu 
ustawowego corocznego ustalenia za-
sad wynagradzania nauczycieli),
w sprawie ustalenia zasad przyznawania 6) 
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ci¹g dalszy z poprzedniej strony
XIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

WAŻNE !!!  Żelazno, Przebendowo, Przebendówko
Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych pozytywnie rozpatrzyła wniosek Gminy Choczewo z dnia 

30 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany urzędowych nazw miejscowości, poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami. 
W dniu 30 stycznia 2008r. wpłynęło do Urzędu Gminy Choczewo pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
informujące, że w "Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce" zmieniono nazwy miejscowości naszej Gminy 
na: Żelazno, Przebendowo i Przebendówko.

Tym samym zakończona została dyskusja dotycząca rozbieżności pomiędzy nazwami używanymi przez mieszkańców, 
w Urzędzie Gminy i Starostwie Powiatowym, a tablicami drogowymi. 

i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
nauczycielom zatrudnionym w szko-
łach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Choczewo,
ustalenia wysokości składników bazo-7) 
wych dla określenia wysokości stawek 
wynagrodzenia zasadniczego dla pra-
cowników Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Choczewie (usta-
lono stawkę najniższego wynagrodze-
nia na 700 zł i wartość jednego punktu 
na 7 zł),
w sprawie uchwalenia budżetu gminy 8) 
na 2008 rok, (ustalono dochody w wy-
sokości 15.076.600 zł, wydatki w wyso-
kości 14.591.400 zł, nadwyżkę budże-
tową w wysokości 485.200 zł przezna-
czono na spłatę kredytów i pożyczek. 
Największą pozycją wśród wydatków 
w 2008 roku, to wydatki zaplanowane na: 
- oświatę, wychowanie i edukacyjną 
opiekę wychowawczą – 5.174.500 
zł - pomoc społeczną – 3.521.300 zł. 
Na inwestycje przewidziano 1.660.000 zł.
o przystąpieniu do sporządzenia miej-9) 
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr ewid. 55 
we wsi Kierzkowo w gminie Chocze-
wo,

w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/ 10) 
2007 Rady Gminy Choczewo z dnia 
11 kwietnia 2007 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Dolinka” w obrębie Choczewo w gmi-
nie Choczewo (rozszerzono zakres 
opracowania o teren przyległy do obiek-
tów sportowych i drogę przy tere-
nach leśnych)
w sprawie sprzedaży w drodze bez-11) 
przetargowej nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Choczewo 
(sprzedaż nieruchomości przyległych 
w ramach poprawienia warunków 
zagospodarowania gospodarstwa rol-
nego w Zwartowie)
w sprawie wyrażenia zgody na naby-12) 
cie na rzecz Gminy Choczewo części 
nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Zwartówko (nabycie 

nieruchomości pod przepompownię 
kanalizacyjną)
w sprawie przejęcia w zarząd drogi 13) 
powiatowej (zawarcie porozumienia 
z Powiatem Wejherowskim w zakre-
sie przejęcia w zarząd drogi powiato-
wej na odcinku od granicy powiatów 
do skrzyżowania w Ciekocinie)
w sprawie członkostwa Gminy Cho-14) 
czewo w Stowarzyszeniu Bursztyno-
wy Pasaż – Lokalna Grupa Działania 
(celem Stowarzyszenie jest szeroko 
rozumiany rozwój obszarów wiej-
skich. W latach 2008-2009 Lokalne 

Grupy Działania mają szansę otrzy-
mać środki na realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju, która bezpośred-
nio wpłynie na możliwość otrzymania 
dofinansowania przez osoby fizyczne, 
przedsiębiorców i samorządy).
Ze wszystkimi uchwałami można 

zapoznać się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (BIP) na stronie internetowej Gmi-
ny Choczewo: www.choczewo.com.pl.

Po sesji odbyło się spotkanie opłat-
kowe. W części artystycznej wystąpili 
uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie 
z jasełkami i układem tanecznym. 
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Poznajemy naszych sołtysów

W pierwszym wydaniu naszej 
gazety w bieżącym roku 
przedstawiamy Państwu 

sylwetkę Pani Sabiny Fleming – Sołtysa 
Sołectwa Kierzkowo.

Pani Sabina objęła tę funkcję 20 maja 
2005 roku po złożeniu rezygnacji przez 
poprzedniego sołtysa. W listopadzie 2006 
roku mieszkańcy powierzyli jej również 
funkcję radnej, a następnie 23 lutego 2007 
roku wybrali na sołtysa obecnej kadencji. 
Najbliższa rodzina to: mąż Franciszek, za-
trudniony w Agencji Ochrony „Ares-Servi-
ce” jako pracownik ochrony, 20-letni syn 
Adam uczący się obecnie w klasie matu-
ralnej w Zespole Szkól Ponadgimnazjal-
nych w Wejherowie, 25-letni syn Leszek, 
pracujący w firmie „Orlex” w Wejherowie, 
synowa Justyna oraz 4-letni wnuczek Kry-
stian.

Pani Sabina Fleming pracuje jako księ-
gowa w Nadleśnictwie Choczewo. W wol-
nym czasie, choć ma go niewiele, intere-
suje się psychologią. Drugą pasją są kwia-
ty – lubi je rozmnażać i dzielić się rozsa-
dami z bliskimi.

Podobnie, jak poprzednim sołtysom, 
również i pani Sabinie zadaliśmy kilka py-
tań:

Wieści - Czy satysfakcjonuje Panią praca 
społeczna, funkcja sołtysa?

Sabina Fleming - Pragnąc zrobić coś 
dla mojej wsi, mojego sołectwa, posta-
nowiłam kandydować na funkcję sołtysa. 
W związku ze złożeniem rezygnacji z tej 
funkcji przez poprzedniego sołtysa, w 2005 
roku miały miejsce przyspieszone wybory 

i mieszkańcy obdarzyli wówczas zaufa-
niem moją osobę. Nie rozczarowałam się 
i chętnie podjęłam się pełnienia tej funkcji 
również w obecnej kadencji, która roz-
poczęła się w 2007 roku. Chciałabym, by 
w naszym sołectwie mieszkańcy podej-
mowali wspólne inicjatywy na rzecz jego 
rozwoju i jeśli moja działalność przyczyni 
się do tego, to sprawi mi to dużą satysfak-
cję. Nawet gdybym nie pełniła tej funkcji, 
również pracowałabym dla dobra naszej 
lokalnej społeczności.

W. - Jakie Pani widzi główne problemy 
wsi, czego oczekują mieszkańcy, a o czym 
marzy Pani Sołtys?

S.F. - Największym problemem, przede 
wszystkim mieszkańców Osiek jest brak 
uregulowania w temacie odprowadzania 
nieczystości płynnych. Kolejną ważną 
sprawą jest zagospodarowanie wolnego 
czasu dzieci i młodzieży. W Osiekach nie 
ma żadnego pomieszczenia, w którym 
można by zorganizować jakieś zajęcia po-
południowe, nie ma nawet terenu, na któ-
rym można było by w przyszłości zloka-
lizować taki obiekt. Od lat mieszkańcom 
marzą się chodniki, zarówno w Osiekach, 
jak i Kierzkowie, być może w tym roku 
uda się coś rozpocząć w tym zakresie. 
W Kierzkowie brakuje urządzonego placu 
zabaw i boiska sportowego. Mnie osobi-
ście marzy się realizacja najpilniejszych 
potrzeb naszego sołectwa i do tego będę 
się starała dążyć.

W. - Jak układa się współpraca z miesz-
kańcami?

S.F. - Dotychczasowa współpraca z miesz-
kańcami układa się bardzo dobrze. 

Mieszkańcy sołectwa są zawsze chęt-
ni do pomocy przy realizacji zaplanowa-
nych zadań, nie zdarzyło się jeszcze, by 
ktoś odmówił pomocy. 

Do tej pory udało nam się wspólnie 
odnowić pomieszczenie na potrzeby 
sołectwa, w Kierzkowie wykonać ogro-
dzenie w sąsiedztwie placu zabaw, upo-
rządkować skwer w Osiekach, usunąć 
drzewa i krzewy wzdłuż drogi asfaltowej 
w Kierzkowie na odcinku ok. 200 m, wy-
konać drewniane ławki i ławostoły, które 
następnie posadowione zostały na placu 
służącym do organizowania imprez sołec-
kich oraz uporządkować stary cmentarz 
w Kierzkowie. W listopadzie ub.r. została 
poszerzona, poprzez uprzątnięcie pobo-
czy, droga gminna na terenie Kierzkowa. 
Ponadto warto przypomnieć, że w 2005 
roku Sołectwo Kierzkowo reprezentowało 
Gminę Choczewo na Dożynkach Powiato-
wych w Szemudzie, a przygotowany przez 
nas wieniec otrzymał I nagrodę w kate-
gorii wieńca niekonwencjonalnego. 

W sołectwie na bieżąco organizujemy 
spotkania okolicznościowe z okazji Dnia 
Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, nie za-
pominamy również o naszych seniorach 
- każdego roku składamy wizytę najstar-
szym mieszkańcom. W realizację w/w 
spraw zaangażowanych jest wiele osób. 
Szczególne podziękowania pragnę skiero-
wać do Rady Sołeckiej, którą tworzą: pani 
Władysława Dettlaff, pani Zdzisława Zię-
ba, pan Franciszek Fleming, pan Krzysztof 
Langer, jak również do: pani Barbary Zon-
dziuk, pani Alicji Kowzan, pani Bogusławy 
Bocho, pani Aleksandry Gawryszewskiej, 
pani Heleny Fleming, pani Haliny Izmajło-
wicz, pani Zofii Orzeł, pani Wiesławy Okoń, 
pani Grażyny Puchalskiej, pani Heleny 
Grabowskiej, pani Barbary Radczuk, pana 
Tomasza Bocho, pana Leona Jakubowskie-
go, pana Zbigniewa Nowaka, pana Jana 
Zwifke, pana Henryka Kaczmarka, pana 
Ryszarda Grochowalskiego, pana Henryka 
Bocho, pana Tadeusza Grobickiego oraz 
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naszej sołeckiej młodzieży. Nie sposób 
wymienić tutaj wszystkich po nazwisku, 
gdyż osób wspomagających moje działa-
nia jest bardzo wiele. Wszystkim bardzo 
dziękuję za wspólną pracę na rzecz nasze-
go sołectwa. 

W. - Jak układa się współpraca z wła-
dzami gminy – Radą Gminy, Wójtem Gmi-
ny? S.F. - Sprawy sołeckie, zgłaszane na 
zebraniach wiejskich lub bezpośrednio do 

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

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do dzierżawy na cele produkcji rolnej następujące nierucho-
mości:

Czynsz dzierżawny płatny jest według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalanej do podatku rolnego.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru
oz 2603 ze zm ) Wójt Gminy Choczewo ogłasza co następuje:

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo  z dnia  16 stycznia 2008 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

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

I.  Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do dzierżawy na cele gastronomiczno-handlowe następujące 
nieruchomości:

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
POZNAJEMY  NASZYCH SO£TYSÓW mnie, załatwiane są na bieżąco i w miarę 

możliwości finansowych budżetu gminy, 
natomiast zadania wymagające znacznych 
nakładów inwestycyjnych przekazywane 
są jako wnioski z sołectwa do realizacji 
przez samorząd gminny w latach następ-
nych.

W. - Jakie sprawy w sołectwie są najpil-
niejsze do rozwiązania – w ciągu najbliż-
szych dni, miesięcy, w obecnej kadencji?

S. F. - Ze spraw, o których realizację 
będę się starała wnioskować w roku bieżą-
cym to budowa miejsca rekreacji dla dzieci 

i młodzieży w Kierzkowie oraz chodników, 
zarówno w Kierzkowie, jak i w Osiekach. 
Wnioskować będę również do władz gmi-
ny o uregulowanie gospodarki nieczysto-
ściami płynnymi w Osiekach, choć zdaję 
sobie sprawę z faktu, iż nie jest to temat 
łatwy. 

W. – Dziękujemy Pani Sołtys za udzie-
lenie wywiadu. Życzymy powodzenia w re-
alizacji zaplanowanych zamierzeń w ży-
ciu osobistym oraz w pracy społecznej na 
rzecz rozwoju Sołectwa Kierzkowo.

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo 
 z dnia 16 stycznia 2008 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
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Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 16 stycznia 2008 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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

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

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opi-
sanej ustawy, w terminie do dnia 27 lutego 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę 
na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
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Pomorski Stół Bożonarodzeniowy

P od patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego w Odd-
ziale Pomorskiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego w Starym Polu w dniu 
17 grudnia 2007 roku odbył się III Woje-
wódzki Przegląd pn. „Pomorski Stół Bo-
żonarodzeniowy”.

Przegląd miał na celu integrację spo-
łeczności lokalnej, kultywowanie tradycji, 
obyczajów, ochronę dziedzictwa kulturo-
wego oraz wyszukanie produktów w celu 
poszerzenia listy produktów tradycyj-
nych województwa pomorskiego.

Przedmiotem przeglądu były „po-
trawy na stole bożonarodzeniowym”. 
Uczestnicy przeglądu to 17 Kół Gospodyń 
Wiejskich z całego województwa pomor-
skiego /85 osób/ oraz jedno Stowarzysze-
nie Winiarzy.

Powiat Wejherowski reprezentowany 
był przez KGW Sasino pod przewodnic-

twem niezawodnej Przewodniczącej Pani 
Genowefy Kramek, która oprócz świątecz-
nej dekoracji stołu przygotowała „Borowiki 
suszone w śmietanie”, ”Sałatkę śledzio-
wą" oraz „Śledzie w zalewie słodko-kwa-
śnej”.

Pani Krystyna Stefańska oprócz świą-
tecznego, domowego ciasta „Orzechowca” 
wykonała potrawy: ”Pulpety rybne w sosie 
grzybowym” oraz „Ryby w warzywach”.

Natomiast Pani Jadwiga Kaleta, oprócz 
pysznej „Sałatki wielowarzywnej” przy-
gotowała wg własnego przepisu „Śledzia 
w zalewie korzennej”. W trakcie prze-
glądu Pan Jan Pawlina wygłosił wykład na 
temat ”Tradycji adwentowych w okresie 
bożonarodzeniowym”.

Podczas degustacji potraw na wszyst-
kich stołach próbowano mało znanych, 
a nawet zupełnie zapomnianych dań i po-
traw podawanych na Wigilię i Boże Naro-

dokoñczenie na nastêpnej stronie

dzenie. Na stołach były potrawy z ryb po-
dane na różne sposoby oraz niezliczona 
ilość potraw mięsnych, przygotowanych 
przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 
Nie zabrakło też barszczu z uszkami, zupy 
grzybowej, sałatek i pierogów z kapustą 
i grzybami oraz tradycyjnych wypieków- 
makowca, orzechowca, murzynka, pier-
niczków, tortów i sernika.

Goście, którzy licznie przybyli obejrzeć 
pięknie udekorowane, bogate w potrawy 
świąteczne stoły, mogli również wysłu-
chać kolęd w wykonaniu dzieci i młodzie-
ży.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzy-
mali upominki i nagrody rzeczowe indy-
widualne i zespołowe ufundowane przez 
Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Wojewodę Pomorskiego, Pomorską Izbę 
Rolniczą oraz Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sasinie zo-
stało wyróżnione dwiema nagrodami zes-
połowymi oraz otrzymało nagrody indywi-
dualne dla każdej uczestniczki zespołu.

W tym miejscu chciałabym podzięko-
wać Wójtowi Gminy Jackowi Michałow-
skiemu za pokrycie kosztów transportu 
członkiń KGW Sasino do Starego Pola.

Nadmienić należy, że z terenu gminy 
Choczewo zgłoszono już do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku 15 potraw tra-
dycyjnych, z których już dwie zostały wpi-
sane na listę Ministerstwa Rolnictwa w War-
szawie, reszta zgłoszonych potraw czeka 
na wpis.

Ogółem na listę tą wpisano z woje-
wództwa pomorskiego 60 potraw trady-
cyjnych /III miejsce w kraju/ po woj. ślą-
skim i podkarpackim.

Zgłoszone potrawy stanowią również 
doskonałą reklamę i promocję regionu, 
z którego pochodzi wpis, mogą być także 
doskonałą marką dla gospodarstw agrotu-
rystycznych oraz wiejskich restauracji.

 Doradca PODR Gdańsk
 G.Błahuszewska

Sołectwo Choczewo

MIKOŁAJKI W CHOCZEWIE

J    ak co roku zorganizowaliśmy dla 
dzieci z naszego sołectwa zabawę 
mikołajkową. W wypełnionej po 

brzegi szkolnej stołówce przy muzyce przygo-
towanej przez p. Tadeusza Huka pląsała pra-
wie stuosobowa gromadka naszych pociech. 
Tańce przeplatane były konkursami, których 

Sołectwo Choczewo

MIKOŁAJKI W CHOCZEWIE

Wieści z Sołectw
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uczestnicy otrzymywali pyszne nagrody, 
a dla wszystkich uczestników przygoto-
waliśmy poczęstunek. Najwięcej emocji 
dostarczyła jednak wizyta „św. Mikoła-
ja”, który oczywiście przybył z workiem 
pełnym słodkich prezentów. Za wszech-

stronną pomoc przy zorganizowaniu i prze-
prowadzeniu imprezy serdecznie dziękuję 
pp. Andrzejowi Małkowskiemu i Tadeuszo-
wi Hukowi, a także członkom Rady Sołec-
kiej.                                              

 sołtys Mariola Zakrzewska

Sołectwo Łętowo  
              

 SPOTKANIE OPŁATKOWE 
ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Na przestrzeni ostatnich lat, 
w wielu miejscowościach 
Gminy Choczewo pojawił się 

zwyczaj organizowania „spotkań opłat-

kowych” przez mieszkańców wsi. Tuż po 
Świętach Bożego Narodzenia „opłatek” 
odbył się w sołectwie Łętowo.

Organizacji spotkania podjął się soł-
tys Aleksander Iwaszko we współpracy 
z radą sołecką. Święta Bożego Naro-
dzenia i okres poświąteczny to radosny 
okres, w którym obok zwyczaju kolędo-
wania, odwiedzania szopek w kościołach, 

jest również czas prezentowania jasełek. 
Mieszkańcy sołectwa obejrzeli jasełka 
przygotowane przez dzieci ze świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej. Po czym ła-
miąc się opłatkiem składali sobie życze-
nia i słuchali kolęd. Atrakcją była wizyta 
Mikołaja z workiem pełnym prezentów.

Rokrocznie na spotkania te przyby-
wa szerokie grono mieszkańców wsi oraz 
okolic. Uroczystość ta cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy przy suto zastawionym stole, ko-
lędach oraz wesołych rozmowach mogą 
spędzić miło czas.

Barbara Cholka

Gesty otrzymywane od ludzi 
dobrej woli rozpalają w nas 
światełko wiary w dobroć...
  

                                                         

PODZIĘKOWANIE!

Dzieci ze świetlicy opie-

kuńczo-wychowawczej w Łęto-

wie za pośrednictwem „Wieści 

Choczewskich” składają serde-

czne podziękowania p. Wojcie-

chowi Bork za dar w postaci ma-

teriałów plastycznych.

 
W imieniu moim i dzieci 

dziękuję
 

               Barbara Cholka
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LAUREACI KONKURSU BOŻONARO-
DZENIOWEGO NA NAJŁADNIEJSZĄ 
SZOPKĘ, STROIK, OZDOBĘ CHOIN-

KOWĄ I KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
 

T     radycyjnie już Gminna Biblio- 
teka Publiczna im. Stefana 
Żeromskiego w Choczewie 

ogłosiła w grudniu ub.r. konkurs na naj-
ładniejszą szopkę, stroik, ozdobę cho-
inkową i kartkę świąteczną – konkurs 
przeznaczony był dla uczniów szkól pod-
stawowych z terenu gminy oraz gimna-
zjum w Choczewie. Do siedziby biblioteki 
dostarczonych zostało wiele ciekawych 
prac, wykonanych różną techniką. W dniu 
28 grudnia 2007r. Komisja Konkursowa 
w składzie: Eugenia Grudzińska, Beata 
Madej, Beata Stodolna i Beata Żuk, po 
wnikliwym obejrzeniu prac, wyłoniła zwy-
cięzców konkursu. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wrę-
czenie nagród nastąpiło w dniu 9 stycznia 

2008 roku w siedzibie GBP. Nagrody wrę-
czał Zastępca Wójta pan Kazimierz Kowa-
lewski, a uroczystość uświetnił ciekawy 
i barwny występ dzieci z „zerówki” oraz 
klasy ze Szkoły Podstawowej w Zwarto-
wie pod czujnym okiem pań: Ewy Doma-
rus i Zdzisławy Neubauer.

LAUREACI
Stroik: grupa wiekowa kl. I – III

1 miejsce – praca zbiorowa kl. I, 
 SP Ciekocino
2 miejsce – Alicja Fidurska kl. II, 
 SP Choczewo
3 miejsce – Karol Dunst kl. II, 
 SP Zwartowo

 grupa wiekowa kl. IV – VI
1 miejsce – Malwina Wypych kl. IV, 
 SP Ciekocino
2 miejsce – Agata Lewandowska i Ola Kro-
pidłowska kl. V, SP Ciekocino
3 miejsce – Dominik Zacharuk kl. IV, 
 SP Zwartowo

Szopka: 
1 miejsce – grupa starszaków, Niepublicz-
ne Przedszkole w Choczewie
1 miejsce – Arleta Poćwiardowska kl. IV, 
 SP Zwartowo

Ozdoba: grupa wiekowa kl. I - III
1 miejsce – Robert Polesa kl. II, 
 SP Choczewo

Gimnazjum
1 miejsce – Agata Kanigowska kl. II a
2 miejsce – Paweł Wojciechowski kl. I a

Kartka świąteczna: 
Przedszkole Niepubliczne w Choczewie
1 miejsce – Tosia Paździo
2 miejsce – Kuba Szwok
3 miejsce – Matysia Witkowska

 grupa wiekowa kl. I – III
1 miejsce – Mateusz Zabłotni kl. II, 
 SP Zwartowo
2 miejsce – Wiktoria Książek kl. II, 
 SP Ciekocino

 grupa wiekowa kl. IV – VI
1 miejsce – Julia Blok kl. IV, 
 SP Choczewo 
2 miejsce – Monika Grabowska kl. V, 
 SP Choczewo
2 miejsce – Kornelia Stankowska kl. IV, 
 SP Ciekocino
2 miejsce – Dominika Fryc kl. IV, 
 SP Ciekocino
3 miejsce – Michał Wojdat kl. IV, 
 SP Choczewo
3 miejsce – Artur Grabiński kl. IV, 
 SP Choczewo

 Gimnazjum
1 miejsce – Anna Blok kl. III
2 miejsce – Paulina Płonka kl. II 

Wszystkim laureatom i uczestnikom 
składamy gratulacje i zachęcamy do udzia-
łu w następnych konkursach organizowa-
nych przez Zespół Szkół w Choczewie 
i Gminną Bibliotekę Publiczną.

1 m
ne P
1 m
 

1 m

Konkurs rozstrzygnięty

LAUREACI KONKURSU BOŻONARO k i d ibi d
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY MOCNO ZAGRAŁA 

W ZWARTOWIE

Już po raz dziewiąty WOŚP grała 
na terenie naszej gminy, głównie 
w Zwartowie. Formuła grania jest 

może trochę inna, niż w innych miejsco-
wościach, ale za to też skuteczniejsza. Ta 
inność polega głównie na tym, że gramy 
przez dwa dni. Wszystko zaczyna się już 
w sobotę o godz. 14:00 wielkim graniem 
w brydża sportowego.

Wśród uczestników wielkoorkiestro-
wego turnieju najlepsi byli:

1 miejsce – Jan Terasowski & Witold 
Machalski

2 miejsce – Adam Betliński & Kazi-
mierz Gierulski

3 miejsce – Marek Szulc & Mariusz 
Kazimierczak

4 miejsce – Andrzej Burczyk & Jan 
Gaweł

5 miejsce – Tadeusz Rulski & Jerzy 
Czerwionka

6 miejsce – Grzegorz Antosz & Bogu-
sław Kozłowski

Trzy pierwsze pary wyróżniono na-
grodami rzeczowymi i dyplomami.

Następnym punktem programu WOŚP 
w Zwartowie był Bal Wielkoorkiestrowy, 
na którym nie zabrakło oczywiście opra-
wy muzycznej w wykonaniu zespołu.

O północy Pani Marzena Lipka wraz 
z Komendantem ODK SW w Zwartowie 
ppłk Zbigniewem Kołodziejskim rozpo-

częli Wielkoorkiestrową Aukcję. Licyto-
wano cenne dzieła sztuki min: Pani Beaty 
Stodolnej, Pana Aleksandra Skotarczaka, 
Pana Grzegorza Terleckiego oraz Państwa 
Urbowskich oraz obrazy darowane przez 
szkołę „MAT-STUDIO” z Gdyni i restaura-
cję „Mestwin” z Gdańska, a także gadże-
ty WOŚP (koszulka, kubek, kalendarze, 
kasety magnetofonowe z muzyką z Przy-
stanku WOODSTOCK), które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Dużym 
powodzeniem wśród licytujących cieszyły 

się półmiski wędlin przekazane na aukcję 
przez firmę „Czer-Mar” oraz tort, którym 
zwycięzca licytacji poczęstował wszyst-
kich uczestników balu.

Aukcja została przeprowadzona w pro-
fesjonalny sposób, z humorem i dzięki 
niej udało nam sie zebrać 5.111,00 zło-
tych.

Wkrótce  po aukcji przeprowadzono 
loterię fantową, której najwartościowszy-
mi fantami były: walizka podróżna, kufe-

Ś li Wi lk ki t A k j Li t i ół i ki dli k k j

dokoñczenie na nastêpnej stronie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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rek oraz polary. Dochód z loterii wyniósł 
1.481,00 złotych.

Kolejny dzień zbiórki na rzecz Fun-
dacji Wielkiej Orkiesrtry Świątecznej Po-
mocy rozpoczęła loteria fantowa przepro-
wadzona przez nauczycieli Zespołu Szkół 
w Choczewie. W tym samym czasie na-
uczyciele i uczniowie szkół choczewskich 
z czerwonymi serduszkami i puszkami 
rozpoczęli zbieranie pieniędzy na terenie 
gminy. 

Przez cały dzień w ośrodku trwał kon-
cert zespołów: Dwie Barwy i Impuls. Im-
prezę uświetniły występy taneczne dziew-
cząt pod kierunkiem Pani Natalii Jażdżew-
skiej oraz dzieci ze szkoły tańca „Gabi” 
z Gdańska. Kolejną atrakcją były prze-
jażdżki bryczką oraz działalność punktu 
gastronomicznego dla uczestników WOŚP.

Niezapomnianą pamiątkę z Wielkiej 
Orkiestry w Zwartowie stanowiło zdjęcie 
wykonane przez szkołę fotografii “Hejber
&Maryks” z Sopotu.

O godz. 20:00 organizatorzy WOŚP 
w Zwartowie rozpoczęli liczenie zebra-
nych pieniędzy. Po kilkukrotnym podli-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WOŒP

T radycyjnie, jak co roku, Świę-
to Babci i Dziadka w naszej 
gminie obchodzone było nie-

zwykle uroczyście – w dniu 19 stycznia 
wspólnie bawiliśmy się na Balu Seniora. 
W tegorocznej uroczystości udział wzięło 
ok. 200 osób, a gośćmi honorowymi były 
pary małżeńskie, które w ciągu ostatnich 
12-tu miesięcy obchodziły 50-lecie po-
życia małżeńskiego. Tak długim stażem 
małżeńskim mogą poszczycić się pań-
stwo: Janina i Henryk Malinowscy z Sa-
sina, Krystyna i Gerard Specht z Łętowa, 
Zofia i Marian Woźniakowie ze Słajkowa, 
Zofia i Henryk Świtała z Kurowa, Edyta 

czeniu pieniędzy okazało się, że przez 
dwa dni zebrano rekordową kwotę  
22.002,04 złotych.

Na zakończenie XVI finału odbyła się 
dyskoteka z pokazem sztucznych ogni 
“Światełko do nieba”. Dodatkową atrakcją 
kulinarną były torty przygotowane przez  
Panie: Małgorzatę Mrulewicz i Krystynę 
Gabryelską.

Organizatorzy WOŚP w Zwartowie 

serdecznie dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do zebrania tak dużej kwoty.

Szczególne podziękowania kierowa-
ne są do tych osób fizycznych i szefów 
firm, którzy poprzez podarowanie cen-
nych przedmiotów na aukcję, loterię fan-
tową oraz dostarczenie artykułów spo-
żywczych wnieśli istotny wkład w osią-
gnięty wynik finansowy.

   Marek Dankowski

radycyjnie, jak co roku, Świę-
to Babci i Dziadka w naszej
gminie obchodzone było nie-

zwykle uroczyście w dniu 19 stycznia

Dzień Seniora 2008
i Stanisław Mosakowscy z Lublewka, Zofia 
i Stanisław Olasek z Jackowa oraz Hele-
na i Piotr Ziobrowscy z Kurowa. Szacow-
ni jubilaci odznaczeni zostali medalami 
nadanymi przez Prezydenta RP, otrzymali 
dyplomy, upominki i pamiątkowe medale 
gminne, a ich wręczenia dokonali przed-
stawiciele władz samorządowych naszej 
gminy: Wójt Gminy pan Jacek Michałow-
ski, Zastępca Wójta Gminy pan Kazimierz 
Kowalewski, Przewodniczący Rady Gminy 
pan Henryk Domaros oraz członek Zarzą-
du Powiatu Wejherowskiego pan Wacław 
Seweryn. Gratulacje jubilatom złożył rów-

nież pan Kazimierz Plocke – obecny Wi-
ceminister Rolnictwa, który mimo wielu 
innych ważnych obowiązków, znalazł jed-
nak czas, by uczestniczyć w naszej uroczy-
stości. Zaproszenie przyjęli również: Prze-
wodniczący Powiatowego PZERiI w Wej-
herowie pan Wacław Potrykus z małżonką 
oraz Proboszcz Parafii Choczewo ksiądz 
Antoni Duszyk i pani Irena Lorek – Prze-
wodnicząca Gminnego Koła Związku Eme-
rytów i Rencistów w Choczewie. Korzysta-
jąc z okazji pan Kazimierz Plocke przeka-
zał upominki – komplet książek o historii 
sejmu dla Zespołu Szkół w Choczewie. 
Przekazał również informację szczególnie 
ważną dla męskiej części społeczeństwa – 
trwają prace nad projektem ustawy, dzięki 

dokoñczenie na nastêpnej stronie



Wieści Choczewskie Nr 1/2 (95/96)  STYCZEÑ/LUTY  2008 s. 11



Wieści ChoczewskieNr 1/2 (95/96)  STYCZEÑ/LUTY  2008s. 12

której mężczyźni będą mogli przechodzić 
na emeryturę już w wieku 60-lat. 

Część artystyczną wypełnił występ ta-
neczny oraz jasełka w wykonaniu uczniów 
z Zespołu Szkół w Choczewie, nad których 
przygotowaniem i wykonaniem czuwały: 
pani Natialia Kowalewska-Jażdżewska, 
pani Danuta Mitkowska, pani Anna Mo-
skalczyk oraz pan Tadeusz Huk. Cześć ofi-
cjalną zakończył występ artystów z Teatru 
Muzycznego HALS w Rumi, którzy następ-
nie przygrywali do tańca aż do wieczora. 
Tradycyjnie, ok. godz. 17-tej na salę wnie-
siony został ogromnych rozmiarów tort, 
przygotowany przez panią Małgorzatę 
Mrulewicz, podzielony następnie przez 
Wójta Gminy pana Jacka Michałowskiego 
i szefa szkolnej kuchni pana Krzysztofa 
Lewańczyka. Częstowanie tortem poprze-
dzone zostało odśpiewaniem zarówno ju-
bilatom, jak i pozostałym seniorom „Stu 
lat” przez pracowników urzędu gminy 
oraz gminnych jednostek organizacyj-
nych. Tym amatorskim „chórem” dyrygo-

wał osobiście pan Wójt. Choć był to bal 
dla seniorów, to obserwując panie i pa-
nów, trudno było oprzeć się wrażeniu, 
że witalności, radości i poczucia humoru 
mogłoby im pozazdrościć wielu przedsta-
wicieli młodszego pokolenia. 

Choć tegoroczne Święto Babci i Dziadka 
już za nami, to życzenia zdrowia i po-
myślności oraz wielu chwil wypełnionych 

miłością i radością nie tracą na aktual-
ności i za pośrednictwem „Wieści Cho-
czewskich” Wójt Gminy Choczewo Jacek 
Michałowski kieruje je zarówno do osób, 
które skorzystały z zaproszenia na Dzień 
Seniora, ale przede wszystkim do tych 
mieszkańców, którzy z różnych przyczyn 
nie mogli uczestniczyć we wspólnej zaba-
wie. Zapraszamy za rok.

IX TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJ-
SKICH POWIATU WEJHEROWSKIEGO

P owiatowy Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich odbył się 2 lu-
tego b.r. w Zespole Szkół Elek-

trycznych w Wejherowie. Organizatorami 
turnieju był Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Wejherowie oraz Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie.

Celem turnieju była integracja środo-
wiska wiejskiego w Powiecie Wejherow-
skim, popularyzacja dziedzictwa kulturo-
wego regionu oraz pobudzenie aktywno-
ści wśród mieszkańców powiatu.

W turnieju wzięły udział cztery koła 

gospodyń wiejskich: KGW Sasino z Gminy 
Choczewo, KGW Kaczkowo z Gminy Łę-
czyce oraz dwa Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Szemud.

Gościnnie wystąpił także zespół arty-
styczny z Leśna (Gmina Szemud).

Uczestniczki wystąpiły w następują-
cych konkurencjach:

- „Piknik w plenerze” wraz z piosen-
ką o własnym Kole Gospodyń Wiejskich, 
wskazane było wykonanie herbu Koła,

IX TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJ-
SKICH POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Rolniczego w Wejherowie oraz Starostwo
Powiatowe w Wejherowie.

Celem turnieju była integracja środo-
i k i j ki P i i W jh

gospodyń wiejskich: KGW Sasino z Gminy 
Choczewo, KGW Kaczkowo z Gminy Łę-
czyce oraz dwa Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Szemud.

Gościnnie wystąpił także zespół arty-
styczny z Leśna (Gmina Szemud).

Uczestniczki wystąpiły w następują-
cych konkurencjach:

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

dokoñczenie na nastêpnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ SENIORA



Wieści Choczewskie Nr 1/2 (95/96)  STYCZEÑ/LUTY  2008 s. 13

- Scenka kabaretowa „Kobieta na bez-
ludnej wyspie”,

- Scenka zręcznościowa „ Jak w bajce” 
z przebieraniem i liczeniem nasion,

- Scenka zręcznościowa „Taniec” /po-
lka i twist /.

Wszystkie te konkurencje /teksty, 
choreografia i reżyseria/ zostały przygo-
towane w sposób profesjonalny przez 
Gienię Kramek, której talentów aktor-
skich mogłaby pozazdrościć niejedna ak-
torka zawodowa.

W pierwszych dwóch konkurencjach 
wystąpiły wszystkie uczestniczki KGW Sa-
sino, które w ciekawy sposób przedstawi-
ły walory krajobrazowe i turystyczne na-
szej gminy. W „kobiecie na bezludnej wy-
spie” Pani Genowefa Kramek przedstawiła 
w sposób doskonały istotę kobiecej logiki 
, gdzie kobieta „z niczego zrobi smaczną 
sałatkę albo straszną awanturę”.

Taniec „polka” w wykonaniu Marii 
Malik oraz Bronisławy Zielonko dostał 
ogromne brawa.

Doskonała choreografia tych tańców 
przygotowana przez Gienię Kramek, 
szczególnie w tańcu „twist”, wykonanym 
w sposób brawurowy przez Krystynę Ste-
fańską „ starzec o lasce” i Małgorzatę Ja-
skulską „podlotek” wywołała burzę okla-
sków na widowni.

Za tę konkurencję KGW Sasino oraz 
KGW Szemud otrzymało ex eqvo I miej-
sce.

Przygotowane wcześniej przez orga-
nizatorów stoły zostały zastawione po-
trawami; na choczewskim stole królował 
smalec, chleb i ogórki kiszone wykonane 
przez Gienię Kramek, pulpety z królika 
w sosie wykonane przez Krystynę Stefań-
ską oraz domowe ciasta i ciasteczka przy-
gotowane przez resztę pań.

Po zakończeniu konkurencji Jury na 
czele z Przewodniczącym Panem Piotrem 
Hałuszczakiem z WZKiOR w Gdańsku 
oraz Barbarą Ditrich z PODR Gdańsk i Pa-
nią Hanną Janiak ze Starostwa Wejherow-
skiego dokonała oceny tych wystąpień. 
Do konkursu wojewódzkiego wytypowa-
no zespół KGW Kaczkowo z Gminy Łęczy-
ce, który za scenkę „Kobieta na bezludnej 
wyspie" otrzymał I miejsce.

Po podsumowaniu wyników zostały 
wręczone nagrody zespołowe ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie, PODR w Gdańsku, WZKiOR Gdańsk 
oraz sponsorów: Kaszubski Bank Spół-
dzielczy w Wejherowie oraz Bank Spół-
dzielczy w Rumii.

Nagrody indywidualne oraz kwiaty, 
ufundowane przez Panią Iwonę Majtacz 
z firmy „Magis” oraz Wójta Gminy Cho-
czewo Pana Jacka Michałowskiego, zo-
stały wręczone przez gości honorowych: 

Przewodniczącego Rady 
Gminy Pana Henryka Doma-
rosa oraz Członka Zarządu 
Powiatu Pana Wacława Se-
weryna.

Godne podkreślenia jest 
również szczególne zaanga-
żowanie Pani Beaty Madej 
w organizację tego przedsię-
wzięcia oraz szczególną przy-
chylność władz gminnych na 
realizację tych pomysłów.

Chciałabym także złożyć 
serdeczne podziękowanie 
dla Przewodniczącej KGW 
Sasino Gieni Kramek oraz 
członkiniom: Krystynie Ste-
fańskiej, Marii Malik, Mał-
gorzaty Jaskulskiej, Broni-
sławy Zielonko oraz Jadwigi 
Lademann za uczestnictwo 
w tym turnieju i godne re-
prezentowanie naszej gminy 
w Powiecie Wejherowskim.

Doradca PODR Gdańsk
G.Błahuszewska

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ KÓ£ GOSPODYÑ WIEJSKICH
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D zień Babci i Dziadka to jedno 
z piękniejszych świąt w ka-
lendarzu imprez naszego 

przedszkola. Z tej okazji wnuki zaprosiły 
swoich dziadków na przedszkolną uro-
czystość. 4-latki przygotowały insceniza-
cję pt. „Zimo, baw się z nami”, były też 
okolicznościowe wiersze, piosenki oraz 
tańce. Odświętną atmosferę stworzyło od-

Zespół Szkół w Choczewie

AKCJA „ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ ….

J ak co roku w ramach akcji „Świę-
ta tuż, tuż…” uczniowie Samo-
rządu Uczniowskiego SP i Gim-

nazjum oraz SKO w Choczewie w dniu 
13 grudnia 2007r. zorganizowali loterię 
fantową. Za przysłowiową złotówkę moż-
na było wygrać m. in. pluszaki, skarbonki, 
ołówki, kalendarze, ramki do zdjęć a tak-
że długopisy, książeczki i drobne słody-
cze. Loteria cieszyła się dużym powodze-
niem, a losy rozeszły się bardzo szybko. 
Loterię wsparli również rodzice, którzy 
w tym dniu przybyli na spotkanie z wy-
chowawcami klas. 
                           Organizatorzy
 

KAWIARENKA ŚWIĄTECZNA

W dniach 13-14 grudnia 
2007r. w Zespole Szkół 
w Choczewie działała „Ka-

wiarenka świąteczna” w ramach corocznej 
akcji „Święta tuż, tuż…”. W kawiarence 
serwowano głównie ciasta z domowych 
wypieków. Każda klasa dostarczyła jedno 
ciasto, a niektóre klasy nawet trzy (i tu 
wielkie podziękowania dla Rodziców!). 

Prowadzeniem kawiarenki w sposób 
profesjonalny zajęły się dziewczęta 
z kółka gimnastyczno – tanecznego z 
troskliwą pomocą p. Natalii Kowalew-
skiej – Jażdżewskiej.

W tych dniach kawiarenkę odwie-
dzili rodzice, uczniowie oraz nauczycie-
le. Wszyscy mogli w miłej, świątecznej 
atmosferze napić się herbaty czy kawy 
i zjeść pyszne ciastko. Fundusze zebrane 
ze sprzedaży w kawiarence zostaną prze-
znaczone na nowe stroje dla dziewcząt 
z kółka gimnastyczno – tanecznego.

 Organizatorzy 

zień Babci i Dziadka to jedno
z piękniejszych świąt w ka-
lendarzu imprez naszego

przedszkola Z tej okazji wnuki zaprosiły

Wieści przedszkolaków
śpiewanie „Sto lat”, były życzenia i laurki. 
Przy kawie i słodkim poczęstunku upłynę-
ło wspaniałe święto. Babcie i dziadkowie 
są ważnymi członkami każdej rodziny. To 
nasi kochani seniorzy!! 

Wspaniale bawiliśmy się na balu kar-
nawałowym. Każde dziecko było przebra-
ne! Był pirat, kowboje, król i królewny, 
elfy, spiderman, pszczółki, żabka, a nawet 

diabełek. Rodzice, jak zawsze wykazali 
się pomysłowością. Brawo!!! Do wspólnej 
zabawy zaprosili nas nasi rytmicy. Humo-
ry dopisały, wesoło było bawić się w rytm 
piosenki: „rozruszajmy ręce, rozruszaj-
my nogi, rozruszajmy głowę raz, dwa, 
trzy…”

W tym miesiącu nasze przedszkolaki 
obejrzały przedstawienie w/g baśni braci 
Grimm pt. „Kopciuszek” w wykonaniu ak-
torów ze Studia Małych Form Teatr „ART-
RE” z Krakowa.

Zespół Szkół w Choczewie

AKCJA „ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ ….

Z    życia szkoły
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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE 

C zas Jasełek to nie tylko chrze-
ścijańska tradycja, ale czas du-
chowego pojednania z istotą 

i przesłaniem tego znamiennego wyda-
rzenia. Ponad dwa tysiące lat minęło od 
chwili, gdy Jezus przyszedł na świat w bet-
lejemskiej szopce. Oglądając przedstawie-
nie jeszcze raz przeżywaliśmy te chwile 
i poczuliśmy się pasterzami i mędrcami, 
którzy uczestniczyli w tym wielkim wyda-
rzeniu. Jasełka pt. „Nie było miejsca dla 
Ciebie” przygotowane przez uczniów kla-
sy Va obejrzeli w Zwartowie 20 grudnia 
radni naszej gminy. Następnie 21 grudnia 
na apelu świątecznym Jasełka podziwiali 
uczniowie klas 0 – III, IV – VI oraz gimna-
zjum. 4 stycznia 2008r. w szkole w Zwar-
towie uczniowie wystawili jasełka na Mię-
dzyszkolnym Przeglądzie Jasełek Bożona-
rodzeniowych. W Przeglądzie Jasełek wzięło 
udział 7 szkół z gmin: Choczewo, Łęczyce 
i Gniewino. Nasi uczniowie otrzymali wy-
różnienie i nagrodę – Pismo Święte. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali ciepłą herbatę 
i słodki poczęstunek. W niedziele 6 stycz-
nia uczniowie występowali w Kościele 
Parafialnym w Choczewie. Młodzi akto-

rzy zostali nagrodzeni wszędzie gromki-
mi brawami oraz słodkimi upominkami. 
Podziękowano p. Danucie Mitkowskiej 
– katechetce za przygotowanie przed-
stawienia oraz osobom zaangażowanym 

w ich realizację – p. Tadeuszowi Hukowi 
i p. Annie Moskalczyk oraz rodzicom, którzy 
pomogli przygotować stroje i dekoracje.

 Danuta Mitkowska

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE W GMI-
NIE CHOCZEWO 14.01.-26.01.2008R.

W dniu 11.01.2008r. o godz. 
9.00 odbył się apel dla 
Szkoły Podstawowej na te-

mat „Bezpieczne ferie w Gminie Chocze-
wo”. Kierownik Posterunku Policji w Cho-
czewie pan Piotr Zarzeczny przypomniał, 
że podstawowym zadaniem służb, inspek-
cji, straży i innych organów administracji 
publicznej jest podjęcie działań zmierza-
jących do zapewnienia wypoczywającym 
i przemieszczającym się przez teren na-
szej gminy osobom szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, by zarówno podróż, jak 
i sam wypoczynek, tak mieszkańców, jak 
i odwiedzających naszą gminę turystów, 
odbywały się spokojnie i bezpiecznie. 

Kierownik Posterunku wspólnie z ucz-
niami w formie pogadanki ustalili zasady 
bezpiecznego spędzania ferii:

1. Poruszaj się ostrożnie po chodni-

kach i drogach, śnieg sprzyjający zaba-
wie na drodze jest groźny.

2.  Ślizgaj się na zorganizowanych lo-
dowiskach – nie na rzekach i stawach.

3.  Na dyskotekach baw się bez nar-
kotyków i alkoholu, które w tym nie po-
magają.

4.  Uważaj na nowych znajomych – 
oni mogą Cię oszukać i wykorzystać.

5.  Pamiętaj o zamknięciu mieszkania 
– nie wpuszczaj obcych i ich unikaj.

6.  Dbaj o swoje wartościowe rzeczy.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form 

wypoczynku, które proponuje szkoła.
8. Wpuszczaj do domu tylko te osoby, 

na które rodzice wyrażają zgodę.

9. Nie wsiadaj do samochodów osób 
nieznajomych.

 10. Nie przyjmuj żadnych przedmio-
tów od osób nieznajomych.

Apel zakończył się stwierdzeniem:
Pomoc uzyskasz u rodziców i na-

uczycieli. Otrzymasz ją także od polic-
jantów i strażników gminnych. Możesz 
zwrócić się do nas osobiście lub telefo-
nicznie. 
TELEFON ALARMOWY POLICJI – 997, 112

Nadchodzą ferie zimowe; to wspa-
niały czas dla relaksu, odpoczynku od 
obowiązków szkolnych i nauki. Spędź te 
dwa tygodnie bezpiecznie. Bądź rozsąd-
ny i unikaj zagrożeń.
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W dniu 11.01.2008r. o go-
dzinie 10.00 odbył się apel 
dla Gimnazjum na temat 

„Bezpieczne ferie w Gminie Choczewo”.
Komendant Straży Gminnej w Cho-

czewie pani Małgorzata Olszewska przed-
stawiła podstawowe zasady, o jakich po-
winni pamiętać uczniowie podczas ferii 
zimowych:

- pamiętać o numerach telefonów do 
opiekunów lub osób zaufanych oraz nu-
mery alarmowe 997 - policja, 998 - straż 
pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe, 

- pamiętać o nawyku zamykania drzwi 
od wewnątrz, 

- wpuszczać do domu tylko te osoby, 
na które wyrażają zgodę rodzice, 

- kiedy przebywamy poza domem, 
mogą się nami interesować osoby nie za-
wsze uczciwe. 

- nie opowiadać o wyposażeniu domu, 
zasobach rodziny i ich stanie majątko-
wym, 

- klucze do mieszkania nosić zawsze 
dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie 
podawać nikomu adresu zamieszkania, 

- nie ulegać namowom osób niezna-
jomych, aby wprowadzić je do mieszkania 
pod pozorem np. przekazania rodzicom 
rzeczy lub dokumentów, 

- nie przebywać w miejscach grupo-
wania się osób palących papierosy lub 
spożywających napoje alkoholowe, 

- nie wsiadać do samochodów osób 
nieznajomych, - nie nawiązywać kontak-

tów z osobami nieznajomymi proponu-
jącymi słodycze, poczęstunek w jakimś 
barze, spacer w miejsca ustronne lub za-
praszającymi do swoich mieszkań, 

- nie przyjmowało na przechowanie 
żadnych przedmiotów od osób nieznajo-
mych /mogą pochodzić z przestępstwa/. 

Na koniec pani Kierownik powiedziała, 
abyśmy pamiętali też, że zabawy w czasie 
zimowych ferii będą bezpieczne, gdy od-

bywać będą się na lodowiskach przyszkol-
nych czy osiedlowych oraz górkach spe-
cjalnie do tego przygotowanych. Akweny 
wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów 
kolejowych, torowisk czy zbiorników 
wodnych są bardzo niebezpieczne. Korzy-
stamy tylko z bezpiecznych, specjalnie 
przygotowanych i wydzielonych miej. 

   ZS w Choczewie

XVI FINAŁ WOŚP – ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W CHOCZEWIE

W tym roku Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy 
pomoże dzieciom ze scho-

rzeniami laryngologicznymi. W sposób 
mistrzowski zajmie się wzrokiem, słu-
chem i bezdechem u noworodków. Trzy 
wiodące programy medyczne plasują Pol-
skę w światowej czołówce.

16 lat działalności to pokaz skutecz-
ności i konsekwencji przynoszącej wspa-
niałe rezultaty.

Tegoroczna akcja przerosła wszelkie 
oczekiwania. Odnotowano rekordową su-
mę, uzyskaną dzięki hojności naszych 
mieszkańców.

Pragniemy w tym miejscu podzięko-
wać wszystkim wolontariuszom Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie 
- p. Teresie Waloch, p. Annie Moskalczyk, 
p. Annie Strycharczyk, p. Markowi Dzię-
gielewskiemu, p. Tadeuszowi Huk, na-
uczycielom i pracownikom Szkoły Podsta-
wowej w Ciekocinie - p. Lidii Grabowskiej, 
p. Alicji Jaskulskiej, p. Arturowi Groen, 
zuchom, harcerzom, dzieciom i młodzie-
ży kwestującej na ternie naszej gminy. Do 
puszek zebrano łącznie ok. 2.300 zł. 

Tradycyjnie największym zaintereso-
waniem cieszyła się orkiestrowa loteria 
zorganizowana na terenie Ośrodka Do-
skonalenia Kadr SW „Relaks” w Zwarto-
wie. 

Już po raz kolejny organizacją lote-
rii fantowej zajęła się p. Barbara Cholka, 
wspierana przez p. Izabelę Urbowską 
oraz p. Izabelę Dziobak. 

Dziękujemy wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy pomogli zebrać tak dużą 
liczbę atrakcyjnych fantów. Wolontariusz-
ki wraz ze swoimi rodzinami pozyskały 
z loterii fantowej 2.246,40 zł. 

Pragniemy również podziękować 
wszystkim osobom, które wspierały nas 

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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w sprawnym przeprowadzeniu akcji XVI 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, szczególnie ks. proboszczowi An-
toniemu Duszykowi i właścicielom sklepu 
MELAN, państwu Mirosławie i Eugeniu-
szowi Lange.

 Dziękujemy za Waszą hojność! 
  

 ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS!

Cała społeczność szkolna Zespołu 
Szkół w Choczewie słowami wdzięczności 
za dobre serca zwraca się do wszystkich, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
i przeprowadzenia loterii w trakcie trwa-
nia XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Wasza pomoc przywraca 
wiarę w ludzi udowadniając, że w każdym 
z nas są pokłady dobroci i że może jed-
noczyć nas wspólny cel - bezinteresowna 
pomoc.
Dziękujemy:

Wójtowi Gminy Choczewo 
p. Jackowi Michałowskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Gmi-
ny p. Henrykowi Domaros, 
pracownikom Urzędu Gminy, 
p. Katarzynie Wrońskiej i pp. 
Zofii i Zygmuntowi Dymowicz 
– Sklep „Krzyś”, Kaszubskie-
mu Bankowi Spółdzielczemu, 
p. Marcinowi Krzysztofiak -
"Martin", Nadleśnictwu Cho-
czewo, pp. Mirosławie i Eu-
geniuszowi Langa - Market 
„Melan”, pp. Marioli i Walde-
marowi Lange - PPHU„Lange”, 
p. Eugenii Grudzińskiej i Gmin-
nemu Zespołowi Oświaty, pp. 
Marzannie i Krzysztofowi 
Cupryniak – Sklep „Perełka”, 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej, p. Elżbiecie Wydra, pp. 
Iwonie i Andrzejowi Majtacz 
- „Sklep Magis”, pp. Bożenie 
i Grzegorzowi Kozłowskim 
– Apteka „Remedium”, pp.
Wiesławie i Stanisławowi 
Dawidowskim - Sklep „Wodnik”, 
p. Wiesławowi Laskowskie-
mu - Sklep „ABC”, p. Marioli 
Zakrzewskiej - Sołectwo Cho-
czewo, mieszkańcom Chocze-

Za to bycie razem z nami dziękujemy 
i obiecujemy, że Wasza energia, Wasze za-
ufanie, Wasza przyjaźń do nas dodaje nam 
ogromnych sił, aby jeszcze wspanialej 
i z jeszcze większym pożytkiem dla nas, 
Polaków grać w tej największej orkiestrze 
świata. 

 Barbara Cholka, Izabela Dziobak, Izabela Urbowska

Kolej Miejska w Trójmieście, 
p. Marzenie Dziobak, Bankowi 
PKO BP - Oddział Gniewino.

wa, p. Aleksandrowi Iwaszko 
- Sołectwo Łętowo, Klubowi 
LKS Choczewo, pp. Renacie 
i Henrykowi Dąbrowskim - 
„Dąb-Pol”, p. Krzysztofowi 
Walczak - „Śnieżka”, p. Karoli-
nie Strycharczyk i p. Karolinie 
Hintzka - „Karolina”, p. Annie 
Jędruch - Solarium, p. Sła-
womirowi Szlendak - Szybka 
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WYPOCZYNEK ZIMOWY 2008

W dniu 19.01.2008r. razem z uczennicami: Adą
Madej, Patrycją Orzeł, Gracjaną Pawlak, 
Karoliną Derylak, Patrycją Męcina byłyśmy 

w Gdyni na meczu ligowym piłki koszykowej dziewcząt. 
Mecz odbył się między - LOTOS PKO BP GDYNIA a DUDA 
LESZNO. Dzięki Panu mgr Andrzejowi Rozwadowskiemu 
trenerowi I klasy piłki koszykowej wstęp na mecz był 
darmowy a dojazd do Gdyni i z powrotem zapewnił nam 
Pan Andrzej Siuta, za który również nie musieliśmy płacić. 
Dziewczyny poznały zasady sędziowania i rozgrywania me-
czów. 

                                     Opiekun Teresa Waloch

Z ŻYCIA 47 DRUŻYNY HARCERSKIEJ 
„ZDOBYWCY” Z CHOCZEWA

M inął kolejny rok działalności 
naszej drużyny. W naszej 
drużynie jest obecnie 25-ciu 

harcerzy. Mijający rok był bardzo bogaty 
w wydarzenia. Zaczęliśmy go od zbiórki 
pieniędzy w ramach WOŚP. Spotykamy 
się w czwartki na zbiórkach harcerskich 
w naszej szkole. Bardzo często bierzemy 
udział w biwakach organizowanych przez 
inne drużyny, np.: w Krokowej, w Pucku, 
w Miroszynie, w Żarnowcu. Największym 
wydarzeniem w mijającym roku był udział 
naszych harcerzy (10 osób) w Międzyna-
rodowym Zlocie Skautów w Kielcach. Na-
sza drużyna rozłożyła namioty obok skau-
tów z Finlandii. W grudniu, jak co roku, 
roznosimy po naszej gminie „ŚWIATEŁKO 
BETLEJEMSKIE”. Dziękujemy wszystkim 
rodzicom udzielającym pomocy drużynie, 
głównie przewozy dzieci. 

Nadchodzi kolejny rok rozliczania 
PIT-ów, zwracamy się po raz kolejny do 
wszystkich, którym drogie są wartości 
harcerskie o przekazanie darowizny w ra-
mach 1%. Wystarczy w odpowiednią ru-
brykę w PIT wpisać nr konta wraz z do-
piskiem: 02 8348 0003 0000 0017 2185 
0001 – 47 DH Choczewo. Nie jest wyma-

gana wpłata na konto, wystarczy jedynie 
ten wpis. Liczymy na zrozumienie i czeka-
my na pomoc. Umożliwi nam to realizację 
naszych planów, w tym zorganizowanie 
biwaku pod namiotami na naszym terenie. 
W ub. roku z 1% zebraliśmy ponad 500 zł, 
większość z tych pieniędzy przeznaczyli-
śmy na dopłatę na wyjazd do Kielc. 

 
Wystarczy wpisać: 02 8348 

0003 0000 0017 2185 0001 – 
47 DH Choczewo.

Przed nami wiele jeszcze nieprzetar-
tych szlaków. 

Czuwaj!!  
  drużynowy dh Tadeusz Huk

Dnia 23 stycznia 2008r nauczyciele 
z  Zespołu Szkół w Choczewie,   dla  
uatrakcyjnienia ferii zimowych zor-

ganizowali wyjazd na lodowisko do Wejherowa. 
W wyjeździe uczestniczyło 40 dzieci ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum, a opiekę nad nimi 
sprawowały: p. Agnieszka Krzysztofiak, p. Anna 
Moskalczyk oraz p. Teresa Waloch.

Dziękujemy pozyskanym sponsorom za sfinan-
sowanie przejazdu do Wejherowa.  

  ZS w Choczewie
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BAL  KARNAWAŁOWY

C zas karnawału jest w tym roku 
wyjątkowo krótki. Niedawno 
skończyły się ferie zimowe, 

a już czekal nas tłusty czwartek. Dzieci 
z klas 0 – 3 SP w Choczewie ten dzień 

JAK KARNAWAŁ, TO KARNAWAŁ

Dnia 31.01.2008r. w Szkole 
Podstawowej w Choczewie, 
w godzinach od 16.00 do 

19.00 odbyła się dyskoteka karnawało-
wo-ostatkowa dla uczniów klas IV-VI. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie, humory 
dopisywały.

W przerwach między tańcami uczes-
tnicy mogli skorzystać z kawiarenki pro-
wadzonej przez Szkolną Kasę Oszczęd-
ności, w której serwowano tosty, napoje 
i oczywiście pączki, bo to przecież tłusty 
czwartek! Po godzinie nie było śladu po 
smakołykach.

Choć karnawał jest krótki, nam na 
długo pozostanie w pamięci.

Wszystkim wychowawcom dziękuje-
my za opiekę i dobry humor.

świętowały wyjątkowo hucznie. Odbył się 
bowiem bal przebierańców. Na zabawie 
królowały dobre wróżki, urodziwe księż-
niczki, biedronki, barwne motyle, strasz-
ne wiedźmy i okrutne czarownice. Wśród 
chłopców byli sportowcy, piraci, bohater-
scy żołnierze i okuci w zbroje rycerze. 
W tym roku stroje były wyjątkowo cieka-

we, piękne i kolorowe. 
W przerwie między tańcami zajadały 

się pączkami, tak jak przystało na tłusty 
czwartek. Na parkiecie w rytm skocznej 
muzyki dzieci tańczyły indywidualnie, 
w parach i kółeczkach. Wszyscy świetnie 
się bawili.

                        Wychowawczynie klas 0 - 3 
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ZIMOWY POBYT MŁODYCH PIŁKARZY 
„ORŁA” CHOCZEWO W ZWARTOWIE

T     radycyjnie już w okresie ferii 
zimowych, w dniach 20-26.
01.2008r. juniorzy „Orła” Cho-

czewo przebywali na zgrupowaniu w oś-
rodku wypoczynkowym ODK SW „Relaks” 
w Zwartowie. Celem sportowego obozu 
było właściwe przygotowanie się do roz-
grywek ligowych na wiosnę oraz integ-
racja młodzieży z różnych środowisk. Ko-
rzystając ze sprzyjającej pogody chłopcy 
rozgrywali gry kontrolne na boisku 
w Zwartowie, a także intensywnie treno-
wali w terenie. W ramach odnowy biolo-
gicznej zawodnicy korzystali z sauny oraz 
siłowni (z fotelem do masażu). Ponadto 
dwukrotnie mieli możliwość wyjazdu na 
basen.

Czas wolny spędzali grając w bilard, 
piłkarzyki i gry świetlicowe. Zorganizo-
wano turniej tenisa stołowego. Zwycięzcą 
okazał się Tomasz Figuła, który w finale 
pokonał Adriana Szczerbińskiego i Patryka 
Wejera.
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W ostatnim dniu wszyscy zawodnicy 
oraz trener spotkali się wieczorem przy 
ognisku, gdzie podczas pieczenia tra-
dycyjnych kiełbasek, w znakomitych hu-
morach omówili swój pobyt w Zwartowie.

Za pośrednictwem gazety trener oraz 
uczestnicy obozu sportowego pragną 
podziękować wszystkim osobom, dzięki 
którym pobyt w Zwartowie doszedł do 
skutku, w szczególności Komendantowi 
Ośrodka Panu Zbigniewowi Kołodziej-
skiemu oraz Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Cho-
czewie.

   Andrzej Małkowski

LKS”ORZEŁ”  CHOCZEWO 
INFORMUJE

- o kolejnym etapie turnieju cyklicznego 
- tj. o puchar Premiera Donalda Tuska 
i Wiceministra Kazimierza Plocke.

Turniej  odbył  się  na obiektach  
GOSiR  Gdynia,  gdzie drużyna  Oldboje 
Choczewo,  prowadzona  przez trenera  
Dariusza  Godulę,  zmierzyła  się  z  drużyną  
z  Gminy  Krokowa, przegrywając  3:2.

Treningi rozpoczęła kl.A w celu 
przygotowania się  do  rundy  wiosennej 
sezonu  2007/2008.  Runda  wiosenna  
rozpoczyna  się  30-03-2008 roku.  

W okresie  przygotowawczym  drużyna 
z Choczewa  rozegra  sparingi  z nastę-
pującymi  zespołami: LKS  Brzezino, LKS  Bo-
żepole, Gedania  Gdańsk,  LKS Charbrowo, 
LKS Wierzchucino, LKS Łęczyce.

W  Zespole  Szkół  w  Choczewie  
odbył  się  turniej piłki  halowej pomiędzy  
drużynami  LKS  „Orzeł”  a  drużynami 
służb  wewnętrznych, gościnnie przeby-
wających  w  ODK SW „Relaks” w  Zwarto-
wie. Turniej  odbył  się  w atmosferze  spor-
towo-przyjacielskiej.

Na  obiektach  LKS  „Orzeł” Choczewo 
Zarząd  Klubu „Orzeł”  zorganizował  za-
bawę sylwestrową dla  działaczy i  piłkarzy  
klubu.

ZIMOWY POBYT MŁODYCH PIŁKARZY 
„ORŁA” CHOCZEWO W ZWARTOWIE
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Sport, sport


