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Drodzy Czytelnicy - jesteśmy z Pań-
stwem już 10 lat, a nasz biuletyn ukazał  
się właśnie po raz 100-tny. Świętujemy 
więc podwójny jubileusz i z tej okazji 
„Wieści Choczewskie” są nieco odmienio-
ne, bardziej odświętne, cale kolorowe. 
Przypomnijmy więc, jakie były początki 
naszej ‘lokalnej gazety”. W roku 1998 
ówczesne władze gminy przystąpiły do 
opracowania niezwykle ważnego dla każ-
dego samorządu dokumentu pn. „Strate-
gia Rozwoju Gminy Choczewo”. Do udzia-
łu w debacie, która odbyła się w dwóch  
turach, zaproszone zostało liczne grono 
gości: radni sołtysi, przedstawiciele zakła-
dów pracy oraz lokalnych organizacji. To 
właśnie wówczas, jako jedno z zadań do 
realizacji przez władze gminy wyznaczo-
ne zostało powołanie do życia lokalnego 
biuletynu. Zadania tego,  na prośbę Wójta 
Gminy śp. Zenona Bieleninika, podjęła się 
pani Marzena Szypulska-Kimilu, będąca 
wtedy Dyrektorem Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie. 
To właśnie pani Marzena wymyśliła for-
mułę i opracowała szatę graficzną „Wieści 
Choczewskich” , nawiązała współpracę z 
panem Maciejem Skokiem prowadzącym 
Wydawnictwo „MS” w Wejherowie, który 
do dnia dzisiejszego wykonuje skład ga-
zety.  Nawiązała kontakty z osobami, któ-
re wyraziły chęć pisania artykułów. Pani 
Marzena pełniła rolę redaktora naczelne-
go i reportera i w tym celu uczestniczyła 
prawie we wszystkich ważnych dla miesz-
kańców naszej gminy wydarzeniach. I tak 
było do czerwca 2006 roku, kiedy to pani 
Marzena pożegnała się z czytelnikami 
„Wieści”. Wówczas redagowanie biule-
tynu przejęli pracownicy Urzędu Gminy 
Choczewo. Formuła się nie zmieniła – ga-

XVI         Sesja Rady Gminy Choczewo

W  dniu 18 czerwca 2008 r. 
 odbyła się XVI sesja Rady 
 Gminy Choczewo. Nie-

obecni: pani radna B. Cholka, pan radny 
Z. Frąszczak, pan radny R. Liss.

W sprawozdaniu z działalności między-
sesyjnej pan Wójt mówił o: 
-  odbytej debacie na temat kultury; 
- spotkaniu z dyrektorem Urzędu Mor-

skiego w Gdyni (więcej na ten temat           
w artykule obok);

-  spotkaniu z dyrektorami Zarządu Dróg 
Powiatowych i Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w sprawie prac na drogach i prze-
znaczeniu środków pochodzących z osz-
czędności zimowego utrzymania dróg 
na terenie wszystkich gmin Powiatu Wej-
herowskiego na naprawę drogi powia-

towej do Wejherowa na odcinku Tadzi-
no-Kostkowo; 

-  pracach związanych z wnioskiem o dofi-
nansowanie tzw. drogi sasińskiej; 

-  spotkaniu w sprawie budowy oczyszczal-
ni ścieków w Choczewie i Jackowie;

-  uczestniczeniu w wyjazdowym spotka-
niu  Komisji Bezpieczeństwa Ruchu  Drogo-
wego przy Staroście Wejherowskim od-
nośnie poprawy bezpieczeństwa na dro-
gach w naszej Gminie. Jednym z najbar-
dziej niebezpiecznych odcinków dro-
gowych jest odcinek drogi powiatowej 
Choczewo – Kierzkowo między wznie-
sieniami, gdzie zostaną postawione zna-
ki ograniczające szybkości, zakazujące 
wyprzedzania oraz zwracające uwagę 
na pieszych na drodze;

ci¹g dalszy na stronie 3
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zetę tworzy nadal wielu ludzi dobrej woli, 
dzięki którym mają Państwo okazję raz    
w miesiącu przeczytać o ważnych dla lo-
kalnej społeczności wydarzeniach. Każdo-
razowo biuletyn rozpoczyna się informa-
cją z obrad Rady Gminy Choczewo, którą 
przygotowuje pani Halina Syrewicz. Pani 
Halina sporządza również informacje na 
temat przeprowadzanych w naszej gmi-
nie wyborów, zarówno ogólnokrajowych, 
jak i lokalnych. O gminnych inwestycjach 
na bieżąco informuje pan Paweł Dąbek, 
natomiast ciekawostki z życia ochotni-
ków gminnych jednostek OSP oraz infor-
macje na temat zagrożeń i zdarzeń loso-
wych przygotowuje pan Krzysztof Cud-
nik. Z kolei pani Małgorzata Gronowska 
pilnuje, by terminowo publikowane były 
ogłoszenia o sprzedaży lub dzierżawie nie-
ruchomości komunalnych. Relacje z licz-
nych wystaw i konkursów kulinarnych, 
w których biorą udział gospodynie z naszej 
gminy, każdorazowo składa pani Geno-
wefa Błahuszewska. O działaniach człon-
ków Choczewskiego Koła Emerytów infor-
muje nas pani Krystyna Olszowiec, a o wy-
darzeniach ważnych dla członkiń KGW 
Sasino – pani Genowefa Kramek. O naj-
ciekawszych wydarzeniach  w sołectwach 
pisują radni, sołtysi, bądź członkowie rad 

sołeckich. Stały cykl czyli wywiady z po-
szczególnymi sołtysami przygotowuje 
pani Beata Madej, która ponadto zdaje re-
lacje z działań promocyjnych oraz z prze-
biegu gminnych festynów, dożynek. Z kolei 
o organizowanych przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną licznych wystawach, kon-
kursach i ich laureatach dowiadujemy się 
dzięki informacjom pani Beaty Żuk. O wy-
darzeniach „Z życia przedszkolaków” 
mieliście Państwo okazję dowiadywać się 
dzięki uprzejmości pani Haliny Chmiel. 
Najobszerniejszy dział: „Z życia szkoły” 
opracowuje grono pedagogiczne Zespołu 
Szkół w Choczewie. Każdorazowo arty-
kuły przygotowuje kilkunastu nauczycie-
li /czasami piszą również uczniowie/, ale 
osobą, która pilnuje, by nie umknęło nam 
żadne ważne wydarzenie jest pan Andrzej 
Soboń. Informacje ze Szkoły Podstawo-
wej w Zwartowie czy Szkoły Podstawowej 
w Ciekocinie czytamy dzięki uprzejmości 
pana Zbigniewa Lipki i pani Lidii Grabow-
skiej. Rozgrywki sportowe, tabele wyni-
ków i inne ciekawostki sportowe prze-
kazują nam pan Jerzy Detlaff i pani Anna 
Fragel oraz pan Andrzej Małkowski. Dział 
„Z życia Parafii Choczewo” przygotowuje 
osobiście ks. proboszcz Antoni Duszyk. 
W redagowaniu gazety każdorazowo po-
mocą służy również pani Justyna Kreft. 
Zdarza się, że napisze dla nas ktoś „z ze-
wnątrz” – np. relację ze Zlotu Miłośników 

VW Garbusów przygotowali w ub.r. przed-
stawiciele Klubu Garbusiarzy Trójmiasto 
OLD VW 3city, a relacja z pobytu w naszej 
gminie gości z Litwy przygotowana zo-
stała przez panią Ewę Podlesińską z Pol-
skiego Klubu Ekologicznego. W naszych 
publikacjach staramy się nikogo nie oce-
niać, artykuły też nie są cenzurowane, bo 
nie ma takiej potrzeby. Czasami zdarzają 
się drobne pomyłki, ale w takich przypad-
kach liczymy na Państwa wyrozumiałość 
– w końcu biuletyn redagują amatorzy. 
Cieszą nas głosy, że „Wieści” są poczytne, 
a wpływ na to z pewnością ma też fakt, ze 
gazeta jest bezpłatna. Dzięki uprzejmości 
Rady Gminy Choczewo oraz Wójta Gminy 
Choczewo pana Jacka Michałowskiego do 
rąk naszych wiernych Czytelników trafia 
co miesiąc prawie tysiąc egzemplarzy. 
Nasz biuletyn stanowi również źródło in-
formacji dla Radia Kaszebe czy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.    

W związku z tak szacownym jubile-
uszem WSZYSTKIM, którzy poświęcają 
swój czas i energię na to, by nasza lokal-
na gazeta była urozmaicona i ciekawa, 
pragniemy SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ
i wyrazić nadzieję na dalszą, równie 
owocną współpracę. DZIĘKUJEMY rów-
nież naszym CZYTELNIKOM, którzy nada-
ją sens działaniom całego naszego grona 
redakcyjnego.  

NR 1NR 1 NR 50NR 50
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-  wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego 
o zaliczenie Gminy Choczewo w poczet 
gmin objętych klęską suszy w związku 
z długotrwałą suszą na naszym terenie 
w miesiącach kwiecień – maj br.

Podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 

2008 rok;
-  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr ewid. 55 we wsi Kierzko-
wo w gminie Choczewo;

-  o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Blizarium” w Choczewie 
(przeznaczenie terenu przy drodze wo-
jewódzkiej za stacją paliwową w kie-
runku lasu pod centrum parkowo-rekre-
acyjno-wystawiennicze, gdzie będą po-
stawione miniatury istniejących latarni 
morskich nad sztucznym zbiornikiem 
przypominającym polskie wybrzeże mo-
rskie, a do tego punkty widokowe, 
ścieżki spacerowe, punkt gastronomicz-
ny, parking);    

-  w sprawie sprzedaży nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Choczewo 
(sprzedaż w drodze przetargu działki 
nr 101 o pow. 0,13 ha położonej we wsi 
Kierzkowo)

-  w sprawie nadania Statutu Samorządo-
wemu Przedszkolu w Choczewie;

-  w sprawie opłat za świadczenia udzie-
lane przez Samorządowe Przedszkole 
prowadzone przez Gminę Choczewo (za 
świadczenia wykraczające poza podsta-
wę programową wychowania przed-
szkolnego ustala się opłatę miesięczną 
w wysokości 120 zł [jeżeli do przedszko-
la uczęszcza więcej niż jedno dziecko 
z danej rodziny, opłata za drugie i na-
stępne dziecko wynosi połowę stawki] 
oraz opłatę za wyżywienie w zależności 
od spożywanych posiłków: za całodzien-
ne – 5,20 zł, za śniadanie – 2,00 zł);

- w sprawie uchylenia uchwały nr III-
25/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 
24 stycznia 2003 roku, w sprawie na-
bycia mienia komunalnego (uznano, że 
nieruchomość położona w obrębie Zwar-
tówko wcześniej wnioskowana o komu-
nalizację nie jest związana z realizacją 
zadań własnych gminy).

W interpelacjach pan radny Jerzy De-
tlaff wskazał konieczność naprawy drogi 
dojazdowej do morza we wsi Słajszewo. 
Pan Wójt odpowiedział, że zostanie w ten 
rejon skierowana równiarka. 

W dyskusji i wolnych wnioskach: 
- pan Wiesław Gębka poruszył sprawę 

umorzenia kary nałożonej za nielegalne 
wydobycie żwiru. Pan Wójt wyjaśnił, że 

decyzją administracyjną Starosta Wej-
herowski nałożył opłatę eksploatacyjną 
za wydobycie kopaliny bez wymaganej 
koncesji, Samorządowe Kolegium Od-
woławcze podtrzymało ją w mocy, a Ko-
misja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa  
i Turystyki Rady Gminy nie znalazła pod-
staw i możliwości umorzenia nałożonej 
przez inny organ (Starostę) kary;

- pan Bronisław Nowak pytał czy Straż 
Gminna jest przygotowana do sezonu. 
Pan Wójt odpowiedział, że strażnicy przez 
cały rok kontrolują i prowadzą postępo-
wania odnośnie realizacji uchwały o utrzy-

maniu czystości i porządku w Gminie 
i zabudowy działek głównie rekreacyj-
nych oraz bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, w okresie sezonu do miejscowe-
go Posterunku Policji zostanie przydzie-
lonych dodatkowo 4 funkcjonariuszy. 

Pan Wójt poinformował, że wynik re-
jestracji przez fotoradar ilość pojazdów 
znacznie przekraczających prędkość na te-
renie naszej Gminy jest zatrważający.  Wy-
padek drogowy w okolicach Borkowa 
z ofiarami śmiertelnymi podał jako ostrze-
żenie przed brawurą i potwierdzenie ko-
nieczności prowadzenia zdecydowanych 
kontroli na drogach.

ci¹g dalszy ze strony 1
XV ISESJA RADY GMINY CHOCZEWO



Wieści Choczewskies. 4 Nr 6 (100)  CZERWIEC  2008

Podczas sesji Rady Gminy dnia 
18 czerwca 2008 r. radny Jerzy 
Detlaff w punkcie „dyskusja 

nad sprawozdaniem wójta gminy z działal-
ności międzysesyjnej” zwrócił się z prośbą 
o przedstawienie sytuacji związanej z pla-
żą w Lubiatowie. Ponieważ w sesji brało 
udział wiele osób nie będących radnymi 
uznał, że taka informacja wcześniej do-
stępna radnym Rady Gminy jest konieczna 
dla pełnego zrozumienia problemu. Udzie-
lając odpowiedzi, Wójt Gminy nawiązał do 
ustaleń z roku 2003. Wtedy to, 14.04.2003 r. 
odbyło się w Urzędzie Gminy Choczewo 
spotkanie przedstawicieli Urzędu Mor-
skiego w Gdyni, Starostwa Powiatowego 
i Gminy Choczewo w tym Przewodniczące-
go Rady Gminy. Jednym z omawianych pro-
blemów była sprawa rosnących kosztów 
sprzątania plaży w sezonie letnim, które 
to wydatki ponosiła Gmina, jako utrzymu-
jąca porządek na plaży. Wyręczała w ten 
sposób Urząd Morski, ponieważ to na tym 
Urzędzie, jako zarządcy w imieniu Skarbu 
Państwa, leży obowiązek sprzątania. Po-
mysłem na zarobienie pieniędzy na to za-
danie była dzierżawa przez Gminę punk-
tów handlowych na plaży z możliwością 
ich poddzierżawy. Po wielu uzgodnieniach 
wybrano lokalizacje, a Starosta Wejherow-
ski, jako upoważniony w imieniu Skarbu 
państwa i Urzędu Morskiego podpisał 
w 2004 roku umowę dzierżawy z Gminą 
Choczewo.  Miała ona obowiązywać przez 
3 lata do grudnia 2007 r. Podkreślić należy, 
że w wyniku uzgodnień z tamtego okre-
su i na wniosek Gminy Choczewo tylko 
i wyłącznie na jej potrzeby wyznaczone 
zostały i wydzierżawione punkty na pla-
ży, poniekąd w ramach próby, gdyż nie 
wiadomo było jak całe przedsięwzięcie 
sprawdzać się będzie w praktyce, czy przy-
niesie spodziewane wpływy finansowe, 
a przede wszystkim, jak zostanie przyjęte 
przez przyjeżdżających turystów. Po trzech 
latach eksperymentu stwierdzono, że nie 
przyniósł on spodziewanego zaintereso-
wania poddzierżawców, gdyż wielu z nich 
rezygnowało po przetargu prowadzonym 
przez Gminę, wobec problemów uzgod-
nieniowych z zarządcą plaży. Wpływy pie-
niężne do budżetu gminy były małe. Waż-
ne były również opinie turystów, którzy 
wielokrotnie stwierdzali, że funkcjonowa-
nie punktów handlowych i gastronomicz-
nych na plaży zakłóca ich wypoczynek, 
spokój i czystość na plaży. Gmina realizo-
wała swoje zobowiązania i w sezonie sprzą-
tała plaże na ponad 17 km odcinku, co 
wiązało się ze znacznymi wydatkami i pro-
blemami organizacyjnymi. W roku 2007 
nakłady związane ze sprzątaniem plaży 
szacujemy na około 22.000 zł, czym od-
ciążyliśmy wydatki Urzędu Morskiego. 

W związku z wygaśnięciem  umowy Gmi-
na przypomniała Urzędowi Morskiemu 
o potrzebie zabezpieczenia finansowego 
i organizacyjnego sprzątania plaż przez 
ten Urząd w sezonie letnim 2008 r. 

27 lutego 2008 r. na zaproszenie Dy-
rektora Urzędu Morskiego w Gdyni doszło 
do spotkania w tym  Urzędzie wicedyrek-
tora tegoż Urzędu z Wójtem i Zastępcą 
Wójta Gminy Choczewo. Jednym z punk-
tów spotkania była sprawa utrzymania po-
rządku na plaży w sezonie letnim. Ponie-
waż Gmina poczuwa się do współodpo-
wiedzialności za porządek, a jednocześnie 
czysta plaża jest naszym produktem tury-
stycznym, uznano że w połowie kosztów 
sprzątania uczestniczyć będzie samorząd 
lokalny. Gmina miała wykonywać czynno-
ści związane ze sprzątaniem, transportem 
i składowaniem, a Urząd Morski płacić za 
kontenery na odpady. Ważnym elementem 
uzgodnień było również to, że zgodnie ze 
Strategią Gminy na plaży ma być cisza, 
spokój, bez punktów handlowych i gas-
tronomicznych – takie są oczekiwania wy-
poczywających u nas osób. 

Bez wiedzy Gminy, bez jakichkolwiek 
uzgodnień i powiadomienia doszło do pod-
pisania umowy na dzierżawę punktów na 
plaży z Gminą Gniewino. Punktów, któ-
rych nigdy już nie miało być. Informacje 
takie dotarły do Urzędu Gminy Choczewo 
w okresie, w którym Starosta Wejherow-
ski w imieniu Urzędu Morskiego podpisał 
umowę z Gminą Gniewino. W związku 
z tym uznaliśmy, że Gmina Gniewino – tak 
jak nasza Gmina w latach poprzednich - 
będzie sprzątać plaże na całym odcinku 
17,5 km. Okazało się, że przez niedopat-
rzenie Urzędu Morskiego (od roku 2003 
zaszły zmiany w kierownictwie tego Urzę-
du)  uzgodnienie takie nie zostało zawar-
te z Gniewinem, a ponadto oczekiwano, 
że Gmina Choczewo nadal będzie sprzą-
tać całą pozostałą plażę. Na prośbę Wój-
ta Gminy Choczewo w dniu 10 czerwca 
2008 r. przybył do nas pan Andrzej Kró-
likowski – Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni bardzo zaskoczony sytuacją. Uznał 
wszystkie uwagi i zastrzeżenia, jakie wła-
dze Gminy Choczewo przedstawiły odno-
śnie sposobu zatwierdzenia umowy dla 
Gminy Gniewino. Podzielił pogląd, że bez 
udziału Gminy Choczewo – gospoda-
rza tego terenu, żaden inny podmiot nie 
może decydować,  co się będzie działo na 
naszym obszarze. Zgodnie z umową dzier-
żawy – taki punkt w latach poprzednich 
również miała Gmina Choczewo – należy 
uzgodnić plan zagospodarowania plaży 
z Urzędem Morskim, a w tym przypadku 
również z Gminą Choczewo. Do dnia spo-
tkania taki projekt nie został nawet przed-
stawiony w Urzędzie Morskim, tak więc 

wszystkie zapowiedzi co do „atrakcji” na 
plaży były przedwczesne i również ich za-
kres nie był do zatwierdzenia przez Urząd 
Morski. Wspólnie stwierdziliśmy, że kon-
cepcja cichej, czystej, bez zabudowy plaży 
najlepiej odpowiada turystom i doskona-
le komponuje się z celami i gospodarką 
Urzędu Morskiego, ponieważ punkty han-
dlowe i gastronomiczne prowadzą do de-
wastacji wydm i brzegu morskiego. Umo-
wa z Gminą Gniewino zawarta została do 
dnia 9 sierpnia 2008 r.  Dyrektor Urzędu 
Morskiego uznał, że umowa ta nie będzie 
przedłużana i jest zainteresowany współ-
pracą z Gminą Choczewo zgodnie z naszy-
mi wcześniejszymi propozycjami. W dniu 
24.06.2008 r. w Gniewinie odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Urzędu Morskiego, 
Nadleśnictwa Choczewo i Gniewińskiego 
Ośrodka Turystyki i Sportu sp. z o.o.,  po 
którym to spotkaniu otrzymaliśmy infor-
mację o wycofaniu się Gminy Gniewino 
z umowy dzierżawy plaży w Lubiatowie.

Takie są fakty. Niby proste i oczywiste. 
Ale zamieszania wokół sprawy było co nie-
miara i jak zwykle wywołanego przez wro-
go nastawionego do naszej Gminy „pana 
pisującego do Panoramy Powiatu Wejhe-
rowskiego”. Jego niezwykle napastliwy, 
a przede wszystkim kłamliwy artykuł wywo-
łał  komentarze.  Jak dyskutować z kłams-
twem, jak po raz kolejny odpowiadać  na osz-
czerstwa? Cały artykuł sprawia wrażenie 
jakby przy grillu spotkało się trzech pa-
nów, a jeden z nich opisał ich szalone i nie-
prawdziwe pomysły. Takie plany mogą 
snuć odnośnie swoich domów lub ogród-
ków przydomowych, a nie „ustawiać” 
życie Gminy, jej mieszkańców i turystów. 
Jak zwykle „pan pisujący” nie rozmawiał 
z nikim z władz Gminy i opisał jedynie dzi-
waczne fantazje, lekceważąc wszystkich 
innych, którzy spokojnie podążają  ob-
raną drogą. A, że jest to droga słuszna 
świadczą liczby – szacujemy, że w latach 
2000 – 2001 na terenie Gminy Choczewo 
odpoczywało 12-15 tys. ludzi. Sezon 2007 
szacujemy na około 70.000 turystów, a ol-
brzymie zainteresowanie inwestycjami re-
kreacyjnymi, popyt na działki budowlane 
to dodatkowe dowody na to, że idziemy 
słuszną drogą. Drogą markowego produk-
tu turystycznego – spokojnej, ekologicz-
nej, cichej, przyjemnej Gminy. Żaden inny 
samorząd nie ma prawa dyktować naszej 
Gminie swoich koncepcji i przemyśleń. 
Bo o tym też trzeba powiedzieć. Czy ktoś 
z państwa wyobraża sobie, aby na przykład 
prezydent Gdyni wydzierżawił teren pod 
Neptunem w Gdańsku i reklamował tam 
swoje miasto jako lepsze? Nie do wyobra-
żenia w europejskich standardach współ-
działania samorządów. Można to jeszcze 
inaczej przedstawić: czy na przykład w Cho-
czewie możliwe jest, aby pan X bez wie-
dzy właściciela terenu pana Y postanowił, 
że w jego ogrodzie zbuduje sklep lub 
warsztat, a właściciel pan Y zamierzał 
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tam mieć kwiaty, trawnik i miejsce wy-
poczynku? Nie do przyjęcia. Wójt Gminy 
Choczewo nie wyobraża sobie, aby w in-
nej gminie np. kaszubskiej nad ich jezio-
rami wydzierżawić bez wiedzy samorządu 
teren i promować naszą Gminę. Od tego 
są targi turystyczne i inne formy reklamy. 
Obowiązuje pewien standard i obyczaj. 
Obyczaj przyzwoitego zachowania wobec 
sąsiadów, szanowania ich samodzielności 
i kierunków rozwoju.

Znając sposób działania „pana pisują-
cego do Panoramy” możemy się spodzie-
wać kolejnych nieprawdziwych artykułów 
„ustawionych” przeciwko naszej Gminie. 
Przecież „pan” z tej sytuacji musi jakoś 
wybrnąć. Czy pojawią się artykuły, w któ-
rych znów będziemy pouczani i będzie się 
nam wmawiać, że on wie lepiej? Czy nadal 
będzie nam wmawiać, że nie mamy pla-
nów i koncepcji i że nie potrafimy w na-
leżyty sposób wykorzystać walorów Gmi-
ny i dbać o jej rozwój? Działalność gospo-
darczą należy prowadzić przyzwoicie z za-
chowaniem procedur – przetargów – i dla 
dobra ogółu, bo zarobić na turystce ma 
wielu, a nie jednostki. A czy rozmawiał 
z kimś z władz gminy na ten temat? Nasza 
droga jest prosta i skuteczna – ekologia, 
porządek, czystość, dobra woda w kranach, 
kanalizacja. Cisza i spokój. Nie wszyst-
ko dobrze komponuje się z choczewską 
przyrodą.

OŚWIADCZENIE
W nawiązaniu do artykułu pt. ”Dziękuje, Panie Wójcie” autorstwa Mariusza Koza-

kiewicza, zamieszczonego w „Panoramie Powiatu Wejherowskiego - Kurierze Wejhe-
rowskim” nr 26/243 z dnia 25 czerwca 2008r. uważam, że podważone zostało w nim 
dobre imię Rady Gminy Choczewo oraz demokratyczne zasady jej funkcjonowania.  
Autor artykułu stwierdza, iż pytania zadawane na sesji przez radnych są wcześniej 
uzgadniane z Wójtem Gminy,  a protokoły z sesji (przed podpisaniem przez prze-
wodniczącego rady) cenzurowane przez wójta i bez jego zgody nie mogą ujrzeć 
światła dziennego.

Oświadczam, że nigdy na żadnym spotkaniu z radnymi Wójt Gminy Choczewo 
nie prosił ich o wcześniejsze uzgadnianie pytań zadawanych na sesji. Skąd autor 
powziął taką wiadomość? 

Protokół z sesji przepisywany jest dosłownie (po uformowaniu składni) z dykta-
fonu, na którym  zarejestrowane jest nagranie z jej przebiegu. Na najbliższej sesji 
radni przyjmują jego treść poprzez głosowanie.

Nie trzeba znać się na dziennikarstwie, aby stwierdzić, że marne to artykuły,  
w których poruszane sprawy zaczyna się od słów:  „Czy to prawda Panie wójcie, że...”.  
Takiego sformułowania  użyto, aby stwierdzić nieprawdę  (dot. protokołu z sesji) 
i przyłatać ją Wójtowi Gminy Choczewo, przy okazji ośmieszając Radę Gminy Cho-
czewo.

Dotychczas z pewnym zażenowaniem przeglądałem wymienione czasopismo i ar-
tykuły Mariusza Kozakiewicza, z których jasno wynika niechęć do gminy Choczewo 
i jej przedstawicieli. Jest to osobiste prawo dziennikarza i gazety, którą reprezentuje, 
lecz  zamieszczanie nieprawdziwych informacji (m.in. z przebiegu sesji, na której nie-
jednokrotnie jest nieobecny), podważając wiarygodność jej organów wymaga zaję-
cia stanowiska z mojej strony.

Odnosząc się do przeprosin za pomyłkową zmianę mojego imienia, autor oka-
zał  wyjątkowy nietakt zamieszczając w podtekście pewne insynuacje. Nawet w tym 
miejscu nie powstrzymał się od kąśliwego komentarza. Jeżeli tak mają brzmieć w 
przyszłości przeprosiny za ewentualne błędy, z góry za nie dziękuję i proszę nie 
zamieszczać ich na łamach „Panoramy Powiatu Wejherowskiego - Kuriera Wejherow-
skiego”.

                                              
                                                 Przewodniczący Rady Gminy Choczewo
                                                                            Henryk Domaros 

Zostały zakończone remonty 
dróg na terenie Gminy Cho-
czewo. 

W dniu 27.06.2008r. wykonano ostat-
ni etap remontu odcinka drogi powiatowej  
nr 1430G Biebrowo – Jackowo, poprzez 
wykonanie warstwy ścieralnej metodą na-
tryskową. Jak już wspomniano w informa-
cji w poprzednim nr Wieści Choczewskich 
głównym wykonawcą zadania była firma: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 
z o.o. ul. Orzeszkowej 5, Puck. Oficjalny 
termin odbioru wyznaczono na miesiąc 
lipiec.

Poruszanie się po odcinku drogi wy-
remontowanej metodą natryskową wyma-
ga zachowania szczególnej ostrożności 
i przestrzegania ograniczenia prędkości 
do 40 km/h w czasie niezbędnym do usta-
bilizowania się nawierzchni. Luźny grys, 
przy nie zastosowaniu się do ogranicze-
nia prędkości może spowodować poślizg 
pojazdu, uszkodzenia samochodów poru-
szających się w przeciwnym kierunku oraz 
przechodniów.

ostały
dróg 
czew

W dniu 27.0
ni etap remontu o
nr 1430G Biebro
wykonanie warst
tryskową Jak już

Inwestycje gminne
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Prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności na tym odcinku tak, aby do-
brze służył mieszkańcom i odwiedzają-
cym nas turystom.

Został również zakończony remont 
odcinka drogi powiatowej nr 1322G Żela-
zno - Zwartowo. Była ona w bardzo złym 
stanie, co nadal można obserwować na 
pozostałym odcinku. Remont tego od-
cinka, z uwagi na intensywność ruchu 
i bardzo zły stan, był wykonany poprzez 
wykonanie warstwy podkładowej wyrów-
nawczej z betonu asfaltowego oraz nało-
żenie warstwy ścieralnej asfaltowej wraz 
z uporządkowaniem poboczy.

Oficjalny odbiór wykonanych robót 
zaplanowano na miesiąc lipiec 2008r. 
Generalnym wykonawca była firma:  POL-
DRÓG LĘBORK S.A., ul. Pionierów 10, 84-
300 Lębork, ostateczna wartość zadania 
wyniosła 536 923,75 zł netto.

Łącznie w roku 2008r. Gmina Chocze-
wo dofinansowała remonty dróg powia-
towych na swoim terenie na kwotę 440 
000 zł. 

Trwają prace budowlane związane 
z budową ronda w miejscowości Żela-
zno. Wykonano już chodniki na terenie 
miejscowości oraz pierwszą warstwę as-
faltową. Zrealizowano wszystkie prace 
podziemne związane z realizacją odwod-
nienia. Samo rondo jest już widoczne w te-
renie. 

Głównym wykonawcą zadania jest fir-
ma: POL-DRÓG LĘBORK S.A., ul. Pionierów 
10, 84-300 Lębork. Jak wynika z naszych 
obserwacji termin - wrzesień 2008r. bę-
dzie dotrzymany. Cała inwestycja ma na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców wsi Żelazno, już w chwili obecnej 
przejeżdżające pojazdy muszą zmniej-
szyć prędkość, co jest głównym zadaniem 
skrzyżowań typu rondo oraz przejść dwu-
etapowych.

 
 
 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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Poznajemy naszych sołtysów

W  naszym stałym cyklu 
 przedstawiamy dziś Pań-
 stwu sylwetkę kolejnego 

sołtysa -  Pana Andrzeja Groth, pełniącego 
funkcję Sołtysa Solectwa Słajkowo. Sołec-
two to obejmuje dwie mniejsze wsie: Słaj-
kowo i Przebendowo oraz większą - Że-
lazno, gdzie mieszka Pan Andrzej. Obecny 
sołtys pełni swoją funkcję po raz pierw-
szy, ale praca społeczna nie jest mu obca, 
gdyż w latach 1998-2002 pełnił funkcję 
radnego Rady Gminy Choczewo. Najbliż-
sza rodzina to żona Władysława, która jest 
już na emeryturze, trzy dorosłe córki: 
34-letnia Katarzyna, 31-letnia Barbara 
i 29-letnia Aneta oraz troje wnucząt: 9-let-
ni Patryk, 8-letni Robert i 2,5-letnia Oliwia. 
Pan Andrzej pracuje w austriackiej firmie, 
w dziale produkcji. Ze swojego obecnego 
zajęcia jest bardzo zadowolony.

Tradycyjnie zadaliśmy Panu Sołtysowi 
kilka pytań:

Wieści – Czy satysfakcjonuje Pana pra-
ca społeczna, funkcja sołtysa?

Andrzej Groth – Do pracy społecznej 
trzeba mieć wielkie zamiłowanie i wiele 
chęci, a ja od mlodych lat lubiłem działać 
społecznie w różnych organizacjach mło-
dzieżowych takich, jak: Związek Harcer-
stwa Polskiego, Związek Młodzieży Wiej-
skiej, Ochotnicza Straż Pożarna. Pod ko-
niec lat 90-tych pełniłem funkcję radnego 
Rady Gminy Choczewo z okręgu wybor-
czego obejmującego Sołectwo Słajkowo. 
Funkcja sołtysa bardzo mnie satysfakcjo-
nuje, natomiast ocena mojej pracy należy 
już do mieszkańców sołectwa.    

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

A.G. – Niestety nie jesteśmy w stanie 
rozwiązać do końca wszystkich nurtują-
cych nas problemów. Gdy uda się rozwią-
zać jeden, to w jego miejsce urosną trzy 

następne. Wymienię tylko kilka spraw, 
które są naszą największą bolączką – 
przede wszystkim brak oświetlenia ulicz-
nego w Przebendowie /w okolicy przy-
stanku/. Również w Słajkowie niezbędne 
jest oświetlenie uliczne na odcinku od 
przystanku PKS do posesji pana Wendrow-
skiego i  w Żelaznej warto by było do-
kończyć montaż oświetlenia od skrzyżo-
wania wzdłuż drogi  w kierunku Lęborka. 
Rolnicy ze Słajkowa zgłaszają problem 
dojazdu na swoje pola drogą gruntową, 
która jest regularnie niszczona w okresie 
jesienno-zimowym w wyniku wywozu              
ciężkim sprzętem drewna z lasu. Co do 
marzeń sołtysa i mieszkańców, to myślę, 
że mamy wspólne - głównie chodzi nam 
o modernizację płyty boiska, dokończenie 
budowy placu zabaw, remont małej hali 
sportowej przy świetlicy w Żelaznej, ułoże-
nie chodnika w Żelaznej /od skrzyżowania 
do końca wsi w kierunku Lęborka/. Miejsce 
na chodnik jest, a  uczęszczanie tamtędy, 
zwłaszcza jesienią, jest bardzo niebez-
pieczne. Marzenia są piękne, ale myślę, 
że za mojej kadencji sołtysowania wspól-
nie z mieszkańcami sołectwa, no i przy 
pomocy Urzędu Gminy, zostaną one zreali-
zowane. Ale warto też podkreślić, że 
w ostatnich latach znacząco poprawił się 
stan obejść i posesji, co z kolei wpływa 
na fakt, że pięknieją  całe nasze wsie. Do-
ceniła to również Gminna Komisja Kon-
kursowa przyznając w ub.r. miejscowości 
Żelazno wyróżnienie w konkursie „Piękna 
wieś”. 

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

A.G. – Wydaje mi się, ze we wszystkich 
sołectwach nie wygląda to idealnie. Muszę 
stwierdzić, że i u nas współpraca ta nie 
jest łatwa. Nie mam tu na myśli osób w po-
deszłym wieku, lecz młodzież, którą trze-
ba prosić o wykonanie prac na cele ogól-
nospołeczne. Takich pomieszczeń, jakie 

są w Żelaznej, może nam pozazdrościć 
niejedno sołectwo i wystarczy tylko tro-
chę więcej inicjatywy ze strony młodzieży, 
a z pewnością  byłoby dużo lepiej. Sołtys 
niestety sam nie sprosta wszystkim za-
daniom. Korzystając z okazji chciałbym 
podziękować tym mieszkańcom, którzy 
włączają się w pracę na rzecz sołectwa  i jed-
nocześnie zaprosić większe grono do współ-
pracy. 

W. – Jak układa się współpraca z wła-
dzami gminy – Radą Gminy, Wójtem Gmi-
ny?

A.G. – Z dotychczasowej współpracy 
z Radą Gminy i Wójtem Gminy jestem za-
dowolony. Gdy zwracam się z jakimś pro-
blemem, jest on, oczywiście w miarę moż-
liwości, przez Pana Wójta rozwiązywany. 
Dzięki przychylności władz naszej gminy 
/i zaangażowaniu mieszkańców/ wieś Że-
lazno dysponuje świetlicą, od 2003r. 
większość posesji została przyłączona do 
oczyszczalni ścieków w Choczewie, roz-
wiązany został również problem odpro-
wadzania wód opadowych. Należy pod-
kreślić także obecne działania w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego – przez całą wieś ułożony został 
chodnik, budowane jest rondo, położono 
nowy asfalt oraz wybudowano dwuetapo-
we przejścia dla pieszych, za co dziękuję 
władzom gminy w imieniu swoim oraz 
mieszkańców Żelaznej. Mieszkańcy in-
nych wsi trochę nam tego zazdroszczą.

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

A.G. – Wśród spraw najpilniejszych 
wymienić należy zabezpieczenie przecie-
kającego dachu  na świetlicy oraz hali i li-
czę tutaj na życzliwość Pana Wójta i pra-
cowników Urzędu Gminy.       

W. - Dziękujemy Panu za udzielenie 
wywiadu. Życzymy sukcesów w w realiza-
cji zamierzeń, zarówno w pracy społecz-
nej, jak i w życiu osobistym oraz zawo-
dowym. 
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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 opisa-
nej ustawy, w terminie do dnia 30 lipca 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

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

Ogłoszenia Wójta Gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo 
 z dnia 18 czerwca 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 (jednolity tekst Dz.U.          
z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo ogłasza co następuje:                                                         

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

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisa-
nej ustawy, w terminie do dnia 30 lipca 2008 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 30 czerwca 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 opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 11 sierpnia 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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Informujemy, że uchwałą Rady Gminy Choczewo nr XVI/170/2008 z dnia 8 maja 2008 roku utwo-
rzone zostało Samorządowe Przedszkole w Choczewie z siedzibą w Choczewie, ul. Szkolna 2 /obiekt 
Zespołu Szkół/. W wyniku konkursu, jaki odbył się w dniu 25 czerwca 2008 roku, wyłoniona została 
osoba na stanowisko dyrektora – Dyrektorem  Samorządowego Przedszkola w Choczewie będzie Pani 
Bożena Paździo.

W związku z powyższym przypominamy, iż nadal przyjmowane są zapisy do przedszkola dla dzieci 
w wieku od 2,5 do 5 lat, a także 6-latków (na podstawie informacji uzyskanych od zainteresowanych 
rodziców Komisja Oświaty Rady Gminy zawnioskowała o utworzenie w nowym przedszkolu również 
oddziału zerowego).  

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2008 roku  w Gminnym Zespole Oświaty w Cho-
czewie, ul. Kusocińskiego 5, codziennie /poniedziałek-piątek/ w godz. 10.00 - 13.00, tel. 58 572 39 45 
lub 58 572 25 29. Nabór ostateczny przeprowadzony zostanie do dnia 15 sierpnia 2008r. W przypadku 
dużej ilości zgłoszeń ustalone zostaną kryteria naboru dzieci.

Przedszkole Samorządowe czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.00-17.00, 
przy czym, o ile będą wnioski ze strony rodziców, Dyrektor Przedszkola będzie miał możliwość zmiany 

godzin funkcjonowania placówki, np. na 645 – 1645.
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/177/2008 Rady Gminy Choczewo z dnia 18 czerwca 2008r. w Przedszkolu Samorządowym prowa-

dzonym przez Gminę Choczewo obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:
- podstawa programowa wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie realizowana będzie nieodpłatnie,
- za świadczenia wykraczające poza podstawę programową /tj. pow. 5 godzin 
  dziennie/ opłata wynosi 120 zł miesięcznie,
- opłata za wyżywienie uzależniona jest od liczby posiłków i wynosi:
  a/ wyżywienie całodzienne – 5,20 zł,
  b/ za śniadanie – 2,00 zł,
co oznacza, że odpłatność za dziecko, które będzie przebywać w przedszkolu od 5-ciu do 10—ciu godzin dziennie i korzy-

stać z pełnego wyżywienia, wynosić będzie średnio ok. od 230 zł (koszt ponoszony przez rodziców).

Komunikaty........... komunikaty..........komunikaty....  

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Choczewie

zaprasza na wystawę METALOPLASTYKI
autorstwa Pana Władysława Małachowskiego z Sasina.

Wystawa przedstawia rzeźby wykonane z blachy miedzianej, 
czynna jest od 30 czerwca do 30 sierpnia 2008 r.

Wszystkich serdecznie zapraszamy 
od poniedziałku do piątku  w godz. od 9.00 do 15.00

                                                                    Kierownik GBP Beata Żuk
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DZIEŃ MATKI

30.05.2008 roku w świetlicy  
 w Kurowie odbyło się spot-
 kanie dla mam z okazji ich 

święta. W programie zaplanowano:
- występ grupy tanecznej przygotowany 

pod kierunkiem pani Izabeli Dziobak
-  wręczanie kwiatów i laurek
-  słodki poczęstunek

Wszystkie przybyłe mamy bardzo ser-
decznie dziękowały za tą wspaniałą uro-
czystość. Apelowały, by częściej organizo-
wać spotkanie integrujące pokolenia.

mgr Izabela Dziobak

ŚWIĘTO MILUSIŃSKICH 
W SOŁECTWIE CHOCZEWKO

J uż od dwóch lat Rada Sołecka So-
 łectwa Choczewko wraz z panią 
 Sołtys Sylwią Kropidłowską orga-

nizują dla dzieci i rodziców „Dzień Dziec-
ka”. Tak też było i w tym roku. Dzięki up-
rzejmości pana Rafała Fetty – gospodarza 
„Gospody pod żubrem” i pana Lecha Niczy-
poruka właściciela Stadniny Koni w Salinie 
około 60 dzieci wraz z rodzicami naszych 
milusińskich poczęstowanych zostało cia-
stem, lodami, kiełbaskami z grilla i  bigo-
sem myśliwskim. Nie zabrakło też innych 

atrakcji – dzieci mogły dosiąść kucyka, przejechać się bryczką oraz na skuterze. Była 
również loteria fantowa dla dzieci oraz mam z okazji minionego święta. Zabawa trwała 
ponad 4 godziny. Pogoda dopisała, a dzieciom towarzyszyły uśmiechy na twarzach , co 
oznaczało udana imprezę. Szczególne podziękowania należą się osobom, które wsparły 
tę imprezę, tj. panu Rafałowi Fetta, panu Lechowi Niczyporukowi, pani Ewelinie Okon, 
właścicielom firmy budowlanej „SAWBUD”  oraz właścicielom firmy „RYNTEX”.

W imieniu dzieci oraz własnym dziękuje Rada Sołecka Sołectwa Choczewko

WYCIECZKA DO SZYMBARKA

DZIEŃ MATKI

Wieści z Sołectw
Sołectwo Choczewko

ci¹g dalszy na następnej stronie
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S ołtys Sołectwa Choczewko wraz 
 z mieszkańcami wybrali się na 
 wycieczkę autokarową do Szym-

barka i okolic. Wizyta m.in. w domu „do 
góry nogami”, piękna panorama z wieży 
widokowej na Wieżycy oraz zabytkowa 
lokomotywa "Pociągu Sybiraka" wywar-
ły na wszystkich niesamowite wrażenia. 
Dopisała również pogoda. Uczestnicy wy-
cieczki wrócili zadowoleni i w znakomi-
tych humorach. 

 Sołtys Sołectwa Choczewko 

DZIEŃ DZIECKA WE WDZYDZACH 
KISZEWSKICH 

Rada Sołecka Sołectwa Kopali-
no – Lubiatowo wychodząc na 
przeciw stereotypom, że co 

roku to samo, czyli lody, kiełbaski i dy-
plomy, postanowiła zorganizować coś in-
nego. Dlatego też z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowaliśmy wyjazd do Wdzydz Ki-
szewskich. Pojechaliśmy tam autobusem 
wynajętym z Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Choczewie, w którym 
są 42 miejsca siedzące. Udało nam się wy-
korzystać wszystkie miejsca. Chętnej mło-
dzieży było 32 osoby i 5 opiekunów wraz 
z organizatorami. Zostało nam jeszcze 5 
miejsc, dlatego też skorzystał jeden mło-
dzieniec z sołectwa Choczewo oraz 4 pa-
nów z naszego sołectwa. Niestety nie wszys-
cy panowie zachowali się, jak przystało na 
dorosłych. Trzeba powiedzieć, że zacho-
wali się gorzej niż dzieci, w przyszłości 
będziemy wykluczać takie nieodpowie-
dzialne osoby, tym bardziej, że była to wy-
cieczka dla młodych ludzi. 

Wracając do rzeczywistości wyje-
chaliśmy z Kopalina o planowanej godzi-
nie 8.00. Po usadowieniu się wszystkich 
uczestników w autobusie, ze względu 
na plastikowe siedzenia, zostały rozda-
ne dla najmłodszych poduszki, które po 
wycieczce zabrały ze sobą jako pamiątki 
z wycieczki. Po upływie około 2 godzin, 
gdy zjechaliśmy z obwodnicy w kierunku 
Wdzydz, jeden z najmłodszych uczestni-
ków, Michał zakomunikował,że potrzebu-
je do toalety, więc zatrzymaliśmy się na 
pierwszej stacji paliw. Wówczas uczestni-
cy wycieczki zauważyli awarię autobusu, 
po prostu złośliwość rzeczy martwych, 
oczywiście załamka, bo nie ma takiej czę-
ści, gumowego węża w kształcie fajki. Po 
wykonaniu kilku rozmów telefonicznych 
przez panią Ewę, między innymi na po-
licję, ponieważ uważamy, że policja jest 
nie tylko od karania naszych obywateli, 

Sołectwo Kopalino – Lubiatowo 

ci¹g dalszy na następnej stronie



Wieści Choczewskies. 12 Nr 6 (100)  CZERWIEC  2008

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE 
SŁAJSZEWO

W  dniu 22 czerwca 2008r. 
 Rada Sołecka wraz z Sołty-
 sem panem Andrzejem Łu-

cem oraz radny pan  Jerzy Detlaff zorgani-
zowali Dzień Dziecka w Słajszewie. Udział 
we wspólnej zabawie wzięli mieszkańcy 
Słajszewa i Biebrowa. Frekwencja dopisa-
ła – w festynie udział wzięło bardzo wiele 
osób i, co warte podkreślenia, wszystkie 

ale także od pomocy. Szczęśliwym trafem 
po około 30 minutach przyjechał na stację 
jej kierownik, który pospieszył nam z po-
mocą i pojechał z sołtysem do Kartuz po 
brakującą część. Dzieci oraz organizato-
rzy wycieczki serdecznie dziękują kierow-
nikowi za bezinteresowną pomoc. Takich 
ludzi trzeba naprawdę szanować. Kierow-
niku jest Pan wielki! Dziękujemy. Po na-
prawie awarii pojechaliśmy (już bez prze-
szkód) dalej. 

Mimo 2-godzinnego opóźnienia do-
jechaliśmy do Wdzydz, gdzie zwiedzali-

śmy staropolskie budynki. Zobaczyliśmy 
stare chaty pod strzechą, kościółek, starą 
szkołę, do której młodzież bardzo chętnie 
weszła. W szkole można było posiedzieć 
w zabytkowych ławkach i popisać gęsim 
piórem oraz podzwonić ręcznym dzwon-
kiem. Zobaczyliśmy również tartak, kuź-
nie, warsztat stolarski i wiatrak, do któ-
rego mogliśmy wejść i obejrzeć go od 
środka. Po obejrzeniu skansenu udaliśmy 
się w drogę powrotną, ale jak wracać nie 
wstępując do Szymbarku. 

Po krótkim przejeździe znaleźliśmy 
się w Szymbarku, a tu moc atrakcji, zaczę-
liśmy od najdłuższej deski, później prze-
szliśmy do lokomotywy parowej, którą 
wywożono Polaków na Sybir. Następnie we-
szliśmy do kościółka, w którym pan prze-
wodnik opowiedział nam wszystko o znaj-
dujących się tam eksponatach. Po krótkim 
pobycie byliśmy gotowi, żeby wejść do bun-
kra. W bunkrze przejścia wąskie, ale do-
szliśmy do pomieszczenia, w którym prze-
wodnik zgasił światło i włączył akustykę, 
płuca zadrżały, odgłosy wybuchu bomb, 
warkot samolotów, oraz strzały z karabi-
nów maszynowych spowodowały, że po-
czuliśmy się jak podczas wojny. Główna 
atrakcja jednak była jeszcze przed nami, 

a mianowicie dom postawiony na dachu. 
Przed domem kolejka, że ho ho, ale po ok.  domem kolejka, że ho ho, ale po ok. 
30 minutac30 minutach stania w niej, dotarliśmy do h stania w niej, dotarliśmy do 
wnętrza domu. A w domu  w głowie się wnętrza domu. A w domu  w głowie się 
kręci, trudno utrzymać równowagę, ale kręci, trudno utrzymać równowagę, ale 
niezapomniane wrażenia zostały i tak niezapomniane wrażenia zostały i tak 
skończyło się nasze zwiedzanie, więc wra-skończyło się nasze zwiedzanie, więc wra-
camy do domu.camy do domu.

Po drodze jest jeszcze McDonald. Pa-Po drodze jest jeszcze McDonald. Pa-
trząc na naszą młodzież było widać zmę-trząc na naszą młodzież było widać zmę-
czenie, ale na wiadomość że zatrzymamy czenie, ale na wiadomość że zatrzymamy 
się w McDonaldzie humory poprawiły się się w McDonaldzie humory poprawiły się 
diametralnie. Każdy z uczestników wy-diametralnie. Każdy z uczestników wy-
cieczki otrzymał po hamburgerze, poza cieczki otrzymał po hamburgerze, poza 
tym każdy mógł kupić sobie napój, mały tym każdy mógł kupić sobie napój, mały 
zestaw i inne smakołyki. Po McDonaldzie zestaw i inne smakołyki. Po McDonaldzie 
oczywiście humory się poprawiły i wesoło oczywiście humory się poprawiły i wesoło 
ze śpiewem na ustach powracaliśmy do ze śpiewem na ustach powracaliśmy do 
domu. Młodzież wyśpiewała podziękowa-domu. Młodzież wyśpiewała podziękowa-
nia organizatorom, opiekunom, kierowcy nia organizatorom, opiekunom, kierowcy 
oraz słynne sto lat dla sołtysa. Dziękujemy oraz słynne sto lat dla sołtysa. Dziękujemy 
młodzieży. młodzieży. 

Powróciliśmy do sołectwa ok. godz. Powróciliśmy do sołectwa ok. godz. 
20.30. Wszystkim paniom dziękujemy za 20.30. Wszystkim paniom dziękujemy za 
opiekę nad młodzieżą. Dziękujemy rów-opiekę nad młodzieżą. Dziękujemy rów-
nież naszemu radnemu panu Henrykowi nież naszemu radnemu panu Henrykowi 
Domaros i pani Beacie Madej za pomoc                            Domaros i pani Beacie Madej za pomoc                            
w organizowaniu tej w organizowaniu tej wycieczki. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom. 

Rada Sołecka

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ DZIECKA WE  WDZYDZACH....

Sołectwo Słajszewo i Jackowo

ci¹g dalszy na następnej stronie
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dzieci z całego sołectwa.  Atrakcje przygo-
towała Agencja Artystyczna z Gdyni „TRA-
VEL & SHOW”, był clown i iluzjonista, a na 
zakończenie kiełbaski pieczone na grillu. 
Najmłodsi uczestnicy otrzymali upominki 
ufundowane przez radnego Jerzego De-
tlaffa. Wieczorem miała miejsce zabawa. 
Oprócz dobrych humorów dopisała też po-
goda.

Natomiast tydzień wcześniej, tj. 14 
czerwca Sołtys Sołectwa Jackowo pan Ma-
rek Mueller oraz radny pan Jerzy Detlaff 
zorganizowali „Dzień  Dziecka” dla naj-
młodszych mieszkańców Sołectwa Jac-
kowo. Tu również frekwencja dopisała, 
we wspólnej zabawie wzięło udział wiele 
dzieci wraz z rodzicami. Podobnie, jak             
w Słajszewie, najmłodsi otrzymali upo-
minki ufundowane przez radnego pana 
Jerzego Detlaffa. Zabawa była udana.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ DZIECKA W ....

Z    życia szkoły

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 2007/8

w Szkole Podstawowej 
w Zwartowie

W  dniu 20.06. br. w Szkole 
 Podstawowej w Zwarto-
 wie uroczyście zakończo-

no rok szkolny 2007/2008 i działalność tej 
placówki.

Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Peda-
gogicznego i uczniów tej szkoły, przybyli 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Choczewo 
– pan Jacek Michałowski, Zastępca Wójta 
– pan Kazimierz Kowalewski, Przewodni-
czący Rady Gminy Choczewo – pan Hen-
ryk Domaros, Kierownik Gminnego Ze-
społu Oświaty – pani Eugenia Grudzińska, 
Radny Gminy Choczewo – pan Konstanty 
Sacharuk. W zastępstwie Radnego Gminy 
Choczewo – pana Zbigniewa Kołodziej-
skiego, przybył pan por. Adam Rynkowski 
– Kierownik Działu Kwatermistrzowskie-
go  ODK SW  RELAKS w Zwartowie.

Niestety obowiązki służbowe zatrzy-
mały w Gdańsku przedstawiciela Kurato-
rium Oświaty w Gdańsku, wizytatora – 
pana Józefa Bodio oraz poprzedniego dy-
rektora Szkoły w Zwartowie – panią Ma-
rzenę Lipka.

Przybyli też włodarze sołectw, z tere-
nu których dzieci uczęszczały do szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Zwartowie

Sołtys Sołectwa Borkowo – pani Regina 
Stanicka, Sołtys Sołectwa Gościęcino – 
pan Henryk Czaja, Sołtys Sołectwa Zwar-
tówko – pan Henryk Bemowski.

Wśród zaproszonych gości nie zabra-
kło także proboszcza Parafii Zwartowo – 
ks. Alojzego Kąkolewskiego oraz pani Ja-
niny Sadowskiej – emerytowanego nauczy-
ciela i dyrektora zwartowskiej szkoły, pani 
Józefy Patelczyk – emerytowanego na-
uczyciela oraz pani Teresy Patok – emery-
towanego pracownika obsługi tej szkoły.

W imieniu własnym i całej społecz-
ności szkolnej placówki, dyrektor szkoły 
Zbigniew Lipka serdecznie powitał i po-
dziękował przybyłym za przyjęcie zapro-
szenia.

Powitał także po raz ostatni nauczy-
cieli i wychowawców oraz pracowników 
obsługi szkoły, licznie przybyłych rodzi-
ców uczniów, w tym przedstawicieli Komi-
tetu Rodzicielskiego oraz samych uczniów 
– wychowanków.

Rozpoczynając uroczystość, w słowie 
wstępnym dyrektor szkoły podkreślił, że 
ideą Szkoły Podstawowej w Zwartowie jest 
i było przygotowanie uczniów do samo-
dzielności oraz kształcenie wśród nich świa-
domości swych obowiązków, praw i moż-
liwości.

Przypomniał, że szkoła ta, to ponad 
100 lat historii i tradycji. To miejsce szcze-
gólne, w którym zdobywało wiedzę i uczy-
ło się patriotyzmu kilka pokoleń miesz-
kańców Zwartowa i okolic.

Podkreślił też, że to spotkanie ma 
charakter historyczny. Z jednej strony dla-
tego, że spotkano się tu, w takim gronie, 
po raz ostatni, z drugiej – ponieważ temu 
spotkaniu towarzyszy świadomość, że 
lata spędzone w naszej szkole, to historia, 
a jednocześnie dla wszystkich – początek 
nowego czasu….

Następnie głos zabrali uczniowie kla-
sy V, przedstawiając zebranym kilka kart 
z historii szkoły, pokazując też fragmenty 
zapisków z  pierwszych powojennych lat 
istnienia Szkoły. Nie zabrakło fragmentów 
rękopisu pierwszego kierownika szkoły – 
pana Henryka Wróblewskiego, fotografii 
i wycinków z wybrzeżowej prasy, mówią-
cych o Zwartowie i o działaniach i osiąg-
nięciach szkoły.

Po wystąpieniu piątoklasistów – dy-
rektor szkoły zwrócił się do wszystkich 
uczniów i obecnych absolwentów z życze-
niami, aby doświadczenia zdobyte w cza-
sie edukacji w naszej szkole dodały im od-
wagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do 
wyznaczonego celu. Aby nie zapominali, 
że już teraz pracują na swoją przyszłość. 
W imieniu nauczycieli i rodziców wyraził 
też nadzieję, że wiedza, zdolności i umie-
jętności zdobyte, odkrywane i rozwijane 
w zwartowskiej szkole, będą od dzisiaj 

procentowały i że wszyscy będą mogli być 
z nich dumni tak w przyszłości, jak i te-
raz.

Następnie uczniowie klasy VI – absol-
wenci przystąpili do ślubowania.

Po ślubowaniu absolwentów przystą-
piono do wręczenia nagród i wyróżnień 
dla najlepszych uczniów i podziękowań 
dla ich rodziców.

Świadectwa z wyróżnieniem, stypen-
dia za wysokie wyniki w nauce, nagrody 
książkowe i dyplomy otrzymali uczniowie, 
którzy w tym roku szkolnym osiągnęli naj-
lepsze wyniki w nauce.

W dalszej kolejności miała miejsce 
część artystyczna, w której zebranym swe 
umiejętności i możliwości zaprezentowali 
najmłodsi – „zerówkowicze” oraz ucznio-
wie odchodzący do gimnazjum. W końco-
wej części uroczystości, w imieniu całej spo-
łeczności szkolnej, dyrektor szkoły skie-
rował słowa podziękowania. 

Władzom oświatowym podziękował 
za wszelkiego rodzaju wsparcie, zrozu-
mienie dla trudności, z jakimi się borykano 
oraz za wiarę w marzenie o coraz lepszej 
polskiej szkole.

Słowa uznania i podziękowania skie-
rował do Władz Gminy, lokalnych instytu-
cji i organizacji, za długie i owocne lata 
współpracy i wspierania szkoły w jej dzia-
łalności. 

Rodzicom uczniów podziękował za cier-
pliwość i wytrwałość we  współpracy z wy-
chowawcami. Podkreślił, że „byliście i je-
steście dobrymi partnerami we wspólnych 
poczynaniach. Wasza cierpliwość i wspar-
cie wzbudzają w nas szacunek i nasze uz-
nanie”.

Z kolei w słowach skierowanych do na-
uczycieli i wychowawców dyrektor podzię-
kował im za odwagę, nierzadko determi-
nację, zrozumienie, otwartość, cierpliwość 
i poświęcenie w często niewdzięcznej pra-
cy pedagogicznej.

Dyrektor szkoły odczytał też list po-
przedniego wieloletniego dyrektora i na-
uczyciela tej szkoły – pani Marzeny Lipka, 
w którym autorka m.in. podziękowała 
Organowi Prowadzącemu za wieloletnią 
współpracę, a do nauczycieli, rodziców 
i uczniów skierowała serdeczne życzenia 
zadowolenia i satysfakcji z pracy oraz wy-
trwałości w osiąganiu sukcesów na swej 
drodze.

Następnie głos zabrali zaproszeni go-
ście. Wójt – pan Jacek Michałowski pod-
kreślił, że decyzja o zamknięciu szkoły nie 
jest i nie była łatwą, a dynamicznie zmie-
niająca się rzeczywistość wymaga obecnie 
ciągłego poszukiwania wciąż  coraz to no-
wych rozwiązań.

Na ręce dyrektora szkoły złożył wy-
razy uznania i serdeczne podziękowania 

ci¹g dalszy na następnej stronie
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„ JESTEM POLAKIEM  - JESTEM  
EUROPEJCZYKIEM ”

W  dniu 9 maja, który obcho-
 dzony jest jako Dzień Eu-
 ropy  w Zespole Szkół im. 

Unii Europejskiej już po raz drugi odbył 
się konkurs „ Jestem Polakiem – jestem Eu-
ropejczykiem” dla uczniów klas I – III SP. 

Celem konkursu było utrwalenie wie-
dzy o Polsce i poszerzenie wiadomości 
o krajach należących do Unii Europejskiej. 
Wzięło w nim udział 24 uczniów – 8 trzy-
osobowych zespołów z każdej klasy. Za-
dania konkursowe polegały na grupowym  
rozwiązywaniu zadań. Można było zaob-
serwować różne sposoby pracy, duże za-
angażowanie uczestników oraz burzliwe 
dyskusje. Młodzi zawodnicy rozwiązywali 
zagadki, testy i krzyżówki oraz kolorowali 
flagi państw należących do Unii i symbole 
narodowe Polski. Uczniowie  zaprezen-

towali swoją wiedzą dotyczącą kultury, 
zwyczajów, symboli i położenia geogra-
ficznego Polski oraz państw europejskich. 
Jednak przede wszystkim dzieci musiały 
wykazać się umiejętnością szukania po-
trzebnych informacji i czytania ze zrozu-
mieniem. Do dyspozycji miały bowiem 
mapy, atlasy, albumy i plansze tematycz-
nie związane z konkursem europejskim. 

Oceniające jury miało duży problem 
by wyłonić zwycięzców. Najlepsi okazali 
się:   z klas I – klasa I b, z klas II – kla-
sa II b, z klas III – klasa III a. Zwycięzcy 
otrzymają nagrody książkowe, a pozostali 
uczestnicy nagrody pocieszenia.                          

Dorota Wątroba, Joanna Dzięgielewska, 
Barbara Cholka 

obecnej i byłej kadrze pedagogicznej 
szkoły za ogromny wysiłek i trud włożony 
w kształcenie i budowanie młodych oby-
wateli naszego kraju.

W słowach skierowanych do uczniów 
zachęcił ich do cierpliwości i wytrwałej 
pracy nad osiąganiem zaplanowanych ce-
lów, życzył osiągania coraz lepszych wyni-
ków w nauce tak, by mogli w przyszłości 
szczęśliwie osiągnąć i zrealizować swoje 
marzenia.

Życząc wszystkim nauczycielom suk-
cesów w dalszej pracy zawodowej, wyra-
ził nadzieję na dalszą współpracę i wyso-
kie zaangażowanie kadry nauczycielskiej 
w kształtowaniu i promowaniu wizerunku 
ucznia, obywatela i naszego regionu.

Pani Lucyna Liszniańska – przedstawi-
ciel Komitetu Rodzicielskiego SP w Zwar-
towie, w imieniu rodziców  na ręce dy-
rektora szkoły złożyła wszystkim nauczy-
cielom serdeczne podziękowania za wspól-
ne lata trudnej pracy edukacyjnej i wycho-
wawczej.

Podkreśliła, że rodzice doceniają 
wkład i wysiłek nauczycieli w kształtowa-
nie w dzieciach postaw,  poszanowanie 
wobec obowiązków i wyrażają wdzięcz-
ność nauczycielom szkoły.

Na tym zakończyła się główna uro-
czystość zakończenia roku szkolnego. 
Następnie uczniowie udali się do swoich 
klas na ostatnie spotkanie z wychowaw-
cami i wręczenie świadectw, a zaproszeni 
goście spotkali się na symbolicznej kawie 
i ciastkiem z kadrą szkoły.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE...

Zespół Szkół w Choczewie
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3 x R  RUCH  REKREACJA  RADOŚĆ 

S zkoła Podstawowa w Chocze-
 wie i Urząd Gminy Choczewo 
 już po raz piąty zorganizowali 

dla wszystkich uczniów szkoły podstawo-
wej turniej rekreacyjno – sportowy pod 
nazwą: „3xR” – RUCH, REKREACJA, RA-
DOŚĆ. Impreza przebiegała na boisku LKS 
„Orzeł” Choczewo 2 czerwca br.  W za-
bawie udział wzięły 10-osobowe drużyny 
rywalizujące w grupach wiekowych : klasy 
I – II, klasy III - IV, klasy V – VI, w kon-
kurencjach: wyścig na szczudłach, wyścig 
w hula-hop, wyścig z rakietą, tor prze-
szkód, wyścig z piłkami do kosza, wyścig 
w workach, wyścig na piłkach i wyścig z nie-
typowym przyborem. W każdej konku-
rencji drużyny nagradzane były punktami,  
które przyznawało jury w składzie: Za-
stępca Wójta Gminy Choczewo – pan Kazi-
mierz  Kowalewski,  Przewodnicząca Rady 
Rodziców SP Choczewo – pani Aleksandra 
Gawryszewska, Kierownik Gminnej Biblio-
teki w Choczewie –  pani Beata Żuk, pra-
cownik Urzędu Gminy w Choczewie – pani 
Beata Madej, pracownik GZO – pani Mi-
chalina Pop oraz pan Ryszard Karpiński. 
Wszystkie konkurencje na turniej przy-
gotowała nauczycielka wychowania fizy-
cznego – pani Natalia Kowalewska-Jaż-
dżewska, a sprawnie je  przeprowadził na-
uczyciel wychowania fizycznego pan Woj-
ciech Paździo. Po zakończeniu zawodów 
oraz podsumowaniu punktacji przez ko-
misję sędziowską okazało się, że w grupie 
wiekowej klas I – II zwyciężyła klasa 2b, 
drugie miejsce zdobyły dwie klasy 2a i 1c, 
trzecią lokatę zajęła klasa 2c. Z klas III – 
IV najlepszą okazała się klasa 4a, następ-
nie 4b,  potem 3b i 3a. W grupie wieko-
wej klas V – VI najwięcej punktów zdobyli 
zawodnicy drużyny reprezentującej 6b, 
którzy wyprzedzili klasę 5a i 6a. Zwycię-
skie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody pieniężne po 200,00 zł. Dru-

żyny, które zajęły drugie lokaty otrzymały 
nagrody pieniężne w wysokości 100,00 zł.  
Fundatorem nagród pieniężnych  był Wójt 
Gminy Choczewo. Pozostałe klasy otrzy-
mały dyplomy i podziękowania za udział 
w turnieju. 

Wszyscy członkowie komisji sędziow-
skiej gratulowali i dziękowali uczestnikom                         
za zaangażowanie i rywalizację, ponieważ 
zawodnicy bardzo ambitnie potraktowali 
współzawodnictwo, ale jednocześnie po-
trafili rywalizować ze sobą w sposób fair 
play.

Turniej rekreacyjno – sportowy 3 x R 
przebiegał sprawnie dzięki dużemu za-
angażowaniu pan Wojciecha Paździo oraz 
pani Natalii Kowalewskiej-Jażdżewskiej, 
która przygotowała ciekawe konkurencje 
i wraz z grupą dziewcząt z Gimnazjum 

ci¹g dalszy na następnej stronie
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BIWAK W RĄBCE

26 pierwszoklasistów z gim-
nazjum pod opieką nauczy-
cielek: pani Aliny Rynko 

i pani  Henryki Soboń w dniach 2 – 4 czer-
wca przebywało na biwaku w Rąbce koło 
Łeby. Pogoda dopisała, dlatego możliwa 
była realizacja zamierzonych celów. Pod-
stawowym było bliższe poznanie fauny 
i flory. Bardzo dużo czasu spędziliśmy na 
powietrzu zwiedzając Łebę i jej okolice. 
Największą jednak atrakcją były oczywi-
ście wydmy, na których mogliśmy poczuć 
się jak małe dzieci i trochę poszaleć.

Drugim, nie mniej ważnym celem, była 
integracja młodzieży. Wspólne rozmowy 
przy ognisku, gry, zabawy i konkursy po-
zwoliły nam lepiej się poznać i polubić.

Z biwaku wracaliśmy zadowoleni, ra-
dośni, z nowym zapasem sił na ostatnie 
przed wakacjami dwa tygodnie nauki.

WYJAZD DO AQUAPARKU

Dnia 11 czerwca 2008r. najlep-
si sportowcy Zespołu Szkół 
oraz uczniowie klasy IIIa gim-

nazjum, którzy zajęli  I miejsce w rywali-

w Choczewie zadbała o sprzęt do jego 
przebiegu. Pan Tadeusz Huk zatroszczył 
się o oprawę muzyczną imprezy, a pani 
Beata Stodolna dokumentowała aparatem 
fotograficznym przebieg wszystkiego co 
działo się na boisku. Pielęgniarka szkolna 
– pani Hanna Huk  przez cały czas trwania 
zawodów nie opuszczała boiska i troskli-
wie zaprowadzała do cienia dzieci, któ-
rym słońce za mocno dokuczało. Dzięki 
życzliwości pana Jerzego Detlaff wszyscy 
„wysuszeni przez słońce”, które tego dnia 
mocno świeciło,  mieli nieograniczony do-
stęp do wody pitnej z dystrybutora nale-
żącego do  LKS „Orzeł”.

Dziękuję wszystkim osobom, których 
ogromne zaangażowanie pozwoliło przy-
gotować Szkolny  Dzień Dziecka i Sportu, 
czyli rekreację na świeżym powietrzu dla 
wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej 
w Choczewie.

     Elżbieta Wydra

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
3 X  R, RUCH.... zacji na najbardziej usportowioną klasę 

roku szkolnego 2007/08 w nagrodę wyje-
chali do parku wodnego w Sopocie. Orga-
nizatorem wyjazdu była dyrekcja Zespołu 
Szkół w Choczewie.

    Henryk Rynko, Wojciech Paździo,  
Iwona Ratajczak

POLECAM 
Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

18  czerwca br. w  Gimnazjum 
 w Choczewie, na uroczy-
 stym apelu podsumowa-

ne zostały wyniki szóstej edycji konkursu 
literacko-plastycznego "Polecam z biblio-
tecznej półki". Jak co roku jury w składzie: 
pani Grażyna Olszowiec, pani Alina Ryn-
ko, pani Alicja Antończyk oraz pan Marek 
Dzięgielewski oceniło prace literackie oraz 
prace plastyczne. W tym roku I miejsce 
zajęła Natalia Mazur (kl. III a), II miejsce 
– Dominika Niemiec (kl. III b), III miejsce – 
Michał Karcz (kl. III c). Wyróżniona została 
również praca Pauliny Pop (kl. II a). Laure-
aci konkursu otrzymali nagrody książkowe 
oraz dyplomy.  Zwycięzcom gratulujemy.

Paulina Pop kl. II a gimnazjum

Korzystając z okazji pragniemy po-
dziękować pani Beacie Madej za pomoc 
w organizacji biwaku.

Zespół Szkół w Choczewie
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PROJEKT DZIAŁANIA LOKALNEGO 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

W  roku  szkolnym 2007/2008 
 uczniowie klas pierwszych 
 i drugich Gimnazjum w Cho-

czewie uczestniczyli w II edycji projektu 
działania lokalnego Edukacja dla bezpie-
czeństwa, w ramach którego przystąpili do 
konkursu plastycznego "Dbaj o czystość 
środowiska, w którym żyjesz". Koordy-
natorzy projektu, nauczycielka ZS w Cho-
czewie – pani Grażyna Olszowiec oraz kie-
rownik Posterunku Policji w Choczewie 
– pan Piotr Zarzeczny 18 czerwca br. ogło-
sili wyniki konkursu i wręczyli laureatom 
nagrody. I miejsce zajął Szymon Palenica 
(kl. II b), II miejsce – Paulina Okrój (kl. II c), 
III miejsce – Grzegorz Ochota (kl. II c). Ze-
społowo w konkursie zwyciężyli ucznio-
wie klasy II c. Nagrodą dla całej klasy była 
wycieczka do Komendy Powiatowej Policji             
w Wejherowie oraz Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Wejherowie zorganizo-
wana przez p. Piotra Zarzecznego, dzięki 
któremu młodzież pozyskała cenne infor-
macje na temat zadań służb ratowniczych, 
policji i straży pożarnej. Funkcje opieku-
nów pełnili: pani Grażyna Olszowiec, pani 
Anna Moskalczyk i pan Piotr Zarzeczny. 
Podczas trwającej wycieczki wszystkim do-
pisywał dobry humor. 

Uczniowie Gimnazjum w Choczewie składają serdeczne podziękowania 
Panu Piotrowi Zarzecznemu 

za zorganizowanie  wycieczki, pozyskanie nagród konkursowych dla uczniów, 
zorganizowanie wielu spotkań z młodzieżą, przekazanie cennej wiedzy  dotyczącej 

problemów z zakresu przestrzegania prawa oraz zwiększenie świadomości mło-
dzieży z zakresu otaczających zagrożeń życia codziennego.

            uczennice kl. II c gimnazjum Patrycja Książek i Adriana Stan

WSPOMNIENIA Z WYCIECZEK 
KLAS DRUGICH

W  dniu 09.06.2008 r. ucznio-
 wie klasy II a i II b Szkoły 
 Podstawowej w Chocze-

wie pod opieką nauczycieli pani Izabeli 
Urbowskiej, pani Doroty Wątroba i pani 
Iwony Ratajczak, udały się na wycieczkę 
na Półwysep Helski. 

Pierwszy przystanek miał miejsce 
w Jastrzębiej Górze, gdzie zobaczyliśmy 
„Gwiazdę Północy” – najdalej na północ 
wysunięty punkt  w Polsce. Tam też podzi-
wialiśmy piękny klifowy brzeg. Następnie 
udaliśmy się do Rozewia, gdzie zobaczyli-
śmy latarnię morską. 

Jadąc do Helu, z okien autokaru, obej-
rzeliśmy kilkukilometrowy Wąwóz Chła-
powski oraz najwęższe miejsce półwyspu, 
skąd widać było, z jednej strony Zatokę 
Pucką, z drugiej zaś Morze Bałtyckie.

Drugim punktem wycieczki było zwie-
dzanie Helu. W tym urokliwym miastecz-
ku mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się 
fokom w fokarium i zobaczyć łodzie rybac-
kie w Muzeum Rybołówstwa. Na helskim 
deptaku zakupiliśmy pamiątki, a w res-
tauracji „Wanoga” zjedliśmy pyszny obiad. 
Następnie udaliśmy się do latarni mor-
skiej. Weszliśmy na górę po 197 stop-
niach, gdzie znajduje się taras widokowy. 

Trud się opłacił, z przeszklonego pomiesz-
czenia ujrzeliśmy wspaniały widok na pół-
wysep oraz morze.

Trzecim punktem były zwiedzanie 
Grot Mechowskich. W grotach jest ciasno 
i mokro, ale mimo tego dzieciom bardzo 
się  podobało. 

Czwartym i ostatnim punktem wycie-
czki było zwiedzanie Farmy Strusi w Knie-

wie, gdzie zapoznaliśmy się ze zwyczaja-
mi tego najszybciej biegającego ptaka na 
świecie. Po zakupie pamiątkowych gadże-
tów miało miejsce ognisko z kiełbaskami. 
Po spożyciu posiłku i wesołej zabawie 
udaliśmy się w drogę powrotną. Wraca-
liśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń. Pod 

ci¹g dalszy na następnej stronie
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ŻEGNAJ SZKOŁO!!!

19 czerwca 2008 roku o go-
dzinie 12.00 rozpoczęło się 
uroczyste pożegnanie ucz-

niów klas trzecich Gimnazjum w Chocze-
wie.

W uroczystości wzięli udział zaprosze-
ni goście: Wójt Gminy - pan Jacek Micha-
łowski, jego Zastępca - pan Kazimierz Ko-
walewski, szef Ośrodka Wypoczynkowego 
„Relaks” – pan Zbigniew Kołodziejski, 
Komendant Straży Gminnej w Choczewie 
– pani Małgorzata Olszewska, Kierownik 
Biblioteki Publicznej w Choczewie – pani 
Beata Żuk, Kierownik Gminnego Zespołu 
Oświaty - pani Eugenia Grudzińska, pani 
Wanda Rulska, przedstawiciele Rady Ro-
dziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Choczewie, licznie przybyli rodzice, 
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły 
i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się ślubowa-
niem absolwentów gimnazjum, które prze-
prowadził dyrektor Andrzej Soboń, i prze-

kazaniem symboli szkoły uczniom klas 
drugich.

Następnie uczniowie przedstawili krót-
ki program artystyczny (na motywach „Pa-
na Tadeusza” Adama Mickiewicza), którym 
podziękowali swoim nauczycielom.

Po zakończeniu tej części uroczystości 
głos zabrał Wójt Gminy pan Jacek Micha-
łowski. Pogratulował sukcesów najlepszym 
uczniom naszej szkoły i wręczył im nagro-
dy, które ustanowił jako Wójt Gminy.

Wśród nagrodzonych znalazła się Na-
talia Mazur, która jako pierwsza w histo-
rii naszej szkoły osiągnęła mistrzowską 
średnią - 6.0, ona też zdobyła najwięcej 
punktów na egzaminie gimnazjalnym: 92 
punkty na 100 możliwych. Niewiele słab-
szy, ale również zasługujący na najwyższe 
uznanie, wynik uzyskała druga nagrodzo-
na Anna Blok (średnia 5,8). Męską część 

szkołę dotarliśmy o 19.00, gdzie czekali 
rodzice.

W dniu 18.06.2008r. klasy IIa i IIb od-
były jeszcze jedną wycieczkę. Tym razem 
udaliśmy się do Gdyni. Najpierw zwiedzi-
liśmy Skwer Kościuszki, gdzie podziwia-
liśmy statki: okręt „Błyskawica” oraz ża-
glowce „Dar Pomorza” i „Dar Młodzieży”. 
Po zakupie pamiątek poszliśmy do kina 
Silver Screen na film pt. „Horton słyszy 
Ktosia”. Po zakończeniu seansu wrócili-
śmy do Choczewa. 

Dorota Wątroba

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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KONIEC ROKU SZKOLNEGO W SZKO-
LE PODSTAWOWEJ W CHOCZEWIE 

20 czerwca w Szkole Podsta-
wowej w Choczewie odby-
ło się uroczyste zakończe-

nie roku szkolnego 2007/2008. Uczniowie 
klas szóstych żegnali się ze szkołą progra-
mem artystycznym wspominając siedem 
lat tutaj spędzonych. Słowa wdzięczności 
kierowali do dyrekcji, nauczycieli i rodzi-
ców. Od września rozpoczną naukę w gim-
nazjum.

W minionym roku szkolnym do ośmiu 
klas nauczania zintegrowanego uczęszcza-
ło 140 uczniów. Jeden uczeń nie otrzymał 
promocji do następnej klasy. W klasach IV 
– V uczyło się 102 uczniów, promocję uzy-
skało 93. Klasy szóste liczyły 63 uczniów, 
ukończyło szkołę podstawową 61 z nich.

Podczas uroczystości pani dyrektor 
Elżbieta Wydra wręczyła 38 nagród książ-
kowych uczniom z nauczania zintegro-
wanego oraz 37 nagród książkowych za 
celujące i bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie 
uczniom z klas IV – VI.

Wszyscy uczniowie z klas IV – VI, 
którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej  
otrzymali stypendia naukowe. 

Najwyższą średnią ocen (5,8) w Szko-
le Podstawowej w Choczewie uzyskała 
uczennica kl. 5b – Joanna Żuk. Joasia za 
swoją pracę została wyróżniona Nagrodą 
Wójta Gminy Choczewo. Tytuł PRIMUS 
ABSOLWENT otrzymała uczennica kl. 6b 
– Karolina Chyrzyńska uzyskując średnią 
ocen 5,7.

Gratulujemy! Życzymy słonecznych, 
radosnych i bezpiecznych wakacji.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej w Choczewie 

PODSUMOWANIE ROZGRYWEK DRU-
ŻYNY PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

Dnia 31 maja 2008 roku dziew-
częta grające w minionym ro-
ku szkolnym w drużynie piłki 

ręcznej reprezentującej Szkołę Podstawo-
wą i Gimnazjum w Choczewie udały się na 
rowerach do Kopalina, gdzie u Państwa 
Lilii i Marka Świątek przygotowany został 
dla nich piknik. Jedną z zaplanowanych at-
rakcji był wspólny wyjazd nad morze i pa-
miątkowe zdjęcia na plaży. Po powrocie 
do Kopalina na dziewczęta czekały pysz-
ne lody ufundowane przez Pana Marka. 
Uczestniczki wspólnie rozpaliły grilla, na 
którym usmażyły kiełbaski. Pod koniec 

wyróżnionych reprezentował Michał Karcz 
(średnia 5,53).

Dyrektor gimnazjum wyróżnił również 
ucznia Mateusza Arenta, który z części 
matematyczno-przyrodniczej testu gim-
nazjalnego zdobył 49 punktów na 50 moż-
liwych.

Po wystąpieniu Wójta zabrał głos Dy-
rektor Zespołu Szkół pan Wacław Seweryn, 
który wręczył podziękowania osobom, 
współpracującm ze szkołą i listy gratula-
cyjne rodzicom najlepszych absolwentów. 
W imieniu rodziców podziękowania dla 
dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsłu-
gi złożyła pani Jadwiga Lademan.

Wreszcie nastąpiła chwila wręczenia 
świadectw, na którą czekali wszyscy ucz-
niowie. 

Jeszcze tylko życzenia udanych i bez-
piecznych wakacji i rok szkolny 2007/2008 
przeszedł do historii. Był to rok sukcesów  
i porażek, wzlotów i upadków. Jednak zde-
cydowana większość, byłych już uczniów, 
naszej szkoły odniosła indywidualne zwy-

cięstwa. O ich sukcesach niech świadczy 
fakt przyznania 26 stypendiów za wyniki 
w nauce (średnia od 4,75 i przynajmniej 
bardzo dobra ocena z zachowania) i 9 za 
osiągnięcia sportowe na szczeblu powia-
towym i wojewódzkim.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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W  dniu 9 czerwca b.r. w godz.18.11- 20.13 miał miejsce gminny etap 
 „Kwietnego Biegu”. Jest to impreza masowa, organizowana rok-
 rocznie, a trasa przebiega przez gminy „graniczne” wokół 

całej Polski. Pierwszy taki bieg odbył się 10 czerwca 2004 roku z inicjaty-
wy Stowarzyszenia 10 czerwca z siedzibą  w Krakowie, w 25-rocznicę pierw-
szej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Celem biegu jest 
upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, którego dokonał 
Ojciec Święty właśnie podczas swych pielgrzymek. W tegorocznym biegu 

przez naszą gminę uczestniczyło 40 uczniów 
Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chocze-
wie. Trasa biegu, o długości 21 kilometrów, zo-
stała podzielona na 18 odcinków sztafetowych.

Koordynatorem sztafety w gminie był na-
uczyciel wychowania fizycznego pan Henryk 
Rynko, który wraz z panem Wojciechem Paździo 
zadbał  o sprawy organizacyjne „Kwietnego Bie-
gu” i czuwał nad jego właściwym przebiegiem. 
Bezpieczeństwo biegaczom zapewnił radiowóz 
Policji z Choczewa, a sprawny przewóz uczniów 
sztafety można było zapewnić dzięki Urzędowi 
Gminy Choczewo, który udostępnił samochód. 

                                      Zespół Szkół w Choczewie 
    

dnia dziewczęta wróciły do domów zmę-
czone, ale zadowolone z fajnie spędzone-
go czasu.  Przypomnieć należy, iż drużyny 

piłki ręcznej SP Choczewo i Gimnazjum 
Choczewo przez cały rok szkolny brały 
udział w rozgrywkach wewnątrz szkol-
nych, międzyszkolnych oraz na szczeblu 
powiatowym zdobywając liczne osiągnię-
cia i miejsca na podium.

Dziękujemy pani Natalii Kowalew-
skiej-Jażdżewskiej i panu Markowi Świą-
tek za całoroczny trud i opiekę nad żeń-
skimi drużynami piłki ręcznej oraz za 
zorganizowanie wspaniałego zakończenia 
rozgrywek.

     
 

SUKCESY UCZNIOWSKIEGO KLUBU 
SPORTOWEGO „GOL” CHOCZEWO 
W WOJEWÓDZKICH TURNIEJACH 

TENISA STOŁOWEGO

Uczniowie Zespołu Szkół w Chocze-
wie odnieśli sukces w Otwartym 
Turnieju Tenisa Stołowego „Grand 

Prix Rumi 2007/2008”. Największym sukcesem 
było I miejsce Tomasza Figuły, który 18 maja           
w punktacji ogólnej po siedmiu startach oka-
zał się najlepszy w kategorii szkół podstawo-
wych. Ponadto na 58 startujących zawodników 
8 miejsce zajęli uczniowie: Adrian Szczerbiński 
i Aleksander Dziobak.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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STOPKA REDAKCYJNA
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ul. Pierwszych Osadników 17; 84-210 Choczewo,   
tel. 058-572-39-40, - 13, - 07
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S   towarzyszenie  Ludowy  Klub  
Sportowy  "Orzeł"  Choczewo  
informuje,  że kl. A  zakończyła  

rozgrywki  na  IV  miejscu.  
Wyniki:

 Mechowo  -  Choczewo       1:5
 Choczewo-Sierakowice        3:0
 Łęczyce  -  Choczewo        1:2
 Choczewo - Chwaszczyno    1:0
 Rumia  Janowo -  Choczewo  0:0
 Choczewo - Władysławowo       0:4
 Żelistrzewo  -  Choczewo             2:1
 Choczewo - Rekowo   1:3
 Sopot - Choczewo       1:2
 Celtik  Reda  -  Choczewo        2:2
 Choczewo -  Orkan  Gdynia         5:0
 Zatoka  Puck  -  Choczewo           2:2
 Choczewo -  Orkan  Rumia          3:1

  Tabela końcowa - sezon 2007/2008

1. Orkan Rumia  55-23 : 67-34
2. Chwaszczyno   51-27 : 65-35
3. Żelistrzewo   50-28 : 64-34
4. Choczewo   50-28 : 54-29
5. Rumia Janowo   44-34 : 49-41
6. Sopot    40-38 : 42-40
7. Puck    39-39 : 63-42
8. Rekowo    38-40 : 59-42
9. Orkan Gdynia   34-44 : 28-42
10. Władysławowo   33-45 : 50-55
11. Celtik Reda   32-46 : 38-61
12. Mechowo   29-49 : 46-72
13. Łęczyce    22-56 : 39-58
14. Sierakowice      1-77 : 23-92

Tomasz Figuła startując również w kategorii gim-
nazjum, na 48 uczestników, zajął 9 miejsce. Natomiast 
Jarosław Jankowski 10 miejsce, a Krzysztof Tutkowski 11.

O prawdziwym pechu można mówić w przypadku Sonii Tokarskiej, 
która startowała w kategorii kobiet. W rywalizacji o trzecie miejsce (na 
30 startujących zawodniczek)  przegrała jednym punktem, ostatecznie 
zajmując 4 miejsce. Poza tym 6 miejsce zajęła Patrycja Chyrzyńska.

Dziesięciu przedstawicieli sekcji tenisa stołowego, której opieku-
nem jest pan Henryk Rynko, na zawody wyjeżdżało systematycznie (od 
listopada do maja) raz w miesiącu w niedzielę.

15 maja  2008r. uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie pod opieką 
nauczyciela pana Henryka Rynko brali udział w Wojewódzkiej Inaugu-
racji Dni Olimpijczyka w Kobylnicy koło Słupska. W turnieju tenisa sto-
łowego wystartowali zawodnicy reprezentujący piętnaście szkół z wo-
jewództwa pomorskiego. W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych 
II miejsce zajęła Sonia Tokarska. Natomiast w kategorii chłopców szkół 
podstawowych III miejsce zajął Tomasz Figuła, a IV Aleksander Dzio-
bak.
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