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XX       Sesja Rady Gminy Choczewo

dokończenie na następnej stronie

Kiedy w Betlejem rodzi się Dziecię, 
radość przynosi wszystkim na świecie

Rada Gminy uchwaliła 
budżet gminy na 2009 rok

Dnia 18 grudnia 2009 r. odby-
ła się XX sesja Rady Gminy 
Choczewo. Po stwierdzeniu 

prawomocności obrad (nieobecni: pani 
radna S.Fleming i pan radny R.Liss) pan 
Wójt w informacji o działalności między-
sesyjnej mówił o:
– projekcie „sasińskim”, który został za-

kwalifikowany do trzeciego etapu oce-
ny strategicznej;

– odbiorze technicznym ronda w Żelaz-
nej, uroczyste otwarcie planowane jest 
na styczeń 2009 r. (więcej danych w in-
nym artykule);

– planowanej naprawie w 2009 r. dalsze-
go odcinka drogi Żelazno-Lębork;

– planach uczestnictwa w tzw. programie 
schetynówek na lata 2010–2011.

Następnie pan Wójt poinformował, 
że Komisja Konkursowa na dyrektora Ze-
społu Szkół w Choczewie wybrała pana 
Andrzeja Sobonia.

Odbyło się spotkanie z Ministrem Ka-
zimierzem Plocke oraz Członkiem Zarzą-
du Województwa Pomorskiego Wiesła-
wem Byczkowskim. Jeden z omawianych 
tematów dotyczył planowanej w naszym 
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regionie budowy elektrowni jądrowej. 
Na pewno w tej sprawie będzie debata. 
O wszystkim, co dotyczy mieszkańców na-
szej Gminy będziemy informować.

Podjęto uchwały: 
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 

2008 rok (budżet 2008 roku zam-
knęliśmy dochodami w  wysokości 
17.390.217, wydatkami w  wysokości 
17.735.620 zł)

b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2009 rok;
(ustalono dochody gminy w wysokoś-
ci 18.816.200 zł, planowane rozchody 
związane ze spłatą zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek w wysokości 487.200 zł 
i wydatki budżetu gminy w wysokości 
18.329.000 zł, w tym zadania bieżące 
obejmują kwotę 14.391.038 zł, zaś in-
westycje 3.937.962 zł. Największą po-
zycję wśród wydatków przewidziano 
na oświatę, wychowanie i edukacyjną 
opiekę wychowawczą – 5.924.087 zł 
czyli 32,5% wydatków ogółem; na opie-
kę społeczną 3.247.510 czyli 17,7% 
ogólnych wydatków. Wśród większych 
wydatków inwestycyjnych: 2.846.862 
na tzw. inwestycję sasińską, na budowę 
kanalizacji sanitarnej Zwartówko-Zwar-
towo-Przebendowo-Żelazno zaplano-
wano 500.000 zł).

c) w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla ośrodka 
rekreacyjnego położonego nad Jeziorem 
Choczewskim, w obrębach ewidencyj-
nych Choczewo i Łętowo, gmina Cho-
czewo ( są to tereny tzw. ośrodka Per-
koz i Wodnik);

d) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
rejon ulicy Spacerowej oraz obszaru przy 
lesie II we wsi Lubiatowo w gminie Cho-
czewo;

e) o przystąpieniu do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Na Północ od osiedla Krze-
siniec” we wsi Sasino w gminie Chocze-
wo;

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
XX SESJA RADY GMINY

f) o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego dla części działki nr 
64/21 w Choczewku w gmi-
nie Choczewo;

g) o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulic: Spacerowej 
i Polnej we wsi Lubiatowo w gminie Cho-
czewo;

h) w sprawie sprzedaży w trybie bezprze-
targowym na rzecz użytkownika wie-
czystego nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Choczewo (dotyczy 
nieruchomości w Sasinie);

i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
niezabudowanych nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Choczewo 
(nieruchomości położone w miejsco-
wości Choczewo przy ul. Konopnickiej 
i Matejki);

j) w sprawie określenia zasad sprzedaży lo-
kalu mieszkalnego wymienionego w za-
łączniku, stanowiącego własność Gminy 
Choczewo (sprzedaż na rzecz najemcy 
nieruchomości położonej w Choczewie 

przy ul. Wojska Polskiego)
k) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości (zamiana nieruchomości 
w Zwartowie);

l) w sprawie zasad udzielania zniżki godzin 
zajęć nauczycieli pełniących funkcje kie-
rownicze w szkole, obowiązkowego wy-
miaru godzin pedagoga, logopedy i psy-
chologa zatrudnionych w szkołach Gmi-
ny Choczewo oraz ustalenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach sto-
sunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obo-
wiązkowym wymiarze godzin;

ł) w sprawie zmiany Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym (wprowadzone zmiany likwidu-
ją konieczność zasięgania opinii dyrek-
tora szkoły lub placówki przez wnio-
skującego rodzica lub pełnoletniego ucz-
nia, dlatego we wzorze wniosku o przy-
znanie świadczenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym został wykre-
ślony zapis obligujący wnioskodawcę 
do uzyskania tejże opinii);

m) w sprawie uchwalenia Gminnego Prog-
ramu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych w Gminie Chocze-
wo (przyjęty Program zmierza zarów-
no do przeciwdziałania i ograniczenia 

dokończenie na następnej stronie
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Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
         im. Unii Europejskiej w Choczewie

W  związku z planowanym 
przez pana Wacława Sewe-
ryna przejściem na emery-

turę ogłoszony został konkurs na stano-
wisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii 
Europejskiej w Choczewie. Stosowne ogło-
szenie o naborze ukazało się w połowie 
listopada na łamach „Dziennika Bałtyc-
kiego” i „Gazety Wyborczej”. Ogłoszenie 
określało, jakie wymagania musi spełniać 
kandydat i jakie dokumenty zobowiązany 
jest przedłożyć w terminie do 3 grudnia 
2008 roku. W wyznaczonym terminie wpły-
nęły 2 oferty: pani Elżbiety Wydra – Dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Choczewie 
oraz pana Andrzeja Sobonia – Dyrektora 
Gimnazjum w Choczewie. Zgodnie z usta-
wą o systemie oświaty konkurs przepro-
wadza komisja składająca się z przedsta-
wicieli organu prowadzącego szkołę /gmi-
ny/, organu nadzoru pedagogicznego /kura-
torium/, rady rodziców, rady pedagogicz-
nej i związków zawodowych. W efekcie 
przeprowadzonych konsultacji i po zasię-
gnięciu opinii Komisji Oświaty Rady Gminy 
Choczewo do komisji konkursowej zgło-
szonych zostało łącznie 12 osób. Zarzą-
dzeniem nr 67/2008 Wójta Gminy Cho-
czewo z dnia 4 grudnia 2008 roku po-
wołana została Komisja Konkursowa dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowi-
sko Dyrektora Zespołu Szkół w Chocze-
wie, w składzie:

– pani Eugenia Grudzińska, pani Beata 
Stodolna, pani Beata Madej – przedsta-
wiciele Gminy Choczewo,

– pani Elżbieta Szopińska, pan Marek Ści-
bor, pan Leszek Grzymkowski – przed-
stawiciele Kuratorium Oświaty w Gdań-
sku,

– pani Izabela Urbowska – przedstawiciel 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawo-
wej ZS w Choczewie,

– pan Marek Dzięgielewski – przedstawi-
ciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum ZS 
w Choczewie,

– pani Mariola Zakrzewska – przedsta-
wiciel Rady Rodziców Gimnazjum ZS 
w Choczewie,

– pani Sylwia Oleszek – przedstawiciel 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej ZS 
w Choczewie,

dokończenie na następnej stronie

spożycia alkoholu, walki z jego nega-
tywnymi skutkami, ale również do dzia-
łalności profilaktycznej. Osoby zainte-
resowane mogą zwracać się o pomoc 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych w Choczewie tel. 
058–572–39–39)

n) w sprawie udzielenia Kierownikowi Gmi-
nnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Choczewie upoważnienia do prowa-
dzenia postępowania w sprawach świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego;

o) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy So-
łectwa Choczewo (przyjęto do realizacji 
zadania:
– Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

ulicy Kościuszki w Choczewie (realiza-
cja ciągu spacerowego, rowerowego 
i komunikacyjnego umożliwiającego 
bezpieczną komunikację pomiędzy 
gminnymi obiektami sportowymi, ko-
ściołem, osiedlem mieszkaniowym);

– Adaptacja pomieszczeń w obiekcie 

Zespołu Szkół w Choczewie na gabi-
net dentystyczny;

– Budowa centrum informacji tury-
stycznej i kulturalnej wraz z zaple-
czem oraz salą multimedialną, konfe-
rencyjno-wystawową;

– Budowa oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Choczewo).
W interpelacjach i zapytaniach Wice-

przewodniczący RG – pan Zbigniew Ko-
łodziejski wnosił o naprawę nawierzchni 
drogi Borkowo-Zwartowo, a w pierw-
szej kolejności oczyszczenie poboczy. 
Pan Wójt odpowiedział, że jest to droga 
powiatowa. Oczyszczenie poboczy jest 
możliwe, natomiast naprawa nawierzchni 
może być wykonana około 2011r. O ujęcie 
tej drogi w programie naprawy dróg pan 
Wójt wielokrotnie rozmawiał ze Starostą 
Powiatu Wejherowskiego i Dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych.

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

Po sesji odbyło się spotkanie opłatko-
we, w którego części artystycznej wystą-
pili uczniowie Zespołu Szkół w Chocze-
wie z jasełkami i układem tanecznym.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
XX SESJA RADY GMINY
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dokończenie na następnej stronie

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA 
DROGI POWIATOWEJ NR 1438G 
Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 213 

W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNO

W  dniach od 06.12.07 r. do 
30.09.08r. trwała przebu-
dowa skrzyżowania dróg 

– wojewódzkiej i powiatowej w miejsco-
wości Żelazno. Miejscowość ta, oprócz 
ładnego i bezpiecznego ronda otrzymała 
kanalizację burzową, dwa przejścia dla 
pieszych ze spowalniaczami (wysepki 
w jezdni) oraz obustronne chodniki.

W obrębie ronda wybudowano par-
king, który umożliwi zaparkowanie po-
jazdów i możliwość obejrzenia obelisku 
kamiennego poświęconego pamięci żoł-
nierza, który poległ w ochronie granic 
Państwa Polskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wy-
niósł około 4 mln zł, z czego Gmina Cho-
czewo zapłaciła 15 tys. zł za koncepcję i 3 
tys. zł za nowy przystanek PKS. Starostwo 

Powiatowe wyasygnowało 100 tys. 
zł, pozostałą kwotę sfinansował 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Szczególnie dziękujemy Panu 
Posłowi Kazimierzowi Plocke i Wi-
cemarszałkowi Województwa Po-
morskiego Mieczysławowi Struko-
wi za przychylność i wsparcie na-
szego wniosku, skierowanie do re-
alizacji oraz zabezpieczenie środ-
ków w budżecie województwa na 
ten cel.

Odbiór końcowy w/w zadania 
odbył się w dniu 21 listopada 
2008 r. przy udziale:
– inwestora – Zarządu Dróg Woje-

wódzkich w Gdańsku
– przedstawicieli Urzędu Marszał-

kowskiego
– generalnego wykonawcy „Pol – 

Dróg” w Lęborku
– Zarządu Dróg Powiatowych w Puc-

ku
– władz Gminy Choczewo.

Pan Andrzej Soboń jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Bydgoszczy, ma 43 lata, 
od urodzenia mieszka w Kopalinie, 
najbliższa rodzina to: żona Henry-
ka i 2 córki – Karolina i Magdalena. 
W szkole w Choczewie pracuje od 
1987 roku, funkcję Dyrektora Gim-
nazjum pełni od 4 lat.

– pan Grzegorz Książek – przedstawiciel 
Zakładowej Organizacji Związkowej 
ZNP – Prezes Zarządu w Choczewie,

– pani Celina Szulgo – przedstawiciel Zakła-
dowej Organizacji Związkowej NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Wejherowie.

W dniu 16 grudnia 2008 roku prze-
prowadzony został 2-etapowy konkurs 
na stanowisko dyrektora ZS w Choczewie. 
Udział w pracach komisji wzięło 11 osób, 
z powodu choroby nieobecna była pani 
Celina Szulgo. W I etapie komisja zapoz-
nała się z dokumentami złożonymi przez 
kandydatów i sprawdziła ich zgodność pod 
kątem wymogów określonych w ogłosze-
niu konkursowym. W wyniku przeprowa-
dzonej analizy do II etapu dopuszczone 
zostały obydwie kandydatury. Kandydaci 

zaprezentowali członkom komisji swoje 
koncepcje kierowania tą największą pla-
cówką oświatową w naszej gminie, do któ-
rej w chwili obecnej uczęszcza 603 uczniów
 i w której zatrudnionych jest łącznie 80 
osób – nauczycieli i pracowników obsługi. 
Członkowie komisji mieli również możli-
wość zadawania pytań kandydatom.

Następnie komisja, w wyniku przepro-
wadzonego głosowania tajnego, wyłoniła 
zwycięzcę konkursu – pana Andrzeja So-
bonia, który zdobył 10 głosów. Na zakoń-
czenie komisja sporządziła protokół, któ-
ry przekazała Wójtowi Gminy Choczewo. 
Kolejnym krokiem jest uzyskanie opinii 
Kuratora Oświaty w Gdańsku. Ostateczna 
decyzja o powierzeniu stanowiska Dyrek-
tora ZS w Choczewie leży w gestii Wójta 
Gminy Choczewo. Winno to nastąpić z po-
czątkiem nowego semestru szkolnego.

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA 
DROGI POWIATOWEJ NR 1438G

Ó

Powiatowe wyasygnowało 100 tys. 
zł, pozostałą kwotę sfinansował 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-

Inwestycje na terenie Gminy Choczewo

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WYBÓR DYREKTORA
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwie-
tnia 2001 roku o odpadach, 
Programem Ochrony Środo-

wiska dla Gminy Choczewo na lata 2004–
2011, przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Choczewo w dniu 14 marca 2006 roku 
oraz uchwałą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach do obowiązkowych za-
dań gminy należy m.in. zapewnianie wa-
runków funkcjonowania systemu selek-
tywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych mającego na celu ogranicze-
nie składowania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji i osiągnięcie 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych.

Na terenie gminy Choczewo dotych-
czas usytuowane były kosze na plastiki, 

lecz z początkiem 2009 r. ma się 
to zmienić i dodatkowo ustawione 
zostaną pojemniki na szkło oraz 
metal.

KOSZE NA PLASTIK 
DOTYCHCZASOWE

• Wrzucamy: butelki po napo-
jach, butelki po płynach do naczyń, 
plastikowe nakrętki, torebki, worki, rekla-
mówki, koszyczki po owocach. Opakowa-
nia powinny być czyste i zgniecione.

• Nie wolno wrzucać: butelek i po-
jemników z zawartością, opakowań po le-
kach, pojemników po wyrobach garmaże-
ryjnych, po olejach spożywczych, chłodni-
czych, silnikowych, zabawek, sprzętu AGD, 
styropianu, a także opakowań po aerozo-
lach, puszek po farbach oraz baterii.

POJEMNIK KOLORU ZIELONEGO 
NA SZKŁO:

• Wrzucamy: opakowania ze szkła 
białego, zielonego, brązowego tj. butelki, 
słoiki bez nakrętek, pojemniki itp., bez 
jakiejkolwiek zawartości, stłuczkę szkla-
ną wolną od zanieczyszczeń metalami lub 
tworzywami

• Nie wolno wrzucać: luster i szkła 

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

 W  listopadzie b.r. została podjęta 
decyzja o zakupie nowych wiat przystan-
kowych dla miejscowości Żelazno i Osie-
ki Lęborskie. Po  marcowych wichurach, 
uszkodzona wcześniej przez młodzież, 
wiata przystankowa w miejscowości Osie-
ki Lęborskie uległa całkowitemu znisz-
czeniu. Od 8 grudnia mieszkańcy Osiek 
Lęborskich mogą korzystać z nowej wiaty. 
Obiekt będzie jeszcze uzupełniony o ele-
menty wzmacniające konstrukcję, aby 
zabezpieczyć go przed silnymi wiatrami. 
Koszt realizacji nowej wiaty przystan-
kowej wyniósł 4000 zł. Są to środki nas 
wszystkich, które mogły być wykorzysta-
ne na inny cel (oświetlenie lub drogi). Jako 
mieszkańcy i podatnicy powinniśmy zwra-
cać uwagę na sposób korzystania z wiat 
przystankowych i reagować jeśli czyjeś 
zachowanie jest niezgodnie z przyjętymi 
normami. Przystanki stanowią szczególną 
wizytówkę miejscowości i w naszym inte-
resie jest, aby nie były one zdewastowa-
ne i długo służyły nam wszystkim. Dbając 

o najbliższą okolicę poprawiamy 
jakość naszego życia. Oczekiwanie 
na autobus w pomazanej farbą i za-
śmieconej wiacie nie jest przyjem-
ne, dlatego dbajmy wszyscy o na-
sze wspólne dobro.

 Wiata przystankowa w  miej-
scowości Żelazno została zamonto-
wana w bezpośrednim sąsiedztwie 
nowej zatoki autobusowej, znaj-
dującej się na drodze dojazdowej 
od ronda w kierunku miejscowości 
Słajkowo. Dotychczasowa wiata 
przystankowa w chwili obecnej kwa-
lifikuje się do rozbiórki. Oczekuje-
my, że mieszkańcy tej miejscowości 
w dogodnym czasie i przy sprzyjają-
cej pogodzie, dokonają demontażu 
przystanku we własnym zakresie.

 Zgodnie z naszymi ustaleniami, 
odpowiedzialnymi za utrzymanie 
porządku i czystości oraz drobne 
remonty wiat przystankowych są 
rady sołeckie. Nawet niewielki wkład 
pracy i środków pozwala na utrzy-
mywanie tych obiektów we właś-
ciwym stanie technicznym przez 
wiele lat. 

godnie z ustawą z dnia 27 kwie-
tnia 2001 roku o odpadach,
Programem Ochrony Środo-

lecz z początkiem 2009 r. ma się 
to zmienić i dodatkowo ustawione 
zostaną pojemniki na szkło oraz

Segregacja odpadów

dokończenie na następnej stronie

zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych 
żarówek i lamp jarzeniowych, zakrętek, 
kapsli, korków, szyb okiennych, szyb zbro-
jonych

POJEMNIK KOLORU ŻÓŁTEGO 
NA PLASTIK I METAL:

• Wrzucamy: czyste puszki po kon-
serwach, napojach, sokach itp., drobny 
złom żelazny i metali kolorowych, kapsle, 
metalowe nakrętki, folie metalowe, stare 
naczynia kuchenne, armatury, rury, taśmy 
stalowe

• Nie wolno wrzucać: puszek po far-
bach i lakierach, pojemników po aerozo-
lach.

Przypominamy miejsca ustawienia 
pojemników do selektywnej zbiórki odpa-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE GMINNE



Wieści ChoczewskieNr 12 (106)  GRUDZIEŃ 2008s. 6

ANDRZEJKI, 
A MOŻE JUŻ SYLWESTER

Dnia 22.11.2008 r. Rada Sołec-
ka zorganizowała Andrzejki. 
Opady śniegu sprawiły, że 

poczuliśmy się jakby był to Sylwester. 
Po wielkich przygotowaniach i zapięciu 
wszystkiego na ostatni guzik, w sobotę 
o godzinie 19.00 zaczęli zbierać się wszy-
scy zaproszeni goście i zajmować przy-
gotowane dla nich miejsca przy stołach, 
które były zastawione przekąskami, napo-
jami oraz ciastami własnego wypieku.

 Pan Wacław rozpoczął imprezę prze-
mową, nawiązującą do balu sylwestrowe-
go. Po powitaniu i podziękowaniu wszyst-
kim uczestnikom zabawy, podziękował 
również Radzie Sołeckiej za jej zorganizo-
wanie, mimo, że sam jest jej członkiem.

Po części oficjalnej, zaczął grać znany 
już nie tylko nam, ale i całej gminie ze-
spół „LIMITH” z Helu, który znów nas za-
skoczył, tym razem nowym repertuarem. 
Gdy orkiestra przygrywała do tańca, mło-
dzież z sołectwa podawała do stołów 
kawę i herbatę. W późniejszym czasie 

dów plastikowych oraz punkty, w których 
od stycznia 2009 roku zostaną ustawione 
pojemniki do zbiórki odpadów metalo-
wych i szkła:

W pozostałych miejscowościach ,w któ-
rych obecnie znajdują się kosze na plasti-
ki, pojemniki na szkło i metal uzupełniane 
będą sukcesywnie w ciągu 2009 roku.

Przypominamy, że każdy właściciel 
nieruchomości powinien posiadać odpo-
wiedni pojemnik na pozostałe śmieci i 
umowę z firmą na ich wywóz i utylizację.

Przypominamy również, iż do wysta-
wionych pojemników wrzucamy tylko te 
śmieci, na które zostały przeznaczone. 
Umieszczanie innych odpadów generuje 
dodatkowe koszty segregacji śmieci i ni-
weczy cały sens podejmowanych działań 
ekologicznych. SZANUJMY NASZE ŚRO-
DOWISKO, SZANUJMY SAMYCH SIEBIE!

 

ANDRZEJKI, 
A MOŻE JUŻ SYLWESTER

J

Wieści z Sołectw
Sołectwo Kopalino-Lubiatowo

podawali również przygrzany na miejscu 
drób i kotleciki mielone z pieczarkami 
przygotowane przez panią Ewę, później 
były flaczki, barszczyk i oczywiście bigos, 
również zrobiony przez panią Ewę, ale 
inną panią Ewę.

 Około godziny 23.00 zebrała się ko-
misja, która oceniała i wybierała najlepiej 
tańczącą parę na parkiecie. Po burzliwej 

dyskusji zostały wyłonione trzy pary, 
z których ostatecznie wybrano jedną. 
Wszyscy uczestnicy zabawy decydowali, 
kto zostanie parą balu, poprzez nagradza-
nie wskazanych osób oklaskami. Kto do-
stał najgłośniejsze, ten wygrywał. W ten 
sposób zwycięską parą okazało się mał-
żeństwo z Osiek – państwo Ania i Janusz, 

dokończenie na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
SEGREGACJA ODPADÓW
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którzy otrzymali dyplom i butelkę „wody 
ognistej”. Po wyborze pary przyszedł czas 
na królową balu. Komisja wybrała z po-
śród pań, trzy, z których wygrała pani Ewa. 
Otrzymała ona dyplom i maskotkę cza-
rownicę na miotle. No i przyszedł czas 
na króla balu. Z pośród kilku kandydatów 
został wybrany jeden. Okazał się nim soł-
tys. Raczej z grzeczności, a nie z dobrego 
tańca, to on został wybrany na króla balu. 
Oczywiście otrzymał dyplom i prezent, 
którym była wielka świńska d…, czyli 
świnka skarbonka. Po rozdaniu dyplo-
mów i prezentów orkiestra przygrywała 
dalej a goście bawili się do czwartej nad 
ranem. Żałujemy, że nie mieliśmy, rów-
nież prezentu dla najwytrwalszej pary, 
ponieważ była i taka. Mamy tu na myśli 
parę seniorów, którzy nie odpuszczali 
i pięknie się bawili. Niejeden junior czy 
juniorka mogliby pozazdrościć, takiej wy-
trwałości. Szkoda tylko, że niektórzy tak 
wcześnie zrezygnowali z zabawy. Nie wia-
domo, co było tego przyczyną.

Doszliśmy do podziękowań. Na pierw-
szym miejscu dziękujemy panu Ada-
mowi za udostępnienie swojej pięknej 
sali, w której mieści się około stu osób. 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc 
musieliśmy odmówić niektórym chętnym. 
Bardzo nam przykro z tego powodu. Dzię-
kujemy miłej obsłudze – pani Natalii 
i panu Łukaszowi, również dziękujemy 
pani Kamili i pani Celinie za bezinteresow-
ną pomoc przy obsłudze gości. Dziękuje-
my panu Andrzejowi i wszystkim paniom, 
które pomogły w przygotowaniu sali i za-
bawy. Dziękujemy pani za upieczenie ciast, 
które bardzo smakowały. Dziękujemy goś-
ciom, którzy przyszli pobawić się z nami, 
bo to dzięki nim już trzeci raz bawiliśmy 
się w ośrodku wypoczynkowym „Wikto-
ria”.

Wstęp, na zabawę składkową koszto-
wał 50 zł dla mieszkańców sołectwa i 70 zł 
dla chętnych z poza jego obszaru. Dzięki 
pomocy mieszkańców, z uzyskanych pie-
niędzy, zostały zakupione prażonki i sło-
dycze do paczek mikołajkowych dla dzie-
ci. Do tej, jak i do poprzedniej imprezy 
nie dokładaliśmy ani grosza z pieniędzy 
sołeckich. Dzięki temu mogliśmy z zaosz-
czędzonych pieniędzy zakupić dzieciom, 
które jechały na basen, napoje i wafelki.

Rada Sołecka serdecznie dziękuje 
wszystkim uczestnikom za zaangażowa-
nie w realizację naszych planów.

Zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć, 
że bawił się z nami również pewien biz-
nesmen z  Trójmiasta. Mam nadzieję, że 
uczestnicy zabawy będą wiedzieli, o kogo 
chodzi.

Rada Sołecka

MIKOŁAJKI SOŁECTWA KOPALINO 
– LUBIATOWO

W  listopadzie zostały rozwie-
szone ogłoszenia o orga-
nizowanych mikołajkach. 

Na każdym z nich znajdowało się powia-
domienie o nierozwożeniu paczek dla 
dzieci, które będą nieobecne na spotka-
niu mikołajkowym. Pewnie dzięki temu 
uzyskaliśmy niemal stu-procentową fre-
kwencję.

Rada Sołecka wraz z naszym radnym 
są zdania, że jeżeli coś robimy to chcemy, 
aby wszyscy z naszego sołectwa uczestni-
czyli w naszych działaniach.

Dzieci zostały zaproszone na godzi-
nę 17.30 w piątek 05.12.08r. Wybraliśmy 
ten dzień, ponieważ tak chcieli nasi przy-
jaciele z ZHP Koło, a tak późna godzina 
została ustalona z powodu odbywającej 
się wcześniej Mszy Świętej w tutejszym 
kościele

Paczki dla naszych milusińskich zo-
stały przygotowane dzięki paniom z przy-
jaznego dla nas sklepu „Melan”, gdzie tak 
jak my  uważają, że  dzieci są najważniej-
sze. Mikołajki poprzedził przyjazd jak już 
wspomnieliśmy naszych przyjaciół z Koła, 
którzy również przywieźli paczki dla na-
szych najmłodszych.

Impreza została zorganizowana w Lu-
biatowie, dzięki pomocy, zaangażowaniu 
i bezinteresowności wynajęcia sali u pana 
Michała. To dzięki jego znajomościom 
przyjechali przedstawiciele z ZHP Koło. 
Cześć oficjalna została rozpoczęta około 
17.40. Rozpoczął pan sołtys, który powi-
tał wszystkie dzieci oraz ich rodziców. 
Weronika Hinz odczytała podziękowania 
od dzieci, o treści: „My dzieci z Sołectwa 

Kopalino – Lubiatowo pragniemy powitać 
wszystkich, którzy przyczynili się do tego 
dzisiejszego spotkania. Dziękujemy, go-
ściom, którzy przyjechali aż z Koła, aby 
wspomóc i ucieszyć nasze młode ser-
ca. Chcielibyśmy podziękować ludziom 
ze Związku Harcerstwa Polskiego z Koła, 
którzy wspierają i pamiętają o nas. Dzię-
kujemy również panu Michałowi za udo-
stępnienie sali, w której możemy posie-
dzieć w ciepłej i miłej atmosferze w ocze-
kiwaniu na Mikołaja, który zapewne przy-
niesie nam prezenty. Dziękujemy panu 
Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej, która za-
wsze o nas pamięta i organizuje nam wy-
cieczki, wyjazdy na basen oraz przygoto-
wała również to spotkanie. Jesteśmy pełni 
podziwu, co jest robione dla naszej mło-
dzieży i jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my”.

Następnie głos zabrał pan dyrektor, 
a zarazem Radny Powiatu Wejherowskie-
go, który po krótkim przemówieniu wrę-
czył dyplomy, przygotowane wcześniej 
przez panie ze szkoły w Choczewie.

 Dyplomy okolicznościowe wręczone 
dla chorągwi ZHP Koło zawierały złotą 

dokończenie na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ANDRZEJKI



Wieści ChoczewskieNr 12 (106)  GRUDZIEŃ 2008s. 8

myśl: „ Jedynie prawdziwy człowiek za-
uważy potrzeby innego człowieka, jedy-
nie człowiek wielkiego serca wyciągnie 
doń pomocną dłoń”. Zostały także złożone 
podziękowania od naszego radnego dla 
komendanta, który otrzymał medal oko-
licznościowy, foldery naszej gminy oraz 
dyplom od Rady Sołeckiej. Podziękowania 
zostały również skierowane do Andrze-
ja i Krzysztofa, którzy przyjechali wraz 
z komendantem, by wręczyć prezenty na-
szym dzieciom. Musimy zauważyć, że są 
to ludzie naprawdę wielkiego serca. Przy 
wręczaniu upominków i dyplomów pan 
Krzysztof nie wytrzymał tak wielu emocji 
no i łezka zakręciła mu się w oku.

 Po części oficjalnej i podziękowa-
niach przez pana komendanta, dzieci 
w oczekiwaniu na Mikołaja bawiły się, 
a do zabawy zachęcała pani Krysia. Pod-
czas oczekiwania wszyscy mogli poczę-
stować się słodyczami, owocami i ciastem 
wypieku pani Kasi. Z powodu braku śnie-
gu Mikołaj przyjechał wozem strażackim, 
dzięki uprzejmości naszych strażaków. Mi-
kołaj rozdawał paczki jak również często-
wał rózgą, okazało się, bowiem, że star-
sze dzieci nie umieją żadnego wierszyka 
ani piosenki, dlatego też znajdująca się 
na sali pani nauczycielka również dostała 
rózgą za słabe przygotowanie młodzieży.

Po rozdaniu paczek przygotowanych 
przez Radę Sołecką, jak również dzięki 
pewnej pani, która zasponsorowała sło-
dycze naszym dzieciom. Zostały rozdane 
paczki przygotowane przez przedstawi-
cieli ZHP Koło.

Dzieci miały możliwość pobawienia 
się w kółeczku z Mikołajem, do zabawy 
dołączył również jeden ze starszych ka-
walerów, który był lekko zmęczony cało-

Na spotkaniu wigilijnym człon-
ków Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i  Inwali-

dów Koło Nr 1 w Choczewie pojawili się 
goście honorowi – Wójt Gminy pan Jacek 
Michałowski wraz z Zastępcą panem Ka-
zimierzem Kowalewskim, Radny Powiato-
wy pan Wacław Seweryn, Ksiądz Antoni 
Duszyk z Wikarym Januarym Cybulskim 
oraz goście z PZERiI Wejherowo.

Tradycyjnym zwyczajem, niezawodna 
i niestrudzona Przewodnicząca pani Irena 
Lorek powitała wszystkich uczestników tej 
wspaniałej uroczystości. Było to XVI spo-

dzienną ciężką pracą, ale mimo wszystko 
dotarł do nas by zobaczyć Mikołaja.

 Po krótkiej zabawie Mikołaj odjechał 
w drogę powrotną, czyli do Laponii. Dzię-

kujemy wszystkim dzieciom za tak liczne 
przybycie, sponsorom oraz wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniach miko-
łajek.

Rada Sołecka

dokończenie na następnej stronie

spotkaniu wigilijnym człon-
ów Polskiego Związku Eme-
ytów Rencistów i Inwali-yy

Pierwsze spotkanie wigilijne w Choczewie w 2008 roku

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
MIKO£AJKI



Wieści Choczewskie Nr 12 (106)  GRUDZIEŃ 2008 s. 9

tkanie wigilijne. Podkreśliła ogromne zna-
czenie takich spotkań. Poprosiła o odczy-
tanie wiersza Marty Łasińskiej napisane-
go z okazji urodzin Pani Zofii Łapaj z Cho-
czewa. Odśpiewano 100 lat dla szanow-
nej jubilatki.

Ksiądz Antoni Duszyk pobłogosławił 
opłatki i życzył dobrego zdrowia i po-
myślności na dalsze lata.

Następnie głos zabrał Wójt Jacek Mi-
chałowski, który w bardzo ciepłych sło-
wach złożył wszystkim życzenia zdrowia, 
pomyślności i zachowania tradycji świąt 
rodzinnych, kultywowania tradycji zwy-
czajowych i kulinarnych bożonarodzenio-
wych w swoich rodzinach. Zaprosił też 
wszystkich obecnych na Święto Seniora 
na dzień 31 stycznia 2009 roku, które od-
będzie się w Zespole Szkół w Choczewie.

Następnie przedstawiciel PZERiI z Wej-
herowa złożył świąteczne życzenia i po-
dziękował za zaproszenie. Te spotkania 
wigilijne nie byłyby takie wspaniałe, gdyby 

nie odbywały się w Restauracji „Pod Kasz-
tanem” w Choczewie, która prowadzona 
jest przez państwa Magdę i Henryka Mile-
wiczów. Świątecznie udekorowane stoły, 
a przede wszystkim smakowite i pięknie 
podane potrawy: barszcz z uszkami, pie-
rogi z grzybami i kapustą, bigos, sałatka 
śledziowa, ryba po grecku, jajka faszero-
wane, sałatka jarzynowa, kompot z suszo-
nych owoców, galaretka drobiowa oraz 
szarlotka i makowiec .

W scenerii jak z bajki, piękna choinka 
z różnokolorowymi światełkami, melodie 
kolęd w tle, palące się świece i radosne 
twarze ludzi, którzy na ten dzień czekali 
cały rok. I choć podobne uroczystości prze-
żyją we własnych domach rodzinnych 
to właśnie takie spotkania pozwalają im 
wierzyć, że są widoczni wśród znajomych 
i przyjaciół .

Dawne tradycje odwiedzin sąsiedz-
kich i przyjacielskich zanikają, wszyscy 
zasklepiają się we własnych domach i ro-
dzinach. Nie odczuwają potrzeby spotkań 
z drugim człowiekiem , a nawet jeśli mie-

liby taką ochotę, to nie mają możliwości.
Dzięki takim organizacjom, jak POL-

SKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW 
i INWALIDÓW wielu wspaniałych i warto-
ściowych ludzi może prowadzić aktywne 
życie osobiste, wyjeżdżać na wycieczki, 
uczestniczyć w spotkaniach i wieczorkach 
tanecznych a nawet umówić się na wspól-
ne grillowanie w plenerze.

Choczewo jest gminą, która jest bo-
gata przede wszystkim w ludzi społecz-
nie wrażliwych, cieszących się autoryte-
tem w naszej społeczności – taką osobą 
jest pani Irena Lorek –Przewodnicząca 
Koła Nr 1 w Choczewie .

Takich osób w choczewskiej społecz-
ności jest bardzo wiele, nie wymieniam 
ich tylko dlatego, by nie pominąć żadnej 
z nich.

Spotkanie upłynęło na rozmowach, 
toastach z życzeniami zdrowych, spokoj-
nych i rodzinnych świąt Bożego Narodze-
nia i Szczęśliwego Nowego Roku, czego 
życzę również wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy.

Doradca PODR Gdańsk
Genowefa Wanda Błahuszewska

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
SPOTKANIE WIGILIJNE
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13 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Choczewie miało miejsce drugie spotkanie z cy-
klu „Nasza gmina czyta dzieciom”, zorganizowane 

przez kierowniczkę biblioteki panią Beatę Żuk i nauczycielkę ZS 
Choczewo panią Marzenę Szypulską-Kimilu. Tym razem gościem 
specjalnym, który czytał była pani Nadleśniczy Ewa Rogaczewska, 
a bajek o zwierzętach słuchali uczniowie klasy II c.

Listopad jest miesiącem poświęconym lasom, leśnictwu i ło-
wiectwu. W bibliotece zorganizowana jest wystawa o tej właśnie 
tematyce. Eksponaty ze swojej kolekcji udostępnił pan Ryszard 

października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Choczewie miało miejsce drugie spotkanie z cy-
klu „Nasza gmina czyta dzieciom”, zorganizowane 

Czytamy naszym dzieciom

Karpiński. Pani Nadleśniczy nie tylko czytała, ale także opo-
wiedziała dzieciom o zgromadzonych na wystawie skarbach. 
Od tej chwili wszyscy już wiedzieli, że uszy zająca to słuchy, 
sierść to turzyca, ogon to omyk, zęby to strugi, a tylne łapy 
to nie są nogi tylko skoki, natomiast rogi to ma bydo domowe 
a leśne zwierzęta mają poroża i parostki. Później w czytelni 
odbyły się warsztaty plastyczne, na których dzieci wykony-
wały obrazy zwierząt techniką kolażu, czyli łączenia różnych 
materiałów. Spotkanie uwieńczyło wręczenie drugoklasistom 
wielkiej torby cukierków na zachętę do rozwijania i doskona-
lenia umiejętności czytania, które bogaci słownictwo oraz wy-
obraźnię, kształtuje spojrzenie na świat i nic nie kosztuje.

Kto dziś nie czyta, nie nadąży za zmianami we współcze-
snym świecie.

B. Żuk, M. Szypulska-Kimilu

Wystawa Łowiecka "Hubertus 2008" Od kilku już lat, w li-
stopadzie, w któ-
rym przypada ina-

uguracja sezonu łowieckiego oraz 
święto związane z legendą św. Hu-
berta, w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Choczewie przy współ-
pracy kół łowieckich organizowa-
na jest wystawa pod nazwą „Hu-
bertus – 2008”. Na wystawie tej 
prezentowane są trofea myśliw-
skie, kalendarze, literatura łowiec-
ka, albumy, malarstwo oraz akce-
soria potrzebne każdemu myśli-
wemu.

W porozumieniu z dyrekcją 
Zespołu Szkół w  Choczewie w wy-
stawie tej aktywnie uczestniczy 
młodzież szkolna z wychowaw-
cami i nauczycielami biologii. Spot-
kania młodzieży z leśnikami i my-
śliwymi służą wyjaśnianiu proble-
mów związanych z łowiectwem 
oraz ochroną przyrody i toczą się 
wokół następujących zagadnień:
1. Historia łowiectwa
2. Współczesne zagadnienia ło-

wiectwa

dokończenie na następnej stronie
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3.  Zwyczaje i tradycje łowieckie
Nowością tegorocznych spotkań 

z młodszą częścią młodzieży jest czytanie 
bajek o tematyce łowieckiej, z których 
dzieci poznają zwyczaje zwierząt oraz ję-
zyk łowiecki.

Organizatorzy wystawy dziękują ko-
legom myśliwym z kół łowieckich „ Jeleń”, 
„Ponowa” i „Słonka” za udostępnienie 
swoich trofeów myśliwskich. Wójtowi 
gminy panu Jackowi Michałowskiemu 
oraz pani Nadleśniczy Ewie Rogaczew-
skiej dziękujemy za czytanie bajek. 
Wystawa będzie czynna do 31 grudnia 
2008 r. W przyszłym roku też taką zorga-
nizujemy.

Koło Łowieckie „ Jeleń”
Gminna Biblioteka Publiczna 

Wizyta w bibliotece

BARBARA GAWRYLUK W GMINNEJ BIBLIOTECE
 PUBLICZNEJ W CHOCZEWIE

Uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w Cho-
czewie wzięli udział w spotkaniu literackim 
z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla naj-

młodszych odbiorców. Na spotkaniu między innymi autorka 

mówiła o tym, że bohaterowie jej książek są tacy jak dzieci, które 
znajdują się wokół niej. Opisywane przez nią historie są zabawne 
i pełne ciepła. Historia psa Dżoka zyskała dużą popularność między 
innymi dlatego, że pisarka ma doskonałe wyczucie dziecięcej psy-
chiki. Nasze dzieci były bardzo poruszone tą historią i ciekawe, czy 
opisane przygody w książce pt. „Dżok Legenda o psiej wierności” 
są prawdziwe.

Jak zawsze po takim miłym spotkaniu były autografy, sesja zdję-
ciowa oraz życzenia złożone pani Barbarze z okazji imienin. Wszyst-
kich zainteresowanych twórczością pani Gawryluk zapraszam do na-
szej biblioteki.

Beata Żuk

Jesień, jesień, jesień ach to ty

dokończenie na następnej stronie

T egoroczna jesień obfitowała dla dzieci z Samorządowego 
 Przedszkola w Choczewie w wiele atrakcyjnych zajęć i cie-
 kawych spotkań. Słoneczne dni zachęcały do spacerów po 

parku wśród złotych dywanów z liści i zabaw z darami jesieni. W trakcie 
spacerów przedszkolaki obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. 
Poznały wiele gatunków drzew oraz ich owoce. Wiedzę tę pogłębiły rów-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WYSTAWA  £OWIECKA
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nież dzięki wycieczce do Nadleśnictwa 
z okazji DNI OTWARTYCH NADLEŚNIC-
TWA CHOCZEWO. Spotkanie z leśniczym 
dostarczyło maluchom wiele wrażeń 
i emocji. W ogródku dydaktycznym wy-
słuchały hejnałów, następnie z zaintere-
sowaniem obejrzały prezentację o życiu 
leśnych zwierząt i sposobów dbania o nie 

w okresie zimowym.
Kolorowa jesień była również inspi-

racją do wzięcia udziału w konkursie pla-
stycznym zorganizowanym przez Radę 
Rodziców. Maluchy przynosiły do przed-
szkola prace z liści, warzyw i owoców. 
W holu przedszkola zorganizowano wy-

stawę, którą mogli podziwiać ro-
dzice, a także koledzy i koleżanki 
z grupy. Podsumowaniem tematów 
jesiennych było przedstawienie te-
atralne pt. „Bal u Pani Jesieni” oraz 
„Na straganie”.

Dzieci wzięły udział w cieka-
wych spotkaniach. Były na poczcie 
i w piekarni „Mateusz” w Chocze-
wie. Gościły również pielęgniarkę 
szkolną Panią Hannę Huk, która 
nie tylko powiedziała dzieciom, jak 
dbać o zdrowie w czasie zmiennej, 
jesiennej pogody, ale także uświa-
domiła maluchom, jak ważne dla ich zdro-
wia jest prawidłowe odżywianie, gimna-
styka i higiena.

Przyszedł jednak czas, by pomyśleć 
o zimie i Świętach Bożego Narodzenia. 
Z tej okazji przedszkolaki i pracownicy 

Samorządowego Przedszkola składają ro-
dzinom wszystkich milusińskich, a także 
pracownikom współpracujących z przed-
szkolem placówek życzenia wesołych, ra-
dosnych i rodzinnych Świąt.

Pracownicy Przedszkola i Przedszkolaki

Zespół Szkół w ChoczewieZespół Szkół w Choczewie

Z    życia szkoły

RYCERSKA BRAĆ 
W NASZEJ SZKOLE

14 listopada gościliśmy w Ze-
spole Szkół w Choczewie 
od kilku lat współpracujące 

z naszą placówką Bractwo Rycerskie „Ke-
rin” z Gniewu. Kolejna żywa lekcja historii 
dotyczyła szlachty polskiej. Prowadzący 
w strojach szlacheckich (żupan, kontusz, 
pas, buty) w interesujący sposób wprowa-
dzili uczniów w okres walk z Kozakami 
na Ukrainie. Następnie przedstawiono po-
jedynek szlachcica z Kozakiem z Zapo-
roża. Po zwycięstwie armii polskiej pod 
Beresteczkiem przenieśliśmy się w czasy 
potopu szwedzkiego. Gimnazjaliści mieli 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
JESIEÑ, JESIENÑ...

dokończenie na następnej stronie
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MISTRZ ORTOGRAFII

20 listopada 2008 r. w Szkole Podstawowej w Chocze-
wie został zorganizowany Konkurs Ortograficzny 
„Z ortografią za pan brat”. Konkursy ortograficzne 

odbywają się w naszej szkole od wielu lat, ich głównym celem jest 

ŚLUBUJEMY

24 listopada 2008 roku był ważnym dniem dla uczniów 
Gimnazjum w Choczewie. Tego dnia zostali oni peł-
noprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 

Zanim jednak złożyli ślubowanie, zaprezentowali krótki program, 
którym pożegnali się ze szkołą podstawową. Po przedstawieniu, 
w obecności nauczycieli i wszystkich uczniów gimnazjum pierw-

okazję praktycznie sprawdzić jak trudną 
sztuką była w owym czasie walka żołnie-
rza w pełnym uzbrojeniu. Waćpanny z na-
szej szkoły z przyjemnością ubrały się 
w strój szlachcianki i oczywiście wprawi-
ły w zachwyt „panów braci” zbierających 
się na pospolite ruszenie. Taka forma za-
jęć lekcyjnych z pewnością pozostanie na 
dłużej w pamięci uczniów.

Zespół Szkół w Choczewie

propagowanie kultury języka polskiego, szerzenie wśród mło-
dzieży nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz 
wdrażanie do systematycznej pracy ze słownikiem.

Tegoroczny konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy 
obejmował wszystkich uczniów klas IV-VI, którzy pisali dyk-
tando. W wyniku eliminacji wyłoniono jedenaście osób repre-
zentujących swoje klasy. Dyktando finałowe pisało 9 uczniów. 
I miejsce zajął Marcin Dzięgielewski z klasy VI B, II miejsce – 
Kamil Zdral z klasy VI C, III miejsce – Patryk Posański z klasy VI 
A. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 Organizatorki Marzena Szypulska-Kimilu 
 i Anna Natoniewska-Styn

szoklasiści złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał pan 
dyrektor Andrzej Soboń.

W dniu tym swe przyrzeczenie złożyli również przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Chocze-
wie. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas 
pierwszych i ich wychowawców: panią Katarzynę Stawicką, 
pana Zbigniewa Lipkę, pana Adama Szymańskiego, pana 
Marka Dzięgielewskiego i opiekuna samorządu panią Kata-
rzynę Sychowską.

Zespół Szkół w Choczewie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
RYCERSKA BRAÆ....
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PRÓBNE EGZAMINY 
W ZESPOLE SZKÓŁ

Egzamin gimnazjalny, do któ-
rego przystępują uczniowie 
III klas gimnazjum jest swego 

rodzaju próbą generalną. Uczniowie mają 
okazję przekonać się, jak zaplanować 
pracę, aby rozwiązać zadania zamknię-
te i otwarte – w wyznaczonym czasie. 
Utrwalają sobie informację na temat tego, 
o czym należy pamiętać, aby dostosować 
się do wymogów określonych przez proce-
dury przebiegu egzaminu. Przede wszyst-
kim jednak trzecioklasiści mogą spraw-
dzić, w jaki sposób należy wykazać się 
umiejętnościami z zakresu:
- czytania i odbioru tekstów kultury,
- tworzenia własnego tekstu,
- umiejętnego stosowania terminów, pojęć 

i procedur z zakresu przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych niezbędnych 
w praktyce życiowej i dalszym kształce-
niu,

- wyszukiwania i stosowania informacji,
- wskazywania i opisywania faktów, zwią-

zków i zależności, w szczególności przy-
czynowo-skutkowych, funkcjonalnych, 

przestrzennych i czasowych,
- stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

Próba generalna ma więc bardzo ważny cel: sprawdzenie stopnia przygotowania 
do realizacji właściwego przedsięwzięcia, zorientowania się w mocnych i słabych stro-
nach indywidualnych możliwości. Przystąpienie do egzaminu próbnego pozwala też 
przekonać się, na ile trema jest sprzymierzeńcem, a na ile wrogiem osoby realizującej 
zadania.

Próbny egzamin gimnazjalny odbywa się na pięć miesięcy przed egzaminem wła-
ściwym. Pozostaje jeszcze czas na ćwiczenie, po to, aby mistrzowsko popisać się wia-
domościami i umiejętnościami we właściwym terminie. Mistrzowsko, czyli na miarę 
opanowanych wiadomości i umiejętności, pozwalających konsekwentnie dążyć do re-
alizacji oczekiwań dotyczących własnej przyszłości.

25 listopada w Szkole Podstawowej został przeprowadzony próbny Sprawdzian 
2009 dla uczniów z klas 6. Do Sprawdzianu przystąpiło 60 uczniów. Przebieg Spraw-
dzianu nadzorowały dwa zespoły nadzorujące, gdyż sprawdzanie wiadomości odbywa-
ło się w dwóch salach.

Zespół Szkół w Choczewie

ANDRZEJKI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ

Dnia 27.11.2008 r. w godzinach
od 1600 do 1900 uczniowie klas 
IV-VI bawili się na dyskotece 

z okazji andrzejek, której organizatorem 
był Samorząd Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej w Choczewie. DJ-ej spisał się na me-
dal, humoru i miłych wrażeń nie brakowa-
ło. W trakcie zabawy można było posilić 
się ciepłymi tostami, słodyczami i napo-
jami w sklepiku przygotowanym przez 
Szkolną Kasę Oszczędności. Wiele wska-
zuje na to, że tegoroczna zabawa utkwi 
nam na długo w pamięci. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania rodzi-
com: p. Violecie Gabryelskiej, p. Marzenie 
Wyszeckiej, p. Gabrieli Łasińskiej za po-
moc w organizacji i prowadzeniu sklepi-
ku oraz wychowawcom klas sprawującym 
opiekę nad bawiącą się młodzieżą.

Opiekun samorządu
Anna Natoniewska- Styn
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ANDRZEJKI W KLASIE 0A
„WIERZYĆ NIE WIERZYĆ, POBAWIĆ SIE MOŻNA"

Jak co roku, 28.11.br w klasie 0A, od-
były się uroczyste "Andrzejki". Okazjonal-
na dekoracja, płomienie świec wywołały 
nastrój sprzyjający wróżbom, czarom 
i przepowiedniom. Każdy chciał wiedzieć, 
kim będzie w przyszłości, czy czeka go sła-
wa, bogactwo no i oczywiście czy będzie 

ICH BIN SO ALLEIN

Dnia 28 listopada 2008r. odby-
ło się przedstawienie pt.: „Ich 
bin so allein”. Uczniowie klas 

III-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie 
gimnazjum obejrzeli widowisko w języku 
niemieckim. Zgodnie z przysłowiem „ nie 
każde słowo musisz znać, aby z tekstem 
radę sobie dać” uczniowie zmierzyli się 
z odbiorem tekstu w języku obcym. Prze-
kaz ułatwiły: kolorowe dekoracje, zabaw-
ne stroje i rekwizyty. Celem nadrzędnym 
przedstawienia było pokazanie dzieciom, 
że język niemiecki może być dobrym spo-
sobem na wspaniałą zabawę. Głównym 
bohaterem widowiska był samotny kotek, 
który po długich poszukiwaniach znalazł 
przyjaciela. Niecodzienną lekcję języka 
niemieckiego przygotowali uczniowie klas 
VA i VC pod kierunkiem pani Alicji Wróbel. 
Finałową piosenkę wykonały dziewczynki 

MIKOŁAJKI W KLASACH 0-III

W piątek, 5 grudnia, do naszej szkoły przybył długo oczekiwany, 
niezwykły gość, Święty Mikołaj. Już od samego rana wędrował 
korytarzami szkoły z workami pełnymi prezentów, odwiedzając 

po kolei klasy 0-III. Uczniowie odpowiadali na zadawane przez gościa pytania, 

szczęśliwy. Na wstępie dzieci wysłuchały 
krótkiej gawędy o tradycjach związanych 
z tym świętem. A potem zaczęło się wiel-
kie wróżenie: wrzucanie monet 1 groszo-
wych do miski z wodą, serca z imionami 
przyszłych małżonków, zaczarowane pu-
dełko – wskazało każdemu przyszły za-
wód, kostka z różnymi symbolami – przy-
bliżyła przyszłość, wychodzenie bucików 
za próg – kto pierwszy pojedzie na wspa-

niałą, daleką wycieczkę, łupinki orzecha 
z zapisanymi marzeniami oraz gwiazdki 
i serduszka z przepowiedniami dla dzieci 
i rodziców. Dzięki Rodzicom dzieci w prze-
rwach zajadały się pysznymi smakołykami, 
a pięknie ustrojone stoły i wesoła muzy-
ka dopełniły uroczystości. Andrzejki były 
wspaniałą zabawą, wszyscy byli uśmiechnię-
ci i zadowoleni.

Wiesława Okoń

z klas VIB i VIC. W przygotowaniu przedstawienia uczestniczyły również p. Teresa 
Waloch i p. Marzena Szypulska – Kimilu. Po przedstawieniu komisja konkursowa 
w składzie: dyrektor SP Elżbieta Wydra, kat. Danuta Mitkowska i kat. E. Gawron 
wręczyła dyplomy i nagrody za najlepiej wykonany różaniec. Najładniejszy ró-
żaniec wykonał Bartosz Domarus z kl.3c, II miejsce zajęła Agata Rynko z kl. 3a, 
III miejsce przypadło Agnieszce Zielińskiej z kl. 3c, IV miejsce uzyskał Krzysztof 
Stenka z kl. 3a a wyróżnienie otrzymał Dawid Goyke z kl. 3c. Następnie wręczono 
trzy nagrody i dyplomy za konkurs „Z ortografią za pan brat”. Panie polonistki M. 
Szypulska-Kimilu i A. Natoniewska –Styn wyróżniły I miejscem Marcina Dzięgielew-
skiego z kl.6b, II miejsce zajął Kamil Zdral z kl.6c a III miejsce w tym konkursie przy-
padło Patrykowi Posańskiemu z kl. 6a. 

Alicja Wróbel

śpiewali piosenki i recyto-
wali wiersze. Mikołaj był 
zadowolony. Cały rok 
obserwował zachowanie 
dzieci i doszedł do wnio-
sku, że wszyscy zasłuży-
li na nagrodę. Otworzył 
wór i wręczył paczki. 
Obiecał, że nie zapomni o nas, przyjdzie za rok i przyniesie grzecznym dzieciom pre-
zenty. Wszystkie spotkania mikołajkowe w młodszych klasach upłynęły w miłej i rado-
snej atmosferze.

Zespół Szkół w Choczewie
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TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W CEWICACH

13.11.2008r. w hali sportowej przy Ze-
spole Szkół w Cewicach odbyły się zawody 
piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. W za-

wodach wzięły udział trzy zespoły ze szkół 
podstawowych: Cewice, Potęgowo, Chocze-
wo, przy czym z naszej szkoły uczestniczy-
ła tylko drużyna chłopców. Rozgrywki były 
prowadzone w systemie każdy z każdym 2 x 
10 min .

Wyniki spotkań:
Potęgowo – Cewice 3:17
Potęgowo – Choczewo 2:9
Choczewo – Cewice 5:12

Kolejność miejsc w turnieju:
1. Szkoła Podstawowa w Cewicach
2. Szkoła Podstawowa w Choczewie
3. Szkoła Podstawowa w Potęgowie

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, 
a ponadto drużyna, która zajęła I miejsce 
otrzymała puchar ufundowany przez Dyrek-
tora Zespołu Szkół w Cewicach.

Skład drużyny z Choczewa:
1. Olszowiec Jakub kl.VIa
2. Szczerbiński Adrian kl.VIc
3. Dziobak Aleksander kl.VIb
4. Hajkowicz Michał kl.VIa
5. Obrzut Arkadiusz kl. Va
6. Okoń Grzegorz kl. Va
7. Gawryszewski Mateusz kl.VIb
8. Reszke Michał kl.Va
9. Konefke Kamil kl.VIb 

Drużyna prowadzona przez pana Hen-
ryka Rynko.

Zespół Szkół w Choczewie

TURNIEJE PIŁKI RĘCZNEJ – 
ANDRZEJKOWY I MIKOŁAJKOWY

29 listopada w sali gimna-
stycznej naszej szkoły od-
był się Turniej Piłki Ręcz-

nej Dziewcząt z Gimnazjum. Przyjechały 
do nas trzy drużyny: z Cewic, Potęgowa 
oraz z Łebienia. Zawody zgodnie z re-
gulaminem sędziował pan Wojciech Paź-
dzio. Po zaciętej walce I miejsce zdobyły 
dziewczęta z Cewic, II miejsce dziew-
częta z Potęgowa, III miejsce dziewczęta 
z Choczewa, IV miejsce dziewczęta z Łe-
bienia. Wszystkim drużynom pamiątkowe 
puchary, dyplomy oraz maskotki wręczył 
dyrektor Gimnazjum w Choczewie pan 

Andrzej Soboń, życząc dalszych suk-
cesów sportowych.

 Po turnieju zawodnicy spotkali 
się na wspólnym obiedzie w stołówce 
szkolnej.

Organizator turnieju pani Natalia 
Kowalewska-Jażdżewska wraz z dru-
żyną dziewcząt z Choczewa pragnie 
złożyć serdeczne podziękowania za 
pomoc oraz sponsoring w przygoto-
waniu turnieju: panu Markowi Świą-
tek, państwu Iwonie i Andrzejowi Maj-
tacz, panu Andrzejowi Lessnau, pani 
Bogumile Langer i pani Małgorzacie 
Mrulewicz.

dokończenie na następnej stronie
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MISTRZOSTWA POWIATU WEJHE-
ROWSKIEGO W DRUŻYNOWYM TE-

NISIE STOŁOWYM

1 grudnia w hali sportowej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu Wejherowskiego w Drużyno-
wym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłop-
ców Szkół Podstawowych. W zawodach 
udział wzięło 7 drużyn dziewcząt i 7 dru-
żyn chłopców. Drużyna chłopców w skła-
dzie Adrian Szczerbiński i Aleksander 
Dziobak z naszej szkoły zajęła II miejsce.

2 grudnia w hali sportowej Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi od-
były się Mistrzostwa Powiatu Wejherow-
skiego w Drużynowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjal-
nych. W zawodach udział wzięło 7 drużyn 
dziewcząt i 7 drużyn chłopców. W kate-
gorii dziewcząt i chłopców 1 miejsce za-
jęły drużyny z Gimnazjum w Choczewie. 
Choczewska szkoła będzie reprezento-
wać Powiat Wejherowski w Półfinale Wo-
jewódzkiej Gimnazjady, który odbędzie 
się 9 grudnia w Nowej Wsi Lęborskiej.

Gimnazjum w Choczewie reprezento-
wali: Dorota Figuła, Patrycja Chyrzyńska, 
Jarosław Jankowski i Tomasz Figuła. Tre-
nerem naszych zawodników jest nauczy-
ciel WF pan Henryk Rynko.

Zespół Szkół w Choczewie

Również w Cewicach, tydzień póź-
niej /6.12.2008r./ odbył się Mikołajkowy 
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. W tym 
turnieju udział wzięły 4 drużyny repre-
zentujące szkoły: w Cewicach, w Potęgo-
wie, w Główczycach oraz w Choczewie. 
Dziewczęta z naszej szkoły zajęły IV miej-
sce. Serdecznie dziękujemy pani Mirosła-
wie Langa za dofinansowanie transportu.

Zespół Szkół w Choczewie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ PI£KI RÊCZNEJ
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I SPARTAKIADA
SPORTOWO – REKREACYJNA

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDU TERY-
TORIALNEGO

POWIATU WEJHEROWSKIEGO
STRZEPCZ 23.11.2008

Organizatorzy:
– Starostwo Powiatowe w Wejherowie
– Urząd Gminy w Lini
– Zespół Szkół w Strzepczu
– Gminny Dom Kultury w Lini

Na spartakiadę w zimowej scenerii 
dotarło pięć drużyn z terenu powiatu 
wejherowskiego – Miasto Rumia, Gmina 
Gniewino, Gmina Choczewo, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie oraz gospoda-
rze – Gmina Linia.

 Powitania przybyłych zawodników 
i kibiców dokonał pomysłodawca i główny 
organizator spartakiady Jan Trofimowicz – 
dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini. 
Przedstawił przybyłym zasady rywaliza-
cji i omówił poszczególne konkurencje. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali 
Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego – 
Grzegorz Gaszta oraz Wójt Gminy Linia – 
Łukasz Jabłoński. Rywalizacja przebiega-
ła zgodnie z zasadą fair play, zawodnicy 
z poszczególnych drużyn kibicowali so-
bie nawzajem, panowała prawdziwie ro-
dzinna atmosfera, choć dało się zauważyć 
walkę o jak najlepszy wynik w danej kon-
kurencji, nikt nikomu „nie odpuszczał”.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH 
KONKURENCJI

1. PRZECIĄGANIE LINY

I miejsce – Gmina Linia w składzie: 
Bogusława Engelbrecht, Stanisław Bigus, 
Czesław Szaradowski, Waldemar Mielew-
czyk oraz Andrzej Labuda

II miejsce – Starostwo Powiatowe 
w składzie: Małgorzata Jaszewska, Teodor 
Niklas, Jarosław Krause, Damian Reszke, 
Mariusz Jaszewski.

III miejsce – Gmina Choczewo w skła-
dzie – Barbara Cholka, Dariusz Kubiak, 
Jerzy Detlaff, Andrzej Łuc, Kazimierz Ko-
walewski.
2. RZUT PODKOWĄ:

I – Henryk Domaros – Choczewo
II – Małgorzata Voss – Rumia
III – Dietrych Krzebietke – Gniewino

3. RZUT LOTKĄ
I – Krzysztof Selke – Rumia
II – Krzysztof Kochan – Gniewino
III- Łukasz Jabłoński – Linia

4. RZUT PIŁECZKĄ DO CELU:
I – Mirosław Odyniecki – Wejherowo
II – Sylwia Kropidłowska – Choczewo
III – Elżbieta Fiedorowicz – Gniewino

5. SLALOM PIŁKARSKI
I – Jarosław Witt – Choczewo
II – Damian Reszke – Wejherowo
III – Krzysztof Kochan – Gniewino

6. SKOK Z MIEJSCA
I – Damian Reszke – Wejherowo
II – Jarosław Witt – Choczewo
III – Krzysztof Kochan – Gniewino

7. RZUT DO KOSZA
I – Bartłomiej Woźniak – Wejherowo
I – Zbigniew Kołodziejski – Choczewo

II – Aleksandra Lichota – Rumia
III – Zdzisław Konkel – Linia
III – Marian Orzeł – Gniewino

8.STRZAŁY NA BRAMKĘ
I – Zdzisław Konkel – Linia
II – Artur Pyrzowski  – Gniewino
III – Jarosław Krause – Wejherowo

9. ZWINNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD
I – Linia – Czesław Hinz, Zofia i An-

drzej Potrykus
II – Wejherowo – Maciej Syska, Bar-

tłomiej Woźniak, Mariusz Jaszewski
III – Rumia – Edyta Plecke, Marzena 

Pranga, Maria Drzazga

10. SLALOM PIŁKARSKI
I – Wejherowo – Maciej Syska, Bartło-

miej Woźniak, Mariusz Jaszewski
II – Rumia – Edyta Plecke, Hugon We-

duta, Adam Pacek
III – Choczewo – Mariola Zakrzewska, 

Zbigniew Kołodziejski, Jarosław Krause.

KOŃCOWA 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

I miejsce STAROSTWO POWIATOWE 
W WEJHEROWIE  –  99 pkt  i Puchar Sta-
rosty Józefa Reszke

I SPARTAKIADA
SPORTOWO – REKREACYJNA

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDU TERY

Sport, sport

dokończenie na następnej stronie
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II miejsce GMINA CHOCZEWO – 92 
pkt i Puchar Wójta Gminy Linia Łukasza 
Jabłońskiego

III miejsce GMINA LINIA – 84 pkt i Pu-
char Naczelnika Wydziału Kultury i Spraw 
Społecznych Tomasza Fopke

IV miejsce MIASTO RUMIA – 81 pkt 
i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Linia Stanisława Bigus

V miejsce GMINA GNIEWINO- 77 pkt 
i Puchar Sekretarza Gminy Linia Mirosła-
wy Kuberna

Wieści z Parafii Choczewo  

- 25.02 - Roman i Iwona Markiewicz - Choczewo 
- 25.02 - Henryk i Zofia Laddach - Choczewo
- 25.02 - Lucjan i Mirosława Woźniak - Ciekocino
- 03.03 - Bogdan i Jolanta Sawiccy - Choczewo
- 22.04.- Krzysztof i Krystyna Milewscy - Osieki Lęb
- 22.04. - Henryk i Irena Wika - Osieki Lęb
- 22.04 - Piotr i Barbara Radczuk - Osieki Lęb
- 22.04 - Edmund i Alicja Góźdź - Choczewo
- 22.04 - Stanisław i Beata Stenka - Choczewo
- 23.04 - Adam i Bożena Rubel - Sasino
- 23.04 - Edmund i Hanna Mroch - Choczewo
- 28.04 - Jan i Bożena Bianga - Ciekocino
- 28.04 - Andrzej i Ewa Zondziuk - Osieki
- 28.04 - Piotr i Felicja Kobus - Choczewo
- 28.04 - Jarosław i Bożena Pachela - Choczewo
- 26.05 - Grzegorz i Mirosława Rudniccy - Choczewo
- 02.06 - Marek i Lilla Świątek – Osieki Lęb.
- 23.06 - Jan i Ewa Staszyńscy - Choczewo
- 23.06 - Henryk i Ewa Malińscy - Choczewo
- 23.06 - Roman i Maria Labuda – Osieki Lęb.
- 30.06 - Roman i Teresa Lekner - Choczewo
- 07.07 - Edward i Cecylia Szczekała - Choczewo

- 28.07 - Mirosław i Wioletta Wawrzyk - Choczewo
- 18.08 - Edward i Grażyna Bocho – Osieki Lęb.
- 18.08 - Krzysztof i Renata Fornalik - Choczewo
- 25.08 - Mirosław i Grażyna Kaleta - Ciekocino
- 15.09 - Edward i Grażyna Dettlaff - Choczewo
- 15.09 - Ryszard i Irena Sarnowscy - Osieki
- 24.09 - Marek i Jolanta Kosińscy - Choczewo
- 06.10 - Marian i Ewa Kiełtyka - Choczewo
- 20.10 - Henryk i Grażyna Hetmańscy - Choczewo
- 20.10 - Krzysztof i Mirosława Zienke - Choczewo
- 20.10 - Stanisław i Teresa Bianga - Choczewo
- 27.10 - Tadeusz i Grażyna Uhlenberg - Sasino
- 27.10 - Jerzy i Alicja Strycharczyk - Ciekocino
- 27.10 - Bogusław i Małgorzata Sząszor – Osieki Lęb.
- 10.11 - Zenon i Barbara Jakubowscy - Choczewo
- 17.11 - Wiesław i Alina Bobkowscy - Choczewo
- 24.11 - Jan i Danuta Kozłowscy - Ciekocino
- 01.12 - Zenon i Teresa Wędrowscy - Choczewo
- 25.12 - Wiesław i Teresa Gołowacz - Choczewo
- 29.12 - Piotr i Grażyna Białk - Ciekocino
- 29.12 - Franciszek i Jolanta Bolda - Choczewo

MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W PARAFII P.W. M.B. KRÓLOWEJ POLSKI W CHOCZEWIE 
W ROKU 1984 CZYLI PRZED 25 LATY

- 19.01 – Malwina Skrzypkowska – Lubiatowo
- 19.01 – Igor Skrzypkowski – Lubiatowo
- 19.01 – Joanna Stanisława Mitkowska – Żelazno
- 16.02 – Hubert Przemysław Mudlaff – Choczewo
-  8.03 – Krzysztof Sylwester Osuch – Łętowo
- 23.03 – Nikola Dominika Izbicka – Żelazno
- 23.03 – Olga Katarzyna Olszowiec – Choczewo
- 23.03 – Sebastian Dawid Rychert – Lublewo Lęb.
-  5.04 – Dominika Marta Fetta – Choczewo
- 12.04 – Paweł Piotr Damps – Osieki Lęb.
- 12.04 – Henryk Antoni Pellowski – Choczewo
- 10.05 – Paweł Zbigniew Markuszewski – Kopalino
- 24.05 – Wiktoria Barbara Turek – Łętówko
- 24.05 – Nikola Joanna Mędrycka – Choczewo
- 14.06 – Zofia Krystyna Łobażewicz – Słajkowo

- 14.06 – Mateusz Grzegorz Karmazy – Choczewo
- 02.08 – Agnieszka Joanna Miotke – Lublewko 
- 09.08 – Kacper Patryk Adamski – Choczewo
- 16.08 – Judyta Daniela Rybarczyk – Lublewko
- 23.08 – Maria Agnieszka Łaszewska – Żelazno
- 31.08 – Paweł Sebastian Fleming - Kierzkowo
- 20.09 – Tytus Garski – Choczewo
- 20.09 – Przemysław Antoni Tokarski – Osieki Lęb.
- 27.09 – Maja Zofia Langer – Biebrowo
- 18.10 – Karolina Anna Gryka -  Żelazno
- 11.10 – Jagoda Rozalia Felstau – Choczewo
- 18.10 – Roksana Urszula Gorlikowska – Łętowo
- 18.10 – Wiktoria Maria Marchlewska – Lublewo Lęb. 
- 21.10 – Weronika Monika Woźniak – Choczewo

PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO ZOSTALI WŁĄCZENI 
W 2008 ROKU DO NASZEJ PARAFII I KOŚCIOŁA

dokończenie na następnej stronie
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SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO W NASZEJ PARAFII ZAWARLI W 2008 R.

- 07.06.2008 Donato Giuffré z Capo D’Orlando Włochy i Monika Kołek z Choczewa
- 02.08.2008 Ireneusz Misiul z Szymonki i Krystyna Zofia Koss z Choczewka
- 16.08.2008 Piotr Szymański z Choczewa i Justyna Barbara Kreft z Choczewa
- 23.08.2008 Hubert Kubiaczyk z Poznania i Kamila Szeloch z Poznania
- 06.09.2008 Artur Piórkowski z Sasina i Aldona Anna Tillak z Żelaznej
- 06.09.2008 Tomasz Piotr Wittbrodt z Wierzchucina i Aleksandra Krystyna  Joachimiak z Choczewa
- 06.09.2008 Aron Edward Kowzan z Kierzkowa i Jadwiga Halina Kołek z Choczewa
- 13.09.2008 Przemysław Łukasz Mudlaff z Ciekocina i Agnieszka Krystyna Kałuziak z Choczewa
- 20.09.2008 Piotr Stanisław Piotrowski z Kierzkowa i Laura Inez Karczewska z Sopotu
- 18.10.2008 Radosław Ignacy Gryka z Kierzkowa i Anna Katarzyna Bizewska z Żelaznej
- 18.10.2008 Adam Sylwester Natkański ze Starego Jarosława i Anna Katarzyna Gawryszewska z Kierzkowa
- 21.11.2008 Mariusz Grzegorz Holc ze Słajszewa i Sylwia Ewa Tarent z Choczewa

- 25.10 – Elżbieta Mariola Belka – Choczewo
- 25.10 – Collen Karol Garski – Choczewo
- 25.10 – Sara Izabela Żołnowska – Osieki Lęb.
- 25.10 – Maja Wiesława Okoń – Kierzkowo
- 26.10 – Lena Natalia Jażdżewska – Choczewo
-   8.11 – Jan Mariusz Dudzik – Lubiatowo
-  8.11 – Kacper Kamil Hoeft – Łętowo

- 15.11- Laura Ewa Chruścik – Choczewo
- 22.11 – Partycja Sylwia Holc - Choczewo
- 22.11 – Maja Monika Ziera – Lublewo Lęb.
- 29.11 – Alicja Aleksandra Glowienke – Choczewo
- 11.12 – Artur Przemysław Bober – Choczewo
- 13.12 – Mateusz Maciej Bieszk – Choczewo
- 25.12 – Amelia Weronika Bartosiewicz – Kierzkowo
- 25.12 – Aurelia Maria Skrzyńska – Choczewo

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI Z PARAFII


