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XV Sesja Rady Gminy Choczewo

ISSN 1508-5864

W  dniu 8 maja 2008r. odby- 
 ła się XV sesja Rady Gmi-
 ny Choczewo. Nieobec-

ni: pan radny A. Małkowski oraz, do prze-
rwy, pani radna B. Choka. Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Choczewo – pan Zbi-
gniew Kołodziejski wraz z Wójtem Gminy 
– panem Jackiem Michałowskim wręczyli 
podziękowania za pomoc w organizacji 
XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy pani Eugenii Grudzińskiej i pani 
Beacie Żuk. 

Przed sesją odbył się uroczysty apel 
zorganizowany przez nauczycieli i ucz-
niów Zespołu Szkół w Choczewie. Pan Prze-
wodniczący Rady Gminy Choczewo w na-
wiązaniu do uroczystego apelu, w którym 
uczestniczyli radni wraz z zaproszonymi 
gośćmi powiedział, że znalazły się nim ak-
centy dotyczące samorządu terytorialne-
go. Przypomniał, że za symboliczną datę 
narodzin polskiego samorządu lokalnego 
uważa się 27 maja 1990r. 

W sprawozdaniu z działalności mię-
dzysesyjnej pan Wójt mówił: o otwarciu              
w Lęborku Biura Poselskiego i Senator-
skiego posła Witolda Namyślaka i sena-
tora Kazimierz Kleiny oraz deklaracji obu 
parlamentarzystów w sprawie współdzia-
łania odnośnie utworzenia i rozbudowy 
obiektów harcerskich „Róża Wiatrów” 
w Szklanej Hucie i utworzenia bardzo waż-
nego i dobrze wyposażonego Centrum 
Harcerskiego; o przystąpieniu Gminy Cho-
czewo do projektu „Budowy Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 
Kraina w Czarnówku”; spotkaniu z przed-

stawicielami Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej odnośnie środków na budowę oczy-
szczalni ścieków; spotkaniu z Wicemar-
szałkiem Województwa Pomorskiego pa-
nem Mieczysławem Strukiem w sprawie 
środków unijnych w ramach programów 
operacyjnych, a także o uczestnictwie w Fo-
rum Turystycznym i realizowaniu zadań 
związanych z obronnością, wspólnie z no-
wym  Komendantem Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Wejherowie panem ppłk 
Ireneuszem Żarkowskim.

Podjęto uchwały:
a) w sprawie współdziałania Gminy Cho-

czewo z Powiatem Wejherowskim w za-
kresie wspólnej realizacji projektu pod 
nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności tu-

rystyczno-gospodarczej Pobrzeża Sło-
wińskiego, poprzez przebudowę drogi 
powiatowej w Gminie Choczewo w miej-
scowości Sasino – do granicy z powia-
tem lęborskim”;

b) w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2008 rok (zwiększenie planowanych 
dochodów i wydatków o kwotę 
1.134.088 zł;  po zmianie dochody bu-
dżetu ustalono na 16.577.600 zł,  a wy-
datki na  16.923.003 zł);           

c) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
na WSCHÓD od drogi do Ciekocina we 
wsi Słajszewo w gminie Choczewo;

d) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
na ZACHÓD od drogi do Ciekocina we 
wsi Słajszewo w gminie Choczewo;

e) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
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dla działek ewid. nr 29, 30 i 31 we wsi 
Lubiatowo w gminie Choczewo;

f) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Przy lesie” w obrębie ewidencyjnym 
Jackowo w gminie Choczewo; 

g) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Róża Wiatrów” w Szkla-
nej Hucie w gminie Choczewo;

h) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejon ulicy Spacerowej oraz 
obszaru przy lesie II we wsi Lubiatowo 
w gminie Choczewo;

i) w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Choczewo obejmują-
cego lata 2007-2013 (Plan określa stra-
tegię społeczno-gospodarczą Gminy, 
wskazuje cele i kierunki zaangażowa-
nia środków z funduszy strukturalnych, 
krajowych i własnych, określa konkret-
ne zadania, terminy ich realizacji);

j) w sprawie sprzedaży w trybie bezprze-
targowym nieruchomości stanowiących  
własność Gminy Choczewo (sprzedaż 
nieruchomości w Choczewie na rzecz 
użytkownika wieczystego);

k) w sprawie sprzedaży w trybie bezprze-
targowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Choczewo (sprzedaż 
nieruchomości w Choczewie na rzecz 
użytkownika wieczystego);

l)  w sprawie określenia zasad sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wymienionego 
w załączniku,  stanowiącego własność 
Gminy Choczewo (sprzedaż na rzecz 
najemcy lokalu mieszkalnego w Słaj-
szewie);

ł)  w sprawie określenia zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych wymienionych w za-
łączniku, stanowiących własność Gminy 
Choczewo (sprzedaż na rzecz najem-
ców lokali mieszkalnych w Choczewie);

m) w sprawie likwidacji sześcioklasowej 
Szkoły Podstawowej w Zwartowie;

n) w sprawie założenia  Samorządowego 
Przedszkola  w Choczewie (przedszko-
le w Zespole Szkół w Choczewie zosta-
nie otwarte od  1 września 2008 r.)

o) w sprawie przystąpienia Gminy Chocze-
wo do spółki pod firmą Przedsiębior-
stwo Składowania i Przerobu Odpadów 
sp. z o.o. w Czarnówku i objęcia przez 
Gminę Choczewo udziałów w tej spół-
ce (Gmina obejmie 3,2% udziałów w tej 
spółce).

Interpelacji i zapytań nie było.
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Remonty dróg powiatowych na 
terenie Gminy Choczewo reali-
zowane są sukcesywnie. Obec-

nie rozpoczęto realizację projektu pod na-
zwą: Remont - odnowa nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1430G Biebrowo-Jackowo, 
od km 3+014 do km 5+100, na długości 
2086 m. Odcinek ten na chwilę obecną był 
najbardziej zniszczony i wymaga komplek-
sowego remontu. 

Zadanie objęło oczyszczenie poboczy, 
wykonanie warstwy wyrównawczej z as-
faltu, a następnie po okresie niezbędnym 
do odparowania frakcji lekkich asfaltu, wy-
konanie warstwy ścieralnej metodą natrys-
kową. Odpowiedzialnym za realizację prac 
jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku. 
Gmina Choczewo dofinansowuje zadanie 
z budżetu kwotą w  wysokości 170 000 zł. 
Wykonawcą zadania, wyłonionym w prze-
targu, została firma Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Sp. z o.o. z Pucka. Całko-

monty dróg powiatowych na emonty dróg powiatowych na 
erenie Gminy Choczewo reali-terenie Gminy Choczewo reali-
owane są sukcesywnie. Obec-zowane są sukcesywnie. Obec-

Inwestycje gminne - remonty dróg

wity koszt remontu drogi Jackowo – Bie-
browo wyniesie 406 803,24 zł. netto.

Zaplanowano również realizację pro-
jektu pod nazwą: Remont nawierzchni 

drogi powiatowej nr 1322G poprzez wy-
konanie nowej nawierzchni na odcinku Że-
lazno-Zwartowo w km 0+000 do 2+000. 
Realizatorem tego zadania jest również 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Za-
rząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wej-
herowskiego z siedzibą w Pucku.

Sposób jego wykonania będzie nieco 
odmienny niż w przypadku drogi Jacko-
wo - Biebrowo. Dofinansowanie projektu 
z budżetu Gminy Choczewo zaplanowano                  
na kwotę 270 000 zł. Całkowita wartość 
projektu wynosi ok. 800 000 zł.

W roku 2008 na terenie naszej gminy 
są planowane do zrealizowania remonty 
dróg powiatowych o łącznej długości 
4,086 km. Konsekwentne działania w tym 
zakresie powodują systematyczną popra-
wę ich stanu. Nadal jednak są duże po-
trzeby w tym zakresie, zarówno na dro-
gach głównych, jak i lokalnych. Program 
remontu dróg będzie kontynuowany tak, 
aby w możliwie najkrótszym czasie ich 
stan był zadawalający dla nas wszystkich.

Poznajemy naszych sołtysów

W  naszym stałym cyklu 
 przedstawiamy dziś  Pań-
 stwu sylwetkę Sołtysa So-

łectwa Sasino pana Bronisława Nowaka. 
Sołectwo Sasino obejmuje tylko jedna miej-
scowość, w skład której wchodzi wieś 
Sasino i przysiółki: Białka, Osetnik, Sa-
siniec, Krzesiniec, Zielonka, zamieszkałe 
łącznie przez  470  mieszkańców stałych. 

Pan Bronisław przewodzi Radzie Sołeckiej 
już czwartą kadencję. Najbliższa rodzina 
to mama Luiza i dwoje dorosłych dzieci: 
25-letni syn Radosław, który ukończył po-
litologię, a obecnie pracuje w stoczni 
w Gdyni oraz 23-letnia córka Wioleta, ab-
solwentka szkoły średniej, która aktualnie 
przebywa i pracuje w Irlandii. Pan Bro-
nisław Nowak pracuje jako inkasent-kon- dokończenie na następnej stronie

serwator w Gminnym Zakładzie Gospodar-
ki Komunalnej w Choczewie. Z zakładem 
tym jest związany od 1985 roku. W czasie 
wolnym zajmuje się  hodowlą królików 
i gołębi oraz wieloma innymi, ważnymi dla 
sołectwa sprawami.    

Tradycyjnie zadaliśmy Panu Sołtysowi 
kilka pytań.

Wieści - Czy satysfakcjonuje Pana praca 
społeczna /funkcja sołtysa/?

Bronisław Nowak - Lubię pracować spo-
łecznie na rzecz danego środowiska. Świad-
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czą o tym liczne, piastowane przeze mnie 
funkcje: przez 17 lat pełniłem funkcję 
radnego Rady Gminy Choczewo, od 2002 
roku pełnię funkcję Prezesa Gminnego 
Związku Kółek, Rolników i Organizacji Rol-
niczych w Choczewie. Od 2000r. jestem Wi-
ceprezesem Powiatowego Stowarzyszenia
Sołtysów, od 2004r. członkiem Zarządu 
Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów,  
obecnie przewodniczę również sołtysom 
w Gminie Choczewo. Od 1991 roku jestem 
Przewodniczącym Koła LZS w Sasinie i ak-
tualnie również członkiem Zarządu LKS 
„Orzeł” Choczewo oraz członkiem OSP Sa-
sino. Moja dotychczasowa działalność spo-
łeczna zaowocowała rozwiązaniem wielu 
problemów, a do tych najważniejszych 
zaliczam założenie Społecznego Komite-
tu Budowy Wodociągu Wsi Sasino i dopro-
wadzenie do realizacji budowy wodo-
ciągu w miejscowości Sasino oraz  moder-
nizację płyty boiska wiejskiego, które 
w ub. r. zostało oddane do użytku.  Zapo-
czątkowałem również modernizację dróg 
gruntowych, od 3 lat systematycznie są 
one utwardzane żwirem i naprawiane za 
pomocą równiarki.

Bardzo ważnym elementem jest rów-
nież zamontowanie oświetlenia ulicznego             
na ulicy Leśnej, Cisowej, Pałacowej, Zie-
lonej Dolinie, Polnej. 

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

B.N. - Głównym problemem wsi Sasino 
jest brak kanalizacji sanitarnej, zły stan 
nawierzchni drogi asfaltowej – ul. Morskiej 
w Sasinie oraz dróg lokalnych. 

Jedną z bardzo ważnych do uregulo-
wania kwestii  jest rozwiązanie problemu 
zaśmiecania wsi przez  właścicieli działek 
oraz inne osoby, przebywające na naszym 

terenie w celach wypoczynkowych, a także 
przez niektórych mieszkańców stałych. 
Sasino jest miejscowością dość specy-
ficzną, w skład której wchodzą liczne, od-
dalone od siebie przysiółki, dlatego też 
należałoby uzupełnić oświetlenie wzdłuż 
ulic, które częściowo przebiegają wśród 
terenów leśnych. 

Jako Sołtys Sasina marzę, by nasza wieś 
była w pełni przygotowana na potrzeby 
turystów, tzn. by do plaży prowadziła dro-
ga gminna, przystosowana do potrzeb 
rodzin z małymi dziećmi /wózki/, czy ro-
werzystów. By w pobliżu plaży ustawione 
zostały szalety, co z pewnością korzystnie 
wpłynie pozytywnie na stan naszego śro-
dowiska.  W sąsiedztwie plaży powinno 
się znaleźć miejsce również dla kilku 
punktów gastronomicznych.

W. - Jak układa się współpraca z mie-
szkańcami?

B.N. - W chwili obecnej mam bardzo 
prężnie działającą Radę Sołecką. Dobrze 
układa się również współpraca z paniami 
działającymi w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Sasinie. Chciałbym jednak by, większa 
część mieszkańców bardziej angażowała 
się w prace na rzecz sołectwa i reprezen-
towała naszą wieś na szczeblu gminnym, 
powiatowym czy wojewódzkim.

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

B.N. - Bardzo dobrze. Świadczy o tym 
pomoc, jaką uzyskuję ze strony władz 
gminy w realizowaniu poszczególnych 
inwestycji, np. przy budowie wodociągu, 
modernizacji boiska czy remoncie części 
pomieszczeń w budynku byłej szkoły, dróg 
i oświetlenia, jak również w organizacji 
imprez kulturalnych  /dożynki/.

W. - Jakie sprawy w sołectwie są 
najpilniejsze do rozwiązania – w ciągu 
najbliższych dni, miesięcy, w obecnej ka-
dencji? 

B.N. – Wśród spraw najpilniejszych wy-
mienić należy: poprawę stanu nawierzchni 
dróg, zarówno asfaltowych, jak i grunto-
wych, dokończenie remontu pomieszczeń 
po byłej szkole w Sasinie, wybudowanie 
wiaty na boisku, wykonanie boiska do pił-
ki siatkowej /boisko to już zostało zreali-
zowane – przypis Redakcji/. Jednym z man-
kamentów jest brak odpowiedniej gos-
podarki śmieciowej, co skutkuje pozosta-
wianiem przez turystów ogromnych ilości 
śmieci na przystankach, na poboczach 
i w rowach przydrożnych oraz innych ogól-
nodostępnych miejscach, co ujemnie wpły-
wa na wizerunek, zarówno naszej miejsco-
wości, jak i całej gminy.

Korzystając z okazji chciałbym, za poś-
rednictwem Wieści Choczewskich, złożyć 
podziękowania osobom, które pomaga-
ją mi w pracy na rzecz sołectwa -  w szcze-
gólności Radzie Sołeckiej, którą tworzą: 
pani Halina Stanuch, pan Sławomir Gro-
nowski,  pan Tomasz Dymowicz, pan Woj-
ciech Wypych, jak również paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz innym miesz-
kańcom, w tym młodzieży, którzy repre-
zentują nasze sołectwo i promują je, po-
przez udział w licznych imprezach wysta-
wienniczych, festynach, turniejach i zawo-
dach.

Podziękowanie za pomoc chciałbym 
skierować również do niektórych osób 
czasowo przebywających na naszym te-
renie, w tym do pana Mieczysława Kraw-
czyka i pana Jerzego Sawickiego. 

Chciałbym również zachęcić większe 
grono naszej lokalnej społeczności do 
działania  na rzez sołectwa.

W. – Dziękujemy Panu za udzielenie 
wywiadu. Życzymy dalszych sukcesów 
w działalności społecznej oraz realizacji 
zamierzeń, zarówno osobistych, jak i za-
wodowych.

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
POZNAJEMY NASZYCH SO£TYSÓW
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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 opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 26 czerwca 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 gospodarce nier

Ogłoszenia Wójta Gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo 
 z dnia 15 maja 2008 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Choczewo 
ogłasza, że w dniu 20 czerwca 2008 roku  o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publicz-
ny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości nr 509 o powierzchni 1000 m2, KW 40858, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Sasino z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Dla dz. nr 509 brak ak-
tualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa zawarta zostanie na czas od 20 czerwca do 
20 września 2008 roku.  Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego 4 000 zł netto, wadium w wysokości 500 zł.  Warun-
kiem  przystąpienia  do  przetargu  jest: 1. wpłacenie  wadium  na  konto  Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS  O/ Cho-
czewo nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 najpóźniej do dnia 13 czerwca br.;  2. złożenie do dnia 13 czerwca br. koncepcji 
zagospodarowania terenu zgodnie z „warunkami przetargu”, które należy odebrać w siedzibie urzędu pok. nr 11. Wadium ule-
ga przepadkowi na rzecz Gminy Choczewo, jeżeli oferent, którego oferta   zostanie   przyjęta   uchyli   się   od zawarcia umowy 
dzierżawy. Cena osiągnięta w przetargu po zaliczeniu wadium płatna jest w dwóch ratach wg „warunków przetargu”. Bliższe in-
formacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, woj. pomorskie, tel. 0-58 
572-39-40 wew. 209. Wójt Gminy Choczewo zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu przetargu bez podania przyczyny.

ogłasza, że dnia 4 lipca 2008 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny prze-
targ ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  Nr  KBS  Wejherowo O/Cho-
czewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2008 
roku.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu 
notarialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 
0-58 572-39-40, wew. 209.

Wójt Gminy Choczewo 
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Do czego służą wystawione  pojemniki przez 
gminę i jak się z nimi obchodzić?

Żółte pojemniki są przeznaczone na plastik
• Wrzucamy: butelki po napojach, butelki po płynach do naczyń, 

plastikowe nakrętki, torebki, worki, reklamówki, koszyczki po 
owocach. Opakowania powinny być czyste i zgniecione.

• Nie wolno wrzucać: butelek i pojemników z zawartością,  opa-
kowań po lekach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, 
po olejach spożywczych, chłodniczych, silnikowych, zabawek, 
sprzętu  AGD, styropianu, a także opakowań po aerozolach, 
puszek po farbach oraz baterii.

• Przypominamy raz jeszcze, że sprzęt  AGD /kompletny/ 
przyjmuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pracy.

    Stosowna informacja na ten temat opublikowana została w poprzednim wydaniu „Wieści”.
• Przypominamy również, że każdy właściciel nieruchomości powinien posiadać odpowiedni pojemnik na 

pozostałe śmieci i umowę z firmą na ich wywóz i utylizację.
Tego wymagają przepisy ustawowe i gminny program ochrony środowiska.

Chroniąc środowisko  oszczędzajmy nasze pieniądze

Uchwałą Rady Gminy Choczewo nr XVI/170/2008 z dnia 8 maja 2008 roku utworzone zostało Samorzą-
dowe Przedszkole w Choczewie z siedzibą w Choczewie, ul. Szkolna 2 /obiekt Zespołu Szkół/. W związku 
z powyższym ogłasza się wstępne zapisy dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
dnia 31 lipca 2008 roku  w Gminnym Zespole Oświaty w Choczewie, ul. Kusocińskiego 5, codziennie /ponie-
działek-piątek/ w godz. 1000 - 1300, tel. 58 572 39 45 lub 58 572 25 29.

Z chwilą powołania dyrektora przedszkola do dnia 15 sierpnia 2008r. przeprowadzony zostanie nabór 
do Samorządowego Przedszkola w Choczewie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń ustalone zostaną kryteria 
naboru dzieci.

W związku z nadchodzącym sezonem letnim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wejherowie przypomina o problemie zanieczyszczania piaskownic odchodami zwierząt do-
mowych (koty, psy), co wiąże się z możliwością zakażenia chorobami zwierzęcymi (toksokaroza, 
toksoplazmoza).

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy zobowiązuje odpowiedzialne placówki do podję-
cia działań mających na celu właściwe zabezpieczenie miejsc rekreacji dla dzieci, jak i częstszej 
wymiany piasku w piaskownicach. Ze względów epidemiologicznych wskazana jest wymiana pia-
sku po zimie, a dalej w odstępach miesięcznych do zakończenia sezonu letniego.

Uchwałą Rady Gminy Choczewo nr XVI/170/2008 z dnia 8 maja 2008 roku utworzone zostało Samorzą-

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

W kalendarzu liturgicznym w dniu 4 
maja przypada wspomnienie św. Floriana. 
Dzień ten jest też Dniem Strażaka. Straża-
cy uznają Go za swego patrona i obrońcę 
od nieszczęść, klęsk ogniowych, orędow-
nika we wszystkich potrzebach. Życie św. 
Floriana przypadało na początku IV wie-
ku, w czasie największych prześladowań 
chrześcijan. Na mocy edyktów cesarza 
Dioklecjana chrześcijanie, którzy nie zło-

postawiony przed obliczem namiestnika, 
przyznał się do wiary chrześcijańskiej i nie 
chciał złożyć pokłonu rzymskim bogom. 
Floriana obito i skazano na śmierć przez
utopienie. Z przywiązanym kołem młyń-
skim do szyi został zrzucony z mostu na 
rzece Enns i poniósł śmierć męczeńską 
4 maja 304r. W IX wieku w miejscu gro-
bu w Lorch, zbudowano klasztor i kościół. 
Papież Lucjusz III przekazał w roku 1184 
relikwie św. Floriana do Krakowa.

W 1436 r. św. Florian został zaliczony, 
wraz ze św. Wojciechem, św. Stanisławem 

W kalendarzu liturgicznym w dniu 4

posta
przyz
chciał
Floria
utopi
skim

Św. Florian - patron strażaków 
żyli ofiary pogańskim bogom, mieli być 
torturowani i straceni. Gdy te rozporzą-
dzenia dotarły do prowincji Noricum, jej 
namiestnik Akwilinius udał się do miasta 
Lauriacum (obecnie Lorch nad Dunajem 
w Górnej Austrii) i rozpoczął obławę na 
chrześcijan. Dowiedziawszy się o tym Flo-
rian, wysokiej rangi oficer legionów rzym-
skich, pośpieszył na pomoc swoim współ-
wyznawcom. Zatrzymany przez żołnierzy, ci¹g dalszy na stronie 2

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
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i św. Wacławem do głównych patronów 
Polski. Św. Floriana przedstawia się jako 
rzymskiego legionistę. Przedstawiany jest 
jako rycerz Chrystusowy i patron walki 
z pożarem. Nosi różnorodne zbroje, hełm. 
Towarzyszy mu często rozwinięty sztan-
dar, czasem tarcza i miecz. Od XIV wieku 
pojawia się z naczyniem z wodą, która gasi 
ogień, a to za sprawą cudownego ocalenia 
kościoła i części Kleparza z ogromnego 
pożaru Krakowa w 1528 r. 

Mijały lata. Św. Florian pomagał swym 
czcicielom nie tylko w chwilach bezpo-
średniego zagrożenia, ale i w doskonale-
niu obrony ogniowej (ochrony przeciwpo-
żarowej). 

Ojciec Święty Jan Paweł II w liście 
apostolskim z okazji 800-lecia parafii św. 

Wojciecha na Kleparzu w 1984 roku, jako 
wikary dawny świętofloriański, tak pisał 
na temat kultu św. Floriana: 

"Święty Florian stał się dla nas wymow-
nym znakiem... szczególnej więzi kościoła 
i Narodu Polskiego z Namiestnikiem Chrystusa 
i stolicą chrześcijaństwa... Ten, który poniósł 
męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świadec-
twem wiary, z pomocą i pociechą prześlado-
wanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się 
zwycięzcą i obrońcą w wielorakich niebezpie-
czeństwach, jakie zagrażają materialnemu 
i duchowemu dobru człowieka. Trzeba także 
podkreślić, że święty Florian jest od wieków 
czczony   w Polsce i poza nią jako Patron stra-
żaków, a więc tych, którzy wierni przykazaniu 
miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc 
bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami ży-
wiołowymi" 

Obchody dni ochrony 
przeciwpożarowej

        

Maj to szczególny miesiąc dla 
strażaków. W całej Polsce 
odbywały się uroczystości      

z okazji Dnia Strażaka, który przypadł 
w niedzielę 4 maja 2008r. Centralne ob-
chody odbyły się 9 maja w Gdańsku, po-
wiatowe w dniu 21 maja w Rumi.

 W Gminie Choczewo strażacy już tra-
dycyjnie rozpoczęli swe obchody w dniu 
2 maja zlotem na Apel Jasnogórski w Ko-
ściele p.w. Matki Bożej Królowej Polski 
w Choczewie. Nabożeństwo prowadził ks. 
January Cybulski. 

Mszę Św. w intencji strażaków w dniu 
Święta Narodowego 3 Maja odprawił ks. 
Grzegorz Rybicki w Kościele p.w. Św Pio-
tra i Pawła w Ciekocinie. 

Miło było się spotkać po raz kolejny - 
mieszkańcy i  strażacy jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych Gminy Choczewo.

W Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Choczewie przez cały 
maj eksponowana była „wystawa pożar-
nicza” pod patronatem Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP dh Ry-
szarda Karpińskiego. Na wystawie pre-
zentowany był sprzęt pożarniczy starszej 
generacji używany powszechnie do ze-
wnętrznego gaszenia pożarów.

Obchody dni ochrony 
przeciwpożarowej

Strażacy informują

ci¹g dalszy na stronie 2

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ŒW. FLORIAN
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Finałem obchodów były przeprowa-
dzone na obiektach LKS „ORZEŁ” Cho-
czewo w dniu 25 maja 2008r. Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody to 
nie tylko sportowa, strażacka rywalizacja, 
to także mobilizacja sekcji ratowniczych 
OSP, podniesienie sprawności i poziomu 
ich wyszkolenia, ocena stanu wyszkolenia 
i sprawności sprzętu pożarniczego. 

Już tradycją jest, że po zawodach 
wręczane są puchary, nagrody, dyplomy. 
Ważne jest też integrowanie się środowi-
ska strażackiego,  wspólne spotkanie po 
zawodach. To również wymiana poglą-
dów, przedstawienie problemów nurtują-
cych tę specyficzną grupę wolontariuszy. 
„Strażackie opowieści z przymrużeniem 
oka”, dobry humor i miła atmosfera jest 
zawsze.

Były i życzenia od wicepremiera, Prezesa Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka, Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesława Le-
śniakiewicza. 

Bardzo mocno cenimy sobie słowa wypowiedziane podczas 
Mszy św. w intencji strażaków, w dniu Święta Narodowego 3-go 
Maja przez ks. Proboszcza Grzegorza Rybickiego oraz słowa wy-
powiedziane podczas obchodów Bożego Ciała przez ks. Probosz-
cza Antoniego Duszyka, za które DZIĘKUJEMY. 

Były to miłe słowa wsparcia dla ochotniczej strażackiej służ-
by, którą staramy się realizować zgodnie z naszą dewizą „ludziom 
na pomoc Bogu na chwałę”.

Strażacy mogą być dumni, że należą do  rzeszy bojowni-
ków walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego, 
utwierdza to nas też w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni dla 
lokalnej społeczności.

Były medale i odznaczenia. Za osobisty wkład i zaangażo-
wanie się w realizacje zadań mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia, środowiska naturalnego przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem odznaczeni zo-
stali:

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
STRA¯ACY INFORMUJ¥

Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” - złotym 1. Henryk Do-
maros – OSP Kopalino.  Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
- srebrnym 1. Romuald Kreft – OSP Choczewo. 2. Karol Wojcie-
chowski – OSP Choczewo. Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
- brązowym 1. Marcin Cudnik – OSP Słajszewo. 2. Wacław Se-
weryn – OSP Kopalino. 3. Szymon Świerzewski – OSP Chocze-
wo. Odznaką „Strażak Wzorowy”  1. Sławomir Kupczyk – OSP 
Kopalino. 2. Łukasz Łuc – OSP Słajszewo. 3. Piotr Orański – OSP 
Słajszewo.

Krzysztof CUDNIK
Odznaczany medalem srebrnym „Za zasługi dla pożarnictwa” 

dh Karol Wojciechowski
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W  dniu  25 maja 2008r. rozegrano na obiektach sportowych LKS „ORZEŁ” w Cho-
 czewie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, w których wzięło  udział  6 dru-
żyn pożarniczych, w tym: 2  MDP (łącznie 50 zawodników). 

Zawody oceniała Komisję Sędziowska, którą powołał:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st.kpt. Andrzej PAPKE. 

w składzie: Przewodniczący mł.kpt. Waldemar LEWANDOWSKI oraz członkowie: st.kpt. Jan DO-
MSKI st.asp. Zenon FRANKOWSKI, asp. Roman WOJTASIŃSKI, mł.ogn. Seweryn SCHWANN .

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
• ćwiczenie bojowe,
• sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
oraz jako konkurencja dodatkowa
• musztra (nie zaliczana do klasyfikacji generalnej zawodów) .
KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW przedstawiała się następująco:
W GRUPIE „MDP”  MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE 

I miejsce MDP w Kopalinie  - łączny czas  - 2 min 09 sek.
II miejsce MDP w Sasinie   - łączny czas  - 2 min 52 sek.

W GRUPIE „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)
I miejsce OSP RP w Choczewie - łączny czas - 1min 57 sek.
II miejsce OSP RP w Słajszewie - łączny czas  - 2 min 10 sek.
III miejsce OSP RP w Sasinie - łączny czas  - 2 min 18 sek.
IV miejsce OSP RP w Kopalinie - łączny czas  - 2 min 53 sek.

MUSZTRA
GRUPA „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)

I miejsce OSP RP w Choczewie z wynikiem  0 pkt. karnych.
II miejsce OSP RP w Słajszewie  z wynikiem  0 pkt. karnych.
III miejsce OSP RP w Sasinie  z wynikiem 0 pkt. karnych.
(do ćwiczenia musztry drużyny nie wystawiła OSP w Kopalinie) 

dniu  25 maja 2008r. rozegrano na obiektach sportowych LKS „ORZEŁ” w Cho-
czewie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, w których wzięło  udział  6 dru-

żyn pożarniczych w tym: 2 MDP (łącznie 50 zawodników)żyn pożarniczych, w tym: 2  MDP (łącznie 50 zawodników). 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Nagrody fundowali:
w konkurencji: ćwiczenie bojowe i sztafeta 

pożarnicza 7x50
- za I miejsce w grupie „A” -  Puchar, Prezes Zarzą-
du Gminnego Związku OSP RP,
- za I miejsce w grupie „MDP” – Puchar, Komen-
dant Gminny Związku OSP RP
- za pozostałe miejsca, puchary, statuetki i dyplo-
my, Zarząd Gminny Związku OSP RP, 
- nagrody rzeczowe, (węże pożarnicze W-52/20ŁA) 
o wartości 1 966,- zł,  Wójt Gminy Choczewo, ze 
środków samorządowych.

w konkurencji: musztra
-   za I miejsce (dla OSP Choczewo), nagrodę pie-
niężną w wysokości 100,- zł pan Jacek Tomasz 
Michałowski.

Zabezpieczenie logistyczne zawodów.
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Choczewie.
Zabezpieczenie kwatermistrzowskie zawodów.
Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych.

Zawodami kierował:
Komendant Gminny OSP dh.Władysław Skrzyp-
kowski.

Za wspieranie drużyn, kibicowanie w dniu za-
wodów i tworzenie sportowej atmosfery wszyst-
kim sympatykom pożarnictwa DZIĘKUJEMY.

Krzysztof Cudnik
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Jednym z tegorocznych działań 
promocyjnych był udział w kilku 
krajowych imprezach wystawien-

niczych:
- na Międzynarodowych Targach Tury-

styki „Glob 2008” w Katowicach w dniach:     
28-30 marca oraz podczas Krakowskie-
go Salonu Turystycznego w dniach: 4-6   
kwietnia b.r. walory turystyczne naszej 
gminy prezentowane były na stoisku  Sto-
warzyszenia Turystycznego ZIEMIA WEJ-
HEROWSKA, obsługiwanego przez Panią   
Annę Cebulę ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie;

- na  Gdańskich Targach Turystycznych 
w dniach:  10 - 12 kwietnia b.r. reklamowa-
liśmy się na stoisku Stowarzyszenia ZIEMIA 
WEJHEROWSKA, obsługiwanego przez panie: 
Annę Cebulę i Agnieszkę Czerską ze Staro-
stwa oraz dwie uczennice Zespołu Szkół 
Zawodowych w Wejherowie – Weronikę 
Głowienka i Natalię Rosengart

- natomiast na XIV Targach Turysty-
ki i Wypoczynku „LATO” w Warszawie 
w dniach: 17-19 kwietnia b.r. oferta tury-
styczna naszej gminy prezentowana była 
na dwóch stoiskach: Choczewskiego Sto-
warzyszenia Turystycznego oraz Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
Do przyjazdu na nasz teren zachęcały pa-
nie:  Aleksandra Gawryszewska, Mirosła-
wa Gawryszewska-Górczyńska, Katarzyna 
Zacharewicz i Anna Szafoni. Stoisko CST 
cieszyło się niezwykłym powodzeniem,  
zarówno ze względu na bogatą ofertę tu-

rystyczną, jak i możliwość skosztowania 
smacznych potraw, oferowanych przez na-
sze gospodarstwa agroturystyczne. 

Z kolei na stoisku PROT do przyjaz-
du na teren Ziemi Wejherowskiej, w tym 
również Gminy Choczewo, zachęcała pani 
Anna Cebula.

Ponadto gospodynie z naszej Gminy 
miały możliwość zaprezentować swoje pot-
rawy podczas Targów Mlecznych - Mlecz-
nej Rewii 2008, które odbyły się pod ko-
niec kwietnia b.r. w Gdańsku. Z zaprosze-
nia do udziału w gdańskich targach sko-
rzystały: pani Katarzyna Zacharewicz, 
która przygotowała sernik, pani Mirosława 
Gawryszewska-Górczyńska, która przygo-
towała pasztet z królika, smalec, pierogi 

Babci Marysi, pani  Anna Szafoni, która 
przygotowała twaróg  i masło, pani Geno-
wefa Kramek, która przygotowała  smalec, 
pierogi z ziemniakami i twarogiem, ogórki 
kiszone oraz pani Krystyna Stefańska, która 
przygotowała krokiety z kapustą i grzyba-
mi oraz pierogi z kapustą i grzybami.

Udział w targach turystycznych wiąże 
się zarówno z licznymi przygotowania-
mi, jak i wysokimi kosztami, których ani 
gmina, ani stowarzyszenia turystyczne 
nie byłyby w stanie pokryć indywidualnie. 
Udział w tak wielu imprezach targowych 
odbywa się wyłącznie dzięki, trwającej 
już od kilku lat, współpracy pomiędzy sa-
morządami i organizacjami, których cele 
statutowe obejmują rozwój turystyczny 
i promocję naszego regionu. Szczególnie 
aktywne w tym temacie są dwa stowarzy-
szenia, tj: Choczewskie Stowarzyszenie 
Turystyczne oraz Stowarzyszenie Tury-
styczne ZIEMIA WEJHEROWSKA. Działa-
nia te odbywają się również przy wsparciu 
organizacyjnym oraz finansowym Gminy 
Choczewo. Dlatego też podziękowania 
za coraz skuteczniejszą reklamę i bogat-
szą ofertę turystyczną naszego regionu 
należą się: pani Prezes CST Aleksandrze 
Gawryszewskiej oraz członkom Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystycznego, 
Wójtowi Gminy Choczewo panu Jackowi 
Michałowskiemu, jak również Prezesowi 
Stowarzyszenia ZW panu Radosławowi 
Kamińskiemu. 

Przed nami jeszcze jesienne Targi Re-
gionów i Produktów Turystycznych TOUR 
SALON w Poznaniu, które w tym roku od-
będą się już po raz 19-ty.

ednym z tegorocznych działańednym z tegorocznych działań 
promocyjnych był udział w kilkupromocyjnych był udział w kilku 
krajowych imprezach wystawien-krajowych imprezach wystawien-

TARGI 2008
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K onkurs „Nasze Kulinarne 
 Dziedzictwo – Smaki Re-
 gionów” odbył się 25 maja 

2008r. w Parku Oliwskim koło Katedry 
Oliwskiej. Organizatorem głównym tego 
konkursu był Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego, Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Uczestniczyło w nim około 35 wystawców 
w tym w większości Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu województwa pomorskie-
go. Do konkursu zakwalifikowano ponad 
80  potraw w tym 21 potraw z Gminy Cho-
czewo. Cała ekipa prezentowała się w zło-
cistych koszulkach z napisem Gmina Cho-
czewo. Promowałyśmy przede wszystkim 
naszą piękną krainę, ale również kwatery 
agroturystyczne i Choczewskie Stowarzy-
szenie Turystyczne.

Gmina Choczewo wystawiła najsilniej-
szą ekipę i tak -  
1. Genowefa Kramek  z Sasina przygoto-

wała potrawy:
- pastę kanapkową z ikry śledzia,
- konfiturę z rabarbaru,

- nalewkę ziołową na bazie piołunu,
- pierogi z kurką,

2. Mirosława Gawryszewska-Górczyńska 
z Sasina:
- pasztet z królika,
- pierogi Babci Marysi,
- nalewka Dziadka Stefana na bazie 
  arcydzięgla,

3. Krystyna Stefańska z Sasina:
- piernik z marchwi,
- nalewka z aronii,
- klopsy z dorsza w sosie 
  pomidorowym,

4. Gabriela Niemiec z Sasina:
- ciasto kruche z borówką,

Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów
- szynka pieczona z żurawiną z sosem 
  żurawinowo-pomarańczowym,

5. Anna Szafoni z Gościęcina:
- wino z pomorskiej dzikiej róży,

6. Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa:
- nalewka z malin, nalewka jagodowa,
- borówka z gruszką po pomorsku,
- chłopskie smarowidło,

7. Halina Łuc ze Słajszewa:
- kuch marchewny,
- świnio szpyra bez gnota,
- smalec z żurawiną,
- wino z żurawiny.

Po prezentacji i ocenie Komisji Kon-
kursowej rozdano nagrody i dyplomy. 

Zdobyliśmy, oprócz wyróżnień, trzy 
główne nagrody:

I miejsce w kategorii napoje zdoby-
ło  „Wino z pomorskiej dzikiej róży” - Ani 
Szafoni z Gościęcina, II miejsce w kate-
gorii napoje zdobyła  „Nalewka Dziadka 
Stefana na bazie arcydzięgla”  Mirosławy 
Gawryszewskiej-Górczyńskiej z Sasina,  
II miejsce w kategorii produktów zwierzę-
cych zdobyła „Świnio Szpyra bez gnota” 
Haliny Łuc ze Słajszewa.

Możliwość uczestniczenia w Konkur-
sie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo –Smaki 
Regionów” to również okazja do wytwo-
rzenia sobie „marki” w gospodarstwie.

Kulinaria od zawsze były dobrym 
wabikiem dla turystów. Dzięki opłaceniu 
przez Wójta Gminy Jacka Michałowskiego 
kosztów transportu mogliśmy uczestni-
czyć w tak licznym gronie. 

        Doradca  PODR  Gdańsk
    mgr inż. Genowefa Błahuszewska
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W   ciepłe majowe popołud-
  nie kilka pań z Koła Gos-
  podyń Wiejskich w Sasi-

nie (gmina Choczewo) zebrało się w uro-
czym, wiejskim domu, zagubionym pośród 
sosen u pani Genowefy Kramek. Spotkały 
się, by opowiedzieć o swoich gospodar-
stwach, gościach i gotowaniu. Głównym 
celem było zebranie materiałów do publi-
kacji przygotowywanej przez Urząd Gmi-
ny dla coraz liczniej odwiedzających nas 
turystów. Nie zabrakło jednak kulinarnej 
specjalności każdej gospodyni. 

Pani Gienia specjalizuje się w śle-
dziach w zalewie słodko-kwaśnej i ta po-
t-rawa jest wpisana na listę produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Spe-
cjalnością tego domu są też zupy, żurki, 
chłodniki oraz suszone borowiki w śmie-
tanie. Wszystko naturalne, bez konser-
wantów, typowo polskie smaki. Ponadto 
w tym gospodarstwie można spędzać czas 
przy ognisku lub zorganizować wieczór 
poetycki pod gwiazdami.

Były też doskonałe pierogi z mięsem, 
kapustą i grzybami pani Mirki Górczyń-
skiej. Te pierogi, ale bez grzybów robiła 
już jej mama, przepis został wzbogaco-
ny w 1946 roku, gdy rodzice gospodyni 
przenieśli się z kielecczyzny do Sasina. 
Oprócz doskonałych pierogów, można 
u pani Mirki spróbować wędlin własnego 
wyrobu, smalcu, pasztetów z królika, do-
mowych dżemów, pysznych nalewek. 

Smakowity kuch marchewny upiekła 
na tę okazję pani Halina Łuc, To ciasto 
zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim 
konkursie kulinarnym w kategorii potrawa 
ekologiczna. Przepis ma już 50 lat. Bazą 

są trzy szklanki marchwi, dwie szklanki 
mąki i soda. Kuch piekła, niedługo po woj-
nie, ciocia pani Haliny. Czasy były ciężkie, 
a dzieci lubiły zjeść coś słodkiego. Życie 
podsunęło przepis. 

Cudowny sernik rosa piecze pani Ania 
Szafoni z Gościęcina. Jest ona gospodynią 
zabytkowego dworku „Pod lipami”.  Dru-
gą potrawą z terenu naszej gminy wpisa-
ną na listę ministerialną jest kaczka po 
pomorsku pani Katarzyny Zacharewicz ze 
Słajszewa.

Miło spędziłyśmy popołudnie robiąc du-
żo zdjęć, zajadając się pysznościami i dys-
kutując, jak zachęcić turystów do spędza-

Dnia 8 maja (czwartek) już drugi raz członkowie Choczewskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów spędzili u Państwa Perkowskich uroczy, miły, majowy dzień. Starym zwyczajem, pogoda ducha dopisała ludziom 
z wcześniejszą datą urodzenia. Spotkanie to rozpoczęto poczęstunkiem zorganizowanym przez uczestników. Miła at-

mosfera towarzyszyła do końca imprezy. Aby urozmaicić to spotkanie wszyscy chętnie uczestniczyli w pieszej wycieczce nad morze. 
Spotkanie zakończono przy ognisku, muzyce i śpiewie. W tym miejscu chcemy podziękować Państwu B. H. Perkowskim za sponso-
rowanie  i udostępnienie swoich obiektów.

                     Zarząd PZERiI Koło Nr 1 w Choczewie

ciepłe majowe popołud-
nie kilka pań z Koła Gos-
podyń Wiejskich w Sasi

Smacznie i przyjemnie z sasińskimi gospodyniami

nia czasu właśnie u nas. Dużą atrakcją 
wakacji w gospodarstwach agroturystycz-
nych jest wspólne gotowanie lub robienie 
przetworów na zimę. Od pań można też 
nauczyć się dziergania, haftu gobelinowe-
go, a nawet robienia papierowych kwia-
tów. Każda zagroda jest rajem dla dzieci, 
które mogą  karmić kury, zbierać jajka, 
pomagać w pracach gospodarskich. Praca 
gospodyń wiejskich, i to nie tylko z Sasi-
na, jest godna podziwu. Przy tym ogromie 
zadań zawsze znajdą czas dla każdego, 
wesprą radą lub po prostu obdarują życz-
liwym uśmiechem.

   Marzena Szypulska-Kimilu

nia 8 maja (czwartek) już drugi raz członkowie Choczewskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów spędzili u Państwa Perkowskich uroczy, miły, majowy dzień. Starym zwyczajem, pogoda ducha dopisała ludziom 
z wcześniejszą datą urodzenia. Spotkanie to rozpoczęto poczęstunkiem zorganizowanym przez uczestników. Miła at-

Majówka emerytów i rencistów w posesji 
Państwa Perkowskich
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W   listopadzie ub.r. na ła-
  mach naszego biulety-
  nu ogłoszony został po 

raz pierwszy Gminny Konkurs Literacki pt. 
„Moja rodzina, moja wieś, moja gmina”. 
Organizatorzy konkursu to:  Wójt Gminy 
Choczewo i Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego w Choczewie.  
W wyznaczonym terminie wpłynęło kil-
kanaście utworów, przy czym większość 
w kategorii  pow. 16 lat.  W dniu 14 marca 
2008 roku Komisja Konkursowa, w skła-
dzie:  pani Beata Żuk,  pani Marzena Szy-
pulska-Kimilu, pani Beata Madej, dokonała 
przeglądu i wyłoniła laureatów konkursu. 
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło 
w dniu 25 kwietnia b.r. o godz. 1200 w sie-
dzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-
czewie. Młodzi aktorzy z Kółka Teatralne-
go, jaki działa przy Zespole Szkół w Cho-
czewie, pod czujnym okiem pań: Marze-
ny Szypulskiej-Kimilu i Anny Natoniew-
skiej-Styn,  z niezwykłym przejęciem de-
klamowali wybrane utwory konkursowe. 
Następnie Wójt Gminy Choczewo pan 
Jacek Michałowski wraz z panią Kierow-
nik GBP Beatą Żuk, gratulując udziału 
w konkursie, wręczyli pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody w postaci wydawnictw 
albumowych. Jednocześnie wyrazili na-
dzieję, iż w kolejnym konkursie literackim, 
jaki ogłoszony zostanie pod koniec b.r. 
napłyną prace od szerszej rzeszy naszych 
rodzimych poetów i prozaików.

Laureaci konkursu:

„Czekanie”

Jest młodość
Jest radość
Jest pamięć
Jest pośpiech
To wszystko jest – tylko chwila.

Ucieka młodość
Goni ją pośpiech
Gaśnie radość
Blaknie pamięć.

Jest starość
Jest melancholia
Jest otępienie
Jest czekanie – na wieczność.

Pamięci mojej Mamy
Genowefa Kramek, Sasino

„Moja wioska”

Nad moją wioską zawsze świeci słońce,
zawsze w powietrzu widać ptactwo 
 latające.
Czuję na butach poranną rosę,
słyszę koguta piejącego,
widzę uprawne pola i jeszcze coś innego.
Lubię moją wioskę,
ludzi, którzy tu mieszkają tych, co w życiu 
czasem mi mieszają.
Lubię i chcę tu przebywać,
do plaży trzy kilometry,
nad jezioro wędruję, 
przechodząc koło młyna.
Kocham moją wioskę, 
chcę tu przebywać,
bo takich wiosek jak Biebrowo
na mapie już nie widać.  

Angelika Dettlaff
Biebrowo, 15 lat

listopadzie ub.r. na ła-
mach naszego biulety-

 nu ogłoszony został po

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literackiego

- kat. wiekowa 12-16 lat – I miejsce – wiersz 
„Moja wioska” – Angelika Dettlaff z Bie-
browa

- kat. wiekowa pow. 16 lat – I miejsce  – 
wiersz „Czekanie” –  Genowefa Kramek 
z Sasina; - II miejsce – wiersz „Moje miej-
sce” – Teresa Wierska Z Sasina; - III miej-
sce – wiersz „Rozmowa z Panem” – Wła-
dysław Jankowski ze Zwartowa; - wyróż-
nienie – wiersz „Polna dróżka” – Janina 
Gedecka z Ciekocinka.

Obok drukujemy nagrodzone wier-
sze.
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EWA CHOTOMSKA I JOANNA OLECH 
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W CHOCZEWIE

W  szystkim wiadomo, że 
  MAJ to miesiąc, w któ-
  rym swe święto obcho-

dzą nie tylko bibliotekarze, ale również 
biblioteki i jej czytelnicy. Z tej okazji za-
prosiliśmy do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Stefana Żeromskiego w Choczewie 
dwie pisarki – panią Joannę Olech i Ewę 
Chotomską. 8 maja o godz. 1400 ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Choczewie 
mieli okazję poznać Panią Joannę Olech, 
autorkę znanych i lubianych „Miziołków”.

Nasi najmłodsi czytelnicy świetnie ba-
wili się 12 maja na spotkaniu z panią Ewą 
Chotomską, współtwórczynią takich pro-
gramów dziecięcych, jak „Pan Tik-Tak” 
i „Fasolki”.

Po spotkaniu pisarki rozdawały imien-
ne autografy w swych książkach, które 
można było zakupić wcześniej w biblio-
tece. Obie panie dokonały pamiątkowego 
wpisu do kroniki bibliotecznej i chętnie 
pozowały do zdjęć z naszymi czytelnika-
mi.

 Beata Żuk

„Moje miejsce”

Znalazłam takie miejsce na ziemi
Gdzie słońce co dzień mówi dzień dobry
A radość do okien puka.
Tu ptaki wiją swe gniazda
A ja koncertów ich słucham
Tu śmiechy mieszkają w gałęziach drzew
I szepczą mi wciąż do ucha 
    – uśmiechaj się, uśmiechaj, uśmiech.

Tu deszcze padają szczęśliwe
A wiatry wieją z radością
Nawet burze bywają tkliwe
A gromy grzmią z miłością
Kwiaty kwitną jak w bajce
Swój uśmiech ku niebu ślą 
Motyle ubrane w tjule
Czarowny sen swój śnią.

Wieczorem kiedy Hejlos idzie już spać
A maciejka roztacza czarowną woń
Cichuteńko przychodzi gwieździsta noc
I podaje mi swoją dłoń.
Zabiera mnie w podróż cudowną 
Na Drogi Mlecznej szlak.
- Pytasz mnie czy jestem szczęśliwa
- Tak
- Na pewno
- Tak

Teresa Wierska, Sasino  

„Rozmowa z Panem”

Dlaczego Panie winisz mnie
Za grzechy innych ludzi,
Wszak w duchu bardzo kocham Cię
Niech miłosierdzie w Tobie się obudzi.

Wiem, że Ty wszystko możesz 
Przekreślić jednym gestem,
I za to, szanuję Cię Boże
Wszak jednym z wielu jestem.

Jeżeli już chcesz karać mnie 
To karz, za winy moje,
Każdy coś na sumieniu ma
I nie myśli, że się boję.

Ktoś wielką przykrość zrobił Ci
A Ty mnie smagasz za to,
Jak mam zrozumieć karę Twą
Chcesz, aby Ciebie błagać.

Mówią o Tobie – sprawiedliwy,
Ja nie odczuwam tego dziś
Jestem, być może opryskliwy
Więc karaj i mnie krzywdź.

Władysław Jankowski, Zwartowo

„Polna dróżka”

Idę dróżką poprzez pole, poprzez łany zbóż,
Tutaj jaśmin mi nie pachnie, nie ma tutaj róż,
Ale i tu zapach czuję, nie trzeba mi bzów,
Pachną chabry i powoje, maki pachną tu. 

Janina Gedecka, Ciekocinko

EWA CHOTOMSKA I JOANNA OLEC
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZN

Wizyta
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Zespół Szkół w Choczewie

                                  
Zespół Szkół w Choczewie

Z    życia szkoły

SIĘGAJMY PO PIÓRO!

30 kwietnia br. w Wejherowie 
odbyła się uroczystość rozstrzy-
gnięcia VI Wojewódzkiego Kon-

kursu Literackiego im. Jakuba Wejhera. 
Tematem konkursu była „Władza i jej ob-
licza”. Nadsyłane prace mogły mieć formę 
poezji lub prozy. 

Wyróżnienie w tym konkursie otrzy-
mała uczennica klasy IIb Gimnazjum w Cho-
czewie – Agata Krukowska. W kategorii 
proza nie przyznano miejsc I, II i III, a taką 
właśnie formę pisemną wybrała Agata. 
Jej praca została wydrukowana w specjal-
nym biuletynie konkursowym, więc nasza 
uczennica ma już swoją pierwszą publika-
cję.

Zespół Szkół w Choczewie

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

9 maja 2008r. w Zespole Szkół 
im. Unii Europejskiej w Cho-
czewie odbyła się już szósta 

edycja międzyszkolnego konkursu recyta-
torskiego dla uczniów szkoły podstawo-
wej, którego organizatorkami były nauczy-
cielki M. Szypulska-Kimilu i A. Nato-
niewska-Styn. W tym roku prezentowane 
utwory dotyczyły tematu „Piękna nasza 
Polska cała”

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 
12 uczniów ze szkół podstawowych na-
szej gminy. Uczestnicy konkursu wybrali 
wiersze nawiązujące do piękna ziemi 

i przyrody ojczystej, patriotyzmu, miłości 
do Ojczyzny.

Komisja konkursowa w składzie: p. El-
żbieta Wydra (dyrektor Szkoły Podstawo-
wej  w Choczewie), p. Beata Żuk (kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej im. S. Że-
romskiego w Choczewie), p. Eugenia Gru-
dzińska (kierownik Gminnego Zespołu 
Oświaty w Choczewie) oceniała staran-
ność wymowy, sposób interpretacji, ogól-
ne wrażenie artystyczne.

Po podsumowaniu punktacji Komisja 
ogłosiła wyniki konkursu oraz wręczyła 
zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody 
pocieszenia.                                      

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica 
z SP Choczewo Anna Dąbrowska, drugie 
miejsce przyznano Alicji Kaleta uczenni-
cy z SP w Ciekocinie. Trzecie miejsce wy-
walczył Artur Grabiński z SP Choczewo. 
Postanowiono także wyróżnić uczennicę 
z SP w Choczewie Gracjanę Pawlak.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i zapraszamy do udziału za rok w następ-
nym konkursie recytatorskim.

Pragniemy złożyć podziękowania 
Gdańskiemu Wydawnictwu Oświatowemu 
oraz sponsorowi, który chciał pozostać 
anonimowy, za pomoc w zorganizowaniu 
konkursu i nagrody rzeczowe.

       A.Natoniewska-Styn, M. Szypulska-Kimilu
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NASI UCZNIOWIE NA DESKACH
TEATRU „MINIATURA”

Dnia 21 maja 2008 roku o go-
dzinie 720 uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Choczewie 

należący do kółka teatralnego wraz z dzie-
sięcioma dziewczętami z kółka muzycz-
nego wyjechali do gdańskiego teatru „Mi-
niatura”, aby wziąć udział w XII Woje-
wódzkim Konkursie Amatorskich Zespo-
łów Teatralnych Szkół Podstawowych pt.: 
„Baśń bez granic”. Towarzyszyły im panie: 
Marzena Szypulska-Kimilu, Anna Nato-
niewska-Styn i Beata Stodolna. Wyjazd był 
możliwy dzięki uprzejmości Wójta Gminy 
Choczewo, który sponsorował wynajęcie 
autobusu.

O godzinie 930 cała grupa była już 
na miejscu. Po przeniesieniu dekoracji, 
młodzi aktorzy udali się do garderoby, 
aby tam w skupieniu przygotować się do 
występu. Ściśle według planu artyści poja-
wili się na scenie o 1030 i zaprezentowali 
swoją sztukę pt.: „Bursztynowa korona”. 
Przedstawienie trwało ok. 20 minut, gru-
pa dostała niemałe oklaski. Następnie 

udaliśmy  się do garderoby, aby się przebrać i odetchnąć. Czekała tam na nas miła 
niespodzianka, poczęstunek przygotowany przez opiekunki. Gdy już odpoczęliśmy, 
udaliśmy się na widownię, aby obejrzeć pozostałe spektakle prezentowane przez inne 
zespoły. O godzinie 1600 jury ogłosiło wyniki. Niestety reprezentacja naszej szkoły nie 
zajęła żadnego miejsca. Nauczyliśmy się jednak wiele: jak używać głosu na scenie, jak 
naturalnie się poruszać, jak ważne są dykcja i gest itp. W drodze powrotnej zatrzyma-
liśmy się na kolację  w McDonald’s w Rumii. Do szkoły dotarliśmy około godziny 1900 
i stamtąd udaliśmy się  do swoich domów.

Myślę, że młodzi aktorzy mogą być z siebie dumni i uważać swój debiut na deskach 
prawdziwego teatru za udany. Jestem pewna, że tego dnia długo nie zapomnimy.

       Anna Dąbrowska, uczennica VI B

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!

Dnia 29 kwietnia 2008 roku 
w Zespole Szkół w Chocze-
wie odbył się uroczysty apel 

dla uczczenia 217 rocznicy uchwalenia 
konstytucji 3 Maja.

Część artystyczną przygotowała pani 
Alicja Antończyk z uczniami klasy IIb i IIa.                    
Za dekoracje odpowiedzialna była pani 
Wioletta Nawrocka wraz z uczniami swo-
jej klasy – IIa.

Na początku prowadząca przypom-
niała historę uchwalenia konstytucji i jej 
znaczenia dla Polaków. Uczniowie zasko-
czyli widzów tradycyjnym polonezem 
„Pożegnanie Ojczyzny”, który zatańczyli 
do muzyki M.K. Ogińskiego. Uroczysty 
nastrój recytowanych utworów  polskich 
poetów podkreślały znane wszystkim na-
rodowe pieśni, godło państwowe, flaga                  
i rekwizyty w barwach narodowych.

Zgromadzeni nagrodzili młodych ar-
tystów gromkimi brawami. Mamy nadzie-
ję, że przypomnienie karty historii nasze-
go kraju uświadomiły uczniom, ze należy 
z nich czerpać siłę i mądrość – wartości, 
które kiedyś pozwoliły Polakom prze-
trwać. Musimy przecież wiedzieć o tych 
ważnych dziejach w historii naszego kra-
ju i że nie powinniśmy się wstydzić bycia 
Polakiem.

Uczniowie klas drugich
Gimnazjum w Choczewie
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JUBILEUSZ NADANIA IMIENIA 
ZESPOŁOWI SZKÓŁ W CHOCZEWIE 

„My nie tworzymy koalicji państw, 
my jednoczymy ludzi” 

                  Jean Monnet

8 maja 2008r. w Zespole Szkół imie-
nia Unii Europejskiej w Chocze-
wie odbyły się uroczystości trze-

ciej rocznicy nadania imienia. Uroczystość 
rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu 
Państwowego. Pani dyrektor Elżbieta Wy-
dra przywitała zaproszonych gości a tak-
że  podkreśliła fakt, iż dzień ten jest waż-
ny dla nas wszystkich z trzech powodów: 
rocznicy nadania imienia szkole, wejścia 
Polski do Unii Europejskiej, Dnia Zwycię-
stwa nad faszyzmem i wyzwolenia Polski.

Uroczyste obchody III rocznicy uświet-
nili swoja obecnością: 
• Przewodniczący Rady Gminy w Chocze-

wie - pan Henryk Domaros
• Radni Gminy Choczewo
• Wójt Gminy Choczewo - pan Jacek Mi-

chałowski
• Zastępca Wójta Gminy - pan Kazimierz 

Kowalewski
• Skarbnik Gminy - pani Grażyna Sibiga
• Sołtysi sołectw Gminy Choczewo
• Rodzice uczniów uczęszczających do Zes-

połu Szkół w Choczewie, Przewodniczą-
ca Rady Rodziców SP - pani Aleksandra 
Gawryszewska

• Dyrektor SP w Ciekocinie - pani Lidia 
Grabowska

• Dyrektor SP w Zwartowie - pan Zbig-
niew Lipka

• Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty - 
pani Eugenia Grudzińska

• Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
- pani Beata Żuk

• Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - pani Bożena Mrówczyńska

• Komendant Straży Gminnej - pani Mał-
gorzata Olszewska

• Komendant Posterunku Policji - pan 
Piotr Zarzeczny

• Kierownik Urzędu Morskiego - Ochrona 
Wybrzeża w Lubiatowie - pan Wacław 
Lipiec

• Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo - 
pani Ewa Rogaczewska 

• Pierwszy Dyrektor Gimnazjum - pani 
Krystyna Karpińska

• Prezes Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Cho-
czewie - pan Ryszard Karpiński

• Proboszcz Parafii Choczewo - ksiądz An-
toni Duszyk

• Społeczność szkolna - uczniowie, na-
uczyciele, pracownicy obsługi

Następnie rozpoczęła się część arty-
styczna przygotowana przez młodzież. 
Występ podzielony był na trzy części. 
W pierwszej uczniowie Szkoły Podstawo-
wej przygotowani przez p. Dorotę Wątro-
bę, p. Izabelę Urbowską, p. Barbarę Chol-
ka przybliżyli wszystkim trochę historii. 
Duchy z przeszłości: Juliusz Cezar- uczen-
nica - Karolina Chyrzyńska, Karol Wielki - 
uczennica Magdalena Kołodzik, Napoleon 
- uczeń Paweł Patok, Adolf Hitler - uczen-
nica Gracjana Pawlak  próbowały przeko-
nać gości i Dziecko - w tej roli Nina Kimilu 
o wyższości siły i oręża w jednoczeniu 
państw. Ostatni z duszków - duch Roberta 
Schumana uznawanego za jednego z oj-
ców Zjednoczonej Europy, w tej roli Paweł 

Lange ostatecznie przekonał 
wszystkich o wyższości dyp-
lomacji w jednoczeniu ludzi.

W drugiej części w zwią-
zku z tym, iż opiekę nad Ze-
społem Szkół sprawuje Samo-
rząd Gminy Choczewo, ucz-
niowie Gimnazjum pod kie-
runkiem pani Aliny Rynko 
i pani Henryki Soboń przed-
stawili krótki montaż słowno- 
muzyczny dotyczący pracy 
samorządowców  w średnio-
wieczu. Następnie w sposób 

humorystyczny zaśpiewano piosenkę 
o osiągnięciach i walorach turystycznych 
naszej gminy. Słowa tej piosenki ułożono 
do muzyki „ Jozin z Bazin”.

Trzecia część uroczystości była ucztą 
dla oczu. Dziewczęta z zespołu gimna-
styczno- tanecznego pod kierunkiem pani 
Natalii Kowalewskiej-Jażdżewskiej zachwy-
ciły wszystkich specjalnie przygotowanym 
na tą okazję układem tanecznym. 

Uroczystość obfitowała w życzenia 
i ciepłe słowa pod adresem społeczności 
szkolnej skierowane przez Wójta Gminy 
Choczewo pana Jacka Michałowskiego i Dy-
rektora Gimnazjum pana Andrzeja Sobo-
nia. W ocenie gości imprezę można uznać 
za niezwykle udaną. Te przychylne głosy 
wynikały zarówno z charakteru uroczy-
stości, jak i dużej mobilizacji całej spo-
łeczności szkolnej. Dyrekcja, nauczyciele, 
uczniowie i przyjaciele szkoły poczynili 
wszelkie starania, aby to święto miało od-
powiednią oprawę.

    Dorota Wątroba, Izabela Urbowska, 
Barbara Cholka
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DZIEŃ ZIEMI W SZKOLE PODSTAWO-
WEJ W CHOCZEWIE 

22.04.2008r. - Światowy Dzień 
Ziemi - uczniowie  Szkoły 
Podstawowej w Chocze-

wie uczcili dobrą zabawą. Pani dyrektor 
Elżbieta Wydra powitała przybyłych gości, 
wśród których byli: Wójt Gminy Chocze-
wo p. Jacek Michałowski, Przewodniczący 
Rady Gminy p. Henryk Domaros, Kierow-
nik Gdańskiego Urzędu Morskiego oddział 
Lubiatowo p. Wacław Lipiec, przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Choczewo p. Żmich.

Na początku wszyscy zebrani na szkol-
nym holu obejrzeli spektakl o mikołajku 
nadmorskim pt.: „Bursztynowa korona” 
przygotowany przez koło teatralne. Po-
dziwiać można było piękne morskie deko-
racje utrzymane w tonacji niebieskiej oraz 
ładną grę młodych aktorów. Zaraz potem 
wystąpiła z pantomimą o życiu lasu klasa 
VB. Było to krótkie, ale barwne widowi-
sko. Dzieci bez jednego słowa przekazały 
cenne wskazówki, jak należy zachowywać 
się w lesie.

Po części artystycznej klasy 4-6 przy-
stąpiły do rywalizacji. Można było wykazać 
się w konkursie plastycznym, quizie przy-
rodniczym i sporcie. Każda klasa ozna-
kowana była emblematami, kibice przy-
gotowali hasła i okrzyki. Grupy malarskie 
losowały tematy prac i malowały przez go-
dzinę. Wśród zaproponowanych tematów 
znalazły się min. Praca i wypoczynek w lesie 
czy nad morzem. Powstały doskonałe barw-
ne prace, które później jury oceniło bar-
dzo wysoko za poziom artystyczny i ogól-
ne wrażenie. 

W tym samym czasie rozpoczął się po-
pis wiedzą przyrodniczą. Uczniowie loso-
wali pytania, które były dość trudne i pra-

wie zawsze doskonale 
na nie odpowiadali, czym 
zadziwili wszystkich zeb-
ranych gości. Po tej czę-
ści miała miejsce rywa-
lizacja sportowa, która 
dostarczyła olbrzymich 
emocji wszystkim zgro-
madzonym uczniom i ich 
wychowawcom. Pierwsza 
konkurencja – jedzenie 
jabłka zawieszonego na 
gumce - wywołała burz-
liwy doping, zaś skoki 
w workach i rzut do celu 
wyrwały z miejsca każde-
go, a wrzaskom radości 
lub jękom pokonanych 
nie było końca. 

Jury, po podsumowaniu wszystkich 
konkurencji i przyznaniu dodatkowych 
punktów za kulturalne dopingowanie i kla-
sowe hasła sportowe, ogłosiło wyniki. 
Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 6a, 
drugie miejsce zajęła klasa 4a, a trzecie 
6b. Każda z klas otrzymała książkowe 
nagrody, płyty DVD lub słodycze. Funda-
torami nagród byli: Nadleśnictwo Chocze-
wo, Urząd Gminy Choczewo oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Choczewo. Or-
ganizatorkami tego udanego dnia były 
nauczycielki: Anna Natoniewska-Styn, Be-
ata Stodolna, Marzena Szypulska-Kimilu. 
Wsparciem służyli także nauczyciele WF: 
p. Natalia Kowalewska-Jażdżewska i p. Woj-
ciech Paździo oraz pielęgniarka szkolna 
p. Hanna Huk. 

Był to dzień pełen śmiechu i dobrej 
zabawy. 

Organizatorki: A. Natoniewska-Styn, 
B. Stodolna, M. Szypulska-Kimilu
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MOJE MORZE 

Pod takim tytułem został zorga-
nizowany konkurs plastyczny 
dla uczniów z klas 1 – 3 Szkoły 

Podstawowej w Choczewie. Organizatora-
mi konkursu byli: Gdyński Urząd Morski - 
Ochrona Wybrzeża w Lubiatowie, Gminna 
Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego                   
w Choczewie i Szkoła Podstawowa w Zes-
pole Szkół im. Unii Europejskiej w  Chocze-
wie.

Na konkurs oddano kilkadziesiąt prac 
wykonanych różnymi technikami. Dzieci  
używały kredek, farb, plasteliny, elemen-
tów naturalnych – muszle, piasek, morsz-
tyn, patyki i inne. Pomysłowość dzieci była 
ogromna. Prace były wykonane bardzo 
starannie i kolorowo. Jury miało nie mały 
kłopot z wyborem tych najładniejszych. 
Poniżej lista nagrodzonych i wyróżnio-
nych w kategoriach klasowych:

Laureaci konkursu:
Klasa I – nagrody          Klasa I – wyróżnienia

1 miejsce Nina Kimilu   Ada Knapińska
1 miejsce Wiktoria Mrulewicz Robert Dettlaff
2 miejsce Sara Grabińska  Aleksandra Hruściel
2 miejsce Agnieszka Kwas  Bartosz Paździo                                           
3 miejsce Wacław Lipiec   Wiktoria Hinc
3 miejsce Wioletta Wiśniewska Tomasz Pomieczyński
3 miejsce Monika Waloch  Agata Zielińska
       Grzegorz Piotrowski
     Karolina Szymanowska

Klasa II – nagrody             Klasa II – wyróżnienia 
1 miejsce Zuzanna Szulc   Sylwia Petka
1 miejsce Aleksandra Bizewska praca zbiorowa z kl.2a
2 miejsce Kamila Rutkiewicz
2 miejsce Klaudia Łukaszewicz
3 miejsce Katarzyna Fusowska
3 miejsce Marta Osak

Klasa III – nagrody                                Klasa III– wyróżnienia           
1 miejsce Katarzyna Żuk  Maciej Orański
1 miejsce Kacper Bąk    Marta Hejda
2 miejsce Kamila Miotk
2 miejsce Rafał Fusowski
3 miejsce Longin Styn
3 miejsce Przemysław Marchlewicz

   
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, dyplomów 

i wyróżnień odbyło się  w siedzibie fundatora nagród - Gdyń-
skim Urzędzie Morskim - Ochrona Wybrzeża w Lubiatowie. 
Dzieci otrzymały podziękowania z rąk pana Romana Koło-
dziejskiego i pana Wacława Lipca – przedstawicieli jednego 
z organizatorów konkursu  i fundatorów nagród.

Oprócz części oficjalnej, były również inne atrakcje, jak: 
słodki poczęstunek, spotkanie ze strażnikiem GUM – panem 
Janem Dziobakiem, spacer i harce po plaży, przejażdżka wozem konnym po plaży oraz sadzenie płotka wydmowego. Pogoda tego 
dnia była wspaniała, tak więc dzieci wróciły do domu szczęśliwe, opiaszczone a niektóre nawet pomoczone. 

        Zespół Szkół w Choczewie
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  EGZAMIN GIMNAZJALNY 2008

Uczniowie klas trzecich gim-
nazjum mają już za sobą naj-
ważniejsze doświadczenie 

edukacyjne -  22 i 23 kwietnia pisali egza-
min gimnazjalny. 

22.04 sześćdziesiąt dziewięć odświęt-
nie ubranych  osób, w trzech grupach, 
o godzinie 900 rozpoczęło zmagania z huma-
nistyczną częścią testu. Następnego dnia 

V POWIATOWY TURNIEJ FORMACJI 
TANECZNYCH

Już po raz piąty dziewczęta z kół-
ka gimnastyczno-tanecznego pro-
wadzonego przez panią Natalię 

Kowalewską-Jażdżewską mogły zaprezen-
tować swoje układy taneczne na V Powia-
towym Turnieju Formacji Tanecznych. Tur-
niej odbył się w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Luzinie w dniu 19 kwietnia 2008r. 
Wystąpiło 614 dziewcząt, reprezentują-
cych takie szkoły, jak: Luzino, Sychowo, 
Wyszecino, Barłomino, Bożepole, Strze-
bielino, Bojano, Choczewo, Kostkowo, Gnie-
wino, Wejherowo, Rumia, Reda, Gościcino,

Jastarnia, Lębork. W kategorii szkół 
podstawowych nasze dziewczęta 
zajęły III miejsce! Natomiast w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych Gimna-
zjum Choczewo zajęło II miejsce! 

 Dziewczęta otrzymały dyplomy 
i nagrody ufundowane przez Sta-
rostwo Powiatowe  w Wejherowie 
oraz Wójta i Radę Gminy Luzino.

Przez cały czas turnieju pa-
nowała miła i radosna atmosfera. 
Wszyscy bardzo świetnie się bawili. 
Dziewczęta z SP, jak i z Gimnazjum 
zakwalifikowały się na I Wojewódz-
ki Turniej Formacji Tanecznych.

Natalia Kowalewska-Jażdżewska

rozwiązywali część matematyczno – przy-
rodniczą. Po egzaminie wychodzili zado-
woleni, mniej zadowoleni i smutni. Jeszcze 
tego samego dnia mogli porównać swoje 
osiągnięcia z wynikami zamieszczonymi 
w internecie. Teraz już tylko oczekują na 
oficjalne potwierdzenie wyników.

Po egzaminie nastał czas podejmo-
wania ważnych decyzji – do jakich szkół 
składać dokumenty? Na ich podjęcie mają 
czas do 17 czerwca 2008 roku, bo wtedy 

właśnie upływa ostateczny termin dostar-
czania dokumentów.

 Przypominamy również, że od 20 do 
24 czerwca 2008 r. do godziny 1200, nale-
ży do wybranych szkół dostarczyć kopię 
świadectwa ukończenia gimnazjum i za-
świadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego.

Ostatecznym potwierdzeniem woli 
podjęcia nauki w danej szkole jest dostar-
czenie do niej oryginałów (w terminie od 
26 do 30 czerwca 2008 r.) wyżej wymie-
nionych dokumentów.

Zespół Szkół w Choczewie
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I WOJEWÓDZKI TURNIEJ FORMACJI 
TANECZNYCH

10 maja 2008r. w Hali Sporto-
wej  Gimnazjum nr 1 w Re-
dzie odbył się I Wojewódz-

ki Turniej Formacji Tanecznych. Dziewczę-

ta, jak i chłopcy z kółka gimna-
styczno-tanecznego po raz pier-
wszy mogli uczestniczyć w takim 
turnieju. I to już był dla nas wiel-
ki sukces.

Turniej przeprowadzony był 
w 3 kategoriach: szkoły podsta-

wowe, gimnazja i szko-
ły średnie oraz open. 
Dziewczęta z Gimna-
zjum się troszkę załama-
ły, gdyż  musiały walczyć 
z dziewczętami ze szkół 
średnich. Wynik rywali-
zacji był dla nas do końca 
wielką niewiadomą.

Dziewczęta z SP otrzymały 
puchar oraz dyplom za udział w 
turnieju, natomiast dziewczęta 
i chłopcy z Gimnazjum zajęli II 
miejsce w I Wojewódzkim Turnie-
ju Formacji Tanecznych – otrzy-
mując także puchar oraz dyplom. 

Wielka radość, uśmiechy i łzy pojawi-
ły się na twarzach wszystkich dziewcząt 
i chłopców.  Od starszych drużyn otrzyma-
liśmy gratulacje oraz podziękowanie za 
wspaniały występ 

Serdeczne podziękowania dla pana 
Wójta Gminy Jacka Michałowskiego za zor-
ganizowanie nam transportu.   

WYCIECZKA DO WEJHEROWA 

W dniu 28.05.2008 r. ucznio-
wie klas II Szkoły Podsta-
wowej w Choczewie, które 

w miesiącu maju przyjęły Pierwszą Komu-
nię Świętą, udały się na pielgrzymkę do 
Wejherowa. Wycieczkę zorganizował ks. Ja-
nuary Cybulski, katechetka pani Danuta 
Mitkowska wraz z nauczycielką nauczania 
zintegrowanego – panią Dorotą Wątroba.

Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od 
Starego Rynku, na którym znajduje się 
pomnik Jakuba Wejhera, założyciela mia-
sta. Następnie udaliśmy się do Ratusza, 
gdzie miła pani przewodnik pokazała nam 
budynek m.in. piwnice, gdzie kiedyś znaj-
dowało się miejski więzienie. W sali trady-
cji i historii miasta zobaczyliśmy makiety 
wejherowskiej starówki i Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Zapoznaliśmy się z historią Wej-
herowa i posłuchaliśmy ciekawych opo-
wieści dotyczących regionu.

Drugim punktem wycieczki było od-
wiedzenie Kalwarii Wejherowskiej, w skład 
której wchodzi 26 kaplic. My zobaczyliśmy 
jedynie kilka kaplic Drogi Krzyżowej. Przy 
każdej z nich pan przewodnik opowiadał 
historię „Kaszubskiej Jerozolimy”. Do-
wiedzieliśmy się m.in., że odległość po-
między poszczególnymi kaplicami równe 
są odległościom poszczególnych etapów 
męczeńskiej drogi, jaką przebył Chrystus. 
Pod każdą kapliczką znajduje się garść 
ziemi pochodzącej z  Jerozolimy.

Następnie ścieżkami Kalwarii, znajdu-
jącymi się w lesie, udaliśmy się do Kościo-

ła Klasztornego OO. Franciszkanów pw. 
Św. Anny. Największym „skarbem” kościo-
ła jest słynący łaskami Obraz Matki Bożej 
Wejherowskiej Uzdrowicielki na Duszy 
i Ciele koronowany przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Tam uczestniczyliśmy we 
Mszy Św. odprawionej przez ks. Januarego. 

Ostatnim punktem wycieczki był spa-
cer po Placu Wejhera, gdzie dzieci  w Ce-
peliadzie mogły kupić pamiątkę z Wejhe-
rowa. Po spożyciu smacznych lodów uda-
liśmy się w drogę powrotną. Wracaliśmy 
może troszkę zmęczeni, ale pełni wrażeń.                         

              Dorota Wątroba
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MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W CHOCZEWIE 

W PIŁCE NOŻNEJ - 2008 

W   dniu  30.04.2008r. na  sta-
  dionie w  Choczewie  
  o  godz. 900 odbyły  się  Mis-

trzostwa  Szkoły  w  „ Piątkach  Piłkarskich”. 
Siedem  drużyn  walczyło o  mistrzostwo 
szkoły. Każda  drużyna  rozegrała  po  6  me-
czy.  Nad  prawidłowym  przebiegiem  za-
wodów  czuwali  pan  Henryk  Rynko  i  pan 
Wojciech  Paździo. 

Oto, jak przebiegały i jakie wyniki 
ustanowiły poszczególne ekipy chłopców:

I  miejsce zajęła klasa  VA
II miejsce zajęła klasa VIC
III miejsce zajęła klasa  VIB
„Królem  strzelców”  w Turnieju „Pią-

tek Piłkarskich” SP Choczewo - 2008  zo-
stał:
1. Sadurski Marcin  - 13 bramek, 

 pozostali zawodnicy:
2. Świątek Przemysław  - 10 bramek
3. Figuła Tomasz              - 9 bramek
4. Petka Krzysztof            - 9 bramek
5. Szczerbiński Adrian       - 8 bramek
6. Okon Grzegorz            - 7 bramek
7. Dziobak Aleksander    - 5 bramek
8. Pietruszka Paweł         - 5 bramek
9. Joachimiak Maciej       - 5 bramek
10. Łysko Aleksander      - 5 bramek
11. Obrzut Arkadiusz     - 4 bramki
12. Dziobak Maciej        - 3 bramki
13. Ceszke  Mirosław      - 3 bramki
14. Świątek Artur         - 3 bramki
15. Langa Paweł       - 2 bramki
16. Wroński Krzysztof    - 2 bramki
17. Szwok Bartosz       - 2 bramki
18. Winter Bartosz     - 1 bramkę 
19 Skrzycki Michał  - 1 bramkę
20. Sawicz Mateusz  - 1 bramkę
21 Hajkowicz Michał - 1 bramkę
22. Posański Patryk  - 1 bramkę
23. Naczk Tomasz - 1 bramkę
24. Styn Krzysztof  - 1 bramki

Najwięcej bramek zdobyła klasa
1. VIc     - 27 bramek,

pozostałe:
2. kl. Va      - 22 bramek
3. kl. Vb     - 21 bramek
4. kl. IVa     - 14 bramek
5. kl. VIb    - 11 bramek
6. kl. VIa    - 8 bramek
7. kl. IVb     - 5 bramek

Najlepszy bramkarz w turnieju:
1. Olszowiec Kuba         - 3 bramki,

pozostali:
2. Soboń Rafał              - 5 bramek 
3. Sawicz Mateusz         - 6 bramek
4. Gawryszewski Mateusz  - 16 bramek

Drużyna  zwycięska otrzymała puchar  
przechodni, który  wręczyła pani  dyrektor  
Elżbieta Wydra.

Zespół Szkól w Choczewie

MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ   PIŁKI  NOŻNEJ
 „PIĄTKI  PIŁKARSKIE”-2008

W   dniu 07.05.2008 r. o godz. 1000 na stadionie w Choczewie odbyły się 
  rozgrywki piłki nożnej „Piłkarskie Piątki” szkół podstawowych na 
  szczeblu gminnym.     

W rozgrywkach udział wzięły 3 drużyny z następujących szkół: SP w Choczewie, SP 
w Zwartowie i  SP w Ciekocinie. Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.  
Za wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku po-
rażki 0 punktów.  O kolejności miejsc decydowała: 

a) większa liczba zdobytych punktów;
b) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydowały:
    - wynik bezpośredniego spotkania,
    - lepsza różnica bramek w całym mini - turnieju,
    - większa liczba zdobytych bramek w całym mini - turnieju,
Zawody rozegrane zostały w kategorii  chłopców. 
Klasyfikacja końcowa „Piłkarskich piątek” w kategorii chłopców przedstawia się 

następująco:

  
Nad  prawidłowym  przebiegiem  zawodów  czuwali:  pan  Wojciech  Paździo  i pan 

Henryk  Rynko.
Zespół Szkół w Choczewie

GMINNY  CZWÓRBÓJ  LA - 2008

W   czwartek 15.05.2008r. na 
  stadionie w Choczewie 
  odbyły się Gminne Za-

wody w CZWÓRBOJU LA, w których udział 
wzięli uczniowie Szkół Podstawowych z te-
renu naszej gminy. Zwycięskie szkoły  w posz-
czególnych konkurencjach:

DZIEWCZĘTA
• SP Choczewo
• SP Zwartowo
• SP Ciekocino

Skład  drużyny  zwycięskiej /SP  Cho-
czewo/:
1. Osiewalska  Weronika    KL. VIC 

2. Derylak Karolina            KL. VIC 
3. Kubiak  Bożena           KL. VIC 
4. Płonka  Sara                KL. VIB
5  Kołodzik Magdalena      KL. VIB
6. Wejer  Natalia                KL. VIB

Najlepsza zawodniczka to  KAROLINA 
DERYLAK z  SP Choczewo.

CHŁOPCY
• SP Choczewo 
• SP Ciekocino
• SP Zwartowo

Skład  drużyny  zwycięskiej /SP  Cho-
czewo/:
1. Dziobak Aleksander       KL. VIC 
2. Sadurski   Michał           KL. VIC 

dokończenie na następnej stronie
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3. Olszowiec  Kuba           KL.  VA 
4. Świątek  Przemysław   KL. VB
5. Petka  Michał            KL. VA
6. Łysko   Aleksander    KL. VIC
7. Świątek   Artur             KL. VIb

Najlepszy zawodnik to MARCIN SA-
DURSKI z SP Choczewo.

Drużyny zwycięskie zakwalifikowały 
się do zawodów powiatowych w dniu 
19.05.2008r.

Nad prawidłowym  przebiegiem  czu-

wali nauczyciele WF ze Szkoły Podstawo-
wej w Choczewie /opiekunowie/: pani  Na-
talia Kowalewska-Jażdżewska, pani Teresa 
Waloch, pan Wojciech Paździo, pan Hen-
ryk Rynko. 

      Zespół Szkół w Choczewie

Wieści z Parafii Choczewo  
KATECHECI W CHOCZEWIE

W   dniu 14 maja 2008 roku 
 w Zespole Szkół w Cho-
czewie odbyło się spotka-

nie szkoleniowo–informacyjne dla kate-
chetek i katechetów dekanatu gniewiń-
skiego. Spotkaniu przewodniczy ks. Dr Jan 
Doppke z Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej Pelplińskiej wraz z ks. Pio-
trem Malinowskim, Dekanalnym Wizyta-
torem. Obecny był także ks. dziekan Ma-
rian Miotk z Gniewina i nasz proboszcz 
Antoni Duszyk.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świę-
tą w Kościele Parafialnym. Następnie gru-
pa została serdecznie powitana w szkole 
przez pana Dyrektora Wacława Seweryna. 
Pani Danuta Mitkowska przeprowadziła 
pokazową katechezę w obecności wszyst-
kich katechetów gości.

Podsumowanie katechezy połączone zostało z gratulacjami obrony doktoratu dla 
ks. Piotra Malinowskiego, Proboszcza Brzeźna Lęborskiego. Na zakończenie wszyscy 
podjęci zostali przez Dyrekcję wspaniałym obiadem. 

    Kat. Danuta 

dokończenie z poprzedniej strony
GMINNY CZWÓRBÓJ

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Dzieci, które w dniu 18 maja 2008 roku przyjęły I Komunię Św.  w Kościele Parafialnym w Choczewie

Klasa II a
1. Detlaff Michał            Choczewo
2. Dziobak Krzysztof         Lubiatowo
3. Fidurska Anna                 Choczewo                      
4. Gilla Sebastian               Osieki
5. Hintz Weronika              Lubiatowo
6. Jakubowska Monika       Kierzkowo
7. Kesler Mateusz               Choczewo
8. Leśnik Dominika           Lubiatowo 
9. Milewicz Maksymilian    Choczewo  
10. Neubauer Michał Choczewo
11. Nowak Karolina            Choczewo
12. Nowak Magdalena         Choczewo

13. Płonka Dominik             Osieki
14. Polesa Robert               Lubiatowo
15. Rabczenko Adrianna      Kopalino  
16. Sajdowska Sandra       Choczewo
17. Sibiga Klaudia             Choczewo
18. Skrzycka Alicja           Choczewo
19. Spychalska Daria          Choczewo
20. Świątek Krzysztof       Kopalino
21. Zabłotni Piotr               Choczewo
Klasa II b
1. Benke Damian               Choczewo
2. Bizewska Aleksandra     Żelazna 
3. Jeżowski Tomasz        Łętowo

4. Osak Marta                  Łętowo 
5. Pipka Przemysław          Choczewo
6. Rybarczyk Konstancja    Łętowo        
7. Stanicki Piotr                  Żelazna                
8. Wesołowski Przemysław  Kopalino
9. Zapora Sara                 Żelazna
10. Felczuk Łukasz               Choczewo
Klasa IIc
1.   Białowąs Klaudia            Lublewko
2.   Fetta Mateusz                Choczewo
3.   Fusowska Katarzyna       Choczewo
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4.   Goyke Dawid              Lublewo
5.   Hintzke Patrycja         Lublewo
6.   Joachimiak Tomasz      Choczewo
7.   Karczewska Klaudia       Lublewo
8.  Korth Arkadiusz             Choczewo
9.  Kowalska Patrycja         Choczewo

10.  Lanc Agata                      Lublewo
11.  Nagrodzki Marcin         Choczewo
12.  Poćwiardowski Mateusz Choczewo
13.  Rynko Agata                Choczewo
14.  Skierka Szymon              Lublewko
15.  Stenka Krzysztof            Choczewo
16.  Styn Marcin                   Choczewo

17.  Styn Natalia                    Choczewo
18.  Szulc Zuzanna            Lublewo
19.  Tarent Julita                   Choczewo
20.  Tuszer Kamil               Lublewo
21.  Wojda Kasandra             Choczewo
22.  Wroński Łukasz          Choczewo   

dokończenie z poprzedniej strony
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PROCESJA BOŻEGO CIAŁA
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REFLEKSJE NA DZIEŃ MATKI

Matka – pierwsza osoba, którą spotykasz na drodze naszego życia. Od samego początku zatroskana o nasze istnienie, o naszą 
przyszłość. Zawsze razem – Matka i dziecko. Ona – pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, oddana bez reszty swe-
mu wielkiemu skarbowi, dając mu swą miłość, czas, siłę i serce. Musi dzieckiem kierować tak, by dla nikogo nie było przyczyną łez. 
Matka musi mieć uczucia serdeczne, stawać się aniołem dobroci i odznaczać się cnotami, by dziecku dać przykład, jak ma iść przez 
życie. Dziecko to człowiek mający wolę, którą może utracić, jeżeli rodzice nie potrafią do niego trafić  w procesie wychowawczym, 
jeżeli nie będą w stanie ukształtować jego charakteru.

Uczucie matki do dziecka powinno być regulowane pewnymi zasadami: stad – dotąd. Niech dziecko wie, co wolno, a czego nie 
wolno. Wychowanie musi iść w parze z pewnym hartowaniem osobowości. Dziecko musi oswoić się z tym, że nie wszystko w życiu 
jest dostępne. Mówi się często, że obecne młode pokolenie jest źle wychowane, nieczule, nie ma szacunku do rodziców. Chyba 
jedną z przyczyn tego stanu jest zmiana stylu życia, przeobrażenia w rodzinie, inne traktowanie dzieci przez rodziców odnośnie do 
wymagań, a nawet bezwzględności, jak to było dawniej. Dzisiaj stosunki między rodzicami a dziećmi układają się coraz częściej na 
płaszczyźnie kontaktów przyjacielskich. Istnieje ogromna swoboda w tych relacjach, kiedyś nie do pomyślenia.

Zadanie matki to ciągła ofiara ze swojego czasu i odpoczynku, ofiara z wielu przyjemności życia, by być najbliżej swych pociech 
i czuwać nad nimi. I tak biegną lata, dzieci dorastają, a matka drepce za nimi cicha, o wiecznie zatroskanych oczach, które życie 
okradło nieraz z uśmiechów. Często uśmiechami obdarzamy przyjaciół, znajomych, a dla matki zostaje uśmiech jakiś wymuszony. 
Dzielimy swoje serce na drobne dla innych, a przed matką chowamy je głęboko. Zapominamy o jej prawie do naszego serca. Niech 
obchodzony corocznie 26 maja Dzień Matki będzie dla wielu dniem refleksji i zastanowienia się, jacy jesteśmy na co dzień dla swo-
ich, kochających nas matek.

Wszystkim Matkom, tym młodym i tym starszym, życzymy, by miały w sobie dość siły i obfitości serca dla swych dzieci, by siłę tę 
czerpały z serca Bogurodzicy Maryi i do niej się uciekały w trudnych chwilach, gdy burza zacznie zagrażać domowemu ognisku. 

                          Jan Uryga
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