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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CHOCZEWO

WIEŚCI

Dnia 28 maja 2009r. odbyła się  
XXII sesja Rady Gminy Chocze-

wo. Obecnych było 14 radnych. Nieobec-
na  pani radna Beata Stodolna.

Pan Wójt w informacji z działalności 
międzysesyjnej mówił o:
- realizacji porozumienia pomiędzy Gmi-

ną Choczewo a norweską Gminą Sømna: 
wyjeździe dzieci z Gminy Choczewo do 
Norwegii i pobycie dzieci z Norwegii 
w naszej Gminie;

- uprawomocnieniu się decyzji na budo-
wę drogi przez Sasino oraz rozpoczęciu 
prac przygotowawczych polegających na 
wycięciu drzew od Sasina do granicy po-
wiatów;

- trwającej naprawie drogi powiatowej Że-
lazno-Lębork  na odcinku Żelazno-Zwar-
towo – w wyniku przetargu zaoszczę-
dzone środki pozwoliły na wydłużenie 
odcinka naprawianej drogi  o 500 m do 
skrzyżowania m. Zwartówko;

- remoncie drogi powiatowej Żelazno-Bol-
szewo na odcinku 1,7 km od nowej na-
wierzchni - w wyniku przetargu zaosz-
czędzone środki zostaną przekazane na 
poszerzenie drogi powiatowej na odcin-
ku od Choczewa w kierunku Kierzkowa;

-  wykonanie rowu odwadniającego od miej-
scowości Żelazno wzdłuż drogi w kierun-
ku Choczewo;

- projektach przebudowy dróg: Lubiatowo-
Kopalino, drogi gruntowej w Borkowie 
i drogi w Gościęcinie, w miesiącu wrze-
śniu br. będą składane wnioski o środki 
pozabudżetowe;

- uczestniczeniu w spotkaniu zorganizo-
wanym przez Przewodniczącego Rady 
Miasta Wejherowa odnośnie energetyki 
w Powiecie Wejherowskim podczas któ-
rego mówiono głównie o planach umiej-
scowienia elektrowni atomowej na terenach 

przyległych do Jeziora Żarnowieckiego; 
aktualnie nie ma konkretnej lokaliza-
cji, nie wiadomo czy będzie ona budo-
wana na terenie Gminy Gniewino, czy 
Gminy Krokowa. Ogólnie osoby biorą-
ce udział w spotkaniu wypowiadały się 
przeciwko lokalizacji elektrowni atomo-
wej w naszym rejonie. Pan Wójt zabrał 
głos, aby w tej sprawie koniecznie  przepro-
wadzić debaty społeczne. Mieszkańcy Po-
wiatów Puckiego i Wejherowskiego za-
inwestowali swoje pieniądze licząc na 
wpływy z turystyki. Do budowy elektrow-
ni atomowej trzeba podejść z rozwa-
gą, bo będzie ona postawiona na długie 
lata;

- trwających pracach nad wnioskiem w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dotyczącym rewitalizacji ul. Koś-
ciuszki i budowy centrum informacji tu-
rystycznej i kulturalnej;

- Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chocze-
wie, gdzie od 1 maja br. przyjmuje pa-
cjentów  nowy lekarz oraz o zakupie no-
woczesnego EKG;

- rozmowach w sprawie otwarcia lecznicy 
zwierząt w obiektach Nadleśnictwa Cho-
czewo;

- Lokalnej Grupie Działania „Bursztynowy 
Pasaż”, której działania zostały bardzo 
wysoko ocenione i może liczyć na środki 
w wysokości około 6 mln zł  do rozdy-
sponowania pomiędzy gminy;

- prowadzonych rozmowach odnośnie po-
prawy bezpieczeństwa w sezonie tury-
stycznym - miejscowy Posterunek Policji 
wesprze dodatkowo kilku funkcjonariu-
szy.

Podjęto uchwały:
a) w sprawie zaopiniowania propozycji włą-

czenia obszaru ochrony siedlisk NATU-
RA 2000 w obrębie dotyczącym Gminy 
Choczewo (Rada Gminy negatywnie za-
opiniowała włączenie Jeziora Choczew-

Zapraszamy do lektury    

 - -   Dukat lokalny – 7 STILO   - -   Zapraszamy do Choczewa na festyn w dniu 25 lipca 2009r.  - -  
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skiego do obszaru ochrony siedlisk NA-
TURA 2000. Powodem propozycji obję-
cia ochroną Jeziora Choczewskiego są 
siedliska lobelii, jednak badania prze-
prowadzone w 2008 roku, nie potwier-
dziły występowania tego gatunku w na-
szym jeziorze. Propozycja wskazywała, 
że zagrożeniem dla specyfiki Jeziora 
Choczewskiego jest jego rekreacyjne 
użytkowanie: kąpieliska, pomosty węd-
karskie, miejsca wypoczynku oraz go-
spodarka rybacka: zarybianie, odławia-
nie);

b) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Blizarium” w Choczewie;

c) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części działki nr 64/21 w Choczew-
ku w gminie Choczewo;

d) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 18/23 oraz 18/71 obręb 
ewidencyjny Jackowo w gminie Chocze-
wo;

e) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Północny Szaniec” obręb ewidencyjny 
Jackowo w gminie Choczewo;

f) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
rejon ulicy Jałowcowej dla działki nr 
28/31 we wsi Kopalino w gminie Cho-
czewo;

g) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu  zagospodarowania przestrzennego 
„Michałowe siedlisko” we wsi Kopalino 
w gminie Choczewo;

h) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Na skraju” we wsi Kopalino w gminie 
Choczewo;

i) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Spacerowej i Polnej we 
wsi Lubiatowo w gminie Choczewo;

j) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie w gmi-
nie Choczewo;

k) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Stilo 1” w gminie Chocze-
wo;

l) o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Stilo 2” w gminie Chocze-
wo;

ł)  o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego elektrownia wiatrowa w Zwar-
cienku w gminie Choczewo;

m) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 109 we wsi 
Kierzkowo w gminie Choczewo;

n) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
niezabudowanych nieruchomości poło-
żonych w obrębie Lubiatowo stanowią-
cych własność Gminy Choczewo (sprze-
daż w drodze przetargu 4 nieruchomo-
ści położonych przy wjeździe do miej-
scowości Lubiatowo);

o) w sprawie przejęcia mienia Skarbu Pań-
stwa na rzecz gminy Choczewo (wyraże-
nie woli na wystąpienie z wnioskiem do 
Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne 
przekazanie siedmiu nieruchomości po-
łożonych w Choczewie na rzecz Gminy 
Choczewo);

p) w sprawie  przystąpienia  do  realizacji  
urządzenia  boiska sportowego w związ-
ku z uchwałą Nr XXI/245/2009 Rady 
Gminy Choczewo z dnia 24 marca 2009 
roku (dotyczy boiska we wsi Lublewo);

r) w sprawie zmiany stawek opłat za za-
jęcie pasa drogowego dróg gminnych 
na terenie Gminy Choczewo (zmniej-

szono dzienną stawkę za umieszczenie 
w pasie drogowym reklam oraz innych 
obiektów budowlanych nie związanych 
z potrzebami zarządzania drogami ze 
złotówki do 0,30 za 1m2 powierzchni 
reklamy);

s) w sprawie zmiany regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Choczewo.

W interpelacjach i zapytaniach pani 
radna Krystyna Olszowiec w imieniu 
mieszkańców zgłosiła zapotrzebowanie 
na porady i pomoc psychologa dla rodzin, 
w  których  są osoby w podeszłym wieku. 
Pan radny Andrzej Małkowski zaprosił do 
udziału w akcji honorowego oddawania 
krwi planowanej na 1 czerwca 2009 roku. 
Pan radny Jerzy Detlaff dopytywał się 
o termin rozpoczęcia prac przy budowie 
oczyszczalni ścieków w Jackowie. Pani 
radna Barbara Cholka w imieniu własnym, 
sołtysa oraz mieszkańców Sołectwa Łę-
towo, a głównie dzieci, podziękowała za 
zrozumienie problemu mieszkańców i wsta-
wienie okien i drzwi w świetlicy w Łęto-
wie.

Pan Wójt odnosząc się do interpela-
cji powiedział, że nie jest możliwe roz-
poczęcie budowy oczyszczalni ścieków 
w Jackowie ze względu na trwające jesz-
cze procedury projektowe. W sprawie 
pomocy psychologa - od wielu lat są czy-
nione starania, aby mieszkańcy mogli sko-
rzystać z pomocy psychologa m.in. rodzi-
ny, których dotyka problem alkoholizmu, 
ale trudno jest znaleźć takiego specjalistę 
do stałego zatrudnienia na wsi. Pan Wójt 
zapowiedział działania zmierzające do za-
trudnienia psychologa na umowę zle-
cenia.

Po zamknięciu sesji, radni i sołtysi 
wzięli udział w spotkaniu poświęconym 
propozycji utworzenia funduszu sołeckie-
go na 2010 rok.



Wieści Choczewskie Nr 6 (112)  CZERWIEC  2009 s. 3

W dniu 9 czerwca 2009 r. w Oś-
rodku Doskonalenia Kadr Służby 

Więziennej w Zwartowie odbyła się XXIII 
Sesja Rady Gminy Choczewo. Na sesji obec-
nych było 12 radnych, nieobecni: pani rad-
na Sabina Fleming, pan radny Rafał Liss 
i pan radny Jarosław Witt.

Podjęto uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 

2009 rok
b) w sprawie wyrażenia zgody na wy-

odrębnienie funduszu sołeckiego na 
2010 rok (wyrażono zgodę na utworze-
nie funduszu sołeckiego na 2010 rok. 
Sołectwa pieniądze z funduszu sołec-
kiego będą mogły przeznaczyć na re-
alizację tych zadań, które będą służyły 
poprawie życia mieszkańców danego 
sołectwa np. na: zbudowanie lub wy-
remontowanie placu zabaw dla dzieci, 
naprawę chodników, utrzymanie po-
rządku we wsi (postawienie koszy na 
śmieci), posadzenie drzew i krzewów, 
remont wiaty przystankowej. Aby So-
łectwo mogło otrzymać środki koniecz-
ne jest zwołanie zebrania wiejskiego 
celem uchwalenia wniosku o ich przy-
znanie. We wniosku należy wskazać co 
mieszkańcy zamierzają zrobić (uzasad-
nić słuszność podjętych działań) oraz 
podać przewidywany koszt tych zadań. 
Uchwalony wniosek należy przekazać 
wójtowi do 30 września roku poprze-
dzającego rok planowanego wykorzy-
stania środków).

c) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miej-
scowości Choczewo (zmiana wcześniej 
przyjętego Planu polega na wydłużeniu 
czasu jego realizacji do 2016 roku oraz 
wpisanie szacunkowych kosztów pla-
nowanych przedsięwzięć. Plan został 
zatwierdzony przez zebranie wiejskie 
Sołectwa Choczewo. Dla przypomnie-
nia Plan przewiduje:

- rewitalizację przestrzeni publicznej uli-
cy Kościuszki polegającej na realizacji 
ciągów komunikacyjnych: szlaku spa-
cerowego i ścieżki rowerowej;

- adaptację pomieszczeń w obiekcie Ze-
społu Szkół w Choczewie na gabinet 
dentystyczny;

- budowę centrum informacji turystycz-
nej i kulturalnej wraz z zapleczem oraz 
salą multimedialną, konferencyjno-wys-
tawową;

- budowę oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Choczewo);

d) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu wsi Kierzkowo „Przy am-
bonach” w gminie Choczewo;

e) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Kierzkówek” dla działki nr 69 we wsi 
Kierzkowo w gminie Choczewo;

f) w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Na Północ od osiedla Krzesiniec” we 
wsi Sasino w gminie Choczewo;

g) w sprawie odstąpienia od sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 197/24 
położonej w obrębie Sasino w gminie 
Choczewo;

h) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 197/24 w ob-
rębie Sasino w gminie Choczewo;

i) w sprawie zmiany Statutu Gminy Cho-
czewo stanowiącego załącznik do uch-
wały Nr IV-43/2003 Rady Gminy Cho-
czewo z dnia 8 kwietnia 2003r.(wpro-
wadzono zmiany wynikające ze zmie-
nionej ustawy o pracownikach samo-

rządowych);
j) w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej Powiatowi Wejherowskiemu na re-
alizację zadania odnowy nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1429G przebie-
gającej przez Gminę Choczewo (Gmina 
Choczewo udzieli pomocy finansowej 
Powiatowi Wejherowskiemu w wyso-
kości 150.000 zł na realizację zadania: 
„Odnowa nawierzchni drogi powiato-
wej Choczewo-Lubiatowo”).

W interpelacjach i wolnych wnioskach 
pan radny Andrzej Małkowski dziękował 
tym wszystkim mieszkańcom, którzy ak-
tywnie uczestniczyli w akcji honorowego 
oddawania krwi pn. „KREW-niacy dzie-
ciom”, która miała miejsce w dniu 1 czerw-
ca 2009 roku przed Urzędem Gminy oraz 
tym wszystkim, którzy włączyli się w or-
ganizację tego przedsięwzięcia.

W dyskusji i wolnych wnioskach Pan 
Wójt mówił o realizacji Projektu Partner-
skiego Gminy Choczewo i norweskiej Gmi-
ny Sømna, pobycie w Norwegii naszej 
Scholi oraz zapowiedział wydanie wspól-
nej płyty z chórem norweskim. Pani rad-
na Beata Stodolna dziękowała wszystkim 
którzy brali udział w realizacji tego pro-
jektu, a głównie organizatorom.

- rewitalizację przestrzeni publicznej uli-
cy Kościuszki polegającej na realizacji 
ciągów komunikacyjnych: szlaku spa-

XXIII            Sesja Rady Gminy Choczewo
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Od 1 lipca 2009 r. Gmina Chocze-
wo ma swojego dukata lokalnego

– 7 STILO. I choć nie jest on prawnym 
środkiem płatniczym, to będzie honoro-
wany i uznawany w oznaczonych punk-
tach handlowych i usługowych na terenie 
naszej Gminy od 1 lipca 2009 r. do 30 
września 2009 r. Fizycznie w obiegu – 
od 10 lipca br. Akcja ma na celu promo-
cję Gminy Choczewo. Jest to promocja 
nie tylko w środowisku lokalnym, ale 
także krajowym, bo nasz dukat wchodzi 
w serię: Polskie Latarnie Morskie. Dukat 
będzie nie tylko atrakcyjną pamiątką dla 
turystów, ale także cenionym walorem 

numizmatycznym, chętnie kolekcjonowa-
nym przez zbieraczy. Emitentem i organi-
zatorem „7 STILO” jest Gmina Choczewo, 
w której imieniu akcję promocyjną będzie 
prowadził Gminny Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Choczewie. Produkcją duka-
ta lokalnego zajmuje się Mennica Polska 
S.A., wg projektu Tadeusza Tchórzewskie-
go. Dukat lokalny bimetaliczny o nomina-
le 7 Stilo, o średnicy 27 mm, w nakładzie 
15 tys. szt.; z czego w dyspozycji eminen-
ta będzie 14 tys. szt. Poza tym wyemito-
wana będzie również seria kolekcjoner-
ska ze srebra z cyrkonią o nominale 70 
Stilo, średnicy 32 mm, pakowana w kap-

d 1 lipca 2009 r. Gmina Chocze-
wo ma swojego dukata lokalnego

– 7 STILO. I choć nie jest on prawnym 

numizmatycznym, chętnie kolekcjonowa-
nym przez zbieraczy. Emitentem i organi-
zatorem „7 STILO” jest Gmina Choczewo,

7 STILO - dukat lokalny Gminy Choczewo
sułę – w posiadaniu emitenta będzie 400 
szt. Natomiast 100 szt. dukata złotego 
o nominale 700 Stilo będzie w wyłącznej 
dyspozycji Mennicy Polskiej S.A. Awers 
dukata lokalnego przedstawia herb Gmi-
ny Choczewo z napisem po obwodzie: 
Choczewo – Polskie Latarnie Morskie. 
Natomiast na rewersie widnieje latarnia 
Morska Stilo i napis po obwodzie: Hono-
rowany do 30.09.2009r.

Mamy nadzieję, że akcja promocyjna 
spotka się z zainteresowaniem z Państwa 
strony.

Szczegółowe zasady sprzedaży duka-
ta na stronie internetowej www.chocze-
wo.com.pl.

W dniu 18 czerwca 2009r. odbyło 
się zebranie wiejskie Sołectwa 

Ciekocino, celem wyboru Sołtysa. Dotych-
czasowy Sołtys – pani Władysława Ro-
dziewicz na ręce pana Wójta Gminy Cho-
czewo złożyła rezygnację.

Zebranie odbyło się w drugim termi-
nie, ponieważ obecnych było 27 miesz-
kańców Sołectwa (Sołectwo liczy 333 
mieszkańców, w tym 232 wyborców). Ze-
branie prowadził Wójt – pan Jacek Mi-
chałowski, a część dotyczącą wyborów 
sołtysa Zastępca Wójta – pan Kazimierz 
Kowalewski.

Obecny był Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Choczewo – pan Zbigniew Koło-
dziejski. Na Sołtysa Sołectwa Ciekocino 

został wybrany pan Artur Groen, który ot-
rzymał 18 głosów (kontrkandydatka pani 
Dorota Kropidłowska – 9).

Gratulujemy panu Arturowi zaufania 
mieszkańców oraz życzymy sukcesów             
w pracy na rzecz Sołectwa. Dziękujemy 
pani Władysławie Rodziewicz za dotych-
czasowe, wieloletnie zaangażowanie i po-
święcenie w pracę na rzecz Sołectwa Cie-
kocino. 

Pan Artur Groen jest mieszkańcem 
Ciekocina, ma 32 lata, z wykształcenia 
ślusarz-mechanik, od kilku lat pracuje 
w Szkole Podstawowej w Ciekocinie. Od 6 
lat jest opiekunem Koła LZS Słajszewo.

dniu 18 czerwca 2009r. odbyło
się zebranie wiejskie Sołectwa 

Ciekocino, celem wyboru Sołtysa. Dotych-

został wybrany pan Artur Groen, który ot-
rzymał 18 głosów (kontrkandydatka pani 
Dorota Kropidłowska – 9).

Sołectwo Ciekocino ma nowego sołtysa
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Zakończono remont nawierzchni drogi po-
wiatowej nr 1322G Lębork-Żelazno na od-

cinku Żelazno-Zwartowo. Wykonawcą zadania była 
firma POL – DRÓG Lębork S.A., Łączny koszt zada-
nia brutto to 599.000,18 zł. Zakończono również 
prace dodatkowe na odcinku ok. 540 m, których 
łączny koszt wyniósł 150 602,90 zł brutto. Wstępny 
odbiór Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wej-
herowskiego przeprowadził w dniu 23.06.2009r. 
Na ww. remont Gmina Choczewo przekazała kwotę 
450 000 zł.

W dniu 24.06.2009r. rozpoczęła się realizacja 
drugiego zadania zaplanowanego na 2009r. remont 
nawierzchni drogi powiatowej nr 1438G, poprzez 
wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Łętowo 
– Gardkowice (w km od 2+882 do km 4+587, dłu-
gość 1705m). Wykonawcą zadania jest Konsorcjum 
firm – LIDER konsorcjum WAKOZ sp. z o.o. z Gdań-
ska. Łączna wartość zadania to 454 547,56 zł brut-
to. Gmina Choczewo na realizację tego zadania 
przeznaczyła kwotę 400 000 zł. Zadanie jest współ-
finansowane również przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie – w 50%. Zaoszczędzone środki, wy-
nikające z przetargu, zostaną przeznaczone na po-
prawę nawierzchni drogi powiatowej nr 1429G 
z Choczewa w kierunku Kierzkowa.

W czerwcu wyłoniono wykonawcę „Budowy ka-
nalizacji sanitarnej Zwartówko – Zwartowo – Prze-
bendowo – Żelazno.” W wyniku przeprowadzonej 
procedury przetargowej złożono 7 ofert. Oferta 
najdroższa opiewała na kwotę 2 483 517,38 zł net-
to. Wybrano ofertę najtańszą za cenę łączną netto 
1 479 000 zł. Wybranym wykonawcą jest firma Kor-
pos Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, która reali-
zowała już inwestycje na terenie Gminy Choczewo. 
Rozpoczęcie prac w terenie zaplanowano na lipiec 
2009, zakończenie przewidywane jest na wiosnę 
2011r. I etap realizacji projektu będzie dotyczył bu-
dowy kanalizacji tłocznej z miejscowości Zwartowo 
do miejscowości Żelazno. W następnej kolejności 
będzie realizowana kanalizacja sanitarna w miej-
scowościach Przebendowo i Zwartówko. 

akończono remont nawierzchni drogi po-
wiatowej nr 1322G Lębork-Żelazno na od-

cinku Żelazno-Zwartowo. Wykonawcą zadania była 
firma POL – DRÓG Lębork S.A., Łączny koszt zada-

Inwestycje w Gminie  Choczewo
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Nr 
obwodu

2009 2004

Liczba  osób 
uprawnionych

Liczba 
wydanych 

kart
% Liczba osób 

uprawnionych

Liczba 
wydanych 

kart
%

OKW Nr 1 
w Choczewie 2341 517 22 2237 343 15,3

OKW Nr 2 
w Łętowie 526 68 13 524 103 19,6

OKW Nr 3 
w  Zwartowie 582 67 11,6 568 86 15,1

OKW Nr 4 
w Sasinie 1014 123 12,1 1006 88 8,7

OKW  Nr 5
(obwód 

zamknięty)
36 28 77 35 19 54

Razem 4499 803 17,8 4370 639 14,6

Najwięcej głosów otrzymali:

Platforma Obywatelska
- liczba głosów ważnie oddanych na listę 446 (57,1%)
Lewandowski Janusz 205 (26,2%)
Kozłowski Jan 131 (16,7%)
Wałęsa Jarosław 81 (10,4%)

SLD-UP
- liczba głosów ważnie oddanych na listę 112 (14,3%)
Pastusiak Longin 94 (12%)
Gontarek Piotr 8 (1%)

Prawo i Sprawiedliwość
- liczba głosów ważnie oddanych na listę 93 (11,9%)
Cymański Tadeusz 39 (5%)
Foltyn-Kubicka Hanna 17 (2,1%)

Polskie Stronnictwo Ludowe
- liczba głosów ważnych oddanych na listę 60 (7,7%)
Gniazdowska Elżbieta 26 (3,3%)
Bujanowicz Krzysztof 14 (1,8%)

Samoobrona RP
- liczba głosów ważnie oddanych na listę 14 (1,7%)
Woszczerowicz Lech 7 (0,9%)

2009 2004

Jak głosowaliśmy  w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Gminie Choczewo?

LOKAL nr 4

LOKAL nr 4

LOKAL nr 5

LOKAL nr 1

LOKAL nr 3
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nie z usług przygotowanych dla pasażerów. Noc minęła szybko 
i bez większych problemów. Zgodnie z planem w Nynäshamn 
byliśmy ok. trzynastej. Wszyscy byliśmy głodni, więc udaliśmy 
się na obiad do restauracji Lydia. Po posiłku ruszyliśmy w dalszą 
podróż autokarem. W Szwecji mieliśmy jeszcze jeden postój, 

na kolację ok. godziny dwudziestej pierwszej. Nad ranem prze-
kroczyliśmy granicę szwedzko-norweską. Kiedy było już widno, 
podziwialiśmy piękne krajobrazy za oknem. Niedaleko miejsca 
docelowego mieliśmy awarię autokaru. Na szczęście nasi norwe-
scy przyjaciele szybko podstawili nam swój pojazd. Zanim jesz-
cze dotarliśmy do Vik musieliśmy pewien odcinek trasy prze-
płynąć małym promem. Gdy po długiej, męczącej podróży doje-
chaliśmy pod motel Sømna, Norwegowie bardzo ciepło nas 
przywitali i przyjęli. Zapoznaliśmy się z norweskimi rodzinami, 
u których mieliśmy mieszkać oraz zjedliśmy kolację. Po uroczy-
stym powitaniu porozjeżdżaliśmy się do domów.

.
7 maja 2009
Paweł Langa

Podczas pobytu w norweskiej gminie Somna w ramach 
projektu polsko-norweskiego udaliśmy się na malowniczą wy-
spę Vega. O godzinie 830 spotkaliśmy się przy hotelu w Vik, 
skąd udaliśmy się autobusem na prom płynący na wyspę Vega. 
Podczas rejsu promem posililiśmy się kanapkami. Następnie 
po dopłynięciu udaliśmy się do domu ludowego, gdzie mieli-
śmy wystawę prac plastycznych, oraz przedstawienie teatralne. 
Po bardzo udanym przedstawieniu mieliśmy chwilę czasu wol-

nie z usług przygotowanych dla pasażerów. No
i bez większych problemów. Zgodnie z planem

„Tak widzę Choczewo! 
Tak widzę Sømna!”

Pierwszy wspólny projekt w ramach współpracy nawią-
zanej z Gminą Sømna miał na celu rozwijanie zdolności 

i zainteresowań artystycznych, społecznych, poznawczych dzie-
ci i młodzieży, kształcenie młodego pokolenia świadomych Eu-
ropejczyków – aktywnych twórców i odbiorców kultury.

W projekcie uczestniczyło 29 uczniów Zespołu Szkół w Cho-
czewie i Szkoły Podstawowej w Ciekocinie, od lat działających 
w kółku plastycznym i kółku teatralnym. Koordynatorem pro-
jektu była pani Beata Stodolna, a w działania zaangażowani byli 
również: Marzena Szypulska-Kimilu, Anna Natoniewska-Styn, 
Joanna Dzięgielewska, Tadeusz Huk. W ramach projektu od 4 do 
13 maja dzieci z naszej gminy odwiedziły gminę norweską, a po-
między 27 maja i 1 czerwca odwiedzili nas goście z Norwegii. 
Program obydwu wizyt był bardzo obszerny – każdy dzień prze-
widywał wiele różnych atrakcji. Pragniemy Państwu przybliżyć te 
dni w formie relacji przygotowanych przez dzieci.

4–6 maja 2009r.
Zosia Maschke

Czwartego maja o godzinie czternastej zebraliśmy się (gru-
pa teatralna i plastyczna) pod szkołą w Choczewie, aby wyru-
szyć w podróż do Norwegii, gdzie mieliśmy zrealizować projekt 
pomiędzy Gminą Choczewo i Gminą Sømna. Zanim ruszyliśmy, 
pożegnaliśmy się z rodzicami, wpakowaliśmy do autokaru baga-

że i dekoracje. Gdy byliśmy w komplecie, zajęliśmy miejsca. Au-
tobus ruszył. Do portu w Gdańsku dojechaliśmy godzinę przed 
odpłynięciem promu. Na statku rozeszliśmy się do kabin i od tej 
pory do ciszy nocnej mieliśmy czas na zwiedzanie oraz korzysta-
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nego, toteż poszliśmy na zakupy do lokalnego marketu. Gdy 
powróciliśmy na miejsce czekało na nas tradycyjne norweskie 
danie zupa rybna. Ok. godz. 1630 zwiedzaliśmy dom kaczki E, 
która słynie z niewiarygodnie miękkich i lekkich piór. Następnie 
udaliśmy się na prom powrotny do Vik, gdzie w lokalnej szkole 
rysowaliśmy obrazki o tym co widzieliśmy w Norwegii. O godz. 
2230 wraz z rodzinami opiekuńczymi udaliśmy się do miejsc za-
mieszkania.

10 maja 2009
Anna Kosno

Ostatni dzień był najbardziej atrakcyjny. Zaczęło się od śnia-
dania u rodzin, u których mieszkaliśmy. Następnie była zbiór-
ka, jak co dzień, przed motelem „SØMNA”. Pojechaliśmy au-
tokarem na miejsce postoju, po czym poszliśmy w góry. Choć 
droga była bardzo ciężka, a pogoda nie dopisywała, opłacało 
się tam wejść. Przepiękne krajobrazy i czyste kręte strumyki 
były cudowne. Góra ta nazywała się  „wilcza szczęka”,  ponie-
waż miała wielką dziurę w środku. Po wejściu w głąb oczom 
naszym ukazał się widok na morze i fiordy, wyglądające jak na 
obrazku. Kolejną częścią tamtego dnia było spotkanie z nor-

weskimi harcerzami. Można tam było posiedzieć przy og-
nisku i upiec sobie kiełbaskę lub ciastko. Podzielono nas na 
grupy. Bardzo interesującym przeżyciem było pływanie kajaka-
mi po fiordach. Można też było wyruszyć do lasu na spotkanie 
z łosiem. Niektórzy szczęściarze ujrzeli to charakterystyczne dla 
tego regionu zwierzę. Bardzo atrakcyjna była również huśtaw-
ka, do której ustawiła się długa kolejka. Pokazano nam również 
nieznany dotychczas lapoński namiot. Po południu udaliśmy się 
do domów, aby umyć się i ubrać elegancko na uroczystą, po-
żegnalną kolację. Opiekunowie odwieźli nas ok. godz.19 do 
hotelu, gdzie zasiedliśmy wspólnie z rodzicami naszych norwe-

skich przyjaciół do stołu. Zostało wygłoszone przemówienie, 
wręczono podziękowania oraz pamiątkowe upominki. Następnie 
zostaliśmy poczęstowani przepysznym ciastem i herbatą. Jedząc, 
popijając gorącą herbatkę rozmawialiśmy o jutrzejszym rozstaniu 
i miło spędzonych tam chwilach. Pożegnalny wieczór dobiegał 
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powoli końca. Ok.  godziny 22 pojechaliśmy do domów,  ponie-
waż musieliśmy się spakować i wyspać przed podróżą do domu.

11-13 maja 2009
Joanna Żuk, Julia Goyke

Dnia 11 maja, o godzinie 1000 po długich pożegnaniach 
udaliśmy się w drogę  powrotną. Wszyscy z żalem opuściliśmy 
gminę Sømma. Wielogodzinna podróż autokarem przez Norwe-
gię minęła nam spokojnie, a dobre humory dopisywały wszyst-
kim przez całą drogę. Jadąc przez Szwecję, zatrzymaliśmy się 
w Sztokholmie. Udaliśmy się tam do muzeum Alfreda Nobla, 
Mieliśmy szczęście, ponieważ pani, która sprzedawała bilety 
mówiła po angielsku, a pani Marzena potrafi ten język i świet-
nie się z nią porozumiewała. Pani Beata i pani Marzena dosta-
ły wskazówki jak poruszać się po muzeum np. nie można było 
robić zdjęć. Najpierw weszliśmy do „pokoju zabaw”, można
było tam usiąść i odpocząć. Do każdej dziedziny dołączone były                        
4 szufladki, a w nich: różne, ciekawe filmiki (niestety były tylko 
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w języku szwedzkim) itp. W ostatnich szufladkach znajdowały 
się doświadczenia,  które  każda osoba mogła zrobić. W pokoju 
obok znajdowała się mała księgarnia, nie znaliśmy szwedzkie-
go, więc oglądaliśmy tylko kolorowe obrazki. W następnej sali 
emitowany był film historyczny. W głównym pomieszczeniu wy-
pisani byli wszyscy Nobliści. Najciekawszym elementem były wy-
świetlane filmy na podłodze. Na koniec mogliśmy wypełnić test 
o Noblistach. Za poprawnie uzupełniony dostawaliśmy małe, 
złote, czekoladowe monety z Alfredem Noblem na czele, a po-
tem oglądaliśmy siedzibę królów szwedzkich. Szczególne wra-
żenie wywarła na nas architektura Sztokholmu. To jest naprawdę 
niezwykłe miasto. Ze stolicy Szwecji udaliśmy się do portowego 
miasta  Nynäshamn, skąd odpływał nasz prom.  Po sytym  i sma-

cznym obiedzie skierowaliśmy się w kierunku portu. O godzi-
nie 1800 nasz prom „SCANDINAVIA” wypłynął w stronę Polski. 13 
maja o godzinie 1300 byliśmy już w Gdańsku, skąd udaliśmy się 
do Choczewa. Koło szkoły czekali już na nas stęsknieni rodzice, 
Wójt naszej gminy Pan Jacek Michałowski oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół  im. Unii Europejskiej w Choczewie Pan Andrzej Soboń. 
”Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – to przysłowie naj-
trafniej oddawało nasze uczucia po powrocie z Norwegii. Wróci-
liśmy bogatsi o nowe doświadczenia i zachwyceni gościnnością 
Norwegów oraz niewyobrażalnie pięknymi krajobrazami.  
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WIZYTA GOŚCI NORWESKICH 
W POLSCE

27 maja 2009
Powitanie grupy norweskiej oraz zwiedzanie Gdańska.

28 maja 2009
Agata Kanigowska

 Drugi dzień podczas pobytu Norwegów w Polsce spędzi-
liśmy w Gospodarstwie Agroturystycznym „ Jędruś”. Uczniowie 
wraz ze swoimi norweskimi kolegami dotarli do szkoły, stam-
tąd pojechaliśmy autobusem do Słajszewa. Tam czekały na nas 
bryczki,  którymi wybraliśmy się nad morze. Na plaży już cze-

kali harcerze z przygotowanymi zabawami. Pobyt nad wodą 
rozpoczęliśmy chrztem z Neptunem i Prozerpiną. Bogini przed 
chrztem każdemu uczestnikowi namalowała na policzku polską 
flagę. Kiedy już wszyscy zostali ochrzczeni zaczęły się zaba-
wy. Niestety pogoda nie była zbyt zadawalająca.  Zaczął padać 
deszcz, jednak nie zraził on Norwegów, gdyż są przyzwyczajeni 
do takiej pogody. Jedna Norweżka nawet skusiła  się na kąpiel 
w morzu, co wywarło bardzo duże wrażenie na Polakach. Nieste-
ty nie zdołaliśmy odbyć wszystkich zabaw, gdyż zimno  i deszcz 
nie pozwoliły nam na to.  Mimo to wszyscy zadowoleni wracali 
do ośrodka, gdzie czekała na nas już gorąca herbata i przepysz-
ny obiad. Po południu zza deszczowych chmur wyszło słońce, co 
pozwoliło nam na gry rekreacyjne oraz na pobyt na placu zabaw. 
W międzyczasie wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy: jedna 
rysowała gdańskie kamieniczki, druga  malowała mandale, trze-
cia zaś robiła kukły. Następnie odbywały się bardzo wesołe przed-
stawienia, w których główne role grały zrobione przez uczniów 
kukły. Potem zostały rozdane dyplomy, na których były wypisane 
nasze nowe komiczne imiona. Pobyt w gospodarstwie zakończy-
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liśmy ogniskiem  z kiełbaskami. Późnym wieczorem wróciliśmy 
do swoich domów wraz z norweskimi towarzyszami.

29 maja 2009
Ania Żurowska

Dnia 29 maja, w piątek wszyscy wybraliśmy sie na boisko 
szkolne  w Choczewie. Był organizowany Dzień Dziecka. Na ten 
dzień przygotowano wiele konkurencji i zabaw. W konkuren-
cjach brała udział także grupa norweska. Potem odbył się mecz 
pomiędzy grupą norweską a grupą dzieci polskich. Następnie 
udaliśmy sie na wspólny obiad do szkolnej stołówki. Po posiłku 
pojechaliśmy do Sasina, do posiadłości państwa Godulów. Tam 
wspólnie piekliśmy ciasteczka, a Norwegowie uczyli się lepić 
pierogi. W międzyczasie wszyscy graliśmy w 2 ognie. Pierogi 
i ciasteczka wyszły znakomicie. Wszyscy się zajadali. Wieczorem 
zebraliśmy się i zrobiliśmy ognisko. Do domów wróciliśmy ok. 
godz. 2200. Dzień w pełni się udał.  Widać było że Norwegowie 
byli zachwyceni.
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30 maja 2009

Wycieczka do skansenu w Klukach, ruchome wydmy w Łe-
bie.

31 maja 2009
Aleksandra Łasińska

O godz. 900 wyruszyliśmy spod szkoły do Białogóry na mini-
golfa. Wszyscy  świetnie się bawiliśmy. O 1600 udaliśmy się do 
ODK SW „Relaks” w Zwartowie, gdzie odbyło się  uroczyste po-
żegnanie. Można było jeszcze raz zobaczyć  prezentację filmu. 
Oglądaliśmy wystawę prac kółka plastycznego i przedstawienie 

teatralne w wykonaniu kółka teatralnego. Był słodki poczęstu-
nek, kawa i  herbata. O godz. 2000 odbyła się uroczysta kolacja    
w plenerze z  rodzicami, sponsorami i zaproszonymi gośćmi. Był 
to pełen atrakcji dzień.
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Gminna Biblioteka 
Publiczna

im. Stefana Żeromskiego 
w Choczewie

zaprasza 

na wystawę prac dzieci i młodzieży,
które powstały w trakcie realizacji 

projektu partnerskiego 

pt. „Tak widzę Choczewo! 
Tak widzę Sømna!

Prace można oglądać  codziennie 
w godzinach pracy  

biblioteki – w okresie wakacyjnym.

 
 
 

Kierownik GBP
 Beata  Żuk
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Na zaproszenie chóru męskiego Trælnes Mannskor przypa-
rafialna schola „Genezareth” gościła w Gminie Sømna w środko-
wej Norwegii. Był to efekt nabierającej rumieńców współpracy 
kulturalnej tej gminy z Gminą Choczewo.

Schola nasza, mimo że profilem swej działalności nie do 
końca wpisuje się w klasyczną definicję chóru, poproszona zo-
stała do wzięcia udziału w przeglądzie chórów,  który odbył się 
w m. Vik w Gminie Sømna w okresie 5 – 7 czerwca 2009 r.

Przygotowania nasze do udziału w tej imprezie, wsparte in-
formacjami wyniesionymi z bezpośrednich spotkań z  Wójtem 
Gminy Choczewo - Panem Jackiem Michałowskim i Panią Beatą 
Madej zajmującą się promocją Gminy Choczewo, trwały już od 
stycznia 2009 r.

Pierwszego czerwca po otrzymaniu ostatnich wskazówek na 
podróż, pożegnani przez Pana Wójta, jego zastępcę – Pana Ka-
zimierza Kowalewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Cho-
czewo – Pana Henryka Domarosa i Panią Beatę Madej ruszyliśmy 
23 – osobową grupą sprzed budynku Urzędu Gminy Choczewo 
w trudną, ale też i fascynującą wyprawę. 

Do dyspozycji mieliśmy wygodny autokar z 35 miejscami, 
więc w miarę swobodnie „połykaliśmy” kolejne kilometry trasy.

Przeprawa przez Bałtyk promem pasażerskim „Skandynavia” 
często  w sposób bardzo indywidualny przeżywana przez pasaże-
rów, tym razem nie dostarczyła negatywnych emocji. Choć chwi-
lami trochę powiewało, ominęły nas znaczące kołysania i zwią-
zane z tym niespodzianki.

Był za to czas, aby już na promie zaznaczyć obecność naszej 
grupy małym występem muzycznym oraz pokazem tanecznym 
wykonanym przez dwie najmłodsze uczestniczki wyjazdu – Mal-
winę Sarzyńską i Małgosię Grabowską. Tutaj też  nawiązaliśmy 
pierwsze kontakty z przemiłą Marianną Szewczyk-Stensland, 
która, jak się potem okazało, była dobrym duchem podczas na-
szego pobytu w norweskiej gminie. 

Niewątpliwą atrakcją przeprawy przez Bałtyk był zapierający 
wszystkim dech w piersiach zachód słońca.

W docelowym porcie promowym Nynäshamn zameldowali-
śmy się planowo, o godz. 13-tej następnego dnia.

Minąwszy raczej monotonną Szwecję, terenami górskimi 
wdarliśmy się do Norwegii. 

Mimo, że była to już pora nocna podziwialiśmy zapierają-
ce dech w piersiach widoki, wśród których przeplatały się na 
przemian bystre potoki, nie wiadomo skąd pojawiające się wo-
dospady i majestatycznie królujące nad wszystkim malownicze 
masywy górskie.

Nieznanym nikomu dotąd doświadczeniem było też bliskie 
spotkanie ze stadem łosi, które nie wypłoszone, spokojnie prze-
chadzało się wzdłuż szosy.

W norweskim Holm, nieco już drzemiący, przed czasem sta-
nęliśmy do 20-minutowej przeprawy promowej. 

Na zaproszenie chóru męskiego Trælnes Mannskor przypa-
afialna schola „Genezareth” gościła w Gminie Sømna w środko-
ej Norwegii. Był to efekt nabierającej rumieńców współpracy 

W docelowym porcie promowym Nynäshamn zameldowali-
śmy się planowo, o godz. 13-tej następnego dnia.

Minąwszy raczej monotonną Szwecję, terenami górskimi

Schola Genezareth gościła w Gminie Somna w Norwegii
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Dzięki niezwykle sprawnym kierowcom – p. Andrzejowi i Łu-
kaszowi szacowany czas podróży skróciliśmy o całe 5 godzin. 
Swym porannym pojawieniem się w Vik wprawiliśmy w niemałe 
zakłopotanie delegację członków chóru, która zamierzała nas uro-
czyście powitać dopiero około godz. 10-tej. 

Tymczasem schola nasza  przeprawiając się pierwszym pro-
mem, po kwadransie nawiedziła miejscowy motel nie próbując 
do założonego czasu powitania kogokolwiek niepokoić.

Szybko jednakże zostaliśmy rozpoznani i po niedługiej chwi-
li opieką swą otoczyli nas dwaj przedstawiciele chóru Trælnes 
Mannskor. Po kawie i ciastku oraz odśpiewaniu przez naszą gru-
pę kilku powitalnych piosenek, udaliśmy się do miejsc naszego 
zakwaterowania malowniczo położonych nad pobliską zatoką 
morską. 

Rozlokowaliśmy się w wygodnych i przestronnych domkach 
o konstrukcji, oczywiście drewnianej, najmowanych tu okreso-
wo przez amatorów wędkowania w bogatych w ryby norweskich 
fiordach. Części naszej grupy trafił się na ten kilkudniowy pobyt 
wiekowy,  121 – letni, drewniany dom.

I choć norwescy organizatorzy naszego pobytu wskazując 
na surowe warunki zakwaterowania w tej górskiej chacie wska-
zali nam na możliwość przeniesienia się do nowych domków, to 
jednak takie atrakcje jak ”koza” stanowiąca źródło ogrzewania 
czy wciąż trzeszczące elementy domu i niecodzienna akustyka 
w jego wnętrzu przeważyły i przy wyborze miejsca wypoczynku 
wybraliśmy dom „z duszą”.

Już pierwszego wieczoru delegacja chóru urządziła nad woda-
mi zatoki mały poczęstunek okraszony pyszną zupą z lubczyka.

Jakkolwiek program naszego pobytu przewidywał w tym dniu 
intensywny wypoczynek członków scholi po trudach podróży, to 
już pierwszej nocy odnotowaliśmy pierwsze śmiałe wejścia na 
dwa pobliskie szczyty górskie. 
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Ten rodzaj wypoczynku upowszechnił się zresztą w naszej 
grupie na tyle, że to nas pogodni Norwegowie zaczęli nazywać 
Wikingami.

Kolejny dzień ( środę ) rozpoczęliśmy poranną wizytą w miej-
scowej szkole, gdzie przed liczną grupą uczniów próbkę swego 
tanecznego talentu dały wspomniane już wcześniej Malwina i Mał-
gosia. Dobre wrażenie z występu Malwina pogłębiła odegraniem 
na pianinie melodii z filmu „ Miasteczko Twin Peaks”. Nie szczę-
dzono więc pochwał, były też pamiątkowe podarki wręczone na-
szym utalentowanym pociechom przez kierownika szkoły.

Miła atmosfera wyniesiona ze szkoły towarzyszyła nam przez 
kolejną godzinę, kiedy Pani Marianna Szewczyk oprowadziła nas 
po swym 120-letnim prywatnym domu z drewna, przeniesionym 
do Gminy Sømna z innej części Norwegii. 

Co ciekawe, poza instalacją elektrycznego ogrzewania i ma-
łych pracach cykliniarskich, wnętrze domu zachwyca zachowa-

niem swego pierwotnego wyglądu. Może tym atrakcyjniej pre-
zentowały się w jego wnętrzu wytwory niezwykle twórczych 
artystycznie jego mieszkańców - Cezarego i Marianny Szewczy-
ków. Wizytę gospodyni domu okrasiła małą przekąską, na którą 
złożył się pyszny norweski chleb posmarowany słonym masłem 
i obłożony owczym serem lub polany miodem o oryginalnym 
smaku.

Ponieważ pogoda mimo negatywnych internetowych pro-
gnoz, jakby na przekór dopisywała, resztę dnia wypełniły nam 
połowy ryb w norweskich fiordach. Przewiezieni prywatnymi 
samochodami członków chóru Trælnes Mannskor do pobliskiej 
przystani, wypłynęliśmy na błękitne wody kilkoma kutrami do-
wodzonymi również przez norweskich chórzystów.

Mimo braku wędkarskiego doświadczenia zdobycze połowu 
były naprawdę imponujące. Rozmiary łowionych dorszy przy-
prawiały nas o zawrót głowy. Królem dnia został Artur Garski 
wspierany w nęceniu ryb przez piszącego te słowa. Wyglądający 
na ok. 5 kg dorsz był atrakcyjnym dodatkiem do wykonanych 
w słonecznych warunkach pamiątkowych zdjęć.

W rekordowym zaciągu wspomniana para wyciągnęła na 
powierzchnię cztery dorsze, tylko jeden haczyk w tej próbie 
pozostał pusty. Po części wyprawy związanej z połowem ryb  
zakotwiczyliśmy przy jednej z licznych w tym rejonie wysepek 
i urządziliśmy krótki piknik. Członkowie chóru Trælnes Mann-
skor poczęstowali nas goframi z dżemem i śmietaną oraz napo-
jami. Ponieważ dopisywała aura, a zbocze góry było osłonięte od 
wiatru, z rozkoszą zwracaliśmy  swe twarze ku słońcu.

Dość powiedzieć, że masa złowionych ryb wypatroszonych 
z pomocą gościnnych chórzystów norweskich, wystarczyła do 
smacznego posiłku całej grupy i to niekoniecznie w jednym tylko 
dniu naszego pobytu.
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Tego dnia (czwartek) po południu odbyliśmy też pierwsze 
próby śpiewu w kościele z udziałem akustyka, który zadbał o to 
by nasze brzmienie i ilość sprzętu niezbędnego do występów 
dały najkorzystniejszy, końcowy efekt.

Następnego dnia (05.06.2009r.) w asyście zastępcy wójta Gmi-
ny Sømna oraz osób odpowiedzialnych w miejscowej gminie 
za kulturę i pomoc społeczną odwiedziliśmy perłę tych okolic – 
„Kapelusz Trolla”  -  górę z naturalnie wykształconym otworem 
„na przestrzał”.

Miejsce to stanowiące atrakcję turystyczną znaną w całym 
świecie, wymaga około półgodzinnego wejścia na szczyt, ale za-
dyszanym wskutek wysiłku związanego ze wspinaczką turystom 
ukazuje się w nagrodę cudowny widok – panorama fiordów 
i schowane we wszechobecnej zieleni bordowe domki, które 
z tej perspektywy wyglądają jak pudełka od  zapałek.

kształcie łodzi pobraliśmy smaczny barszcz z kawałkami mięsa 
z łosia okraszony gęstą śmietaną. Apetyt pobudziły dodatkowo 
ciepłe jeszcze i chrupiące bułki. 

Kolejną godzinę zajęło nam zwiedzanie największego w tej 
okolicy miasteczka Brønnøysund, gdzie można było dokonać pa-
miątkowych zakupów. Niestety do szaleństw na tym polu znie-
chęcały niekorzystne relacje cen w placówkach norweskich w sto-
sunku do siły nabywczej naszej polskiej waluty.

Kulinarną perełką tego dnia stał się za to obiad spożyty w re-
stauracji przy przystani promowej w Vennesund, gdzie w towa-
rzystwie Wójta Gminy Sømna pana Edmunda Dahle zajadaliśmy 
się łososiem podanym z krewetkami i parzonymi brokułami.

Pan Wójt życzył nam miłego pobytu i udanych występów 
podczas przeglądu chórów. Wszyscy członkowie scholi „Geneza-
reth” otrzymali po obiedzie medale uczestnika przeglądu, które 
zdobiły nasze piersi do 7 czerwca. Medale te nosili również nor-
wescy śpiewacy - chórzyści, uczestnicy przeglądu.

Piszący te słowa podziękował Panu Wójtowi za pierwsze 
wrażenia i wysiłek włożony przez mieszkańców Gminy Sømna 
w organizację naszego pobytu.

Miłym akcentem końca dnia stała się wizyta w barze motelu 
w Vik, gdzie tradycyjnie przed występami w dniu następnym przy 
lampce wina lub szklance piwa spotykają się wszyscy uczestnicy 
przeglądu chórów. Schola zaznaczyła znacząco swój pobyt na 
tym spotkaniu śpiewając spoglądającym z zainteresowaniem Nor-
wegom nasze popularne pieśni biesiadne począwszy od „Sto lat” 
a na chóralnych „Sokołach” kończąc. Do śpiewu przygrywał na 
pianinie Mateusz Radziejewski. Wśród gości znalazły się nawet  
grupy domagające się bisów.

Mając jednakże w perspektywie sobotni występ w miejscowym 
kościele nie wypełniliśmy próśb rozochoconych biesiadników.

Sobota będąca pierwszym oficjalnym dniem przeglądu chó-
rów rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem Wójta Gmi-
ny Sømna, który wyposażony w insygnia władzy przywitał wszy-
stkie 14 chórów biorących udział w przeglądzie oraz scholę „Gene-

W trakcie dojazdu do majestatycznej góry Zastępca Wójta 
przybliżył nam charakterystykę Gminy Sømna, jej gospodarkę, 
inwestycje, osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i związanego 
z nim przetwórstwa.

Po wysiłku włożonym w okiełznanie „Kapelusza Trolla” posi-
liliśmy się w pobliskiej restauracji, gdzie z pomysłowego baru w 
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zareth”. Otwarcie dokonane w okazałej Sømnahallen poprzedzi-
ło późniejszy pochód uczestników ulicami Vik. Na trasie prze-
marszu wręczono pamiątkowe medale byłym członkom chóru, 
którzy resztę swego życia spędzają w miejscowym domu opieki. 

Pochód zakończył się w kościele, który był miejscem oficjal-
nych występów chórów podczas przeglądu.

Swój występ wypełniliśmy zgodnie z wcześniej opracowa-
nym przez organizatora programem dwiema pieśniami o tema-
tyce religijnej. Ponieważ bariera językowa sprawiała, że niewielu 
mieszkańców Vik i okolic rozumiało słowa naszych pieśni, przy 
wyborze tytułów kierowaliśmy się zasadą, aby brzmienie tych 
pieśni było rytmiczne i przeplatane chóralnym śpiewem refre-
nów. W ten sposób, mimo swoistej odrębności, wkomponowali-
śmy się w charakter przeglądu.

Występy nasze nagrodzono gromkimi brawami które, jak 
myślę, nie wynikały li tylko z radosnego na ogół usposobienia 
Norwegów oraz ich wrodzonej i naturalnej grzeczności.

Sobotni wieczór wypełniła biesiada zorganizowana dla wszy-
stkich chórów w opisywanej już Sømnahallen. Wszyscy śpiewacy 
ugoszczeni zostali obiadem i deserem. Przez około 2 godziny 
trwały występy poszczególnych chórów, które już „na luzie” za-
bawiały wszystkich zgromadzonych dowcipami, drobnymi wy-
stępami. Część naszej grupy dała na pobliskiej scenie krótki wy-
stęp wykonując piosenkę zespołu SDM i pieśni biesiadne. Daniel 
Mrulewicz ku uciesze zgromadzonych na hali próbował nauczyć 
publiczność norweską „tradycyjnego” zdania z naszego ojczy-
stego języka: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” 

Na koniec biesiady rozśpiewani Norwegowie, ale też i człon-
kowie naszej scholi ruszyli do tańca. Pamiątką z biesiady była 
latarnia morska, symbol tych okolic, z wypaloną w podstawie 
nazwą scholi, wykonana przez lokalną artystkę.

Niedzielę, 7 czerwca 2009 r. rozpoczęliśmy udziałem we 
mszy świętej obrządku protestanckiego w miejscowym koście-
le. Podczas mszy udzielono sakramentu chrztu. Zwracały uwagę 
regionalne stroje członków rodziny chrzczonego dziecka, nieco 
odmienny od katolickiego rytuał przyjęty w obrządku oraz kaza-
nie udzielone z  okazałej ambony. W trakcie mszy schola nasza 
zaśpiewała dwie pieśni o tematyce zmartwychwstania. 

Niedzielne popołudnie drugiego dnia przeglądu to galowy 
występ chórów we wspomnianej wcześniej Sømnahallen. Ponie-
waż przegląd odbywał się bez klasyfikowania poszczególnych 
chórów, występy są wcześniej programowane przez organiza-
torów. „Genezareth” wystąpił ponownie z dwiema pieśniami 
o tematyce religijnej jako piąta grupa dnia. Członkowie scholi 
zaprezentowali się podczas występu w żółtych koszulkach z logo 
Gminy Choczewo.
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Rytmiczność wykonania tych pieśni pozostawiła w licznie 
zgromadzonej publiczności złożonej z mieszkańców Vik i okolic 
niezapomniane wrażenie. 

Po części artystycznej odbyło się końcowe spotkanie naszej 
scholi z wszystkimi członkami chóru Trælnes Mannskor. Spotka-
nie to zaszczycili swą obecnością Wójt i Zastępca Wójta Gmi-
ny Sømna, wszyscy lokalni samorządowcy umilający nam pobyt 
w tej gminie oraz Marianna i Cezary Szewczykowie. Pan Wójt 
podziękował za to, że mimo znaczącej odległości naszych gmin 
przyjęliśmy zaproszenie i wzięliśmy udział w przeglądzie chórów 
wyrażając jednocześnie przekonanie, że to dopiero początek 
współpracy. Wszyscy członkowie scholi „Genezareth” otrzymali 
na gorąco wywołane zdjęcie z pobytu w Gminie Sømna oraz pa-
miątkowe gadżety. Schola otrzymała też pamiątkowe proporce.

Dziękując wszystkim organizatorom, samorządowcom i człon-
kom chóru męskiego Trælnes Mannskor za wspaniały pobyt 
w Norwegii wręczyliśmy wszystkim tym osobom okolicznościo-
we gadżety Gminy Choczewo zapraszając  chór męski  na wrze-
śniowe nagrania płytowe.

 Osobne podziękowanie piszący te słowa oraz Daniel Mrule-
wicz złożyli Państwu Mariannie     i Cezaremu Szewczykom wrę-
czając ufundowanego ze środków scholi pamiątkowego anioła.

Występ nasz zachęcił dziennikarza lokalnej gazety do prze-
prowadzenia wywiadu z członkami naszej scholi. Mimo późnej 
pory przybył on do opisywanego wcześniej „domu z duszą”. 
Pytania dotyczyły naszych wrażeń i obserwacji poczynionych 
w Norwegii oraz organizacji i zaplecza finansowego chórów 
w Polsce. Po około półgodzinnym wywiadzie wykonano pamiąt-
kowe zdjęcia. Część z nich mogliśmy obejrzeć w miejscowej pra-
sie już w następnym dniu. Tłumaczem podczas wywiadu, jak też 
w większości naszych publicznych spotkań, był mąż Pani Marian-
ny – Cezary Szewczyk.

Po pełnej wrażeń niedzieli pozostała tylko „zielona noc” 
tradycyjnie obchodzona przez młodszą część scholi. Harcom 
sprzyjały jasne w tym okresie noce, które podczas całego pobytu 
nieco rozregulowały nasze wewnętrzne zegary biologiczne.

Ostatni w Gminie Sømna ranek obudził nas długimi i moc-
nymi jak na ten klimat promieniami słońca. Była więc okazja do 
opalania i skonsumowania śniadania na tarasach pod gołym nie-
bem.

I jeśli nawet po dwóch godzinach temperatura spadła nagle 
o 7 stopni i spadł deszcz, to po kolejnych 30 minutach wracało 
słońce. Bo jak powiadali nam miejscowi Skandynawowie, pogoda 
tutaj zmienić się może nawet trzy razy w ciągu jednego dnia.

Nauczeni doświadczeniem wyjazdu do Gminy Sømna, na 
powrót zarezerwowaliśmy sobie już nie dwadzieścia, ale 15 go-
dzin planując dojazd do Sztokholmu ok. godz. 9.00 we wtorek            
9 czerwca 2009 r. 

W drogę powrotną udaliśmy się ok. 16.00 w poniedziałek. 
Ku naszemu zaskoczeniu w Vennesund żegnało nas kilku człon-
ków chóru męskiego wręczając nam ozdobne, wyłowione z dna 
morskiego na głębokości około 15 metrów ozdobne muszle, 
małe flagi Norwegii i owczy ser.

Zaskakująco miłą niespodziankę zafundowała nam także 
Pani Marianna Szewczyk pokazując tuż przed odprawą promo-
wą czterem osobom z naszej scholi niecodzienną, jak na okolice 
Vennesund, plażę. Malowniczo położona, przypominała nieco 
nasze nadbałtyckie tereny. Pani Marianna nazywa ją nawet „małą 
Słajszewką”. Tyle, że temperatura wody nawet po okresie kil-
ku słonecznych dni nie przekracza tutaj zazwyczaj 15-16 stopni 
Celsjusza.

Zwiedzanie stolicy Szwecji po planowym przybyciu do tego 
miasta zajęło nam blisko sześć godzin. Parkując przy starej czę-
ści miasta mieliśmy wystarczająco czasu, by podziwiać zabytki 
i uroki Sztokholmu.

Dojazd do Nynäshamn i wejście na prom obyło się bez nie-
spodzianek. Tak samo o dreszcze nie przyprawiła nas przeprawa 
promem „Skandynawia”. Wyjątkowo spokojne morze sprawiło, 
że z rozkoszą udaliśmy się do kabin, by po trudach podróży za-
snąć kamiennym snem.

Miłym akcentem zakończonej w Choczewie wyprawy do 
Norwegii było powitanie całej naszej grupy przez Pana Wójta - 
Jacka Michałowskiego, Zastępcę Wójta –Pana Kazimierza Kowa-
lewskiego oraz  Panią Beatę Madej. 

Te kilka dni w zgodnej opinii wszystkich bez wyjątku człon-
ków scholi „Genezareth” to niezapomniany okres w ich życiu. 
Uroki Norwegii roztaczane przez tamtejszą naturę jakby od nie-
chcenia sprawiły, że nie ma wśród nas osoby, która nie pragnę-
łaby tam powrócić. 

Miejmy nadzieję, że nawiązane kontakty stworzą choćby dla 
części z nas taką możliwość w przyszłości.

Mniej poinformowanym dodajemy, że we wrześniu 2009r. 
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schola „Genezareth” i chór męski Trælnes Mannskor planują na-
granie płyt, na który złożą się albumy z własnymi wykonaniami 
oraz dwie pieśni zaprezentowane wspólnie. 

Podczas prób występów w Gminie Sømna podjęliśmy wspól-
nie z Panią Marianną Szewczyk – dyrygentem zaproszonego chó-
ru, decyzję odnośnie wyboru jednej z pieśni, która nagrana zo-
stanie we wspólnym wykonaniu. Jest to piosenka z filmu „Prawo 
i pięść” zaaranżowana na chór przez Panią Mariannę.

Wspólne wykonanie tego utworu miało miejsce już podczas 
występu galowego w Sømnahallen 7 czerwca br. Zaintereso-
wanych zapraszamy do wysłuchania nieprofesjonalnego zapisu 
tego wykonania u piszącego ten artykuł.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Gminy Choczewo, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyłożyli się do sfinalizowania nasze-
go wyjazdu do Norwegii, w tym przewijającym się nieustannie 
w tym tekście Panu Wójtowi – Jackowi Michałowskiemu i Pani 
Beacie Madej za przychylny klimat, cenne rady i nieocenioną po-
moc w przygotowaniach do wyjazdu.

Osobne podziękowania składamy właścicielom firmy za 
sprawne i przede wszystkim bezpieczne przewiezienie nas po 
trudnym terenie Skandynawii oraz osobom z terenu naszej pa-
rafii, które datkiem do puszki w końcu maja br. wsparły nasz 
wyjazd finansowo.

Ponawiamy też pozdrowienia i podziękowania dla wszyst-
kich osób z gościnnej Norwegii zaangażowanych w organizację 
naszego pobytu w Gminie Sømna.
     Zbigniew Sarzyński

1 czerwca 2009 roku ok. godz. 1000 przed budynkiem 
Urzędu Gminy Choczewo ustawił się autobus do poboru 

krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Gdańsku. Nie zawiedli również chętni do oddania krwi – łącz-
nie zgłosiło się 41 osób, w tym licznie: strażacy, radni i sołtysi 
z naszej gminy. Po wypełnieniu stosownej ankiety, każdy ocze-
kiwał na swoją kolejkę, by w pierwszej kolejności poddać się 
badaniom lekarskim. Sprawdzano tętno, niektórym wagę ciała, 
a innym nawet zawartość alkoholu we krwi. Dopiero po przej-
ściu takiej weryfikacji, można było oddać krew. W związku z tym, 
że krew musi być w odpowiednim czasie dostarczona do Cen-
trum Krwiodawstwa, obsługa medyczna zadecydowała o pobra-
niu krwi w sumie od 33 osób. Zaskoczeni liczbą chętnych i za-
dowoleni z tak dobrze zorganizowanej akcji lekarze przyznali, 
iż chętnie przyjadą do Choczewa po raz kolejny. Pomysłodawcą 
akcji i osobą, która zachęciła mieszkańców – „krewniaków” do 
wzięcia w niej udziału, jest radny Rady Gminy Choczewo pan 
Andrzej Małkowski, któremu należą się słowa uznania za tak 
wspaniałą inicjatywę. 

dowoleni z tak dobrze zorganizowanej ak
iż chętnie przyjadą do Choczewa po raz k
akcji i osobą, która zachęciła mieszkańców
wzięcia w niej udziału, jest radny Rady G
Andrzej Małkowski, któremu należą się s

i ł i i j t

czerwca 2009 roku ok. godz. 1000 przed budynkiem 
Urzędu Gminy Choczewo ustawił się autobus do poboru 

KREW-niacy w Choczewie



Wieści Choczewskies. 22 Nr 6 (112)  CZERWIEC  2009

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 14 sierpnia 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo

odbędzie się drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie urzędu do dnia 10 sierpnia 2009 roku zaświadczenia o zameldowaniu oraz wpłacenie wadium  na  
konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  w banku  KBS  Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 również do dnia 10 sierpnia 2009 
roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo. 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
ogłasza, że dnia 14 sierpnia 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo

odbędzie się drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

Ogłoszenia...ogłoszenia...ogłoszenia...

WÓJT GMINY CHOCZEWO
ogłasza, że dnia 14 sierpnia 2009 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się trzeci publiczny 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości wraz z udziałem w prawie do nieruchomości stano-
wiącej drogę wewnętrzną:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 
2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2009 roku. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo. 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 wa-
dium 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.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Choczewo z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.  

Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo ogłasza co następuje:                                                         
I. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo przeznaczone zostały do sprzedaży niżej opisane lokale mieszkalne: 

II.  Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej ustawy, 
w terminie do dnia 31 lipca 2009 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za 
cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
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STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2009/2010
W terminie od dnia  01 do 15 września 2009r. należy składać w GZO Choczewo wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Druki wniosków o przyznanie szkolnego stypendium są dostępne tylko w Gminnym Zespole Oświaty w Choczewie przy ul. Ku-
socińskiego 5 (budynek starej szkoły). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień 2009r., 
w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o pobieraniu lub nie pobieraniu 
zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium mogą otrzymać uczniowie będący mieszkańcami Gminy Choczewo, uczący się w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz słuchacze kolegium nauczycielskiego i kolegium pracowników służb społecznych 
do czasu ukończenia 24 roku życia.

Dane według stanu prawnego:
Kryterium dochodowe netto na 1 członka rodziny wynosi 351,- zł
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi  207,- zł
Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 52 zł do 128,- zł

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Choczewo z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. 2004 nr 261, poz. 

2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:
I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:
 

II.  Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej ustawy, 
w terminie do dnia 3 sierpnia 2009 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za 
cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

„WYPRAWKA SZKOLNA 
2009/2010”

Informacja o dofinansowaniu zaku-
pu podręczników szkolnych dla uczniów 
szkół dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Choczewo, rozpoczynających 
naukę w roku szkolnym 2009/2010 w kla-
sach I, II i III szkoły podstawowej oraz 
w klasie I gimnazjum.

W okresie od dnia 1 września do dnia 
30 września 2009r. należy składać wnioski 
o dofinansowanie zakupu podręczników 
szkolnych do Dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkol-
nym 2009/2010. Pomoc będzie udzielona 
na wniosek rodziców ucznia, prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych, a tak-
że nauczyciela, pracownika socjalnego 
lub innej osoby, za zgodą rodziców (opie-
kunów prawnych). Druki wniosków będą 
dostępne w szkołach od początku roku 
szkolnego.

Dofinansowanie dotyczy tylko ucz-
niów rozpoczynających naukę w roku szkol-
nym 2009/2010 w klasach I, II i III szkoły 
podstawowej oraz w klasie I gimnazjum.

1/ Pomoc w formie dofinansowania za-
kupu podręczników przysługuje uczniom 
pochodzącym z rodzin spełniających kry-

terium dochodowe w wysokości 351,- zł 
netto na osobę w rodzinie.

2/ W szczególnych przypadkach (okre-
ślonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej) pomoc 
może być udzielona uczniom, w których 
dochód na osobę w rodzinie przekracza 
kryterium dochodowe.

Liczba tych uczniów nie może prze-
kroczyć 10% ogólnej liczby uczniów, któ-
rzy zostali zakwalifikowani do otrzymania 
pomocy. O liczbie uczniów zakwalifiko-
wanych do pomocy ww. trybie decyduje 
Wójt Gminy po otrzymaniu listy uczniów 
uprawnionych do otrzymania pomocy.

3/ Do wniosku należy dołączyć za-
świadczenie o wysokości dochodów za 
miesiąc sierpień, a jeśli rodzina korzysta 
ze świadczeń z opieki społecznej w for-
mie stałego lub okresowego zasiłku – za-
świadczenie z GOPS o korzystaniu z ww. 
świadczeń.

W uzasadnionych przypadkach za-
miast zaświadczenia o wysokości docho-
dów może być dołączone oświadczenie 
o wysokości dochodów.

W przypadku uczniów u których do-
chód na osobę w rodzinie przekracza kry-
terium dochodowe 351,- do wniosku musi 
być dołączone uzasadnienie o przyznanie 

pomocy.
4/ Dofinansowanie zakupu podręczni-

ków wynosić będzie:
– dla uczniów klas I szkoły podstawo-

wej – do kwoty 150,- zł
– dla uczniów klas II szkoły podsta-

wowej – do kwoty  150,- zł
–  dla uczniów klas III szkoły podsta-

wowej – do kwoty 170,- zł
– dla uczniów klas I Gimnazjum 

– do kwoty 280,- zł
5/ Na podstawie decyzji Dyrektora 

szkoły koszty zakupu podręczników do ww. 
wysokości zostaną zwrócone po otrzyma-
niu środków z Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku, na podstawie przedłożonych 
dowodów zakupu to jest: faktur lub ra-
chunków wystawionych na rodzica (opie-
kuna) lub ucznia. W przypadku zakupu dla 
grupy uczniów koszty zakupu podręczni-
ków będą zwracane rodzicom po przed-
łożenia potwierdzenia zakupu stanowią-
cego załącznik do niniejszej informacji.
Powyższa informacja została opracowana 
na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowe – w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręcz-
ników (Dz. U. Nr 76, poz. 642 z dnia 27 
kwietnia 2009r.
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15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Kartony, worki i torebki papierowe – niezanieczyszczone olejami 
i tłuszczami

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Butelki PET, worki foliowe, opakowania po środkach 
spożywczych i chemii gospodarczej

15 01 03 Opakowania z drewna Skrzynki, palety

15 01 04 Opakowania z metali Puszki metalowe i aluminiowe

15 01 07 Opakowania ze szkła Butelki białe i kolorowe, słoiki

16 01 03 Zużyte opony Opony samochodowe, rowerowe

20 01 01 Papier i tektura Gazety, zeszyty, książki

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć

Świetlówki liniowe i „Kompaktowe”, termometry rtęciowe

20 01 23 Urządzenia zawierające freony Lodówki, chłodziarki, zamrażarki klimatyzatory – wyłącznie 
jako urządzenia kompletne, nie zdemontowane i zawierające 
wszystkie podstawowe elementy (z wyjątkiem lad chłodniczych 
i urządzeń przemysłowych podobnego typu)

20 01 33 Baterie  i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie 
i akumulatory zawierające te baterie

Akumulatory i baterie ołowiowe i żelowe (np. z samochodów 
osobowych, motocykli, UPS)

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki

Monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne zawierające 
lampy kineskopowe – wyłącznie jako urządzenia kompletne, nie 
zdemontowane i zawierające wszystkie podstawowe elementy

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w  20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35

Sprzęt RTV i AGD stosowany w gospodarstwach domowych, 
komputery osobiste z wyłączeniem kineskopowych monitorów 
komputerowych

20 01 39 Tworzywa sztuczne Krzesła plastikowe, stoły

20 01 40 Metale Złom metali żelaznych i nieżelaznych , kolorowych

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji Gałęzie, liście, trawa – niezanieczyszczone frakcjami innych 
odpadów

INFORMACJA dla przedsiębiorców
Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o. o  w Czarnówku zawiadamia, iż przyjmuje nieodpłatnie od firm i in-

stytucji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Sprzęt musi być kompletny. 
 Potwierdzeniem odbioru ZSEE jest Karta Przekazania Odpadów (KPO), którą powinien wystawić wytwórca odpadu, a jeżeli jest 

to niemożliwe Karta wystawiona zostanie przez nasz zakład. 
Informacje niezbędne do wystawienia KPO:
- Nazwa i adres przedsiębiorstwa/instytucji, który przekazuje odpad,
- Numer NIP, REGON,
- Numer telefonu.
Wzór Karty Przekazania Odpadów opublikowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 luty 2009r. Dz. U. Nr 30, poz. 213 

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o. o 
w Czarnówku zawiadamia, iż mieszkańcy regionu obsługiwanego 
przez nasz zakład mogą dostarczać nieodpłatnie odpady wyszcze-
gólnione w Tabeli nr 1, pochodzących z gospodarstw domowych. 
Region obsługiwany przez PS i PO Sp. z o.o. w Czarnówku obej-
muje Miasto Lębork i Łeba oraz Gminy Cewice, Choczewo, Linia, 
Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.

Odpady przyjmowane są w godzinach:
Poniedziałek – sobota od 700 do 1500

Należy pamiętać, iż odpady będą przyjmowane odpłatnie, je-
żeli ich charakter i ilość wskazują na to, że pochodzą z innego źró-
dła niż gospodarstwo domowe. Warunkiem nieodpłatnego przy-

jęcia jest posegregowanie przez dostawcę odpadów na  niżej 
wymienione frakcje:
odpady surowcowe – papier, plastik, szkło opakowaniowe (bez 
szkła płaskiego, ceramiki, fajansów), złom metali, drewno, opo-
ny,
odpady zielone – gałęzie, trawa, krzewy
odpady niebezpieczne – baterie, świetlówki, sprzęt AGD i RTV

Przed wjazdem na teren składowiska należy zgłosić się 
u operatora wagi celem poinformowania o rodzaju dostarczane-
go odpadu i dalszej instrukcji postępowania z  odpadami.

Bez zezwolenia pracownika LPSO (Lokalny Punkt Segregacji 
Odpadów) nie wolno wyładowywać odpadów.

I N F O R M A C J A   dla mieszkańców

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie przez PS i PO Sp. z  o. o w Czarnówku od osób fizycznych (Dostawców indy-
widualnych). Kody i rodzaje odpadów są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września  2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 
1206):
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APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
Apelujemy do mieszkańców oraz wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących 

się na terenie naszej gminy o ponumerowanie swoich posesji, domostw, mieszkań. 
Obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym 
oraz utrzymywania jej w należytym stanie przez właścicieli nieruchomości wynika 
z ustawy z dnia 17.05.1989r. – Prawo kartograficzne i geodezyjne (t.j. z 2005r. Dz. U. 
Nr 240, poz. 2027) Szczegółowe zasady numeracji posesji reguluje Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z 28.10.2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. 
Ale w praktyce każdy z nas zna numer swojego domu czy lokalu mieszkalnego – mamy 
go zapisany w dowodzie osobistym. Powinniśmy więc zadbać o to, by łatwo było do nas 
trafić – nie tylko listonoszowi, czy firmie kurierskiej. Jak jest to ważna kwestia uświa-
damiamy sobie dopiero w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia - by karetka czy straż 
pożarna  nie musiały jeździć  po okolicy i szukać naszej posesji. Niedopełnienie tego 
obowiązku może również skutkować konsekwencjami w postaci kary finansowej. 

Metale  i tworzywa sztuczne 
– pojemnik żółty

Wrzucamy:
Puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),• 
Puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po • 
szamponach, płynach),
Plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, • 
margarynach),
Folie i torebki z tworzyw sztucznych, • 
Czyste kanistry plastikowe,• 
Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka).• 

Nie można wrzucać:
Opakowań po medykamentach,• 
Opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek • 
i pojemników po farbach i lakierach,
Opa• kowań po nawozach, środkach chwasto i owadobójczych,
Opakowaniach po aerozolach,• 
Zderzaków samochodowych,• 
Styropianu.• 

Szkło – pojemniki zielone
Wrzucamy:

Butelki szklane,• 
Słoiki.• 

Nie można wrzucać:
Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła • 
zbrojonego, luster),
Szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń • 
żaroodpornych,
Ceramiki (fajans, porcelana, naczynia • 
typu arco, doniczki, miski, talerze),
Żarówek, świetlówek, kineskopów,• 
Szklanych opakowań • 
farmaceutycznych i chemicznych z 
jakąkolwiek pozostałością zawartości.

  

W dniu  24 maja 2009r., rozegrano na obiek-
tach sportowych Ludowego Klubu Sporto-

wego „ORZEŁ” w Choczewie Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze OSP, w których wzięło udział 7 drużyn 
pożarniczych, w tym: 3  MDP (łącznie 59 zawodni-
ków). 

Zawody oceniała Komisję Sędziowska, którą po-
wołał: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Wejherowie st.kpt. Andrzej PAPKE w składzie: Przewodniczący st.kpt. Stani-
sław BARANOWSKI oraz członkowie: st.kpt. Leszek WITBRODT; st.kpt. Jan DOMSKI; asp. 
Roman WOJTASIŃSKI.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
• ćwiczenie musztry grupa „A”
• sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
• ćwiczenie bojowe,

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW przedstawiała się następująco:

W GRUPIE „MDP”  MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE 
I miejsce MDP w Sasinie –  łączny czas 1 min 45,1 sek.
II miejsce MDP w Choczewie – łączny czas 1 min 50,0 sek.
III miejsce MDP w Kopalinie – łączny czas 1 min 58,6 sek.

W GRUPIE „A” OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (SENIORZY)
I miejsce OSP RP w Choczewie – łączny czas  1min 55,0 sek.
II miejsce OSP RP w Słajszewie – łączny czas 2 min 05,5 sek.
III miejsce OSP RP w Sasinie – łączny czas 2 min 11,8 sek.
IV miejsce OSP RP w Kopalinie – łączny czas  2 min 12,4 sek.

Nagrody fundowali:
w konkurencji: ćwiczenie bojowe 

i sztafeta pożarnicza 7x50
- za I miejsce w grupie „A” -  Puchar, 

Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP,

- za I miejsce w grupie „MDP” – Pu-
char, Komendant Gminny Związku OSP 
RP

- Książki - szkic socjologiczno-mono-
graficzny p.t. „Ochotnicze Straże Pożarne 
województwa pomorskiego na przełomie 
tysiącleci”, dyplomy, Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP, 

- nagrody rzeczowe, (węże pożar-
nicze W-75-20ŁA) o wartości 3 445,- zł,  
Wójt Gminy Choczewo, ze środków samo-
rządowych.

Zabezpieczenie logistyczne zawodów: 
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Chocze-
wie. 

Zabezpieczenie kwatermistrzowskie 
zawodów: Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawodami kierował: Komendant Gmin-
ny OSP dh Władysław Skrzypkowski.

Za wspieranie drużyn, kibicowanie 
w dniu zawodów i tworzenie sportowej 
atmosfery wszystkim sympatykom pożar-
nictwa  DZIĘKUJEMY. 

Krzysztof Cudnik

dniu  24 maja 2009r., rozegrano na obiek-
tach sportowych Ludowego Klubu Sporto-

ego „ORZEŁ” w Choczewie Gminne Zawody Sporto-

Nagrody fundowali:
w konkurencji: ćwiczenie bojowe

i sztafeta pożarnicza 7x50
- za I miejsce w grupie „A” -  Puchar,

Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP
RP,

- za I miejsce w grupie „MDP” – Pu-
h K d t G i Z i k OSP

Strażacy informują
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Organizowany corocznie konkurs w regionie Pomorza od-
był się 24 maja b.r. koło Katedry Oliwskiej. Na konkurs 

zakwalifikowano 93 potrawy tradycyjne w tym; z Gminy Chocze-
wo – 19 potraw, czyli  20,43 % z całego Woj. Pomorskiego.

Dzięki pomocy Wójta Jacka Michałowskiego, który sfinanso-
wał transport mogłyśmy uczestniczyć w tym konkursie, a także 
prezentować różne potrawy na stoiskach kiermaszowych.

Uczestniczkami konkursu były Panie - 
1. Mirosława Gawryszewska-Górczyńska z potrawami:

Śledź bałtycki „po rybacku”,
Chrzan z borówkami,
Nalewka „Dziadka Stefana”- zgłoszona do nominacji do Perły,

2. Genowefa Kramek z potrawami z potrawami:
Sasińska wędzonka z boczku,
Pychotki sasińskie-chruściki,
Wino z mniszka: ”nadmorska rosa poranna”
Pomorskie pierogi ”szlachcice”,

3. Katarzyna Zacharewicz z potrawami:
Pasztet z pomuchla /dorsza/,
Jagoda i jej przetwory,
Lipniak Choczewski,

4. Halina Łuc z potrawami:
Szczupak po kaszubsku /z jarzynami/,
Żurawina,
Zapalanka Babci Jadwigi,
Domowe Wino z Żurawin – zgłoszona do nominacji do Perły,
Świnio Szpyra bez gnotu – zgłoszona do nominacji do Perły,

5. Krystyna Stefańska:  
Marchwiowy "peperkuch" /piernik marchwiowy/,

6. Lucyna Bieszk:
Wino z nadmorskich winogron,

7. Anna Szafoni:
Paszteciki,
Wino z pomorskiej dzikiej róży – zgłoszone do nominacji do Perły.

W wyniku oceny Komisji Konkursowej otrzymałyśmy nagro-
dy, za niektóre kategorie;
I miejsce – Mirosława Górczyńska-Gawryszewska za śledzia „po rybacku”
II miejsce – Genowefa Kramek za pomorskie pierogi „szlachcice”
Wyróżnienie – Katarzyna Zacharewicz za „Lipniak Choczewski”,
III miejsce – Halina Łuc- za szczupaka po kaszubsku /w jarzynach/,
I miejsce – Krystynie Stefańskiej za Marchwiowy „peperkuch".

Cenne nagrody sponsorowane były przez Urząd Marszałkowski i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - organizatorów tego 
konkursu. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia ponieważ przygotowano mnóstwo smacznych i oryginalnych 
potraw tradycyjnych.

Wszystkie uczestniczki były zadowolone z tych osiągnięć. Jeszcze raz okazało się, że możliwość zaprezentowania się w konkur-
sie kulinarnym sprzyja nie tylko promocji Gminy Choczewo co było najważniejszym naszym zadaniem, ale równocześnie wpłynęło 
na promocję kwater agroturystycznych i kwater wiejskich zrzeszonych w Choczewskim Stowarzyszeniu Turystycznym /promowanie 
nowego folderu CST oraz gminnych materiałów "Choczewskie smaki”, itp.

                                                                       Doradca PODR Gdańsk - Genowefa Błahuszewska 

rganizowany corocznie konkurs w regionie Pomorza od-
był się 24 maja b.r. koło Katedry Oliwskiej. Na konkurs

zakwalifikowano 93 potrawy tradycyjne w tym; z Gminy Chocze-
wo – 19 potraw, czyli  20,43 % z całego Woj. Pomorskiego.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – smaki regionów 2009
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W dniu 06-06-2009 roku został 
zrealizowany wyjazd szkolenio-

wy, którego uczestnikami byli mieszkańcy 
Gminy Choczewo. Corocznie wyjeżdża 
około 50 osób zainteresowanych atrakcja-
mi i wystawami targów. Niektórzy przy-
równują je do targów „Pol-agra”. W roku 
bieżącym prezentowano wyjątkowo dużo 
ciągników i maszyn znanych firm euro-
pejskich: New Holland,  Casse, John Deer 
itp. Jak co roku wyjazd jest sponsorowany 
przez Wójta Gminy Jacka Michałowskiego 

i Dyrektora Zespołu Szkół w Choczewie 
Andrzeja Sobonia.

Symboliczną opłatę ponieśli uczestni-
cy wyjazdu. Muszę przyznać, że jest bar-
dzo dużo chętnych na wyjazdy na targi do 
Lubania, ponieważ każdy może zwiedzić 
wystawę zgodnie ze swoimi zaintereso-
waniami oraz dokonać zakupów. Oczywi-
ście najwięcej jest kupowanych kwiatów 
i krzewów ozdobnych oraz owocowych - 
pełne bagażniki i miejsca zapełnione sa-
dzonkami. Na targach odbywały się rów-

nież pokazy i konkursy konne, tym razem 
wybierano mistera rasy sztumskiej. Moż-
na było obejrzeć maszyny do zbioru i spo-
rządzania sianokiszonki z zastosowaniem 
worków wielokrotnego użycia zamiast dro-
giej folii. Po godzinie czternastej wyje-
chaliśmy z targowego parkingu szczę-
śliwi i zadowoleni z udanych zakupów. 
W imieniu uczestników dziękuję Wójtowi 
panu Jackowo Michałowskiemu oraz Panu 
Andrzejowi Soboń za udany wyjazd szko-
leniowy.

Doradca  PODR Gdańsk- Genowefa Błahuszewska

19 czerwca gościliśmy w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko-Pomorskiej w Wejherowie na konfe-
rencji podsumowującej projekt pt. „Pora 
na plince – połączenie Kuchni Regional-
nej z Przedsiębiorczością szansą na akty-
wizację zawodową na obszarze powiatu 
wejherowskiego”. Projekt realizowany był 
z inicjatywy pani Marzeny Usarek z Gdyni, 
we współpracy z Urzędem Pracy w Wej-
herowie i pod patronatem Prezesa Hono-
rowego PROT pana Mieczysława Struka, 
a współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Dziesięć 
pań z terenu naszego powiatu przez cały 

miesiąc uczestniczyło w warsztatach i wykładach, których celem było 
nabycie umiejętności zawodowych połączonych z promocją. Z Gminy 
Choczewo przystąpiły do projektu 3 panie: Genowefa Kramek z Sasi-
na, Elżbieta Gomułkiewicz z Choczewa i Zofia Górecka ze Zwartowa. 
Spotkanie w Wejherowie połączyło ze sobą prelekcje na temat tradycji 
w żywieniu, potrzeb i preferencji żywieniowych turystów oraz na te-
mat produktów turystycznych opartych na kulinariach kulinarnych 
z możliwością degustacji potraw, jakie przygotowały uczestniczki kur-
su. Stół uginał się pod różnego rodzaju potrawami, wśród których kró-
lowało nadziewane prosię – specjalność państwa Genowefy i Mariana 
Kramek, a poszczególne potrawy można było przegryźć „chlebkiem 
udomowionym” – specjalnością pani Eli Gomułkiewicz. W konferen-
cji uczestniczyli licznie przybyli goście, w tym: Wicestarosta Powiatu 
pan Grzegorz Gaszta, Zastępca Dyrektora Zarządu PROT pani Krystyna 
Hartenberger-Pater, Prezes Stowarzyszenia „Ziemia Wejherowska” pan 

czerwca gościliśmy w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-

o-Pomorskiej w Wejherowie na konfe-
ncji podsumowującej projekt pt Pora

Pora na plince

dniu 06-06-2009 roku został 
zrealizowany wyjazd szkolenio-

którego uczestnikami byli mieszkańcy 
ny Choczewo. Corocznie wyjeżdża 
ło 50 osób zainteresowanych atrakcja-

i Dyrektora Zespołu Szkół w Choczewie 
Andrzeja Sobonia.

Symboliczną opłatę ponieśli uczestni-
cy wyjazdu. Muszę przyznać, że jest bar-
dzo dużo chętnych na wyjazdy na targi do

nież pokazy i konkursy konne, tym razem
wybierano mistera rasy sztumskiej. Moż-
na było obejrzeć maszyny do zbioru i spo-
rządzania sianokiszonki z zastosowaniem
worków wielokrotnego użycia zamiast dro-

Wyjazd szkoleniowy na Targi Rolno-Przemysłowe 

ci¹g dalszy na następnej stronie
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FESTYN „POWITANIE LATA”
 

W minioną sobotę 20.06.2009r. w Sołectwie Choczewko odbył się 
II Festyn Rodzinny pod hasłem: „Powitanie lata”, zorganizowany 

przez panią Sołtys Sylwię Kropidłowską, Radę Sołecką oraz mieszkańców. 
O godz. 1630 zabrzmiały pierwsze takty muzyki, rozpoczęła się loteria 
fantowa, która pobiła rekord frekwencji. Losów pustych nie było, a wśród 
fantów znalazły się: DVD, podkaszarka, odkurzacz, serwis obiadowy i inne 
artykuły gospodarstwa domowego. Znalazły się też narzędzia naprawcze 
i trzy bezpłatne talony na usługi fryzjerskie, ufundowane przez salon fry-
zjerski  „KAROLINA” w Choczewie. Wielką atrakcją dla dzieci była trampo-
lina. Wśród do-
rosłych wielkim 
zainteresowa-
niem cieszyły się 
imprezy zręcz-
nościowo – spor-
towe: mecz piłki 
nożnej, kręcioł, 
rzut kaloszem do 
patelni. Jak przy-
stało na festyn, 
nie mogło na nim 
zabraknąć pie-
czonych kiełba-
sek, darmowej 
grochówki dla 
wszystkich, któ-
rą przygotował Szef Kuchni pan Rafał Fetta z Salina. Oprawę muzyczną 
zapewnił nam Pan Zarzeczny ze Strzeszewa. „Powitanie Lata” w Cho-
czewku trwało do godziny pierwszej w nocy w niedzielę.

Za pośrednictwem Wieści Choczewskich składam ogromne podziękowanie 
osobom, które przyczyniły 
się do zorganizowania tej 
imprezy, a szczególnie: Fir-
mie WINDCOM, Paniom – 
Joannie Bach, Annie Bor-
kowskiej, Bożenie Waloch, 
Magdalenie Blok, Katarzy-
nie Winter, Marcie Czer-
wionka, Ewelinie Okon, Pa-
nom: Jarosławowi Bach, Mi-
rosławowi Kropidłowskie-
mu, Grzegorzowi Stanic-
kiemu, Stanisławowi Pipka, 
Marcinowi Petka, Włady-
sławowi Kropidłowskiemu, 
Pawłowi Zaręba, Radzie So-
łeckiej oraz wspaniałej mło-
dzieży.

Sołtys Sołectwa - 
Sylwia Kropidłowska

Radosław Kamiński, Prezes Stowarzyszenia „Gdynia Turystyczna” 
pan Wojciech Antoszkiewicz, autorka książek kulinarnych pani Ha-
lina Rogozińska, przedstawiciele Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego: pani Prezes Aleksandra Gawryszewska, pani Anna 
Szafoni, pani Halina Łuc, pani Krystyna Banaszek i pani Czesła-
wa Bocho, a także panie: Genowefa Błahuszewska i Beata Madej, 
które w imieniu Wójta Gminy Choczewo przekazały uczestnicz-
kom kursu wyrazy uznania oraz życzenia sukcesów we wdrażaniu 
nowo poznanej wiedzy w życiu osobistym i zawodowym. Konfe-
rencja, poprowadzona w niezwykle ciekawy sposób i w miłej at-
mosferze była jednocześnie początkiem „Dni Otwartych” w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

„DZIEŃ DZIECKA”

W niedzielę 01.06.2009r. w Sołectwie Choczew-
ko odbył się „Dzień Dziecka”.

Całą imprezę przeprowadziła Firma Artystyczna TRA-
VEL&SHOW z Gdyni. Dzieci odwiedził zabawny klaun, 
pies dalmatyńczyk, iluzjonista. Uśmiech gościł na twa-
rzach dzieci. Zimne lody, pieczone kiełbaski, upominki, 
napoje uświetniły całą zabawę. Wielką radość sprawiły 
przejażdżki konne. Dziękuję osobom, które pomogły 
w organizacji: Radzie Sołeckiej, właścicielom Firmy „SA-
BUD”, Pani Magdzie Blok, Pani Katarzynie Winter, Panu 
Stanisławowi i Marcinowi Petka.

Sołectwo Choczewko przez
O go
fanto
fantó

„DZIEŃ DZIECKA”

Sołectwo Choczewko

Wieści z Sołectw

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
PORA  NA PLINCE
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Sołectwo Jackowo

PODZIĘKOWANIE

Sołtys i mieszkańcy Sołectwa Jackowo za pośrednictwem „Wie-
ści Choczewskich” składają serdeczne podziękowania rad-

nemu Panu Jerzemu Detlaff za pomoc i zaangażowanie przy bu-
dowie chodnika w Jackowie. Dzięki Panu Jurkowi otrzymaliśmy 
nieodpłatnie płytki chodnikowe oraz usługę transportową (prze-
wóz płytek do Jackowa).

Zgodnie z wcześniejszymi planami inwestycję w zakresie bu-
dowy chodnika udało się zakończyć jeszcze w maju b.r.

   Sołtys Sołectwa Marek Mueller

Sołectwo Kierzkowo

NASI JUBILACI

Dziś chciałabym Państwu przed-
stawić jedną z naszych jubilatek 

– mieszkankę Gminy Choczewo od 1949r. 
W Osiekach mieszka już 55 lat. Jest nią 
Pani Alicja Dmochowska.

Urodziła się w Warszawie 30 kwiet-
nia 1922r. Szkołę ukończyła w czasie oku-
pacji zdając tajną maturę. W 1946r. wy-
szła za mąż za mgr. Stanisława Dmochow-
skiego, który z ramienia SGGW kierował 
gospodarstwami rolnymi tej uczelni. W 1949r. 
przeszedł do SHR, w której zatrudnił się 
jako główny hodowca hodowli ziemniaka 
w zespole Ciekocino, a potem Lublewo. 
Od 1954r. zamieszkał w Osiekach. Pani 
Alicja urodziła trzech synów, doczekała się 
też siedmiu wnuków i dziewięćcioro praw-
nuków. Po wychowaniu dzieci zaczęła pra-
cować jako asystent w pracach labora-
toryjno – szklarniowych, których celem 
było uzyskanie zdrowego materiału sa-
dzeniowego ziemniaka. Wiele też czasu 
poświęcała pracy społecznej, głównie pra-
cy z młodzieżą w dziedzinie kulturalno – 
artystycznej. W latach 50-tych z powodu 
niezbyt licznego personelu medycznego 
miejscowych placówek zdrowia pomaga-
ła w terenie wykonywać prace pielęgniar-
skie, między innymi wykonywała zastrzyki. 
Ze wzruszeniem opowiada historię, kiedy 
będąc młodą kobietą przyjęła na świat 

dziecko w warunkach domowych w Kuro-
wie. Pani Alicja do chwili obecnej ma ser-
deczny kontakt z byłymi współpracowni-
kami oraz mieszkańcami Osiek. Otacza 
ją wielu przyjaciół, jest bardzo życzliwa, 
pogodna i uśmiechnięta. Mimo wielu 
przypadłości chorobowych jest pełna siły 
i wiary w sens życia. Od wielu lat odwie-
dzają ją lokalne władze w dniu urodzin, 
z czego jest bardzo zadowolona a spo-
tkania przebiegają w serdecznej i miłej 
atmosferze, Jest wówczas okazja by po-
gawędzić przy „ małej czarnej”. Z okazji 
kolejnych urodzin sędziwej Jubilatki do-
łączam się do składanych jej życzeń wy-
trwania w obecnej kondycji jeszcze przez 
wiele lat, a wszystkim seniorom naszej 
gminy życzę radości i pogody ducha po-
równywalnego do tego, jaki prezentuje 
nam Pani Alicja.

Sołtys Sabina Fleming

ŚWIĘTO DZIECI I MAM

Dnia 30 maja 2009r. w Kierzkowie 
odbyły się obchody Dnia Dziecka 

i Dnia Matki.
Uroczystości rozpoczęto przywitaniem 

dzieci i mam. Dzieci przygotowały obszer-
ny program, na który składały się wier-
sze, piosenki i tańce. Ich zaangażowanie 
w święto mam było tak ogromne, że pra-
wie zapomniały o swoim święcie. Radości 

było, co niemiara. Mamy otrzymały oz-
dobne serduszka i kwiaty, wykonane przez 
dzieci. Było ciasto przygotowane przez 
mamy, kawa i muzyka. Natomiast pociechy 
z naszego sołectwa otrzymały słodycze. 
Wszystkie dzieci uczestniczyły z ochotą 
w licznych konkurencjach i zabawach.

Największym powodzeniem cieszyły 
się zawody w przeciąganiu liny, bieg z jaj-
kiem, bieg w workach i dmuchanie balo-
nów. Uroczego klimatu całej imprezie do-
dało słońce, które nieprzerwanie towarzy-
szyło nam przez cały dzień. Na zakończe-
nie tej udanej imprezy rozpalono ognis-
ko, przy którym wspólnie piekliśmy kieł-
baski.

Składam podziękowanie wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację 
tych uroczystości, szczególnie pani Jolan-
cie Bocho i Wiesławie Okoń.

  Sołtys Sabina Fleming
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Sołectwo Kopalino-Lubiatowo

MAJÓWKA
 

Młodzież wraz z Radą Sołectwa postanowili w dniu 2 ma-
 ja zorganizować „Majówkę”, na którą składał się re-

wanżowy mecz w piłkę nożną rozegrany pomiędzy młodzieżą 
a odlbojami. Jak pamiętamy, na jesień odbył się taki sam mecz, 
z pięknym wynikiem dla odbojów. Tym razem było trochę ina-
czej, co prawda „starsi” wygrali, ale tylko 5:2. Zawziętość grają-
cych była bardzo duża, mecz rozegrany został w skróconym cza-
sie – jedna połowa trwała 30 min. Również i tym razem sędziował 
sędzia, który przyjechał aż z Gdańska. Po rozegraniu pierwszej 
połowy, przeprowadzone zostały konkurencje dla najmłodszych. 
Rozpalono grill, by kiełbaski były gotowe po rozegranym meczu. 
Pierwszą konkurencją było skakanie na piłce, drugą – bieg z jaj-
kiem na łyżce stołowej, przy której było wielkie skupienie i tro-
ska o jajko, by się nie zbiło. Po krótkiej przerwie zorganizowano 
konkurs łowienia ryb, a w międzyczasie zostały rozdane słody-
cze, czekolady, wafelki, lizaki oraz napoje. Po meczu została 
rozegrana ostatnia konkurencja, czyli rzut oponą na odległość. 
Dzieci rzucały małą oponą, a dorośli dużą. W konkurencjach nie 
było ważne zajęte miejsce, lecz sam udział w niej. Po wszystkich 
konkursach każdy mógł poczęstować się i spróbować grillo-
wanych kiełbasek i krupniaków. Na naszej majówce zebrali się 
nie tylko mieszkańcy, także goście, którzy przyjechali na długi 
weekend. W rezultacie uważamy, że nasze spotkanie miało po-
wodzenie i udało nam się oderwać od codzienności i spotkać się 
na wspólnej imprezie. Dziękujemy naszym strażakom za zabez-
pieczenie spotkania, jak również dziękujemy wszystkim, którzy 
pomagali przygotować i poprowadzić „Majówkę”.

DZIEŃ DZIECKA

Idąc za przykładem ościennych sołectw postanowiliśmy 
zorganizować Dzień Dziecka dla naszych najmłodszych, 

trochę starszych i nie tylko, bo i również dla rodziców. Zorgani-
zowaliśmy na naszym boisku mecz: rodzice z Lubiatowa kontra 
rodzice z Kopalina. Mecz rozegrany został w dwóch 30 minuto-
wych spotkaniach. Nie wiadomo jak to się stało, że Lubiatowo 
wystąpiło w koszulkach z napisem Kopalino, może dla zmylenia 

przeciwnika? Sędzią był pan Roman Piotrkowski, a mecz za-
kończył się remisem 1:1 ( w najbliższym czasie planujemy zor-
ganizowanie meczu pomiędzy panienkami, a mężatkami). Dla 
najmłodszych przygotowane zostały konkurencje: rzut piłeczką 
do kosza, rzut ringo. Po rodzicach mecz rozegrała też młodzież. 
Oczywiście zaciętość i chęć wygrania była bardzo duża. Po jego 
zakończeniu okazało się, że młodzież z Lubiatowa zdobyła wię-
cej bramek. W międzyczasie zostały rozdane lody, które dosta-
liśmy od pani Marzeny, a także: wafelki, napoje oraz grillowane 
kiełbaski i krupniaki, przygotowane przez pana Mariana, który 
namęczył się trochę, ażeby rozpalić dwa grille. Po rozegranych 
meczach przyszedł czas na naszą koronną konkurencję, czyli 
rzut surowym jajkiem do partnera. Jajka pękały w dłoniach i na 
innych częściach ciała, najbardziej poszkodowany był chyba Ma-
ciuś, bo rozlane jajko znalazło się na jego plecach. Do tej kon-
kurencji było tak dużo chętnych, że musieliśmy rozegrać ją 
w dwóch etapach, czyli młodzież młodsza, a następnie starsza 
wraz z dorosłymi. Za pierwsze miejsce zostały wręczone czeko-
lady. Nie wszyscy wiedzą ile zastosowań mają węże strażackie, 
a mianowicie nie tylko do wody i gaszenia pożarów. My wyko-
rzystaliśmy je także do wyznaczenia linii boiskowej, linii do rzu-

ci¹g dalszy na następnej stronie
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tu jajkiem a nawet są takie wytrzymałe, że posłużyły nam jako 
lina – do przeciągania. Na nasze spotkanie przyszło dużo dzieci 
i rodziców, co nas bardzo cieszy. Odwiedził nas także nasz rad-
ny pan Henryk Domaros oraz radny powiatowy pan Wacław Se-
weryn. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu „Dnia Dziecka”. 
Dziękujemy pani Marzenie za lody oraz inne artykuły, które za-
kupiliśmy po cenach hurtowych, panu Michałowi za wykoszenie 
boiska i udostępnienie agregatu oraz sprzętu do nagłośnienia. 
Za wykoszenie boiska pan Michał nie wziął „ani grosza”, a pie-
niądze, które miałby otrzymać podarował dla dzieci. Między in-
nymi dzięki temu będą sfinansowane bilety na basen. Taki nasz 
drugi Dzień Dziecka. Dziękujemy paniom za prowadzenie kon-
kursów i rozdanie słodyczy – dziękujemy pani Ewie, Natalii oraz 
Celinie. Dziękujemy również panu Jankowi, Jackowi i Marcinowi, 
a także panom strażakom, za węże strażackie oraz za zabezpie-
czanie naszej imprezy. Nasze spotkanie odbyło się 31.05.2009r. 
i rozpoczęło o godzinie 1500 przewidywane zakończenie było 
na 1700, ale przeciągnęło się do 1900, a to dlatego że dopisała 
nam pogoda, a także mieszkańcy sołectwa.

WYJAZD NA BASEN

Jak wspomnieliśmy powyżej, dzięki sponsorom, młodzież 
z naszego sołectwa miała możliwość wyjazdu w dniu 

5 czerwca autobusem do Gniewina na krytą pływalnię. Frekwen-
cja była stuprocentowa, na czterdzieści miejsc w autobusie mieli-
śmy czterdziestu uczestników wyjazdu. Dziękujemy za autobus, 
dziękujemy panu Michałowi, pani Krysi z Kopalina za wafelki, 
które wraz z napojami rozdane zostały najmłodszym uczestni-
kom wycieczki.        

POCZĄTEK REMONTU CHODNIKA W LUBIATOWIE

Pragniemy również wspomnieć o usunięciu nadwyżki zie-
mi w sąsiedztwie skrzyżowania ulic: Topolowej i Space-

rowej w Lubiatowie. Dzięki panu Sławkowi oraz pracownikom 
Urzędu Morskiego została zeskarpowana ziemia, a następnie wy-
wieziona, co uczyniło skrzyżowanie bardziej przestrzenne i o lep-
szej widoczności. Chcemy również wspomnieć, że zostały usta-
wione częściowo krawężniki pod chodnik - od przystanku do 
ulicy Spacerowej. Remont chodnika ma na  celu zwiększenie bez-
pieczeństwa dzieci oraz innych osób wysiadających z autobusu. 
Nie udało nam się tego uczynić w tym roku szkolnym, ale mamy 
nadzieje, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dzie-
ci będą już bezpiecznie wysiadać i powracać do domów. Wszel-
kie prace, które zrobiono, zostały wykonane w celu poprawy 
wizerunku naszego sołectwa. Prace zostały wykonane w czynie 
społecznym, za co Rada Sołecka bardzo serdecznie dziękuje 
i liczy na dalszą pomoc w realizowaniu planów rozwoju naszego 
sołectwa. Jeszcze raz dziękujemy. 

Rada Sołecka

Sołectwo Sasino

DZIEŃ MATKI I DZIEŃ DZIECKA 
W SASINIE

Te dwa dni – jakże ważne w życiu 
każdego człowieka, w godny spo-

sób zostały uhonorowane w Sasinie. Soł-
tys Pan Bronisław Nowak wspólnie z Radą 
Sołecką zorganizowali wycieczkę po re-
jonie kaszubskim. Miejscem docelowym 
wycieczki był Szymbark, a dokładnie Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-
barku oraz zabytkowy kościół w Żukowie. 
Szymbark zadziwiał najdłuższą deską 
świata wpisaną do Księgi Rekordów Guin-
nessa, zdumiewającym kościółkiem Jed-
ności Narodowej, domem postawionym 
na dachu itd. Dom stojący na „na głowie” 
wywołał nie lada sensacje w organizmach 
zwiedzających, padło nawet pytanie cyt. 

ci¹g dalszy na następnej stronie
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„Czy dają tam w środku coś do picia?”, 
do niemal wszyscy wychodzący stamtąd 
byli w stanie wskazującym – po spoży-
ciu…. Niestety nic nie dawali. Do ogląda-
nia były też chaty z Kołymy i stary pociąg 
wiozący zesłańców (to ta smutniejsza 
część do zwiedzania). Można też było 
usiąść na długich ławach przy stole mo-
gącym jednorazowo pomieścić 200 osób 
i zjeść pajdę chleba ze smalcem. Tuż obok 

można było kupić chleb prosto z pieca, uhm tego smaku się nie zapomni! Do chleba 
można było też kupić prosto z wędzarni tradycyjne, oparte na starych recepturach wy-
roby wędliniarskie. Kościółek ma swoisty klimat, to jest wspaniałe miejsce kontempla-
cji. I tak bogatsi o nową wiedzę, zadowoleni i weseli ruszyli wycieczkowicze w drogę 
powrotną. Że pomysł był trafny niech świadczy fakt, że na 50 miejsc w autobusie było 
50-cioro chętnych. Dzień ten był jeszcze dodatkowo „osłodzony” czekoladą dla matek 
i łakociami dla dzieci. Podróże kształcą, interpretują i dają nowe wspomnienia.

Podziękowania dla kierowcy za bezpieczną jazdę.
T. Wierska

Sołectwo Słajkowo

WYCIECZKA DO ZOO

Odmiennie niż w latach ubiegłych 
postanowiono zorganizować Dzień 

Dziecka w Sołectwie Słajkowo, a miano-
wicie zainteresowane dzieci zapisały się 
na wycieczkę do oliwskiego ZOO. W dniu 
20.06.2009r. o godz. 800, po sprawdzeniu 
obecności uczestników wycieczki, w kie-
runku Gdańska wyjechał piękny autokar. 
Po 1,5 godz. jazdy byliśmy już w ZOO. Dla 
niektórych zaskoczeniem były małe i duże 
zwierzątka, gdyż część dzieci w ZOO było 
po raz pierwszy. Na „dzień dobry” przy-
witały nas opalające się foczki, piękne 
słonie, śpiące hipopotamy, spacerujące 
z gracją żyrafy i wiele innych zwierzątek, 
gadów i ptaków. Bardzo duże zaintereso-
wanie wśród dzieci budziły różnego ga-
tunku bawiące się małpki oraz dwa bru- natne niedźwiadki, które niegdyś 

występowały w cyrku, a dzisiaj są na 
zasłużonym odpoczynku w ZOO. 
Po kilkugodzinnym spacerze do-
tarliśmy do autokaru, tam dzieci 
i opiekunowie otrzymali poczę-
stunek w postaci kanapki i napo-
ju. Wszyscy wycieczkowicze byli 
bardzo zadowoleni z udanego wy-
jazdu, pogoda nam dopisała. Po 
spożytym posiłku udaliśmy się 
w drogę powrotną do domu.

W imieniu własnym i miesz-
kańców sołectwa chciałbym podziękować 
Panu Ryszardowi Kieza za sponsoring bi-
letów wejściowych do ZOO dla osób doro-
słych. Dziękuję również Paniom i Panom, 

którzy pomagali przypilnować dzieci, aby 
podczas wyjazdu nikomu nie stało się nic 
złego.

Sołtys Andrzej Groth

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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Sołectwo Starbienino

FESTYN RODZINNY

W dniu 24.05.1009r. w Starbieninie odbył 
się Festyn Rodzinny pod honorowym pa-

tronatem Marszałka Województwa Pomorskiego 
pana Jana Kozłowskiego. Festyn rozpoczął się mszą 
św. polową przy kapliczce, którą odprawił ksiądz wi-
kary January Cybulski. Przed mszą Sołtys Sołectwa 
pan Wiesław Gębka przywitał gości: Wicemarszałka 
Woj. Pomorskiego panią Krystynę Pajura, która re-
prezentowała Urząd Marszałkowski, Prezesa Zarzą-
du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Niepełnospraw-
nych Olimpijczyków pana Zbigniewa Zarzyckiego, 
Przedstawiciela Urzędu Gminy Choczewo panią Ka-
tarzynę Świątek, Przedstawicieli Fundacji „Pan Wła-
dek”, Europosłankę panią Hannę Foltyn-Kubicką oraz 
podziękował sponsorom, dzięki którym mogliśmy 
przygotować naszą rodzinną biesiadę:
- loterię fantową,
- konkursy dla dzieci przeprowadzone przez panią 

Katarzynę Dzięgielewską,
- występ iluzjonisty, który sztuczkami zainteresował 

i rozbawił nie tylko dzieci,
- grochówkę i kiełbaski z ogniska, które wszystkim 

smakowały.
Festyn zakończył się późnym wieczorem zaba-

wą przy orkiestrze.
Organizatorami naszego festynu było Koło Go-

spodyń Wiejskich i Sołtys, któremu mieszkańcy dzię-

kują za udostępnienie Jego „Reduty”.
Sponsorzy festynu: Farbolak – sklep, Markowski – sklep, Majtacz – sklep, 

Melan – sklep, Śnieżka Mleczarnia Gniewino, Wodnik – sklep, Hobby (Ko-
złowski) – sklep, Apteka „Remedium”, Kwiaciarnia Dymowicz, BIG Gniewino, 
Jędruch – sklep, Słowiński Piotr, Husqvarna – sklep, Stacja Paliw „HOBET”, 
Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie, Salon Fryzjerski „Karolina”, 
Państwo Gawryszewscy, Państwo Ziejkowie, Państwo Wódzik, Lukas Bank, 
Pani Beata Stodolna, Pani Halina Stodolna, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, 
PROKMET, Pan Jarosław Krutak, Urząd Marszałkowski, Fundacja „Pan Władek”.

Barbara Hurko
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Sołectwo Zwartówko

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY

20 czerwca Rada Sołecka Sołectwa Zwartówko 
zorganizowała Festyn Sportowo-Rekreacyjny. 

Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji – dla młod-
szych jazda na quadach, przewozy bryczką i zawody z na-
grodami, a dla starszych darmowa grochówka, pieczone 
kiełbaski oraz zabawa przy orkiestrze do późnych godzin 
nocnych. Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. Tak 

wspaniały dzień mieszkańcy so-
łectwa mieli możliwość spędzić 
dzięki: Radzie Sołeckiej, panu 
Zbigniewowi Kołodziejskiemu – 
Komendantowi ODK SW „Relaks” 
w Zwartowie, pani Ewie Kot-
kowskiej i Paulinie Kotkowskiej, 
oraz jeszcze wielu innym, którzy 
zaangażowali się w przygotowa-
nie festynu. Serdecznie dziękuję 
organizatorom.

Sołtys Sołectwa Henryk Bemowski

POWIATOWY KONKURS 
DOWOLNYCH FORM SCENICZNYCH

W dniu 5 czerwca grupa starszaków z Samorządo-
wego Przedszkola w Choczewie pod opieką Pani Ali-

cji Jaskulskiej wyjechała do Szemudu na Powiatowy Konkurs 
Dowolnych Form Scenicznych o tematyce prozdrowotnej pod 
hasłem: „Nasze przedszkola są zdrowe, bajkowe i kolorowe”. 
Dzieci przygotowały przedstawienie o brudasku, który chciał 
zostać przedszkolakiem, ale był leniwy, jadał tylko chipsy oraz 
słodycze i nie chciał się myć. Dopiero jak poznał dzieci z przed-
szkola, które są zdrowe, radosne i uśmiechnięte, zmienił 
swoje nawyki. Wyjazd dostarczył dzieciom wiele radości zwłaszcza, że mogliśmy zobaczyć występy aktorów z innych przed-
szkoli. Niespodzianką okazał się również sam prowadzący imprezę, pan Michał Juszczakiewicz, znany dzieciom z programu 
„Od przedszkola do Opola”, który w bardzo zabawny sposób rozmawiał z dziećmi, razem z nimi śpiewał i zachęcał do gimna-
stykowania się. Podsumowaniem występu były dyplomy, podziękowania i upominki w postaci układanek i piłek dla wszy-
stkich grup przedszkolnych. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Dorocie Grabińskiej, która pomogła nam w przygotowaniu przed-
stawienia i zadbała o stronę muzyczną występu.                                                                                                         Bożena Paździo

POWIATOWY KONKURS 
DOWOLNYCH FORM SCENICZNYCH

 dniu 5 czerwca grupa starszaków z Samorządo-
wego Przedszkola w Choczewie pod opieką Pani Ali-

Wieści  przedszkolaków
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

DZIEŃ RODZICÓW 
I DZIEŃ DZIECKA

Rodzina stanowi podstawową   
 i najważniejszą grupę społeczną 

w życiu każdego człowieka. To miejsce, 

w którym przekazuje się pierwsze wzorce 
i wartości. Dlatego tak ważne jest pielę-
gnowanie rodzinnych tradycji i świąt. 26 
maja w przedszkolu został zorganizowany 
DZIEŃ RODZICÓW. Z tej okazji maluchy 
i starszaki pod okiem wychowawczyń przy-

gotowały dla swoich rodziców przedsta-
wienie „Dla Was”. Wiersze, piosenki prze-
platały się ze scenkami rodzajowymi z ży-
cia rodzinnego. Przedstawienie wywarło 
na wszystkich ogromne wrażenie, nie zab-
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rakło uśmiechów, łez i wzruszeń, także wśród małych aktorów. Dzieci 
na zakończenie podarowały rodzicom pamiątkowe zdjęcia w samo-
dzielnie wykonanych ramkach. Zaprosiły rodziców do wspólnej zaba-
wy i słodki poczęstunek na placu przedszkolnym.

DZIEŃ DZIECKA to także szczególna okazja do świętowania. 1 czer-
wca dopisała pogoda i dzieci z uśmiechami na twarzach, radością 
w sercach spędziły ten wyjątkowy czas na szkolnym boisku. Wycho-

wawczynie zorganizowały „Dzień Dziecka na sportowo”. Ma-
luchy zostały podzielone na grupy i rywalizowały podczas 
konkurencji sportowych z wykorzystaniem piłek, skakanek, 
tuneli, itp. Emocji i radości nie zabrakło, gdyż dzieci wal-
czyły o słodki poczęstunek. Za każde prawidłowo wykona-
nie zadanie otrzymywały cukierki, które potem ze smakiem 
zjadły. Wrażenia pozostaną na długo w ich wspomnieniach.

Magdalena Klabacha-Lica

I FESTYN RODZINNY

W dniu 27 czerwca 2009r. w Samorządowym Przed-
szkolu w Choczewie odbył się Festyn Rodzin-

ny z okazji zakończenia roku przedszkolnego, zorgani-
zowany przez rodziców przedszkolaków. Wśród zapro-
szonych gości byli przedstawiciele władz naszej gminy 
a także Proboszcz Parafii Choczewo ks. Antoni Duszyk, 
który dokonał poświęcenia sal przedszkolnych i placu 
zabaw. Następnie goście obejrzeli program artystyczny 
w wykonaniu naszych milusińskich, a także prezentację 
multimedialną podsumowującą całoroczną pracę i dzia-
łalność naszej placówki. Następnie zaproszono wszyst-
kich na świeże powietrze, gdzie czekał smaczny poczę-
stunek przygotowany przez rodziców. Nie zabrakło pie-
czonych kiełbasek, pysznych sałatek i wspaniałych ciast. 
Największą atrakcją festynu okazała się loteria fantowa. 
Zabawa trwała do późnego popołudnia przy akompa-
niamencie dziecięcej muzyki.

     Bożena Paździo

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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MALI ARTYŚCI

Nasze przedszkolaki codziennie sięga-
ją po materiał plastyczny. Pragniemy roz-
budzić w nich zamiłowanie artystyczne i dać 
szansę twórczego rozwoju. Dzieci zorga-
nizowały wystawę prac plastycznych pt. 
„Kwiaty majowego ogrodu”, którą mogli 
podziwiać wszyscy odwiedzający nasze 
przedszkole.

DZIEŃ RODZINY
1 czerwca dzieci zaprosiły rodziców 

na wspólną uroczystość Dnia Rodziny. By-
ły okolicznościowe wiersze, piosenki. Ma-
luchy wystąpiły z przedstawieniem pt. „Zie-
lony Kapturek”, były też tańce. Podsumo-
waniem rodzinnego święta była insceni-
zacja w wykonaniu wszystkich przedszko-
laków pt. „Na dobre i na złe jest rodzina, na 
dobre i na złe niech się trzyma” za którą 
„mali aktorzy” otrzymali gromkie brawa. 
Po uroczystości spotkaliśmy się wszyscy w przedszkolnym og-
rodzie, gdzie czekał słodki poczęstunek. Nasze Mamy jak za-
wsze o to zadbały. W miłej, rodzinnej atmosferze minął Dzień 
Matki, Dziecka i Ojca.

AKTORZY U NAS

W tym roku szkolnym już po raz piąty gościliśmy u nas 
w przedszkolu aktorów z przedstawieniem. Tym razem była to 
bajka pt. „O królewnie czarodziejce” w wykonaniu profesjona-
listów z Wrocławia. Dzieci po raz pierwszy obejrzały przedsta-
wienie z udziałem dużych pacynek, są to tzw. nadmarionety.

NASZE PODRÓŻE

W ramach realizacji tematyki „Moja mała Ojczyzna” odby-
liśmy wycieczkę autokarową do sąsiedniej gminy Gniewino. 
Odbyliśmy rejs po Jeziorze Żarnowieckim statkiem „Nadola-
nin”. Po zejściu na ląd obraliśmy kierunek „Kaszubskie Oko”, 
dzieci z radością pokonały 212 schodów i z wysoka podziwia-
ły okolice. Miłą atrakcją było spotkanie z dinozaurami. 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W CHOCZEWIE

LETNI PIKNIK RODZINNY

Już po raz ósmy odbył się w naszym przedszkolu Letni Piknik Rodzinny z okazji zakończenia roku szkolnego. Przy tej okazji 
uroczyście pożegnano odchodzących do szkoły siedmiolatków. Były kwiaty i uściski od dzieci dla Pań w podziękowaniu za opiekę, 
naukę i wychowanie. Rodzice naszych przyszłych pierwszaków podarowali nam klocki i instrumenty muzyczne. Dzieci dla rodziców 
przygotowały występy, różne konkursy i zabawy. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice spędzili wspólnie czas na zabawie. Takie imprezy 
integrują środowisko.

Miłych wakacji ukochane przedszkolaki – Halina Chmiel
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Z    życia szkoły

WOJEWÓDZKI KONKURS 
ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

Dnia 19.05.2009r. uczniowie kółka 
teatralnego Zespołu Szkół w Cho-

czewie wzięli udział w XIII Wojewódzkim 
Konkursie Amatorskich Zespołów Teatral-
nych Szkół Podstawowych, które miało 
miejsce w Teatrze Miniatura w Gdańsku. 
Po dotarciu na miejsce  nastąpiły przygo-
towania do przedstawienia. Aktorzy wystąpili przed szerokim jury oraz publicznością. Sztuka pt. „Askeladen i Hanka w krainie trolli” 
zrobiła duże wrażenie na oglądających, ponieważ następnego dnia okazało się, że grupa teatralna naszej szkoły otrzymała nagrodę 
- Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska. Wszyscy uczniowie ucieszyli się z sukcesu, na który pracowali cały rok. 

M.Szypulska-Kimilu, A. Natoniewska-Styn

WYCIECZKA DO BYTOWA
I OKOLIC

W dniu 21.05.2009 r. klasy Vb i Va 
wyruszyły na wycieczkę do By-

towa i okolic. Opiekę sprawowali wycho-
wawcy: p. A. Natoniewska-Styn, p. A. Wróbel 
oraz rodzice p. Sylwia Oleszek, p. Marze-
na Wyszecka oraz p. Gabriela Łasińska.

Pierwszym punktem naszej wyprawy 
było Muzeum Garncarstwa w Chmielnie. 
Dowiedzieliśmy się, że już od wielu po-
koleń wyrabianiem naczyń ceramicznych 
zajmuje się rodzina Neclów. Niektórzy nasi 
koledzy mieli okazję spróbowania trudnej 
sztuki tłoczenia naczyń z gliny. Po drodze 
do następnego miejsca trafiliśmy do pry-
watnej kolekcji dorodnych, pięknych kak-
tusów. Ogromne wrażenie wywarł na nas 
tonący w kwiatach Ogród Botanicznyw Go-
łubiu. Pan przewodnik opowiadał nam 
o bogatej kolekcji roślin, drzew, kwiatów, 
które udało się zgromadzić w tym intere-
sującym miejscu. Pełni przeżyć ruszyliśmy 
w dalszą drogę, prosto do Szymbarku. Tu 
podziwialiśmy najdłuższą deskę świata - 
36,83 m wpisaną do księgi rekordów Gu-
innesa. Kolejnymi miejscami był Dom Sy-
biraka, przywieziony z okolic Irkucka, bu-
dowany przez polskich zesłańców około 
230 lat temu, bunkier, dom „na głowie”. 
Następnie udaliśmy się w kierunku Byto-
wa. Po ulokowaniu się w pokojach wyru-
szyliśmy nad pobliskie jezioro. Tu czekali 
już na nas członkowie Bractwa Rycerskie-
go, którzy pokazali nam różne tajniki walki 

i sztuki rycerskiej. Następnie w miłym towarzystwie rycerzy gawędziliśmy przy ognisku, 
piekliśmy kiełbaski. Spacerkiem wróciliśmy do miejsca noclegowego. Następny dzień 
rozpoczęliśmy od zwiedzania zamku bytowskiego i Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego. 
Z zabytkowej wieży Kościoła Świętej Katarzyny podziwialiśmy panoramę miasta. Na-
stępnie pojechaliśmy do Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. Kolejnym punktem naszej 
wyprawy było Piaszno – słowiańska wioska, wieża widokowa. Mogliśmy też skosztować 
pysznego chleba ze smalcem, który został wypieczony w oryginalnym piecu.

Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy były pełne tajemniczości Kurhany w Wę-
siorach. Zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do Choczewa. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku szkolnym również wybierzemy się na klasowe wycieczki.

        ZS w Choczewie

WYCIECZKA AUTOKAROWA DLA NAJLEPSZYCH 
SPORTOWCÓW DO AQUAPARKU W SOPOCIE

22 maja 2009 r. 30-osobowa grupa uczniów z Gimnazjum 
w Choczewie udała się na wycieczkę szkolną promu-ją-

cą zdrowie do Aquaparku w Sopocie. Tym razem z atrakcji na ba-
senie skorzystali gimnazjaliści – uczniowie, którzy zajęli III miej-

sce w powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej. O godz. 800 wyruszy-
liśmy do Sopotu z parkingu przy szkole. Podróż minęła szyb-
ko. O godz. 930 byliśmy na miejscu. Po przebraniu się w stroje 
kąpielowe wyruszyliśmy na podbój basenu. Było tam dużo faj-
nych zjeżdżalni i innych atrakcji, z których korzystaliśmy przez 
2 godziny. Zabawa była znakomita, dlatego wszyscy się zasmu-

ci¹g dalszy na następnej stronie

ZESPÓŁ SZKÓŁ  W CHOCZEWIE
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ciliśmy, kiedy nadszedł jej koniec. Większość z nas uwielbia wodę 
i chciałaby cały dzień spędzić na basenie. Następnie pojechaliśmy 
do Mc Donald’s, gdzie wszyscy najedli się do syta, chociaż wie-

KONKURS „ JESTEM POLAKIEM,
 JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

W dniu 25 maja w Zespole Szkół im. Unii Eu-
ropejskiej już po raz trzeci odbył się kon-

kurs europejski „ Jestem Polakiem, jestem Europejczy-
kiem” dla uczniów klas I – III SP. Celem konkursu było 
utrwalenie wiedzy o Polsce i poszerzenie wiadomości 
o krajach należących do Unii Europejskiej. Wzięło w nim 
udział 27 uczniów – 9 trzyosobowych zespołów z każdej 
klasy. Zadania konkursowe polegały na grupowej pra-
cy – rozwiązywaniu przygotowanych zadań. Można było 
zaobserwować różne sposoby pracy, duże zaangażo-
wanie uczestników oraz burzliwe dyskusje. Młodzi za-
wodnicy rozwiązywali zagadki, testy i krzyżówki oraz 
kolorowali flagi państw należących do Unii i symbole 
narodowe Polski. Uczniowie zaprezentowali wiedzę 
dotyczącą kultury, zwyczajów, symboli i położenia geo-
graficznego Polski oraz państw europejskich. Jednak 
przede wszystkim dzieci musiały wykazać się umiejęt-
nością wyszukiwania potrzebnych informacji i czytania 
ze zrozumieniem. Do dyspozycji miały mapy, atlasy, al-

bumy i plansze, tematycznie związane z konkursem. Najlepsi okazali się: 
klasa 1 c, klasa 2 b, klasa 3 b. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, 
a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Organizatorki konkursu: Dorota Wątroba, Barbara Cholka

WYCIECZKA 
DO BIESZKOWIC

27.05.2009r. uczniowie 
trzecich klas gimnaz-

jum wraz z wychowawczyniami 
odwiedzili Jednostkę Wojskową 
w Bieszkowicach. Nie ma co uk-
rywać – zawodowe wojsko bar-
dziej interesuje młodych, aniżeli 
długa służba zasadnicza, czasem 
gdzieś daleko poza domem ro-
dzinnym. Żołnierze ciekawie opo-
wiadali młodzieży o sprzęcie 

wojskowym, o życiu w jednost-
ce, o swojej pracy, możliwościach 
kształcenia w tym kierunku, de-
monstrowali maszyny znajdujące 
się na stanie w jednostce. Mło-
dzież miała okazję przekonać się, 
jak wygląda życie wojskowego. 
Mieli również możliwość założyć 
maski przeciwgazowe, dotknąć 
broni, oczywiście dokładnie za-
bezpieczonej. Na koniec wszyscy 
spotkali się przy ognisku, na pie-
czeniu kiełbaski.

Magdalena Markuszewska

my, że to nie jest jedzenie zdrowe, ale w końcu nie jadamy tego 
codziennie. Do Choczewa wróciliśmy bardzo zadowoleni. Wy-
cieczkę zasponsorował nam Urząd Gminy w Choczewie, a opie-
kę nad nami sprawowali; p. Natalia Kowalewska -Jażdżewska p. 
Wojciech Paździo.

ZS w Choczewie

GOŚCILIŚMY MŁODZIEŻ 
Z NORWEGII

29 maja 2009 roku w Zespole 
Szkół w Choczewie gościliśmy 

młodzież oraz jej opiekunów z Norwegii 
w ramach współpracy między gminami. 
Inspiracją do napisania scenariusza aka-
demii były rocznice uchwalenia konstytu-
cji polskiej (1791r.) i norweskiej (1814r.) 
obchodzone w naszych krajach w miesią-
cu maju. Część norweska została ułożona 
w języku angielskim. Uczniowie naszej 
szkoły przedstawili dzieje Norwegii od 
pierwszych prób jednoczenia tego kraju 
do momentu uchwalenia konstytucji. Miłą 
niespodziankę sprawiliśmy naszym goś-
ciom odśpiewaniem hymnu norweskiego. 
Następnie młodzież starała się jak najbar-

ci¹g dalszy na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
WYCIECZKA AUTOKAROWA....
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dziej obrazowo zaprezentować wybrane 
elementy naszej historii do uchwalenia 
ustawy zasadniczej. W spotkaniu uczest-
niczyli licznie zaproszeni goście: przed-

TURNIEJ REKREACYJNO-
SPORTOWY 3 X R

Kolejną atrakcją przygotowana w tym 
 dniu dla gości z Norwegii oraz ucz-

niów naszej szkoły był Turniej Rekreacyj-
no-Sportowy „3 x R – Ruch, Rekreacja, 
Radość”.

Uroczystego otwarcia turnieju doko-
nał Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
p. Andrzej Soboń, który przedstawił skład 
jury: Wójta Gminy p. Jacka Michałowskie-
go, Zastępcę Wójta Gminy Choczewo 
p. Kazimierza Kowalewskiego, Przewodni-
czącego Rady Gminy Choczewo p. Henry-
ka Domarosa oraz dh p. R. Karpińskiego. 
Na początku turnieju uczniowie naszej 
szkoły przedstawili układ taneczny, za 
przygotowanie którego odpowiedzialna 
była pani Teresa Waloch. Za część artys-

stawiciele władz samorządowych naszej 
gminy, radni, sołtysi, pracownicy innych 
instytucji funkcjonujących na terenie gmi-
ny.

Uroczystość została przygotowana 
przez uczniów klas drugich i trzecich gim-

nazjum oraz chór i zespół taneczny skła-
dający się z uczennic szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Za scenariusz i scenografię 
odpowiedzialne były: p. H. Soboń i p. Ka-
tarzyna Sychowska, oprawą muzyczną za-
jął się p. Mateusz Radziejewski.

Henryka Soboń

II GRUPA WIEKOWA/KLASY III-IV:
– wyścig na szczudłach,
– tor przeszkód,
– uni –hok.
III GRUPA WIEKOWA/KLASY V-VI i GRUPA NORWESKA:
– bieg w workach,
– wyścig na piłce,
– sztafeta z pałeczką.
Po zakończeniu każdej z konkurencji zwycięzcy byli honorowani 

dyplomami za I, II i III miejsce oraz nagrodami. Pozostałe osoby biorą-
ce udział w konkurencjach otrzymały nagrody pocieszenia.

Po 2 godzinach rywalizacji turniej został podsumowany, a zwy-
cięzcami okazał się w danej grupie wiekowej zespół;

 I grupa wiekowa/klasy/I-II/- KLASA IIA
 II grupa wiekowa/klasy III-IV/- KLASA III B
 III grupa wiekowa/klasy V-VI/- KLASY VI BC

Po zakończonym turnieju rozegrany został mecz piłki nożnej mię-

ci¹g dalszy na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
GOŒCILIŒMY M£ODZIE¯ Z NORWEGII

tyczną oraz przygotowanie sprzętu i prze-
bieg turnieju odpowiedzialna była pani 
Natalia Kowalewska – Jażdżewska. W tur-
nieju udział wzięli reprezentanci klas I – 
III, IV – VI oraz zaproszona młodzież nor-
weska. W każdej konkurencji klasę rep-
rezentowała drużyna złożona z 10 zawod-
ników – 5 dziewcząt i 5 chłopców. Ucznio-
wie z klasy, którzy nie tworzyli drużyny 
reprezentacyjnej byli aktywnymi kibica-
mi. Zabawy (konkurencje) przebiegały 
w trzech grupach wiekowych: klasy I – II, 
klasy III – IV, klasy V – VI. Turniej prowa-
dził nauczyciel wychowania fizycznego p. 
Wojciech Paździo.

Drużyny nagradzane były punktami w zależności od miejsca na mecie.
Turniej składał się z następujących konkurencji rekreacyjno-sportowych: 
I GRUPA WIEKOWA/KLASY I-II:
– wyścig z kartonem,
– tor przeszkód,
– wyścig z łyżką.
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dzy uczniami naszego gimnazjum a grupą norweską. Za-
kończył się wynikiem 2:2.

Po części sportowej wszyscy uczestnicy turnieju udali 
się do stołówki szkolnej na obiad.

Dyrekcja ZS w Choczewie składa gorące podziękowania 
sponsorom i fundatorom nagród: UG Choczewo, sołtysom 
sołectw Choczewo, Słajkowo, Lubiatowo, Sasino, Łętowo, 
Jackowo, Choczewko, Ciekocino, Borkowo, Zwartówko.

Za wsparcie finansowe dziękujemy  również p. Mirosła-
wie i Eugeniuszowi Langa, p. Iwonie i Andrzejowi Majtacz 
oraz p. Marzannie i Krzysztofowi Cupryniak.

ZS w Choczewie

 FINAŁ  KONKURSU BIBLIJNEGO

30 maja w  Liceum Salezjańskim w Rumi odbył się finał Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta 
Hlonda. Do konkursu zakwalifikowało  się  52 uczniów  z  Rejonowych  Konkursów Biblijnych z diecezji Gdańskiej i Pel-

plińskiej w kategorii szkół podstawowych  oraz 52 uczniów ze szkół gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Naszą szkołę reprezentowała Agata Krukowska uczennica klasy III b Gimnazjum, która zajęła 9 miejsce. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w studiowaniu księgi życia jaką jest Pismo Święte. 

ZS w Choczewie

DZIEŃ DZIECKA W ZERÓWKACH

Z okazji Dnia Dziecka, uczniowie klasy 0a i 0b wraz ze swoi-
 mi Paniami: Wiesławą Okoń i Krystyną Dettlaff, wybrali 

się na wycieczkę do Stilo, której głównym celem było zwiedze-
nie latarni morskiej - głównego elementu herbu naszej gminy, 
oraz poznanie najbliższej okolicy. Latarnia ta jest nie lada grat-
ką dla zwiedzających. Zbudowana w latach 1904-1906 według 
projektu niemieckiego architekta Waltera Körtego, jest jedną 
z 2 polskich latarń postawionych w całości z metalu (tą drugą jest 
latarnia w Jastarni). Co ciekawe, pomalowanie jej w poziome czer-
wone, białe i czarne pasy, miało pierwotnie symbolizować przy-
należność tych ziem do Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918), 
którego flaga państwowa miała dokładnie odwrotną kolejność 
(czerń, biel i czerwień). Wysokość wieży, usytuowanej na wierz-
chołku wysokiej, zalesionej wydmy wynosi... 33,4 m. Latarnia Stilo 
zachwyciła wszystkich uczestników wycieczki swoją wielkością 
i wspaniałością. Dzieci miały okazję z bliska przyjrzeć się pięknemu obiektowi i poznać jego działanie. Długo wdrapywaliśmy się na 
szczyt latarni po stromych, krętych schodach. Było to dla nas duże wyzwanie, ale dotarcie na samą górę sprawiło wszystkim wielką 
radość. Panorama była piękna, ale wiejący wiatr nie pozwolił nam na długie tam przebywanie. Po zwiedzeniu latarni udaliśmy się 
nad brzeg morza, gdzie podziwialiśmy morskie fale uderzające z dużą siłą o wydmy. Mieliśmy również okazję zobaczyć ruiny, nie-
czynnego już od lat buczka mgłowego. Jadąc autobusem dzieci poznawały okoliczne miejscowości, w jednej z nich zatrzymaliśmy 
się na nieco dłużej, by móc zobaczyć jak uczą się koleżanki i koledzy w Szkole Podstawowej w Ciekocinie. Wycieczka dostarczyła 
wszystkim dzieciom i opiekunom wielu niezapomnianych wrażeń.              W. Okoń, H. Dettlaff

DZIEŃ DZIECKA DNIEM PEŁNYM WRAŻEŃ...

Taki okazał się 01.06 dla uczniów klasy Ia, IIb, IIc, 
którzy pod opieką p. Anny Strycharczyk, Izabeli 

Dziobak, Haliny Łata, Barbary Cholka udali się na wyciecz-
kę do Gdyni.

Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Teatrze 
Muzycznym, gdzie dzieci obejrzały przedstawienie pt.: 
„Piękna i Bestia”. Wielkość teatru, gra świateł, taniec, ży-
wa muzyka były dla dzieci czymś nowym i wzbudziły mnó-
stwo pozytywnych emocji.

Po wizycie w teatrze udaliśmy się do Oceanarium, 
gdzie najpierw odwiedziliśmy salę mokrą i w otwartych ak-
wariach podziwialiśmy ryby: płaszczki i babki. Można 
było nie tylko zobaczyć eksponaty, ale także włożyć 
rękę do akwarium i dotknąć ich. Piskom i krzykom nie by-

ci¹g dalszy na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ REKREACYJNO-SPORTOWY
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ło końca. Lekcja laboratoryjna pt.: „Spotkanie z Morzem Bałtyc-
kim”, na której dzieci poznały faunę i florę Bałtyku okazała się 
również bardzo ciekawa. W czasie zajęć praktycznych dzieci 
uczyły się rozpoznawać oraz porównywać muszelki, a także ba-
dały pod mikroskopem rodzaje krewetek. Końcowym etapem 
wizyty w Oceanarium było poznawanie tajemniczego świata głę-
bin morskich, ciekawych gatunków ryb, płazów, gadów, pocho-
dzących z różnych rejonów świata. Niepostrzeżenie zrobiło się 
późne popołudnie i czas było wracać do domu.

Wycieczka przebiegała w bardzo miłej atmosferze i na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich jej uczestników.

  Barbara Cholka

WYCIECZKA KLAS „ZEROWYCH” 
DO GDYNI

Dnia 2 czerwca 2009 roku klasy 0 ze Szko-
ły Podstawowej w Choczewie wybrały się 

na wycieczkę do Gdyni. Główną atrakcją wyjazdu 
był film „Potwory kontra Obcy”. Dla niektórych 
dzieci był to pierwszy kontakt z kinem. Duże wra-
żenie wywarła na nich sala kinowa, a jeszcze więk-
szy efekt oglądania filmu w okularach trójwymia-
rowych. Z kina wszystkie dzieci wyszły bardzo za-
dowolone i zachęcone do częstszych wyjazdów 
na tego typu atrakcje. Przed seansem filmowym 
dzieci z klasy 0a udały się do Oceanarium, nato-
miast klasa 0b zwiedzała nabrzeże portowe. 
W porcie oglądały cumujące statki oraz miały okazję 
kupić sobie pamiątkę z Gdyni.Wspaniałym przeży-
ciem dla tych, którzy udali się do Muzeum Mor-
skiego było spędzenie krótkich chwil w świecie 
mórz i oceanów. Po tych wszystkich atrakcjach 
dzieci z utęsknieniem czekały na posiłek w re-
stauracji Mc Donald’s. Tym większe było ich zado-
wolenie, że oprócz zestawu obiadowego mogły so-
bie wybrać zabawkę. Zmęczone wrażeniami, ale 
szczęśliwe z mile spędzonego czasu wróciły do 

domu. Serdeczne podziękowanie dla Pani Katarzyny Busłowicz, Joanny Kozłow-
skiej za wielkie zaangażowanie przy organizacji wycieczki składają wychowaw-
czynie klas 0 Wiesława Okoń i Krystyna Dettlaff.

W. Okoń, H. Dettlaff

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS I-II SP 

03.06.2009r. zakończyły się zmagania uczniów klas 1-2 SP  w Choczewie 
w konkursie ortograficznym. Organizatorkami konkursu były: p. Mał-

gorzata Mazur i Mirosława Rudnicka. Celem konkursu było wyłonienie spośród 
najmłodszych uczniów szkoły podstawowej mistrza ortografii oraz pokazanie 
wartości uczenia się i nabywania umiejętności poprawnego posługiwania się 
językiem ojczystym. Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap rozpoczął się z po-
czątkiem I semestru, a zakończył się 31 maja 2009r. eliminacjami wstępnymi, prze-
prowadzonymi w każdej z klas przez nauczycielki nauczania zintegrowanego. 

Nagrodą w I etapie było reprezentowanie klasy w II etapie szkolnym. W II eta-
pie konkursu wzięło udział 18 uczniów. Uczniowie zaprezentowali znajomość or-
tografii, pisząc dyktanda specjalnie przygotowane dla poszczególnych grup wie-
kowych.

Zaszczytne miano tegorocznego Mistrza Ortografii klas 1 otrzymał Igor Gaw-
ryszewski z klasy 1 c, II miejsce uzyskał Kornel Konopka z klasy 1 c, III miejsce 
zdobyła Zofia Siuta z klasy 1 c.

Miano Mistrza Ortografii klas 2 otrzymał Artur Parcelewski z klasy 2 a, II miej-
sce zdobyła Kinga Panke z klasy 2 a, III miejsce - Sara Grabińska  z klasy 2 b.

05.06.2009r na apelu  dyrektor p. Joanna Dzięgielewska wręczyła zwycięz-
com I, II, III miejsc dyplomy oraz książki. Wszystkim nagrodzonym składamy ser-
deczne gratulacje. Wierzymy, że uczniowie będą nadal zainteresowani pozna-
waniem piękna języka polskiego oraz podejmowaniem wyzwań związanych ze 
zgłębianiem tajników ortografii i przystąpią do II edycji w przyszłym roku szkol-
nym.          M. Mazur ci¹g dalszy na następnej stronie

WSPOMNIENIA Z WYCIECZEK 
KLAS TRZECICH

W dniu 03.06.2009r. uczniowie klas trze-
cich Szkoły Podstawowej w Chocze-

wie pod opieką wychowawczyń – p. I. Urbow-
skiej, p. D. Wątroba i p. K. Dzięgielowskiej, uda-
ły się na dwudniową wycieczkę po Szwajcarii 
Kaszubskiej.

Pierwszy przystanek miał miejsce we Wdzy-
dzach Kiszewskich, gdzie zwiedziliśmy Muzeum 
– Kaszubski Park Etnograficzny. Obejrzeliśmy 
stare obiekty mieszkalne i gospodarcze, zagro-
dy, dworki szlacheckie, wiatraki oraz drewniany 
kościółek. Mogliśmy przyjrzeć się z bliska uży-
wanym dawniej sprzętom gospodarstwa domo-
wego. W wiejskiej szkole odbyliśmy lekcję ję-
zyka kaszubskiego oraz pisania gęsim piórem. 
Po dwugodzinnym zwiedzaniu ze smakiem zje-
dliśmy obiad w Karczmie Kaszubskiej.

Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie 
Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Mogliśmy 
tu obejrzeć kilkanaście starych parowozów, wa-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ DZIECKA...
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gony motorowe oraz ręczną drezynę. 
W Lokomotywowni podobało się to, że 
na wszystkie lokomotywy można było 
wejść i wszystkiego dotknąć.

Trzecim punktem było zwiedzanie 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku. Pani przewodnik przypo-
mniała nam kaszubską legendę, pokaza-
ła nuty i barwy kaszubskie oraz sprzęty, 
którymi posługiwali się Kaszubi. Zoba-
czyliśmy też najdłuższą deskę świata oraz 
kościółek, w którym zgromadzone są pa-
miątki z całego świata. Mogliśmy zoba-
czyć jak wyglądał Dom Sybiraka, sowiec-
kie łagry czy lokomotywa z doczepionymi 
wagonami, którymi wywożono Polaków 
na Syberię. W zrekonstruowanym bun-
krze przeżyliśmy „prawdziwy” nalot, dzię-
ki specjalnym efektom akustycznym. Du-
żym zainteresowaniem cieszył się też dom 
„do góry nogami”. Pod koniec pobytu w Szymbarku był czas 
na zakupienie pamiątek.

Czwartym i ostatnim punktem wycieczki tego dnia było 
zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Gołubiu. Mogliśmy zapo-
znać się z roślinami chronionymi w Polsce oraz innymi pocho-
dzącymi z różnych stron świata.

Około godziny 20.30 dojechaliśmy do Chmielna, do ośrod-
ka wczasowego, w którym mieliśmy nocleg oraz kolację i śnia-
danie następnego dnia.

4 czerwca po spożyciu śniadania udaliśmy się do Muzeum 
Ceramiki Kaszubskiej, gdzie mogliśmy zobaczyć pracę garnca-
rza w warsztacie oraz zakupić piękne wyroby wykonane z gli-
ny.

Drugim punktem wycieczki tego dnia było zwiedzanie Mu-
zeum Kaszubskiego w Kartuzach, gdzie obejrzeliśmy narzędzia 
pracy, sprzęty gospodarskie, instrumenty ludowe oraz wytwory 
stuki ludowej w zakresie tkactwa, ceramiki, rzeźby i haftu ka-
szubskiego. Po zakupie pamiątek udaliśmy się w drogę powrot-

POZNAJEMY KASZUBY

W dniach 08–09.062009r. odbyła 
się szkolna wycieczka klas 

szóstych na Kaszuby. W pierwszym dniu 
odbyło się zakwaterowanie w Ostrzycach 
i przejażdżka wozem drabiniastym po oko-
licy wokół jezior. Byliśmy zachwyceni pięk-
nym widokiem pagórków i kwitnących łąk. 
Następnie zwiedzaliśmy muzeum w Szym-
barku: dom Sybiraka, najdłuższą deskę 
świata, odwrócony dom. Po południu mie-
liśmy wspólne ognisko oraz gry i zabawy 
na świeżym powietrzu. Następnego dnia 
odbyła się ciekawa lekcja historii w Mu-
zeum Hymnu w Będominie. W Gołubiu 
zwiedzaliśmy ogród botaniczny, następnie 
Muzeum Ceramiki Neclów w Chmielnie. 
Pełni wrażeń wracaliśmy do Choczewa.

 Uczestnicy wycieczki

ną – do Choczewa. Wracaliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń.
W dniu 16.06.2009 r. klasy III a i III b odbyły jeszcze jedną wycieczkę. Tym razem wybraliśmy się do kina Silver Screen na film 

pt. „Noc w muzeum II”. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do restauracji Mc`Donalds, gdzie dzieci w zestawie mogły zakupić 
gadżet z obejrzanego filmu.                Organizatorki

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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POZNAJEMY NADMORSKĄ 
PRZYRODĘ 

W dniu 10.06.2009r. klasa 0b wraz 
z wychowawczynią Krystyną Det-

tlaff  i opiekunami wybrała się na wyciecz-
kę szkolną do Lubiatowa, której celem 
było poznanie nadmorskiej przyrody.

Po przyjeździe na miejsce dzieci uda-
ły się na plażę, gdzie miło spędziły czas 
bawiąc się w piasku i zbierając muszelki. 
Następnie spacerkiem, robiąc po drodze 
kilka odpoczynków, przeszliśmy do Lubia-
towa, gdzie dzięki uprzejmości sołtysa – 
P. Jakuba Świątka zostaliśmy ugoszczeni 
w jego gospodarstwie. Tam czekał już na 
nas poczęstunek i wiele atrakcji. Był sta-
tek ze zjeżdżalnią, huśtawki, karuzela no 
i najważniejsze – wyciąg linowy, na któ-
rym szaleństw i śmiechu nie było końca. 
Niestety czas szybko mijał i musieliśmy 

kończyć zabawę i udać się na przystanek autobusowy, by wrócić do Choczewa. Pogoda 
tego dnia była wspaniała, tak więc dzieci wróciły do domu zdrowe i szczęśliwe z powo-
du fajnie spędzonego czasu.

Trójka klasowa rodziców - Joanna Kozłowska, Grażyna Cicirko, Beata Stodolna

BIWAK ZUCHOWY W PUCKU
 

W dniach 12 - 13 czerwca 2009r. zuchy z 9 Gro-
mady Zuchowej „Bractwo Morskiej Przygo-

dy” wzięły udział  w kolejnym biwaku, który tym razem 
odbył się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku.

Pierwszego dnia zuchy spotkały się z entomolo-
giem i pod jego okiem pogłębiły i utrwaliły swoją wie-
dzę na temat owadów.  Dzieciom bardzo podobały się 
zajęcia w terenie, w czasie których łapały owady do 
siatek i pułapek oraz próbowały je rozpoznawać i nazy-
wać. Wieczorem każda gromada zuchowa prezentowa-
ła swoje ulubione piosenki i pląsy.

Drugiego dnia, mimo niesprzyjającej pogody, dziel-
ne zuchy żeglowały po Zatoce Puckiej. Na zakończenie 
biwaku mali żeglarze otrzymali dyplomy, nagrody i ze-
społową sprawność Przyrodnik.  Dzieci  były bardzo za-
dowolone z wyjazdu do Pucka i z łezką w oku wracały 
z rodzicami do swoich domów. 

W tym roku szkolnym nasze zuchy realizowały pro-
gram ekologiczny i regionalny, brały udział w sześciu biwakach i zdobyły pięć sprawności zespołowych: Ekoludek, Leśnik, Ornitolog, 
Przyrodnik, Mój region. Realizacja bogatego w treści przyrodnicze i regionalne programu była możliwa dzięki wsparciu wielu wspa-
niałych ludzi, na których zawsze mogliśmy liczyć. Za poświęcony czas, pomocną dłoń, otwarte serce zuchy z 9 GZ wraz z drużynową 
wszystkim serdecznie dziękują. 

Drużynowa 9 GZ podharcmistrz Anna Strycharczyk

V EDYCJA KONKURSU WIEDZY 
O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

15  czerwca 2009 roku w Zespole  
Szkół w Choczewie odbył się 

konkurs wiedzy o samorządzie terytorial-
nym, który cieszy się dużym powodze-
niem wśród uczniów gimnazjum. Patronat 
nad konkursem sprawuje Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo – pan Henryk Do-
maros. Organizatorkami konkursu były na-
uczycielki wiedzy o społeczeństwie – p. 
Henryka Soboń, p. Renata Kowalik oraz 
dyrektor gimnazjum p. Alina Rynko. Tego-
roczna edycja składała się z trzech części:

ci¹g dalszy na następnej stronie
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I – sprawdzająca wiedzę o samorzą-
dzie terytorialnym w formie testu,

II  – część plastyczna „Najpiękniejsze 
zakątki naszej gminy”,

III  – prezentacja wiedzy o Gminie Cho-
czewo.

Powołano komisję konkursową w skła-
dzie: Zastępca Wójta Gminy Choczewo 
pan Kazimierz Kowalewski, Przewodni-
czący Rady Gminy pan Henryk Domaros, 
Radny Powiatu Wejherowskiego pan Wa-
cław Seweryn, Kierownik Gminnego Ze-
społu Oświaty pani Eugenia Grudzińska, 
przedstawiciel Urzędu Gminy Choczewo 
pani Halina Syrewicz. Komisja miała bar-
dzo pracowity dzień, gdyż sprawdzała 
testy, oceniała prace plastyczne i prezen-
tację naszych uczniów według ustalonych 
wcześniej kryteriów.

I miejsce zajęła klasa IIa w składzie: 
Anna Żurowska, Anna Wątroba, Adrianna 
Madej, Marcin Małkowski.

II miejsce – klasa IIIa  –  Agata Kani-
gowska, Anna Kosno, Barbara Strychar-
czyk, Paulina Pop.

III miejsce – klasa IIb – Aleksandra Za-
krzewska, Krzysztof Domaros, Adrian Woj-
da, Kacper Huk.

Nagrody zostały ufundowane ze środ-
ków Urzędu Gminy Choczewo. Miłą nie-
spodziankę sprawiła wszystkim Anna Kos-
no, która w czasie prezentacji naszej gmi-
ny wygłosiła ułożony przez siebie wiersz. 
Uczennica otrzymała specjalne wyróżnie-
nie.

ZS w Choczewie

„W naszej gminie”

W pewnej małej części świata,
gdzie wróbelek często lata,
gdzie szum morza brzmi z daleka,
gdzie turysta na coś czeka,
gdzie latarnia w tle widnieje.
Tu zielenią się krzewiny
to są ziemie Naszej Gminy!
Tutaj blask promieni słońca
rozwesela ludzkie twarze.
Każdą cząstkę naszej gminy
sympatią ogromną darzę
zwykły pobyt nad jeziorem
dostarcza wciąż nowych wrażeń.
W Gminie Choczewo jest przepięknie,
każdemu turyście serce mięknie,

„DZIEŃ MATEMATYKI”

17 czerwca w Zespole Szkół w Choczewie odbyło się przedstawienie z okazji „Dnia Matematyki”, przeznaczone dla klas IV 
-VI. Odtwórcami ról byli uczniowie klasy IVa. Do występu przygotowywali się pod okiem wychowawcy Bernadety Pepliń-

skiej. Przedstawienie pod tytułem „Kłótnia liczb” miało pokazać uczniom, że matematyką można się bawić, matematyka może być 
śmieszna, że nie zawsze jest taka trudna, jak się wydaje i że z pewnością można ją polubić.

Zespół Szkół w Choczewie

gdy patrzy na te cudne krajobrazy.
Niejeden przez rok cały o piaszczystej plaży marzy.
Pałacyków,  dworów, parków jest tu wiele,
można się również pomodlić w zabytkowym kościele.
Pośród dolin, pól, łąk i lasów
leży Gmina Choczewo już od dawnych czasów.
Wójtem Gminy jest pan Jacek Michałowski,
który w swą pracę wkłada wiele trudu i troski
tak , jak i wielu innych ludzi.
Jest  tu tyle pracy, że nikomu się nie nudzi.
W naszej okolicy jest wiele atrakcji
wierzcie mi, mam wiele racji.
Tu są cisy, ryby, grzyby, chabry i maki -
to są właśnie naszej nadmorskiej gminy smaki.
       

Anna Kosno, uczennica kl. IIIa  
Gimnazjum w Choczewie

PIELGRZYMKA DO PELPLINA

W dniu 17.06.2009r. odbyła się piel-
grzymka dzieci pierwszokomu-

nijnych ze Szkoły Podstawowej w Cho-
czewie do Pelplina. Uczniowie kl. II zwie-
dzili Bazylikę Katedralną wraz z całym 
zespołem klasztornym, stanowiące część 
dawnego opactwa cysterskiego. Bazylika 
jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej 
zachowanych obiektów gotyckich oraz dru-
gim co do wielkości kościołem ceglanym 
w Polsce. Z nie mniejszym zainteresowa-
niem dzieci oglądały eksponaty w Mu-
zeum Diecezjalnym, które w swoich zbio-
rach posiada obszerną kolekcję rzeźb śred-
niowiecznych, relikwiarzy, szat i naczyń li-
turgicznych oraz jedyny w Polsce egzem-

ci¹g dalszy na następnej stronie
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plarz Biblii Gutenberga. Ogromną radość 
sprawiło dzieciom kupowanie pamiątek 
w sklepie ,,Przy Katedrze”. Tu największym 
popytem cieszyły się figurki aniołków. 
Uczniowie mieli okazję zobaczyć dom, 
w którym rezyduje biskup diecezjalny Jan 
Bernard Szlaga, a także Seminarium Du-
chowne. Żegnając się z Pelplinem dzieci 
odwiedziły Górę Jana Pawła II, na której 
06.06.1999r. nasz Ojciec Święty sprawo-
wał Mszę Św. Uwieńczeniem trudów ca-
łodniowej pielgrzymki w drodze powrot-
nej był pobyt w Mc Donald’s. Na radosne 
i zadowolone, ale też zmęczone swoje 
pociechy oczekiwali przy szkole rodzice, 
a dzieci chętnie od razu dzieliły się z nimi 
bogactwem przeżytych wrażeń.

ZS w Choczewie

UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

1188 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół w Choczewie o godz. 11.00 rozpoczęło się 
uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych.

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, z Wójtem Gminy Choczewo – 
panem Jackiem Michałowskim oraz Zastępcą – panem Kazimierzem Kowalewskim na 
czele. Na początku uroczystego spotkania głos zabrał Dyrektor ZS pan Andrzej Soboń, 
który życzył naszym absolwentom powodzenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 
słonecznych i radosnych wakacji. Następnie Dyrektor Gimnazjum pani Alina Rynko po-
informowała obecnych, że w roku szkolnym 2008/2009 do klas trzecich uczęszczało 67 
uczniów, z czego dziesięciu otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a jedenastu nagro-
dy książkowe i listy pochwalne.

Pani Dyrektor pogratulowała uczniom średniego wyniku z części humanistycznej 
egzaminu gimnazjalnego, który był wyższy od średniego wyniku w województwie po-
morskim. Zebrani goście na tę informację zareagowali gromkimi brawami.

Dyrekcja szkoły wręczyła podziękowania osobom współpracującym ze szkołą i listy 
gratulacyjne rodzicom najlepszych absolwentów. Średnią ocen powyżej 4, 75 w klasach 
trzecich uzyskali: Agata Kanigowska (kl. III A), Anna Kosno (kl. III A), Joanna Lipka (kl. III 
A), Aleksander Nguyen (kl. III A), Paulina Pop (kl. III A), Krzysztof Tutkowski (kl. III A), Do-
rota Figuła (kl. III B), Patrycja Chyrzyńska (kl. III B), Paulina Kotkowska (kl. III B) i Teresa 
Tarnowska (kl. III B). Najlepsza w kl. III C okazała się Patrycja Książek.

Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Mi-
chałowski najlepszym gimnazjalistom wrę-
czył Nagrody Wójta za osiągnięte wyni-
ki w nauce. Nagrodę taką otrzymały trzy 
uczennice: Agata Kanigowska (kl. III A), 
Anna Kosno (kl. III A) i Karolina Chyrzyń-
ska (kl. I B).

Wszyscy uczniowie kl. I – III gimna-
zjum, którzy uzyskali średnią ocen 4, 75 
i więcej oraz ocenę bardzo dobrą lub 
wzorową z zachowania otrzymali stypen-
dia naukowe, zaś najlepszym sportowcom 
przyznano stypendia sportowe.

Wychowawcy klas – p. Wioletta Na-
wrocka III A, p. Alicja Antończyk III B, p. 
Grażyna Olszowiec III C, skierowali do 
swoich wychowanków kilka ciepłych słów 
i wręczyli świadectwa ukończenia gimna-
zjum 67 absolwentom.

W imieniu rodziców podziękowania 
dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników 
obsługi szkoły złożyła Przewodnicząca 
Rady Rodziców – p. Mariola Zakrzewska.

Na koniec uczniowie przedstawili pro-
gram artystyczny pt. „Różne są rzeczy 
ukryte w króciutkim słowie żal” oraz skie-
rowali swoje słowa wdzięczności do dy-
rekcji, nauczycieli, rodziców i wychowaw-
ców klas.

ZS w Choczewie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
PIELGRZYMKA DO PELPLINA
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POLECAM Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

19 czerwca br. w  Gimnazjum w Choczewie, na uroczystym apelu podsumowane zostały wyniki dziewiątej edycji konkursu 
literacko-plastycznego Polecam z bibliotecznej półki, którego celem było m. in. rozwijanie umiejętności pisemnej wypowie-

dzi. Jury w składzie: p. Grażyna Olszowiec, p. Alicja Antończyk, p. Małgorzata Kobiela oraz p. Marek Dzięgielewski oceniło prace 
literackie oraz prace plastyczne. W tym roku I miejsce zajęła Klaudia Stankowska (kl. I c), II miejsce – Agata Krukowska (kl. III B), III 
miejsce – Karolina Chyrzyńska (kl. I b). Laureatom konkursu gratulujemy.

Aktyw Biblioteczny

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Koniec roku szkolnego to początek wyczekiwanych    
 i upragnionych wakacji. W tym roku szkolnym 

na ten moment oczekiwało 405 uczniów szkoły podstawo-
wej. Niestety, dziewięcioro z nich nie otrzymało promocji 
do klas programowo wyższych.

Uroczystość, która miała miejsce 19 czerwca 2009r. 
w holu szkoły, rozpoczął pan dyrektor Andrzej Soboń wita-
jąc zebranych uczniów klas 0–6, ich rodziców, nauczycieli 
uczących w szkole oraz gości. Uroczystość zaszczycił swoją 
obecnością Wójt Pan Jacek Michałowski. Dyrektor SP pani Jo-
anna Dzięgielewska, przedstawiła podsumowanie roku na-
uki w liczbach i statystykach. Następnie miała miejsce bar-
dzo ważna chwila dla najlepszych uczniów klas młodszych. 
41 dzieci otrzymało nagrody książkowe za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uroczyste zakoń-
czenie roku było bardzo ważnym momentem zwłaszcza 
dla absolwentów szkoły podstawowej. Szeregi naszej szko-
ły opuściło 59 szóstoklasistów z klas 6 a, 6 b, 6 c. Aż 11 
z nich uzyskało średnią ocen powyżej 4,75. W tym roku 
szkolnym najwyższą średnią – średnią marzeń, czyli 6.0 – 
otrzymała uczennica klasy 6 b Joanna Żuk.

Wójt Pan Jacek Michałowski, uhonorował Joannę na-
grodą, życząc dalszych sukcesów w gimnazjum. Wraz z pa-

nem dyrektorem Andrzejem Soboniem wręczył nagrody uczennicom 
tworzącym kółko taneczne w naszej szkole, za zwycięstwo w Powia-
towym Turnieju Formacji Tanecznych. Dziewczęta z klas piątych i szó-
stych tańczą pod opieką pani Teresy Waloch.

Szóstoklasiści przedstawili ciekawy program artystyczny, w któ-
rym humorystycznie pożegnali się ze swoimi nauczycielami. Zaśpie-
wali również wzruszające piosenki. Następnie uczniowie poszcze-
gólnych klas szóstych otrzymali świadectwa, nagrody książkowe, 
dyplomy. Pan dyrektor i wychowawczynie podziękowali rodzicom 
najlepiej uczących się dzieci wręczając im listy gratulacyjne. Ceremo-
nię uświetnił występ kółka tanecznego, które zaprezentowało układ 
taneczny specjalnie przygotowany na tę okazję.

Uroczystość zakończyło wręczenie nagród uczniom klas czwar-
tych i piątych. 16 z nich zasłużyło w czasie roku szkolnego na książki 
i dyplomy.

Pan dyrektor wręczył również wiele podziękowań dla rodziców 
i osób dobrej woli wspierających szkołę. Wszyscy uczniowie, którzy 
uzyskali średnią ocen 4,75 i wyższą otrzymali stypendia za wyniki 
w nauce. Dyrekcja szkoły oraz Wójt życzyli wszystkim przyjemnych 
wakacji.

ZS w Choczewie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
KLAS I I II GIMNAZJUM

19 czerwca nastąpiło oczekiwa-
ne przez uczniów klas pierw-

szych i drugich gimnazjum zakończenie 
roku szkolnego 2008/2009. Od godz. 8.00 
młodzież uczestniczyła we mszy świętej, 
a o godz. 09.00 w hali sportowej odbył 
się apel – zakończenie roku szkolnego. 
Dyrektor Gimnazjum pani A. Rynko po-
gratulowała uczniom osiągniętych wyso-
kich wyników w nauce, a następnie wraz 

- Tomasz Figuła   – I b
- Anna Żurowska   – II a
- Kacper Huk   – II b
- Paweł Langa   – I a
- Magdalena Kołodzik  – I b
- Sara Płonka   – I b
- Sylwia Rytlewska   – I d
- Agata Bianga   – I a
- Anna Wątroba   – II a
- Natalia Wejer   – I b
- Zofia Maschke   – I a
     

  ZS w Choczewie

z wychowawcami wręczyła wyróżnienia, 
nagrody książkowe oraz dyplomy za wzo-
rową frekwencję. Życzyła uczniom cie-
płych i przede wszystkim bezpiecznych 
wakacji.

Na zakończenie wychowawcy ostatni 
raz w tym roku szkolnym spotkali się ze 
swoimi uczniami.

Uczniowie z klas I-II gimnazjum, któ-
rzy uzyskali w r. szk. 2008/2009 najlepsze 
wyniki w nauce (powyżej 5,0):

- Karolina Chyrzyńska   – I b
- Anna Dąbrowska   – I c
- Klaudia Stankowska   – I c 
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„ Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
   Jan Paweł II

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Chocze-
wie składa gorące i serdeczne podziękowania ludziom dobrej 
woli, dzięki którym w roku szkolnym 2008/2009 możliwa była 
realizacja naszych celów i zamierzeń.

Wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc 
i życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji ży-
ciowych przedsięwzięć:
– Wójtowi Gminy Choczewo Panu Jackowi Michałowskiemu,
– Zastępcy Wójta Gminy Choczewo Panu Kazimierzowi Kowa-

lewskiemu,
– Przewodniczącemu Rady Gminy Choczewo Panu Henrykowi 

Domaros,
– Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Choczewo Panu Zbi-

gniewowi Kołodziejskiemu (Komendant ODK SW „Relaks” 
Zwartowo),

– Proboszczowi Parafii Choczewo ks. Antoniemu Duszykowi,
– Nadleśniczemu Nadleśnictwa Choczewo Pani Ewie Rogaczew-

skiej,
– Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty w Choczewie Pani 

Eugenii Grudzińskiej,
– Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie Panu 

Ryszardowi Karpińskiemu,
– Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie 

Pani Beacie Żuk,
– Kierownikowi Posterunku Policji w Choczewie Panu Piotrowi 

Zarzecznemu,
– Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie Pani 

Izabeli Meyer,
– Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cho-

czewie Pani Bożenie Mrówczyńskiej,
– Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Choczewie Panu Jerzemu Meyer,
– Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie Pa-

nu Wacławowi Lipiec,
– Komendantowi Straży Gminnej w Choczewie Panu Dariuszo-

wi Kubiakowi,

– Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów w Choczewie 
Pani Irenie Lorek,

– Dyrektorowi PPKS w Słupsku Panu Andrzejowi Kraweczyń-
skiemu,

– Kierownikowi PPKS w Lęborku Panu Janowi Naczk,
– Dyrekcji Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku,
– Dowódcy Jednostki Wojskowej w Bieszkowicach Panu Wie-

sławowi Zawadzkiemu,
– Leśniczemu Leśnictwa Choczewo Panu Romanowi Antończy-

kowi,
– Sołtysowi Sołectwa Kopalino Panu Jakubowi Świątek,
– Sołtysowi Sołectwa Sasino Panu Bronisławowi Nowakowi,
– Sołtysowi Sołectwa Łętowo Panu Aleksandrowi Iwaszko,
– Sołtysowi Sołectwa Jackowo Panu Markowi Mueller,
– Sołtysowi Sołectwa Zwartówko Panu Henrykowi Bemowskie-

mu,
– Sołtysowi Sołectwa Słajkowo Panu Andrzejowi Groth,
– Sołtysowi Sołectwa Choczewko Pani Sylwii Kropidłowskiej
– Sołtysowi Sołectwa Borkowo Pani Reginie Stanickiej,
– Sołtysowi Sołectwa Ciekocino Pani Władysławie Rodziewicz,
– Pani Beacie Madej,
– Pani Elżbiecie Piotrowiak,
– Panu Karolowi Suskiemu,
– Panu Jerzemu Czerwionce,
– Panu Krystianowi Markowskiemu,
– Państwu Mirosławie i Eugeniuszowi Langa,
– Państwu Marzannie i Krzysztofowi Cupryniak,
– Państwu Iwonie i Andrzejowi Majtacz,
– Panu Wiesławowi Laskowskiemu,
– Pani Bogumile Langer,
– Panu Markowi Świątek,
– Panu Waldemarowi Lange,
– Panu Andrzejowi Lessnau,
– Państwu Wandzie i Tadeuszowi Rulskim,
– Pani Barbarze Zondziuk,
– Pani Marioli Zakrzewskiej,
– Panu Krzysztofowi Zabłotnimu,
– Pani Reginie Palenica,
– Pani Krystynie Wejer,
– Pani Barbarze Pienszke,
– Pani Ewie Żurowskiej,
– Pani Magdalenie Tarnowskiej,
– Pani Violetcie Gabryelskiej,
– Państwu Beacie i Markowi Fetta,
– Panu Mirosławowi Wątroba,
– Panu Leszkowi Bobkowskiemu,
– Panu Jarosławowi Nagrodzkiemu.

PODSUMOWANIE ROCZNEJ DZIAŁALNO-
ŚCI 10 WLGZ „MALI KORSARZE” ORAZ 

ZASTĘPU HARCERSKIEGO „WILKI” 
Z CHOCZEWA

Rok szkolny 2008/2009 był dla nas bar-
dzo pracowity, ale dzięki temu mamy 

ogromną satysfakcję z realizacji tylu zadań. 
Oto niektóre z nich:

Uczestniczyliśmy
- w Ogólnopolskim konkursie „Zielone Har-

cowanie 2008” (zajęliśmy II miejsce w  ka-
tegorii klas I-III)

-  w VI Chorągwianym Turnieju „Antka Cwania-
ka”(godnie reprezentowaliśmy nasze śro-
dowisko)

- w Zaduszkach Żeglarskich naszego hufca 
w Pucku

ci¹g dalszy na następnej stronie

Podziękowania
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KWIETNY BIEG

„Kwietny Bieg” przez Gminę Chocze-
wo odbył się 3 czerwca w godz.503- 703. 
Uczestniczyło w nim 28 uczniów Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie. 
Trasa biegu, o długości 21 kilometrów, 

- w biwakach tematycznych, związanych 
z całorocznym programem naszego na-
miestnictwa (w Krokowej, w Żarnowcu, 
w Choczewie, w Sławoszynie, w Pucku)

- w akcji „I ty możesz zostać św. Mikoła-
jem”- ubieraliśmy choinki własnoręcz-
nie zrobionymi ozdobami w zakładach 
pracy

- w XVII Finale WOŚP- zebraliśmy 1.489,03 
zł dla chorych dzieci

- w programie „Poznaj swój region”
- w „Kursie Młodej Kadry” w Pucku – pod-

czas ferii zimowych pięciu harcerzy 
otrzymało patent zastępowych: Julia 
Blok, Agata Knapińska, Szymon Borow-
ski, Paweł Woźniak i Artur Grabiński

- w uroczystej Wigilii naszej drużyny, po-
łączonej z biwakiem w Ośrodku „RE-
LAKS” w Zwartowie

- w balu karnawałowym w Restauracji 
„Pod Kasztanem” w Choczewie

- w ogólnopolskim konkursie wydawnic-
twa „Zuchmistrz” pt. „OBRZĘDOWOŚĆ 
GROMAD”- otrzymaliśmy nagrodę

- w wycieczce edukacyjnej do Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cho-
czewie

- w trzydniowej wycieczce do Szwecji 
„Śladami Wikingów”

- w II  hufcowym festiwalu piosenki zucho-
wej i harcerskiej „Wesoła Nutka w Ma-
rynarskiej Czapce”, który w tym roku 
odbył się na Zamku w Krokowej

- w przeglądzie teatrzyków „Znam Legen-
dy Kaszub”- zajęliśmy II miejsce w Kar-
tuzach

- w XXV Rajdzie „Rodło” Chorągwi Gdań-
skiej ZHP (zdobyliśmy Chorągwianą Od-
znakę Rodło, zuchy zajęły I miejsce na 

swojej trasie pokonując ponad 20 km, 
a harcerze III miejsce na 9 patroli, poko-
nując około 50 km i wykonując harcer-
skie zadania)

- w sadzeniu drzewek ( w parku szkolnym 
i przy przedszkolu- łącznie posadziliśmy 
70 drzewek)

- w Manewrach Techniczno-Obronnych 
w Żelistrzewie

- w Dniu Dziecka w Jednostce Wojskowej 
w Rzucenie

- w biwaku przyrodniczo-żeglarskim w Puc-
ku

- w zawodach w kręgielni w Wejherowie 
i w Gniewinie

- w dokarmianiu zwierząt zimą i budowa-
niu budek lęgowych (18 sztuk)

-  w ciekawych zbiórkach przyrodniczo-eko-
logicznych, przygotowanych przez pana 
Rafała Skowronka z Nadleśnictwa Cho-
czewo

Przed nami jeszcze tygodniowa kolo-
nia zuchowa w Szklanej Hucie oraz Obóz 
Wędrowny dla harcerzy w Bieszczadach.

Pragniemy złożyć ogromne podzięko-
wania dla naszych PRZYJACIÓŁ:

* Dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie 
(poprzedniej i obecnej) - za udostępnienie 
harcówki, bez której nasza działalność by-
łaby niemożliwa

* Dyrekcji Niepublicznego Przedszko-
la w Choczewie - p. Halinie Chmiel – za 
trzyletnią współpracę z naszą gromadą, 
cenne rady oraz pomoc we właściwym 
funkcjonowaniu gromady

* Nadleśnictwu Choczewo, wszystkim 
pracownikom - za bezinteresowne wspar-
cie naszych działań, akcji na rzecz drugiej 
osoby, za pomoc w realizacji naszych cykli 
sprawnościowych. Zawsze można na Was 
liczyć!!!

* Policji w Choczewie - za przekazanie 
cennych wiadomości o pracy policji oraz 
o naszym bezpieczeństwie

* Ośrodkowi „Relaks” w Zwartowie - 
za wspaniałą gościnność i bezinteresow-
ność podczas biwaków

* Firmie „RM bud PROJECT” – za 
wspieranie finansowe naszych poczynań

* Gminnemu Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Choczewie, Panu Andrze-
jowi Gomułkiewicz – za zapoznanie nas z 
pracą oczyszczalni

* Państwu M.H.Milewicz – za udostęp-
nienie nam restauracji podczas „Świąt Dru-
żyny”

* Pani Beacie Żuk - kierownikowi Gmin-
nej Biblioteki – za udostępnianie nam 
atlasów, encyklopedii oraz czytelni przy 
zdobywaniu sprawności „Orzeł Biały”

* RODZICOM zuchów i harcerzy na-
szej drużyny - za okazane nam zaufanie, 
pomoc, wsparcie na każdym kroku oraz 
docenianie naszej pracy instruktorskiej.

DZIĘKUJEMY!!!
drużynowi: Dorota i Radosław Grabińscy

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
PODSUMOWANIE ROCZNEJ DZIA£ALNOŒCI...

została podzielona na 16 odcinków szta-
fetowych.

Koordynatorem sztafety w naszej gmi-
nie był nauczyciel wychowania fizycznego 
pan Henryk Rynko, który wraz z panem 
Wojciechem Paździo zadbał o zorganizo-
wanie „Kwietnego Biegu” i czuwał nad 
jego właściwym przebiegiem. Bezpieczeń-
stwo biegaczom zapewniły radiowozy Po-
licji z Choczewa i z Komendy Powiatowej 
w Wejherowie.

ZS w Choczewie
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AWANS DRUŻYNY „ORŁA” CHOCZEWO

W Gminie Choczewo awans do V Ligii osiągnęła drużyna LKS 
„Orzeł ‘ Choczewo. Drużyna w rundzie wiosennej wygrała 

wszystkie mecze ligowe. Takie osiągnięcia sportowe rzadko się spo-
tyka nie tylko w gminie, ale i w kraju. W ostatnim meczu drużyna 
„ORŁA” rozgromiła Redę Rekowo 11:1

Podajemy wyniki w rundzie wiosennej i tabelę końcową:
Orzeł Choczewo – KS Chwaszczyno   4:0
KP Gdynia – Orzeł Choczewo    0:3
Orzeł Choczewo – Amator Kiełpino   3:0
Zenit Łęczyce – Orzeł Choczewo   0:6
Orzeł Choczewo – Norda Karwia   5:2
MKS II Władysławowo – Orzeł Choczewo  0:2
Orzeł Choczewo – OKS Rumia Janowo   2:0
Celtic Reda – Orzeł Choczewo    0:1
Orzeł Choczewo – GKS Torpedo Żukowo  3:0
Relaks Mechowo – Orzeł Choczewo   1:6
Orzeł Choczewo – Zatoka II Puck SSA   3:0
Korona Żelistrzewo – Orzeł Choczewo   1:2
Orzeł Choczewo – Błyskawica Reda Rekowo        11:1

Orzeł Choczewo PKT   70  94–17
Korona Żelistrzewo PKT   54  77–29
KS Chwaszczyno PKT   50  73–39
GKS Torpedo Żukowo PKT   45  51–43
Amator Kiełpino PKT   41  52–48
MKS II Władysławowo PKT   40  63–65
Zatoka Puck PKT    39  52–48
Norda Karwia PKT    38  63–61
OKS Rumia Janowo PKT   35  51–51
Błyskawica Reda Rekowo PKT  29  48–59
Celtic Reda PKT    24  38–62
KP Gdynia PKT    20  44–81
Relaks Mechowo PKT   17  42–79
Zenit Łęczyce PKT    15  39–107

Drużyna występowała w następującym składzie:
Trener -  Jerzy  Detlaff; Trener - Krzysztof  Waloch; Lekarz druży-

ny – Andrzej Kościemski. Zawodnicy:
1. Olszowiec Paweł  12. Smolarek Grzegorz
2. Robakowski Łukasz  13. Sulima Radosław
3. Świtała Tomasz  14. Basiński Piotr
4. Krauze Krzysztof  15. Stanuch Mateusz
5. Król Piotr  16. Koń Andrzej
6. Rutkowski Tomasz  17. Rakuś Michał
7. Świtała Bogdan  18. Zabłotni Jan
8. Wrzeszczyński Sławomir  19. Szmyd Mateusz

9. Świtała  Marek  20. Struk  Grzegorz
10. Wrzeszczyński  Tomasz 21. Świątek  Damian
11. Waloch  Marek 22. Wrzeszczyński  Dariusz

 23. Waruch  Krzysztof
Najlepszym  strzelcem  bramek  został Smolarek  Grze-

gorz  – 34; Sulima Radosław – 10; Świtała Tomasz – 7; Po 6 
bramek strzelili: Świtała Marek, Wrzeszczyński Sławomir, Ba-
siński Piotr - 5, Świtała Bogdan – 4. Po 3 bramki strzelili: Koń 
Andrzej, Rutkowski Tomasz. Z kolei  Baruch Krzysztof, Wrze-
szczyński Tomasz, Król Piotr i Zabłotni Jan strzelili po 2 bram-
ki i 1 bramkę –  Rakuś Michał. Samobójcza – 1 bramka, wal-
kower – 3:0. Drużyna Orzeł II Choczewo (rezerwa) na koniec 
rundy wiosennej zakwalifikowała się na III m-cu w tabeli. Po-
dajemy tabelę Kl.B

1. Wikęd Kębłowo PKT  60  112–18
2. Stolem Gniewino PKT  57  91–13
3. Orzeł II Choczewo PKT  46  76–30
4. KS Rozłazino PKT   38  65–48
5. Wicher Wierzchucino PKT  34  37–42
6. Zryw Sławoszyno PKT  31  75–59
7. Huragan Smolno PKT  30  46–56
8. Kaszubia Starzyno PKT  29  46–41
9. Kif Chłapowo PKT   24  39–73
10. Arka Prusewo PKT  20  39–78
11. Kaszuby Płochowo PKT  9  19–120
12. Larix Kostkowo PKT  6  15–82

MIĘDZYZAKŁADOWY FESTYN SPORTOWO-
REKREACYJNY CHOCZEWO 2009

30 maja odłył się został Międzyzakładowy Festyn Sporto-
wo-Rekreacyjny w Choczewie. Organizatorem festynu był LKS 
„Orzeł” Choczewo, a udział we wspólnej zabawie zadeklaro-
wało 9 drużyn: Rada Gminy Choczewo, Urząd Gminy Cho-
czewo, Policja Wejherowo-Choczewo, FABRUK Orle, TARGET 
Kartoszyno, MMS Gdynia, PPHU ELEKTRO Reda, DINOZAURY 
Słajszewo, MLEKPOL Wejherowo, 

Celem imprezy było propagowanie życia sportowo-rekre-
acyjnego w zakładach pracy na terenie Powiatu Wejherow-
skiego. Zbiórka zawodników miała miejsce o godz. 14-tej. Następ-
nie przeprowadzono turniej piłki nożnej (startowały 6-oso-
bowe drużyny), przeciąganie liny (startowały 5-osobowe dru-
żyny), kręcioł (startowały 2-osobowe drużyny) oraz wielobój 
VIP.

W czasie trwania zawodów dla pozostałych osób (kibi-
ców) przygotowano gry i zabawy zręcznościowe: kopanie pił-

AWANS DRUŻYNY „ORŁA” CHOCZEWO

Gminie Choczewo awans do V Ligii osiągnęła drużyna LKS

Sport... Sport.. Sport

ki do celu, slalom zręcznościowy, antywy-
ścig rowerowy, skok w dal z miejsca, rzut 
lotką, wędkowanie.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco:

– I miejsce    – Urząd Gminy Choczewo,
– II miejsce   – Dinozaury Słajszewo,
– III miejsce – Policja Wejherowo-Cho-

czewo,
– IV miejsce  – TARGET Kartoszyno
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PIELGRZYMKA DO LICHENIA

W dniach 29–30.05.09r. odbyła się 
pielgrzymka do Sanktuarim Mat-

ki Bożej Licheńskiej słynącej łaskami. Bło-
gosławieństwa wyjeżdżającym parafianom 
udzielił proboszcz Antoni Duszyk.

Pierwszym miejscem naszej pielg-
rzymki było Piaseczno, gdzie uczestniczy-
liśmy w mszy świętej, a następnie usłysze-
liśmy historię tego miejsca opowiedzianą 
nam przez kustosza.

Wielką atrakcją wyprawy okazał się 
także pobyt w Toruniu na obiektach Radia 
Maryja. Spotkaliśmy się tam z księdzem 
Edwardem Szaniawskim – egzorcystą.

Kiedy wreszcie dotarliśmy do sanktu-
arium, byliśmy pod wrażeniem – w małej 
miejscowości Licheń, w latach 1994–2004, 

– V miejsce  – PPHU ELEKTRO Rumia,
– VI miejsce  – MMS Gdynia,
– VII miejsce  – MLEKPOL Wejherowo,
– VIII miejsce  – Rada Gminy Choczewo,
– IX miejsce  – FABRUK Orle.

Dyplomy, puchary oraz nagrody (sprzęt 
sportowy) wręczał Wójt Gminy Choczewo Ja-
cek Michałowski, Prezes LKS „Orzeł” Zbigniew 
Kołodziejski, Przewodniczący Rady Gminy Cho-
czewo Henryk Domaros oraz Członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego Wacław Seweryn.

Imprezę swoją obecnością zaszczycił Wi-
ceminister Rolnictwa pan Kazimierz Plocke, 
Poseł na Sejm RP pan Jarosław Wałęsa oraz Eu-

PIELGRZYMKA DO LICHENIA

 dniach 29–30.05.09r. odbyła się 

Z     życia Parafii Choczewo
wybudowano największą świątynię w Pol-
sce i jedną z największych na świecie. Prze-
wodnik oprowadził nas po sanktuarium 
i przedstawił historię objawienia w lasku 
grąblińskim. Las w Grąblinie rozpoczyna 
pielgrzymkowy szlak, prowadzący do San-
ktuarium w Licheniu. Tutaj, w pierwszej 
połowie XIX w., żołnierz napoleoński – To-
masz Kłossowski zawiesił na sośnie wi-
zerunek Maryi. Kilka lat później w tym 
samym miejscu pasterzowi Mikołajowi 
Sikatce ukazała się Matka Boża, Bolesna 
Królowa Polski. Nawoływała do nawróce-
nia i modlitwy. Przepowiedziała też czasy 
zarazy. Przed Jej oblicze w 1852r., pod-
czas epidemii cholery, przybywali wierni 
po nadzieję i ratunek. Wielu doznało tu uz-
drowień. Wszystko to sprawiło, że maleń-
ki obrazek Matki Bożej uznano za cudow-

PIESZA PIELGRZYMKA 
DO WEJHEROWA

WW dniu 22 maja po raz kolejny /za-
pewne dziewiąty/ wyruszyła pie-

sza pielgrzymka ze Zwartowa na odpust do 
Wejherowa. Razem z pielgrzymami ze Zwar-
towa po raz pierwszy wyruszyli pielgrzy-
mi z Choczewa. Obie grupy połączyły się 
przed Łętowem i dalej szły razem. W su-
mie było 30 osób, w tym 20 z Choczewa. 
Grupa zjednoczyła Zwartowo, Choczewo, 
Wierzchucino, Białogórę, a nawet Łodź! 
Wszyscy nieśliśmy swoje intencje. Modli-
liśmy się także za nasze parafie. Pod wie-
czór zostaliśmy życzliwie przyjęci przez 
ks. Roberta Mayera na noclegu w Kostko-
wie. W sobotę rano wyruszyliśmy w stronę 
Wejherowa. Po powitaniu zostaliśmy uro-
czyście wprowadzeni wraz z innymi gru-
pami pielgrzymkowymi, w towarzystwie 
orkiestry dętej, do kościoła klasztornego. 
O godz. 14.00 rozpoczęła się Droga Krzy-
żowa na górach. Nabożeństwo na Kalwa-
rii wraz ze Mszą Świętą trwało 5 godz. 

ny. W Licheniu, uczestniczyliśmy w Apelu 
Jasnogórskim poświęconym rodzinie. Piel-
grzymka oprócz doznań duchowych do-
starczyła nam wielu wrażeń. Opiekunem 
duchowym pielgrzymki był ks. wikary Ja-
nuary Cybulski. W pielgrzymce uczestni-
czyło 50 osób. Ponadto dzięki składkom 
mieszkańców Sołectwa Starbienino, pod-
czas pielgrzymki zakupiliśmy w Licheniu 
obraz do kaplicy w Lublewie.

Aniela Siemczuk

Pielgrzymi dzielnie pokonywali kolejne 
wzgórza, a po wszystkim już nie pieszo, 
lecz busem wróciliśmy do domu. Teraz trze-
ba trenować przed pielgrzymką przyszło-
roczną, a może jeszcze tegoroczna na Ja-
sną Górą?

ROZPOZNAJ CZAS
Tegoroczne XIII Spotkanie lednickie 

miało jako myśl przewodnią czas jako 
miejsce spotkania z Bogiem, które ma być 
uświęcone modlitwą. Każdy z uczestni-
ków otrzymał w prezencie m.in. BREWIARZ, 

czyli księgę do modlitwy, która nazywa 
się Liturgią Godzin. To modlitwa Kościoła 
praktykowana przez księży, siostry zakon-
ne, no i teraz miejmy nadzieję przez ok. 80 
tysięcy młodych uczestników Spotkania 
w Lednicy. Wśród tej młodzieży było 46 
osób, które przyjechały z Choczewa. 

Ks. January Cybulski

P O D Z I Ę K O W A N I E
Pragniemy podziękować władzom 

Gminy i wszystkim sponsorom. Dzięki 
Waszej uprzejmości możliwy jest dalszy 
rozwój naszego klubu sportowego. Idea 
rozwoju fizycznego jest bardzo ważna 
i co najważniejsze nadal dostrzegana 

przez ludzi. Pomoc, którą Państwo nam 
zaoferowali jest bezcenna.

Zarząd LKS „Orzeł” Choczewo

ZESPÓŁ KASZUBSKI „NASZE STRONY”

W niedzielę 31.06.2009r. w kościele 
parafialnym w Choczewie na Mszy Świę-
tej o godz. 12.00 gościliśmy dziecięcy 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ZE SPORTU

ci¹g dalszy na następnej stronie

rodeputowany pan Janusz Lewandow-
ski. Całość zakończyła się wspólną bie-
siadą.
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zespół kaszubski „Nasze strony” z Wierz-
chucina, w którym również śpiewa kilka 
dzieci z Choczewa. Śpiewali świetnie – 
były gromkie brawa.
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BOŻE   CIAŁO

go z obowiązków wikariusza naszej pa-
rafii i z dniem 1 lipca 2009r. zamianował 
go wikariuszem Parafii Cewice. Za trzy-
letnią piękną służbę wśród nas niech Bóg 
wynagrodzi i błogosławi na nowej parafii.

Z dniem 1 lipca 2009r. Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup diecezjalny zamianował 
neoprezbitera ks. mgr Ireneusza Smoliń-
skiego z Tczewa.

NOWY WIKARIUSZ
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diece-

zjalny zwolnił Ks. mgr Januarego Cybulskie-

Wykonane zostały nowe schody w Ko-
palinie.

Ks. proboszcz Antoni Duszyk

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
Z ¯YCIA PARAFII CHOCZEWO
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