
Wieści Choczewskie Nr 3 (109)  MARZEC 2009 s. 1

Egzemplarz bezp³atny

Nr 3 (109)
MARZEC 2009

ROK (XI)

CHOCZEWSKIE

W dzisiejszym numerze:  
XXI sesja Rady Gminy Choczewo, Inwestycja przebudowy dróg w miejscowości Żelazno, Planowane inwestycje, Wiosenne porządki, 
Ogłoszenia Wójta Gminy, Jedno okienko, Wieści z Sołectw – Sasino i Starbienino, I Pomorski Festiwal Gustownych Smaków, Zjazd Dele-
gatów Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, Wiosenne czytanie dzieciom, Wieści Przedszkolaków, Z życia szkoły, Wiadomości 
sportowe, Wieści z Parafii Choczewo          Zapraszamy do lektury

ISSN 1508-5864

dokończenie na następnej stronie

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

W   dniu 24 marca 2009 r. od-
 była się XXI sesja Rady 
 Gminy Choczewo. W po-

czątkowej jej części obecni byli wszyscy 
radni, później salę obrad opuściła pani rad-
na Renata Fornalik, ponieważ obowiązki 
służbowe nie pozwoliły jej na dalszy udział 
w sesji. W sprawozdaniu z działalności 
międzysesyjnej pan Wójt mówił o:
- projekcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności 

turystyczno-gospodarczej Pobrzeża Sło-
wińskiego, poprzez przebudowę drogi 
powiatowej w gminie Choczewo w miej-
scowości Sasino – do granicy z powiatem 
lęborskim” złożonym w konkursie Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego, który otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 2.467.848, 
41 zł;

- planowanej odnowie dwóch dróg powia-
towych, na oba zadania Powiat Wejhe-
rowski otrzyma dofinansowanie z Gminy 
Choczewo w wysokości 850.000 zł;

- przygotowywaniu wniosku do konkursu 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na zadania: Rewitalizacja prze-
strzeni publicznej ul. Kościuszki w Cho-
czewie (całość zadania 1.474.800 zł) oraz 
Budowa centrum informacji turystycznej 
i kulturalnej wraz z zapleczem oraz salą 
multimedialną, konferencyjno-wystawo-
wą (zadanie na 989.399 zł);

- przygotowywaniu wniosku na konkurs 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na zadania związane z budową 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

dniu 24 marca 2009 r od-

XXI SESJA XXI SESJA 
RADY GMINY RADY GMINY 
CHOCZEWOCHOCZEWO

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzenia wielu radosnych chwil, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, oraz zdrowia i wielu sukcesów

mieszkańcom Gminy Choczewo 

składają
                  Przewodniczący   Wójt
         Rady Gminy Choczewo Gminy Choczewo  
             Henryk Domaros                 Jacek Michałowski

„Blizarium” i oczyszczalni 
ścieków;

- promocji Gminy Chocze-
wo poprzez wydanie mo-
nety lokalnej – „dukata”, 
która dodatkowo wchodzi 
w cykl emisyjny Polskie 
Latarnie Morskie i będzie 
w lokalnym obiegu do 
30.09.2009 r. oraz wywo-
ła duże zainteresowanie 
wśród kolekcjonerów.

Najważniejszym punk-
tem sesji było sprawoz-
danie z realizacji budżetu 
gminy za 2008 rok. Naj-
pierw pan Wójt mówił o re-
alizacji dochodów i wy-
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datków, a następnie pani Skarbnik bardzo 
szczegółowo je omówiła, a na zakończenie 
odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Gdańsku zawierającą opinię 
o sprawozdaniu. Następnie Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej RG radny Andrzej 
Małkowski odczytał wniosek wraz z uza-
sadnieniem o udzieleniu absolutorium 
Wójtowi Gminy Choczewo i pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku o wniosku Komisji. 

W dyskusji nad sprawozdaniem prze-
wodniczący Komisji Budżetowej – pan rad-
ny Zbigniew Kołodziejski mówił, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała sprawoz-
danie. P. radny Andrzej Małkowski podzię-
kował panu Wójtowi za inwestycje, a szcze-
gólnie za położenie płytek chodnikowych 
na łączniku pomiędzy ul. Pierwszych Osad-
ników a ul. Wojska Polskiego. Na utwardze-
nie przejścia „zwyczajowego” duża część 
mieszkańców Choczewa czekała ponad 30 
lat.

Radni jednogłośnie udzielili absoluto-
rium Wójtowi Gminy Choczewo. Były kwia-
ty, gratulacje i oklaski. Pan Wójt dziękując 
powiedział, że po raz siódmy otrzymał jed-
nogłośnie absolutorium, jest to dla niego 
satysfakcja i motywacja do dalszej pracy. 

Po przerwie podjęto uchwały:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Wejherowskiemu na realiza-
cję zadania odnowy nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1438G przebiegającej 
przez Gminę Choczewo (wykonanie no-
wej nawierzchni na odcinku 1,7 km od 
nowej nawierzchni w okolicy miejsco-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
SESJA RADY
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wości Łętowo w kierunku Wejherowa 
z dofinansowaniem z budżetu Gminy Cho-
czewo w wysokości 400.000 zł);

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wejherowskiemu na realizację 
zadania odnowy nawierzchni drogi po-
wiatowej Nr 1322G przebiegającej przez 
Gminę Choczewo (wykonanie nowej na-
wierzchni na odcinku od miejscowości 
Żelazno w kierunku Lęborka – kontynu-
acja z dofinansowaniem z budżetu Gmi-
ny Choczewo w wysokości 450.000 zł);

c) w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2009 rok;

d)  w sprawie wyrażenia zgody na umorze-
nie należności pieniężnych (umorzenie 
należności finansowych w wysokości 
169,066,04zł przysługujących od POLPO-

TATO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kar-
toszynie, ponieważ należności nie ścią-
gnięto w toku zakończonego postępo-
wania upadłościowego)

e) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wzdłuż działki nr 102/7 w re-
jonie ulicy Spacerowej we wsi Lubiatowo 
w gminie Choczewo;

f) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr: 244/3, 244/4, 
244/5, 244/6 we wsi Kierzkowo w gminie 
Choczewo;

g) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 113 we wsi 
Kierzkowo w gminie Choczewo;

h) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 253/2 we wsi 
Kierzkowo w gminie Choczewo;

i) o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 359/1-359/8 
we wsi Ciekocino w gminie Choczewo;

j) w sprawie odstąpienia od sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki Nr 31 i 34 
obręb Jackowo w gminie Choczewo (re-
zygnacja ze sporządzenia planu miejsco-
wego stała się konieczna ze względu na 
brak interesu publicznego);

k) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłat-
ne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nie-
ruchomości stanowiących własność Skar-
bu Państwa – Agencji Nieruchomości Rol-
nych (nieruchomości położonych w Lub-
lewie z przeznaczeniem pod boisko spor-
towe);
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W dniu 2 marca 2009 mia-
 ło miejsce uroczyste za-
kończenie inwestycji prze-

budowy drogi wojewódzkiej nr 213 z dro-
gą powiatową nr 1438G w miejscowości 
Żelazno. Przecięcia wstęgi dokonali: Wi-
cemarszałek Województwa Pomorskiego 
pan Mieczysław Struk, Wicestarosta Wej-
herowski pan Grzegorz Gaszta i Wójt 
Gminy Choczewo pan Jacek Michałow-
ski. Oddane do użytku rondo poświęcił 
Proboszcz Parafii Choczewo ks. Antoni 
Duszyk. W uroczystości wziął również 
udział: Sekretarz Powiatu Wejherowskie-
go pan Marek Panek, Członek Zarządu 
Powiatu pan Wacław Seweryn, Dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
pan Włodzimierz Kubiak, Kierownik Rejo-
nu Dróg Wojewódzkich w Pucku pan Hen-
ryk Matea, Dyrektor Zarządu Drogowego 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
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l) w sprawie sprzedaży nieruchomości rol-
nej stanowiącej własność Gminy Chocze-
wo ( sprzedaż w przetargu ograniczonym 
nieruchomości położonej w Słajszewie):

 ł)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu lokalu położonego 
w Choczewie przy ul. Szkolnej 1, stano-
wiącego własność Gminy Choczewo (zby-
cie lokalu na cele związane z prowadze-
niem przedszkola);

m) w sprawie ustalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmi-
na Choczewo;

n) w sprawie zmiany regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym 

o) w sprawie utworzenia odrębnego obwo-
du głosowania dla przeprowadzenia wy-
borów do Parlamentu Europejskiego za-
rządzonych na dzień  7 czerwca 2009r.

p) w sprawie przyjęcia planów pracy Ko-
misji Stałych Rady Gminy Choczewo na 
2009 rok;

r) w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa (nie uwzględ-
niono wniesionego przez mieszkańców 
miejscowości Choczewo wezwania do 
tyczącego uchwały w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „wiatraki w Chocze-
wie”);

s) w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu na rzecz 
Windcom  Sp. z o.o. (położenie w ziemi 
kabla energetycznego na działkach sta-
nowiących drogi gminne).

W interpelacjach pani radna Sabina Fle-
ming prosiła o wystąpienie do Poczty Pol-
skiej o wydłużenie do godz. 16.00 otwarcia 
Urzędu Pocztowego w Choczewie.

W dyskusji pan Wójt informował 
o przeniesieniu z obiektów Nadleśnictwa 
Choczewo do obiektów Gminnego Ośrodka 
Zdrowia bazy stacjonowania karetki ratow-

nictwa medycznego. Dodał, iż w dotych-
czasowym miejscu stacjonowania karetki 
planuje się utworzyć punkt weterynaryjny.

Pan Bronisław Nowak zapytał czy 
przebudowa Sasina będzie kolidowała 
z ruchem turystycznym w najbliższym se-
zonie letnim. Na co pan Wójt odpowie-
dział, że po zakończeniu procedury prze-
targowej rozpoczną się roboty  i będą one 
trwały nawet w sezonie. Będą wyznaczo-
ne stosowne objazdy. 

Sesja zakończyła się po blisko 4-go-
dzinnych obradach.

dniu 2 marca 2009 mia-

INWESTYCJA PRZEBUDOWY DRÓG INWESTYCJA PRZEBUDOWY DRÓG 
W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNOW MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNO
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dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego pan Janusz Nowak, 
Zastępca Wójta Gminy Choczewo pan Kazimierz Kowalewski, 
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo pan Henryk Domaros, 
przedstawiciele firmy POL-DRÓG z Lęborka (wykonawca ro-
bót), mieszkańcy wsi Żelazno i młodzież szkolna. Zadanie in-
westycyjne podjęte zostało z inicjatywy władz samorządowych 
Gminy Choczewo, a jedną z głównych przyczyn była duża wy-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE GMINNE

W 2009 roku kontynuowana będzie przez Sta-
 rostwo Powiatowe w Wejherowie naprawa 
 dróg powiatowych na terenie Gminy Chocze-

wo. Działania w tym zakresie uzależnione są w głównej mierze 
od udziału i pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Cho-
czewo, dlatego też Rada Gminy Choczewo, na wniosek pana 
Wójta podjęła 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Wejherowskiemu w kwocie 450 000 zł na od-
nowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1322G Lębork- Że-
lazno i w kwocie 400 000 zł na remont drogi nr 1438G Żelazno-
Bolszewo. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej 
określone zostaną w umowie, która zawarta zostanie prawdo-
podobnie w kwietniu b.r.

2009 roku kontynuowana będzie przez Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie naprawa
dróg powiatowych na terenie Gminy Chocze-

PLANOWANE PLANOWANE 
INWESTYCJE INWESTYCJE 

padkowość na skrzyżowaniu w/w dróg. Całkowity koszt dotych-
czasowych prac zamknął się kwotą ok. 4 000 000 zł, przy czym 
finansowanie odbywało się z trzech różnych źródeł: głównym 
inwestorem był – Samorząd Województwa Pomorskiego w ra-
mach projektów poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
W kosztach partycypowało też Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie, które za kwotę ok. 100 000 zł sfinansowało projekt prze-
budowy dróg. Natomiast Gmina Choczewo pokryła koszty opra-
cowania koncepcji, niezbędnej do przygotowania projektu oraz 
nowej wiaty przystankowej. Zadanie inwestycyjne obejmowało: 
budowę ronda na skrzyżowaniu w/w dróg wraz z jego częścio-
wym odwodnieniem, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, 
sieci burzowej i chodników przez całą miejscowość Żelazno. 
Od wielu lat stałym problemem mieszkańców tej miejscowości 
było okresowe zalewanie posesji przez wody opadowe i gwał-
townie topniejący śnieg. Usuwając skutki tych zdarzeń kilka razy 
w roku interweniowały jednostki OSP. Zachodziła konieczność 
wypompowywania wody z piwnic i posesji, udrażniania studzie-

nek drenarskich oraz zabezpieczania budynków workami z pia-
skiem. Pierwsze prace związane z przebudową dróg nastąpiły 
w grudniu 2007 roku, natomiast zakończenie inwestycji miało 
miejsce w listopadzie 2008r. Obecnie Zarząd dróg Wojewódz-
kich w Pucku prowadzi prace w zakresie odwodnienia drogi 
wojewódzkiej nr 213 na odcinku od ronda w kierunku miejsco-
wości Choczewo z miejscowości Żelazno do Strugi Choczew-
skiej. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota rzędu 500 000 zł.
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Wójta Gminy Choczewo z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży

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 6 maja 2009 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno 
nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 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:

Wójta Gminy Choczewo z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA

WIOSENNE WIOSENNE 
PORZĄDKIPORZĄDKI

Wiosenne porządki – bierzmy dobry przykład
Nastała wiosna, stopniał śnieg. Jak zwykle o tej porze 

roku nasze obejścia i teren wokół nich nie wyglądają zbyt ra-
dośnie, a święta tuż, tuż. Miło nam zakomunikować, iż niektó-
rzy mieszkańcy sami przystąpili już do wiosennych porządków. 
Warto wziąć z nich przykład, zwłaszcza z właścicieli nierucho-
mości naprzeciw przystanku autobusowego w Choczewie, 
którzy nie czekając na żadne apele i upomnienia uporządko-
wali chodnik i część pasa drogowego wokół swojej, wcale nie 
małej, posesji. Aż miło popatrzeć.

Serdeczne dziękujemy Państwu Krystynie i Włodzimierzo-
wi Klateckim

INFORMACJAINFORMACJA
W związku z nadejściem wiosny przypominamy mieszkań-

com naszej gminy,  iż na podstawie  art. 5  ust.1 pkt 4  ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 
r. oraz uchwały Rady Gminy Choczewo nr XXVII-314/2006 z dnia 
14 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo, do obowiąz-
ków właścicieli nieruchomości należy:

ZADBANIE I UPRZĄTNIĘCIE OBEJŚCIA DOMOSTW, GOSPO-
DARSTW ROLNYCH, CHODNIKÓW, ROWÓW PRZYDROŻNYCH

W związku z powyższym prosimy współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, 
jednostki organizacyjne, oso-
by posiadające nieruchomo-
ści w zarządzie lub użytko-
waniu inne podmioty włada-
jące nieruchomością do zas-
tosowania się do powyższych 
zaleceń.

Niezastosowanie się do 
w/w przepisów skutkuje na-
łożeniem grzywny w postaci 
mandatu karnego
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ogłasza, że dnia 24 kwietnia 2009 roku o godzinie 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo
odbędzie się  pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na cele rolne opisanych poniżej nieruchomości

WÓJT GMINY CHOCZEWO

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia  21 kwietnia 2009 roku oraz wpłacenie wa-
dium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  w banku  KBS  Wejherowo O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 również 
do dnia 21 kwietnia 2009 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy 
Choczewo. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od 
zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny nieruchomości osiągnięty w przetargu, po zaliczeniu wadium płatny jest wg warun-
ków podanych w umowie dzierżawy.  Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 
84-210 Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209. 

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 na cele związane z pro-
wadzeniem przedszkola niżej opisane lokale: 

Wójta Gminy Choczewo z dnia 01 kwietnia 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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 13 maja 2009 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kup-
no nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie
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ogłasza, że dnia 30 kwietnia 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo
odbędzie się drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości

wraz z udziałem w prawie do nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną:

WÓJT GMINY CHOCZEWO

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 27 kwietnia 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 umo-
wy 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.

ogłasza, że dnia 24 kwietnia 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo
odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:

WÓJT GMINY CHOCZEWO

W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat. Wa-
runkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia 21 kwietnia 2009 roku 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 21 kwietnia 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 zawar-
cia 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 Chocze-
wo, tel. 0–58 572-39-40, wew. 209. 

WÓJT GMINY 
CHOCZEWO

Ogłasza nabór na wolne stanowisko 
– aplikant straży gminnej, w wymiarze 
pełnego etatu
1. Kandydat ubiegający się o zatrudnie-

nie, na które przeprowadzany jest na-
bór musi spełniać :

a. Wymagania niezbędne
-obywatelstwo polskie
- ukończone 21 lat
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nienaganna opinia

- uregulowany stosunek do służby wojsko-
wej

- wykształcenie minimum średnie
- bardzo dobra sprawność fizyczna i psy-

chiczna
- posiadanie prawa jazdy kat. B
- umiejętność stosowania przepisów pra-

wa
- nie był prawomocnie skazany za przes-

tępstwo umyślne
- znajomość obsługi komputera
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość struktur samorządowych
- dyspozycyjność

- znajomość języka obcego /preferowany 
angielski lub niemiecki/

- znajomość terenu gminy Choczewo
- umiejętności organizatorskie
- komunikatywność
- umiejętność pracy pod presją
- umiejętność pracy w zespole
- wskazane posiadanie uprawnień strażni-

ka gminnego
- minimum 3-letni staż pracy
2. Zakres wykonywanych zadań na stano-

wisku:
- wykonywanie czynności związanych 

dokończenie na następnej stronie
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„ Jedno okienko”, czyli łatwiej założyć działalność gospo-
darczą

Z dniem 31 marca 2009r. można zarejestrować firmę w jed-
nym okienku w Urzędzie Gminy. Przedsiębiorca składa jeden 
zintegrowany wniosek EDG-1 wraz z załącznikami.

„ Jedno okienko”, czyli łatwiej założyć działalność gospo-
darczą

Z dniem 31 marca 2009r. można zarejestrować firmę w jed-

JEDNO OKIENKOJEDNO OKIENKO

z zapewnieniem ładu i porządku pu-
blicznego zgodnie z ustawami i aktami 
prawa miejscowego w tym:

- udział w zabezpieczeniu imprez i uroczy-
stości

- ochrona obiektów Urzędu Gminy i Jed-
nostek Organizacyjnych

- prowadzenie rozpoznania przydzielo-
nego rejonu poprzez służbę w patrolu 
pieszym i zmotoryzowanym

- reagowanie zgodnie z aktualnymi prze-
pisami na przejawy łamania prawa

3. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wy-

kształcenie
- inne dokumenty o posiadanych kwalifi-

kacjach i umiejętnościach /kopie/
- kopie dokumentów potwierdzających staż 

pracy
- kwestionariusz osobowy
- oświadczenie, że nie był prawomocnie 

skazany za przestępstwo umyślne
- kserokopia prawa jazdy
4. W przypadku osób podejmujących po 

raz pierwszy pracę na stanowisku urzęd-
niczym, umowa o pracę będzie zawarta 
na czas określony, nie dłuższy niż 6 mie-
sięcy. W okresie tym pracownik w celu 
teoretycznego i praktycznego przygoto-
wania odbędzie służbę przygotowaw-
czą. Po pozytywnym zdaniu egzaminu 
umowa o pracę zostanie zawarta na czas 
nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w sekretariacie Urzędu Gmi-
ny lub drogą pocztową na adres: Urząd 
Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osad-

ników 17, 84–210 Choczewo z dopi-
skiem „stanowisko – aplikant straży 
gminnej” do dnia 14.04.2009 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
list motywacyjny, szczegółowe CV (z uw-
zględnieniem dokładnego przebiegu ka-
riery zawodowej) powinny być opatrzone 
klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz.U z 2002 r Nr 101, 
poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r 
o pracownikach samorządowych (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1593 
z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Choczewo - Jacek Michałowski

Choczewo, dnia 01.04.2009 r

Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działal-
ności gospodarczej nie podlega opłacie. (art. 7a ust. 3 Prawo 
działalności gospodarczej).  Ponieważ zgodnie z przepisa-
mi przedsiębiorcy mogą posługiwać się PKD 2004 do koń-
ca 2009r.  prosi się o sukcesywne dokonywanie zmian w za-
świadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007.

Poniżej wzór nowego wniosku

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
OG£OSZENIA....

EDG - 1 str. 1
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WIEŚCI Z SOŁECTWWIEŚCI Z SOŁECTW
Sołectwo Sasino

DZIEŃ SENIORA W SASINIE

W  karnawałowej scenerii za-
 jazdu „Alusia” w Sasinie  
w dniu 7 lutego odbyło się 

zorganizowane przez Radę Sołecką uro-
czyste spotkanie Seniorów Sołectwa Sasi-
no. Spotkanie było tym bardziej uroczyste, 
gdyż przybyli na nie Radny Rady Powiatu 
Wejherowskiego pan Wacław Seweryn 
oraz proboszcz tutejszej parafii ks. Grze-
gorz Rybicki. Sołtys pan Bronisław Nowak 
w swoim wystąpieniu przywitał serdecz-
nie wszystkich przybyłych na spotkanie, 
życząc 100-tu lat w zdrowiu i dostatku. 
Kilka ciepłych słów do Seniorów skierował 
również pan Wacław Seweryn. Po części 
oficjalnej, przy pięknie nakrytych i suto 
zastawionych stołach, zaczęła się zabawa. 
Inspiracją do dobrej zabawy był wiersz 
naszej laureatki Nagrody Nobla pani Wi-
sławy Szymborskiej, cyt. fragmentu:

„ Gdy ktoś mnie zapyta   
 Jak ja się dziś czuję   
 Grzecznie mu odpowiem, że  
 dobrze – dziękuję”

I tak właśnie było – humor, wspólna 
zabawa i salwy śmiechu sprawiły, że spo-
tkanie przerodziło się (śmiem twierdzić) 
w bal karnawałowy. W przerwach tańca 
słuchaliśmy poezji tej zwykłej, prostej – 
sasińskiej. Miłe i zaskakujące było to, jak 
ciepła i spontaniczna była reakcja na żywe 
słowo. Opowiadane dowcipy i kuplety 
sprawiły wesołość i uśmiech na twarzach 
uczestników – bo o to właśnie chodziło – 
jak mówi przysłowie: „kiedy się śmiejemy, 
świat staje się lepszy”.

W swoich planach organizacyjnych na 
ten wieczór Rada Sołecka poszła o krok 
dalej. Zaproponowano wybór Miss i Miste-
ra Seniorów. Propozycja została przyjęta 
z ogólnym aplauzem. I tak spośród czte-
rech kandydatek na Miss Seniorki zgłoszo-
nej z sali, koronę i berło panowania na rok 
2009 zdobyła pani Maria Malik. Z czterech 
kandydatów na Mistera Seniorów koro-

nę i wstęgę zdobył pan Jan Szczepaniak. 
Koronacją i dekoracją zwycięzców zajęli 
się panowie: Sławek – „ Leśny” i Bronek 
– „Sołtys”. Cała ceremonia dekoracji zwy-
cięzców, a następnie wręczenie upomin-
ków i prezentacja zwycięskiej pary od-
była się w śród burzy oklasków i ogólnej 
wesołości.

W miarę upływu czasu patrząc na par-
kiet to nie Seniorzy się bawili, lecz pełni 
werwy i życia mieszkańcy Sasina. Oko-
ło godziny 23.00 przy dźwiękach fanfar 
i blasku zimnych ogni wjechał ogromny, 
pyszny tort czekoladowy. Pani Halina 
i pani Alusia kroiły te pyszności a pan Bro-
nek i pan Sławek częstowali tymi setkami 
pysznych kalorii.

Czekolada pobudza endorfiny (hor-
mon śmiechu), więc naprawdę było we-
soło. Na zakończenie odbył się pokaz 
tańca towarzyskiego w wykonaniu pana 
Bronka i pani Alusi. I tym wesołym akcen-
tem do widzenia i do zobaczenia w 2010 
roku. Seniorom przygrywał pan Henryk 
Książek.

T. Wierska

Sołectwo Starbienino

DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE
STARBIENINO

Dnia 07.03.2009 r. w sołectwie Star-
bienino odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. Swoją obecnością uświetnili 
je: pani Krystyna Pajura – Członek Zarzą-
du Województwa Pomorskiego, pan Z. Za-
rzecki – Prezes Zrzeszenia Niepełnospraw-
nych, a także przedstawiciele KGW z te-
renu naszej gminy. Dzięki paniom z na-
szego sołectwa, które przygotowały po-
częstunek, spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze. Szczególne podziękowania 
składamy na ręce anonimowego sponso-
ra. Dnia 19.03.2009r. w Sołectwie Starbie-
nino oficjalnie zawiązało się KGW.

I POMORSKI FESTIWAL I POMORSKI FESTIWAL 
GUSTOWNYCH SMAKÓWGUSTOWNYCH SMAKÓW

P omorska Izba Rolnicza pod 
 honorowym patronatem M-i
 nisterstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi zorganizowała w Oberży „Pod 
Lipami” w Łęgowie k/Gdańska w dniu 18 
lutego b.r. „I Pomorski Festiwal Gustow-
nych Smaków”.

Zaproszono przede wszystkim wy-
stawców, którzy wpisali swoje produkty 
tradycyjne na listę Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Zgłosiło się ponad 
50 wystawców z całego Województwa 

Pomorskiego. Nie mogło na tym festi-
walu zabraknąć przedstawicielek Gminy 
Choczewo: Pani Katarzyny Zacharewicz 
ze Słajszewa ze smakowitą „Kaczką po 
Pomorsku”, „Borówką z gruszką” i „Żu-
rawiną z chrzanem i jabłkiem„ (wszyst-
kie te potrawy zarejestrowane są na li-
ście MRiRW) oraz Pani Genowefy Kramek 
z Sasina z potrawą „Śledź solony z becz-
ki w zalewie słodko-kwaśnej”. Na liście 
MRiRW w Warszawie Pani Genowefa Kra-
mek zarejestrowała również bardzo sma-

czne „Borowiki suszone w śmietanie”. 
Obydwie Panie pięknie udekorowały stół 
i potrawy, reprezentując godnie Ziemię 
Choczewską.

Producentów i konsumentów obec-
nych na tej prezentacji kulinarnej powitał 
Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Pan Ze-
non Bistram. Wykład inauguracyjny na te-
mat tradycji kulinarnych wygłosił Pan 
Grzegorz Russak – Prezes Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego.

dokończenie na następnej stronie
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Zaproszeni goście mieli okazję podzi-
wiać nie tylko pięknie udekorowane stoły, 
ale również skosztować tych wspaniałych 
i smakowitych specjałów kuchni kaszub-
skiej, kociewskiej i pomorskiej. Oceny 
i wyboru najsmaczniejszej potrawy doko-
nało Jury w składzie: Pani Maria Zwolińska 
MRiRW, Pan Grzegorz Russak, Pan Zenon 
Bistram. Za najbardziej oryginalną potra-
wę uznano „Pasztet z grzybów leśnych”, 
wykonany przez rolniczkę z Kociewia, 
która otrzymała puchar „Perłę” Woj. Po-
morskiego. Puchar Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi otrzymała mieszkanka 
naszej gminy – Pani Katarzyna Zachare-
wicz ze Słajszewa za „Kaczkę po Pomor-
sku”.

W trakcie degustowania potraw pub-
liczność miała okazję zagłosować na naj-
smaczniejszą potrawę. Puchar za naj-
smaczniejszą potrawę otrzymała również 

Pani Katarzyna Zacharewicz. Zdaniem uczestników Festiwalu takie im-
prezy stanowią doskonałą okazję, nie tylko do rozpowszechniania 
wiedzy o pomorskim dziedzictwie kulinarnym, ale również promocji 
gospodarstw rolnych i agroturystycznych mających w swojej ofercie 
kulinarnej produkty tradycyjne i regionalne. Co więcej, produkty i po-
trawy tradycyjne mogą stać się marką gospodarstwa agroturystycznego. 
W naszej gminie jest wiele utalentowanych kulinarnie gospodyń wiej-
skich, których potrawy są smaczne i zdrowe, promują kuchnię rodzinną 
i tradycyjną zasługującą na uznanie.

Niestety wiele osób nie ma odwagi bądź nie chce pochwalić się 
swoimi talentami kulinarnymi. Należy tylko żałować, ponieważ jest 
to doskonały sposób na zachęcenie potencjalnego turysty do odwie-
dzenia naszej pięknej Ziemi Choczewskiej.

Mamy w Gminie Choczewo szczególnie przyjazny klimat do pro-
mocji kulinarnej naszej gminy szczególnie jest to odczuwalne przy or-
ganizacji wyjazdów na Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, który 
w roku bieżącym odbędzie się w maju .

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do biura Doradcy Rol-
nego PODR w Urzędzie Gminy, gdzie można uzyskać wszelkie informa-
cje na powyższy temat i pomoc w wypełnieniu wniosku –zgłoszenia 
potraw do konkursu.

Doradca PODR Gdańsk, Genowefa Błahuszewska

ZJAZD DELEGATÓW KÓŁEK ROLNI-ZJAZD DELEGATÓW KÓŁEK ROLNI-
CZYCH I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICHCZYCH I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W  dniu 16 marca 2009r. 
 w Gdańsku odbył się XVI 
 Wojewódzki Zjazd De-

legatów Kółek Rolniczych i Kół Gospo-
dyń Wiejskich. W Zjeździe uczestniczy-
ło 100 delegatów, w tym Pani Genowefa 
Kramek, Pani Halina Łuc i Pan Bronisław 
Nowak – reprezentanci organizacji KR 
i KGW Gminy Choczewo.

Za zasługi w działalności na rzecz 
wsi pomorskiej Pani Halina Łuc i Pani Ge-
nowefa Kramek na wniosek WZR, KiOR 
w Gdańsku uhonorowane zostały przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od-
znaką "Za Zasługi dla Rolnictwa". Wyróż-
nionym odznaczenie wręczył Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
LAUREACI GMINEGO...

dokończenie na następnej stronie
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ZJAZD DELEGATÓW KÓŁEK ROLNI-
CZYCH I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

woju Wsi Poseł Ziemi Pomorskiej Kazimierz Plocke. Na Zjeź-
dzie wybrano nowe władze wojewódzkie KR i KGW. W skład 
Rady wojewódzkiej weszli: Pani Halina Łuc i Pan Bronisław 
Nowak. Jednocześnie Pani Halina Łuc będzie reprezentować 
Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Choczewo w Wojewódzkiej 
Radzie Kół Gospodyń Wiejskich. W Zjeździe, który przyjął 7 
uchwał i kierunki działalności na pięcioletnią kadencję w la-
tach 2009 – 2013 uczestniczyli znamienici goście: Posłowie 
na Sejmu RP Pan Kazimierz Plocke, Pan Kazimierz Czucha 
i Pan Jan Kulas, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan 
Jan Kozłowski oraz szefowie wojewódzkich agencji rolnych.

Piotr Hałuszczak

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
ZJAZD DELEGATÓW KÓ£EK ROLNICZYCH...

WIOSENNE CZY-WIOSENNE CZY-
TANIE DZIECIOMTANIE DZIECIOM
Dnia 12.03.09 w Gminnej Bibliotece Publicznej mia-

 ło miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Nasza gmi-
 na czyta dzieciom”.

 Tym razem uczniom klasy I a Szkoły Podstawowej w Cho-
czewie czytał Zastępca Wójta pan Kazimierz Kowalewski. Po-
nieważ zbliża się wiosna, Pan Wójt przeczytał opowiadanie 
o porządkach w domu kota Filemona oraz historię o gotowa-
niu pysznej zupy ze świeżych warzyw.

 Wszyscy już tęsknimy do smakowitych pomidorków, 
pachnącego szczypiorku i rzodkiewek, czy zielonych liści sa-
łaty. Dlatego organizatorki spotkania przygotowały dzieciom 
małe warsztaty kulinarne. Po czytaniu, pierwszaki pod opie-
ką wychowawczyni pani Anny Strycharczyk robiły kolorowe 
i smakowite, wiosenne kanapki. Poczęstowały Pana Wójta, 
pracowników biblioteki i małej szkoły oraz z apetytem same 
się nimi zajadały. Wszyscy dobrze się bawili.

 Jak widać czytanie nie musi być nudne. A kto czyta, po-
znaje świat!

 M. Szypulska-Kimilu
 Beata Żuk

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Choczewie
z a p r a s z a 

NA WYSTAWĘ WIELKANOCNĄ
Wystawę oglądać można codziennie od 8 kwietnia 2009 roku 

do 21 kwietnia 2009 roku w godzinach pracy GBP w Choczewie.
Kierownik GBP

                                  Beata Żuk
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WIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓWWIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓW
Przedszkole Samorządowe 
w Choczewie

TEATR PRZEDSZKOLAKA!
 

Naturalną potrzebą dziecka 
jest aktywność twórcza. Aby 
dzieci mogły ją pielęgno-

wać należy stwarzać im odpowiednie 
sytuacje dydaktyczne i dostarczać środ-
ków do wyrażania ekspresji. Pomocne 
w rozwijaniu twórczej aktywności jest 
wprowadzenie elementów teatru. Dziec-
ko rozwija swoje zdolności nie tylko po-
przez tworzenie ról oraz samodzielną 
grę aktorską, teatr to również wspólne 
oglądanie przedstawień.

Dlatego też przedszkolaki z Samo-
rządowego Przedszkola brały udział 
w zorganizowanym cyklu zajęć teatral-
nych. 4 lutego wybrały się do Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury, by obejrzeć 
spektakl pt. „Szewczyk Dratewka”. Po raz 
pierwszy dzieci znalazły się na widowni, 
usiadły w fotelach i miały przyjemność 
obejrzeć bajkę w wykonaniu aktorów i 
kukieł pośród wiklinowej scenerii. 

13 lutego w przedszkolu gościliśmy 
grupę teatralną Art.-Re z Krakowa. Przy-
byli oni do nas z przedstawieniem pt. „La-
tający kufer”. Było ono bardzo interesu-
jące. Dzieci z zaciekawieniem zaglądały 
za kulisy, brały aktywny udział w spekta-
klu. Grały z księżniczką w kolory, tańczy-
ły z królem, etc. Ponadto 25 lutego wraz 
z uczniami z klasy „0a” i ich wychowaw-
czynią Panią Wiesławą Okoń pojechali-
śmy do Gniewina na spektakl pt. „Słupski 
chłopczyk” wystawiany przez aktorów 
z Teatru Lalki „Tęcza”. Wszystkie spekta-
kle maluchy obejrzały z radością, a zado-
wolenie wyrażały gromkimi brawami. Na 
pewno wrażenia pozostaną na długo w pa-
mięci.

POMAGAJĄ I WSPIERAJĄ

Dzięki staraniom dyrekcji oraz pra-
cowników Samorządowego Przedszkola 
w Choczewie pozyskaliśmy od fundacji 
bankowej środki finansowe na zakup po-
mocy edukacyjno – terapeutycznych.

Zarząd fundacji bankowej w lutym 
2009 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek 
skierowany przez Samorządowe Przed-
szkole o wsparcie finansowe przedsię-
wzięcia “Glottodydaktyka w nauce czyta-

 Dzieci uwielbiają oglądać bajki, któ-
re przemawiają do nich ciekawą fabułą 
i barwnymi postaciami. Dlatego w pla-
cówce zorganizowaliśmy mini kino. W ten 
wyjątkowy dzień zaciemniliśmy salę, poda-
liśmy popcorn i z pomocą projektora mul-
timedialnego wyświetliliśmy maluchom 
bajkę. Czas minął szybko, pozostały miłe 
wrażenia i chęć wyjazdu do prawdziwego 
kina.

nia i pisania”. Pozyskana dotacja zgodnie 
z założeniem projektu zostanie przezna-
czona na doposażenie sal przedszkolnych 
w pomoce edukacyjno – terapeutyczne. 
Kąciki zabaw wzbogacą się m.in. o nowe 
gry dydaktyczne, klocki LOGO i rozsypan-
ki obrazkowo – wyrazowe.

Pomoce zostaną wykorzystane rów-
nież przez nauczycieli w pracy dydaktycz-
nej. Przyczynią się do podniesienia stop-
nia zainteresowania czytaniem i pisaniem 
wśród dzieci, uatrakcyjnią zajęcia dydak-
tyczne, będą miały duży wpływ na roz-
wój funkcji percepcyjno – motorycznych 
(spostrzegawczość, wyobraźnia, uwaga, 
pamięć, procesy umysłowe takie jak: syn-
teza i analiza, porównywanie, klasyfiko-
wanie i rozumienie).

Bożena Paździo

Ogłoszenie
Informujemy, że trwają zapisy 

dzieci do Samorządowego Przed-
szkola w Choczewie na nowy rok 
szkolny 2009/2010. Z tej okazji 
w dniach 18 i 25 kwietnia (sobota) 
od godz. 10.00 – 12.00 odbędą się 
dni otwarte przedszkola. W tym 
czasie będzie można zobaczyć 
sale przedszkolne i porozmawiać 
z pracownikami placówki. Wszyst-
kich chętnych rodziców wraz ze 
swoimi pociechami serdecznie 
zapraszamy. Kontakt telefoniczny 
pod numerem 0 609 801 668

 
Pracownicy przedszkola
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WIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓW Przedszkole Niepubliczne
w Choczewie

POWITANIE WIOSNY

W tym roku postanowiliś-
 my przygotować powi-
 tanie wiosny tak, by dzie-

ci mogły jednocześnie się bawić oraz 

samodzielnie tworzyć. Już pod koniec 
lutego urządziliśmy kącik przyrody „zie-
lony ogródek”. Dzieci posiały rzeżuchę 
i posadziły cebulę - miały okazję obser-
wować i poznawać cykl rozwoju rośli-
nek oraz warunków potrzebnych im do 
wzrostu. Za oknem już zimno, a w naszym 
kąciku przyrody zielenią się gałązki brzo-
zy. Udekorowaliśmy szatnię i sale; poja-

wiły się kwiaty, motyle, bazie, biedronki, 
żaby, prace plastyczne dzieci przedsta-
wiające marcowe słoneczko i pierwsze 
wiosenne kwiaty. Ostatnią niespodzian-
ką, którą dzieci przygotowały to postać 
Pani Wiosny. Jest ona gościem w naszym 
przedszkolu i już od progu radośnie wita 
wszystkich. 

Wiosna to doskonała pora, by rozbu-
dzać zainteresowanie dzieci zmianami za-
chodzącymi w przyrodzie. Gdy zrobi się 
ciepło, wyjdziemy na łąkę, do parku, og-
rodu i lasu. Tam w naturalnych warun-
kach będziemy obserwować zmiany za-
chodzące w  świecie przyrody.  

OGŁOSZENIE

Wszystkich zainteresowanych 
rodziców prosimy o zapisywa-
nie swoich pociech do naszego 
przedszkola na nowy rok szkolny 
2009/2010.

Przedszkole Niepubliczne
ul. Szkolna  1,  Choczewo

Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
SZKOŁYSZKOŁY

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

2.04.2009 o godzinie 9.00 w na-
szej szkole, tak jak w całej Pol-
sce, rozpoczął się sprawdzian 

dla klas VI. Uczniowie przystąpili do te-
stu nieco zdenerwowani, ale w dobrych 
nastrojach. Pisali sprawdzian w dwóch 
salach. 53 osoby w hali sportowej nad-
zorowała komisja pod przewodnictwem 
pana mgr Wojciecha Paździo.  Sześcioro 
uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu miało dostosowane 
warunki i przedłużony czas pisania. W cza-
sie sprawdzianu opiekowała się nimi ko-
misja z przewodniczącą panią mgr Ka-

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM

W  dniu 31.03.2009r w Zespole Szkół im.   
  Unii Europejskiej w Choczewie odbył się 
  Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym. Celem turnieju było podnoszenie 
kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycz-
ne sprawdzenie wiadomości na temat przepisów ruchu 
drogowego oraz umiejętności jazdy rowerem. W tur-
nieju uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej z Cieko-
cina, szkoły podstawowej z Choczewa oraz z gimnazjum 
z Choczewa. Łącznie w turnieju wzięło udział 10 uczniów. 
Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycz-
nej. W części teoretycznej uczniowie pisali test składający 
się z 25 pytań. W części praktycznej uczniowie zaliczali 
plac manewrowy i miasteczko ruchu drogowego. Turniej 
zakończył się zwycięstwem Szkoły Podstawowej z Cho-
czewa. W indywidualnych potyczkach wyniki wyglądały 

dokończenie na następnej stronie

tarzyną Dzięgielowską. 
Sprawdzian przebiegał bez 
przeszkód. Mamy nadzie-
ję, że wyniki będą wszyst-
kich satysfakcjonowały. 

Joanna Dzięgielewska
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KONKURS RECYTATORSKI 
„SPOTKANIE Z MISTRZEM”

Dnia 24 lutego 2009 roku po raz ósmy odbył się kon-
kurs recytatorski zatytułowany ,,SPOTKANIE Z MI-
STRZEM’’, w którym udział wzięli chętni uczniowie 

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie.
Głównym zamierzeniem inicjatora i organizatora konkursu – 

pani Alicji Antończyk, było zachęcenie młodzieży do poszukiwania 
literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka po-
przez znajomość twórczości : A . Mickiewicza, W. Szymborskiej, 
Z.Herberta, ks. J. Twardowskiego, K. Wojtyły, K.I. Gałczyńskiego 
i T. Różewicza. Konkurs obejmował tylko jedną kategorię – poezję, 
a tematyka utworów była dowolna. Komisja konkursowa oceniała 
wybór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz 

KONKURS BIBLIJNY IMIENIA SŁUGI 
BOŻEGO KARDYNAŁA AUGUSTA 

HLONDA

Już po raz drugi uczniowie Ze-
społu Szkół w Choczewie wzięli 
udział w konkursie biblijnym. Te-

matem tegorocznego konkursu jest „Życie 
i nauczanie Świętego Pawła”. Celem kon-
kursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do 
czytania Pisma świętego, odkrywanie je-
go piękna oraz rozpowszechnianie wśród 
młodzieży wartości zawartych w Piśmie 
świętym.

Konkurs jest przeprowadzany w czte-
rech etapach: klasowym, szkolnym, regio-
nalnym oraz diecezjalnym. Na lekcjach re-
ligii uczniowie zapoznali się z życiem i dzia-
łalnością św. Pawła na podstawie wybra-
nych fragmentów Pisma świętego, następ-
nie wzięli udział w teście konkursowym. 
Najlepsi uczniowie uczestniczyli w II eta-
pie konkursu, który odbył się 23.02.2009r. 
w Szkole Podstawowej. Uczestniczyło w nim 
18 uczniów z klas IV-VI. Natomiast w dniu 
24.02.2009r. konkurs odbył się w Gimna-
zjum i uczestniczyło w nim 20 uczniów. 
Szkolna Komisja powołana przez Dyrek-
tora p. Andrzeja Soboń wyłoniła następu-
jących laureatów do III etapu:

Szkoła Podstawowa: 
1. Kamil Zdral kl.VIc – I miejsce

2. Angelika Tomaszewska 
    kl.VIa – II miejsce
3. Katarzyna Żuk kl. IVb i Joanna Żuk 
    kl. VIb III miejsce

Gimnazjum: 
1. Agata Krukowska kl. IIIb – I miejsce
2. Teresa Tarnowska kl. IIIb – II miejsce
3. Barbara Strycharczyk 
    kl. IIIa – III miejsce.

Uczniowie ci wzięli udział w III eta-
pie, który odbył się 23.03.2009r. w Wej-
herowie. Uczestniczyło w nim 51 ucz-
niów z kilkunastu szkół podstawowych 
rejonu wejherowskiego oraz kilkudzie-
sięciu z gimnazjów. Wyróżnienie i nag-
rodę otrzymała Agata Krukowska, która 
zakwalifikowała się do IV etapu w Rumi 
(w czerwcu b.r.). Wszyscy uczestnicy ot-
rzymali dyplomy. W kategorii klas I-III SP 
za prace plastyczne wyróżnienie i nag-
rody otrzymały: Agata Rynko kl. IIIa 
oraz Katarzyna Waloch kl IIa. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów w studiowaniu 
Pisma Świętego.

 Danuta Mitkowska

dokończenie na następnej stronie

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
KONKURS BRD

następująco:
Miejsce 1 – Lademann Paulina – 6 c -  
 SP Choczewo
Miejsce 2 – Labuda Maja – 6 b 
 SP Choczewo
Miejsce 3 – Tarnowski Ireneusz – 6 c - 
 SP Choczewo

W turnieju brali również udział ucz-
niowie z Gimnazjum z Choczewa, którzy 
doskonalili swoje umiejętności jazdy ro-
werem na placu manewrowym  i w mia-
steczku ruchu drogowego. W zawodach 
indywidualnych poszczególne miejsca za-
jęli: 
Miejsce 1 – Sawicz Mateusz – I a Gim.
Miejsce 2 – Płonka Sara – I b Gim.
Miejsce 3 – Bianga Agata – I a Gim.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Choczewie wezmą udział 
w Powiatowym Turnieju BRD, który od-
będzie się 16.04.2009r. w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Rumi.

Zespół Szkół w Choczewie
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UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH 
GIMNAZJUM „Z MITOLOGIĄ 

ZA PAN BRAT”

C yprian Kamil Norwid powie- 
dział kiedyś, że „… do dziś jesz-
cze mądrość nasza cała składa się 

z greckiej, rzymskiej i tej, co w Kościele…”. 
Powyższa myśl została mottem prze-
wodnim zorganizowanego konkursu, 
którego celem nadrzędnym było rozwi-
janie zainteresowań uczniów dotyczą-
cych wiedzy o mitologii starożytnej Gre-
cji i Rzymu.

Uczniowie klas pierwszych gimnaz-
jum przygotowywali się do testu od wrześ-
nia bieżącego roku szkolnego. Składał się 
z trzech części. Najpierw odbyły się elimi-
nacje klasowe, w wyniku których wyróż-
niono uczniów mających przystąpić do 
konkursu szkolnego oraz ogólnopolskie-
go.

Konkurs szkolny odbył się 25 lutego 
i przystąpiło do niego 25 uczniów. Naj-

NOWI CZYTELNICY

27.02.2009 r. w Zespole Szkół w Choczewie odbyło się uroczyste pasowa-
nie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Z tej 
okazji uczniowie klas: I a, I b i I c szkoły podstawowej przygotowali 

program artystyczny pod kierunkiem pani Małgorzaty Mazur, pani Anny Strycharczyk 
i pani Ewy Domarus. Uroczystość poprowadziła p. Grażyna Olszowiec. Zaproszeni 
goście: pani dyr. Elżbieta Wydra, nauczyciele, rodzice uczniów oraz dzieci z uwagą 
obejrzeli trzy inscenizacje, których tematem była książka. W dalszej części spotkania 
odbyło się uroczyste pasowanie i rozdanie pamiątkowych dyplomów. W tym roku 
w poczet czytelników przyjęto 60 pierwszaków.

Aktyw Biblioteczny

artystyczny. Łącznie w turnieju udział 
wzięło dwudziestu dziewięciu gimnazja-
listów. Zwyciężczyni tegorocznej edycji 
,,TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA ‘’ Anna 
Kosno – uczennica klasy 3a zaprezento-
wała wiersz A. Mickiewicza ,,Romantycz-
ność”. Drugie miejsce zajęła Karolina Chy-
rzyńska – uczennica klasy 1b – w jej wy-
konaniu wysłuchaliśmy wiersza W. Szym-
borskiej ,,Gawęda o miłości ziemi ojczy-
stej’’. Dalej zaklasyfikowali się: Paulina Kot-
kowska z kl.3b, Agata Krukowska z kl.3b, 
Paweł Langa z kl. 1a. Przygotowanie 
uczestników do konkursu godne jest po-
chwały. ,,SPOTKANIE Z MISTRZEM’’ prze-
biegło pomyślnie. Wszystkim, którzy wzięli 
w nim udział dziękujemy, a laureatom gra-
tulujemy!

Zespół Szkół w Choczewie

lepszymi okazali się: I miejsce – Karolina 
Chyrzyńska, II miejsce – Zofia Maschke, III 
miejsce – Szymon Styn.

30 marca 2009 roku uczniowie ucze-
stniczyli również w Ogólnopolskim Konkur-
sie Mitologicznym organizowanym przez 
Centrum Edukacji Historycznej „KLIO”. Test 
zawierał 25 pytań zamkniętych i 3 pytania 
otwarte. Wyniki konkursu ogólnopolskie-
go poznamy 30 maja 2009 roku.

Zespół Szkół w Choczewie

GMINNE ELIMINACJE DO OGÓL-
NOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 
POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁO-

DZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – 
CHOCZEWO 2009

W  czwartek 05 marca 2009 r. 
 w świetlicy szkolnej Ze-
 społu Szkół im. Unii Euro-

pejskiej w Choczewie odbyły się gminne 
eliminacje XXXII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży 
szkolnej pod hasłem „Młodzież zapobie-
ga pożarom”, którego celem było popu-
laryzowanie wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wypadek 
powstania pożaru, praktycznych umie-
jętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym i techniką pożarni-
czą, poznawania tradycji, historii i orga-
nizacji ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje zorganizowane zostały 
przez Zarząd Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Choczewie, przy współpracy Zespołu 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
KONKURS RECYTATORSKI

dokończenie na następnej stronie
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Szkół im. Unii Europejskiej w Chocze-
wie. Łącznie czternastu uczniów z gim-
nazjum i szkół podstawowych wzięło 
udział w gminnych eliminacjach do Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
"Młodzież Zapobiega Pożarom”. W Tur-
nieju wzięły udział następujące szkoły: 
Szkoła Podstawowa w Choczewie, Szkoła 
Podstawowa w Ciekocinie, Gimnazjum 
w Choczewie. Nad prawidłowym przebie-
giem turnieju czuwała komisja w składzie: 
Przewodniczący – dh Ryszard Karpiński – 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Cho-
czewie Sekretarz –- dh Krzysztof Cudnik 
– Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP 
w Choczewie, Członek – dh Marcin Świe-
rzewski – Członek Zarządu Gminnego 
ZOSP w Choczewie

Końcowe wyniki turnieju:
I grupa wiekowa/ szkoły podstawowe/ 10 
– 13 lat/
1. Marcin Dzięgielewski – Szkoła Podsta-
wowa w Choczewie
2. Aleksandra Dymowicz – Szkoła Pod-
stawowa w Ciekocinie
3. Malwina Wypych – Szkoła Podstawo-
wa w Ciekocinie
Pozostałe miejsca (SP. Choczewo):
IV miejsce – Krzysztof Wroński
V miejsce – Łukasz Lorek
VI miejsce – Rafał Lessnau
VII miejsce – Jakub Olszowiec
VIII miejsce – Adrian Szczerbiński
II grupa wiekowa (gimnazja)
1 Paulina Pop –Gimnazjum Choczewo
2. Szymon Styn – Gimnazjum Choczewo
3. Szymon Palenica 
 - Gimnazjum Choczewo
Pozostałe miejsca:
IV miejsce – Kamil Czapp
V miejsce – Tomasz Figuła
VI miejsce – Krzysztof Domaros

Komisja wysoko oceniła wiedzę oraz 
umiejętności uczestników konkursu. 
Nagrody dla najlepszych wręczał:. dh 
Ryszard Karpiński, dh Krzysztof Cudnik, 
dh Marcin Świerzewski, Pan Andrzej So-
boń – Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
W GIMNAZJUM W CHOCZEWIE

W  celu lepszego przygoto-
 wania uczniów do egza-
 minu gimnazjalnego, w Gi-

mnazjum w Choczewie odbyły się kon-
kursy przedmiotowe dla uczniów klas 
trzecich.

W dniu 12.03.2009r. miał miejsce 
konkurs biologiczny, do którego przy-

Europejskiej w Choczewie, Pani Alina Rynko – Wicedyrektor ZS im. Unii Europejskiej 
w Choczewie ds. Gimnazjum, Pani Joanna Dzięgielewska – Wicedyrektor ZS im. Unii 
Europejskiej w Choczewie ds. Szkoły Podstawowej .

Za długo letnie przygotowywanie do Turnieju Wiedzy Pożarniczej dh Prezes Za-
rządu Gminnego ZOSP w Choczewie Ryszard Karpiński w podziękowaniu wręczył 
upominki opiekunom grup: Panu Wojciechowi Paździo, Panu Grzegorzowi Książek, 
Panu Krzysztofowi Cudnik.

Zwycięzcy turnieju będą brać udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą 
się w Wejherowie. 

Zespół Szkół w Choczewie

stąpiło 30 uczniów. Laureatami konkur-
su zostali: Teresa Tarnowska z klasy III b 
– I miejsce, Agata Kaniowska z klasy III a 
– II miejsce, Szymon Palenica z klasy III b 
i Adriana Stan z klasy III c – III miejsce.

Dnia 26.03.2009r. odbył się konkurs 
chemiczny, w którym wzięło udział 20 
uczniów. Najlepsze wyniki w tym kon-
kursie osiągnęli: Malwina Bieszk z klasy 
III b i Aleksander Nguyen z klasy III a – 
I miejsce, Teresa Tarnowska z klasy III b 

– II miejsce i Agata Kanigowska z klasy 
III a – III miejsce.

Przygotowując się do konkursów, ucz-
niowie powtarzali materiał z biologii 
i chemii, z zakresu klasy pierwszej i dru-
giej, co pozwoli im osiągnąć lepsze wy-
niki na egzaminie. Laureatom konkur-
sów zostaną wręczone dyplomy na uro-
czystym apelu.

Organizator: Katarzyna Nguyen 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
GMINNE ELIMINACJE...
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WIZYTA W WOJSKU

Dnia 18.03.2009r kl. 0b z wy-
chowawczynią i opiekuna-
mi ybrała się na wycieczkę 

do Jednostki Wojskowej w Bieszkowi-
cach.

Pierwszym punktem programu było 
ognisko, przy którym dzieci piekły kieł-
baski i rozgrzewały się ciepłą herbatką 
serwowaną przez żołnierzy. W świetlicy 
wojskowej uczniowie oglądali różne ro-
dzaje broni i poznawali ich nazwy, uczyli 
się obsługiwania jej, ćwiczyli zakładanie 
masek p/gaz.

Następnie udaliśmy się na plac szko-
leniowy, na którym mieliśmy okazję zo-
baczyć sprzęt wojskowy typu: czołg, ra-
kiety, radary, działo maszynowe i inne. 
Najwięcej emocji wzbudziły ćwiczenia 
wojskowe, kiedy dzieci zobaczyły „mały 
obraz wojny”: wybuchy pocisków, wy-
strzały rac, atakowanie wroga, przyjazd 
karetki pogotowia i udzielanie pomocy 
rannemu żołnierzowi, przyjazd wozu stra-
żackiego i gaszenie pożaru. Mamy na-
dzieję, że takie sceny będziemy mogli zo-
baczyć jedynie w filmach lub podczas ćwi-
czeń wojskowych.

Po ogromnych przeżyciach zaprosze-
ni zostaliśmy do stołówki wojskowej, gdzie 
każdy uczestnik wycieczki został poczę-
stowany smaczną żołnierską grochówką 
i wojskowymi sucharami.

Mimo wietrznej pogody nie odczuwaliśmy chłodu, wręcz przeciwnie. Obecność 
na terenie jednostki wojskowej, rozmowy z żołnierzami i obejrzenie wielu ciekawych 
scen, dostarczyło nam, niesamowitych wrażeń, które pozostaną na długo w naszej pa-
mięci.

Serdeczne podziękowania za wspaniałą organizację całego pobytu dzieci na te-
renie J.W. przesyłamy panu Tomaszowi Busłowiczowi, który był głównym inicjatorem 
przedsięwzięcia, panu Andrzejowi Lessnau oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do uatrakcyjnienia wycieczki.

Uczniowie kl. 0 z wych. K. Dettlaff 

JESTEM CZĘŚCIĄ WSZECHŚWIATA

20  marca 2009r. w Zespole Szkół im. Unii Eu-
 ropejskiej w Choczewie odbyła się już  
 siódma edycja międzyszkolnego konkursu 

recytatorskiego dla uczniów szkoły podstawowej, które-
go organizatorkami były nauczycielki M. Szypulska-Kimilu 
i A. Natoniewska-Styn. W tym roku prezentowane utwory 
związane były z tematem: „ Jestem częścią wszechświa-
ta”.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 12 uczniów 
ze szkół podstawowych naszej gminy. Uczestnicy konkur-
su wybrali wiersze mówiące o miejscu człowieka w świe-

dokończenie na następnej stronie
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cie, miłości, dobroci, pięknie przyrody, 
kosmosie.

Komisja konkursowa w składzie: p. 
Beata Żuk (kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. S. Żeromskiego w Chocze-
wie), p. Hanna Huk (nasza szkolna pielę-
gniarka) oraz p. Alina Łuc (nauczycielka SP 
Ciekocino) oceniała staranność wymowy, 
sposób interpretacji, ogólne wrażenie ar-
tystyczne.

Po podsumowaniu punktacji Komisja 
ogłosiła wyniki konkursu oraz wręczyła 
zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagro-
dy pocieszenia.

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica 
z SP Ciekocino Alicja Kaleta, drugie miej-
sce przyznano Joannie Żuk uczennicy z SP 
Choczewo. Trzecie miejsce wywalczył 
Szymon Borowski z SP Choczewo. Posta-
nowiono także wyróżnić dwie uczennice 
z SP w Choczewie: Małgorzatę Grabow-
ską oraz Katarzynę Żuk.

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

Pragniemy złożyć podziękowania 
Gdańskiemu Wydawnictwu Oświatowe-
mu za nagrody rzeczowe, firmie „Agro-
fish” za wsparcie finansowe, a p. Beacie 
Żuk za słodycze.

 A.Natoniewska-Styn, M Szypulska-Kimilu

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

W  dn. 23.03.2009r, w ramach działań profilaktycznych, w Zespole Szkół 
 w Choczewie, z inicjatywy Pedagoga Szkolnego odbyło się spotka-
 nie z psychologiem – Panią Beatą Graczyk-Zając z Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej w Wejherowie, która z gimnazjalistami klas I-III omawiała naj-
bardziej nurtujące problemy młodzieży szkolnej.

Wśród licznych tematów dominowały:
– "dobre wybory",
– systematyczność,
– "nie ma sytuacji bez wyjścia",
– stawianie granic,
– asertywność,
– "ocena czynu a nie człowieka",

BIWAK ZUCHOWY

W  dniach 27–28.02. 2009 r. 
 w naszej szkole odbył się 
 biwak Namiestnictwa Zu-

chowego Hufca Puck pod hasłem „Zuchy 
– przyjaciele lasu”. W ramach realizacji 
programu ekologicznego spotkało się 
pięć gromad zuchowych: 5 GZ „Nadmor-
skie Słoneczka” ze Sławoszyna, 7 GZ „Le-
śne Skrzaty” z Żarnowca, 8 GZ „Wesołe 
Krasnoludki” z Krokowej, 9 GZ „Bractwo 
Morskiej Przygody” i 10 GZ „Mali Korsa-
rze” z Choczewa.

Biwak rozpoczął się spotkaniem przy 
kominku, w czasie którego kandydaci na 
zuchów złożyli Obietnicę Zuchową. 
W uroczystej zbiórce oprócz zuchów, ich 
drużynowych i rodziców, wzięli udział dy-
rektorzy szkół ze Sławoszyna, Krokowej, 
Choczewa oraz goście z Hufca Puck i har-
cerze z DH „Wilki” z Choczewa.

Wieczorem zuchy spotkały się z pra-
cownikiem Nadleśnictwa Choczewo pa-
nem Rafałem Skowronkiem, który przed-
stawił ciekawą prezentację o ptakach. Po-
tem dzieci samodzielnie wykonały karmę 
dla ptaków ze smalcu i nasion.

Następnego dnia harcerze przygoto-
wali dla zuchów grę terenową, której trasa 

– terapia psychologiczna,
– okres dojrzewania (adolescencji),
– umiejętność korzystania z internetu,
– używki,
– "burza mózgów"

  Iwona Ratajczak

wiodła do paśnika pod Łętówkiem. Zuchy 
na poszczególnych punktach biegu patro-
lowego wykonywały zadania i rozwieszały 
karmę dla ptaków, a przy paśniku zostawi-
ły pokarm dla zwierząt.

Spotkanie zuchów zakończyło się ape-
lem, na którym zuchy otrzymały spraw-

ność zespołową „Leśnik” i dyplomy.
Organizatorki biwaku, drużynowe: 

Anna Strycharczyk, Dorota Bianga-Grabiń-
ska, Danuta Laskowska, Regina Wierzba, 
Bogusława Meyer serdecznie dziękują 

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
JESTEM CZÊŒCI¥ WSZECHŒWIATA

dokończenie na następnej stronie
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dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie, ro-
dzicom zuchów, gościom, którzy wzięli 
udział w Obietnicy Zuchowej, panu R. Sko-
wronkowi, harcerzom druhny Doroty za 
pomoc w przygotowaniu biwaku, wspólną 
zabawę, wyrozumiałość i wsparcie oraz 
za prezenty i życzenia. 

Organizatorki

FESTIWAL PIOSENKI ZUCHOWEJ 
I HARCERSKIEJ HUFCA PUCK

„WESOŁA NUTKA W MARYNARSKIEJ 
CZAPCE”

W  piątek – 13 marca 2009 
 roku w Zamku w Kroko-
 wej odbył się II Festiwal 

Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca 
Puck „Wesoła Nutka w Marynarskiej 
Czapce”. W festiwalu udział wzięło 12 ze-
społów konkursowych. Choczewo repre-
zentowały: 9 GZ „Bractwo Morskiej Przy-
gody”, 10 WLGZ „Mali Korsarze”, 47 DH 
„Zdobywcy” i Zastęp Harcerski „Wilki”. 
Część konkursową oceniało jury ze Szkoły 
Muzycznej w Wejherowie, które szczegól-
ną uwagę zwracało na znajomość tekstu, 
choreografię, wykonanie utworu, „żywy” 
akompaniament, wrażenia artystyczne 
oraz strój uczestników. Jury oceniało 
osobno pion zuchowy i harcerski w kate-
gorii „zespół” lub „solo-duet”.

Na widowni oprócz uczestników za-
siedli zaproszeni goście: dyrektorzy szkół 

(z Choczewa, Żarnowca, Sławoszyna, Krokowej oraz Pucka), dyrektor Zamku w Kro-
kowej, Komenda naszego hufca, sponsorzy, rodzice i rodzeństwo. Podczas przer-
wy na obrady jury wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, 
a następnie do wspólnej zabawy z zespołem „FUCUS”. Przebojem wieczornego spo-
tkania była piosenka „Hej ho, żagle staw!”.

Poziom tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki. Najlepsi otrzymali dyplomy 
i nagrody, a pozostali uczestnicy upominki.

Organizatorzy festiwalu: pwd. Bogusława Meyer (Krokowa), pwd. Dorota Bianga 
– Grabińska oraz pwd. Radosław Grabiński (Choczewo) składają serdeczne podzięko-
wania sponsorom, gościom oraz uczestnikom „ Wesołej Nutki”. 

phm. Anna Strycharczyk, pwd. Dorota Bianga – Grabińska

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
BIWAK ZUCHOWY

dokończenie na następnej stronie

POŻEGNANIE DYREKTORA

T akiej uroczystości nasza szko-
 ła jeszcze nigdy nie doświad-
 czyła! Po osiemnastu latach 

pełnienia funkcji dyrektora na emeryturę 
przeszedł Pan Wacław Seweryn.

W obecności licznie zgromadzonych 
oficjeli, rodziców, nauczycieli, pracowni-
ków szkoły i uczniów żegnaliśmy człowie-
ka, który swoje umiejętności i serce po-

święcił szkole.
To on prowadził nas przez kolejne eta-

py reform, dbał o finanse i dobre kontakty 
ze zwierzchnikami. Był z nami w chwilach 
dobrych i tych ciężkich. Zawsze służył po-
mocą i radą.

To dla niego uczniowie, pod kierow-
nictwem pani Henryki Soboń, Aliny Ryn-
ko i Katarzyny Sychowskiej, przygoto-
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wali program, który wzruszył wszystkich 
i wycisnął łzy z wielu oczu.

 Najbardziej wzruszony był sam Dy-
rektor. Z wyraźnym trudem powstrzy-
mywał łzy. Nie udało mu się jednak ich 
opanować.

Gdy na scenę weszła Malwina Sa-
rzyńska i zaśpiewała pieśń Bułata Oku-
dżawy pt. "Dopóki ziemia kręci się,…".

W części oficjalnej za lata pracy dzię-
kowali Panu Sewerynowi przedstawicie-
le Starostwa w Wejherowie, Wójt Gminy 
Choczewo, Wizytator Pomorskiego Ku-
ratorium Oświaty Pan Leszek Grzymko-
wski. Najbarwniejsze i najbardziej emo-
cjonalne przemówienie wygłosiła pani 
Wioletta Nawrocka.

W dniu tym również podziękowali-
śmy za pracę, cierpliwość i wyrozumia-
łość zastępcom naszego Dyrektora – Pani 
Elżbiecie Wydrze i Panu Andrzejowi So-
boniowi.

Na zakończenie zabrał głos Pan Wa-
cław Seweryn. Podziękował wszystkim 
za współpracę i wsparcie.

Życie jednak nie cierpi próżni a szko-
ła, jak każda instytucja, wymaga kierow-
nictwa. Nominację na Dyrektora Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie 
z rąk Pana Wójta Jacka Michałowskie-
go odebrał Pan Andrzej Soboń. On też 
na swoich zastępców powołał Panią Ali-
nę Rynko i Panią Joannę Dzięgielewską.

W uroczystości udział wzięli:
– Wicestarosta Powiatu Wejherowskie-

go – Pan Grzegorz Gaszta
– Sekretarz Powiatu Wejherowskiego – 

Pan Marek Panek
– Wizytator Pomorskiego Kuratorium Oś

-wiaty – Pan Leszek Grzymkowski
– Wójt Gminy Choczewo – Pan Jacek Mi-

chałowski
– Zastępca Wójta Gminy Choczewo – 

Pan Kazimierz Kowalewski
– Przewodniczący Rady Gminy Chocze-

wo – Pan Henryk Domaros
– Ks. Proboszcz Antoni Duszyk
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo – 

Pani Ewa Rogaczewska
– Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty 

w Choczewie – Pani Eugenia Grudziń-
ska

– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Choczewie – Pani Boże-
na Mrówczyńska

– Kierownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Choczewie – Pani Beata Żuk

– Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Choczewie – Pani Izabela Meyer

– Kierownik Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej – Pan Jerzy Meyer

– Kierownik Posterunku Policji w Cho-
czewie – asp. Piotr Zarzeczny

– Komendant Straży Gminnej w Chocze-
wie – Pan Dariusz Kubiak

– Pani Irena Lorek – Przewodnicząca Pol-
skiego Związku Rencistów, Emerytów 
i Inwalidów wraz z innymi działaczami 
Koła w Choczewie

– Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Szkoły Podstawo-
wej w Choczewie – Pani 
Sylwia Oleszek

– Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Gimnazjum w Cho-
czewie – Pani Mariola Za-
krzewska

– Była dyrektor Gimnazjum 
– Pani Krystyna Karpińska

– Była dyrektor Szkoły Pod-
stawowej – Pani Elżbieta 
Piotrowiak

– Przedstawiciel Gdyńskiego 
Urzędu Morskiego w Lu-
biatowie

– Dyrektor Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodo-
wej w Słupsku – Pan An-
drzej Kraweczyński

– Kierownik PKS Słupsk w Lę-
borku – Pan Jan Naczk

– właściciele sklepów i in-
nych jednostek współpra-
cujących i sponsorujących 
ZS w Choczewie

– Państwo Marzena i Krzysz-
tof Cupryniak

– Państwo Mirosława i Euge-
niusz Langa

– Państwo Aleksandra i Zdzi-
sław Gawryszewscy

ci¹g dalszy z poprzedniej strony
PO¯EGNANIE DYREKTORA

– Pan Waldemar Lange
– Pan Wiesław Laskowski
– Pan Jakub Świątek
– Pan Ryszard Leśnik oraz wielu, wielu 

innych...

Zespół Szkół w Choczewie
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X MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W SZACHACH

W  dniu 11.03.2009 roku 
 w sali szachowej Zespo-
 łu Szkół w Choczewie 

odbyły się X Mistrzostwa Szkoły Podsta-
wowej w szachach. W turnieju wzięło 

udział 15 chłopców i 8 dziewczyn z klas 
IV-VI szkoły podstawowej. Chłopcy za-
grali w systemie „do trzech porażek”. 
Dziewczęta zagrały w systemie „każdy 
z każdym”.

W kategorii chłopców I miejsce zajął 
Marcin Dzięgielewski,

II miejsce – Michał Mańka,

III miejsce – Ireneusz Tarnowski
W kategorii dziewcząt I miejsce za-

jęła Alicja Liszniańska 
 II miejsce - Agata Knapińska,
 III miejsce - Paulina Lademan.
Turniej przeprowadzili: Teresa Wa-

loch i Henryk Rynko.
Zespół Szkół w Choczewie

SPORTSPORT
POWIATOWE MISTRZOSTWA 

W PIŁCE SIATKOWEJ PRACOWNI-
KÓW SAMORZĄDOWYCH

W  ostatnią sobotę marca 
 w Choczewie odbyły się 
 Powiatowe Mistrzostwa 

w Piłce Siatkowej Pracowników Samo-
rządowych. Rozgrywki przeprowadzone 

zostały w hali sportowej Zespołu Szkól 
w Choczewie oraz hali Stowarzyszenia 
LKS „Orzeł” Choczewo. Udział wzięły dru-
żyny, reprezentujące: Starostwo Powiato-
we w Wejherowie, Miasto Redę, Miasto 
Rumię oraz Gminę Luzino, Gminę Linia 
i Gminę Choczewo. W wyniku przepro-
wadzonego losowania, drużyny podzie-
lone zostały na 2 grupy: w grupie A zna-
lazły się – Rumia, Choczewo i Starostwo 
Powiatowe a w grupie B – Luzino, Linia 
i Reda. W pierwszej kolejności rozegrano 
mecze w grupach. W półfinałach spotkały 

się ze sobą Starostwo i Reda (wynik 2:0) 
oraz Rumia i Luzino (wynik: 0:2). Mecz 
o miejsce V rozegrały drużyny z Chocze-
wa i Lini, zwyciężyła nasza drużyna wy-
nikiem 2:0. W rywalizacji o I miejsce spo-
tkało się Starostwo Powiatowe z Luzinem 
(2:1), a o III miejsce – Rumia z Redą (2:0).

Mecze sędziowali: pan Taras Strze-
lecki, będący jednocześnie sędzią głów-
nym zawodów oraz pan Maciej Fularczyk, 
wspomagani przez: panią Halinę Feszak 
i pana Henryka Rynko i pana Wojciecha 
Paździo.

Podsumowania tegorocznych mistrzo-
stw w piłce siatkowej dokonali: Sekretarz 
Powiatu pan Marek Panek, Wójt Gminy 
Choczewo pan Jacek Michałowski, Za-
stępca Wójta Gminy pan Kazimierz Ko-
walewski oraz Prezes Klubu „Orzeł” pan 
Zbigniew Kołodziejski, którzy podzięko-
wali zawodnikom za grę, a następnie gra-
tulując poszczególnym drużynom zajętych 

dokończenie na następnej stronie
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miejsc, wręczyli puchary, medale i dyplo-
my. Mistrzostwa zaszczycił swoją obecno-
ścią m.in. Burmistrz Redy pan Krzysztof 
Krzemiński, który był jednocześnie kapita-
nem drużyny z Redy, Przewodniczący Ra-
dy Gminy Linia pan Stanisław Bigus, a tak-
że Członek Zarządu Powiatu Wejherows-
kiego pan Wacław Seweryn.

Po raz pierwszy I miejsce w rozgryw-
kach powiatowych zajęła drużyna repre-
zentująca Starostwo Powiatowe – gratu-
lujemy im zwycięstwa. II miejsce – siat-
karze z Gminy Luzino, III miejsce – siat-
karze z Rumi,  IV – Reda,  V miejsce – 
Choczewo a VI miejsce – Linia.

Głosowanie przeprowadzone wśród 
drużyn wyłoniło ponadto zdobywców ty-
tułów:

– najsympatyczniejszy zespół – pu-
char zdobyła drużyna z Lini,

– najlepsza siatkarka – pamiątkową 
statuetkę otrzymała pani Agata Mikuta-
ze Starostwa,

– najlepszy siatkarz – pamiątkowa 
statuetkę otrzymał pan Paweł Osika z Re-
dy. 

Podziękowania za pomoc w organi-
zacji rozgrywek skierowane zostały do sę-
dziów: pana Tarasa Strzeleckiego i pana 
Macieja Fularczyka oraz do pana Jerzego 
Czerwionki, który każdorazowo wspiera 
rozgrywki powiatowe, zarówno pod 
względem organizacyjnym, jak i finanso-
wym. Pan Wójt Gminy podziękował rów-
nież współorganizatorom zawodów – Se-
kretarzowi Powiatu Wejherowskiego pa-
nu Markowi Pankowi, Prezesowi LKS 
„Orzeł” Choczewo panu Zbigniewowi 
Kołodziejskiemu oraz nowemu Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół w Choczewie panu 
Andrzejowi Soboniowi, a także pracow-
nikom Urzędu Gminy, Zespołu Szkół 
i Klubu „Orzeł” Choczewo.

W tegorocznych Powiatowych Mistrzostwach Gminę Choczewo 
reprezentowała drużyna, w składzie: pan Kazimierz Kowalewski /ka-
pitan/, pani Alicja Jaskulska, pan Marek Świątek, pan Andrzej Kościem-
ski, pan Krzysztof Łasiński, pani Anna Rakuś, pani Marlena Gacek, pani 
Izabela Smażyńska, pani Justyna Kołodziejska, pan Maciej Michniak 
i pan Piotr Liszniański, natomiast skład zwycięskiej drużyny Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie tworzyli: pani Agata Mikuta, pan 
Andrzej Byczkowski /kapitan/, pan Łukasz Miotk, pan Roman Turek, 
pan Tomasz Kolakowski, pan Tomasz Wittbrodt, pan Łukasz Bugaj, 
pan Mariusz Walczak.

Nagrody ufundowane zostały ze środków Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie, Stowarzyszenia LKS „Orzeł” Choczewo oraz środ-
ków budżetowych Gminy Choczewo.

Rozgrywki zakończone zostały wspólnym posiłkiem, przygoto-
wanym przez pracowników kuchni Zespołu Szkół: szefa kuchni pana 
Krzysztofa Lewańczyka, wspomaganego przez panią Marzenę Bielec-
ką i panią Barbarę Detlaff.

Rozgrywki były okazją do spotkania się sympatyków piłki siatko-
wej z terenu Powiatu Wejherowskiego, do dyskusji i wymiany poglą-
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dokończenie na następnej stronie
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W  naszej parafii Choczewo 
 odbyły się Rekolekcje 
 Wielkopostne w dniach 

29.03.-1.04.2009 dla dzieci, młodzieży 
(i starszych). Rekolekcje prowadził o. Ewa-
ryst Lech Gręda z Zakonu Braci Mniejszych 

z Wejherowa razem z klerykami z Wyższe-
go Seminarium Duchownego z Pelplina: Da-
mianem Briegmannem i Pawłem Skrzyńskim. 
Ojciec głosił konferencje i kazania, a kle-
rycy uzupełniali je zabawami, rozważa-
niami i nauką piosenek z pokazywaniem. 
Największe zdolności i chęci do śpiewu 
z pokazywaniem okazywała młodsza gru-
pa uczestników rekolekcji szkolnych.

Pierwszy dzień rekolekcji to rozważa-
nie "kim jest błogosławiony" na podstawie 
Kazania na Górze. Wybrani przez klery-

ków spośród uczniów kandydaci do grupy 
poszukiwawczej znaleźli części mapy, któ-
re po złożeniu w całość utworzyły hasło 
"błogosławiony".

Jako przykład błogosławionego, czyli 
szczęśliwego, klerycy wskazali Patrona ko-

ła harcerskiego w Seminarium 
w Pelplinie bł. ks. Stefana Win-
centego Frelichowskiego, któ-
ry zmarł w obozie w Dachau 
w czasie II wojny światowej 
na krótko przed wejściem 
wojsk amerykańskich. Jako 
więzień obozu koncentracyj-
nego, ten młody ksiądz opie-
kował się chorymi na tyfus 
współwięźniami. Mimo bar-
dzo trudnych 
warunków był 
szczęśliwy na-
śladując przy-
kład Chrystusa.

Drugi dzień to rachunek 
sumienia przy rozważaniu 
Drogi Krzyżowej. Modlitwa, 
skupienie i zatrzymanie się 
przy 14 stacjach, a także i ro-
dzące się przy nich pytania 
o postępowanie "moje"- każ-
dego z uczestników, były przy-
gotowaniem do sakramentu 
pokuty i pojednania.

 Dzień trzeci to Euchary-
stia poprzedzona przygoto-

waniem śpiewów. Gimnazjum wraz z klasą 
szóstą wsłuchiwało się w rozważanie o Ja-
nie Pawle II – orędowniku prawdy i mo-
dlitwy. Rozważanie dla młodszej grupy 
dotyczyło właściwego przeżywania mszy 
świętej. W czasie ćwiczeń śpiewu i po-
zostałych przygotowań młodzież miała 
okazję skorzystać ze spowiedzi. Na zakoń-
czenie rekolekcji uczestnicy wyrazili swoją 
wdzięczność wobec prowadzących, łącz-
nie z wręczeniem kwiatów.

Radością była również obecność 
w kościele Pana Dyrektora i wielu nauczy-
cieli.

 Ks. January Cybulski
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dów, a także do oceny swoich sił przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w 
Piłce Siatkowej Pracowników Samorzą-
dowych /Reda, 16-19 kwietnia 2009r./. 

Przyszłoroczne Powiatowe Mistrzo-
stwa w Piłce Siatkowej Pracowników Sa-
morządowych z pewnością po raz kolej-
ny odbędą się na obiektach sportowych                
w Choczewie. 
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Niedziela   PalmowaNiedziela   Palmowa

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ

Ostatnia niedziela przed Wielkanocą no-
si nazwę Palmowej albo Kwietnej i jest 
obchodzona na pamiątkę tryumfalnego 

wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Święcenie palm 
wprowadzono do liturgii w XI wieku. Wykonywa-
nie palm wielkanocnych ma w Polsce bogate trady-
cje. Zwyczaj zachował się szczególnie na Kurpiach 
i na Podkarpaciu, gdzie odbywają się corocznie 
konkursy na najdłuższą oraz najpiękniejszą palmę.

Podobny zwyczaj, trwający już od kilku lat, 
istnieje u nas. Uczniowie poszczególnych klas Ze-
społu Szkół w Choczewie biorą udział w konkur-
sie na najpiękniejszą palmę. Komisja konkursowa 
z roku na rok ma większe trudności z wyłonieniem 
tej najpiękniejszej, ponieważ uczniowie wykonują 
coraz ładniejsze, solidniejsze i bardziej pomysłowe 
palmy.

Ostatecznie w kategorii klas początkowych 
I miejsce zajęła klasa 2 c, II miejsce – klasa 2 b, a III 
miejsce – klasa 1a . W kategorii klas IV-VI szkoły 
podstawowej przydzielono I miejsce klasie 6 a, II – 
klasie 5 a, III – klasie 5 b. Natomiast w gimnazjum 
I miejsce zajęła klasa IIIa, II – klasa IIa, a III – klasa 
III c.

W Niedzielę Palmową delegacje poszczegól-
nych klas o godzinie 11.20 zebrały się w szkole, aby 
następnie w barwnym pochodzie przemieścić się 
z palmami do kościoła.

Dyrekcja Zespołu Szkół dziękuje rodzicom i na-
uczycielom, którzy przyczynili się do zapewnienia 
dzieciom bezpiecznego przejścia przez ulice Cho-
czewa. 

  


