
Wieści Choczewskie Nr 10/11 (116/117)  PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2009 s. 1

Egzemplarz bezp³atny

Nr 10/11 (116/117)
PAŹDZIERNIK/
LISTOPAD 2009

ROK (XI)

CHOCZEWSKIE

W DZISIEJSZYM NUMERZE:  
XXVI Sesja Rady Gminy Choczewo, Inwestycje w Gminie Choczewo, Norwegia i Polska śpiewają razem, Ogłoszenia Wójta Gminy, Wieści z sołectw: Choczewko, 
Ciekocino, Kopalino-Lubiatowo, Słajkowo, Starbienino, Jesienne spotkanie Seniorów, Wieści z Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, Wieści Przedszko-
laków z Samorządowego Przedszkola i Niepublicznego Przedszkola, Z życia Szkoły Podstawowej w Ciekocinie oraz Zespołu Szkół w Choczewie, Wiadomości 
Sportowe, Wieści Parafialne.                                     Zapraszamy do lektury

ISSN 1508-5864

XXVI XXVI SESJA RADY GMINY CHOCZEWOSESJA RADY GMINY CHOCZEWO

W dniu 5 listopada 2009r. od-
była się XXVI sesja Rady 

Gminy Choczewo. Obecni byli wszyscy 
radni. W informacji o działalności między-
sesyjnej pan Wójt mówił o podpisanych 
umowach na dofi nansowanie inwestycji:
– po rozstrzygnięciu konkursu w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na zadanie: Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej ul.Kościuszki w Choczewie 
(całość zadania 1.474.800 zł) otrzy-
maliśmy dofi nansowanie w wysokości 
500.000 zł

– po rozstrzygnięciu konkurs w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na zadanie: 
Budowa centrum informacji turystycznej 
i kulturalnej wraz z zapleczem oraz salą 
multimedialną, konferencyjno-wystawo-
wą (zadanie na 989.399 zł) otrzymaliśmy 
dofi nansowanie w wysokości 811.775 zł 
(do 84%)

– po rozstrzygnięciu konkursu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego 
na zadanie: „Zwiększenie atrakcyjności 
turystyczno-gospodarczej Pobrzeża 
Słowińskiego, poprzez przebudowę 
drogi powiatowej w gminie Choczewo 
w miejscowości Sasino – do granicy 
z powiatem lęborskim” (całość zadania 
ponad 2.700.000 zł) otrzymaliśmy dofi -
nansowanie w wysokości 1.387.703 zł;

– z Agencją Nieruchomości Rolnych SP 
na dofi nansowanie budowy wodociągu 
Lublewko-Lublewo-Starbienino włącz-
nie ze stacją uzdatniania wody i hy-
drofornią (całość zadania 1.700.000 zł) 
otrzymaliśmy 300.000 zł. Dla tej in-
westycji w wyniku przetargu został już 
wyłoniony wykonawca.

Uzyskaliśmy z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku środki w wy-
sokości 50.000 zł na modernizację drogi 
dojazdowej na trasie Biebrowo-Kopalino 
(całość zadania 85.000 zł).

Na zadanie: rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Choczewie z wykorzystaniem 
środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich jest ogłoszony przetarg, którego 
termin przypada na 16.11.2009 r.

Przed rozpoczęciem przebudowy ul. 
Kościuszki w Choczewie jest konieczność 
przeprowadzenia przebudowy sieci kanali-
zacyjnej przebiegającej w świetle drogi.

Następnie pan Wójt mówił o prowa-
dzonych inwestycjach, o których więcej 
w artykule obok.

Pan Wójt uczestniczył rozmowach 
z przedstawicielami Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie w sprawie planu remontu 
dróg powiatowych w 2010 r.

Pan Wójt mówił również o wizycie 
chóru norweskiego w naszej Gminie, 
wspólnym koncercie z naszym chórem 
i wspólnej płycie, również DVD, z mate-
riałem informacyjnym o zaprzyjaźnionej 
norweskiej gminie oraz naszej Gminie.

Pan Wójt uczestniczył w konferen-
cjach dotyczących: Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego, roli samorządu 
w rozdysponowywaniu środków unijnych 
oraz 2 spotkaniach w Wejherowie: jedno 
z posłami naszego regionu w sprawie 
rozwoju rolnictwa z perspektywą do 2013 
roku, a drugie pn.: Bezpieczny Powiat pt.: 
„Funkcjonowanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych a wolontariat w XXI wieku”. 
Poinformował, że Gmina otrzymała do-
fi nansowanie ze Starostwa na zakup dodat-
kowych pojemników do selektywnej zbiór-
ki odpadów (na szkło i plastiki). Pojemniki 
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są sukcesywnie rozstawiane. Planowana 
jest podwyżka kosztów odbioru śmieci 
składowanych na wysypisku w Czarnów-
ku, dla gmin mających wykupione udziały 
o około 6,5% (przypomnienie: Gmina 
Choczewo ma wykupionych 119 udzia-
łów w Przedsiębiorstwie Składowania
i Odbioru Odpadów Sp. z o.o. w Czar-
nówku) z terenów innych gmin o około 
20%. Odbiór odpadów plastikowych 
i szkła w 2010 r. będzie fi nansowane przez 
Spółkę.

We wszystkich sołectwach naszej 
Gminy odbyły się zebrania sołeckie, któ-
rych głównym tematem było wypraco-
wanie wniosku na wykorzystanie fun-
duszy sołeckich w 2010 r. Odnosząc się 
do sprawy, która od 2 miesięcy jest głośna 
w Gminie i nie tylko, a mianowicie projek-
tu lokalizacji elektrowni jądrowej w oko-
licach Lubiatowa, pan Wójt powiedział, 
że szczególnie zainteresowały się nią me-
dia, co przełożyło się na zwiększenie 
udzielanych przez pana Wójta wywiadów 
w prasie i stacjom telewizyjnym. W dn. 
25.11.2009 r. w Gniewinie planowane 
jest spotkanie dotyczące perspektywy lo-
kalizacji elektrowni w najbliższych nam 
okolicach.

Podjęto uchwały:
1. w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2009 rok
2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
(w wysokości 2 mln zł  z przeznaczeniem 
na fi nansowanie inwestycji pod nazwą: 
Przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Choczewie; po spłacie 65% - pozostałość 
zostanie umorzona. 

3. w sprawie zaciągnięcia kredytu (w wy-
sokości 4 mln zł na fi nansowanie inwe-
stycji wymienionych powyżej)

4. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 
gminy Choczewo (więcej w uchwale 
obok).

5. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych 
na terenie gminy Choczewo (uchwała 
„kosmetyczna” dostosowująca stawki 
do wymogów rozporządzenia Ministra 
Finansów, w naszej Gminie nie ma 
środków transportowych, których doty-
czyłaby zmiana).

6. w sprawie zatwierdzenia taryfy oraz za-
sad rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie   
w wodę na obszarze Gminy Choczewo 
(podwyżka brutto 7 gr czyli około 3% - 

więcej w uchwale obok).
7. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad 

rozliczenia za zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na obszarze Gminy Choczewo 
(za ścieki odprowadzone do oczyszczalni 
w Choczewie podwyżka brutto 11 gr 
czyli około 3%, a w miejscowościach: 
Łętowo, Kurowo i Choczewko 8 gr czyli 
3% – więcej w uchwale obok).

8. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zakątek Kasi” we wsi Kierzkowo w gmi-
nie Choczewo.

9. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działek nr: 244/3, 244/4, 244/5, 
244/6 we wsi Kierzkowo w gminie 
Choczewo.

10. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działki nr 113 we wsi Kierz-
kowo w gminie Choczewo.

11. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działki nr 109 we wsi Kierz-
kowo w gminie Choczewo.

12. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działki nr 253/2 we wsi 
Kierzkowo w gminie Choczewo.

13. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go wzdłuż działki nr 102/7 w rejonie 
ulicy Spacerowej we wsi Lubiatowo 
w gminie Choczewo.

14. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 346/2 
we wsi Ciekocinko w gminie Chocze-
wo (teren funkcjonujący w ewidencji 
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gruntów jako las, stanowiący część 
założenia dworsko-parkowego)

15. w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Choczewo nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa – Agencji 
Nieruchomości Rolnych (teren pod 
budowę boiska sportowego w Cho-
czewku).

16. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
niezabudowanych nieruchomości po-
łożonych w obrębie Sasino stanowią-
cych własność Gminy Choczewo (3 
działki położone po lewej stronie drogi 
w kierunku Stilo z przeznaczeniem 
pod budowę budynków mieszalnych 
jednorodzinnych).

17. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonej w obrębie 
Sasino stanowiącej własność Gminy 
Choczewo (działki Nr 117/5 o pow. 
0,54 ha).

18. w sprawie sprzedaży w trybie bezprze-
targowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Choczewo (sprzedaż 
na rzecz użytkownika wieczystego).

19. w sprawie sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Choczewo 
(sprzedaż w ramach poprawienia 
warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej).

20. w sprawie sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Choczewo 
(sprzedaż w ramach poprawienia 
warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej).

21. w sprawie wyrażenia zgody na rozwią-
zanie umowy oddania gruntu w użyt-
kowanie wieczyste (nieruchomość po-
łożona we wsi Żelazno, której użytkow-
nikiem wieczystym jest GS „SCh”).

22. w sprawie określenia zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych wymienionych 
w załączniku, stanowiących własność 
Gminy Choczewo (sprzedaż lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców 
w Choczewie i Zwartowie).

23. w sprawie członkostwa w Pomorskim 
Stowarzyszeniu Gmin Wiejskich (Po-
morskie Stowarzyszenie Gmin Wiej-
skich zrzesza gminy wiejskie i miejsko 
– wiejskie w obrębie województwa po-
morskiego. Stowarzyszenie powstało 
z inicjatywy 10 przedstawicieli samo-
rządów gminnych, w 1992 roku, jako 
efekt zapotrzebowania na wspólne 
działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich województwa pomorskiego. 
Nadrzędnymi założeniami realizowa-
nymi w ramach statusu przyjętego 
przez PSGW jest reprezentowanie 
i obrona wspólnych interesów zrze-
szonych gmin oraz wspieranie idei 

UCHWAŁA NR XXVI/300/2009
RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie: ustalenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości na te-
renie gminy Choczewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 
ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (*1) (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 z późn. zm.) i Obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52 poz. 742) 
uchwala się, co następuje:

ciąg dalszy z poprzedniej strony
XXVI SESJA RADY

samorządu terytorialnego).
Przewodniczący Rady Gminy Chocze-

wo i Wójt Gminy Choczewo przedstawili 
informację w sprawie złożonych oświad-
czeń majątkowych, również informację 
z Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Wójt
Gminy przedstawił informację o wydanych 
decyzjach w sprawie rent planistycznych.

W dyskusji i wolnych wnioskach pan 
Wacław Seweryn – radny Rady Powiatu 
Wejherowskiego zaprosił na spotkanie 
z posłami naszego regionu, przedstawicie-
lami samorządu województwa, powiatu, 
gminy w dniu 30 listopada 2009 r. o godz. 
17.00 w Zespole Szkół w Choczewie. Spo-
tkanie dotyczyć będzie Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego.

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

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku 

od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części 

od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,62 zł;
2) od budynków lub ich części związanych 

z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1m2 powierzchni użyt-
kowej 19,50 zł;

3) od budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifi kowanym 
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni 
użytkowej 9,56 zł;

4) od pozostałych budynków lub ich części 

wykorzystanych na inne cele niż wy-
mienione w pkt 1–3 od 1m2 powierzchni 
użytkowej 6,83 zł,

    w tym: budynki gospodarcze 5,39 zł;
5) od budynków zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 
powierzchni użytkowej 4,15 zł;

6) od budowli od ich wartości ustalonej 
na podst.art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych 2%;

7) od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 
0,77 zł;

AŁA NR XXVI/300/2009
GMINY CHOCZEWO

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku 

d i h ś i

wykorzystanych na inne cele niż wy-
mienione w pkt 1–3 od 1m2 powierzchni 
użytkowej 6 83 zł

UCHWAŁY - UCHWAŁY -  UCHWAŁY - UCHWAŁY UCHWAŁY - UCHWAŁY -  UCHWAŁY - UCHWAŁY 

ciąg dalszy na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 10/11 (116/117)  PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2009s. 4

8) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni 4,01 zł,

b) pozostałych 0,32 zł,
     przy czym:
   – grunty letniskowe-rekreacyjne 

       0,37 zł,
    – grunty sklasyfikowane jako drogi 

       0,25 zł,
   – grunty zajęte na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1 m2 powierzchni 
0,37 zł.

§ 2
Zwalnia się od podatku od nierucho-

mości:
1) budynki, budowle i grunty lub ich wydzie-

lone części zajęte w celu realizacji zadań 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
pomocy społecznej, prowadzenia biblio-
tek, krzewienia kultury fi zycznej i sportu, 
ochrony p. pożarowej,

2) w części dotyczącej budynków gospodar-
czych – inwentarskich wymienionych w 
§ 1 pkt 4 – budynki pozostałe po przeka-
zaniu nieodpłatnie gospodarstwa rolnego 
na Skarb Państwa w zamian za emery-
turę lub rentę, po trwałym zaprzestaniu 
działalności rolniczej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Choczewo.
§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały traci moc uchwała Rady Gminy 
Choczewo Nr XIX/204/2008 z dnia 6 listo-
pada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na tere-
nie Gminy Choczewo.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Henryk Domaros

Uchwała Nr XXVI/302/2009
Rady Gminy Choczewo

z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf 

oraz zasad rozliczenia za zbiorowe                         
zaopatrzenie w wodę na obszarze 

Gminy Choczewo.
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3, art. 18, 

ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 1 
i 6 ustawy z dnia 7 czewca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (t.jedn.Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) uchwala się 
co następuje:

Uchwała Nr XXVI/303/2009                                                                                                                    
Rady Gminy Choczewo

z dnia 5 listopada 2009 r.
 

w sprawie: zatwierdzenia taryf oraz 
zasad rozliczenia za zbiorowe  odpro-

wadzenie ścieków na obszarze 
Gminy Choczewo.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3, art. 18, 
ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 

§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Gospo-

darki Komunalnej w Choczewie zatwierdza 
się taryfy dla grupy 1 i grupy 2 odbiorców 
usług w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
na obszarze Gminy Choczewo na okres od 
dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 
2010 roku w wysokości:

Grupa 1: 3,56 za 1m3 + VAT                                                                                
Grupa 2: 3,56 za 1m3 + VAT

§ 2
Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 

2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku:
1) opłatę za wodę pobieraną z wodociągu  
      zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi na 
    obszarze Gminy Choczewo w wysokości

          2,45 za 1 m3 + VAT
2) dopłatę z budżetu Gminy Choczewo dla 

wszystkich taryfowych grup odbiorców 
usług o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
na obszarze Gminy Choczewo w wysoko-
ści stanowiącej różnicę kwoty 1m3 wody 
wymienionej w § 1, a kwotą wymienioną 
w § 2 pkt 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Henryk Domaros

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (t.jedn.Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm) uchwala się, 
co następuje:

§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Gospo-

darki Komunalnej w Choczewie zatwierdza 
się taryfy dla grupy 1 i grupy 2 odbiorców 
usług w zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
na obszarze Gminy Choczewo na okres od 
dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 
2010 roku w wysokości:

Grupa 1: 8,87 za 1m3 + VAT
Grupa 2: 8,87 za 1m3 + VAT

§ 2
Ustala się  na okres od  dnia 1 stycznia 

2010 roku  do  dnia  31 grudnia 2010 roku:
1) opłatę za wprowadzenie ścieków na ob-
    szarze Gminy Choczewo:

a) do kanalizacji sanitarnej Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Cho-
czewie w wysokości:

4,08 za 1 m3 + VAT
b) do kanalizacji sanitarnej Gminnego Za-

kładu Gospodarki Komunalnej w Cho-
czewie w miejscowościach Łętowo, 
Kurowo i Choczewko w wysokości:

2,77 za 1 m3 + VAT
2) dopłatę z budżetu Gminy Choczewo 

dla wszystkich taryfowych grup odbior-
ców usług o zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków na obszarze Gminy Choczewo 
w wysokości stanowiącej różnicę kwoty 
1m3 ścieków wymienionej w § 1, a kwo-
tami wymienionymi w § 2 pkt 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Henryk Domaros

ciąg dalszy z poprzedniej strony
UCHWA£Y
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Trwa przebudowa drogi powiatowej w miejscowości 
Sasino. Wykonawcą zadania jest fi rma STRABAG Sp 

z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedstawiciele Wykonawcy 
zobowiązali się, że do końca 2009 roku zostaną wykonane zasad-
nicze prace związane z budową kolektora kanalizacji burzowej 
w miejscowości Sasino oraz, jeśli warunki atmosferyczne będą 
korzystne, wykonana zostanie pierwsza warstwa wyrównawcza 
na odcinku od miejscowości Sasino do granicy z powiatem lę-
borskim. W dniu 02.11.2009r. dokonano ofi cjalnego przekazania 
placu budowy. Od tego terminu fi rma STRABAG Sp. z o.o. prze-
jęła odpowiedzialność za stan przedmiotowej drogi. W związku 
z prowadzeniem prac będą występowały okresowe utrudnienia 
w poruszaniu się na remontowanym odcinku drogi. Obecnie droga 
jest nadal w bardzo złym stanie, lecz wszelkie prowadzone prace 
sukcesywnie będą wpływały na poprawę jej stanu.

W październiku przeprowadzony został remont nawierzchni 
drogi powiatowej na odcinku Choczewo-Kierzkowo. Inwestycja 
została wykonana w ramach środków, jakie zaoszczędzone zostały 
przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 
z siedzibą w Pucku na remontach innych obiektów drogowych 
oraz ze środków budżetu gminy Choczewo. Prace wykonywała 
fi rma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Pucku. Odbiór 
remontowanego odcinka odbył się 29.10.2009r. Dokończenie 
poszerzenia i ułożenia nowego dywanika na drodze do Kierzkowa 
przewidziane jest na 2010 rok. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Budowa wodociągu 

w miejscowości Lublewko – Lublewo – Starbienino, gm. Cho-
czewo”. Do przetargu przystąpiło 6 oferentów. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła fi rma Korpos Sp. z o.o. z Kartuz. Zadanie obejmuje 
wykonanie sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Lu-
blewko do miejscowości Lublewo i do miejscowości Starbienino, 
wykonanie nowej studni głębinowej w miejscowości Lublewko, 
wykonanie nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Lu-
blewko oraz wykonanie zbiornika retencyjnego wody pitnej. 
Zadanie będzie dofi nansowane przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa w kwocie 300 000 zł. Planowany ter-
min zakończenia prac to wiosna 2011r. Miejscowości, których 
dotyczy projekt, najdłużej korzystają ze starych ujęć wody, które 
wymagały kompleksowego remontu. Dla ograniczenia kosztów 
inwestycji oraz późniejszej eksploatacji, miejscowości Lublew-
ko – Lublewo – Starbienino będą zasilane z jednego wspólnego 
ujęcia, które jest własnością Gminy Choczewo. Obecne ujęcia 
w miejscowości Lublewo jest własnością prywatną, natomiast 
ujęcie w miejscowości Starbienino jest własnością Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego.

Zakończone zostały prace związane z remontem chodnika 
wzdłuż ulicy Pierwszych Osadników w Choczewie. Chodnik ten 
był bardzo nierówny i zniszczony, co utrudniało poruszanie się 

owa drogi powiatowej w miejscowości
nawcą zadania jest fi rma STRABAG Sp

IINWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWONWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO

Zakończono prace związane z remontem drogi gminnej Bie-
browo – Kopalino. Odbiór robót miał miejsce 17 listopada 2009 
roku. Jest to droga, która przywrócona została do przejezdności 
jako droga transportu rolnego, przede wszystkim ma służyć dla 
ciągników, maszyn rolniczych i ewentualnie dla samochodów 

osobowych. W ramach projektu wykonano dwa nowe przepusty 
drogowe w tym jeden dwururowy, wykonano wycinkę drzew oraz 
nawieziono materiał żwirowy na odcinki podmokłe. Wykonano 
również rowy odwadniające w miejscach szczególnie podmokłych. 
Wyremontowana droga pozostanie zamknięta dla samochodów 
ciężarowych i innego rodzaju ciężkiego sprzętu. Na ewentualne 
poruszanie się takim sprzętem lub prowadzenie prac związanych 
z wywozem drewna należy uzyskać pozwolenie od Urzędu Gminy 
Choczewo.

ciąg dalszy na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 10/11 (116/117)  PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2009s. 6

po nim szczególnie osobom starszym i dzieciom. Remont polegał 
na wymianie starych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej oraz na wymianie krawężników.

W dniu 02.11.2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdań-
sku miało miejsce popisanie umowy na dofi nansowanie realizacji 
projektu pod nazwą: „Budowa centrum informacji turystycznej 

i kulturalnej z zapleczem oraz salą konferencyjno – wystawową 
w Choczewie”. W imieniu samorządu Województwa Pomorskie-
go umowę popisał Marszałek Województwa pan Jan Kozłowski, 
natomiast w imieniu Gminy Choczewo – Wójt Gminy pan Jacek 
Michałowski. Realizację zadania zaplanowano na 2010r. Nowy 
obiekt będzie przylegał do budynku Urzędu Gminy w Choczewie. 
Najważniejszym elementem projektu jest sala konferencyjno- 
wystawowa, która będzie wykorzystywana jako miejsce spotkań 
lokalnych grup inicjatywnych, stowarzyszeń oraz miejsce umoż-
liwiające ekspozycję osiągnięć mieszkańców Gminy Choczewo. 
Przyznana kwota dofi nansowania to 811 775,09 zł co stanowi 
ponad 80% wartości inwestycji.

Jest to już trzecia umowa w tym roku na dofi nansowanie 
projektów zaplanowanych do realizacji przez Gminę Chocze-
wo. Świadczy to o profesjonalnym i rzetelnym przygotowaniu 
projektów do realizacji przez Gminę, co potwierdzili pracownicy 
instytucji wdrażających odpowiedzialnych za ocenę i weryfi kację 
złożonych wniosków, rekomendując je do realizacji i dofi nan-
sowania.

””NNORWEGIA I POLSKA ŚPIEWAJĄ RAZEM”ORWEGIA I POLSKA ŚPIEWAJĄ RAZEM”

Podpisana w ubiegłym roku z nor-
weską Gminą Sømna umowa 

intencyjna o partnerstwie i współpracy 
zaowocowała w tym roku realizacją pierw-
szych wspólnych projektów współpracy. 
W ramach pierwszego, zatytułowanego 
„Tak widzę Choczewo! Tak widzę Sømna!” 
miała miejsce wymiana dzieci i młodzieży 

szkolnej z terenu naszej gminy oraz Szkoły 
Kulturalnej w Gminie Sømna. Natomiast 
projekt drugi – „Norwegia i Polska śpie-
wają razem” ma na celu nawiązanie współ-
pracy pomiędzy amatorskimi formacjami 
muzycznymi – choczewskiej, przypara-
fi alnej scholi Genezareth oraz męskiego 
chóru Trælnes Mannskor. W czerwcu b.r., 
na zaproszenie norweskiego chóru, nasza 
schola gościła w Gminie Sømna, a na prze-
łomie września i października b.r., na za-
proszenie Wójta Gminy Choczewo pana 
Jacka Michałowskiego oraz scholi Gene-
zareth tamtejszy chór przyjechał do Polski 
z rewizytą. Ale wizyta u nas miała ściśle 
określony cel – nagranie wspólnej płyty. 
Prace nad płytą zapoczątkowały 2-dniowe 
nagrania członków scholi w studio nagrań 
w Pucku. Następnie, w Lęborskim Cen-
trum Kultury „Fregata”, przez 3 dni swoje 
utwory nagrywał chór norweski, a dwa ko-
lejne dni to czas nagrań wspólnych scholi 
i chóru. W międzyczasie, 1 października, 

miało miejsce niezwykłe wydarzenie, 
na które przybyli do nas kolejni goście 
z Norwegii – Wójt Gminy Sømna pan 
Edmund Dahle oraz Szef Wydziału Roz-
woju w tamtejszej gminie pani Ann-Helen 
Westerberg. We wnętrzach XIX-wiecznej 
kaplicy w Parafi i Leona Świętego Wiel-
kiego w Wejherowie, tuż po mszy świętej, 
odbył się godzinny, niezwykle wzruszający 
koncert, w trakcie którego zaprezentowa-
nych zostało kilkanaście utworów polskich 
i norweskich. Wśród licznie zgromadzo-
nych gości byli również przedstawiciele 
władz samorządowych – Wicestarosta 
Wejherowski pan Grzegorz Gaszta oraz 
Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Micha-
łowski. Występ zakończył utwór pt. „Nim 
wstanie dzień” – przygotowany i wykona-
ny wspólnie przez chór i scholę. Bariera 
językowa nie stanowiła żadnego proble-
mu, wręcz przeciwnie – słowa polskie 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO
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przeplatały się ze słowami norweskimi. 
Również w tym dniu odbyło się spotkanie 
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, 
gdzie zapoczątkowane zostały rozmowy 
o współpracy pomiędzy władzami nasze-
go powiatu a Gminą Sømna. Spotkanie, 
którego gospodarzem był Starosta pan 
Józef Reszke, uświetnił występ jedynego 
w powiecie męskiego chóru Harmonia. 
Wizytę naszych gości z Norwegii zakoń-
czyła wspólna kolacja, która miała miejsce 

2 października w Ośrodku Doskonalenia 
Kadr SW „Relaks” w Zwartowie (gdzie za-
kwaterowany był chór Trælnes Mannskor). 
Padło wówczas bardzo wiele serdecznych 
słów na temat współpracy, jaka ma miejsce 
pomiędzy naszymi gminami oraz o przy-
jaźniach, jakie nawiązały się pomiędzy 
przedstawicielami chóru i scholi. Wszyscy 
wyrazili także opinię, iż z niecierpliwością 
oczekują na „plon” obecnych działań, 
czyli na wspólną, polsko-norweską płytę 
pt. „Norwegia i Polska śpiewają razem”. 
Będzie to 3-płytowy album, obejmujący 
12 norweskim utworów ludowych, 17 pol-

skich utworów sakralno-ludowych oraz 1 
utwór wykonywany wspólnie – „Nim wsta-
nie dzień”. W nagraniach udział wzięło 28 
przedstawicieli chóru oraz 30 członków 
scholi. Ich nazwiska zamieszczone zosta-
ną na okładce albumu. Podkreślić jednak 
należy ogrom pracy, jaki ze swej strony 
włożyli: pani Marianne Stendsland-Szew-
czyk – dyrygent chóru i jednocześnie „do-
bry duch” tego projektu oraz jej małżonek 
– pan Cezary Szewczyk, a także państwo 
Beata i Zbigniew Sarzyńscy – założyciele 
i niekwestionowani liderzy scholi, którzy 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NORWEGIA I POLSKA...
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(oprócz wielu innych spraw) czuwali 
również nad sprawnym przebiegiem ca-
łego przedsięwzięcia. Prace nad albumem 
trwają nadal. Nagrany materiał poddawany 
jest obecnie tzw. „obróbce”, gromadzony 
jest materiał na potrzeby opracowania 
okładki. Przed nami jeszcze również wytło-

Rady Gminy pan Henryk Domaros, Czło-
nek Zarządu Powiatu Wejherowskiego 
pan Wacław Seweryn, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Choczewie pan Andrzej Soboń 
i Dyrektor Gimnazjum pani Alina Rynko, 
przeprowadzili 2-dniowe rozmowy podsu-
mowujące dotychczasowe osiągnięcia, jak 
również nakreślone zostały nowe obszary 
współpracy na lata następne.

czenie 1000 kompletów płyt. Jest to więc 
ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. 
Pamiątkowy album ukaże się na początku 
przyszłego roku. Nie będzie to oznaczało 
zakończenia współpracy z naszymi partne-
rami z Norwegii. Podczas październikowej 
wizyty przedstawiciele Gminy Sømna: 
pan Wójt Edmund Dahle i pani Ann-He-
len Westerberg oraz naszej gminy: Wójt 
pan Jacek Michałowski, Przewodniczący 

W październiku 2008r. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Choczewie przystąpił do re-

alizacji przepisów ustawy z dnia 7.09.2007r. „o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów”. W myśl tej ustawy 
jeżeli prowadzona egzekucja jest w okresie dwóch ostat-
nich miesięcy bezskuteczna, to osoba ta może składać 
wniosek o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych 
z Funduszu Alimentacyjnego. Wówczas wnioskodawca 
ma przyznane świadczenia alimentacyjne, a wobec dłuż-
nika alimentacyjnego zostają podjęte działania mające 
na celu ściągnięcie długu. Jeżeli dłużnik ma zaległości 
przekraczające 6-mcy, to zgodnie z umową pn. „Dłużnik 
alimentacyjny”, zawartą z InfoMonitorem Informacji Go-
spodarczych, jest wówczas wpisywany do rejestru długu. 
Wpis taki skutecznie komplikuje dłużnikowi starania 
o zaciągnięcie kredytu lub kupienie jakiegoś produktu 
na raty. Osoba wpisana do rejestru dłużników fi guruje 
w nim do chwili spłaty całkowitego zadłużenia.

 październiku 2008r. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Choczewie przystąpił do re-

CChoczewo - gmina hoczewo - gmina 
dbająca o fi nanse dbająca o fi nanse 

mieszkańcówmieszkańców

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi 
śledztwo V Ds 63/09 w sprawie śmierci 

Arkadiusza Ponka, którego ciało ujawniono w dniu 
28.10.2006 roku na jeziorze Choczewskim. Poszuki-
wani są świadkowie tragicznego zdarzenia podczas, 
którego nastąpił zgon Arkadiusza Ponka. Osoby te 
proszone są o kontakt bezpośredni lub telefoniczny 
z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku ul. Wały Jagiel-
lońskie 36, nr tel. (058) 32 12 071 lub z KWP w Gdań-
sku ul. Okopowa 15 nr tel. (058) 32 15 406.

OGŁOSZENIE

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NORWEGIA I POLSKA....
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Wójt Gminy Choczewo przy-
pomina o obowiązku do-

konywania zmian w zaświadczeniach 
o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej, dostosowując przedmiot dzia-
łalności do PKD 2007. Obowiązek ten 
dotyczy przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą przed 1 stycznia 
2008 roku, którzy po tym dniu nie doko-
nali żadnej zmiany w posiadanym wpisie 
w ewidencji działalności gospodarczej. 
Osoby, które zgłosiły prowadzenie 
działalności gospodarczej po 31 grudnia 
2007r. posiadają kody PKD 2007.

Przedsiębiorców figurujących 
w Ewidencji Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Wójta Gminy Cho-
czewo prosimy o pobieranie i składanie 
wniosków w siedzibie Urzędu Gminy 
Choczewo – pokój nr 13 (w godzinach 
pracy urzędu).

UWAGA 
PRZEDSIĘBIORCY APEL Poniżej publikujemy apel Burmistrza Choszczna o pomoc 

w odbudowie budynku socjalnego w Choszcznie – budy-
nek uległ spaleniu, a dach nad głową straciło kilkadziesiąt osób.

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

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 6 listopada 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:

Wójt Gminy Choczewo 
Jacek Michałowski

oraz radny Rady Powiatu 
Wejherowskiego Wacław Seweryn

z a p r a s z a j ą

na spotkanie z posłami 
naszego regionu,

przedstawicielami samorządu 
województwa, powiatu oraz gminy 

poświęcone omówieniu 
Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego

Spotkanie odbędzie się w dniu 
30 listopada o godz. 17.00

w Zespole Szkół w Choczewie.

Nie pozostawiajmy tego apelu bez odzewu, 
pomóżmy poszkodowanym w pożarze.

Już nie raz mieszkańcy naszej gminy udowodnili, że mają wielkie serca
i zawsze chętnie pomagają innym.
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                       Magdalena Karmazy 

    
z dojazdem do Twojego domu 

          Je�li jeste� zapracowana a chcesz zadba� o swoje w�osy, 

Oferuj� pe�en zakres us�ug fryzjerskich 

  w Twoim domu 
�masz do�� przesiadywania godzinami w salonach fryzjerskich 

�chcesz zadba� o swoje w�osy w ciszy i spokoju 
�masz  problemy zdrowotne lub po prostu nie masz z kim zostawi� swojego dziecka 

 
Zadzwo� ju� dzi� i umów si� na wizyt� 

 

� STRZY�ENIE TRADYCYJNE I AWANGARDOWE (damskie i m�skie) 
� KOLORYZACJA 
� DEKOLORYZACJA 
� BALEYAGE, PASEMKA 
� TRWA�A ONDULACJA 
� FRYZURY OKOLICZNO�CIOWE 
� KONSULTACJE I POMOC W DOBORZE FRYZURY 

 

      Tel.695 415 920 
Oferuj� wy�	cznie sprawdzone produkty renomowanych 

firm 

Gwarantuj� 
niskie ceny 

ustalane indywidualnie z ka
dym klientem w zale
no�ci  
od zakresu �wiadczonych us�ug i miejsca zamieszkania 
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Wieści z Sołectwa Choczewko

WYCIECZKA 
W OKOLICE GRUDZIĄDZA

Jak co roku, 40-osobowa grupa 
mieszkańców Sołectwa Choczew-

ka wybrała się na wycieczkę autokaro-
wą w okolice Grudziądza, by zwiedzić 
„Miasteczko Kansas City” w Rudniku. 
Skansenowy charakter obiektu przybliżył 
nam czasy Dzikiego Zachodu, pozwolił 
poznać życie westernowego miasteczka. 
Spotkaliśmy tam szeryfa, Indian, kowbo-
jów. Zwiedzaliśmy kopalnie złota, mieli-
śmy okazję zobaczyć prawdziwy napad 
na bank, a nawet wydoić własnoręcznie 
krowę. Zobaczyliśmy wioskę indiańską, 
indiańskie muzeum, wigwamy, zwiedzili-
śmy mini zoo. Po tak długim zwiedzaniu 
zgłodnieliśmy i zaproszono nas na: Popo-
łudniowy Spacer Niedźwiedzia (kiełbasa, 
sos, pieczywo), Dziki Mustang Prerii 

(golonka, sos, pieczywo), Szkielet Pedro 
Wykopany z Cmentarza (żeberka), Strzały 
Winnetou (frytki).

Za pośrednictwem „Wieści” chciała-
bym podziękować za pomoc i zaangażo-
wanie w godnym reprezentowaniu naszego 
Sołectwa Choczewko osobom: pani Cecy-
lii Zarębie, pani Marii Bach, pani Juliannie 
Janowskiej, pani Joannie Bach oraz panu 
Januszowi Bach i wspaniałej młodzieży. 

i z Sołectwa Choczewko

WYCIECZKA

Wieści Wieści 
z Sołectwz Sołectw

Podziękowanie składam również panom, 
którzy zaangażowali się przy budowie 
altany rekreacyjnej w Choczewku. Są to: 
pan Paweł Zaręba, pan Mirosław Gill, 
pan Grzegorz Sawicki, pan Jerzy Kobuz, 
pan Mariusz Petka oraz pan Mirosław 
Kropidłowski. 

Sołtys Sołectwa Choczewko  
Sylwia Kropidłowska

Wieści z Sołectwa Ciekocino

JAK MIŁO I PRZYJEMNIE 
SPĘDZAMY RAZEM CZAS!

Szare, jesienne dni – co tu robić? Sołtys Sołectwa 
Ciekocino pan Artur Groen i Rada Sołecka w dniu 17 

października zorganizowali dzieciom wyjazd do Szymbarka. 
W tym dniu dopisała przepiękna, jesienna pogoda, więc 
autokar zatrzymał się w Sierakowicach, aby dzieci mogły 
zobaczyć ołtarz wybudowany z okazji przyjazdu do Polski 
Papieża Jana Pawła II. W Szymbarku dzieci miały okazję 
zobaczyć najdłuższą deskę na świecie – 36,83m (rekord 
Guinnesa 12.06.2002r.), DOM DO GÓRY NOGAMI, bun-
kier TOW, Dom Sybiraka, obejrzeć eksponaty w Muzeum 

ciąg dalszy na następnej stronie
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Ciesielnictwa. Organizatorzy nie zapomnieli o małym poczę-
stunku – pieczone kiełbaski, słodkie bułeczki oraz napoje. 
Z pewnością do tak miło spędzonego dnia przyczynili się 
sponsorzy: K. J. Bach, G. J. Jędruch, A. M. Banaszek, Z. 
Bielecki, W. Wypych, A. R. Misztal oraz D. D. Godula, któ-
rym pragniemy bardzo gorąco podziękować. Około godziny 
17-tej dzieci pełne wrażeń, w dobrym nastroju powróciły do 
domów.

Wieści z Sołectwa Kopalino – Lubiatowo

PRACE NA TERENIE SOŁECTWA

Wrzesień to miesiąc grzybobrania, jak i odpoczynku 
po sezonie letnim, ale nie dla naszego sołectwa. 

U nas znów się coś działo. Dzięki inicjatywie pana Ryśka 
z osiedla, które powstało po lewej stronie ul. Bałtyckiej w Lu-
biatowie, postawiono dwie lampy oświetleniowe w stronę 
morza. Dzięki inicjatywie mieszkańców Lubiatowa została 
zeskarpowana ziemia przy ul. Bałtyckiej, a następnie wy-
wieziona przez pana Zbyszka, za co serdecznie dziękujemy. 
Po pracach pielęgnacyjnych ulica Bałtycka, przy rzeczce, 
zrobiła się szersza, ponieważ ziemia zalegająca na asfalcie 
została usunięta. Następnie przez pana Mariusza zostały 
zebrane kamienie, a pobocze wyrównane i zwałowane. 
W zeszłym roku pojawił się pomysł, aby poprawić wizeru-
nek i bezpieczeństwo naszego sołectwa na skrzyżowaniu: 
ul. Lipowej i ul. Spacerowej. Postanowiono, aby w tym 
miejscu zrobić chodnik oraz zatoczkę dla autobusów. Pracę 
nad pomysłem rozpoczęte zostały na wiosnę, usunięto nad-
wyżkę ziemi, która najpierw została zeskarpowana sprzętem 
pana Sławka, a następnie wywieziona przez pracowników 
Urzędu Morskiego, za co również dziękujemy. Chodnik 
próbowaliśmy zrobić w czynie społecznym i tak na prośbę 
o pomoc 6 czerwca przybyli następujący mieszkańcy nasze-
go sołectwa: p. Janusz, p. Janek, p. Władysław, p. Roman, 
p. Adrian, p. Mariusz oraz p. Jurek, no i oczywiście pan sołtys. 
Pracę rozpoczęliśmy od układania krawężników. Druga tura 
budowy odbyła się 10 czerwca, a do poprzedniego zespołu 
doszli jeszcze inni chętni do pracy mieszkańcy: p. Marian, 
p. Heniek i p. Marcin. Po wykonanych pracach okazało się, 
że poszliśmy za daleko i zbyt obszernie, ponieważ zalanie 
asfaltem części od drogi do chodnika pochłonęłoby zbyt 
duże koszta, dlatego też musieliśmy chwilowo odstąpić 
od dalszych prac, ale dzięki temu, że próbowaliśmy coś 

zrobić i dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców w tej chwili 
mamy piękną zatoczkę oraz chodnik. Dziękujemy panom Wójtom 
za pomoc w budowie. Dziękujemy panu Radnemu Powiatowemu, 
Radnemu naszego sołectwa, oraz w/w mieszkańcom. Chcemy również 
podziękować „zatroskanym rodzicom” za list opublikowany na łamach 
gazety powiatowej. Publikacja ta otworzyła nam oczy na pewne spra-
wy. Na długie zimowe wieczory tak, jak w tamtym roku chcieliśmy 
zorganizować wyjazd na halę, by zaznać trochę ruchu, ale w trosce 
o niepotrzebne kontuzje i zbytnie przemęczenie uczestników musimy 
odstąpić od tego pomysłu. 

Dziękujemy wszystkim – Rada Sołecka

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
JAK MI£O I PRZYJEMNIE...

Wieści z Sołectwa Słajkowo

WYCIECZKA DO SZYMBARKA

Rada Sołecka Sołectwa Słajkowo zorganizowała w dniu 
17.10.2009r. wycieczkę do Szymbarka. Początek podróży 

był niezbyt przyjemny, ponieważ w nocy trochę przymroziło i za-
marzła instalacja grzewcza w autobusie. Ale już po przejechaniu 
kilkunastu kilometrów zaczęło się ocieplać. Po dotarciu na miejsce 
i wykupieniu biletów wstępu udaliśmy się do sali biesiadnej, gdzie 
każdy z uczestników upiekł sobie kiełbaskę i wypił kubek gorącej 
herbaty. Po posiłku czekał już przewodnik, który oprowadził nas 
po całym muzeum. Rozpoczęliśmy zwiedzanie od najdłuższej deski 
świata, która była cięta ręcznie z drzewa – daglezji i mierzy 36,83 m 
długości. Tuż obok stał potężny stół mieszczący 200 osób, przy którym 
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ciąg dalszy z poprzedniej strony
WYCIECZKA DO SZYMBARKA

umieszczono drewniany fotel Lecha Wałę-
sy – pan Wałęsa również brał udział w cię-
ciu najdłuższej deski. Następnie uczestnicy 
wycieczki mogli obejrzeć „sznur” gablot, 
gdzie umieszczone były różnego rodzaju 
narzędzia, przy pomocy których pracowali 
niegdyś stolarze, rolnicy, drwale, rzemieśl-
nicy. Pogoda była piękna, więc poszliśmy 
zobaczyć replikę dworu polskiego z Salina, 
Dom Sybiraka, Dom Traperski, pociąg 
z wagonami Donikąd, który transportował 
w nieludzkich warunkach ludzi na Sybir, 
Bunkier Gryfa Pomorskiego, w którym 
usłyszeliśmy niesamowite dźwięki nalotów 
samolotowych, strzelaniny i zgrzytanie 
gąsienic czołgowych z okresu II wojny 
światowej. Po wyjściu z bunkra kątem oka 
zobaczyliśmy stojący na głowie dom, ale 
jeszcze poszliśmy zobaczyć zabytkowy 
drewniany kościół i kamienny pomnik 
z wbitym, dużym pociskiem. Następnie 
zaczęliśmy zwiedzanie piętrowego domu 

Rada Sołecka dziękuje Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Choczewie za pomoc 
okazaną przy organizacji wyjazdu.

Za pośrednictwem „Wieści” chciał-
bym jeszcze poinformować mieszkańców 
sołectwa o dwóch sprawach:
1/czynna jest świetlica w Żelaznej – raz 

w tygodniu, w sobotę od godz. 17.30.
Zajęcia z dziećmi prowadzi pani Basia 
Cholka.

2/Sołectwo Słajkowo, a konkretnie miej-
scowość Żelazno zajęła I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie „Piękna Wieś” 
w 2009 roku, otrzymując puchar oraz 
dyplom.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkań-
com za dbałość o swoje posesje.

Zróbmy wszyscy jeszcze więcej, aby 
w przyszłym roku było jeszcze ładniej. 

Sołtys Sołectwa Słajkowo A.Groth

odwróconego na dachu. Wrażenie niesamowite, które powodowało zachwianie własnej 
osobowości, nogi gdzieś uciekały, co niektórzy pobladli, ale wszystko dobrze się skoń-
czyło. Pan przewodnik udzielał nam dużo dodatkowych odpowiedzi na zadawane pytania. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zadowoleni, co mnie bardzo cieszy.
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Wieści z Sołectwa Starbienino

KGW PODPISAŁO UMOWĘ 
O WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI 

CHARYTATYWNYCH

18 września był niezwykle ważnych wy-
darzeniem dla członków Koła Gospodyń 

Wiejskich, działającym przy Sołectwie Starbieninie 
– w tym właśnie dniu Koło podpisało, w ramach 
programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej 
ludności Unii Europejskiej 2009”, ze Stowarzysze-
niem „Bank Żywności” (z siedzibą w Słupsku) umo-
wę o współpracy w organizacjach charytatywnych. 
Dzięki temu porozumieniu możliwe było przepro-
wadzenie na terenie gminy akcji „Podziel się posił-
kiem”. Ale nie jest to działanie jednorazowe, wręcz 
przeciwnie – począwszy od września 2009 roku, 
w każdą pierwszą i trzecia sobotę miesiąca, w go-
dzinach 9,oo – 13,oo w Starbieninie, wydawana jest 
żywność dla osób najbardziej potrzebujących. Lista 
potrzebujących sporządzona została we współpracy 
z Zespołem Szkół w Choczewie. Obecnie pomocą 
objętych jest 80 rodzin z terenu całej gminy, w więk-
szości są to rodziny wielodzietne. Przydzieloną żyw-
ność każdy odbiera we własnym zakresie. Na chwilę 
obecną nie ma możliwości wsparcia kolejnych osób, 
dlatego też Koło w Starbieninie podjęło decyzję 
o zorganizowaniu dodatkowej akcji w grudniu b.r. 
– zbiórki żywności pod nazwą „Radosne święta” 
pod patronatem Banku Żywnościowego. Udzielanie 
pomocy potrzebującym jest możliwe dzięki ludziom 
dobrej woli, wśród których wymienić należy wła-
ściciela sklepu „FARBOLAK”, udostępniającego 
nieodpłatnie samochód w celu dostarczania żywności 
ze Słupska do Starbienina. 

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich 
w Starbieninie i dzięki współpracy z Sołty-

sem Sołectwa Starbienino, na terenie Gminy Chocze-
wo w dniach 25 i 26 września b.r. przeprowadzona 
została akcja pn. „Podziel się posiłkiem”. Na terenie 
kraju akcja ta prowadzona jest już od 5 lat, a jej or-
ganizatorami są: Bank Żywności, Fundacja POLSAT 
i fi rma Danone. W ostatni piątek i sobotę września, 
mimo niesprzyjającej pogody, harcerze z Zespołu 
Szkół w Choczewie pod przewodnictwem druży-
nowego Tadeusza Huka, przeprowadzili zbiórkę 
żywności w placówkach handlowych w Choczewie 
oraz w Wierzchucinie. Ofi arność mieszkańców oraz 
turystów dokonujących zakupów w tych sklepach 
była imponująca – udało się zebrać 460 kg pro-
duktów żywnościowych, które następnie zostały 
przekazane na potrzeby dzieci i młodzieży Zespołu 
Szkół w Choczewie oraz Szkoły Podstawowej 
w Ciekocinie, dzieci uczęszczających do Przed-
szkola Samorządowego w Choczewie oraz uczniów 
Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie.

POŚWIĘCENIE SZTANDARU

Dzięki hojności członków Koła Różańcowego w Lublewie oraz innych 
mieszkańców Sołectwa Starbienino ufundowany został sztandar – 

„Dar Żywego Różańca – Lublewo 2009”. Na sztandarze uwidoczniony jest 

wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej w bursztynowej sukience. Wykonany 
został przez hafciarkę z Bolszewa. Poświęcenia sztandaru dokonał Proboszcz 
Parafi i Choczewo – Ks. Antoni Duszyk w kaplicy w Lublewie, podczas Mszy 
świętej w dniu 18 października 2009 roku, w obecności licznie zgromadzonych 
mieszkańców sołectwa. Należy podkreślić, iż Koło Różańcowe w Lublewie 
może się pochwalić długoletnią tradycją – założone zostało na początku lat 
90-tych ub. wieku. Powstało z inicjatywy pani Krystyny Hintzke, obecnej 
zelatorki (przewodniczącej koła). Koło w Lublewie skupia 20 osób – miesz-
kanek sołectwa. Sztandar złożony został w kaplicy w Lublewie z myślą o jego 
uczestnictwie w ważnych wydarzeniach kościelnych i uroczystościach naszej 
wspólnoty parafi alnej.

A.Siemczuk

ciąg dalszy na następnej stronie
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ZAPRASZAMY NA BASEN

Koło Gospodyń Wiejskich, działające 
przy Sołectwie Starbienino, organizu-

je w każdy ostatni piątek miesiąca (w godzinach 
popołudniowych) dla wszystkich chętnych 
z terenu Sołectwa Starbienino wyjazdy na ba-
sen do Gniewina. Do udziału w szczególności 
zapraszamy: dzieci i młodzież, emerytów i ren-
cistów, osoby niepełnosprawne. Stosowne ogło-
szenia zamieszczane będą na terenie sołectwa. 
Zapisy przyjmuje pani Bernadeta Kleysa z Lu-
blewa. Za pomoc o zorganizowaniu wyjazdów 
serdecznie dziękujemy władzom gminy oraz 
dyrekcji Zespołu Szkół w Choczewie.

A.Siemczuk

Dziękujemy właścicielom sklepów 
w Choczewie:
– Melan – Mirosławie i Eugeniuszowi 

Langa,
– ABC – panu Wiesławowi Laskow-

skiemu,
– MAGIS – państwu Iwonie i Andrze-

jowi Majtacz,
oraz Sklepu Spożywczo-Przemysło-
wego w Wierzchucinie – pani Danucie 
Doering-Czerwionka
za umożliwienie przeprowadzenia 
zbiórki żywności. Dziękujemy Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Choczewie, a przede 

wszystkim harcerzom i drużynowemu 
przewodnikowi panu Tadeuszowi Huk, 
za przeprowadzenie akcji „Podziel się 
posiłkiem”.

Kolejną zbiórkę żywności KGW 
w Starbieninie, tym razem pod hasłem: 
„Radosne święta”, zamierza zorganizo-
wać pod patronatem Banku Żywnościo-
wego, na początku grudnia bieżącego 
roku, przy czym do współpracy planuje 
zaprosić przedstawicieli innych sołectw 
oraz właścicieli pozostałych placówek 
handlowych na naszym terenie. Celem 
podejmowanych działań jest udzielenie 
wsparcia wszystkim potrzebującym 
mieszkańcom gminy.

A. Siemczuk

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PODZIEL SIÊ POSI£KIEM

JJESIENNE ESIENNE 
SPOTKANIE SPOTKANIE 
SENIORÓWSENIORÓW

Piękna uroczystość podsumowu-
jąca działalność za trzy kwartały 

b.r. miała miejsce w dniu 22.10.2009 r. 
w Restauracji „Pod Kasztanem”. Zorga-
nizowana została przez Zarząd Koła oraz 
niestrudzoną w pracy Panią Irenę Lorek 
– Przewodniczącą PZERiI Koło Nr 1 
w Choczewie. W spotkaniu uczestniczyli 
goście honorowi w osobach: Wójt Gmi-
ny Jacek Michałowski, który przekazał 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności i zadowolenia 
z życia, w imieniu własnym i Przewod-
niczącego Rady Gminy Pana Henryka 
Domarosa. Przewodniczący Zarządu 
Powiatowego PZERiI w Wejherowie Pan 
Wacław Potrykus, w krótkich słowach 
podziękował za zaproszenie i stwierdził, 
że Koło w Choczewie ma bardzo wielu 
sponsorów i ludzi współpracujących 

i prowadzi aktywną działalność. Wśród 
zaproszonych gości była też Pani Krystyna 
Pajura członek zarządu Województwa Po-
morskiego, której sprawy ludzi starszych 
i sprawy Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów leżą na sercu. Obiecała wszel-
ką pomoc dla Koła w Choczewie. Radny 
Powiatowy Pan Wacław Seweryn stwier-
dził, że zawsze z przyjemnością przyjmuje 

zaproszenie na spotkania, ponieważ podzi-
wia członków Związku za to, że potrafi ą 
„żyć pełnią życia”, a także dodał, że zapi-
sze się już niedługo do Koła w Choczewie 
za to, że „chce Wam się chcieć”. Dyrektor 
Zespołu Szkół w Choczewie Pan Andrzej 
Soboń mówił o tym, że zawsze członko-
wie PZERiI będą zapraszani na wszystkie 
uroczystości szkolne, a także będą wspo-
magani w swojej działalności w inny spo-
sób. Dyrektor Zakładu Komunalnego Pan 
Jerzy Meyer podziękował za zaproszenie. 
Ale najważniejsi uczestnicy tego spotkania 
to członkowie Koła Nr 1 w Choczewie. 
Po przywitaniu wszystkich Pani Irena 
Lorek przedstawiła program spotkania. 
W sprawozdaniu z działalności Koła, 
oprócz współpracy z Zespołem Szkół, 
były wyjazdy rekreacyjno–wypoczynko-
we, sponsorowane przez Wójta Gminy 
Jacka Michałowskiego i Zakład Komu-
nalny w Choczewie. Swoją działalnością 
mogliby obdzielić kilka organizacji. Naj-
bardziej zadowoleni byli z uczestnictwa 
w Dniu Seniora, organizowanego przez 
Wójta Gminy Pana Jacka Michałowskiego 
i pracowników gminy, pięknej majówki, 

ciąg dalszy na następnej stronie
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zorganizowanej przez PP. Perkowskich 
w Lubiatowie, czerwcowego wyjazdu 
na targi w Lubaniu, a także do Gołubia, 
Lubiany i Wdzydz Kiszewskich.

Najbardziej uroczysty moment tego 
spotkania to wręczenie Złotego Znaku 
Związku PZERiI, które przyznano oso-
bom:
1- Jerzemu Meyerowi – za współpracę 

i pomoc fi nansową,
2- Janowi Oleszek – za długoletnią pracę 

Skarbnika Związku,
3- Magdalenie i Henrykowi Milewiczom, 

którzy przez wiele lat wspierali dzia-
łalność PZERiI, organizując w swojej 
restauracji imprezy po cenach kosztów, 
a także szczególnie życzliwie wspierali 
seniorów z Gminy Choczewo.

Wręczenia złotych znaków związku 
dokonał Prezes Powiatowego Zarządu 
PZERiI w Wejherowie. Odznaczeni otrzy-
mali również kwiaty z rąk Przewodniczącej 
Pani Ireny Lorek. Pani Irena podkreśliła też 
potrzebę miłości i życzliwości, nie tylko 
ze strony dzieci, ale także we wsi i gminie. 
Mówiła o przemijaniu życia kiedy wydaje 
się człowiekowi, że jeszcze jest młody, 
a tu brakuje sił i zdrowia. Złożyła życzenia 
radości, miłości i zdrowia dla wszystkich 
uczestników spotkania a członkom Koła 
– żeby byli zauważani w społeczeństwie. 
Pan Potrykus przekazał też informację 
o projekcie rewaloryzacji emerytur i rent, 
natomiast Pan Majtacz z Łętowa stwier-
dził, że gazeta związkowa posługuje się 
nieuczciwymi metodami zmuszającymi 

czytelników do kupna tej gazety. Na ko-
niec warto wspomnieć o wspaniale zasta-
wionych stołach: białe obrusy, czerwone 
świece i potrawy serwowane przez PP. 
Milewiczów: Boeuf Stroganow, pyszne 
śledziki, dwa rodzaje sałatek, kurczak 
w galarecie, jajka w majonezie, a także 
pyszna szarlotka na gorąco z bitą śmietaną. 
Nie zabrakło też lampki czerwonego wina, 
kawy i herbaty.

Muszę przyznać, że z przyjemnością 
można wstąpić do Restauracji „Pod Kasz-
tanem”, ponieważ to nie jest już knajpa, 
ale sympatyczny, gustownie urządzony 
lokal, pachnący świeżymi potrawami 
z bardzo sympatyczną, życzliwą obsługą. 
W restauracji organizowane są imprezy 
okolicznościowe, które można zarezer-
wować wcześniej. Po zakończeniu części 
ofi cjalnej odbyła się potańcówka. Patrząc 
na tych wspaniałych, uśmiechniętych 
ludzi, potrafiących ze sobą rozmawiać, 
cieszących się z wszelkich okruchów 
życzliwości otoczenia – można nie bać się 

emerytury. Okazuje się, że można w tym 
wieku być aktywnym, uśmiechniętym, ra-
dosnym, mimo wielu dolegliwości i uciąż-
liwości życia codziennego. Śpiewając „ Sto 
lat„ dla Pani Ireny Lorek z okazji imienin 
chciałoby się dodać” „Sto lat to za mało, 
bo i dwieście by się zdało”, ponieważ 
takich ludzi, cieszących się zaufaniem 
społeczeństwa, aktywnych dla innych jest 
coraz mniej. W obecnej sytuacji ludzie 
podchodzą do życia bardziej egoistycz-
nie, „konsumpcyjnie”, tylko wokół siebie 
i własnej rodziny. Ocalmy dla nowych po-
koleń wzorce wypracowane przez starsze 
pokolenie. Dobrze byłoby pamiętać o tym, 
że emeryci, seniorzy to ludzie, którzy mogą 
nas wspierać mądrością życiową, a także 
życzliwością. Rozmawiajmy ze sobą, 
odwiedzajmy rodziców i dziadków, wsłu-
chujmy się w dawne historie i zwyczaje 
rodzinne. Pamiętajmy, że mamy dzieci 
i młodzież, która powinna czerpać wzorce 
od najbliższych: rodziców i dziadków.

 Doradca PODR Gdańsk - Genowefa Błahuszewska

ciąg dalszy z poprzedniej strony
JESIENNE SPOTKANIE...

GGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
NASZA GMINA 

CZYTA DZIECIOM

Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Stefana Żeromskiego i Szkoła 

Podstawowa w Choczewie rozpoczęły 
II edycję projektu „Nasza Gmina Czyta 
Dzieciom”. Przypomnę, że są to spotka-
nia czytelnicze, powiązane z warsztatami 
plastycznymi, kulinarnymi i ruchowymi. 
Program projektu przeznaczony jest dla 
klas z nauczania zintegrowanego, a jego 
główne założenia to:
– rozwijanie zainteresowań czytelni-

czych,
– uwrażliwienie na piękno słowa czytane-

go,
– rozwijanie wyobraźni i doskonalenie 

umiejętności manualnych,

ciąg dalszy na następnej stronie
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– budowanie więzi między dorosłymi i dziećmi.
20 października w czytelni Gminnej Biblioteki Wójt 

Gminy Choczewo zainaugurował II edycję głośnego czytania. 
Uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej w Choczewie w sku-
pieniu wysłuchali wierszy i opowiadań o jesieni. Po czytaniu, 
Wójt podziękował swoim słuchaczom, obdarowując ich 
słodyczami. W drugiej części zajęć, podczas warsztatów 
plastycznych prowadzonych przez wychowawczynię Panią 
Małgorzatę Mazur i nauczycielkę sztuki Panią Beatę Stodolną, 
dzieci wykonały z darów jesieni warzywne koty. Ekspozycję 
kotów można oglądać w czytelni biblioteki.

Warto podkreślić, że dzięki GLOŚNEMU CZYTANIU 
nasze dzieci cenią książki, potrafi ą je szanować oraz zauważyć 
ich rolę w codziennym życiu. 

 Beata Żuk

WYSTAWA ŁOWIECKA
„HUBERTUS 2009”

Listopad to miesiąc, w którym 
przypada inauguracja sezonu 

łowieckiego oraz święto związane z le-
gendą św. Huberta, obchodzone każdego 
roku w dniu 3 listopada. Z tej to okazji 

WYSTAWA �OWIECKA 
 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Stefana �eromskiego  
w Choczewie zaprasza 

na wystaw� trofeów my�liwskich  
„Hubertus 2009” 

od 3.11.2009 r. do 20.12.2009 r.  
w godzinach pracy biblioteki. 

 
Wspó�twórcy wystawy �owieckiej - 
Ko�a �owieckie: Ponowa w Gdyni,  

S�onka - Gda�sk,  
Jele� - Wejherowo, Wilk - S�upsk. 

 

Biblioteka Gminna przy współudziale 
kół łowieckich Jeleń - Gdańsk, Słonka 
- Gdańsk, Ponowa w Gdyni i Wilk Redzi-
kowo zorganizowała wystawę łowiecką 
pod nazwą „Hubertus 2009.”

Na wystawie tej prezentowane są tro-
fea myśliwskie, kalendarze, literatura 
łowiecka, albumy, malarstwo oraz ak-

cesoria potrzebne każdemu myśliwemu. 
W porozumieniu z Zespołem Szkół w Cho-
czewie wystawę zwiedza młodzież w zor-
ganizowanych grupach z wychowawcami 
i nauczycielami biologii.

W ramach wystawy odbywają się 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

ciąg dalszy na następnej stronie
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„CZWARTKOWE 
WIECZORY Z POEZJĄ”

W dniu 29.10.2009r. o godzinie 17.00 w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Choczewie odbyło się spotkanie 

poetyckie, którego inicjatorem był Wójt Gminy Choczewo i Gmin-
na Biblioteka Publiczna. W programie spotkania była wystawa po-
święcona twórczości Juliusza Słowackiego, przygotowana z okazji 
200-tnej rocznicy urodzin, prezentacja własnych lub ulubionych 
utworów poetyckich, wybranie tematu kolejnego „Gminnego Kon-
kursu Literackiego”. Niewątpliwą przyjemnością było wysłuchanie 
utworów Pani Teresy Wierskiej – laureatki I nagrody w konkursie 
literackim „Co mi w duszy gra” oraz Pani Genowefy Kramek – lau-
reatki I nagrody w edycji „Moja rodzina, moja wieś, moja gmina.” 
Swoje ulubione utwory przedstawiły też Pani Marzena Szypulska 
i Pani Beata Żuk. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze 
i mamy nadzieję, że wkrótce odbędą się następne, jak sam tytuł 
wskazuje „Czwartkowe wieczory z poezją.”

Wspomnianą wyżej ekspozycję na cześć Juliusza Słowackiego 
można obejrzeć do końca grudnia w godzinach pracy biblioteki. 
Serdecznie zapraszamy.

GMINNY KONKURS LITERACKI 
„MORSKIE IMPRESJE

W LITERATURZE” 
 

 
§1. Konkurs og�asza Wójt Gminy Choczewo  Jacek Micha�owski wspólnie  
z  Gminn� Bibliotek� Publiczn� im. Stefana �eromskiego w Choczewie. 
 
§2. Konkurs adresowany jest do dzieci, m�odzie�y i osób doros�ych. 
 
§3. W ramach Konkursu przyjmowane b�d� utwory napisane proz� lub wierszem. 
 
§4. Utwory mog� by	 napisane na maszynie, komputerze lub starannym 
r�kopisem  i dostarczone do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie 
do dnia 20.02.2010 r. (nie wi�cej ni� trzy utwory). 
 
§5. Dostarczone utwory nie b�d� odsy�ane do uczestników Konkursu. 
 
§6. Jury ocenia	 b�dzie prace w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria              
do lat 12, II kategoria od 12 do 16 lat, III kategoria powy�ej lat 16. 
 
§7. Utwory nades�ane na Konkurs musz� stanowi	 od pocz�tku do ko�ca 
oryginaln� twórczo�	 osoby bior�cej udzia� w Konkursie, nie mog� by	 w �adnej 
swej cz��ci plagiatem lub kopi� jakichkolwiek innych utworów. 
 
§8. Napisany utwór nale�y podpisa	 imieniem i nazwiskiem, poda	 dok�adny 
adres zamieszkania, wiek i nazw� szko�y (je�li dotyczy ucznia). 
 
§9. Og�oszenie wyników Konkursu nast�pi najpó
niej do dnia 31.03.2010r. 
 
§10. Na laureatów czekaj� ciekawe nagrody rzeczowe.  

 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publiczej w Choczewie, ul.Kusoci�skiego5, tel.(058)6763108,  
e-mail biblioteka@choczewo.com.pl 

 

spotkania z leśnikami i myśliwymi, 
na których poruszane są następujące 
zagadnienia:
1) historia łowiectwa,
2) współczesne znaczenie łowiec-

twa,
3) zwyczaje i tradycje łowieckie,
4)  prezentacja filmów o tematyce  

przyrodniczej i łowieckiej,
5) konkursy ze znajomości tematyki 

łowieckiej i języka łowieckiego,
6) dzieci z klas I-III słuchają bajek 

o tematyce przyrodniczej i my-
śliwskiej.

Uczniowie wyróżniający się 
znajomością powyższej tematyki 
otrzymują upominki myśliwskie.

Wystawę tę zorganizowaliśmy 
po raz ósmy, czynna będzie do 20 
grudnia 2009 r. 

Biblioteka Gminna w Choczewie,
Myśliwi kół łowieckich: 

Jeleń - Gdańsk, Słonka - Gdańsk; 
Ponowa w Gdyni i Wilk Redzikowo

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WYSTAWA £OWIECKA
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SSAMORZĄDOWE PRZED-AMORZĄDOWE PRZED-
SZKOLE W CHOCZEWIESZKOLE W CHOCZEWIE

"DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA"

Tradycją naszej placówki stało się powitanie jesieni 
świętem ziemniaka. W tym roku przedszkolaki 

skorzystały z gościnności Państwa Grażyny i Jurka Jędruch 
i wybrały się na autokarową wycieczkę do gospodarstwa 
agroturystycznego w Słajszewie. Obcowanie z naturą dostarcza 
dzieciom wiele radości i pozytywnych doświadczeń, dlatego 
niestraszne im były przelotne deszcze, jesienny wietrzyk, które 
urozmaicały dzień pełen przygód. Zabawy i gry przegoniły 
deszczową aurę. Główną atrakcją było pieczenie w ognisku 
ziemniaków. Zanim jednak kartofl e można było ze smakiem 

Choczewo przyjechali w tym roku nowym samochodem ratownictwa 
medycznego przeznaczonym do udziału w akcjach ratowniczo- ga-
śniczych. Przedszkolaki pod okiem strażaków zapoznały się z rolą 
i przeznaczeniem samochodu, jego wyposażeniem. Aby przekonać się 
o jego zadaniach przedszkolaki mogły same polewać wodą, potrzymać 
i przetestować sprzęty ratownicze. Pozostała część zajęć odbyła się 
placówce. Strażacy zaprezentowali umundurowanie i stroje na spe-
cjalne akcje, a chętne dzieci przyodziały niektóre elementy stroju. 
Przedszkolaki dowiedziały się, jak niebezpieczny i odpowiedzialny 
jest zawód strażaka. Przekonały się, że strażacy ratują ludzkie życie 
i mienie poszkodowanych. Kontynuacją cyklu zajęć o bezpieczeń-
stwie była wizyta pana policjanta, a następnie pracowników Straży 
Gminnej z Choczewa. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak 
dbać o swoje bezpieczeństwo szczególnie w kontaktach z obcymi. 
Przypomniały sobie również numery alarmowe do poszczególnych 
służb.

"SPOTKANIE Z ARTYSTĄ"

W naszym przedszkolu miało miejsce niecodzienne wyda-
rzenie. Odwiedził nas Pan Aleksander Skotarczak, który 

przyniósł ze sobą swoje obrazy i prace. Kiedy je poustawiał, sala 
przedszkolna wyglądała, jak prawdziwa galeria. Podczas spotkania 
Pan Aleksander opowiedział dzieciom o swoim zajęciu, pokazał 
narzędzia których używa do malowania. Oczywiście maluchy same 
musiały spróbować swoich sił i już po chwili mogliśmy podziwiać 
twórczość naszych najmłodszych „ artystów”. Pod koniec spotkania 
prawie wszystkie dzieci chciały być w przyszłości artystami.

"PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA"

W piątek 6 listopada odbyło się długo oczekiwane wyda-
rzenie – pasowanie na przedszkolaka. Na uroczystość 

zjeść, gospodarze zaoferowali przedszkolakom wiele cieka-
wych, edukacyjnych zajęć. Dzieci podziwiały hodowlę koni, 
dzików, barwnych bażantów. Dzięki bezpośredniemu kon-
taktowi z tymi zwierzętami pogłębiały wiedzę na ich temat. 
Kolejną niespodzianką był przejazd bryczką do sąsiedniej 
miejscowości. Wóz zaprzężony w dwa piękne konie wiózł 
przedszkolaki przez lasy i pola. W nietypowy sposób dzieci ob-
serwowały zmieniająca się wokół przyrodę. Po pełnej emocji 
podróży dzieci wróciły do gospodarstwa, gdzie czekały na nie 
wypieczone ziemniaczki. Przedszkolaki ze smakiem zajadały 
jesienne warzywa. Po posiłku zadowolone dzieci wręczyły 
kwiaty i podziękowały gospodarzom za miłe przyjęcie.

"STRAŻAKIEM BYĆ…"

7 października b.r. na sygnale do przedszkola przy-
jechała straż pożarna. Zaciekawione przedszkolaki 

wyszły powitać przybyłych gości. Spotkanie ze strażakami 
rozpoczęło cykl zajęć o bezpieczeństwie. Strażacy z OSP ciąg dalszy na następnej stronie
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przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Pan Jacek Michałowski, 
Zastępca Wójta Pan Kazimierz Kowalewski oraz Kierownik Gmin-
nego Zespołu Oświaty Pani Eugenia Grudzińska. Licznie przybyli 
również rodzice i dziadkowie naszych milusińskich. Pasowanie 
poprzedził występ małych artystów. Maluchy w zabawny sposób 
przedstawiły wiersze i piosenki o przedszkolu, swoich kolegach 
i koleżankach. Wykonały również taniec o małym krokodylku. 

„GDY JESIEŃ ZNOWU ZAWITA…”

Umiejętność bycia widzem dziec-
ko nabywa podczas oglądania 

teatrzyków, inscenizacji, przedstawień, 
koncertów i w trakcie imprez, organizo-
wanych na terenie przedszkola. Jest to 
doskonała zabawa dostarczająca wielu 
emocji, przenosząca w świat fi kcji, kształ-
tująca podstawy moralne i pobudzającą 

SIEŃ ZNOWU ZAWITA…”

miejętność bycia widzem dziec-
o nabywa podczas oglądania

w, inscenizacji, przedstawień,
i w trakcie imprez organizo

NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

przedstawienia, dzieci niezwykle chętnie 
włączyły się w akcję, przez co były nie 
tylko widzami, ale i aktorami.

W naszej placówce obchodzimy wiele 
świąt i przeżywamy różne uroczyste oka-
zje. Święto Nauczyciela to taki dzień, kiedy 
to dzieci pamiętają o nas. Uśmiechnięte 
buzie, życzenia, kwiatki są potwierdzeniem 
naszej ważnej roli w życiu przedszkolaka. 
Wszak przez większość dnia zastępujemy 
dziecku mamę: opiekujemy się nim, wy-
chowujemy i uczymy.

Żółkną i spadają liście, szumi wiatr 
w gałęziach drzew, dzień coraz krótszy 
– JESIEŃ! Doczekaliśmy się ładnego po-
godnego dnia i urządziliśmy sobie Święto 

do spontanicznych reakcji przeżywania 
losów bohaterów literackich, utożsamiania 
się z nimi.

Nasze dzieci obejrzały teatrzyk „Bor-
suk Bazyli rusza do miasta” w wykonaniu 
aktorów z Krakowa. Przedszkolacy prze-
żywając perypetie bohaterów jednocze-
śnie  utrwaliły sobie zasady bezpiecznego 
poruszania się w ruchu ulicznym. Dodat-
kowo atrakcją był interaktywny charakter 

Starszaki natomiast zaprezentowały przedstawienie o jesieni, 
wykonały taniec chorwacki oraz taniec z pomponami. Dzieci 
były przejęte obecnością rodziców i gości, i chyba miały lekką 
tremę. Następnie przedszkolaki złożyły obietnicę, że będą zawsze 
uśmiechnięte i grzeczne. Pani dyrektor dokonała symbolicznego 
pasowania, dotykając każde dziecko wielką kredką w lewe ramię. 
Po uroczystości dzieci otrzymały upominki w postaci słodyczy 
i kolorowanek. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla 
wszystkich gości.

Dyrektor Bożena Paździo

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SAMORZ¥DOWE PRZEDSZKOLE...
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pieczonego ziemniaka. Było ognisko, w którego popiele umie-
ściliśmy ziemniaki, a czekając aż się upieką, mieliśmy czas na 
zabawy, zagadki, piosenki i pląsy. Gdy już ziemniaki upiekły się, 
wszyscy chcieli posmakować, a co ważniejsze – wszystkim sma-
kowały! Nasze dzieci wysłuchały też opowiadania o tym, skąd 
się wzięły ziemniaki w Polsce, a na zakończenie Święta – „Bajki 
o wróbelku Elemelku i znalezionym w polu kartofelku”. Ziem-
niaki zainspirowały też przedszkolaków do wykonania ludzików, 
zwierzątek i innych stworków, a wszystkie one znalazły się na 
specjalnej wystawie w naszej placówce. Jesień więc, jak każda 
inna pora roku jest świetna okazją do obserwacji, wzbogacania 
doświadczeń dziecka i jego wielopłaszczyznowego rozwoju.

Halina Kurzętkowska-Ptak 

czasie wszyscy wrócili do swoich domów.
Mimo, iż w tym dniu mogliśmy oderwać się od nauki i połą-

czyć przyjemne z pożytecznym, zwracamy się do mieszkańców 
naszej Gminy z gorącym apelem: Nie rzucajcie śmieci gdzie 
popadnie, bo to bardzo nieładnie!

Uczennice kl. VI: Alicja Kaleta 
i Kornelia Stankowska                                                                        

„DZIEŃ CHŁOPAKA 
W CIEKOCINIE”

Jak wiemy, 30 września był naro-
dowy Dzień Chłopaka. Z tej okazji 

uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Ciekocinie zorganizowały krótkie przed-
stawienie dla naszych chłopców. Spektakl 
stworzył miłą i bardzo wesołą atmosferę, 
oczywiście nie zabrakło w nim piosenki 
„Chłopaki nie płaczą”. Po przedstawieniu 
każdy z chłopców otrzymał laurkę i małe 
„co nieco”. W tym dniu nie zapomniano 
również o nauczycielu, księdzu i konser-
watorze, którzy otrzymali symboliczną 
różyczkę. Wszystko wypadło wspaniale, 
a chłopcy byli bardzo zadowoleni.

                           Uczennice kl. VI -  Malwina Wypych 
i Karolina Krzemińska                                           

SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE...

KOŁA PODSTAWOWA W CIEKOCINIE

Z ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁY
„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

18 września 2009r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Cie-
kocinie, razem z nauczycielami, wzięli udział w ogól-

nopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Dzieci pod 
opieką wychowawców z wielkim zaangażowaniem porządkowały 
okoliczne wsie i pobocza dróg, wiodących do Ciekocina z miej-
scowości: Biebrowo, Słajszewo, Ciekocinko i Sasino. Akcja 
przebiegała bardzo sprawnie. Worki ze śmieciami były „na bie-
żąco” zbierane przez pracowników Nadleśnictwa Choczewo 
– Leśnictwo Sasino. Tym razem śmieci było znacznie mniej, niż 
w ubiegłych latach. Jednak okazało się, że niektórzy mieszkańcy 
Ciekocinka nie wiedzą, gdzie należy wyrzucać pieluszki jedno-
razowe (stworzyli na obrzeżu wsi „pampersownię”). Uczniowie 
nawet nie podejmowali próby posprzątania ton pampersów.

Po ciężkiej pracy uczniowie wraz ze swoimi opiekunami 
powrócili na teren szkoły, gdzie każdy mógł upiec sobie kiełba-
skę przy ognisku, które zostało zorganizowane przez leśniczego 
p. Sławomira Gronowskiego. W oczekiwaniu na szkolny autobus 
klasy starsze rozegrały między sobą mecz piłki nożnej, a maluchy 
wzięły udział w licznych konkurencjach sportowych, przygoto-
wanych przez Samorząd Uczniowski. I tak po miło spędzonym 
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„ŚLUBOWANIE KLASY 
PIERWSZEJ”

16 października 2009r. w Szkole 
Podstawowej w Ciekocinie od-

była się uroczystość pasowania na ucznia 
klasy pierwszej. Z tej okazji Samorząd 
Uczniowski wygłosił przemówienie, 
po którym pierwszoklasiści przedstawili 
program artystyczny, będący dla nich 
sprawdzianem dojrzałości szkolnej. Blasku 

„DZIEŃ NAUCZYCIELA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W CIEKOCINIE”

Dnia 14.10.2009r. w wielu 
szkołach na terenie całej 

Polski odbywały się zapewne uroczy-
ste akademie z okazji Dnia Edukacji. 
W naszej szkole ten dzień również 
należał do wyjątkowych.

Uczniowie klasy szóstej pod 
opieką pani Aliny Łuc przygotowali 
zabawny spektakl muzyczno-słowny 
o tematyce szkolnej, lecz skierowany 
przede wszystkim do pedagogów. 
Śmiali się nie tylko uczniowie i ro-
dzice, ale także sami nauczyciele, 
mimo iż za pomocą humoru wytknię-
to im niektóre złe „belferowskie” 
nawyki. Po zakończonych występach 
szóstoklasistów dzieci z klasy I-II 
wręczyły nauczycielom, wykonane 
pod kierunkiem swoich wychowaw-
czyń: pani Beaty Wrąbel i p. Zdzi-
sława Neubauer, bardzo pomysłowe 
laurki. Na koniec wszyscy pozostali 
uczniowie złożyli nauczycielom 
życzenia i wręczyli kwiaty. Jeszcze 
raz chylimy czoła przed naszymi 
pedagogami. Dziękujemy im za wie-
dzę, cierpliwość oraz wyrozumiałość 
i życzymy dalszych sukcesów w pra-
cy zawodowej.

 Uczniowie klasy VI SP Ciekocino

„TURNIEJ „ANTKA CWANIAKA”

Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze” ni-
gdy się nie nudzą. Nasza druhna potrafi  

ciekawie zająć nam czas i pojechać tam, gdzie 
razem z innymi zuchami możemy wyśmienicie 
się bawić i zdobyć nowe umiejętności.

Od 9 do 11 października braliśmy udział 
w Chorągwianym Turnieju Antka Cwaniaka, który 

i powagi dodali uroczystości obecni rodzice.
Po części artystycznej uczniowie złożyli słowa przysięgi, po czym pani dyrektor 

Lidia Grabowska aktem pasowania na ucznia przyjęła pierwszoklasistów do braci 
uczniowskiej. Część ofi cjalną zakończono wręczeniem dyplomów i upominków. 
Na koniec uroczystości odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystość ślubowania przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.
Samorząd Uczniowski SP Ciekocino

w tym roku nosił tytuł „Księga dżungli”.
W piątek po południu przyjechaliśmy 

do bazy w Gdańsku. Po kolacji, którą 
samodzielnie przygotowaliśmy, odbył się 
apel powitalny. Pierwszego dnia wcześnie 
położyliśmy się spać, aby mieć siły na wy-
konywanie zadań w sobotę.

Sobota była dniem wypełnionym nie-
spodziankami, główną atrakcją był bieg 

ciąg dalszy na następnej stronie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
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„ZUCHY NA SPARTAKIADZIE”

„Życie to raj, do którego klucze 
są w naszych rękach”
(Fiodor Dostojewski)

XXLIII Spartakiada Drużyn Wodnych 
i Żeglarskich odbyła się w Pucku w Har-

cerskim Ośrodku Morskim. Pojechaliśmy i my – 
10 Wodno–Lądowa Gromada Zuchowa „Mali 
Korsarze”. W pionie zuchowym udział wzięły 
trzy gromady: z Gdyni, z Gdańska i z Choczewa. 
Musieliśmy wykazać się umiejętnościami „zwia-
dowczymi” i zuchowymi (szyfry, prawo zucha, 
rozpalanie ogniska, itp.) podczas biegu patrolo-
wego w ciągu dnia oraz gry terenowej w późnych 
godzinach wieczornych. Poza tym sprawdzono 
nasze umiejętności „wodne” podczas żeglowania 
po Zatoce Puckiej. Każdy z nas „ciągnął” za szoty, 
sterował i dbał, by żagle „ustawiały” się właściwie 
do wiatru. Po trzech godzinach przygód na jach-
tach klasy „Puck” padaliśmy ze zmęczenia, ale 
nasze humory poprawiły się gdy otrzymaliśmy 
maksymalną ilość punktów za żeglarstwo.

Naszą gromadę na spartakiadzie reprezen-
towali: Wiktoria Cielecka, Ada Knapińska, Sara 

patrolowy w lesie, podczas którego wykonywaliśmy zadania 
związane z hasłem przewodnim: szukaliśmy zwierząt w dżungli, 
skakaliśmy na linie, budowaliśmy szałas.

Wieczorem wszystkie gromady zuchowe, uczestniczące 
w turnieju, spotkały się przy ognisku. Głównymi gośćmi byli 
Antek Cwaniak i Mowgli. Każda gromada przygotowała i ode-
grała scenkę związaną z dżunglą. Po ognisku odwiedził nas ksiądz 
i odprawił dla nas Mszę Św. W niedzielę „kolorowaliśmy cały 
świat” na jesienne kolory, potem śpiewaliśmy zuchowe piosenki 
przy akompaniamencie instrumentów, które samodzielnie wyko-
naliśmy z materiałów znalezionych w lesie.

Podczas apelu pożegnalnego każdy zuch otrzymał nagrodę – książkę „Bajkowy Cyrk” z puzzlami i dyplom za zdobycie spraw-
ności „Mowgli” i „Grajek”. Bawiliśmy się wspaniale, aż nie chciało się wracać do domu. Szkoda, że następne spotkanie z Antkiem 
Cwaniakiem dopiero za rok.

„Szóstkowa” Wiktoria Cielecka

„ZUCHOWA SZKOŁA 
CZARODZIEJÓW”

W dniach 6 – 7 listopada odbył 
się Czarodziejski Biwak Zu-

chowy w Krokowej. Zostaliśmy podzieleni 
na dwie grupy i wzięliśmy udział we wspa-
niałym biegu patrolowym. Zadania do wy-
konania były różne: dostarczanie sowiej 
poczty, próbowanie fasolek wszystkich 
smaków, sporządzanie eliksirów, latanie 
czarodziejskim dywanem itp. Trudno po-
wiedzieć, które było najfajniejsze, ponie-
waż wszystkie były ciekawe. Wieczorem 
bawiliśmy się na dyskotece, na której 
wszyscy musieli mieć strój czarodzieja. 
Później oglądaliśmy pierwszą część fi lmu 
Harry Potter. Po seansie położyliśmy się 

Grabińska, Bartosz Paździo, Wacław Lipiec, Igor Gawryszewski i Błażej Woź-
niak.

W klasyfi kacji końcowej zajęliśmy I miejsce, a druh komendant Hufca Puck 
– phm. Tomasz Nagłowski przyznał nam sprawność „ZAŁOGANT”.

Wszystkim bardzo podobał się ten biwak.
 Zuchy: Sara Grabińska i Wacław Lipiec

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
TURNIEJ ANTKA CWANIAKA
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„BANK ŻYWNOŚCI”

Koło Gospodyń Wiejskich w Star-
bieninie poprosiło naszych har-

cerzy z Choczewa o pomoc w przeprowa-
dzeniu zbiórki żywności przed sklepami 
w Choczewie, w ramach akcji „Bank Żyw-
ności”. Akcja odbyła się w dniach 24–25 
września 2009r (piątek-sobota). Mimo 
tego, że w tych dniach w Choczewie odby-
wał się „Harcerski Start 2009” i gościliśmy 
50 harcerzy Hufca Puck, postanowiliśmy 
pomóc. 47 DH „Zdobywcy” ustawiła swoje 
punkty zbiórki żywności przed sklepami 
„Melan”, „ABC” oraz przed „Magis”.

Zebraliśmy prawie pół tony żywności, 
w tym 151kg cukru, 47kg makaronu, 52kg 
ryżu, 75kg mąki. Obecnie panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich rozprowadzają żywność 
wśród mieszkańców naszej gminy. Przy 
zbiórce harcerzom pomagali uczniowie 
z gimnazjum w Choczewie.

Podobna akcja odbędzie się na po-
czątku grudnia 2009r., aby jeszcze przed 
świętami można było zrobić prezenty dla 
najbiedniejszych mieszkańców naszej 
gminy.

ZS w Choczewie

„HARCERSKI START 2009” 

W dniach 25–26 września 2009r. 
47 DH” Zdobywcy” orga-

nizowała w naszej szkole dla harcerzy 
Hufca Puck „Harcerski Start 2009”, w ten 
sposób rozpoczęliśmy ofi cjalnie pracę 
z harcerzami w nowym roku szkolnym. 
Do Choczewa przybyło prawie 50 harce-
rzy z innych drużyn. Gościliśmy drużyny 

„UCZYMY SIĘ PŁYWAĆ… ”

W każdy wtorek i piątek po lek-
cjach, dzięki naszemu druży-

nowemu i dh. Dorocie, pięciu harcerzy 
z drużyny „Wilki” jeździ na pływalnię 
do Gniewina. Chcemy nauczyć się pływać 
i zdobyć kartę pływacką. Jest to wspaniałe 
doświadczenie, które przygotowuje nas 
do Chorągwianych Zawodów Pływackich 
w Gdańsku (w marcu 2010) oraz harcer-
skiego obozu żeglarskiego w Pucku (latem 
2010).

Teraz „bawimy” się na basenie super, 
choć początki były bardzo trudne: kilka 
podtopień i ciągłe upomnienia instrukto-
ra – p. Mirka, że wypijamy prawie całą 
wodę z basenu… „Idzie” nam całkiem 
dobrze i wierzymy, że zdobędziemy upra-
gnioną kartę pływacką, która jest wstępem 
do zdobycia w wakacje patentu żeglarza 
jachtowego.

Pobyt na basenie to również okazja 
do zabawy z kolegami i koleżankami, 

np. „wojny na czepki”. Po feriach pięciu kolejnych harcerzy będzie uczyło się pływać, 
a to wszystko dzięki pomysłowi naszego druha Radka. Dziękujemy !!!

Wywiadowca Paweł Woźniak

spać. Rano odbył się apel zakończeniowy, 
na którym dostaliśmy sprawność: CZA-
RODZIEJ/KA. Po apelu już zjeżdżali się 
rodzice, co było oznaką końca naszego 
czarodziejskiego biwaku, z którego wszy-
scy wróciliśmy zadowoleni. Czekamy 
na następny biwak!!!

Ada Knapińska

harcerskie z Pucka, z Żarnowca i z Kro-
kowej. W piątek przy ognisku „spotkali-
śmy” się z harcerska piosenką. Po dobrze 
przespanej nocy w naszej szkole, w sobotę 
przeprowadziliśmy bieg patrolowy w la-
sach pomiędzy Choczewem i Łętówkiem. 
Było strzelanie z procy, wiatrówki, no 
i zajęcia z liną: pajęczyna i zjazd po linie. 
Zakończyliśmy nasze spotkanie po godz. 
12-tej.

ZS w Choczewie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ZUCHOWA SZKO£A
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„SPARTAKIADA SPORTÓW 
WODNYCH”

„ZLOT ABRAHAM” 

Mam na imię Szymon, jestem 
nowym harcerzem w drużynie 

„Wilków” w Choczewie. Dnia 10 listopada 
2009 pojechaliśmy na „Zlot Abraham”, 
który był moim pierwszym biwakiem. 
Odbył się on w Harcerskim Ośrodku Mor-
skim w Pucku. Na zlocie rozmawialiśmy 

W dniach 24–27.09.2009r. Wod-
no-Lądowa Drużyna Harcerska 

„Wilki” reprezentowała Hufi ec Puck na Spartakia-
dzie Sportów Wodnych. W pierwszym dniu naszego 
pobytu musieliśmy zbudować z makaronu zamek 
i zrobić z papieru skaczące żabki. Po wykonanym 
zadaniu wszyscy chętnie udali się na spoczynek. 
Jak się okazało następne dni były o wiele ciekaw-
sze i wymagające od nas pełnego zaangażowania. 
Wśród wielu zadań do wykonania były między 
innymi: biegi patrolowe, których stopień trudności 
sprawiał niemałe kłopoty nawet drużynom starszo-
harcerskim oraz pływanie na optymistach. W czasie 
regat wiało tak mocno, że tylko Paweł Woźniak nie 
zaliczył wywrotki!! Byliśmy z niego dumni! Gdy 
w niedzielę rano na apelu usłyszeliśmy, że spośród 
trzynastu drużyn harcerskich zajęliśmy pierwsze 
miejsce bardzo się ucieszyliśmy. Nasze zmagania 
opłaciły się!!! Szkoda nam było wyjeżdżać… W na-
stępnym roku znów wrócimy po trofeum!

Tropicielka Agata Knapińska

o Szarych Szeregach i pierwszej 
pomocy, czyli samarytance. Było 
również świeczkowisko, na którym 
śpiewaliśmy piosenki, pląsaliśmy 
i oglądaliśmy slajdy przedstawia-
jące dzieje Szarych Szeregów. 
Późnym wieczorem zaczął się bieg 
patrolowy, w którym brało udział 
6 drużyn harcerskich. Tematem 

„ZBIÓRKA NA KRĘGLACH” 

Dnia 22.10.2009r. Wodno-Lądowa 
Drużyna Harcerska „Wilki” wy-

brała się na kręgle do Gniewina. Od nie-
dawna nasza drużyna liczy o sześć osób 
więcej, czyli jest nas teraz 12: Iga, Agata, 
Daria, Zuzia, Julia, Agnieszka, Mateusz, 
Karol, Szymon W., Szymon B., Paweł 
i Artur. Druh Radek zarezerwował dla nas 
trzy tory. Graliśmy po 4 osoby na torze, 
które zostały wybrane poprzez losowanie. 

ciąg dalszy na następnej stronie

przewodnim była historia 
Szarych Szeregów, były 
również punkty, na któ-
rych trzeba było wy-
kazać się znajomością 
zasad pierwszej pomocy 
oraz wiele innych zadań 
sprawdzających naszą 
wiedzę i umiejętności 
harcerskie (stopnie 
harcerskie, symbo-
lika krzyża i lilijki 
oraz nauka rozpala-
nia ogniska-znicza 
za pomocą fi nki i krze-
siwa). Następnego dnia 
uczestniczyliśmy w uroczy-
stościach patriotycznych 
przy pomniku Abrahama 
w Pucku.

Biwak i bieg bardzo 
mi się podobał i na dłu-
go pozostanie w mojej 
pamięci, tym bardziej, 
że udało się wygrać nam 
– „Wilkom” z Chocze-
wa…

harcerz Szymon Wejer
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„EUROPEJSKI DZIEŃ 
JĘZYKÓW OBCYCH” 

Dnia 26 września br. w Europie 
obchodzony był Dzień Języków 

Obcych. Idea obchodów zrodziła się z ini-
cjatywy Komisji Europejskiej podczas 
Europejskiego Roku Języków w 2001 
roku. W tym dniu zwracamy szczególną 
uwagę na korzyści, które przynosi czło-
wiekowi nauka języków obcych. Dzięki 
ich znajomości nie tylko rozwijamy swoje 
możliwości, lecz także ułatwiamy sobie 
życie, np. w podróży lub w pracy. Na ob-
szarze Europy istnieje ponad 40 uznanych 
języków regionalnych i mniejszościowych. 
Posługuje się nimi ponad 40 milionów 
użytkowników. Dzięki znajomości języ-
ków możemy lepiej zrozumieć innych 
ludzi, ich sposób myślenia, mentalność 
oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę. 
W ramach obchodów Dnia Języków Ob-
cych 30 września 2009r. w Zespole Szkół 
w Choczewie odbyło się przedstawienie 
pt.: ”Der gestifelte Kater”. Każdy z nas 
na pewno zna tę piękną bajkę o kocie 
w butach. Tym razem mieliśmy okazją 

„DZIEŃ NAUCZYCIELA W CHOCZEWIE” 

Dzień Nauczyciela jest tym dniem, kiedy głębiej zastanawiamy 
się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego 

pokolenia. Wszyscy dochodzimy wtedy do wniosku, że jest to nie 
lada wyzwanie. W wydanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej liście 
do nauczycieli minister Katarzyna Hall napisała m.in.: "zawód, który 
wybraliście, wymaga wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości. 

Po każdej rundzie kto inny „wychodził” 
na prowadzenie.

Myślę, że pomimo małych niepowo-
dzeń w grze wszyscy nieźle się bawili 
i miło będą wspominać ten dzień. Już nie 
możemy się doczekać następnego razu.

Tropicielka Julia Blok

usłyszeć ją w języku niemieckim. Kolorowe dekoracje, 
ciekawe rekwizyty i piękne stroje ułatwiły uczniom odbiór 
tekstu. Uczniowie klasy VIA i VIB, pod opieką p. Bernadety 
Peplińskiej i p. Alicji

Tulikowskiej, za pomocą tej niecodziennej lekcji 
języka niemieckiego starali się wzbudzić we wszystkich 
pozytywną motywację do nauki oraz udowodnić, że nauka 
języka obcego nie musi być trudna i nudna. Z pewnością 
nie ma lepszego sposobu, żeby pokazać, że językiem obcym 
można się doskonale bawić.

ZS w Choczewie
ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ZBIÓRKA NA KRÊGLACH „I TY MO�ESZ ZOSTA� �W. MIKO�AJEM” 

 
ZUCHY I HARCERZE Z CHOCZEWA PROSZ�  

WSZYSTKICH MIESZKA�CÓW  
O WIELKIM SERCU, ABY PRZY�CZYLI SI� DO NASZEJ AKCJI. 

 
ZBIERAMY: KSI��ECZKI, KOLOROWANKI, KREDKI   

I S�ODYCZE DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA W L�BORKU! 
 

MARZYMY O TYM, BY PODCZAS �WI�T BO�EGO NARODZENIA  
I TE DZIECI CIESZYY SI� WRAZ Z NAMI. 

DARY MO�NA B�DZIE ZOSTAWIA� W WYZNACZONYCH MIEJSCACH  
DO 15 GRUDNIA. 

 
POMÓ� NAM, BO:  „I  TY  MO�ESZ  ZOSTA�  �W. MIKO�AJEM” !!! 



Wieści Choczewskie Nr 10/11 (116/117)  PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2009 s. 27

„SPOTKANIE Z MAGIĄ” 

Dnia 8.10.2009r. w Zespole Szkół 
w Choczewie odbyły się pokazy 

sztuczek cyrkowych dla uczniów kl. 0–3 
SP. Zaproszeni goście zostali bardzo gorą-
co przywitani przez uczniów naszej szkoły. 
Z wielkim zainteresowaniem oglądano 
wszystkie triki cyrkowe.

Spotkanie z magią okazało się fan-
tastyczną zabawą, zwłaszcza wtedy, gdy 
dzieci same mogły wykazać się swoją 
sprawnością manualną i fi zyczną w po-
szczególnych sztuczkach cyrkowych. 
Przez cały czas trwania pokazów wszyst-
kim dopisywał świetlny humor. Z wielkim 
smutkiem żegnano wesołego clowna i jego 
przesympatyczną partnerkę.

ZS w Choczewie

Pod Waszą opiekę trafi ają pokolenia mło-
dych Polaków, którzy z czasem przejmą 
odpowiedzialność za losy kraju. Otwie-
racie ich umysły nie tylko na wiedzę, 
ale też na świat wartości. Ze względu 
na wyjątkowy charakter Waszego zawodu 
macie wpływ na to, jaką drogą podążą 
w przyszłości Wasi wychowankowie, jaki-
mi ludźmi się staną, jak odnajdą się w spo-
łeczeństwie, jak pokierują w przyszłości 
losami Polski". W Zespole Szkół w Cho-
czewie obchody Dnia Edukacji Narodowej 

obchodzony był 14.10.br. Uroczystość roz-
począł Dyrektor p. Andrzej Soboń, który 
powitał zgromadzonych gości oraz złożył 
życzenia wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom. Następnie oddał głos uczniom 
klas podstawowych i gimnazjum, którzy 
razem z p. Joanną Dzięgielewską oraz p. 
Markiem Dzięgielewskim i p. Mateuszem 
Radziejewskim przygotowali specjalny 
program artystyczny, mający uświetnić 
obchody dnia Komisji Edukacji Narodo-
wej. Były życzenia, słodycze, kwiaty oraz 
skecze i piosenki ukazujące życie szkoły 
na "wesoło". Młodzież zadziwiła wszyst-
kich swoimi umiejętnościami autorskimi 

i wokalnymi, udowadniając, że młody 
Polak jednak potrafi . Pod koniec uroczy-
stości głos zabrał Przewodniczący Rady 
Gminy Choczewo p. Henryk Domaros, 
który w imieniu władz samorządowych 
złożył wszystkim pracownikom oświaty 
życzenia sukcesów oraz powodzenia w ży-
ciu  osobistym i zawodowym.

Tekst i zdjęcia - Iwona Ratajczak

„ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
GIMNAZJUM” 

21 października 2009r. w Gimna-
zjum w Choczewie odbyła się 

ważna uroczystość dla społeczności szkol-
nej. W tym dniu uczniowie klas pierwszych 
złożyli uroczystą przysięgę gimnazjalisty. 
Przyrzekali: „godnie wypełniać swoje 
obowiązki, pomagać pokrzywdzonym 
i potrzebującym, być prawym i prawdo-
mównym, wykazywać się pracowitością 
i wytrwałością, dbać o dobre imię szkoły 
oraz swoim zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom”. 
Przysięgę złożyli w obecności: dyrektora 
ZS – p. Andrzeja Sobonia, wicedyrektora 
ds. Gimnazjum – p. Aliny Rynko, wycho-
wawców klas i uczniów klas II i III. Zanim 
jednak złożyli ślubowanie, delegaci klas 
musieli pokonać „diabelski” tor przeszkód, 
tzn. odwiedzić salon piękności „Szatańska 
uroda”, przeczołgać się pod przeszkodą, 
zjeść „diabelską” potrawę, pocałować 
kopytko Lucyfera, dostać „diabelskie-
go” klapsa ogonem i podpisać cyrograf 
z zobowiązaniami. Tego samego dnia 
uroczystą przysięgę godnego i rzetelnego 
wypełniania swoich obowiązków złożył 
w imieniu całego Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego Gimnazjum jego prze-
wodniczący na ten rok szkolny – Paweł 
Langa, uczeń kl. IIa. Oba ślubowania 
zostały poprzedzone powołaniem przez 
dyrektora Zespołu Szkół – Pocztu Flago-

wego. Poczet fl agowy prezentuje 
fl agę państwową w czasie waż-
nych wydarzeń szkolnych, m.in. 
ślubowań uczniów. Obowiązki 
pocztu fl agowego zostały powie-
rzone uczennicom klasy III – An-
nie Wątroba, Annie Żurowskiej 
i Miriam Kowzan. Pod koniec 
uroczystości uczniom klas I wy-
chowawczynie klas: p. Renata 
Kowalik, p. Marta Cisowska i p. 
Agnieszka Tusk, wręczyły mun-
durki szkolne oraz pamiątkowe 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ NAUCZYCIELA
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dyplomy pasowania na gimnazjalistę. 
Po krótkim przemówieniu do uczniów wy-
głoszonym przez dyrektora ZS – p. Andrze-
ja Sobonia wszyscy udali się na zajęcia. 
Przygotowaniem uroczystości ślubowania 
zajęły się wychowawczynie klas I oraz 
opiekun Samorządu Uczniowskiego p. 
Elżbieta Wydra z uczniami klasy IIa. 

ZS w Choczewie

„SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI” 
Tu na razie jest boisko, ale będzie San Francisco…

Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Cho-
czewie istnieje od 2005 roku. Od tego czasu stara się uczyć 

oszczędzania, nie tylko pieniędzy, ale także energii, wody, papieru, 
itp. 29 października 2009 roku uhonorowaliśmy miesiąc oszczęd-
ności przedstawieniem. Uczniowie klasy 6B zaprezentowali scenki 
mówiące o szanowaniu wody, prądu, książek. Na koniec zaśpiewali, 
że za oknem naszej szkoły będzie stał bank. Dzieci z klas 1–3 obiecały 
nawet, że zbudują basen, gdy już będą znanymi bankierami.

Działalność naszego SKO i jego opiekunek pani Anny Natoniew-
skiej-Styn i pani Marzeny Szypulskiej została doceniona także przez 
bank PKO BP, który przyznał srebrną odznakę za krzewienie idei 
oszczędzania wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Anna Natoniewska-Styn, Marzena Szypulska - opiekunki SKO

„PRÓBNY SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH 
I PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE” 

W dn. 03-06.11.br, w Zespole Szkół w Choczewie, podobnie jak w całym kraju, 
przeprowadzono próbne sprawdziany i egzaminy dla uczniów klas VI szkoły 

podstawowej i klas III gimnazjum. Szóstoklasiści musieli rozwiązać specjalny test, nato-
miast gimnazjaliści otrzymali 3 zestawy egzaminacyjne z przedmiotów humanistycznych, 
matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Wszystkie wyniki zostaną następnie 
wpisane do komputerowego systemu zbierania wyników, dzięki czemu będzie można 
sporządzić indywidualną i ogólnopolską statystykę, która ma pomóc w analizie procesu 
kształcenia i dalszej pracy z młodzieżą. 

ZS w Choczewie

„INAUGURACJA ROKU 
SPORTOWEGO W GIMNAZJUM 

CHOCZEWO” 

28 września 2009r. na gminnych 
obiektach sportowych w Cho-

czewie odbyła się inauguracja Sportowego 
Roku Szkolnego 2009/2010, zorganizo-
wana przez Zespół Szkół w Choczewie. 
Na inauguracji roku sportowego obecni 
byli: dyr. Zespołu Szkół – p.A. Soboń oraz 
z-ca dyr. ds. Gimnazjum. p. A. Rynko. 
Wszystkich – uczniów gimnazjum wraz 
z opiekunami, przywitał dyr. p. Andrzej 
Soboń. Inauguracja odbywała się zgodnie 
z ceremoniałem olimpijskim, więc nie mo-
gło zabraknąć apelu olimpijskiego i hymnu 
narodowego. Całą uroczystość prowadzili 
nauczyciele WF – p. Wojciech Paździo 
oraz p. Natalia Kowalewska-Jażdżewska. 
Apel olimpijski odczytała Magdalena 
Kołodzik, uczennica IIB gimnazjum, ape-

lując do młodzieży: Uprawiajcie sport dla 
zdrowia i radości życia, zachęcajcie innych 
do tego. Nie musicie bić rekordów ani zdo-
bywać medali, ale każdy może uprawiać 
sport na miarę swoich możliwości. Bądźcie 
wierni humanistycznym wartościom sportu 
i ideałom olimpijskich.

Dyrektor ZS życzył młodym zawod-
nikom nowych rekordów oraz traktowania 

sportu jako pasji, pokreślił wagę tej uro-
czystości. Spotkanie było również okazją 
do podsumowania osiągnięć sportowych 
za rok szkolny 2008/2009. W klasyfi kacji 
sportowej szkół w Powiecie Wejherowskim 
Gimnazjalnych Choczewo uplasowało się 
na 4 miejscu (na 20 szkół).
 ZS w Choczewie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ŒLUBOWANIE...

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM
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„INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ” 

W dniu 29.09.2009r. odbyła się Inaugu-
racja Roku Sportowego Szkoły Pod-

stawowej klas IV-VI. Po uroczystym wciągnięciu 
fl ag i odśpiewaniu hymnu narodowego uczennica 
Aleksandra Zapora odczytała apel olimpijski. 
Jak co roku, podczas inauguracji, uczniowie klas 
IV – VI startowali w indywidualnych biegach 
przełajowych. Najlepsze dziewczęta na dystansie 
800m to: Ewa Reszke kl.6c, Anna Piotrowska kl. 
6a, Iga Witkowska kl. 6b, Elwira Benke kl. 5b, 
Agnieszka Szmyd kl. 6a, Aleksandra Zapora kl. 
6c, Arletta Poćwiardowska kl. 6c, Kamila Benke 
kl. 6a, Karolina Kort kl. 6c i Agata Knapińska 
kl. 5b. 

Najlepsi chłopcy na dystansie 1000m to: Ra-
fał Fusowski kl. 5a, Marek Obrzut kl. 6a, Karol Rutkowski kl. 6c, Patryk Pienszke kl. 6b, Paweł Woźniak kl. 6b, Maciek Orański kl. 
5b, Krzysztof Bork kl. 5a, Maciek Dziobak kl. 6b, Tomasz Jeżowski kl. 4c i Kamil Brzoskowski kl. 6c, Łukasz Oleszek kl.6b. Wyżej 
wymienieni uczniowie będą nas reprezentować na Powiatowych biegach sztafetowych w Redzie dnia 07.10.2009r. Dziękujemy Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej za otwarcie Roku Sportowego oraz pielęgniarce szkolnej za pomoc medyczną. Nad sprawnym przebie-
giem uroczystości czuwali nauczyciele wychowania fi zycznego: Pani Teresa Waloch, Pan Henryk Rynko, Pan Wojciech Paździo.
 ZS w Choczewie

„MISTRZOSTWA POWIATU 
W SZTAFETOWYCH BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH” 

Dnia 7.10.2009 na obiekcie MOK-
SiR w Redzie odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu Wejherowskiego w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych Dziewcząt 
i Chłopców Szkół Podstawowych, Gimna-

zjalnych i Ponadgimnazjalnych. Organiza-
torami byli: Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo- Wychowawczych w Wejhero-
wie oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Redzie. Impreza zgromadziła 
ponad 700 młodych sportowców z Redy, 
Rumi, Wejherowa, Szemuda, Bolszewa, 
Choczewa, Luzina, Kostkowa, Rozłazina, 
Łebna i Gościcina. Niestety nie udało 

nam się znaleźć w czołówce. A oto składy 
dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podsta-
wowej w Choczewie: Anna Piotrowska, 
Elwira Benke, Agnieszka Szmyd, Agniesz-
ka Bielecka, Dominika Leśnik, Katarzyna 
Fusowska, Agata Knapińska, Aleksandra 
Zapora, Kamila Benke, Iga Witkowska, 
Paulina Woźniak, Rafał Fusowski, Tomasz 
Jeżowski, Maciej Dziobak, Maciej Orań-
ski, Karol Rutkowski, Patryk Pienszke, 
Paweł Woźniak, Arkadiusz Obrzut, Kamil 
Brzoskowski, Krzysztof Bork, Łukasz 
Oleszek. Opiekunem tej grupy była pani 
Teresa Waloch. Skład Gimnazjum: Edyta 
Rytlewska, Katarzyna Praszczak, Marika 
Rojek, Magdalena Soboń, Maja Labuda, 
Magdalena Kołodzik, Sara Płonka, Natalia 
Wejer, Agata Nagrodzka, Anna Żurowska, 
Jonatan Łukasiewicz, Aleksander Łysko, 
Szymon Styn, Jakub Malinowski, Przemy-
sław Świątek, Kamil Czapp, Robert Świą-
tek, Dawid Gross, Szymon Fryc, Robert 
Leszczuk, Krzysztof Petka. Opiekunem 
grupy była pani Natalia Kowalewska-
Jażdżewska.
 ZS w Choczewie

„MISTRZOSTWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W CHOCZEWIE 

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ”  
12-13.10.2009r.

W gminnej hali sportowej odbył 
się dwudniowy turniej halowej 

piłki nożnej, w którym wystartowało osiem 
drużyn z klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Choczewie. Każda drużyna rozegrała 
siedem spotkań w systemie „każdy z każ-
dym”.

Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1. Klasa Vb
2. Klasa VIa
3. Klasa Va
4. Klasa IVb
5. Klasa VIc
6. Klasa VIb
7. Klasa IVc
8. Klasa IVa

Najskuteczniejsi zawodnicy:
1. Maciej Orański – 29 bramek
2. Arkadiusz Obrzut – 18 bramek

3. Krzysztof Obrzut  – 15 bramek
Najlepszy bramkarz:

1. Jakub Lessnau  – 5 bramek
1. Michał Papke   – 15 bramek
3. Marcin Zechlin – 17 bramek

Skład drużyny zwycięskiej: Jakub 
Lessnau, Krzysztof Obrzut, Szymon Jo-
achimiak, Maciej Orański, Marcin Drafc, 
Karol Woźniak. Turniej przeprowadził
p. Henryk Rynko.

ZS w Choczewie
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„UDZIAŁ UCZNIÓW GIMNAZJUM 
I SP CHOCZEWO W POWIATO-
WYM TURNIEJU SZACHOWYM” 

Szachy to królowa gier, najszlachet-
niejsza, posiadająca swą fi lozofi ę, 

niedoścignioną dla innych. W gronie 
swych miłośników skupia ludzi wytrwa-
łych, ambitnych, często upartych i prze-
biegłych strategów.  

W dniu 16.10.2009r. odbył się ko-
lejny Powiatowy Turniej Szachowy. 
Po raz kolejny spotkali 
się najlepsi zawodnicy 
z terenu powiatu wejhe-
rowskiego. Tym razem 
gospodarzem zawodów 
była Społeczna Szkoła 
Podstawowa z Przed-
szkolem Dobrzewino 
– Karczemki.

Głównym celem 
zawodów było wyłonie-
nie Najlepszej Drużyny 
– reprezentacji powiatu 
wejherowskiego, która 
weźmie udział w półfi -
nałach wojewódzkich. 

„MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ
SZACHOWY W ZESPOLE
SZKÓŁ W CHOCZEWIE” 

Międzyklasowy Turniej Sza-
chowy o Mistrzostwo Gim-

nazjum odbył się w dniach 05.10.2009- 
06.10.2009r. W Turnieju uczestniczyło 
łącznie 31 uczniów. Organizatorem za-
wodów był Zespół Szkół w Choczewie. 
Trwała zacięta walka o pierwsze miejsce, 
zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłop-
ców. Zwycięzcy otrzymali dyplomy. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czu-
wał pan Wojciech Paździo.

Czwórka najlepszych szachistów 
reprezentowała szkołę w zawodach po-
wiatowych, które odbyły się w dniu 

Zawodnicy rozegrali turniej systemem 
„każdy z każdym”. Opiekunem drużyny 
na zawodach był p. W. Paździo. Naszą 
szkołę reprezentowało 4 zawodników 
z gimnazjum: Marcin Murawski, Marcin 
Dzięgielewski, Marcin Małkowski i Anna 
Żurowska oraz 4 zawodników szkoły pod-
stawowej: Paweł Woźniak, Jakub Lessnau, 
Bartłomiej Krauze oraz Agata Knapińska. 
Szkoła podstawowa z Choczewa zajęła 3 
miejsce, a gimnazjum 4 miejsce.

ZS w Choczewie

„MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W TENISIE STOŁOWYM” 

W dniu 27.10.2009 roku w hali 
sportowej w Zespołu Szkół 

w Choczewie odbyły się Mistrzostwa 
Szkoły Podstawowej w tenisie stołowym. 
W turnieju wzięło udział 16 chłopców 
i 14 dziewcząt z klas III-VI szkoły pod-
stawowej.

W kategorii chłopców
I miejsce zajął Szymon Joachimiak,
II miejsce zajął Arkadiusz Obrzut,
III miejsce zajął Michał Skrzycki.

W kategorii dziewcząt
I miejsce zajęła Julia Pette,
II miejsce zajęła Kinga Wejer,
III miejsce zajęła Małgorzata Grabowska.

Turniej przeprowadzili: p. Teresa Wa-
loch i p. Henryk Rynko.
 ZS w Choczewie

„XI MISTRZOSTWA SZKOŁY POD-
STAWOWEJ W SZACHACH” 

W dniu 9.10.2009 roku w sali sza-
chowej Zespołu Szkół w Cho-

czewie odbyły się XI Mistrzostwa Szkoły 
Podstawowej w szachach. W turnieju 
wzięło udział 14 chłopców i 12 dziew-
cząt z klas IV-VI szkoły podstawowej. 
Mistrzostwa były rozgrywane w systemie 
„do trzech porażek”.

W kategorii chłopców:
I miejsce zajął Paweł Woźniak,
II miejsce zajął Jakub Lessnau,
III miejsce zajął Bartłomiej Krauze.

W kategorii dziewcząt:
I miejsce zajęła Agata Knapińska,
II miejsce zajęła Paulina Woźniak,
III miejsce zajęła Malwina Sarzyńska.

Turniej przeprowadzili: p. Teresa Wa-
loch i p. Henryk Rynko.

ZS w Choczewie

16.10.2009 r. w SSP DOBRZEWINO 
-KARCZEMKI.

WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU 
SZACHOWEGO – 2009

GIMNAZJUM – CHŁOPCY
I miejsce zajął – DZIĘGIELEWSKI 

 MARCIN kl. IB
II miejsce zajął – MAŃKA 
  MICHAŁ kl. IB
III miejsce zajął – MAŁKOWSKI 
  MARCIN kl. III A
IV miejsce zajął – HUK 
  KACPER kl. IIIB

DZIEWCZĘTA
I miejsce zajęła -  ŻUROWSKA 
  ANNA  kl. IIIA
II miejsce zajęła  – CHYRZYŃSKA  
  KAROLINA kl.II B
III miejsce  zajęła  - ŻUK  
  JOANNA   kl. I A

OPIEKUNOWIE: 
NATALIA  KOWALEWSKA-

JAŻDŻEWSKA, 
WOJCIECH  PAŹDZIO ZS 

w Choczewie
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„FOCZKA "HELA" TRAFIŁA 
DO ZERÓWKI !!!” 

Podczas inauguracji "I Młodzie-
żowych Mistrzostw Europy 

w Podnoszeniu Ciężarów" miała miejsce 
niecodzienna uroczystość. Kilka tygodni 
przez zawodami Polski Związek Podno-
szenia Ciężarów ogłosił konkurs na imię 
ofi cjalnej maskotki mistrzostw, jaką była 
przesympatyczna foczka. Jak się okazało, 
foczka została nazwana "HELA", a matką 
chrzestną jej imienia był nikt inny, jak 
Iwona Ratajczak – pedagog szkolny ZS 
w Choczewie. Wobec braku możliwości 
bezpośredniego odbioru głównej nagrody 
przez panią Ratajczak we Władysławowie, 
foczka została przekazana na ręce pana 
Wacława Seweryna, który wręczył ją na-
zajutrz zwyciężczyni konkursu. Maskotka 
ta, ku wielkiej radości najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, trafi ła ostatecznie 
do "zerówki", gdzie uczące się w niej 

„ZS W CHOCZEWIE 
NA „MISTRZOSTWACH EUROPY” 

WE WŁADYSŁAWOWIE” 

W dn. 13.10. 09 br. uczniowie 
Zespołu Szkół w Choczewie 

odbyli wycieczkę autokarową do Wła-

dysławowa-Cetniewa, gdzie na osobiste 
zaproszenie Zygmunta WASIELI – Prezesa 
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, 
wzięli udział w uroczystym otwarciu i in-
auguracji "I Młodzieżowych Mistrzostw 
Europy do lat 23 w Podnoszeniu Cięża-
rów". Nasi uczniowie oraz opiekunowie 

grupy: p. Wacław Seweryn, p. Henryk Ryn-
ko i p. Wojciech Paździo mieli niecodzien-
ną okazję obserwować przebieg rywalizacji 
w kat.48 kg i 53 kg kobiet, gdzie polskie 
zawodniczki wywalczyły notabene 2 złote 
medale. Trzeba jednak otwarcie przyznać, 
iż spory udział w tych sukcesach miała tak-
że i choczewska młodzież, która głośnym, 
acz kulturalnym, dopingiem wspomagała 
obie polskie reprezentantki.

Największą frajdą była jednak możli-
wość otrzymania autografu oraz zrobienie 
sobie pamiątkowej fotki z Agatą WRÓBEL 
– dwukrotną medalistą Igrzysk Olimpij-
skich z Sydney (2000r) i Aten (2004r) oraz 
Marzeną KARPIŃSKĄ – świeżo "upie-
czoną" Młodzieżową Mistrzynią Europy 
w kat.48 kg. Niezwykle wzruszające były 
także dekoracje obu naszych zawodniczek, 
wciągnięcie biało-czerwonej fl agi naro-
dowej na maszt i odśpiewanie "Mazurka 
Dąbrowskiego". Była to prawdziwa "lek-
cja" patriotyzmu na żywo. Dyrekcja ZS 
w Choczewie gorąco dziękuje Prezesowi 
PZPC za imienne zaproszenie oraz za tak 
wiele, nie tylko sportowych, wrażeń.

Tekst i zdjęcia: Iwona Ratajczak

dzieci zobowiązały się zaopiekować futrzanym zwierzakiem. Pani Pedagog gratulujemy 
wygrania konkursu oraz pięknego gestu.

ZS Choczewo

„MISTRZOSTWA GIMNAZJUM 
W TENISIE STOŁOWYM W ZESPO-

LE SZKÓŁ W CHOCZEWIE” 

Mistrzostwa Gimnazjum w Teni-
sie Stołowym /kategoria chłop-

ców/ odbyły się w dniu 29.10.09 r. Or-
ganizatorem zawodów było Gimnazjum 
w Choczewie. Na turniej zgłosiło się 25 
osób. Każdy myślał o zwycięstwie, każ-
dy zadawał sobie pytanie: może w tym 

roku uda mi się pokonać Tomka Figułę? 
Po wylosowaniu przeciwników ruszyli 
do akcji. Turniej odbył się w systemie gry 
„do dwóch przegranych”. Grali zacięcie. 
Nie obyło się też bez wielu nieprzyjemnych 
słów. Ale cóż, trzeba im wybaczyć, każdy 
chciał wygrać. Były też nieprzyjemne 
incydenty w przyznawaniu punktów, ale 
wszystko szybko się wyjaśniło i chłopcy 
wrócili do gry. Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwał nauczyciel WF 

p. Wojciech Paździo. Po wielu zmaga-
niach mecz fi nałowy o pierwsze miejsce 
stoczył Adrian Szczerbiński, uczeń kl. IB 
z Tomkiem Figułą, uczniem kl. IIB. Bez 
większych przeszkód zwycięstwo przypa-
dło Tomkowi Figuła. Drugie miejsce zajął 
Adrian Szczerbiński, uczeń kl. I B. Po za-
ciętym i dość uczciwie rozegranym meczu 
III miejsce zajął Jarosław Jankowski kl. 

ciąg dalszy na następnej stronie
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IIIC. IV miejsce zajął Aleksander Dzio-
bak, uczeń kl. IB. Gimnazjum Choczewo 
na Zawodach Powiatowych reprezentować 
będą:
1. Tomasz Figuła – KL. IIB
2. Adrian Szczerbiński – KL. IA

Mistrzostwa Gimnazjum w Tenisie 
Stołowym /kategoria dziewcząt/ odbyły się 
w dniu 30.10.09r. Organizatorem zawodów 
było również Gimnazjum w Choczewie. 
Do turnieju zgłosiło się 19 dziewcząt. Nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał 

SPORTSPORT
Stowarzyszenie Ludowy Klub Spor-

towy „Orzeł” Choczewo podaje dalsze 
wyniki rozgrywek Klasy Okręgowej 
w rundzie jesiennej meczy ligowych 
i o Puchar Polski:
Orzeł Choczewo 
  – Start Mrzezino  3:1
Radunia Stężyca 
  – Orzeł Choczewo  2:0
Orzeł Choczewo 
  – Atlas Goręczyno  1:1

Korona Żelistrzewo 
  – Orzeł Choczewo  1:0
Orzeł Choczewo – Grunke Somonino 1:1

W meczach o Puchar Polski w IV 
rundzie po przegranej 2: 5 z Redą nasza 
drużyna odpadła z dalszych rozgrywek.

W rundzie jesiennej zostały do roze-
grania jeszcze 2 mecze ligowe – z Poto-
kiem Pszczółki (w Choczewie) i z Gedanią 
Gdańsk (w Gdańsku).

Wyniki Klasy B
Orzeł Choczewo II 
  – Wicher Wierzchucino  2:2

Zryw Sławoszyno 
  – Orzeł Choczewo II  1:3
Orzeł Choczewo II 
  – Huragan Smolno  0:1
Kaszubia Starzyno 
  – Orzeł Choczewo II  8:2
Orzeł Choczewo II 

 – Klif Chłapowo  3:2
Arka Prusewo 
  – Orzeł Choczewo II  3:4

Do rozegrania pozostały 2 mecze - 
z drużyną Kaszuby Połchowo i drużyną 
Relaks Mechowo.

nauczyciel WF p. Natalia Kowalewska – 
Jażdżewska.

W turnieju wzięły udział: Dziobak 
Anna, Rojek Marika, Labuda Maja, Soboń 
Magda, Liszniańska Alicja, Michniak Mo-
nika, Chyrzyńska Karolina, Kropidłowska 
Magdalena, Niemiec Patrycja, Gorlikow-
ska Edyta, Płonka Sara, Bach Aleksandra, 
Petka Monika, Dewa Agnieszka, Stodolna 
Aleksandra, Młyńska Paulina, Glapa Mo-
nika, Stankowska Karolina, Kropidłowska 
Aleksandra

Po wylosowaniu numerów przeciw-
ników dziewczęta ruszyły do akcji. Tur-
niej odbył się w systemie gry ”do dwóch 

przegranych”. Dziewczęta grały zacięcie. 
Po wielu zmaganiach mecz finałowy 
o pierwsze miejsce stoczyła Anna Dziobak, 
uczennica kl. IIIA z Mariką Rojek uczenni-
cą kl. IA. Bez większych przeszkód zwy-
cięstwo przypadło Ani Dziobak, uczennicy 
Kl. IIIA, II miejsce zajęła Marika Rojek 
uczennica kl. IA. III miejsce zajęła Maja 
Labuda, uczennica kl. IB, a IV miejsce za-
jęła Magdalena Soboń, uczennica kl. IB.

Gimnazjum Choczewo na zawodach 
powiatowych reprezentować będą:

1. Dziobak Anna KL. IIIA
2. Rojek Marika KL. IA

ZS w Choczewie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
MISTRZOSTWA GIMNAZJUM...
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� 15.11.2008r.  Olga Liszniańska z Kierzkowa  lat 95
� 7.12.2008r.  Marianna Nowak z Kierzkowa  lat 81
� 24.12.2008r. Leszek Korth z Choczewa   lat 52
�  1.01.2009r. Wojciech Bąbała z Choczewa                lat 67
�  9.01.2009r. Erich R. Sylwester z Łętowa  lat 72
� 12.01.2009r. Hildegarda Holender z Osiek   lat 79
� 26.01.2009r. Józef Kapel z Żelaznej   lat 71
� 11.02.2009r. Anna Patok z Lublewka   lat 79
� 20.02.2009r. Rudolf Haak z Łętowa   lat 46
� 22.02.2009r. Gerhard Charzyński z Łętowa  lat 67
� 25.02.2009r. Benedykt Cierocki z Żelaznej  lat 79
�  1.03.2009r. Stanisława Andruk z Łętowa  lat 85
�  8.03.2009r. Zdzisław Romanik z Choczewa      lat 61
� 10.03.2009r. Bronisława Śliwinska z Lublewa  lat 94
� 14.03.2009r. Arletta Stanicka z Żelaznej  2 m-ce
� 21.03.2009r. Kazimierz Piotrowski z Kierzkowa  lat 61
� 24.03.2009r. Władysław Chyrzyński z Lubiatowa     lat 74
�  1.04.2009r. Daniel Ekalt z Choczewa             lat 29
� 17.04.2009r. Bronisław Fetta z Lubiatowa  lat 79
� 18.04.2009r. Wanda Zienke z Żelaznej   lat 74

� 26.04.2009r. Henryk Haak z Łętowa   lat 72
�  8.05.2009r. Zygmunt Kolka z Łętowa   lat 74
� 30.05.2009r. Jadwiga Wrońska z Osiek   lat 80
�  8.06.2009r. Henryk Kortahs z Osiek   lat 68
� 10.06.2009r. Wanda Skwierawska z Choczewa     lat 80
� 13.08.2009r. Alojzy Kowalski z Choczewa  lat 82
� 17.08.2009r. Klara Orzeł z Choczewa   lat 89
�  6.09.2009r. Henryk Bianga z Łętowa   lat 71
�  7.09.2009r.  Zygmunt Gliszczyński z Choczewa   lat 63
� 13.09.2009r. Olga Gomułkiewicz z Choczewa      lat 53
�  4.10.2009r. Irena Kaczmarek z Kierzkowa   lat 48
�  7.10.2009r. Franciszek Pałczyński ze Starbienina    lat 78 
� 12.10.2009r. Dorota Jakubowska z Łętowa  lat 39

7 osób z w/w zostało pochowanych poza naszą parafi ą. 
1 osoba †Maria Żmich z Gdyni została pochowana w Osie-
kach.

  „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”
Oprac. Ks. Antoni Duszyk

Odeszli do Domu Ojca z naszej Wspólnoty Parafi alnej (od 2 listopada 2008r.)do Domu Ojca z naszej Wspólnoty Parafi alnej (od 2 listopada 2008r.)

Wieści z Parafi i ChoczewoWieści z Parafi i Choczewo

SASINO - PARAFIA SASINOKOPALINO- PARAFIA CHOCZEWO

PARAFIA CHOCZEWOPARAFIA CHOCZEWO
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 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy 
       „Orze�” Choczewo 

 

      z a p r a s z a 
 

      na 
 

 
 

     
 

Bal odb�dzie si� na Gminnych Obiektach Sportowych                     
w Choczewie  - pocz�tek o godz. 2000 

 
 

Do ta�ca przygrywa� b�dzie 
zespó� muzyczny  „AGAT” 

 
Odp�atno�� – 300 z� od pary 
 
 

Organizatorzy zapewniaj�: 
- ciep�y posi�ek (dzik, flaki, gulasz, kurczaki, 
  barszcz, kotleciki, kapusta z �eberkami,  
  piecze� z  czerwon� kapust�), 
- zimne przek�ski, 
- ciep�e i zimne napoje,  
- ciasto 

 
     
 
         Zapisy przyjmowane s� w biurze LKS „Orze�” Choczewo   
         do dnia  1.12.2009r. 


