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          NNiech rado�� i pokój �wi�t Bo�ego Narodzenia  
          towarzyszy wszystkim przez ca�y Nowy Rok.  
�yczymy, aby by� to Rok szcz	�liwy w osobiste doznania,  
     spe�ni� zamierzenia i d��enia zawodowe i spo�eczne  
  oraz by przyniós� wiele satysfakcji z w�asnych dokona
.  
 
       Przewodnicz�cy Rady Gminy                         Wójt 
            Krzysztof �asi
ski                           Wies�aw G	bka 
 

W dniu 29 listopada 2010r. odbyła 
się I sesja Rady Gminy Choczewo 

VI kadencji. Poprzedzona została wręczeniem 
zaświadczeń o wyborze na radnego przez 
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wybor-
czej w Choczewie.

W części pierwszej sesji obrady prowa-
dziła pani Krystyna Olszowiec. Po otwarciu 

obrad, sprawdzeniu obecności, prezentacji rad-
nych, odbyło się ślubowanie radnych. Najmłod-
szy radny – pan Michał Zielaskiewicz odczytał 
rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetel-
nie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. Prowadząca obrady 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO DO WYRAŻANIA SWOICH OPINII 
NA ŁAMACH „WIEŚCI CHOCZEWSKICH”

Zachęcamy mieszkańców Gminy Choczewo do współredagowania biuletynu gminnego „Wieści Choczewskie”, poprzez nad-
syłanie artykułów dot. spraw społecznych, wyrażających opinie na tematy ważne dla mieszkańców naszej gminy oraz propozycje 
nowych inicjatyw społecznych. Publikowane będą również artykuły krytykujące działania obecnych władz samorządowych Gminy 
Choczewo.  Jednocześnie informujemy, że nie będziemy zamieszczać anonimów oraz tekstów zawierających wulgaryzmy.

Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy Choczewo (pokój nr 15) – w wersji papierowej i elektronicznej. Kontakt: 
58 5723913 w. 218, e-mail: promocja@choczewo.com.pl.

ciąg dalszy na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 12 (130)  GRUDZIEŃ 2010s. 2

II SESJA RADY GMINY CHOCZEWOII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO
VI KADENCJI – ŚLUBOWANIE WÓJTAVI KADENCJI – ŚLUBOWANIE WÓJTA

W dniu 10 grudnia 2010r. odbyła się II sesja Rady Gminy VI kadencji. Po stwier-
dzeniu prawomocności prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy – 

pan Krzysztof Łasiński podziękował panu Jackowi Michałowskiemu – Wójtowi Gminy 
Choczewo w okresie 2002–2010 za pracę i poświęcenie na rzecz rozwoju demokracji 
lokalnej, liczne dokonania podnoszące jakość życia mieszkańców Gminy Choczewo 
oraz panu Henrykowi Domaros – Przewodniczącemu Rady Gminy Choczewo w okre-
sie 1994–2010 za pracę i trud na rzecz rozwoju samorządności i demokracji lokalnej. 
Pan Jacek Michałowski i pan Henryk Domaros dziękując przekazali radnym życzenia 
owocnej pracy oraz dobrej współpracy z nowo wybranym Wójtem. Pogratulowali panu 
Wiesławowi Gębce wyboru na funkcję Wójta Gminy Choczewo.

W kolejnym punkcie obrad odbyło się ślubowanie Wójta Gminy Choczewo, wybra-
nego w wyborach bezpośrednich w dniu 5 grudnia 2010r.

Pan Wiesław Gębka złożył ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 

– pani radna Krystyna Olszowiec wyczytywała w kolejności 
alfabetycznej nazwiska radnych i każdy z nich, po wyczytaniu 
jego nazwiska powiedział: „Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi do-
pomóż Bóg”. Po ślubowaniu prowadząca obrady stwierdziła, 
że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego 
Rady Gminy Choczewo.

W drugiej części sesji odbył się wybór Przewodniczące-
go Rady Gminy. Zgłoszono kandydatury: pana Krzysztofa 
Łasińskiego i pana Zbigniewa Kołodziejskiego. W wyniku 
głosowania tajnego na Przewodniczącego został wybrany pan 
Krzysztof Łasiński, któremu przekazane zostało prowadzenie 
dalszej części sesji. Następnie, w wyniku głosowania tajnego, 
dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zo-
stał nim pan Zbigniew Sarzyński; kontrkandydatem był pan 
Zbigniew Kołodziejski. 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy”. Były oklaski, gratulacje, 
kwiaty i życzenia.

Pan Wiesław Gębka – Wójt Gminy 
Choczewo podziękował kontrkandyda-
tom. Podziękował również mieszkańcom 
za bardzo liczny udział w wyborach samo-
rządowych. Życzył wszystkim, aby jego 
wizja Gminy stała się wizją mieszkańców. 
Stwierdził, że wiele opinii w trakcie kam-
panii wyborczej było krzywdzących dla 
wszystkich stron i zapowiedział, że nie 
będzie żadnych prywatyzacji i zwolnień. 
W szczególny sposób podziękował swojej 
rodzinie, która najbardziej przeżywała wy-
bory. Otrzymane kwiaty przekazał małżon-
ce. Szczególne podziękowania skierował 
do pani Krystyny Pajura za pomoc i wspar-
cie w trudnym okresie wyborów.

Następnie w głosowaniu jawnym 
wybrano Komisje stałe Rady Gminy w po-
niższym składzie:

Komisja Budżetowa:
– przewodnicząca – Krystyna Dettlaff
– członkowie:  Jerzy Detlaff

  Zbigniew Kołodziejski
  Zbigniew Sarzyński
Komisja Rolnictwa, Ochrony Śro-

dowiska, Gospodarki Komunalnej, 
Budownictwa i Turystyki:
– przewodniczący – Krzysztof Langer
– członkowie:  Rafał Kowalski

  Rafał Liss
  Marian Liszniański
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecz-

nej, Oświaty, Kultury i Sportu:
– przewodniczący – Andrzej Małkowski
– członkowie:  Sylwia Kropidłowska

  Krystyna Olszowiec
  Michał Zielaskiewicz
Komisja Rewizyjna:

–  przewodniczący – Bronisław Nowak
–  członkowie: Franciszek Fleming

  Marian Liszniański.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
II SESJA RADY GMINY...
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NOWE WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY CHOCZEWO NOWE WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY CHOCZEWO 
KADENCJA 2010 – 2014KADENCJA 2010 – 2014

Andrzej Małkowski 
Okręg wyborczy nr 1

RADA GMINY

Krystyna Olszowiec
Okręg wyborczy nr 1

Krzysztof Langer 
Okręg wyborczy nr 2

Michał Zielaskiewicz 
Okręg wyborczy nr 3

Krystyna Dettlaff 
Okręg wyborczy nr 4

Sylwia Kropidłowska 
Okręg wyborczy nr 5

Rafał Kowalski
Okręg wyborczy nr 6

Franciszek Fleming 
Okręg wyborczy nr 7

Marian Liszniański 
Okręg wyborczy nr 8

Zbigniew Kołodziejski 
Okręg wyborczy nr 8

Jerzy Detlaff
Okręg wyborczy nr 9

Rafał Liss 
Okręg wyborczy nr 10

Bronisław Nowak 
Okręg wyborczy nr 11

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY

Krzysztof Łasiński
Okręg wyborczy nr 1

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY

Zbigniew Sarzyński
Okręg wyborczy nr 1
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Wójtem Gminy Choczewo, wybranym na kadencję 2010–2014, 
został pan Wiesław Gębka – mieszkaniec Starbienina. Pan Wiesław 
urodził się 26.03.1956r. w Sopocie. Najbliższa rodzina to żona 
Lucyna oraz dwoje dorosłych dzieci – Anna i Artur. Nowy Wójt 
ma średnie wykształcenie, z zawodu jest elektrykiem. Od 16 lat 
prowadzi gospodarstwo rolne w Starbieninie, wcześniej prowadził 
działalność gospodarczą w branży budowlanej. Od 2007 roku pełni 
funkcję Sołtysa Sołectwa Starbienino. 

W dniu 15 grudnia 2010r. powołany został nowy Zastępca 
Wójta Gminy Choczewo – pan Mariusz Pardus.

Pan Mariusz urodził się 6.11.1976r. w Słupsku. Najbliż-
sza rodzina to żona Magdalena i córka Iga. Po ukończeniu 
Technikum Leśnego w Warcinie podjął studia na Wydziale 
Administracyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 1996r. 
do 1999r. – pracownik Nadleśnictwa Warcino, następnie 
w latach 1999–2008 – pracownik Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami (późniejszy Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami) oraz w Wydziale Ochrony Środowi-
ska. Od roku 2008 – pracownik Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie na stanowisku inspektora ds. zieleni miejskiej 
oraz lasów komunalnych.

�

�
Serdecznie�dzi�kujemy�wszystkim�Mieszka�com,�którzy�wzi�li�

czynny�udzia��w�wyborach�samorz�dowych.�Wasze�zaanga�owanie�
�wiadczy�o�du�ym�zainteresowaniu�sprawami�naszej�gminy.��

Liczymy�na�Wasz��dalsz��pomoc�w�rozwi�zywaniu�problemów�
naszej� spo�eczno�ci� i� �yczymy� zadowolenia� z� efektów� naszej�
wspólnej�pracy.��

�
�����������Wójt�� � � ���� ��������Przewodnicz�cy�Rady�Gminy�
�Wies�aw�G�bka���������������������������������������������Krzysztof��asi�ski�

�

WÓJT 
GMINY CHOCZEWO

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY CHOCZEWO



Wieści ChoczewskieNr 12 (130)  GRUDZIEŃ 2010s. 6

PODSUMOWANIE WYBORÓW SAMO-PODSUMOWANIE WYBORÓW SAMO-
RZĄDOWYCH W GMINIE CHOCZEWORZĄDOWYCH W GMINIE CHOCZEWO

Nr ob-
wodu

Liczba 
osób 

upraw-
nionych

godz. 
08.00

Frekwencja 
na godz. 10.00

Frekwencja 
na godz. 15.00

Frekwencja 
na godz. 19.00

Frekwencja 
na zakończenie

liczba
osób

uprawn.

liczba
wyda-
nych
kart

%
liczba
osób

uprawn.

liczba
wyda-
nych
kart

%
liczba
osób

uprawn.

liczba
wyda-
nych
kart

%
liczba
osób

uprawn.

liczba
wydanych

kart
%

Głosowanie w dniu 21 listopada 2010r. 
1 2375 2375 111 4,7 2375 937 39 2375 1473 62 2375 1578 66
2 525 525 27 5,1 525 180 34 525 283 54 525 308 59
3 567 567 14 2,5 567 185 33 567 301 53 567 330 58
4 1014 1014 72 7,1 1014 430 42 1014 604 60 1014 647 64

Razem 4481 4481 224 5 4481 1732 38,6 4481 2661 59 4481 2863 63,9
       Ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010r.

1 2377 2377 117 4,9 2377 1015 42,7 2377 1465 61,6 2377 1568 66
2 527 527 40 7,6 527 221 42 527 291 55 527 310 58,8
3 565 565 35 6,2 566 182 32 566 291 51 566 333 58,8
4 1017 1017 70 6,9 1017 376 37 1017 545 53,6 1017 621 61

Razem 4486 4486 262 5,8 4487 1794 40 4487 2592 57,8 4487 2832 63,1
Głosowanie w wyborach wójta przedstawiało się następująco: Głosowanie w dniu 21 listopada 2010r.

Obwód Kandydaci Ilość ważnie odda-
nych głosówBianga Michał Gębka Wiesław Michałowski Jacek

OKW Nr 1 w Choczewie 544 432 584 1560
OKW Nr 2 w Łętowie 61 152 89 302
OKW Nr 3 w Zwartowie 35 136 157 328
OKW Nr 4 w Sasinie 188 140 299 627

Razem 828 860 1129 2817
Głosowanie ponowne w dniu 5 grudnia 2010r.

Obwód Kandydaci Ilość ważnie oddanych głosówGębka Wiesław Michałowski Jacek
OKW Nr 1 w Choczewie 806 727 1533
OKW Nr 2 w Łętowie 186 123 309
OKW Nr 3 w Zwartowie 162 171 333
OKW Nr 4 w Sasinie 242 369 611

Razem 1396 1390 2786

o utworzeniu komitetu wyborczego oraz 
o zamiarze zgłaszania kandydatów na rad-
nych.

Kandydatów na radnych do Rady 
Gminy Choczewo zgłosiło 8 komitetów 
wyborczych. Gminna Komisja Wyborcza 
w Choczewie zarejestrowała 51 kandy-
datów na radnych w 11 okręgach wybor-

czych. Przed drukiem kart został skre-
ślony z zarejestrowanej listy 1 kandydat. 
Głosowanie zostało przeprowadzone w 4 
obwodach i trwało bez przerwy od godz. 
8.00 do godz. 22.00. Obwodowe Komisje 
Wyborcze pracowały od 7.00 aż do czasu 
przekazania wyników głosowania Gminnej 
Komisji Wyborczej, która zbiorcze wyniki 
w pierwszej turze ustaliła przed godz. 1100 
dnia 22 listopada 2010r. W głosowaniu 
ponownym wyniki ustalono przed godz. 
300 dnia 6 grudnia 2010r. Frekwencja 
przedstawiała się następująco:

W 2010 roku podobnie, jak 4 
lata temu, w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, kandydatów na radnych mogły 
zgłosić tylko te komitety wyborcze, które 
do 2 października 2010r. złożyły zawiado-
mienia do Państwowej Komisji Wyborczej 
lub właściwego komisarza wyborczego 

Poniżej kandydaci na radnych do Rady Gminy Choczewo oraz 
ilości głosów, które otrzymali (czcionką pogrubioną zaznaczono 
radnych, którzy zostali wybrani radnymi VI kadencji)

Okręg Nr 1
Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ

1. SARZYŃSKI Zbigniew – 198 głosów (27,3% ważnie odda-
nych głosów)

2. ŁASIŃSKI Krzysztof Adam – 265 głosów (36,5% ważnie 
oddanych głosów)

3. LORBIECKI Zbigniew Jerzy – 178 głosów (24,5% ważnie 
oddanych głosów)

Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
ŻYĆ LEPIEJ

1. GOYKE Ignacy Antoni - 106(14,6% ważnie oddanych głosów)

Lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE 
OBYWATELSKIE CHOCZEWO

1. ŁATA Sylwia Anna – 137 (18,9% ważnie oddanych głosów)
2. WĄTROBA Mirosław Paweł – 144 (19,8% ważnie oddanych 

głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. FORNALIK Renata Halina – 187 (25,8% ważnie oddanych 
głosów)

2. OLSZOWIEC Krystyna Halina - 199 (27,4% ważnie odda-
nych głosów)

3. MAŁKOWSKI Andrzej Piotr – 232 (32% ważnie oddanych 
głosów)

ciąg dalszy na następnej stronie
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4. FRĄSZCZAK Zygmunt – 117 (16,1% ważnie oddanych gło-
sów)
Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

1. PARDUS Mariusz Tomasz – 56 (7,7% ważnie oddanych gło-
sów)

2. LASKOWSKI Wiesław – 172 (23,7% ważnie oddanych gło-
sów)

3. GOYKE Sylweriusz Andrzej – 57 (7,9% ważnie oddanych 
głosów)

4. ŻUROWSKI Bartłomiej Michał – 109 (15% ważnie oddanych 
głosów)

Okręg Nr 2
Lista nr 17 – KWW RADY CHOCZEWO

1. LANGER Krzysztof Edward – 87 (36,7% ważnie oddanych 
głosów)

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ
1. FLEMING Sabina – 62 (26,2% ważnie oddanych głosów)

Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
ŻYĆ LEPIEJ

1. STRUK Anna Marta – 27 (11,4% ważnie oddanych głosów)
       Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY
1. KNAPIŃSKI Wojciech Piotr – 61 (25,7% ważnie oddanych 

głosów)
Okręg Nr 3

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ
1. ZIELASKIEWICZ Michał Łukasz – 122 (54,2% ważnie 

oddanych głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. STODOLNA Beata Barbara – 64 (28,4% ważnie oddanych 
głosów)
Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY

1. WALCZAK Piotr Andrzej – 39 (17,3% ważnie oddanych głosów)

Okręg Nr 4
Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ

1. DETTLAFF Krystyna Maria – 100 (50,1% ważnie oddanych 
głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. DOMAROS Henryk Józef - 98 (49,5% ważnie oddanych gło-
sów)

Okręg Nr 5
Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ

1. BIANGA Małgorzata – 49 (31,4% ważnie oddanych głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. KROPIDŁOWSKA Sylwia Wioletta – 91 (58,3% ważnie 
oddanych głosów)
Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY

1. TUTKOWSKA Wioleta Maria – 16 (10,3% ważnie oddanych 
głosów)

Okręg  Nr 6
Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ

1. KOWALSKI Rafał – 90 (50,6% ważnie oddanych głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. CHOLKA Barbara – 88 (49,4% ważnie oddanych głosów)
Okręg  Nr 7

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ
1. GROTH Andrzej Marian – 18 (14,9% ważnie oddanych głosów)

Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO
1. WITT Jarosław Franciszek – 32 (26,5% ważnie oddanych 

głosów)

      Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY
1. FLEMING Franciszek Andrzej – 71 (58,7% ważnie odda-

nych głosów)
Okręg Nr 8

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ
1. BIGUS Stanisław - 75 (23,5% ważnie oddanych głosów)
2. LISZNIAŃSKI Marian Marek – 142 (44,5% ważnie odda-

nych głosów)
Lista nr 19 – KWW BEZPIECZEŃSTWO

1. GRYDYK-NOWICKA Krystyna – 22 (6,9% ważnie oddanych 
głosów)

Lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE 
OBYWATELSKIE CHOCZEWO

1. GÓRNISIEWICZ Marzena Danuta – 38 (11,9% ważnie odda-
nych głosów)

2. WRÓBEL Szymon Krzysztof- 7 (2,2% ważnie oddanych 
głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. KOŁODZIEJSKI Zbigniew Alojzy – 97 (30,4% ważnie 
oddanych głosów)

2. SACHARUK Konstanty – 32 (10% ważnie oddanych gło-
sów)
Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY

1. JANKOWSKI Władysław – 30 (9,4% ważnie oddanych głosów)
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

DALSZY ROZWÓJ
1. BEMOWSKI Henryk Józef – 72 (22,6% ważnie oddanych 

głosów)
Okręg Nr 9

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ
1. WIĄCEK Zuzanna Zenobia – 52 (19,5% ważnie oddanych 

głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. DETLAFF Jerzy - 215 (80,5% ważnie oddanych głosów)

Okręg  Nr 10
Lista nr 17 – KWW RADY CHOCZEWO

1. GIRSZTOWTT Maria Teresa – 28 (19,2% ważnie oddanych 
głosów)

Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ
1. CIACIAK Piotr- 20 (13,7% ważnie oddanych głosów)

Lista nr 19 – KWW BEZPIECZEŃSTWO
1. KAZIMIERCZAK Stanisław – 8 (5,5% ważnie oddanych 

głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. LISS Rafał Józef – 62 (42,5% ważnie oddanych głosów)
Lista nr 23 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY

1. LOREK Iwona Joanna – 28 (19,2% ważnie oddanych głosów)

Okręg  Nr 11
Lista nr 18 – KWW CZAS NA ROZWÓJ

1. KALETA Stella Zofi a – 41 (18,1% ważnie oddanych głosów)
Lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE 

OBYWATELSKIE CHOCZEWO
1. NOWAK Bronisław Paweł – 100 (44,3% ważnie oddanych 

głosów)
Lista nr 22 – KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO

1. GRONOWSKI Sławomir Paweł – 85 (37,6% ważnie oddanych 
głosów)

Mieszkańcy Gminy Choczewo mają również swojego przed-
stawiciela w Radzie Powiatu Wejherowskiego – w okręgu wy-
borczym nr 4, obejmującym Gminę Choczewo i Gminę Łęczyce 
mandat radnego objęli:

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PODSUMOWANIE WYBORÓW...
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– SEWERYN Wacław (Gmina Choczewo) z listy nr 4 KW 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP, otrzymując w tym okręgu 
1537 głosów (23,29%), w tym w Gminie Choczewo – 1479 
głosów, 

oraz:
– BUJANOWICZ Stanisława (Gm. Łęczyce) z listy nr 16 KWW 

ZIEMIA WEJHEROWSKA
–  DALEKA Ewa (Gm. Łęczyce) z listy nr 15 KWW WSPÓLNY 

POWIAT.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
PODSUMOWANIE WYBORÓW...

I tura - Choczewo

II tura - Choczewo

I tura - Łętowo

II tura - Łętowo

II tura - Sasino

I tura - SasinoI tura - Zwartowo

II tura - Zwartowo
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INFORMACJA

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy,
iż na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

UPRZĄTNIĘCIE BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ

Z CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ 
NIERUCHOMOŚCI, PRZY CZYM ZA TAKI CHODNIK 

UZNAJE SIĘ WYDZIELONĄ
CZĘŚĆ DROGI PUBLICZNEJ, SŁUŻĄCĄ DLA RUCHU 

PIESZEGO, POŁOŻONĄ BEZPOŚREDNIO PRZY 
GRANICY NIERUCHOMOŚCI

należy do obowiązków właścicieli nieruchomości

Należy również wspomnieć, że osoba która ulegnie wypadkowi 
na nieodśnieżonym chodniku, może na drodze cywilnej starać 
się o odszkodowanie od właściciela przyległej posesji.

Właściciele posesji, którzy nie wywiązują się z powyższego 
obowiązku mogą być ukarani mandatem karnym w wysokości 
do 500 zł.

�
INFORMACJA 

 
Uprzejmie informujemy,  �e najbli�sza uroczysto��  

dla mieszka�ców naszej gminy  powy�ej 60 roku �ycia  
-  „Dzie� Seniora” -  

odb�dzie si� wiosn� 2011 roku. 
Szczegó�owe informacje na ten temat zamieszczone zostan� w jednym  

z kolejnych wyda� „Wie�ci Choczewskich”, 
i na stronie internetowej gminy oraz przekazane za po�rednictwem  

so�tysów so�ectw. 

I N F O R M A C J A
Wójt  Gminy Choczewo  informuje, że przyjmuje  

interesantów w każdy poniedziałek 
w godz. od 900 do 1530

INFORMACJA
Informujemy, że w każdy poniedziałek 

w godz. od 1400 do 1700  w Urzędzie Gminy Choczewo 
(pokój nr 1) dyżur pełni Przewodniczący 

Rady Gminy Choczewo pan Krzysztof Łasiński

OGŁOSZENIE
W związku z planowaną zmianą profi lu biuletynu gminnego poszukujemy osobę chętną do reda-

gowania „Wieści Choczewskich” od przyszłego roku.
Poszukujemy osoby interesującej się życiem społeczności lokalnej, mającej już doświadczenie 

w pisaniu i redagowaniu artykułów, dyspozycyjnej, odpowiedzialnej i kreatywnej oraz potrafi ącej 
działać samodzielnie.

Zgłoszenia obejmujące list motywacyjny i CV prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 
Choczewo (ul. Pierwszych Osadników 17, 84–210 Choczewo, tel. 58 5723913), bądź za pośrednic-
twem e-mail na adres:promocja@choczewo.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 
2011 roku. 

 
 

Wyrazy szczerego �alu i wspó�czucia  
  z powodu �mierci Ojca 

Panu Jerzemu Detlaff 
Radnemu Rady Gminy Choczewo 

 
sk�adaj� 

 
            Przewodnicz�cy RG                           Wójt Gminy  
               Krzysztof �asi�ski                          Wies�aw G�bka 
       i Radni Rady Gminy Choczewo           oraz pracownicy Urz�du  
                                                                  Gminy Choczewo 
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INWESTYCJE W GMINIE INWESTYCJE W GMINIE 
CHOCZEWIECHOCZEWIE

Dobiega końca realizacja inwestycji pn. „Budowa centrum 
informacji turystycznej i kulturalnej z zapleczem oraz z salą 
konferencyjno-wystawową w Choczewie”. Zakończone zostały 
już prace zewnętrzne, obecnie trwa wyposażanie pomieszczeń 
biurowych oraz sali konferencyjnej. Dostawy sprzętu i wyposa-
żenia realizują następujące fi rmy:
– sprzęt komputerowy i drukarki dostarczyła fi rma – ZEUS COM-

PUTER SYSTEMS Edmund Chabowski z Gdańska,
– sprzęt biurowy dostarczyła fi rma – BIMIT – MITA” Bielonko 

Jerzy z Gdańska,

– nagłośnienie dostarczyła fi rma: IT Serwis” Sp. z o.o. ze Szcze-
cina,

– meble biurowe oraz meble do sali konferencyjnej, sztalugi i inne 
wyposażenie pomieszczeń dostarczyła fi rma – „CEDRYS-
PROJEKT” Tomasz Cwityński z siedzibą w Poznaniu.

Przypominamy Państwu, że inwestycja jest dofi nansowana 
w 84% ze środków Unii Europejskiej. Jeszcze w grudniu odbędzie 
się obowiązkowa kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego. Po wydaniu przez ten urząd stosownej decyzji obiekt 
będzie mógł być użytkowany.

Realizowane są również pozostałe inwestycje:
– budowa kanalizacji sanitarnej Zwartówko, Zwartowo, Przeben-

dowo, Choczewo,
– budowa oczyszczalni ścieków w Choczewie,
– budowa sieci wodociągowej Lublewko – Starbienino, Lu-

blewko – Lublewo i stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Lublewko.

Oczyszczalnia ścieków w ChoczewieCentrum Informacji Turystycznej w Choczewie
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XII POWIATOWY XII POWIATOWY 
TURNIEJ KÓŁ TURNIEJ KÓŁ 
GOSPODYŃ GOSPODYŃ 
WIEJSKICHWIEJSKICH

XII Powiatowy Turniej Kół Go-
spodyń Wiejskich odbył się 13 

listopada 2010r. w GOTiS w Gniewinie. 
Uczestniczyło w nim 6 zespołów KGW 
z Powiatu Wejherowskiego, w tym: KGW 
Leśno – gmina Szemud, KGW Strzepcz 
– gmina Linia, KGW Sasino – gmina 
Choczewo, KGW Bychowo –gmina Gnie-
wino, KGW Luzino – gmina Luzino, KGW 
Brzeżno Lęborskie – gmina Łęczyce. Or-
ganizatorami tej imprezy byli: Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Biuro Powia-
towe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Wejherowie, Wójt Gminy 
Gniewino oraz GOTiS w Gniewinie, który 
udostępnił bezpłatnie salę widowiskową. 
Celem turnieju były: integracja środowiska 
wiejskiego w powiecie wejherowskim, 
popularyzowanie dziedzictwa kulturowego 
regionu, pobudzenie aktywności wśród 
mieszkańców, kultywowanie tradycji.

Konkurencje turnieju stanowiły:
1. „Kankan” – widowisko taneczne 

na wesoło,
2. „Szukam pracy” – scenka kabare-

towa,
3. „Moda XXII wieku” – jeden ubiór 

i jedna modelka,
4. „Produkt tradycyjny pochodzenia 

roślinnego – ziemniaki” – jedna potrawa 
z ziemniaków.

5. „Sołtys naszej wsi” – plansza.
Na wstępie uczestników i gości powitał 

Wójt Gminy Gniewino pan Zbigniew Wal-
czak. Następnie rolę prowadzącego przejął 
pan Tomasz Fopke – Naczelnik Wydziału 
Kultury i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, a otwarcia 
XII Powiatowego Turnieju KGW dokonał 
radny Rady Powiatu Wejherowskiego pan 
Wacław Seweryn. Naszym Paniom kibico-

wały członkinie Choczewskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego 
pod przewodnictwem pani Prezes 
Aleksandry Gawryszewskiej oraz 
sołtys wsi Sasino pan Bronisław 
Nowak, a Koło Gospodyń Wiej-
skich w Sasinie reprezentowały 
panie: Przewodnicząca i główna 
scenarzystka oraz reżyserka wy-
stępów Genowefa Kramek, Bro-
nisława Zielonko, Teresa Wierska, 
Małgorzata Jaskulska, Krystyna 
Stefańska oraz Elżbieta Grabo-
wiec.  Uczestnikiem i realizatorem 
technicznym był Marian Kramek. 
Miejsce I i nagrodę Starostwa 
Powiatowego za potrawę z ziem-
niaków „Kiszka ziemniaczana” 
otrzymało Koło Gospodyń Wiej-
skich w Sasinie. Potrawę przygo-
towała pani Genowefa Kramek 
i jest to już trzecia nagroda dla 
naszego zespołu za „kulinaria” 
(2008 rok – Genowefa Kramek 
– „Pieczone prosię” – potrawa 
mięsna, 2009 rok – Genowefa 
Kramek – „Śledzie solone z becz-
ki w zalewie słodko – kwaśnej”). 
KGW Sasino w poszczególnych 
konkurencjach wykazało się dużą 
pomysłowością i bardzo wysokim 
poziomem wykonania. W scence 
kabaretowej „szukam pracy” po-
kazano realia codziennego życia, 
„mocherowe” panie plotkujące 
przy wspólnym szydełkowaniu 
oraz dwie ambitne młode kobiety, 
które usiłują znaleźć łatwe źródło 
dochodu lub pracę. Kankan – nie-
zwykle dynamicznie i brawurowo 
wykonany przez wszystkie panie, 
z elementem tańca w tandemie. 
Strój na pokaz „Moda XXII wie-
ku”, wykonany i prezentowany 
przez Teresę Wierską, nawiązy-
wał do ekologii i zdrowego trybu 
życia, utrzymując tradycyjne 
morskie klimaty (elementy sieci 
rybackiej, muszelek, glonów 
i skóry). Plansza „Sołtys naszej 

wsi„ przedstawiała sylwetki trzech sołtysów wcze-
śniej piastujących tę funkcję oraz obecnego – pana 
Bronisława Nowaka, który pełni funkcję sołtysa 
tej wsi od 1994 roku. Plansza nawiązywała też 
do tego, że sołtysem powinna być kobieta, po-
nieważ: angielska „Żelazna Dama ” powiedziała: 
”Jeśli chcesz być usłyszaną zleć to mężczyźnie, 
jeśli chcesz żeby było zrobione, zleć to kobiecie”. 
Najważniejsze cechy, jakie winien mieć „Sołtys 
moich marzeń”, to: „Czujne uszy”, „Przyjazne 
oczy”, „Ogromne serce” oraz dbałość o organizacje 
społeczne i mieszkańców wsi, gdzie ważną rolę 
odgrywa miejsce spotkań – świetlica wiejska.

Konkurencje oceniało Jury w składzie: pan 
Radosław Kamiński – Dyrektor Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie – przewodniczący, pani Hanna 
Janiak – przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, pani Bernadeta Berezowska – 
Przewodnicząca KGW Perlino, a nagrody wręczał 
Sekretarz Powiatu Wejherowskiego pan Marek 

ciąg dalszy na następnej stronie
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Panek. Podsumowując wyniki Turnieju 
Jury podkreśliło bardzo wyrównany i wy-
soki poziom wykonania poszczególnych 
konkurencji. Ponieważ wystąpiło 6 Kół, 
to każdemu z nich przyznano równorzęd-
ne, I nagrody w różnych konkurencjach, 
a nagrodę główną – „Grand Prix” otrzy-

mało KGW Strzepcz z gminy Linia. Oprawę śpiewno-muzyczną zaprezentował świet-
ny zespół kaszubski „Nadolanie” z gminy Gniewino, założony przez tamtejsze Koło 
Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie Turnieju panowie Wójtowie i przedstawiciele 
Urzędów Gmin wręczyli swoim paniom z KGW kwiaty, nagrody pieniężne i rzeczowe. 
Podsumowując uczestnictwo i występy Koła Gospodyń Wiejskich w Sasinie należy 
podkreślić jego ogromną rolę w promocji i reklamie naszej gminy. Wyjazdy te rokrocznie 
wspierane były fi nansowo przez Wójta Gminy Choczewo pana Jacka Michałowskiego, 
za co w imieniu KGW Sasino składam serdeczne podziękowanie.

Doradca Rolny PODR Gdańsk – Genowefa Błahuszewska

SPOTKANIE OPŁATKOWE CHOCZEWSKIEGO SPOTKANIE OPŁATKOWE CHOCZEWSKIEGO 
STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGOSTOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO

i agroturystycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dobrej współpracy z pra-
cownikiem Urzędu Gminy panią Beatą 
Madej. Następnie Zarząd CST rozdał prze-
piękne stroiki świąteczne dla wszystkich 
uczestników spotkania opłatkowego – stro-
iki przygotowane zostały przez Genowefę 
Kramek oraz Panią Bocho z Kierzkowa. 
Spotkania opłatkowe to okazja do podsu-
mowania rocznej działalności, a także czas 
pomysłów na nowe działania.

Doradca Rolniczy PODR – Genowefa Błahuszewska

Jak co roku, w pięknej kwaterze 
agroturystycznej Państwa Jędruch 

w Słajszewie, 8 grudnia b.r. odbyło się ko-
lejne spotkanie opłatkowe członków Cho-
czewskiego Stowarzyszenia Turystycz-
nego. Wyjątkowe dekoracje świąteczne, 
wykonane przez panią Grażynę Jędruch, 
płonące świece, zapach choinki, białe obru-
sy, odblask płonącego w kominku drewna, 
stworzyły szczególny nastrój świąteczny. 
Potrawy wigilijne przygotowane zostały 
przez gospodynię oraz pozostałe członkinie 
CST, a były to: barszcz z uszkami, pstrąg 
w galarecie, śledzie w różnych postaciach, 
pulpety rybne, sałatki, kruche świąteczne 
ciasteczka i ciasta domowe. Pani Prezes 
Aleksandra Gawryszewska powitała 
wszystkich uczestników tego uroczyste-
go spotkania, w tym zaproszonych gości 
i młodzież szkolną. W spotkaniu uczestni-
czyli zaproszeni goście: Wójt Gminy pan 
Jacek Michałowski, Przewodniczący Rady 
Gminy pan Krzysztof Łasiński, radny Rady 
Powiatu Wejherowskiego pan Wacław 
Seweryn, Kierownik ODK SW „Relaks” 
pan Zbigniew Kołodziejski oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół w Choczewie pan Andrzej 
Soboń. Wyjątkowo w tym roku, spotkanie 
to uświetnił chór szkolny, śpiewając po-
rywająco kolędy i pastorałki. Spotkanie 
zostało nagrane przez TTM Wejherowo. 
Rozdano opłatki, składano sobie nawza-
jem życzenia świąteczne i noworoczne. 

Zaproszeni goście, w ciepłych słowach, 
życzyli wszystkim zdrowych, spokojnych 
i radosnych świąt Bożego Narodzenia. 
Wójt Gminy pan Jacek Michałowski, 
składając życzenia świąteczne, podkreślił 
ogromne znaczenie naszego Stowarzysze-
nia w promocji i reklamie naszej gminy, m.
in. poprzez uczestniczenie w wielu targach 
turystycznych. Z kolei pani Aleksandra 
Gawryszewska podziękowała Wójtowi 
za wspaniałą współpracę i pomoc gminy 
w promowaniu kwater turystycznych 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
XII POWIATOWY TURNIEJ...
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SPOTKANIE OPŁATKOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
SENIORÓW Z CHOCZEW-SENIORÓW Z CHOCZEW-

SKIEGO KOŁA PZERSKIEGO KOŁA PZERiiII

Choczewskie Koło Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Choczewie, pod przewodnic-

twem niezawodnej pani Ireny Lorek, zorganizowało spotkanie 
opłatkowe dla swoich członków. Spotkanie, tradycyjnie, odbyło 
się w pięknej restauracji Państwa Magdy i Henryka Milewicz 
w Choczewie, którzy na świąteczny stół przygotowali: barszcz 
z uszkami, tradycyjne pierogi, śledzie z cebulką, rybę po grec-
ku, sałatkę warzywną, a na deser hit tej restauracji – szarlotkę 
na ciepło z bitą śmietaną. Do tego – lampka czerwonego wina, 
kawa lub herbata do wyboru. Przewodnicząca Koła Pani Irena 
Lorek powitała przybyłych gości podkreślając ich zasługi dla 
rozwoju Koła PZERiI w Choczewie, a gośćmi honorowymi 
tego spotkania byli: dotychczasowy Wójt Gminy pan Jacek 
Michałowski, Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof 
Łasiński, radny Rady Powiatu Wejherowskiego pan Wacław 
Seweryn, nowo wybrany Wójt Gminy Choczewo pan Wiesław 
Gębka oraz ksiądz Ireneusz Smoliński, który odmówił modlitwę 
i pobłogosławił opłatki.

Pani Irena Lorek w szczególny sposób podkreśliła zasługi 
Pana Jacka Michałowskiego, który niejednokrotnie wspierał 
działalność kulturalną Seniorów (sponsorowanie wycieczek 
krajoznawczych, organizacja przyjęć w domku myśliwskim 
w Przebendowie, a przede wszystkim organizacja Dnia Seniora 
w szkole w Choczewie). Następnie głos zabrał pan Wiesław 
Gębka, który po złożeniu życzeń świątecznych podkreślił, 
że będzie dalej podtrzymywał tradycję organizacji Dnia Seniora 
oraz, że będzie pomagał członkom Związku w realizacji jego 
zadań statutowych. Po rozdaniu opłatków wszyscy składali 
sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne. Radosne 
twarze, odświętne stroje, fryzury pań, garnitury panów, blask 
świec oraz choinka w tle, stworzyły cudowny, radosny, świą-
teczny nastrój tego spotkania – Magia świąt. Mimo, że do świąt 
było jeszcze daleko, to spotkanie przypominało, że święta tuż, 
tuż. Nieważny był termin, data wigilijnego dnia, ważne było 
to spotkanie, integrowanie się z przyjaciółkami, kumplami, 
sąsiadami i znajomymi. Kręciła się łezka w niejednym oku 
na wspomnienia ze spotkań rodzinnych z czasów dzieciństwa, 
zapachu potraw i świątecznych ciast, skromnych podarunków, 
wyjść z rodzicami na pasterkę do kościoła, a także nieśmiała 
nadzieja, że zwierzęta gospodarskie w tym dniu przemówią 
do nas ludzkim głosem. Czas spotkań z innymi ludźmi jest tak 
samo ważny, jak życie rodzinne, daje nadzieję dla drugiego 
człowieka, często samotnego, że nie jest sam, że ktoś, kto o nim 
pamięta, że może na kogoś liczyć.

Kolędy i pastorałki, zaśpiewane przez młodzież z cho-
czewskiej szkoły, dodały temu spotkaniu szczególnego blasku, 
uświetniły je, dodały rangi i koloru. Dziękując młodzieży 
pani Irena Lorek wręczyła jej kosz słodkości podkreślając, 
że członkowie Koła PZERiI w Choczewie bardzo chętnie 
uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły. Dyrektor Szkoły pan 
Andrzej Soboń złożył Seniorom niezwykle serdeczne życzenia 
świąteczne obiecując dalszą współpracę. Podczas spotkania 
wypowiadali się również pozostali goście, składając życzenia 
zdrowia i pomyślności, a także deklarując Seniorom wszelką 
pomoc. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Doradca Rolny PODR – Genowefa Błahuszewska

WIEŚCI Z SOECTW
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POMORSKI STÓŁ POMORSKI STÓŁ 
BOŻONARODZE-BOŻONARODZE-

NIOWYNIOWY

W związku z kultywowaniem 
tradycji dziedzictwa kulinar-

nego naszego regionu Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Oddział w Starym 
Polu tradycyjnie, już od lat, organizuje 
przegląd pn. ,,Pomorski Stół Bożonaro-
dzeniowy”, który w tym roku odbył się 13 
grudnia. Przegląd ma charakter cykliczny 
(w tym roku odbył się już po raz szósty), 
a do jego udziału zapraszane są Koła 
Gospodyń Wiejskich z Województwa 
Pomorskiego. Celem organizacji tego 
przeglądu jest: integracja społeczności 
lokalnej i wymiana doświadczeń, ochrona 
dziedzictwa kulinarnego, wyszukanie pro-
duktów w celu poszerzenia listy produktów 
tradycyjnych województwa pomorskiego, 
pobudzenie aktywności społeczeństwa 
wiejskiego w zakresie kultywowania tra-
dycji ludowej, obyczajów i sztuki ludowej, 
promocja rodzimego folkloru.

Z terenu Powiatu Wejherowskiego wytypowano dwa zespoły: KGW Luzino i KGW 
Sasino.

Uczestniczkami naszego zespołu były panie:
– Genowefa Kramek – Przewodnicząca KGW Sasino, a przygotowane przez nią 

potrawy to: „borowiki suszone w śmietanie”, „ryba po grecku”, kruche świąteczne cia-
steczka; przygotowana przez panią Kramek dekoracja stołu nawiązywała do morskich 

klimatów z oryginalną choinką;
– Mirosława Górczyńska z Sasina, która przygotowała 

tradycyjne śledzie w śmietanie oraz dorsza po grecku;
– Halina Łuc ze Słajszewa, która oprócz aromatycznych 

nalewek, przygotowała tradycyjne pierogi z kapustą i grzy-
bami oraz świąteczne, kruche ciasteczka.

W przeglądzie uczestniczyło łącznie 22 zespoły KGW, 
a wszystkie panie otrzymały nagrody indywidualne oraz 
kroniki do prowadzenia zapisów z działalności. Cała im-
preza odbywała się w świątecznym nastroju, śpiewano 
kolędy, wspominano o dawnych zwyczajach świątecznych, 
choince i prezentach. Magia świąt udzieliła się wszystkim 
zaproszonym gościom oraz młodzieży, która przygotowała 
scenki rodzajowe ze zwyczajów świątecznych.

Doradca Rolny PODR – Genowefa Błahuszewska

SOŁECTWO KOPALINO–LUBIATOWO 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Tradycją już stała się w naszym sołectwie Za-
bawa Andrzejkowa. Również i w tym roku, dzięki 
współpracy i pomocy naszych mieszkańców, jak 
również dzięki właścicielowi O.W. „Wiktoria” 
p. Adamowi Machalskiemu, w dniu 20. 11 2010r. 
bawiliśmy się na wspólnej imprezie. Termin za-
bawy poprzedzał dzień wyborów, mieliśmy więc 
trochę obaw, czy po uczestnicy zabawy, pójdą 
na drugi dzień do urn wyborczych. Ale po wy-
borach okazało się, że uczestnicy andrzejek nie 
zawiedli i uczestniczyli w głosowaniu. Po pod-
liczeniu naszych udanych zabaw w Ośrodku 
Wczasowym „Wiktoria”, była to już piąta, wspólna 

SOŁECTWO KOPALINO–LUBIATOWO

ZABAWA ANDRZEJKOWA

WIEŚCI Z SOECTWWIEŚCI Z SOECTW

zabawa. Najczęściej grającym u nas zespołem okazał się bardzo dobrze znany 
w naszej gminie zespół „LIMITH” z Helu (grali już po raz czwarty). Zabawę 

ciąg dalszy na następnej stronie
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rozpoczął członek Rady Sołeckiej – niezastąpiony 
w swoich wypowiedziach pan Wacław Seweryn. 
Oprócz organizatora, pana Jakuba Świątek (soł-
tysa), obecni również były również członkinie 
Rady Sołeckiej: pani Ewa Fedyniak i pani Ewa 
Żebiałowicz. Zaszczycili nas również zaproszeni 
goście, którzy przy dźwiękach muzyki bawili się 
do „białego” rana. Około północy rozegrany został 
konkurs karaoke, który poprowadzony został przez 
p. Seweryna. Wytypowani zwycięzcy otrzymali 
prezenty za odwagę i wystąpienie przed tak sze-
roką publicznością. Dziękujemy za pomoc przy 
przygotowaniu sali i dekoracjach oraz za pyszne 
ciasta. Potrawy „na gorąco” oraz kawę i herbatę 
przygotowywała panna Celina Świątek. Dzięku-
jemy za udostępnienie sali, za pomoc w przygoto-
waniu zabawy i porządkowanie już po niezwykle 
udanej zabawie andrzejkowej.

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

3 grudnia u pana Michała Daszkiewicz odbyło się, 
czwarte już spotkanie mikołajkowe. Na spotkaniu, 

jak wiadomo, najważniejsze były dzieci i tak – spośród 48 
dzieci z sołectwa przybyło 42 (wraz z rodzicami). Świad-
czy to o tym, jakim zainteresowaniem cieszą się nasze spo-
tkania. Na mikołajki przyjechali również nasi przyjaciele 
z hufca ZHP Koło, którzy przywieźli dla naszych pociech 
paczki, a dla rodziców kalendarze. My też chcieliśmy 
uhonorować naszych przyjaciół, więc pan Jacek Michałow-
ski wręczył im pamiątkową deskę, na której znajduję się 
wyrzeźbiona latarnia STILO. Po ofi cjalnym rozpoczęciu 
spotkania przez p. Wacława Seweryna oraz po rozdaniu 
upominków dla gości (władz gminy i sołectwa), rozpoczęły 
się konkursy dla dzieci. Konkursy poprowadziła radna pani 
Krystyna Dettlaff. Po około godzinie wspólnej zabawy 
pojawił się Mikołaj, którego przywieźli strażacy swoim 

wozem. Mikołaj pytany, dlaczego nie przyjechał saniami odparł, 
że wrócił niedawno z sanatorium i obawia się przeziębienia. Dzieci 
z naszego sołectwa zostały obsypane prezentami, paczki wręczone 
zostały przez Sołtysa. Następnie pan Jacek Michałowski wręczył 
naszym pociechom czekolady, po czym nasze dzieci otrzymały 
paczki od harcerzy z ZHP Koło, za co serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy panu Michałowi Daszkiewicz za udostępnienie sali, 
paniom z naszego sołectwa za upieczenie pysznych ciast oraz 
przygotowanie poczęstunku dla rodziców. Również dziękujemy 
sponsorom: pani Krystynie Milewskiej, pani Marzenie Dziobak 
za słodycze, panu Henrykowi Kaczmarkowi za wsparcie fi nansowe, 
jak również pewnemu panu, który nie wyraził zgody na opubliko-
wanie swojego nazwiska – także za wsparcie fi nansowe. Dzięku-
jemy Prezesowi OSP i strażakom za przywiezienie Mikołaja oraz 
wszystkim, którzy znaleźli czas i przyszli na spotkanie. Jeszcze raz 
wszystkim Serdecznie Dziękuję.
 

Sołtys Sołectwa Jakub Świątek

Korzystając z pośrednictwa naszej gazetki gminnej chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia 
świąteczno-noworoczne  mieszkańcom Sołectwa Kopalino-Lubiatowo.

Życzyć wszystkim wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwego Nowego 2011 roku

     Sołtys Jakub Świątek

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ZABAWA ANDRZEJKOWA
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WYSTAWA  “HUBERTUS 2010” I LEKCJE ŁOWIECKIE

Od 4 listopada można oglądać w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Choczewie trofea łowieckie oraz akcesoria 

myśliwskie. Wystawie towarzyszyły lekcje, które prowadził do-
świadczony myśliwy pan Ryszard Karpiński. Opowiadał dzieciom 
o historii i tradycjach łowieckich, uczył języka łowieckiego oraz 
obrazowo przedstawiał zagrożenia czyhające na zwierzęta żyjące 
dziko w lasach i na polach.

W lekcjach łowieckich uczestniczyli gimnazjaliści oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Choczewie wraz z opiekunami. 
Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania otrzymali upominki 
łowieckie, ufundowane przez koła łowieckie znajdujące się 
na terenie naszej gminy i terenie Nadleśnictwa Choczewo. Celem 

powyższych spotkań było wyrobienie wrażliwości na przyrodę, 
która nas otacza.

NASZA GMINA CZYTA DZIECIOM

Drugiego grudnia w czytelni Gminnej Biblioteki odbyło 
się kolejne głośne czytanie dla najmłodszych. Uczniom 

kl. III Szkoły Podstawowej w Choczewie czytała Pani Eugenia 
Grudzińska. Tematem czytania była historia św. Mikołaja. W trak-
cie warsztatów plastycznych dzieci przy pomocy opiekuna Pani 
Ewy Domarus wykonały świąteczny łańcuch dla bibliotecznej 
choinki. Pamiętajmy, że dzięki czytaniu naszym dzieciom, roz-
wijamy ich wrażliwość na piękno słowa czytanego.

AWA “HUBERTUS 2010” I LEKCJE ŁOWIECKIE powyższych spotkań było wyrobienie wrażliw

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W CHOCZEWIEPUBLICZNEJ W CHOCZEWIE

GMINNY KONKURS LITERACKI 
„PORY ROKU” 

 
 
§1. Konkurs og�asza Wójt Gminy Choczewo  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 20.03.2011 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 10.04.2011r. 
 
§10. Na laureatów czekaj� ciekawe nagrody rzeczowe.  

 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczej         

w Choczewie, ul.Kusoci�skiego5, tel. 58 6763108, e-mail biblioteka@choczewo.com.pl 
 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Drugiego grudnia o godz. 16.00 w czytelni Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Choczewie odbyły się warsztaty 

fotografi czne, które prowadził pan Piotr Kanigowski. Uczestnicy 
warsztatów już ustalili termin kolejnego spotkania (16.12.2010. 
godz.16). O następnych terminach warsztatów będzie można 
uzyskać informację w bibliotece i Wieściach Choczewskich.

ciąg dalszy na następnej stronie
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Na początku listopada odbyło się „Pasowanie na przed-
szkolaka”. Uroczystość miała charakter rodzinny, w tym 

wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice i dziadkowie. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w okresie adaptacji zapobiec 
negatywnym przeżyciom dziecka związanych z rozpoczęciem 
nowego etapu w ich rozwoju. W atmosferze radości i zabawy, 
w poczuciu bezpieczeństwa dbamy o wszechstronny rozwój 
wychowanków.

Przygotowania do imprezy trwały od początku roku, gdyż 
każdy wychowanek chciał dołączyć do grona przedszkolaków. 
Obie grupy przygotowały ciekawe przedstawienia prezentujące 
ich umiejętności i zdobyte wiadomości. W części artystycznej nie 
zabrakło tanecznych układów. Przedszkolaki zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Następnie pani Dyrektor dokonała aktu paso-
wania i obdarowała dzieci drobnymi upominkami. Nie zabrakło 
także słodkiego poczęstunku. Dzieci i rodzice wracali do domu 
w radosnych nastrojach po dniu pełnym wrażeń.

MAŁE FORMY TEATRALNE

Jednym z celów kształcenia i wychowania jest przygo-
towanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kul-

turalnym. W naszym przedszkolu realizujemy je m.in. poprzez 
kontakt ze sztuką teatralną. Przedszkolaki nie tylko wcielają się 
w postać aktorów i tworzą wyjątkowe spektakle podczas uroczy-
stości i codziennych zabaw, uwielbiają także oglądać inscenizacje 
przygotowywane przez zaprzyjaźnionych artystów z Krakowa. 
Podczas ich występów same wcielają się w postacie bohaterów, 
tworzą wraz z aktorami bajkowe historie. W minionym okresie 
dzieci miały okazję obejrzeć dwa spektakle: „Książę i Żebrak” 
oraz „Kubuś Uszatek i przyjaciele”.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

SSAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
CZAS ZABAWY

Z okazji Andrzejek 30 listopada w przedszkolu odbył 
się „Basiowy Bal Pasiastych”. Tego dnia dzieci i na-

uczycielki przyszły ubrane całe w paski, od stóp do głów. Sale 
ozdobiły pasiaste dekoracje i balony. Wraz z główną bohaterką 
uroczystości – Basią, dzieci poznały ludowe obrzędy i zwyczaje 
związane z tradycją andrzejkową. Tańce przeplatały się z kon-
kursami oraz tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi. Zabawa 
była udana, a na pamiątkę uczestnicy balu otrzymali dyplomy 
„Przyjaciół Basi.”

ciąg dalszy na następnej stronie

ŚWIĄTECZNA WYSTAWA

Od 22 grudnia 2010r. zapra-
szamy do Gminnej Biblio-

teki na wystawę  szopek, stroików, 
kartek świątecznych i ozdób choin-
kowych.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIEŒCI Z BIBLIOTEKI... Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Choczewie

 Zapraszamy dzieci do czytelni  w godzinach od 10.00 do12.00 na:
Bajkowe spotkania fi lmowe- 
Czytanie literatury dziecięcej, gry i zabawy stolikowe- 
“Podróż w krainę baśni” – zajęcia literacko-plastyczne- 
“Zimowe szaleństwo” – konkurs plastyczny- 
“Papierowe Zoo” –  sztuka składania  papieru- 
Zajęcia komputerowe- 
“Bajki naszych sąsiadów” – głośne  czytanie bajek i legend- 
“Jaka to bajka, jaka to legenda ?” - konkurs literacki              - 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Z okazji Dnia Pluszowego Misia nasze przedszkolaki 
z wielką radością przyszły do przedszkola ze swoim 

misiem. Tego dnia zaroiło się od pluszowych misiów!!! Dzień roz-
począł się „Barwną Paradą Misiów”, przedszkolaki prezentowały 
swoich pluszowych ulubieńców, śpiewały „misiowe” piosenki, 
recytowały wiersze i rozwiązywały zagadki. Wspólnie z misiami 
bawiły się w rytm znanych piosenek „Stary niedźwiedź”, „Mały 

Tydzień później do przedszkola zawitał wyjątkowy gość – św. 
Mikołaj. Miał on trudne zadanie, gdyż musiał pokonać śnieżne 
zaspy, ale na szczęście dotarł do dzieci na czas. Jego trud przed-

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

kazji Dnia Pluszowego Misia nasze przedszkolaki
wielką radością przyszły do przedszkola ze swoim
go dnia zaroiło się od pluszowych misiów!!! Dzień roz-
„Barwną Paradą Misiów”, przedszkolaki prezentowały
uszowych ulubieńców śpiewały misiowe” piosenki

NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE

dowolną techniką malarską na temat „Jesienny bal owoców i wa-
rzyw”. Nasi artyści wykonali piękne prace wyróżniające się wielką 
pomysłowością, które zachwycały wszystkich odwiedzających 
naszą wystawę. Brawo! Uwieńczeniem tematyki jesiennej była 
uroczystość dla rodziców pt. „Witaminki, witaminki” na pożegna-
nie jesieni. Maluszki przebrane za warzywa i owoce przygotowały 
inscenizację pt. „Jesienny bal”, a starszacy teatrzyk na patyku 
na podstawie wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy. Były tańce, 
wiersze i piosenki o owocach i warzywach. Na wszystkich cze-
kały surówki jarzynowe, sałatki i szaszłyki owocowe oraz soki. 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SAMORZ¥DOWE PRZEDSZKOLE...

szkolaki nagrodziły wierszami i piosenkami, nie zabrakło także 
życzeń z okazji imienin Mikołaja. Św. Mikołaj obdarował każde 
dziecko podarunkiem, bawił się i tańczył razem z nimi, a następnie 
udał się w dalszą podróż. 

Miś”. Najmniejszego misia przyniosła p. Halinka od maluchów 
a największego Krzysiu z grupy starszaków. Obchody tego 
święta zostały zakończone wystawą prac plastycznych pt. „Mój 
wspaniały Miś”.

WITAMINKI – WITAMINKI, ŻEGNAMY JESIEŃ

Poprzez wiele ciekawych zajęć dzieci poznały właściwości 
warzyw i owoców. Celem naszym było uświadomienie 

konieczności spożywania warzyw i owoców, które są źródłem 
witamin i podnoszą odporność organizmu na choroby. Z tej okazji 
zachęciliśmy rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi: „Mamo, 
Tato maluj razem ze mną” – do wykonania prac plastycznych 
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Z MIKOŁAJEM W KINIE

Prezentem mikołajkowym od rodziców dla dzieci była 
wycieczka do Multikina w Gdyni na fi lm Disney’a pt. 

„Zaplątani” – fi lm pełen przygód, humoru i włosów … całej 
burzy włosów. Film wszystkim się bardzo podobał, oczywiście 
spotkaliśmy w kinie Mikołaja ze swoim pomocnikiem, którzy ob-
darowali nas cukierkami. W mikołajki też zagościł do przedszkola 
Mikołaj, pamiętał o wszystkich dzieciach i wręczył im Kuferek 
Słodyczy, a ileż to obietnic złożyły mu dzieci, ale zatrzymam 
to w tajemnicy…

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ …

Boże Narodzenie to najbardziej oczekiwane święta przez 
nas wszystkich. W przedszkolu tworzymy sytuacje sprzy-

jające czynnemu uczestnictwu w tradycji. Ogłosiliśmy konkurs dla 
dzieci i rodziców na temat „Ozdoba choinkowa”. Naszym celem 
jest kształtowanie relacji rodzic – dziecko, jak również łączenie 
tradycji z nowoczesnością i przenoszenie jej z pokolenia na po-
kolenie. Inwencja twórcza i pomysłowość ozdób nas zaskoczyła 
i ucieszyła: były piękne bombki, łańcuchy, aniołki, szyszki, sowy, 
prezenty, gwiazdki. Wszystkie ozdoby przystroiły drzewko – cho-
inkę, prezent dla przedszkolaków od rodziców Stasia. Przygoto-
wujemy prace na konkurs bożonarodzeniowy, organizowany przez 
gminną bibliotekę. Będziemy piekli ciasteczka na przedszkolną 
uroczystość wigilijną, uczymy się śpiewać kolędy. Już po raz 
trzeci przekażemy z okazji świąt zebrane dary dla schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. Choinka, moc dekoracji i padający śnieg 
mogą świadczyć, że święta tuż, tuż … Przedszkolakom życzę moc 
prezentów a wszystkim zdrowych, wesołych Świąt!

 H. Chmiel

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE...

Było miło i zdrowo. Takie uroczystości integrują przedszkolną 
społeczność.
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Z ŻYCIA HARCERSKIEJ Z ŻYCIA HARCERSKIEJ 
BRACI BRACI 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Na przełomie lipca i sierpnia 2010r. 
nasza drużyna wzięła udział 

w obozie żeglarskim w Wińcu k. Miłom-
łyna. Spaliśmy w lesie, nad jeziorem, 
w namiotach wojskowych, budowaliśmy 
szałasy, graliśmy w podchody i spędza-

„ROZWIJAJĄCA SIĘ”  DRUŻYNA 

Od września 2010r. drużyna nasza liczy już dwa zastępy: 
jeden starszoharcerski, a drugi harcerski. Do zastę-

pu starszoharcerskiego należą: Agata Knapińska, Julia Blok, Iga 
Witkowska, Arletta Poćwiardowska, Szymon Borowski, Paweł 
Woźniak, Artur Grabiński i Szymon Wejer, natomiast do zastępu 
harcerskiego należą: Zuzia Szulc, Daria Spychalska, Agnieszka 
Budnik, Ada Knapińska, Sara Grabińska, Robert Detlaff, Bar-
tek Paździo, Wacek Lipiec, Karol Woźniak, Błażej Woźniak 
i Mateusz Kesler. Jest nas razem 19 harcerzy, program jednak 
realizujemy w osobnych zastępach. Praca harcerzy młodszych 
opiera się głównie na grze, a harcerzy starszych na projektach. 
Czeka nas sporo pracy, ale jako harcerze jesteśmy na to przygo-
towani. Przed nami kolejne projekty i nowe wyzwania. Niedługo 
Wigilia Drużyny, później bal karnawałowy. W ferie jedziemy 
na zimowisko w nasze polskie góry, gdzie będziemy jeździć 

liśmy mnóstwo czasu na żaglówkach. 
Odbyliśmy trzydniowy rejs po jeziorach, 
śpiąc na łódkach i w leśnych krzakach pod 
kocem. Obóz nosił nazwę „Czas amaran-
towej strzały”. Bawiliśmy się na nim w In-
dian i uczyliśmy żeglować. Niektórzy z nas 
(12-latki) systematycznie uczestniczyli 
w zajęciach teoretycznych i praktycznych, 

a potem odbył się egzamin na stopień 
żeglarza jachtowego. Nie wszyscy jednak 
zaliczyli testy z każdego działu (było zbyt 
mało czasu), więc kolejne egzaminy odbę-
dą się wiosną. Mamy nadzieję, że otwarcie 
sezonu żeglarskiego 2011 powiązane bę-
dzie z uroczystym wręczeniem patentów 
żeglarskich. Na obóz pojechaliśmy dzięki 
pomocy wielu osób, którym bardzo, bar-
dzo dziękujemy. Wspaniale jest żeglować 
i dlatego już oszczędzamy na wędrowny 
obóz żeglarski w wakacje 2011 roku.

Harcerze z 10 WLDH „Wilki”

na nartach oraz w tym roku poznamy snowboard (tylko dla chętnych). Następnie Dzień Myśli Braterskiej, w marcu będziemy uczest-
niczyć w Chorągwianych Mistrzostwach Pływackich, w kwietniu czas na zawody z ratownictwa, w maju Apel Gdańskiej Chorągwi 
ZHP, a w sierpniu w Zlot Chorągwi z okazji 100– lecia Harcerstwa w Polsce. Dla wszystkich naszych pływaków odbędzie się kurs 
nurkowy, a dla nieco starszych inne atrakcje (kurs pilotażu balona). Takie są nasze plany na najbliższy rok, nie wiemy jednak, czy 
uda się je w pełni zrealizować. 

10 WLDH „Wilki”

SPARTAKIADA 2010

W dniach 24–26.09.2010r. odbyła się w Pucku Spartakiada Sportów 
Wodnych, na której byli harcerze z 10 WLDH „Wilki” oraz zuchy z 10 

WLGZ „Mali Korsarze”. Zadania na spartakiadzie związane były z żeglarstwem 
oraz umiejętnościami dawania sobie rady w terenie. Bieg patrolowy zawierał 
elementy survivalu, które zuchom bardzo przypadły do gustu. Ciekawe były też 
„wyprawy” żaglówkami po Zatoce Puckiej, podczas których mogliśmy poznać 
budowę jachtu, węzełki, etykietę żeglarską. Harcerze w tym roku „obstawiali” 

ciąg dalszy na następnej stronie
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pion zuchowy spartakiady jako młoda kadra. 
Byli odpowiedzialni za punkty biegu patrolo-
wego oraz za wieczorny kominek. Dziękuje-
my im za tę pracę, bo było ponad 70 zuchów 
z całej Chorągwi Gdańskiej ZHP, a harcerzy 
zaledwie siedmiu do pomocy.

 KURS PODSTAW PIERWSZEJ 
POMOCY

W dniu 16.10.2010r. w Sopo-
cie uczestniczyliśmy w Kursie 

zorganizowanym przez Harcerską Szkołę 
Ratownictwa Głównej Kwatery ZHP. Celem 
kursu było zdobycie wiedzy i umiejętności 
praktycznego wykonywania podstawo-
wych zabiegów ratujących życie. Wszyscy 
uczestnicy kursu z naszej drużyny – Iga 
Witkowska, Agata Knapińska, Julia Blok, 
Arletta Poćwiardowska, Paweł Woźniak 

RATUJEMY DUCHY MARYNARZY
10 WODNO – LĄDOWA GROMADA 

ZUCHOWA „MALI KORSARZE” 
POZNAJE ŻEGLARSKIE OBRZĘDY 

W dniach 29–30.10.2010r. 
w pensjonacie „Detlafówka” 

w Dębkach odbył się biwak dla całego 
namiestnictwa zuchowego naszego huf-
ca. Podczas biegu patrolowego na pla-
ży wykonywaliśmy zadania związane 
ze znajomością technik żeglarskich. 
Wspaniałe i pełne poświęcenia wykonanie 
zadań miało pomóc duchom uwięzionych 

i Artur Grabiński – ukończyli go 
z wyróżnieniem!!! W kwietniu 2011r. 
odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Ratowników ZHP i bardzo chcemy 

wziąć w nich udział. Nie wiemy jednak, czy 
damy radę do tej pory jeszcze bardziej po-
szerzyć swoje umiejętności w tej dziedzinie. 
Każdy specjalistyczny kurs jest dla harcerzy, 
którzy ukończyli 12 rok życia.

Czuwaj! 10 WLDH „WILKI” 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SPARTAKIADA 2010
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ZBIÓRKA NA KRĘGLACH 
10 WLGZ „MALI KORSARZE”

CEGIEŁKI NA REMONT 
S/Y „ZAWISZA CZARNY”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli naszą akcję sprze-

daży cegiełek na remont „Zawiszy Czar-
nego”. Wspólnie z Państwem ze sprzedaży 
cegiełek uzbieraliśmy kwotę 470,00 zł. 
Przekazaliśmy te pieniądze do Kwatery 
Głównej ZHP w Warszawie. Wraz z nami 
zbierali również pieniądze zuchy, harcerze, 
drużynowi i seniorzy w całej Polsce. Bar-
dzo cieszymy się z tak wielkiej kwoty, ze-
branej przez naszą drużynę. Dziękujemy.

Harcerze z 10 WLDH „Wilki”

AKCJA  „CHOINKA” 

W dniu 13 grudnia 2010r. odwiedziliśmy Nadleśnictwo w Choczewie, aby 
„ubrać” choinkę. Chcieliśmy w ten sposób okazać naszą wdzięczność dla Pra-

cowników Nadleśnictwa za całoroczną współpracę. Na jednej z wcześniejszych zbiórek 
podjęliśmy decyzję, że wzorem lat ubiegłych podarujemy z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia zaprzyjaźnionym instytucjom jodły, a niektóre z nich przystroimy własnoręcznie 
wykonanymi ozdobami. Myślimy, że choinkę wystroiliśmy ładnie i dzięki niej będzie 
wszystkim Pracownikom milej. Pani Ewa Rogaczewska – Pani Nadleśniczy, przygoto-
wała dla nas prawdziwą niespodziankę – KOSZ PEŁEN SŁODYCZY. Otrzymaliśmy 
także od p. Ewy Borowskiej kalendarze do harcówki, linijki, długopisy i ołówki. Bardzo, 
bardzo DZIĘKUJEMY i obiecujemy, że w przyszłym roku też przybędziemy „ubrać” jo-
dłę. Drugą choinkę podarowaliśmy do Zwartowa, stoi w Ośrodku „Relaks”.

 Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

na morzu marynarzy. Mamy nadzieję, 
że im pomogliśmy!!! Późnym wieczorem 
piekliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy piosenki 
przy blasku ogniska. Wszyscy zdobyliśmy 
sprawność „Marynarz”. Było rewelacyj-
nie. Na biwaku byli z nami harcerze z 10 
WLDH „Wilki”, którzy pomagali nam 
w poznaniu Alfabetu Morse’a oraz nada-
waniu go w nocy za pomocą sygnałów 
świetlnych. Serdeczne podziękowania dla 
p. Joanny Detlaf z Dębek za gościnność 
i ciekawą lekcję historii.

 Czuj ! Zuchy z 10 WLGZ „Mali Korsarze”

22 listopada 2010r. (w poniedziałek), dzięki pomocy 
naszych rodziców, udaliśmy się całą gromadą na krę-

gielnię w Gniewinie. Tam rozegraliśmy prawdziwy turniej. 
Najlepszą zawodniczką okazała się Zuzia Hajkowicz, a najlep-
szym zawodnikiem Igor Gawryszewski. Wszyscy bawiliśmy się 
wspaniale i mamy nadzieję już niedługo ten wyjazd powtórzyć. 
Chcielibyśmy jednak, aby na taki turniej pojechali z nami też nasi 
rodzice. Ciekawe, kto wówczas wygrałby te zawody?

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizo-
waniu wyjazdu: pani Agnieszce Krzysztofi ak, pani Magdzie 
Milewicz oraz panu Darkowi Kesler.

Czuj ! Zuchy z 10 WLGZ Mali Korsarze

„DAR SERCA 
DLA CIAPKOWA”

Zuchy z 10 WLGZ „Mali 
Korsarze” oraz Harcerze 

z 10 WLDH „WILKI” podjęli de-
cyzję o pomocy przedświątecznej 
dla bezdomnych psów z „Przytuli-
ska Dąbrówka”. Zwierzęta bardzo 
potrzebują jedzenia (suchej karmy, 
jedzenia w puszkach) oraz koców, 
aby przetrwać ciężką zimę. Rzeczy 
te można przekazać w szkole pod-

Z ŻYCZENIAMI …

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
dla wszystkich sympatyków naszej gromady i dru-

żyny, dla naszych Przyjaciół składamy najserdeczniejsze 
życzenia: radości każdego dnia, wewnętrznego spokoju, 
ciepła domowego ogniska, uśmiechu na twarzy i zdrowia.

Z okazji Nowego 2011 Roku życzymy spełnienia 
marzeń tych dużych i tych malutkich, wielu wspaniałych 
przygód i kreatywności w działaniu. Ponadto gorąco dzię-
kujemy wszystkim za pomoc w realizacji naszych marzeń 
na zuchowo-harcerskim szlaku. Dziękujemy za to, że zawsze 
możemy liczyć na Państwa zaangażowanie!!!

Zuchy i harcerze: „Mali Korsarze” i „Wilki” oraz drużynowi: 
Dorota i Radek Grabińscy, www.hufiecpuck.pl ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
RATUJEMY DUCHY...
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Z ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁY
PRÓBNE SPRAWDZIANY  I EGZAMINY

W dniach 16-19.11br., w Zespole Szkół w Choczewie przeprowadzono próbne 
sprawdziany i egzaminy dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i klas III 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA DLA UCZNIÓW 
GIMNAZJUM

Dnia 25.11.2010r. w Zespole Szkół w Choczewie 
odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów 

gimnazjum. W czasie zabawy można było skorzystać z ka-
wiarenki przygotowanej przez rodziców uczniów kl. I a i Ib, 
w której uczniowie mogli kupić zimne napoje, zjeść tosty, 

gimnazjum. Szóstoklasiści musieli rozwią-
zać specjalny test, natomiast gimnazjali-
ści otrzymali 3 zestawy egzaminacyjne 
z przedmiotów humanistycznych, matema-
tyczno – przyrodniczych i języka obcego. 
Wszystkie wyniki zostały przeanalizowane 
przez nauczycieli przedmiotowców.

Wyciągnięte wnioski są wskazówkami 
do dalszej pracy nauczycieli i uczniów. 
Następny sprawdzian i egzamin próbny 
przewidziany jest na luty 2011.

pączki i inne smakołyki Był to dla nas wszystkich bar-
dzo mile spędzony czas! Już nie możemy się doczekać 
kolejnej takiej zabawy! Wszystkim bardzo dziękujemy 
za pomoc w zorganizowaniu dyskoteki, szczególnie rodzi-
com: p. V. Gabryjelskiej, p. G. Łasińskiej, p. S. Oleszek, 
p. M. Wyszeckiej, oraz p. B. Popielarz. 

Za zarobione pieniądze zostaną zakupione lustra 
do toalet chłopców.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
DAR SERCA DLA...

czas długiej przerwy w harcówce. Dodatkowo harcerze zbierają każdy grosik do puszki, 
aby jak najwięcej uczniów miało swój udział w zakupie bud dla tych biednych psiaków. 
Zainteresowanym podajemy adres strony www.schronisko-dabrowka.pl. 

Prosimy wszystkich o pomoc !!! 
Harcerze i zuchy
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 
W SP CHOCZEWO

Dnia 24 listopada 2010 r. odbyła się, zorganizowana przez Sa-
morząd Uczniowski SP Choczewo, dyskoteka andrzejkowa. 

Zabawa rozpoczęła się o godz. 16.00. Uczniowie od samego początku 
świetnie bawili się w rytmie różnych przebojów. Muzyka przypadła 
do gustu wszystkim uczestnikom. Uczniowie nie odczuli nawet braku 
wróżb, najważniejszy był dla nich taniec. Podczas dyskoteki wszyscy 
chętnie korzystali z przygotowanego przez SKO sklepiku. Największym 
powodzeniem cieszyły się tosty, pączki, słodycze oraz napoje. Nad 

WYCIECZKA KLAS „0” DO GDYNI

W dniu 25.11.2010 r. uczniowie 
klas 0a, 0b i IIa Szkoły Pod-

stawowej w Choczewie, pod opieką pani 
Renaty Banaś, Wiesławy Okoń i przed-
stawicieli rodziców udali się na wyciecz-
kę do Gdyni. Wycieczkę rozpoczęliśmy 
od spaceru gdyńskim nabrzeżem porto-
wym. Dzieci miały możliwość podziwiania 
z bliska cumujące tam okręty muzealne 
– żaglowiec „Dar Pomorza” i niszczyciel 
ORP „Błyskawica”. Największą atrakcją 
wyjazdu był jednak pobyt w Multikinie 
na filmie „Zakochany wilczek”. To hi-
storia o dwóch młodych wilczkach, które
zostają porwane przez strażników re-
zerwatu. Ucieczka przed rozjuszonym
niedźwiedziem i kłującymi jeżozwierzami, 
podróże autostopem, zatrzymywanie cięża-
rówek, skoki nad przepaścią i do tego gęś 
grająca w golfa ze swym kaczym przyja-
cielem! To recepta na przygodę, która aż 
nadto wystarczy dwóm młodym wilcz-
kom! Muszą nauczyć się przezwyciężyć
dzielące je różnice charakteru. Mają 

sklepikiem sprawowały opiekę: 
p. Violetta Gabryelska, p. Alicja 
Pipka i p. Monika Osak. Dysko-
teka zakończyła się około godziny 
19.00. Uczniowie nieco zmęczeni, 
lecz bardzo zadowoleni powrócili 
do swoich domów. Dziękujemy 
nauczycielom, którzy sprawowali 
opiekę nad dziećmi na dyskotece.

Samorząd Uczniowski Alicja Tulikowska 

przed sobą setki kilometrów, dziesiątki przygód i rodzące się nieśmiało uczu-
cie. Dla większości dzieci była to pierwsza wizyta w kinie, a duża sala, wielki ekran 
i możliwość oglądania filmu w technice trójwymiarowej wywarły na dzieciach 
niesamowite wrażenie. Był też, jak to w kinie popcorn, cola i.... dużo śmiechu.
Do domu wszyscy wrócili zadowoleni z mile spędzonego czasu. Obecnym 
na wycieczce rodzicom serdecznie dziękujemy za pomoc w opiece nad naszymi
milusińskimi. Wiesława Okoń

GÓRA GROSZA

Na przełomie listopada i grudnia 
w Zespole Szkół w Choczewie 

odbyła się zbiórka pieniędzy – Góra Gro-
sza. Celem tej akcji jest zebranie funduszy
na programy pomocy osieroconym dzie-
ciom. Jak co roku uczniowie naszej szkoły 
nie zawiedli. Wspólnie pokazaliśmy, że nie 
jesteśmy obojętni na los innych. Zebra-
liśmy pokaźną sumę (340,19zł). Bardzo 
dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
i pomoc w przeprowadzeniu akcji!
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TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ…

Dzieci zwykle nie zdają sobie spra-
wy, że ta przyjemna forma zajęć 

jaką jest wycieczka jest również nauką 
i to nawet bardziej wartościową niż zajęcia 
w szkolnych murach, że na wycieczce uczą 
się, zdobywają wiadomości i umiejętności. 
Poprzez wycieczkę zaznajamiany dzieci 
z najbliższym środowiskiem, a zwiedza-
nie, doświadczenie „na żywo” pogłębia 
i poszerza wiadomości o pracy ludzi róż-
nych zawodów.

W listopadzie 2010r. klasa 0 b wraz 
z wychowawcą p. Renatą Banaś wybrała 
się na wycieczkę do pracowni krawieckiej 
„Maja” w Choczewie. Pozwoliło to dzie-
ciom przyjrzeć się pracy pani krawcowej, 
obejrzeć wyposażenie techniczne, zapo-
znać się z zagadnieniami bezpieczeństwa 

PRÓBNA EWAKUACJA

26 listopada br. w Zespole Szkół w Choczewie miała miejsce próbna ewaku-
acja szkoły. Jej głównym celem było przećwiczenie zachowań uczniów 

i pracowników w razie zagrożenia. Młodzież szkolna wcześniej na apelach została po-
instruowana o sposobach powiadamiania o istniejącym zagrożeniu oraz o postępowaniu 
w razie zaistnienia niebezpieczeństwa. Próbna ewakuacja szkoły przebiegła zgodnie 
z procedurami.

POMAGAM! „ZACZAROWANA CHOINKA”

W  listopadzie 2010 roku chętni uczniowie klasy 0b Oddziału Przed-
szkolnego w Zespole Szkół w Choczewie wzięli udział w towarzy-

szącym Jarmarkowi 15. Konkursie Plastycznym pt. „Zaczarowana choinka”. 
Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych: klasy 0-III, 
klasy IV –VI, gimnazja, licea oraz warsztaty terapii zajęciowej. Jury przyznaje 
nagrody GRAND PRIX w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy. Miały 
to być prace przestrzenne i kompozycje dowolne, z wykorzystaniem różnych 
materiałów: masa solna, gips, drewno, papier, słoma, tkanina, wiklina, wosk, 
metaloplastyka, szkło, itp. Dzieciaczki, pełne pomysłów i wyobraźni, poradziły 
sobie wspaniale. Piękne choinki wynagrodziły ich trud.

Wszystkie nadesłane prace przekazane zostaną Hospicjum. Otrzymane za nie 
datki przeznaczone będą w całości na rzecz Hospicjum im. Ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

Banaś Renata

ciąg dalszy na następnej stronie
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KONCERT CHOPINOWSKI W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCZEWIE

Dnia 2.12.2010r. w szkole w Choczewie odbył się Loncert Chopinowski. O godzinie 815 mogli go obejrzeć uczniowie gimnazjum, 
a 910 uczniowie klas 4–6 szkoły podstawowej. Zaprezentowali go nam dwaj panowie z Agencji Artystycznej „VIOL-ART” 

z okazji 200 urodzin Fryderyka Chopina oraz Roku Chopinowskiego. Pan Leszek Bolibok zaprezentował nam historię życia oraz 
utworów Chopina, co było przeplecione jego cudownymi kompozycjami w wykonaniu pana Michała Kalety. Mogliśmy usłyszeć m.
in. bardzo znaną pieśń operową pt. „Życzenie”, utwór napisany na pamiątkę Powstania Listopadowego pt. „Etiuda Rewolucyjna” oraz 
najładniejszy, moim zdaniem, utwór tego występu pt. „Polonez A-dur”. Koncert podobał się uczniom, ponieważ dzięki tak ciekawemu 
przedstawieniu historii mogliśmy emocjonalnie przybliżyć się do postaci Fryderyka Chopina oraz wysłuchać wiele pięknych utworów. 
Była to jedna z najlepszych „lekcji” historii muzyki jaką kiedykolwiek mieliśmy w naszej szkole.

Agata Bianga

ZIMOWI GOŚCIE

6 grudnia 2010r naszą szkołę odwie-
dzili Mikołaj, Renifer oraz Elfy 

z Laponii. Taką miłą niespodziankę przy-
gotowało kółko europejskie z gimnazjum. 
Wszyscy grzeczni i niegrzeczni uczniowie 
zostali obdarowani słodyczami, a następ-
nie przy dźwiękach świątecznej muzyki 
„wyjątkowi goście” zabawiali wszystkich 
uczniów. Mamy nadzieję, że stanie się 
to tradycją naszej szkoły. Dziękujemy 
sponsorom: dyrekcji, samorządowi gim-
nazjum i państwu M. E. Langa.

i higieny pracy w pracowni. Wyciecz-
ka do zakładu krawieckiego to okazja 
do obserwacji przyborów krawieckich, 
materiałów, wykrojów, zapoznanie się 
z fachowym słownictwem, obserwacja 
maszyny do szycia oraz innych urządzeń. 
Celem naszego spotkania było również 
wyrabianie szacunku do pracy ludzi róż-
nych zawodów.

Wycieczka rozpoczęła się prezentacją 
wyszywania różnych kolorowych wzorów 
na materiale specjalną maszyną elektrycz-
ną. Pani Agnieszka pokazała nam pracę 
maszyn wykonujących różne czynności. 
Obejrzeliśmy sukienki, płaszcze i inną 

odzież uszytą przez p. Agnieszkę. Przed-
stawiła, co zakład ma w ofercie, np. szycie 
miarowe, skracanie odzieży, obszywanie 
fi ran, wszywanie zamków, dopasowywa-
nie odzieży, różne przeróbki krawieckie, 
cerownie, itd. Na pewno p. Agnieszka nie 
narzeka na brak pracy. Dzieci zadawały 
pani krawcowej wiele pytań i dzieliły się 
swoimi spostrzeżeniami nt. pracy kraw-
cowej. Na sam koniec spotkania dzieci 
przedstawiły przygotowane wiersze i pio-
senkę o pracy krawieckiej i podarowały 
upominek – kolorowy naszyjnik wykonany 
z guzików i koralików.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie 
oraz możliwość poszerzenia wiadomości 
dzieci nt. pracy krawcowej. Życzymy wie-
lu zadowolonych z Pani usług klientów.

Renata Banaś

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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CHÓR SZKOLNY UCZESTNI-
CZYŁ W SPOTKANIACH 

WIGILIJNYCH

Z okazji zbliżających się 
Świat Bożego Narodzenia 

Choczewskiego Stowarzyszenia 
Turystycznego oraz Koło Emerytów 
z Choczewa zorganizowały wigilie 
dla swoich członków. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 8 grudnia 
w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „Jędruś” w Słajszewie, zaś 
drugie 9 grudnia w Restauracji 
„Pod Kasztanem” w Choczewie. 
Na oba wigilijne spotkania zapro-
szono chór szkolny Zespołu Szkół 
w Choczewie, który swoim śpie-
wem miał wprowadzić zebranych 
w atmosferę zbliżających się świąt 

Z WIZYTĄ W FILHARMONII 
GDAŃSKIEJ

Ważną rolę w życiu każdego 
człowieka odgrywa kontakt 

z muzyką. Od najmłodszych lat należy 
przygotowywać dzieci do świadomego 
odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. Ostatnią rzeczą 
jest również umiejętność odpowiedniego 
zachowania w miejscach publicznych 
związanych z kulturą i sztuką. Okazją 
do kontaktu z muzyką klasyczną w wyko-
naniu profesjonalistów miały dzieci z klasy 
II b i II c Szkoły Podstawowej.

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD 
MIKOŁAJÓW W SZYMBARKU

6 grudnia po raz siódmy w Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu 

w Szymbarku odbył się Ogólnopolski 
Zjazd Mikołajów. Dzięki sponsorowi 
– KBS O/Choczewo, tym razem mogli 
w nim uczestniczyć najlepsi uczniowie 

z klas I-III ze szkoły podstawowej. Dzieci stanęły z tysiącami innych czerwonych czape-
czek do wspólnego zdjęcia. Następnie mogły się spotkać z Mikołajami – motocyklistami, 
z którymi rozmawiały na temat bezpieczeństwa na drodze. Złożyły również, przyniesione 
przez siebie, książeczki i słodycze do mikołajkowego skarbca z przeznaczeniem dla dzieci 
na dalekim Wschodzie i z domów dziecka. Organizatorzy przygotowali mnóstwo kon-
kursów i atrakcji. Muzyczną oprawę stanowił koncert Danuty Błażejczyk ze Śnieżynką 
Karoliną oraz występ Justyny Majkowskiej. Na koniec wszyscy uczestnicy wyjazdu 
dostali paczki mikołajkowe ufundowane przez KBS O/ Choczewo. 

 Uczestnicy zjazdu

7 grudnia 2010r. wraz z nauczycielami: p. I. Urbowską i p. D. Wątroba oraz opie-
kunami: p. G. Łasińską i J. Kozłowską, udały się do Gdańska do Filharmonii Bałtyckiej 
na koncert edukacyjny pt. „Power z miechów – klawisze, miechy, guziki i wielka potęga 
brzmienia”. Bohaterami spotkania byli muzycy grający na akordeonach, organach, du-
dach. Dzieci miały możliwość zapoznania się z tymi instrumentami oraz posłuchanie ich 
pięknego brzmienia, a także rozróżnienie ich. Duże zainteresowanie wzbudziły dudy: 
górskie i szkockie oraz grający na nich Szkot w narodowym stroju szkockim – p. Lindsay 
Davidson. Cały koncert w interesujący sposób z dużą dozą humoru prowadziła p. Barbara 
Żurowska – Sutt. Potrafi ła zainteresować wszystkie dzieci od przedszkolaków do dzieci 
ze starszych klas SP. Wszystkie dzieci z naszej szkoły z uwagą wysłuchały koncertu 
i lekcji dotyczącej instrumentów. Szkoda tylko, że ze względu na znaczną odległość 
od Gdańska, nie możemy uczestniczyć w koncertach edukacyjnych systematycznie.

Uczniowie kl. II SP

ciąg dalszy na następnej stronie
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„MAGIA JEST W SERCU ZAKLĘTA - 
PODARUJ JĄ BLISKIM NA ŚWIĘTA”.

„Świąteczny czas sprzyja przemyśleniom 
i refl eksjom. To właśnie wtedy uświadamiamy 
sobie, jak cudowne są chwile spędzone z bli-
skimi, jak ważny jest świąteczny stół, który nas 
jednoczy. W blasku choinki, otoczeni magiczną 
aurą złóżmy sobie nawzajem życzenia i to te 
najpiękniejsze”.

klasa 0b wraz z wychowawcą p. Renatą Banaś

W sklepie „Melan” zaprezento-
wana została wystawa choinek, 

prac przestrzennych wykonanych przez 
uczniów klasy 0b Oddziału Przedszkolne-
go Zespołu Szkół w Choczewie z pomocą 
rodziców. Choinki było można zoba-
czyć do poniedziałku (20.12.2010r.), 
a 21.12.2010r. podczas wigilii klasowej zo-
stały wystawione na sprzedaż w sali 0b. 
Zebrane ze sprzedaży pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup zabawek dla uczniów 
kl. 0 b.

MISTRZOSTWA POWIATU WEJHEROWSKIEGO 
W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

W dniu 16 listopada na hali sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimna-
zjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców..
Zawody te były eliminacją do Półfi nałów Wojewódzkiej 
Gimnazjady, które miały miejsce 25 listopada w Nowej 
Wsi Lęborskiej. W rywalizacji wzięło udział ponad 30 za-
wodników z całego Powiatu Wejherowskiego. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna Gimnazjum z Choczewa. Poziom 
rywalizacji był bardzo wysoki i pozwalał mieć nadzieję 
na dobry wynik tego zespołu w półfi nale. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały nagrodzone statuetkami, me-
dalami i dyplomami. Organizatorami zawodów byli: Po-
wiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rumi.

Wyniki uzyskane w dniu zawodów:
1. Gimnazjum w Choczewie – Dawid Drzeżdżon, Tomasz 
Figuła, opiekun drużyny - Henryk Rynko
2. Gimnazjum w Szemudzie
3. Gimnazjum nr 1 w Redzie

oraz umilić spotkanie. Dziewczęta pod 
kierunkiem pani Katarzyny Sychowskiej, 
pana Mateusza Radziejewskiego i zaprzy-
jaźnionego ze szkołą muzyka pana Wojtka 
Kamińskiego, zaśpiewały kilka piosenek 
o świętach, kolędy i pastorałki. Występ 
uczniów za każdym razem został nagro-
dzony gromkimi brawami, a w podzię-
kowaniu za śpiew chórzystki otrzymały 
kosze słodyczy.

Katarzyna Sychowska

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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ZAWODNICY UKS „GOL”  CHOCZEWO  WALCZYLI 
O TYTUŁ INDYWIDUALNEGO MISTRZA POWIATU 

WEJHEROWSKIEGO

W sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejhe-
rowie 28 listopada odbyły się otwarte Indywidualne 

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym. 
W zawodach wystartowało 66 zawodników i zawodniczek 

V ANDRZEJKOWY 
TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

29 listopada 2010rr w Zespole 
Szkół w Choczewie odbył się V 

Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziew-
cząt Gimnazjum. Przyjechały do nas trzy 
drużyny: z Cewic, Potęgowa oraz z Bol-
szewa. Zawody, zgodnie z regulaminem, 
sędziowali p. Wojciech Paździo i p. Henryk 
Rynko. Po zaciętej walce I miejsce zdobyły 
dziewczęta z Cewic, II miejsce dziewczęta 
z Bolszewa, III miejsce dziewczęta z Po-
tęgowa, IV miejsce dziewczęta z Chocze-
wa. Wszystkim drużynom pamiątkowe 
puchary, dyplomy oraz maskotki wręczył 
dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie 
p. Andrzej Soboń, życząc dalszych sukce-
sów sportowych. Po turnieju zawodnicy 
spotkali się na wspólnym obiedzie w sto-
łówce szkolnej.

4. Gimnazjum w Luzinie
5. Gimnazjum w Strzepczu
6. Gimnazjum w Strzebielinie
7. Gimnazjum nr 1 w Rumi
8. Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
9. Samorządowe Gimnazjum w Bolsze-
wie

Grupa C
Zespoły 1 2 3 Punkty Sety Miejsce
1. Gim. Strzepcz x 3:0 0:3 2 3 -3 II
2. Gim. nr 1 Rumia 0:3 x 0:3 2 0 - 6 III
3. Gim. Choczewo 3:0 3:0 x 0 6 - 0 I

II Runda
Gim. nr 1 Reda - Gim. Strzebielino 3:1
Gim. Szemud - Gim. Strzepcz 3:1
Gim. Choczewo - Gim. Luzino 3:0

Finał
Gim. Choczewo - Gim. Szemud 3:1
Gim. Szemud - Gim. nr 1 Reda 3:0
Gim. nr 1 Reda - Gim. Choczewo 0:3

z Rumi, Redy, Gdyni, Słupska, Lęborka, Smażyna, Choczewa, Nowej 
Wsi Lęborskiej i Wejherowa. W kategorii kobiet Julia Pette (UKS 
Choczewo) zajęła II miejsce, w fi nale przegrywając z utytułowaną 
zawodniczką z Rumi Alicją Eiger. W kategorii chłopców rocznik 1995 
i młodsi tytuł mistrzowski zdobył Szymon Joachimiak, który w fi nale 
pokonał swojego młodszego brata Tomasza. W kategorii dziewcząt 
rocznik 1995 i młodsze tytuł mistrzowski zdobyła Julia Pette, a drugie 
miejsce zajęła Agata Rynko.

 Henryk Rynko

Organizator turnieju p. Natalia Kowalew-
ska-Jażdżewska wraz z drużyną dziewcząt 
z Choczewa pragnie złożyć serdeczne podzię-
kowania za sponsoring oraz pomoc w przygoto-
waniu turnieju: p. M. Świątek, państwu Majtacz, 
p. B.Langer, p.M. Mrulewicz.
 Natalia Kowalewska- Jażdżewska

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO POWIĘKSZYLI  
WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ 

W CHOCZEWIE 
W  2010 ROKU

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI 
RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcz-
nej Chłopców Szkół Gim-

nazjalnych odbył się w dniu 07.12.10 
w Łebie. Organizatorem zawodów było 
Gimnazjum w Łebie. Łącznie 6 zespołów 
stanęło na starcie Turnieju Piłki Ręcznej 
Chłopców, tj: Gimnazjum: Łeba 1, Cho-
czewo, Łeba 2, Potęgowo, Wicko, Lębork. 
Rozgrywki odbyły się w systemie „każdy 
z każdym” w dwóch grupach A i B.

Naszą drużynę (Gimnazjum Chocze-
wo) reprezentowali następujący ucznio-
wie: Tomasz Figuła, Bartłomiej Młyński, 
Krzysztof Petka, Karol Rutkowski, Michał 
Zapora, Jakub Malinowski, Łukasz Dunst, 
Piotr Karcz, Aleksander Łysko, Piotr Kru-
kowski, Mateusz Sawicz, Dawid Drzeż-
dżon. Opiekunem naszej drużyny był pan 
Wojciech Paździo.

Zdecydowanie najlepszym zespołem 
w grupie chłopców okazał się zespół z Łe-
by. Na zakończenie tego, bardzo dobrze 
zorganizowanego turnieju, puchary, me-
dale, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczał 
nauczyciel WF z Łeby.

Końcowe wyniki Mikołajkowego 
Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców przed-
stawiają się następująco:
I MIEJSCE  – Gimnazjum Łeba
II MIEJSCE  – Gimnazjum Potęgowo
III MIEJSCE  – Gimnazjum Wicko
I V Miejsce  – Gimnazjum Choczewo
V MIEJSCE  – Gimnazjum Lębork
VI MIEJSCE  – Gimnazjum Łeba 2

PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU

Wieści z Parafi i ChoczewoWieści z Parafi i Choczewo

- 15.01.2010 Kuba Szymon Hintzke   Lublewo
- 17.01.2010 Piotr Bartosz Holender    Łętowo
- 06.03.2010 Paweł Wojciech Milczarek   Choczewo
- 04.04.2010 Alan Ryszard Mędrycki   Żelazno
- 04.04.2010 Wojciech Franciszek Pomieczyński  Lubiatowo
- 04.04.2010 Karol Krzysztof Tarent   Choczewo
- 04.04.2010 Agata Beata Karczmarzyk   Choczewo
- 05.04.2010 Lena Stanuch    Choczewo
- 10.04.2010 Jagoda Magdalena Pobłocka   Lublewo
- 24.04.2010 Maja Anna Hirth    Lublewko
- 25.04.2010 Nikodem Piotr Markowski   Łętowo
- 30.04.2010 Dawid Kowzan    Kierzkowo

- 01.05.2010 Gabriela Blanka Selonke   Kopalino
- 29.05.2010 Maria Helena Bianga   Żelazno
- 29.05.2010 Maria Henryka Falkiewicz   Żelazno
- 26.06.2010 Joanna Strycharczyk   Choczewo
- 04.07.2010 Jana Katarzyna Świątek   Choczewo
- 24.07.2010 Nikola Hanna Sikora   Lublewko
- 31.07.2010 Róża Irena Styn    Kierzkowo
- 07.08.2010 Paweł Marek Guzicki    Starbienino
- 07.08.2010 Nadia Elżbieta Labuhn   Lublewo
- 04.09.2010 Filip Kanigowski    Choczewo
- 18.09.2010 Michalina Bogumiła Ziera   Lublewo
- 16.10.2010 Zuzanna Kobiela    Lublewo
- 20.11.2010 Lena Magdalena Bizewska   Lubiatowo
- 27.11.2010 Katarzyna Barbara Tuszer   Lublewo
- 11.12.2010 Roman Józef Hintzke   Lublewo
- 18.12.2010 Wiktoria Ewelina Zielaskiewicz  Lublewko
- 25.12.2010 Milena Oliwia Drewa   Choczewo

ciąg dalszy na następnej stronie
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SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO W PARAFII 

ZWARTOWO W 2010 ROKU 
PRZYJĘLI

Michał Piotr Dampc 
Krzysztof Jan Falkiewicz
Oliwier Błażej Łosiak 
Dawid Dunst 
Paulina Zofi a Glapa
Julia Joanna Erdmann
Sara Marzena Ciuńczyk 
Wiktoria Małgorzata Sokołowska 
Tuula Marta Kerschke
Maja Magdalena Dunst 
Maja Marianna Piątkowska 
Malwina Sylwia Koszałka 
Aleksandra Ewelina Szylke 
Wiktoria Milena Bemowska 
Wiktor Jakub Dunst 
Bartłomiej Chlebowski
Julia Konkol 

SAKRAMENT BIERZMOWANIE 
W PARAFII ZWARTOWO W DNIU 

13.10.2010R. PRZYJĘLI

Bielecka Anna
Burzyński Patryk 
Cemka Beata 
Cemka Justyna 
Dunst Łukasz
Glapa Monika 
Godziec Malwina 
Gross Dawid 
Jóźwicka Beata 
Karcz Piotr
Komajda Angelika 
Kotkowska Angelika 
Kotkowski Paweł
Krawczyk Robert 
Krzykowski Tomasz
Lademan Paulina 

SAKRAMENTALNE 
MAŁŻEŃSTWO W PARAFII

ZWARTOWO  
W 2010R. ZAWARLI

Marcin Andrzej Kielas i Agnieszka 
Maria Szydłowska 

Tomasz Piotr Dampc i Hanna Kata-
rzyna Zacharuk

Łukasz Michał Kaliszuk i Renata 
Jadwiga Krupska 

Rafał Piotr Miazio i Dorota Bogusła-
wa Stankiewicz

Adrian Piotr Olszewski i Agnieszka 
Bigus

Aleksander Kołonowicz i Marta 
Chruszcz

Piotr Paweł Abracham i Katarzyna 
Grabowska 

Karol Jankowski i Marta Ewa Tatak 
Jan Krawczyk i Sabina Aneta Papke  

STOPKA REDAKCYJNA
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SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO WE WSPÓLNOCIE
 PARAFIALNEJ W CHOCZEWIE  W 2010R. ZAWARLI

- 22.05.2010r.  Dariusz Bogusz z Kopalina 
  i Klaudia Hanna Paś z Lęborka
- 29.05.2010r.  Bogumił Bianga z Łętowa 
  i Ewa Maria Blizna z Żelazno
- 12.06.2010r.  Grzegorz Paweł Majkowski z Bolszewa 
  i Agnieszka Anna Żurowska z Lublewka 
- 20.06.2010r.  Dariusz Piotr Wittbrodt z Wierzchucina 
  i Izabela Maria Wojtkowiak z Poznania 
- 20.06.2010r.  Paweł Piotr Wańkowicz z Widna 
  i Małgorzata Magdalena Wajcowicz z Płocka
- 26.06.2010r.  Damian Hubert Droszcz z Torunia  
  i Weronika Julia Mikołajczyk z Ciechocinka 
- 21.08.2010r.  Adrian Roman Hintzke z Lublewa
  i Katarzyna Arent z Choczewa
- 4.09.2010r.  Daniel Gosiewski z Zambrowa   
  i Katarzyna Grabowska z Choczewa
- 11.09.2010r.  Piotr Tomasz Jankowski z Biebrowa  
  i Danuta Barbara Kowalewska z Choczewa  
- 11.09.2010r.  Daniel Jakub Dettlaff z Lublewa
  i Marika Urszula Dobruchowska zam. Dobre 
- 11.09.2010r.  Michał Kozłowski z Choczewa 
  i Magdalena Kanigowska z Choczewa
- 11.09.2010r.  Tomasz Grzegorz Orański z Jackowa 
  i Anna Maria Kędzia z Choczewa
- 18.09.2010r.  Mateusz Władysław Kłosiński z Gdańska 
    i Magdalena Eugenia Norek z Gdańska  
- 2.10.2010r.  Patryk Łukasz Wendrowski z Choczewa 
  i Maria Bernadeta Tarnowska z Choczewa 

MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W PARAFII CHOCZEWO 
W ROKU 1986 CZYLI PRZED 25 LATY

Tadeusz i Lucyna Smagała           11.01.1986r.  Osieki Lęb.
Leszek i Danuta Bobkowscy        11.01.1986r.  Choczewo
Zdzisław i Bożena Krul                  05.04.1986r.  Choczewo
Jerzy i Jadwiga Joachimiak         12.04.1986r.  Choczewo
Eugeniusz i Krystyna Stolarczyk  19.04.1986r.  Choczewo
Andrzej i Ewa Holcer             26.04.1986r.  Choczewo
Eugeniusz i Grażyna Petek        26.04.1986r.  Choczewo
Krzysztof i Marzanna Cupryniak  26.04.1986r.  Choczewo
Mirosław i Ewa Lesner               30.04.1986r.  Choczewo
Daniel i Krystyna Filochowscy      07.06.1986r.  Choczewo
Waldemar i Anna Zabłotni              12.07.1986r.  Choczewo
Marian i Sabina Gil                      26.07.1986r.  Ciekocino 
Zbigniew i Wiesława Szewczyk     23.08.1986r.  Choczewo
Jan i Magdalena Szemiot             30.08.1986r.  Sasino
Henryk i Iwona Rutkiewicz             20.09.1986r.  Sasino
Andrzej i Danuta Kieza                  27.09.1986r.  Choczewo
Antoni i Helena Kortahs               11.10.1986r.  Osieki
Henryk i Bogusława Bocho             11.10.1986r.  Osieki
Leszek i Daniela Szyszka            18.10.1986r.  Choczewo
Andrzej i Teresa Kupczyk               25.10.1986r.  Kopalino
Mirosław i Ewa Ceynowa              22.11.1986r.   Osieki
Krzysztof i Teresa Waloch              22.11.1986r.   Ciekocino
Jerzy i Wiesława Nowak                25.12.1986r. Kopalino 

CHRZTU
W PARAFII

SAKRAMENT BIERZMOWANIE 
W PARAFII ZWARTOWO W DNIU SAKRAMENTALNE

Wieści z Parafi i ZwartowoWieści z Parafi i Zwartowo

Liszniańska Alicja 
Łukasiewicz Jonatan
Miadzielec Łukasz 
Młyński Bartłomiej 
Papke Ireneusz
Patok Dawid 
Pelikant Natalia 
Pilarski Kacper
Praszczak Katarzyna 
Rakuś Oksana 
Rutkowska Anna
Rytlewska Edyta  
Rytlewska Sylwia 
Skibińska Dominika 
Zabłotni Anna
Zawielak Patrycja 


