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„To człowiek człowiekowi
jest potrzebny do szczęścia”

To był z pewnością wyjątkowy 
dzień dla nieco starszych miesz-

kańców naszej gminy – w pierwszą so-
botę lutego ponad 240 Seniorów z naszej 
gminy spotkało się w sali Zespołu Szkół 
w Choczewie, by wziąć udział w uroczy-
stych obchodach Dnia Babci i Dziadka. 
Już na stałe, do kalendarza imprez Gminy 
Choczewo, wpisany został Bal Seniora, 
na który co roku, jako goście honorowi, 
zapraszane są pary małżeńskie, obcho-
dzące w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy 

50-lecie pożycia małżeńskiego. Ten piękny 
jubileusz w 2009 roku świętowali państwo: 
Stanisława i Tomasz Bartosiewicz z Sa-
sina, Barbara i Fryderyk Dobrzyńscy 
z Ciekocina, Gertruda i Jan Falkiewicz 
z Choczewa, Stanisława i Stanisław Kie-
za z Żelaznej, Helena i Andrzej Kupczyk 
z Kurowa, Małgorzata i Józef Lange 
z Żelaznej, Irena i Tadeusz Malinowscy 
z Kurowa, Czesława i Teofil Mroch 
z Lublewka, Rosemaria i Stanisław 
Oleszek z Jackowa, Kazimiera i Wła-
dysław Olszewscy z Jackowa, Gertruda 
i Gerhard Steinke z Lublewka Regina 
i Franciszek Frydel z Jackowa. Z tej 
okazji szacowni jubilaci odznaczeni zostali 
medalami nadanymi przez Prezydenta RP. 
Otrzymali również dyplomy, upominki 
i pamiątkowe medale gminne. Ich wrę-
czenia dokonali: pan Kazimierz Plocke 
– Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

pani Krystyna Pajura – Członek Zarządu 
Woj. Pomorskiego, Wójt Gminy pan Jacek 
Michałowski, Zastępca Wójta Gminy pan 
Kazimierz Kowalewski, Przewodniczący 
Rady Gminy pan Henryk Domaros, a także 
członek Zarządu Powiatu Wejherowskie-
go pan Wacław Seweryn oraz Proboszcz 
Parafi i Choczewo ksiądz Antoni Duszyk. 
Wcześniej powzięte zobowiązania unie-
możliwiły przybycie na naszą uroczystość 
Panu Premierowi RP Donaldowi Tuskowi, 
który za pośrednictwem Pana Wójta prze-
kazał życzenia wszelkiej pomyślności 
podkreślając, że ludziom starszym należy 
się najwyższy szacunek i uznanie za trud, 
jaki wkładają w wychowanie kolejnych 
pokoleń. W swoim wystąpieniu, kierując 
życzenia zdrowia i szczęścia do jubilatów 
i pozostałych gości, pan minister Kazi-

ciąg dalszy na następnej stronie
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mierz Plocke podkreślił, iż zawsze bardzo 
chętnie przyjeżdża do pięknej i niezwykle 
gospodarnej Gminy Choczewo. Pamiętając 
o zasługach mieszkańców, którzy swoją 
ciężką, długoletnią pracą w rolnictwie 
przyczynili się do jej rozwoju, pan minister 
Kazimierz Plocke, odznaką „Zasłużony 
dla rolnictwa” nadaną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował: 
panią Genowefę Domarus ze Zwartowa, 
panią Małgorzatę Dziobak z Lubiatowa, 
pana Jana Falkiewicza z Choczewa, pana 
Andrzeja Kupczyka z Kurowa, pana Hen-
ryka Malinowskiego z Sasina, pana Teofi la 
Mroch z Lublewka, pana Helmuta Mueller 
z Kurowa, pana Karola Panke z Łętowa, 
pana Stefana Zięba z Kierzkowa i pana 
Mieczysława Żardeckiego ze Zwartowa 
oraz pana Władysława Olszewskiego z Jac-
kowa. Osoby odznaczone, z nieukrywanym 
wzruszeniem dziękowały za pamięć o nich 
i docenienie wieloletniego trudu. Również 
Przewodnicząca Gminnego Koła PZERiI 
pani Irena Lorek w bardzo serdecznych 
słowach podziękowała panu Wójtowi, 
pracownikom urzędu oraz gminnych jed-
nostek organizacyjnych za dbałość o osoby 
starsze i za przygotowanie tak wspaniałej 
uroczystości. Część artystyczną tej uro-
czystości wypełniło przedstawienie pt. 
„Wesele na wsi” w wykonaniu uczniów 
z Zespołu Szkół w Choczewie, nad którego 
przygotowaniem czuwała pani Małgorzata 
Kobiela, a także występ chóru szkolnego 
przygotowany przez panią Katarzynę Sy-
chowską i pana Mateusza Radziejewskiego. 

Część ofi cjalną zakończył występ taneczny, 
zaprezentowany przez dziewczęta z kółka 
tanecznego (grupę starszą i młodszą), przy-
gotowany przez panią Natalię Kowalew-
ską-Jażdżewską. Do tańca, aż do późnych 
godzin wieczornych, przygrywał zespół 
„LIMITH” z Helu. Tradycyjnie o godz. 
1700 na salę wniesiony został ogromnych 
rozmiarów tort, podzielony następnie przez 
Wójta Gminy pana Jacka Michałowskiego 
i szefa szkolnej kuchni pana Krzysztofa 
Lewańczyka. Częstowanie tortem poprze-
dziło „Sto lat” dla jubilatów i wszystkich 
seniorów w wykonaniu pracowników 
urzędu gminy oraz gminnych jednostek or-

ganizacyjnych. Tym amatorskim „chórem” 
dyrygował, wzorem lat ubiegłych, osobi-
ście pan Wójt. Choć tegoroczne Święto 
Babci i Dziadka już za nami, to życzenia 
zdrowia i pomyślności oraz wielu chwil 
wypełnionych miłością i radością nie tracą 
na aktualności, i za pośrednictwem „Wieści 
Choczewskich”, Wójt Gminy Choczewo 
Jacek Michałowski, kieruje je zarówno 
do osób, które skorzystały z zaproszenia 
na Dzień Seniora, jak i do tych mieszkań-
ców, którzy z różnych przyczyn nie mogli 
uczestniczyć we wspólnej zabawie.

Zapraszamy za rok.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ SENIORA

Już po raz jedenasty WOŚP grała 
na terenie naszej gminy, głównie 

w Zwartowie. Formuła grania jest może 
nieco odmienna niż w innych miejsco-
wościach, ale za to też skuteczniejsza. 
Ta inność polega głównie na tym, że gramy 
przez dwa dni. Wszystko zaczęło się w Nie-
dzielę 10.01.2010 r. o godz. 15:00 Wielkim 
Rodzinnym Festynem w ODK SW Zwar-
towo. Zbiórkę na rzecz Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła 
loteria fantowa przeprowadzona przez 
nauczycieli Zespołu Szkół w Choczewie. 
W tym samym czasie również nauczyciele 
i uczniowie Szkoły Podstawowej z Chocze-
wa, z czerwonymi serduszkami i puszkami, 
rozpoczęli zbieranie pieniędzy na terenie 
gminy. Przez cały dzień w ośrodku trwał 
koncert zespołów: Quando, Contra, Max 
Dance, Gawęda Kaszubska, Rodzeństwo 
Chylińscy. Imprezę uświetniły występy 

na 30.01.2010 r. i rozpoczął się graniem 
w brydża sportowego. Dochód z turnieju 
wyniósł 730,00 złotych.

Wśród uczestników Wielkoorkiestro-
wego Turnieju najlepsi byli: 1 miejsce 
– Jan Maciejewski & Jarosław Pęski, 

taneczne dziewcząt pod kierunkiem Pani 
Natalii Kowalewskiej-Jażdżewskiej oraz 
pokaz Tańca Towarzyskiego w wykonaniu 
pary tanecznej ze Studia Tańca Perfect 
Gdańsk. Kolejną atrakcją była działalność 
punktu gastronomicznego dla uczestników 
WOŚP. Niezapomnianą pamiątkę z Wiel-
kiej Orkiestry w Zwartowie stanowiło 
zdjęcie wykonane przez szkołę fotografi i 
“Hejber&Maryks” z Sopotu. O godz. 
20:00 organizatorzy WOŚP w Zwartowie 
rozpoczęli liczenie zebranych pieniędzy. 
Po kilkukrotnym podliczeniu pieniędzy 
okazało się, że zebrano kwotę 11.116,46 
złotych.

Na zakończenie XVIII fi nału odbyła 
sie dyskoteka z pokazem sztucznych ogni 
“Światełko do nieba”. Dodatkową atrakcją 
kulinarną był tort przygotowany przez Pa-
nią Małgorzatę Mrulewicz. Kolejny dzień 
zbiórki na cel fundacji WOŚP przypadł 

WWIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ PO-IELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ PO-
MOCY PO RAZ XI ZAGRAŁA W ZWARTOWIMOCY PO RAZ XI ZAGRAŁA W ZWARTOWIEE

ciąg dalszy na następnej stronie
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2 miejsce – Grzegorz Antosz & Bogusław 
Kozłowski, 3 miejsce – Krystyna Rogala 
& Mariusz Kaźmierczak. Trzy pierwsze 
pary wyróżniono pucharami, nagrodami 
rzeczowymi i dyplomami. Następnym 
punktem programu WOŚP w Zwartowie 
był Bal Charytatywny, na którym nie 
zabrakło oczywiście oprawy muzycznej 
w wykonaniu zespołu Dal Blues. Całko-
wity dochód ze sprzedaży biletów na Bal 
Charytatywny wyniósł 4.456,01 złotych. 
O godzinie 23.00 rozpoczęto aukcję. 
Licytowano cenne dzieła sztuki m.in.: 
Pani Beaty Stodolnej, Pana Aleksandra 
Skotarczyka, Pana Grzegorza Terlec-
kiego, fi gury gipsowe ufundowane przez 

wą. Sprzedaż losów na loterię fantową przyniósł dochód 1.720,00 złotych.
Łącznie sobotnie popołudnie i wieczór zasiliły konto Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotą 12.336,01 złotych, co wraz z kwotą 
11.116.46 złotych zebraną w dniu 10.01.2010 r. w czasie VXIII Finału 
stanowi łączna kwotę 23.452,47 złotych.

Taką właśnie kwota została zebrana i przekazana przez Sztab WOŚP 
ODK SW „Relaks” Zwartowo.

Organizatorzy WOŚP w Zwartowie serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty. Szczególne podziękowania kiero-
wane są do tych osób fi zycznych i szefów fi rm, którzy poprzez podarowanie 
cennych przedmiotów na aukcję, loterię fantową oraz dostarczenie artykułów 
spożywczych, wnieśli istotny wkład w osiągnięty wynik fi nansowy.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WOŒP

Zuchy z 9 GZ przed kościołem w Kopalinie

Państwa Urbowskich oraz przedmioty otrzymane m.
in. od Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, by-
łego Prezydenta RP Pana Lecha Wałęsy, Premiera RP 
Pana Donalda Tuska, Pana Ministra Sprawiedliwości 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, Pani Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz, 
Pana Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, 
Pana Wójta Gminy Choczewo Jacka Michałowskiego, 
Senat AWFiS w Gdańsku, Galerię „Mestwin” w Gdań-
sku, Przedszkole „Słoneczne” z Wejherowa i wiele 
innych osób ze świata kultury i polityki. Wylicytowano 
również gadżety WOŚP (koszulka, kubek, kalendarze), 
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Au-
kcja została przeprowadzona w profesjonalny sposób, 
z humorem i dzięki niej udało nam sie zebrać 5.430,00 
złotych. Wkrótce po aukcji rozstrzygnięto loterię fanto-
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W dniu 28 stycznia 2010 roku 
mieliśmy akcję honorowego 

krwiodawstwa w naszej gminie. Po raz ko-
lejny pokazaliśmy, że można na nas liczyć. 
Styczeń jest Miesiącem Dobroci Naszych 
Serc, bo co roku właśnie w tym miesiącu 
odbywa się Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Zwartowie, a dodat-
kowo właśnie w tym roku rozpoczęliśmy 

1%1% PODATKU DOCHODOWEGO DLA ORGANIZACJI PODATKU DOCHODOWEGO DLA ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGOPOŻYTKU PUBLICZNEGO

Rozliczając podatek dochodowy za 2009 rok istnieje możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, działającej 
w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm.), na rzecz której chcielibyśmy przekazać 1% podatku, wynikającego z zeznania rocznego PIT. Listę organizacji 
można znaleźć w specjalnym elektronicznym wykazie zamieszczonym na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Taki 
gest nic nie kosztuje, a z pewnością przyczyni się do poprawy zdrowia i życia innych. Każdy winien sam decydować o tym, na co idą 
jego podatki.

„Człowiekiem najszlachetniejszym w tłumie jest Ten,
który oprócz łez własnych, cudze rozumie”

Redakcja „Wieści Choczewskich” zwraca się prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz chorej na mukowiscydozę Agnieszki 
Grochała. Mukowiscydoza jest okrutną i ciężą chorobą genetyczną, która mimo intensywnego leczenia wyniszcza organizm. Średnia 
wieku chorych w Polsce to 18–20 lat. Szansą na przedłużenie życia jest bardzo kosztowne leczenie, leki, rehabilitacja, przeszczep 
płuc. By pomóc Agnieszce należy w zeznaniu podatkowym wskazać OPP:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
KRS 0000064892

z dopiskiem: „Agnieszka Grochała”
Bank – PKO BP S.A. O/Rabka-Zdrój

Konto – 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

Osobą, która również potrzebuje wsparcia fi nansowego na leczenie i rehabilitację, jest mieszkaniec naszej gminy – Krzysztof 
Płonka. Krzysztof jest po urazie czaszkowo-mózgowym, porusza się na wózku inwalidzkim. Dotychczasowa walka o przywrócenie 
do prawidłowego funkcjonowania dała już pierwsze rezultaty, jednakże by mógł ponownie żyć samodzielnie, niezbędna jest kosztowna 
rehabilitacja, na którą rodziny nie stać. Dlatego też, by wesprzeć Krzysztofa wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać OPP:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
KRS 0000050135

z dopiskiem: „Darowizna na cel ochrony zdrowia Płonka”
Bank – PEKAO SA I Oddział Wrocław

Konto - 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

GGORĄCE SERCA NASZYCH ORĄCE SERCA NASZYCH 
MIESZKAŃCÓWMIESZKAŃCÓW

akcję honorowego krwiodawstwa. Mimo 
ogromnej ilości śniegu, silnego wiatru 
i niezbyt sprzyjającej temperatury, wiele 
osób włączyło się do akcji. Zgłosiły się 
łącznie 22 osoby, krew oddało 17, w ilości 
7650 mililitrów tego cennego leku. Część 
honorowych krwiodawców to były osoby 
młode, które pierwszy raz oddały krew. 
Jest to okazja do uzyskania bezpłatnych 
badań morfologicznych. Akcja oczywi-
ście będzie kontynuowana, gdyż jak sami 
wiemy, nawet 100 ml krwi może uratować 
ludzkie życie.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wielu osób, które włączyły się do tej 
akcji. Dziękujemy: władzom gminy, Księ-
dzu Proboszczowi Antoniemu Duszykowi, 
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Choczewie 
panu Andrzejowi Soboniowi, Sołtysom, 
Radnym oraz panu Andrzejowi Groth, któ-
ry oddał już łącznie ponad 30 litrów krwi. 

Do zobaczenia przy następnej akcji.
 Andrzej Małkowski
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URZ�D�GMINY�Choczewo�otworzy��Punkt�Konsultacyjny�
dla�osób�zagro�onych�patologi��spo�eczn��

�
Punkt�konsultacyjny�ma�swoj��siedzib��
w�Zespole�Szkó��w�Choczewie�sala�nr�107�

Czynny�w�ka�d���rod��w�godzinach:�800�	�1600��
�

Zadania�punktu�konsultacyjnego:�

1. Udzielanie�informacji�i�wsparcia�osobom�dotkni�tych�chorob��alkoholow�,�
narkomani�,�przemoc�,�i�ich�rodzin�

2. Przeprowadzenie�diagnozy�wst�pnej�
3. Kierowanie�zdiagnozowanych�osób�do�miejsc�terapii�
4. Prowadzenie�rozmów�motywuj�cych�do�podj�cia�leczenia�odwykowego�
5. Udzielanie�wsparcia�i�pomocy�psychospo�ecznej�osobom�po�zako�czonej�terapii�

odwykowej�i�ich�rodzinom�
6. Informowanie�o�dzia�aniu�grup�samopomocowych,�grup�Anonimowych�Alkoholików,�

osób�wspó�uzale�nionych�AL�Anon�i�ofiar�przemowy�
7. Przeprowadzenie�doradztwa�i�organizowanie�interwencji�na�rzecz�ofiar�przemocy�

Ogłoszenie  Wójta Gminy Choczewo z dnia 18 lutego 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2004 
nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 1 kwietnia 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINYOGŁOSZENIA WÓJTA GMINY – OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY



Wieści ChoczewskieNr 1-2 (119-120)  STYCZEŃ -LUTY 2010s. 8

ogłasza, że dnia 26 marca 2010 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo
odbędzie się trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:

Wójta Gminy Choczewo 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na  konto  Urzędu  Gminy  Choczewo  w banku  KBS  Wejherowo 
O/Choczewo Nr 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010  najpóźniej do dnia 22 marca 2010 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu nota-
rialnego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 
572-39-40, wew. 209.

Ogłoszenie  Wójta Gminy Choczewo z dnia 18 lutego 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2004 
nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości

II. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej 
ustawy, w terminie do dnia 1 kwietnia 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie..
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Sołectwo Kopalino –Lubiatowo

KULIG, WYJAZD NA KRĘGLE
I TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

Na wstępie naszego artykułu chcemy pokazać kilka zdjęć 
naszego Bałtyku pokrytego przepiękną szatą śniegu. Oto 

przejście 42 w Lubiatowie:

W całej Polsce duża zima, która i nas nie oszczędza. Każdy 
jakoś sobie radzi ze śniegiem. Samochody odśnieżające nasze 
sołectwo nie wszędzie mogą dojechać, dlatego też w akcje od-
śnieżania włączyli się pracownicy z Urzędu Morskiego w Lubia-
towie oraz pan Sławomir Dziobak i pan Krzysztof Wiśniewski, 
za co serdecznie dziękujemy.

Ładnie wyglądają także odśnieżone chodniki, ale jako wzór 
możemy podać część chodnika przy ulicy Spacerowej, który jest 
na bieżąco odśnieżany przez pana Władysława Chyrzyńskiego.

Rada Sołecka również nie próżnuje. Pomimo braku funduszy 
sołeckich, udało się w dniu 9 stycznia 2010r. zorganizować kulig 
w sołectwie. Z powodu braku żywych koni, użyliśmy koni mecha-
nicznych. Dzięki panu Zbyszkowi Michna, który uruchomił swój 
ciągnik, mogliśmy podczepić kilka sanek, by pojechać w stronę 
morza. Gdy przybyliśmy już w pobliże plaży, zostało rozpalone 
ognisko, no i oczywiście piekliśmy kiełbaski, które przy szumie fal 
słyszanych z oddali, i niskiej temperaturze, smakowały wyśmieni-
cie. Po skonsumowaniu kiełbasek z chlebem, udaliśmy się w drogę 
powrotną. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Idąc za ciosem oraz wiedząc, że w naszym sołectwie mamy 
wspaniałych mieszkańców, którzy są chętni do prac społecznych, 
jak również do brania udziału w organizowanych przez radę 
sołecką imprezach i spotkań, postanowiliśmy zorganizować wy-
jazd na kręgle do sąsiedniej gminy Gniewino. Pomysł okazał się 
trafny, ponieważ zainteresowanie było duże i musieliśmy wynająć 
wszystkie tory, by każdy z uczestników mógł porzucać kulami 
i powalczyć z sąsiadem – oczywiście tylko na punkty. Kule były 
rzucane różnie – prawą ręką, lewą, a nawet oburącz, by później 
mknąć środkiem toru, a nawet obok, czyli rynienką. Nieważne 
było jak – liczyła się dobra zabawa. Po wyczerpujących dwóch 
godzinach gry, udaliśmy się w drogę powrotną. Dziękujemy wła-
ścicielom samochodów, którzy podwieźli bezpłatnie uczestników 
naszego wypadu, jak również wszystkim uczestnikom wycieczki. 
Wyjazd odbył się 16.01.2010 roku, a każdy z uczestników płacił 
za swój udział na kręgielni.

Chcieliśmy również za pośrednictwem gazety „Wieści Cho-
czewskie” poinformować, że dnia 28.01.2010r. odwiedzili nas nasi 
przyjaciele z ZHP Koło, którzy jak zwykle nie przyjechali z gołą 
ręką. Przywieźli nam prezenty, które będą rozdane mieszkańcom 
sołectwa.

Po owocnych rozmowach i poczynienia planów na ten rok, 
mamy nadzieję, że będzie możliwość, aby nasze dzieci z sołectwa 
mogły dołączyć do harcerzy z Koła, i pobyć na obozie kilka dni. 
Dzieci, które chciałyby poczuć smak życia obozowego, proszone 
są o jak najszybsze skontaktowanie się z sołtysem, ponieważ już 
teraz musimy zaplanować ich pobyt. Dziękujemy naszym przyja-
ciołom, którzy zawsze pamiętają o nas i naszych pociechach.

o Kopalino –Lubiatowo

Wieści z SołectwWieści z Sołectw

ciąg dalszy na następnej stronie
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TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

Dzięki uprzejmości władz ZS w Choczewie zorganizowaliśmy 
turniej halowej piłki nożnej. Turniej odbył się 30.01.2010r. i trwał 
od godz. 1700 do godz. 1900. Tutaj miłe zaskoczenie – mimo tak 
małego sołectwa, jak nasze, na turniej zgłosiły się cztery druży-
ny po pięć osób w każdej. Po zapisaniu przez pannę Agnieszkę 
Leśnik okazało się, że jest dużo zawodników rezerwowych, tak 
więc postanowiliśmy zorganizować jeszcze jedną drużynę, więc 
w sumie było pięć drużyn. Zgłoszone drużyny to 1/OSP Kopalino, 
2/Lubiatowo, 3/GUM, 4/Kopalino i drużyna VIP. Po rozegranych 
meczach „każdy z każdym”, okazało się, że drużyny zajęły nastę-
pujące miejsca:

I – Strażacy
II – GUM
III – Kopalino
IV – VIP
V – Lubiatowo.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie. 

Musimy też wspomnieć, że pani, która otworzyła nam wejście 
na halę również była zaskoczona taką dużą ilością chętnych. Jesz-
cze raz wszystkim dziękujemy.

Na zdjęciu drużyna GUM – u

Sołectwo Sasino

DZIEŃ SENIORA W SASINIE

18 lat + VAT – pod takim hasłem bawili się seniorzy 
Sołectwa Sasino. 30 stycznia 2010r. w karnawałowo 

udekorowanej sali Zajazdu „Alusia” w Sasinie odbył się, zor-
ganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką, Bal Seniorów. Przez 
śnieżne zaspy, często po kolana w śniegu, śpieszyli seniorzy na 
bal. Tu zima i mróz, a za drzwiami sali balowej – ciepło, miło 
i wesoło. Wzdłuż całej sali stał pięknie udekorowany i suto za-
stawiony tzw. „stół seniora”. Aż oczy zabłysły do tych pyszności. 
Miło nam było, że na balu gościli przedstawiciele władz gmin-
nych i powiatowych, w osobach: Zastępca Wójta Gminy pan 
Kazimierz Kowalewski i Radny Rady Powiatu Wejherowskiego 
pan Wacław Seweryn z małżonką. Było wiele życzeń i ciepłych 
słów wypowiedzianych pod adresem seniorów przez w/w gości 
i pana sołtysa Bronisława Nowaka. Po części ofi cjalnej – „po-
loneza czas zacząć”, zaczęły się tańce, a na parkiecie było już 
bez „VAT”. Były tańce klasyczne, regionalne i improwizowane. 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
SO£ECTWO KOPALINO-LUBIATOWO

ciąg dalszy na następnej stronie
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Śmiech, wesołość i dobry humor nie opuszczały uczestników 
tego wieczoru. Panowie z Rady Sołeckiej dwoili się i troili, żeby 
wszystko było, jak należy. Miła i serdeczna obsługa kelnerska, 
na czele z właścicielką panią Aliną, sprawiła, że atmosfera była 
iście rodzinna. Nie zabrakło też atrakcji i zorganizowanych zabaw. 
W tym roku wybierano Miss i Mistera parkietu. Konkurencja była 
silna. Spośród sześciu kandydatek na Miss parkietu, zwyciężyła 
pani Irena Kłaczkiewicz, która oparła się wszelkiej konkurencji. 
Misterem parkietu został bezsprzecznie pan Stanisław Reczko. 
Później było już tylko coraz weselej. Około godz. 2300 wjechał 
cudowny, jak ze śnieżnego puchu stworzony, ogromny tort. 
Oświetlały go zimne ognie, co dodawało uroku, a śpiewane 
„Sto lat” brzmiało wyjątkowo uroczyście. Ten wieczór spełnił 
zadanie – „A życie jest piękne”. Przy muzyce granej przez pana 
Rysia z Pucka, obchodziliśmy urodziny, wszystkich po kolei: 
od stycznia, poprzez luty, marzec, itd. … Przy grudniu było trochę 
ciężko (bo zaspy duże), ale daliśmy radę. Na koniec dziękujemy 
wszystkim organizatorom i zapraszamy za rok.
 T. Wierska (seniorka)

Sołectwo Słajkowo

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, WIGILIA 
I CHOINKA DLA DZIECI

W dniach 4–6 grudnia 2009r. 
na terenie całej gminy, w tym 

i na terenie Sołectwa Słajkowo, przepro-
wadzona została zbiórka żywności dla osób 
najbardziej potrzebujących. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia był Bank Żywności 
w Słupsku, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Sołectwo Starbienino oraz niektóre sołec-

twa z terenu gminy. W naszym sołectwie, 
a konkretnie w miejscowości Żelazno, 
zebrano ok. 30 kg żywności.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za to, 
że nie pozostają obojętni na potrzeby 
innych, potrafią docenić szczytny cel 
i wspomóc osoby niepełnosprawne.

Następnym, dużym wydarzeniem było 
spotkanie opłatkowe dla osób niepełno-
sprawnych, jakie odbyło się 14 grudnia 
na posesji pana Wiesława Gębki w Star-
bieninie. Bardzo pyszne dania na kolację 
wigilijną przygotowały panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Starbieninie, przy 
współpracy z niektórymi sołectwami. 
Na spotkanie przybyła liczna grupa osób 
niepełnosprawnych, w tym również z na-
szego sołectwa. Po złożeniu życzeń i po-
dzieleniu się opłatkiem, ze śpiewem kolęd 
wystąpiły panie z KGW w Sasinie i schola 
z Choczewa. Okazuje się, że na terenie 
Gminy Choczewo jest bardzo dużo osób 
niepełnosprawnych, które bez pomocy nie 
mają możliwości spotkania się z innymi. 
Wspierajmy więc wszyscy takie akcje 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
DZIEÑ SENIORA W SASINIE

ciąg dalszy na następnej stronie
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charytatywne, które z pewnością przyczy-
nią się do nawiązania lepszych kontaktów 
z tymi osobami.

Ostatnim wydarzeniem, jakie miało 
miejsce w Sołectwie Słajkowo w ub.r. 

to choinka dla dzieci. W dniu 19 grudnia 
2009 roku, do pięknie przystrojonej choin-
ki w świetlicy w Żelaznej przybył Św. Mi-
kołaj. Po wspólnej zabawie i tańcach gość 
z Laponii wręczył wszystkim dzieciom 
paczki. Uśmiechy na twarzach najmłod-
szych mieszkańców naszego sołectwa, 
świadczyły o ich zadowoleniu.

Korzystając z okazji składam wszyst-
kim mieszkańcom Sołectwa Słajkowo 
oraz naszej gminy życzenia: szczęścia, 
spełnienia najskrytszych marzeń, a przede 
wszystkim dużo zdrowia w 2010 roku.

Sołtys Sołectwa Słajkowo Andrzej Groth

 

Sołectwo Starbienino

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „RADOSNE 
ŚWIĘTA”

W dniach 4 i 5 grudnia 2009 roku, 
z inicjatywy KGW Starbieni-

no, na terenie naszej gminy przeprowa-
dzona została zbiórka żywności pn. „Ra-

dosne święta”. We wszystkich sklepach 
umieszczone zostały kosze, w których 
darczyńcy mogli zostawiać żywność i inne 
niezbędne rzeczy. W pierwszym dniu 
zbiórkę żywności przeprowadziły panie 
z KGW, w drugim do akcji włączyła się 
młodzież z sołectw: Starbienino, Borkowo 
i Choczewko. Podkreślić warto, że nastrój 
przeprowadzanej akcji i zbliżających się 

świąt, najbardziej można było odczuć 
w sklepie w Żelaznej, gdzie została przy-
gotowała niezwykle ciekawa ekspozycja. 
W ciągu 2 dni udało się zebrać ok. 500 kg 
głównie artykułów spożywczych. Zebrane 
dary zostały przeznaczone na jednorazową 
pomoc, w formie paczek, dla najbar-

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI

ciąg dalszy na następnej stronie



Wieści ChoczewskieNr 1-2 (119-120)  STYCZEŃ -LUTY 2010s. 14

dziej potrzebujących. Ponadto w ramach 
współpracy z Bankiem Żywności KGW 
Starbienino otrzymało dodatkowe wsparcie 
w postaci artykułów spożywczych, dzięki 
czemu przed świętami Bożego Narodzenia 
paczki z darami trafi ły do 350 osób z tere-
nu naszej gminy.

Koło Gospodyń Wiejskich w Star-
bieninie składa serdeczne podziękowania 
właścicielom sklepów na terenie gminy 
za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki 
żywności, wolontariuszom – za poświę-
cenie swojego czasu i chęć przyłączenia 
się do akcji, pani Anieli Siemczuk i panu 
Wiesławowi Gębka – za zorganizowanie 
i sprawne przeprowadzenie akcji, a Dar-
czyńcom – za wrażliwe serca i liczne 
podarunki.

MIKOŁAJKI W SOŁECTWIE 
STARBIENINO

6 grudnia 2009 roku KGW Starbienino 
we współpracy z Sołtysem panem Wie-
sławem Gębka zorganizowało spotkanie 
mikołajkowe w świetlicy w Starbieninie. 
Na spotkanie z gościem z Laponii zapro-
szone zostały dzieci i młodzież z terenu 
całego sołectwa. Mikołaj do Starbienina 
przybył z ogromnym workiem prezentów, 
gdyż do obdarowania miał aż 75 osób. 
Dodatkową atrakcją były liczne konkursy 
oraz wspólna zabawa przy muzyce. Każ-
dy uczestnik miał możliwość wykonania 
pamiątkowego zdjęcia z wyczekiwanym 
przybyszem z dalekiej Północy. To wspa-
niałe spotkanie mogło się odbyć dzięki 
Sponsorowi ze Starbienina, któremu ser-
decznie dziękujemy za okazaną pomoc.

WIGILIA W SOŁECTWIE 
STARBIENINO

Również z inicjatywy KGW Starbie-
nino i Sołtysa Sołectwa pana Wiesława 

Gębki w dniu 13 grudnia 2009 roku 
w Starbieninie odbyło się spotkanie wi-
gilijne mieszkańców sołectwa. Wieczerza 
wigilijna rozpoczęła się wspólną modlitwą, 
poprowadzoną przez Księdza Wikarego 
Ireneusza Smolińskiego. Po pobłogosła-
wieniu opłatka nastąpiły wspólne życze-
nia. Z zaproszenia na wigilię skorzystały 
również panie z KGW Sasino, które pod 
przewodnictwem pani Genowefy Kra-
mek przygotowały i przedstawiły występ 
nawiązujący tematyką do zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. Smaczne 
i różnorodne potrawy wigilijne zostały 
przygotowane przez członkinie KGW 
Starbienino. W spotkaniu opłatkowym 
uczestniczyło łącznie 45 mieszkańców 
sołectwa.

Dzień później odbyła się kolejna 
wieczerza wigilijna, na którą zaproszone 
zostały osoby niepełnosprawne. Pomysł 
spotkał się z niezwykłą przychylnością 
zainteresowanych, gdyż na spotkanie przy-
było łącznie 80 osób niepełnosprawnych 
wraz ze swoimi opiekunami. Ta przedświą-
teczna kolacja stała się okazją do spotkania 
z osobami, borykającymi się na co dzień 

z podobnymi problemami, do nawiązania 
nowych kontaktów, do wspólnej integracji. 
Ksiądz Tomasz Juchniewicz – Proboszcz 
Parafi i Białogóra, skierował do zebranych 
serdeczne życzenia świąteczno-nowo-
roczne i poprosił o to, by nie tracić wiary 
i nadziei na lepszą przyszłość. Choczew-
ska schola i panie z KGW Sasino, swo-
imi występami, wprowadziły zebranych 
w niezwykle uroczysty, bożonarodzeniowy 
nastrój.

Z zaproszenia do udziału we wspólnej 
wigilii skorzystali również: pani Krystyna 
Pajura – Członkiem Zarządu Województwa 
Pomorskiego, pan Jacek Michałowski 
– Wójt Gminy Choczewo, pan Wacław 
Seweryn – Członkiem Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego, pan Andrzej Soboń – 
Dyrektor Zespołu Szkół w Choczewie, Pan 
Ignacy Goyke z Gminnego Koła PZERiI 
w Choczewie, pan Zbigniew Zarzycki 
– Wiceprezes Stowarzyszenia Rehabilita-
cyjno-Sportowego „Szansa-Start Gdańsk”. 
Dzięki hojności zaproszonych gości udało 
się przygotować drobne niespodzianki dla 
uczestników wieczerzy.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI

ciąg dalszy na następnej stronie
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Serdeczne podziękowania składamy Sołtysom Sołectw 
z terenu gminy za pomoc w przygotowaniu wieczerzy wigilijnej 
w Starbieninie, w tym za przygotowanie potraw oraz ciast, słody-
czy i owoców. Panu Wójtowi dziękujemy za zapewnienie dojazdu, 
natomiast panu Krzysztofowi Łasińskiemu za opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi w autokarze.

Sołectwo Zwartówko

KULIG

W pierwszą niedzielę Nowego 
Roku Rada Sołecka Sołectwa 

Zwartówko zaprosiła chętnych miesz-
kańców sołectwa na kulig. Odpowiednia 
ilość śniegu i piękna, słoneczna pogoda 
zachęcały do udziału w wycieczce. Kilku-
dziesięciu osobowa grupa, zarówno dzieci, 
młodzieży, jak i osób dorosłych ulokowała 
się na saniach i sankach, by wyruszyć 
w podróż drogami leśnymi ze Zwartówka 
do Salina (ok. 6 km). Po prawie godzin-
nej wyprawie uczestnicy kuligu dotarli 
do „Gospody Pod Żubrem”, gdzie ocze-
kiwała już ciepła herbata i ognisko, nad 
którym upieczone zostały kiełbaski. Moc-
no zgłodniali mogli również skorzystać 
z bogatego menu, oferowanego przez Pana 
Rafała Fettę. Posileni i we wspaniałych hu-
morach ok. godz. 17-tej uczestnicy kuligu 
powrócili do swych domów.

Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania Panu Rafałowi Fetta – szefowi kuchni 
w „Gospodzie Pod Żubrem” za ciepłe przyjęcie uczestników kuligu.
 Sołtys Henryk Bemowski

Kolejne spotkanie wigilijne, dla najbardziej potrzebujących, 
zorganizowane zostało z inicjatywy KGW Starbienino i pana 
Witolda Malinowskiego z Choczewa w miejscowości Bolszewo. 
Z poczęstunku, obejmującego tradycyjne potrawy wigilijne, 
skorzystało ok. 25 osób. Dla każdego przygotowana została 
również paczka. W świąteczny nastrój wprowadziły zebranych 
wspólnie śpiewane kolędy i pastorałki.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WIGILIA W SO£ECTWIE
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WWARSZTATY SZKOLENIOWE ”AKTYWNE KOBIETY ARSZTATY SZKOLENIOWE ”AKTYWNE KOBIETY 
SZANSĄ NA ROZWÓJ WSI”SZANSĄ NA ROZWÓJ WSI”

W dniach 18–21.01.2010r. odbyły się warsztaty szkole-
niowe pod nazwą „Aktywne kobiety szansą na rozwój 

wsi”. Warsztaty zorganizowane zostały przez Kaszubski Uniwer-
sytet Ludowy i odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym KUL 
w Starbieninie. W projekcie uczestniczyło 40 kobiet z trzech 
powiatów: kościerskiego, puckiego i wejherowskiego. Z Gminy 
Choczewo udział wzięło 9 kobiet: Aleksandra Gawryszewska, 
Ewa Wiśniewska, Katarzyna Zacharewicz, Mirosława Górczyń-

ska, Dorota Stankowska, Jolanta Malinowska, Aniela Siemczuk, 
Anna Szafoni, Genowefa Kramek.

Celem projektu była integracja społeczna i ten cel został 
zrealizowany w 100%. Poza tym uczestniczki zostały przeszko-
lone w zakresie pisania projektów w konkursach powiatowych 
i gminnych oraz nabyły nowe umiejętności z zakresu rękodzieła 
ludowego. Poznały podstawy wyplatania koszy z korzenia sosny, 
malowania na ceramice, wykonywanie zwierzątek z siana. Zajęcia 
te cieszyły się wielkim powodzeniem, a jeśli byłaby możliwość 
wnieść do tego jakieś uwagi, to tylko takie, że za krótko to wszyst-
ko trwało. 

Genowefa Kramek

LAUREACI LAUREACI 
GMINNEGO GMINNEGO 
KONKURSUKONKURSU

BOŻONARODZENIOWEGO NA 
NAJŁADNIEJSZĄ SZOPKĘ, 
STROIK, KARTKĘ ŚWIĄ-

TECZNĄ, ANIOŁA I OZDOBĘ 
CHOINKOWĄ

W dniu 23 grudnia 2009r. 
w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Choczewie Komisja Konkursowa 
w składzie: Krystyna Karpińska, Beata 
Stodolna, Beata Żuk i Alicja Olędzka-
Żmich, obejrzała bardzo dokładnie wszyst-
kie prace i z dużym trudem, bo prac jak 

ciąg dalszy na następnej stronie
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co roku było sporo i wszystkie ciekawe, 
wybrała zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach.

Ogłoszenie wyników konkursu i wrę-
czenie nagród nastąpiło w dniu 20 stycznia 
2010 roku w siedzibie GBP. Nagrody 
wręczał Wójt Gminy pan Jacek Micha-
łowski wspólnie z panią Kierownik BGP 
Beatą Żuk, a uroczystość uświetnił występ 
w wykonaniu dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Choczewie.

KATEGORIA: KARTKA 
ŚWIĄTECZNA

Przedszkole

1 miejsce: Kacper Sikora – Przed-
szkole Niepubliczne, Dominika Maj 
– Przedszkole Samorządowe, Smerfusie – 
Przedszkole Samorządowe, Klaudia Czaja 
-Przedszkole Niepubliczne, Łukasz Polesa 
–Przedszkole Niepubliczne

Klasy I – III

1 miejsce: Dominik Gręda – kl. I SP 
Ciekocino, Klaudia Chilińska- kl. I SP Cie-
kocino, Alicja Kędra – kl. I SP Ciekocino, 
Sylwia Książek – kl. II SP Ciekocino, Sara 
Grabińska – KL. III SP Choczewo, Ada 
Knapińska – Kl. III SP Choczewo, Marcin 
Fetta – KL. II SP Choczewo, Wiktoria 
Cielecka – kl. II SP CHoczewo, Dominik 
Sawicki – KL. II SP Choczewo, Natalia 
Lautenschleger – kl. II SP Choczewo, 
Kinga Kędra – kl. II SP Ciekocino, Wacław 
Lipiec – kl. III SP Choczewo, Bożena For-
mela – kl. III SP Choczewo

Klasy IV – VI

1 miejsce: Julia Blok – kl. VI SP Chocze-
wo, Julia Goyke – kl. VI SP Choczewo,

2 miejsce: Weronika Skrzypkowska – 
kl. IV SP Choczewo, Michał Neubauer – kl. V 
SP Choczewo

3 miejsce: Agnieszka Naczk – kl. IV SP 
Choczewo, Artur Grabiński – kl. VI SP Cho-
czewo

Gimnazjum
1 miejsce: Aleksandra Malinowska – kl. II, 

Marcin Mruk – kl. III, Szymon Styn – kl. I

2 miejsce: Andrzej Jakubowski 
– kl. II, Adrianna Madej – kl. III, Ka-
rolina Chyrzyńska – kl. II

3 miejsce: Kornelia Wiśniewska – 
kl. II, Monika Płotka – kl. II, Angelika 
Sawicka – kl. II

KATEGORIA: OZDOBA 
ŚWIĄTECZNA

Klasy I – III

1 miejsce: Julia Busłowicz – kl. 
I SP Choczewo, Alina Kędra – kl. I SP 
Ciekocino

2 miejsce: praca zbiorowa – kl. Ia 
SP Choczewo

Klasy IV – VI

1 miejsce: Zuzanna Szulc – kl. IV 
SP Choczewo, Rafał Kozłowski – kl. 
V SP Ciekocino, Patrycja Wolińska – 
kl. IV SP Ciekocino

2 miejsce: Mateusz Misztal – kl. 
V SP Ciekocino, Dominika Drzeżdżon 
– kl. V SP Ciekocino

3 miejsce: Katarzyna Fusowska – 
kl. IV SP Choczewo, Alicja Pop – kl. 
IV SP Choczewo,

GIMNAZJUM

1 miejsce: Paulina Lademan – 
kl. I

2 miejsce: Aleksandra Malinow-
ska – kl. II

ciąg dalszy z poprzedniej strony
LAUREACI...

ciąg dalszy na następnej stronie
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KATEGORIA: SZOPKA

Przedszkole
1 miejsce: grupa starszaków – Niepu-

bliczne Przedszkole

Klasy I – III
1 miejsce:  Kółko Plastyczne SP 

Choczewo, Michał Labuda – kl. II SP 
Ciekocino, Miłosz Kazimierczak – kl. II 
SP Ciekocino, Patryk Chyżyński i Błażej 
Woźniak – kl. II SP Choczewo, Beata Ku-
biak – kl. II SP Choczewo

KATEGORIA: 
STROIK ŚWIĄTECZNY

Przedszkole
1 miejsce: Kacper Lamek – Przed-

szkole Samorządowe, grupa starszaków 
– Przedszkole Samorządowe

Klasy I – III
1 miejsce: praca zbiorowa – kl. III 

SP Ciekocino, Bożena Formela – kl. III 
SP Choczewo, Sara Grabińska – kl. III 
SP Choczewo, Ada Knapińska – kl. III 
SP Choczewo, Wacław Lipiec – kl. III SP 
Choczewo, Mariusz Książek – kl. II SP Cie-
kocino, Nikodem Łuc – kl. II SP Ciekocino, 
Bartosz Paździo – kl. III SP Choczewo, 
Kinga Panke – kl. III SP Choczewo

Klasy IV – VI
1 miejsce: Patrycja Lorek – kl. V SP 

Ciekocino,
2 miejsce: Wiktoria Książek – kl. IV 

SP Ciekocino,
3 miejsce: Karolina Popielarz – kl. VI 

SP Choczewo

Gimnazjum
1 miejsce: Joanna Szemiot – kl. II

NANASZA GMINA SZA GMINA 
CZYTA CZYTA 

DZIECIOM DZIECIOM 
- BALE, BALE - BALE, BALE 

W KARNAWALW KARNAWALE…E…

W     styczniu w Bibliotece Gmin-
nej w Choczewie odbyło się 

kolejne spotkanie z cyklu „Nasza gmina 
czyta dzieciom”. Uczniowie klasy „0” 
pod opieką pani Wiesławy Okoń prze-
nieśli się w świat bali, tańca, czarodziej-

ciąg dalszy z poprzedniej strony
LAUREACI...
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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  (nie wi�cej ni� trzy utwory)  
do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie do dnia 6 marca 2010r.  

(uwaga – przed�u�ony termin!) 
 

§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�skiego 5, tel.(058)6763108, e-mail biblioteka@choczewo.com.pl 

skich strojów i niezwykłych emocji. 
Tego dnia wysłuchali kilku wierszy 
i opowiastek na temat wielkich bali. 
Sami zatańczyli karnawałowy taniec, 
a następnie przystąpili do wykony-
wania karnawałowych maseczek. 
Zabawa była przednia. Oczywiście 
same maseczki, to za mało. Potrzeba 
było makijażu i dobrego humoru, 
aby przenieść się w niezwykły świat 
karnawałowych uciech. Pracowali 
z zapałem i poświęceniem, mając 
nadzieję na zniewalające efekty 
pracy. I rzeczywiście – wszystkie 
buzie zadowolone i uśmiechnięte. 
Po spotkaniu w bibliotece radośni 
i w karnawałowym nastroju, wyru-
szyli do domu.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
NASZA GMINA....
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SSAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
WSPÓLNIE BAWIMY SIĘ I UCZYMY

W grudniu dzieci z klasy „O”a ze Szkoły Podstawowej 
pod opieką pani Wiesławy Okoń odwiedziły grupę 

starszaków z Samorządowego Przedszkola w Choczewie, aby 
wziąć udział w turnieju świątecznym. Dzieci z obu grup zostały 
podzielone na pięć zespołów. Każdy zespół wykonywał zadania 
za które otrzymywał punkty – cukierki. Zadaniem dzieci było m.
in. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania, ułożenie 
puzzli i rozwiązanie zagadki. Wygrali ci, którzy oczywiście zdo-
byli najwięcej cukierków. Zadania chyba nie były zbyt trudne, 
bo większość dzieci radziła sobie znakomicie. Taka forma zabawy 
pozwoliła dzieciom lepiej się poznać i zintegrować. Nauczyła 
pogodzić się z przegraną i docenić zwycięzców.

Alicja Jaskulska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W PRZEDSZKOLU

Babcia i dziadek to w życiu każdego dziecka niezwykle ważne 
osoby, a wykształcone w dzieciństwie więzi pomiędzy dziećmi 
i dziadkami często przyczyniają się do pozytywnych efektów 
wychowawczych i edukacyjnych młodych pokoleń Polaków.

21 stycznia w Samorządowym Przedszkolu w Choczewie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Już przed 
godzina 10.00 sale były zapełnione szanownymi gośćmi, a dzieci 
z ogromnym napięciem wypatrywały swoich bliskich. Maluchy 
zaprezentowały wierszyki i piosenki o babci i dziadku, wykonały 
dwa tańce: krokodylek i taniec ze wstążeczkami. Starszaki nato-
miast wystąpiły z przedstawieniem pt. „ Babcia w okularach”, 
zatańczyły krakowiaka oraz taniec chorwacki i taniec z pompo-
nami. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, 
a niektórym dziadkom łza się w oku zakręciła. Po części artystycz-
nej zaprosiliśmy wszystkich na słodki poczęstunek i wręczyliśmy 
prezenty przygotowane przez dzieci.

Bożena Paździo

W KARNAWALE BAL NAD BALE

Byłam, zobaczyłam i się zachwyciłam Balem Karnawało-
wym, który odbył się w czwartek 4 lutego w Samorządowym 
Przedszkolu w Choczewie.

Piękne stroje naszych dzieci zapierały wprost dech, wspaniała 
muzyka porywała do tańca, a zabawy, które prowadziła cudowna 
księżniczka Iwonka nie pozwoliły nikomu się nudzić. Nawet dzie-
ci, które początkowo trzymały się swoich mam, bardzo szybko 
pobiegły do swoich koleżanek i kolegów, aby wspólnie ratować 
księżniczki uwięzione w zamku.

Pięknie udekorowana sala, słodki poczęstunek i wpatrzeni 
w swoje pociechy rodzice dodały jeszcze większego uroku całej 
imprezie.

W imieniu wszystkich rodziców bardzo dziękujemy pracow-
nikom przedszkola za tak wspaniałą uroczystość zorganizowaną 
dla naszych dzieci.

Mama przedszkolaka Dawidka

„ JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA AKTORA”

to temat warsztatów teatralnych, które odbyły się w naszym 
przedszkolu w dniu 8 lutego 2010r. Warsztaty poprowadziła ak-
torka teatru Tęcza ze Słupska Pani Joanna Stoike-Stempkowska, 
która „uśpiła” wszystkie dzieci, a gdy się przebudziły, były praw-
dziwymi aktorami. Poprzez ruchy pantomimiczne wykonywały 
czynności, jakie wykonuje aktor każdego dnia, łącznie z przygo-
towaniami do wieczornego występu.

Podsumowaniem spotkania była krótka scenka teatralna 
odegrana przez poszczególne dzieci.

Bożena Paździo
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NNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIEIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CHOCZEWIE
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Organizatorem akcji w naszej placówce już po raz czwarty 
była druhna Dorota i jej drużyna „Mali Korsarze”. Jak 

zawsze przedszkolaki przekazały datki na szczytny cel, jakim jest 
onkologia dziecięca. Zebraliśmy kwotę 250 zł. Naszym celem było 
rozbudzanie aktywnej postawy wobec niesienia pomocy innym 
oraz wzmocnienie poczucia satysfakcji ze sprawiania radości 
innym dzieciom.

Dziękujemy naszym przedszkolakom i ich rodzicom.

ZIMOWE UCIECHY

Za co dzieci kochają zimę? – oczywiście za śnieg!! Bo można 
hasać na sankach, lepić bałwana, turlać się po śniegu, no i zorga-
nizować kulig. Ileż to było radości, kiedy sanki ruszyły w szeregu. 
Wybraliśmy się do Łętówka, sanna prowadziła przez las, a dzieci 
mogły podziwiać uroki zimy. Radośni, pełni wrażeń, mimo nie-
wielu upadków z sanek, cali wróciliśmy do przedszkola.

Podziękowania dla rodziców Franka Grabińskiego za zorga-
nizowanie kuligu.

przedszkolaki – wnuki, zaprosiły swoich dziadków na przed-
szkolną uroczystość. 4-latki przygotowały przedstawienie pt. 
„Zimo, baw się z nami”, a starszaki – „Zima i śnieżynki”. Były 
też okolicznościowe wiersze, tańce, piosenki, życzenia i laurki. 
Przy kawie i słodkim poczęstunku upłynęło wspaniałe święto. 
Nasze mamy, jak zawsze nie zawiodły, serdecznie im dziękujemy. 
Największą radość dziadkom sprawiły przedszkolaki podczas 
zabawy „Rozpoznaj siebie”, gdzie spośród portretów wykonanych 
przez dzieci, musieli odnaleźć właściwy dla siebie. Było dużo 
śmiechu i radości.

W KARNAWALE SAME BALE

I u nas odbył się bal karnawałowy. W kolorowych strojach 
przy muzyce, konkursach i świetnych nastrojach dzieci bawiły 
się przez 4 godziny. Zabawę poprowadzili nasi rytmicy wspólnie 
z nauczycielkami. Wszystkie dzieci czuły się jednakowo radośnie, 
pięknie „przebrane”. Nikt nie czuł się odosobniony i nie patrzył 
z zazdrością na kreacje kolegów. Była to wspaniała zabawa dla 
nas wszystkich.

AKTORZY U NAS

Tradycyjnie gościliśmy aktorów z Krakowa z przedstawie-
niem pt. „Magia słów”.

Halina Chmiel

STO LAT BABCIU, DZIADZIU

Dzień Babci i Dziadka to chyba jedne z piękniejszych i waż-
niejszych dni w kalendarzu naszego przedszkola. Z tej okazji 
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Z ŻYCIA Z ŻYCIA 
HARCERSKIEJ HARCERSKIEJ 

BRACIBRACI
„…NIECH ŻYJE BAL…”

Dnia 1 lutego 2010r. w Zajeździe 
„Eden” w Borkowie, my zuchy 

– „MALI KORSARZE” bawiliśmy się 
na zabawie karnawałowej. Szaleństwo 
zaczęło się o godz. 16.00. Dojechało nas 
bardzo dużo; wszystkie zuchy i rodzeństwo 
niektórych z nas. Wszyscy przebraliśmy 
się w różne postacie. Były księżniczki, 
rycerze, czarodziejki, farmer, kot, diabeł, 
Indianka, cyganka, Pipi … Wyglądaliśmy 
bajkowo!!! Podczas zabawy, oprócz dh. 

Doroty i dh. Radka, opiekowały się nami jeszcze dwie mamy – pani Jadzia Woźniak 
i moja mama – Iwona Styn. Właściciele restauracji pani Ewa i pan Wacek przygotowali 
nam przepyszny poczęstunek, placuszki z jabłkami, polane czekoladą. Pycha!!! Po po-
siłku rozpoczęła się prawdziwa zabawa. Nasza dh. Dorota prowadziła dla nas konkursy 
i „całuśne” pląsy. Bawiliśmy się naprawdę wspaniale, aż żal że czas tak szybko płynie. 
Serdecznie dziękujemy właścicielom restauracji za ich gościnność.

zuch Bartosz Styn

OBIETNICA ZUCHOWA 2010

Dnia 10 lutego 2010 roku w Szko-
le Podstawowej w Krokowej, 

odbyło się uroczyste ślubowanie zuchów. 
Obecne były gromady z Choczewa (10 
WLGZ „Mali Korsarze”) i z Krokowej. 
Uroczystość rozpoczęła się od malowania 
nosów na żółto. Oznaczało to, że jesteśmy 
jeszcze „żółtodziobami”. Następnie wyko-
nywaliśmy czynności związane z prawami 
zucha, m.in.:
• zamykanie w skrzyni - PRÓBA OD-

WAGI
• jedzenie cytryny - „WYPARZANIE” 

JĘZYKA
• odgadywanie czynności domowych - NASZE OBOWIĄZKI
• wspólna zabawa w „ osiołka” wraz z rodzicami.

Na zakończenie złożyliśmy ofi cjalną obietnicę zucha. Otrzymaliśmy także znaczek zucha i legitymację oraz pamiątkowy dyplom. 
Bardzo mi się podobało i nie mogę się doczekać zdobywania kolejnych sprawności oraz przyrzeczenia harcerskiego.

 Zuch Paweł Pieniążk

„CZŁOWIEK ZIMY” ORAZ 
„NIEWIDZIALNA RĘKA”

Wspaniała zima. Aż chce się realizować 
wszystkie zimowe sprawności jedno-

cześnie, czasu jednak brak. Zuchy są zadowolone 
dokarmiając zwierzęta, robiąc pokarm dla ptaków, 
bawiąc się w wojnę na śnieżki, piekąc kiełbaski przy 
„zimowym” ognisku, lepiąc bałwana oraz uczestni-

ciąg dalszy na następnej stronie
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cząc w kuligu. Zimowe zabawy przynoszą 
wiele satysfakcji, tym bardziej, że zuchy 
z 10 WLGZ „Mali Korsarze” mają wspa-
niałych rodziców i przyjaciół gromady, 
na których zawsze można liczyć. I tym 
sposobem nie ma problemu, by przygo-
tować dla nas ognisko, kiełbaski, ciepłą 
herbatę oraz zabawy na śniegu – DZIĘKU-

JEMY Państwu Lipiec z Lubiatowa oraz 
panu Wojtkowi Knapińskiemu z Osiek. 
Zuchy starają się też odwdzięczyć naszym 
przyjaciołom robiąc dobre uczynki. Gdyby 
ktoś potrzebował naszej pomocy, proszę 
dać znać, w miarę możliwości pomożemy. 
Prosimy też zaglądać na stronę internetową 
naszego hufca (w zakładkę naszej gromady 
– 10 WLGZ „MALI KORSARZE”) www.
hufi ecpuck.pl.

Prosimy też wszystkich mieszkańców 
naszej gminy o przekazanie 1% swego 
podatku dla naszej gromady. Pomoże 
nam to zrealizować nasze marzenia oraz 
naukę wspaniałych i przydatnych rzeczy. 
Wystarczy tylko, wypełniając roczne ze-
znanie podatkowe, wpisać nasz nr KRS 
0000 273 799, a w polu „inne informacje” 
kod 08/06. DZIĘKUJEMY!!!

Pozdrawiamy zuchowym CZUJ! Zuchy z 10 WLGZ 
„Mali Korsarze” wraz z Drużynową

CZUWAJ !!!

Rok 2010 w ZHP rozpoczyna 
obchody 100-lecia harcerstwa 

w Polsce, dla nas – harcerzy, zuchów 
i instruktorów, jest on rokiem służby. Sta-
ramy się, aby wszystkie zadania przez nas 
wykonywane były z zapałem i radością. 
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, 
na którą można przekazać 1% swojego 
podatku. Jeśli ktoś z państwa zdecyduje 
się wesprzeć naszą działalność, będziemy 
ogromnie wdzięczni. Nasz KRS to: 0000 
273 799, a w polu inne informacje należy 
wpisać kod 08/06 – co oznacza 10 gromada 
zuchowa lub kod 08/08 – co oznacza 10 
drużyna harcerska. Serdecznie dziękuję 

za dobrą wolę i wsparcie naszych poczy-
nań.  

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Dorota Bianga- Grabińska 

Drużynowa

WIGILIJNY BIWAK 
W ZWARTOWIE

Z 18 na 19 grudnia 2009 roku 
odbył się Wigilijny Biwak 10 

WLDH „WILKI” oraz 10 WLGZ „Mali 
Korsarze”. Zjechali się tam wszyscy har-
cerze i zuchy. My (harcerze) śpiewaliśmy 
kolędy, a zuchy robiły ozdoby świąteczne 
z makaronu oraz własnoręcznie malowały 
bombki. Przyjechał ksiądz Ireneusz, który 
spędził z nami harcersko- zuchową wiecze-
rzę wigilijną. Bartek pozapalał wszystkie 
świece na stole od Betlejemskiego Światła 
Pokoju, a Julka przeczytała fragment Pi-
sma Św. Ksiądz poświęcił opłatek, którym 
się łamaliśmy składając sobie życzenia. 
Po wieczerzy przygotowaliśmy zadania 
na bieg patrolowy dla zuchów. Było 5 

Narodzenie”. Kiedy zuchy poszły grzecznie spać, 
harcerze musieli trzymać wartę przez całą noc. 
Zmienialiśmy się co godzinę. Rano, o godz. 6.30, 
odbył się bieg patrolowy dla harcerzy (zuchy 
nadal spały), przygotowany przez drużynowych. 
Było okropnie zimno, bo – 20 stopni. Po biegu 
czekało już na nas pyszne śniadanko świąteczne. 
Po śniadaniu zuchy przygotowały dla harcerzy 
dwie próby odwagi – próbę ognia i wysokości. 
Było bardzo wesoło, ale już trzeba było wracać 
do domów, by tam wraz z rodzicami przygotować 
się do „prawdziwej” Wigilii. Nasz biwak bardzo 
miło wspominamy i na następny już czekamy. 
Za pomoc w organizacji bardzo dziękujemy Oś-
rodkowi w Zwartowie, całej obsłudze oraz naszym 
drużynowym: dh. Dorocie i dh. Radkowi.

Harcerka 
Daria Spychalska

zadań. Ja (Daria Spychalska) z Julką Blok zrobiłyśmy szyfr, który nazywa się 
„czekoladka”. Polegał on na odgadnięciu literek i odszyfrowaniu hasła: „Boże 

ciąg dalszy z poprzedniej strony
CZ£OWIEK ZIMY...
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KULIG

Dnia 09.01.2010 odbył się kulig 
harcerzy z drużyny „Wilki”. Tego 

dnia zebraliśmy się w Lubiatowie. Kiedy 

byli już wszyscy, druh Radek i pan Wa-
cław Lipiec przywiązali sanki dziewcząt 
do jednego samochodu, a sanki chłopców 
do drugiego. Gdy wszyscy byli gotowi, 
ruszyliśmy. Jechaliśmy bardzo szybko, dla-
tego śnieg spod opon samochodu strasznie 
sypał w twarz. W połowie drogi powrot-
nej zatrzymaliśmy się na leśnej polance. 
Schowaliśmy się w krzaki: dziewczyny 
po jednej stronie, a chłopcy po drugiej 
stronie polany. Po chwili zaczęła się bitwa 
na śnieżki. Wszyscy przy tym świetnie się 
bawiliśmy. Wracając kuligiem przez las, 
kilku osobom zdarzyło się spaść z sanek. 
Na podwórku u pana Wacława Lipca 
czekało na nas ognisko, kiełbasy i ciepła 
herbata. Po zjedzeniu kiełbas i wypiciu 
herbaty, każdy miał czas dla siebie: ga-

nialiśmy po całym podwórku i ślizgaliśmy 
się po zamarzniętym stawie. Wszystkim 
bardzo się podobało.

90 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI
Z MORZEM

W dniach 9–10 lutego uczestniczyliśmy 
w biwaku „zaślubinowym” morskiego 

Hufca ZHP w Pucku. We wtorek zwiedziliśmy 
wystawę z okazji 90 rocznicy zaślubin w bibliote-
ce miejskiej w Pucku, następnie nasi gospodarze 
(harcerze wraz ze swoją drużynową) przygotowali 
projekcję mulitedialną z historii zaślubin oraz udzia-
łu gen. Hallera w tworzeniu polskiego harcerstwa. 
Czekał nas również wieczorem turniej kręgielski, 
w którym zajęliśmy II miejsce. Poznaliśmy też grę 
planszową „śladami Hallera”, która bardzo nam 
się spodobała. Następnego dnia uczestniczyliśmy 
w uroczystościach miejskich w Pucku, na których 
nie zabrakło Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskie-
go, Z-cy Naczelnika ZHP, Komendanta Chorągwi 
Gdańskiej, Marszałka Sejmu – Bronisława Komo-
rowskiego i wielu innych. Było okropnie zimno, 
a uroczystości trwały aż 4 godziny. Po przejściu 
ze sztandarami z puckiego rynku do fary na mszę, 
ciąg dalszy uroczystości odbywał się w porcie przy 
„słupku zaślubinowym” oraz pomniku gen. Hallera. 

Tam wraz z innymi harcerzami (około 100 harcerzy i instruktorów) pełniliśmy 
uroczystą (lecz bardzo mroźną) wartę. Po złożeniu wiązanek przy pomniku, 
uroczystości zakończyły się, a my wróciliśmy do swych domów. Patriotyczne 
biwaki naszego namiestnictwa harcerskiego bardzo przybliżają nam historię 
Polski oraz uczą patriotyzmu. Co prawda okropnie wymarzliśmy, ale i tak biwak 
był wspaniały. Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj!

10 Wodno–Lądowa Drużyna Harcerska „Wilki”z Choczewa 

Z ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁY
Z WIZYTĄ U TOMKA

Dnia 18 grudnia 2009r. uczniowie klasy II c wraz z wy-
chowawczynią Małgorzatą Mazur odwiedzili Tomka 

Dębowskiego. Dzieci znały Tomka z opowiadań swojej wycho-
wawczyni i bardzo chciały go poznać. Brodząc po śniegu, niosąc 
stroje do inscenizacji, sztuczną choinkę, pełni radości podążali 
do domu nowego kolegi. Tomek oczekując w korytarzu przywitał 
gości z radością. Z zaciekawieniem przyglądał się, jak dzieci 
przebierają się w stroje, zmieniając się w ptaka, wiewiórkę, za-
jąca... Uczniowie przedstawili Tomkowi inscenizację pt. „Bajka 
o srebrnej gwiazdce”. Tomkowi z pewnością przedstawienie 
bardzo się podobało, gdyż dość często w trakcie inscenizacji 
głośno się cieszył, a na zakończenie bił mocno brawo. Na koniec 
spotkania uczniowie otrzymali od Tomka batoniki. Po serdecz-
nym pożegnaniu z nowym kolegą powrócili do szkoły.

XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Stało się to już tradycją, iż społeczność szkolna na terenie 
naszej gminy dzięki pomocy ludzi, w których drzemią 

wielkie pokłady dobroci i chęci niesienia bezinteresownej pomocy 
ludziom jej potrzebującym, mogła wziąć udział w tak wielkim 
przedsięwzięciu, jakim jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Nauczyciele naszej szkoły: p. Anna Strycharczyk, 
p. Agnieszka Dettlaff, p. Alicja Tulikowska, p. Teresa Waloch, 
p. Wioletta Nawrocka, p. Małgorzata Kobiela, p. Tadeusz Huk, 
zasilili grono wolontariuszy kwestując na terenie naszej gminy. 
Do puszek zebrano około 3000 zł. Tradycyjnie największym 
zainteresowaniem cieszyła się orkiestrowa loteria zorganizowana 
przez nauczycielki: p. Ewę Domarus, p. Izabelę Dziobak, p. Izabelę 
Urbowską, p. Barbarę Cholka. Wolontariuszki wraz z rodzinami 
organizując i przeprowadzając loterię pozyskały kwotę 5485, 
19 zł.

ciąg dalszy na następnej stronie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
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Pragniemy podziękować wszystkim 
osobom, które wspierały nas i nasze dzia-
łania, bowiem Wasza przyjaźń i zaufanie 
dodaje nam sił i bez pomocy, których nie 
byłoby tak wspaniałych efektów.

DZIĘKUJEMY:

Wójtowi Gminy Choczewo p. Jacko-
wi Michałowskiemu, Przewodniczącemu 
Rady Gminy p. Henrykowi Domaros, 
pracownikom Urzędu Gminy, p. Katarzy-
nie Wrońskiej i pp. Zofi i i Zygmuntowi 
Dymowicz – sklep „Krzyś”, Kaszubskiemu 
Bankowi Spółdzielczemu, p. Ewie Rogaczewskiej – Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Choczewo, p. Mirosławie i Eugeniuszowi Langa – „Melan”, p. 
Eugenii Grudzińskiej i Gminnemu Zespołowi Oświaty, p. Sławomirowi 
Dziobak, p. Marzannie i Krzysztofowi Cupryniak – Perełka, p. Beacie 
Żuk – Gminna Biblioteka Publiczna, p. Elżbiecie Wydra, pp. Iwonie 
i Andrzejowi Majtacz – „Magis”, p. Bożenie i Grzegorzowi Kozłowskim 
„Remedium”, p. Wiesławie i Stanisławowi Dawidowskim „Wodnik”, p. 
Wiesławowi Laskowskiemu – „ABC”, Grupie ŻYWIEC, p. Aleksandrowi 
Iwaszko – Sołectwo Łętowo, p. Renacie i Henrykowi Dąbrowskim „Dąb- 
Pol”, p. Annie Jędruch – Studio „Beauty”, p. Marzenie Dziobak, p. Krysty-
nie Olszowiec, p. Jarosławowi Witt, p. Renacie Zarzecznej – „Afrodyta”, 
pp. K. J. Bach – „Bar na rozdrożu”, p. Ewelinie Czaja i p.Andrzejowi 
Lewińskiemu, p. Stanisławowi Urbowskiemu, pp. Eugenii i Józefowi 
Majtacz i p. Beacie Majtacz – „Madex”, pp. A. R. Misztal „Piekarnia Starowiejska”, p. Teresie Lademann, p. Sylwii Kropidłowskiej, 
p. Reginie Falkiewicz, pp. Annie i Henrykowi Bemowskim, p. Danucie Jędrusik – „ KA.PI.RA”, pp. Aleksandrze i Zdzisławowi Gaw-
ryszewskim, pp. Lucynie i Markowi Liszniańskim – „ABC”, p. Danielowi Firmanty „MOTO- GAMA”, p. Katarzynie Sychowskiej, 
p. Joannie Dzięgielewskiej, pp. Dorocie i Mirosławowi Wątroba.

Zespół Szkół w Choczewie

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALISTÓW 
W CHOCZEWIE 

W dn. 13–15.01.br w ZS w Choczewie został 
przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny, 

jaki przygotowało Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”. 
Uczniowie naszej szkoły zdawali egzamin z części hu-
manistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka 
niemieckiego. Arkusze pytań i klucze odpowiedzi dostępne 
są na stronie internetowej www.peg.operon.pl/arkusze.

Iwona Ratajczak

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W ZERÓW-
KACH W ZS W CHOCZEWIE

„Dziś w naszej szkole jest bardzo wesoło,
bo babcie i dziadków widzimy wkoło.

Gdy tata ciągle w pracy, a mama zajęta,
u dziadków najwspanialsze wakacje są i święta”

Tymi słowami dzieci z klasy 0a i 0b 
powitały dostojnych gości – swoich 

ukochanych dziadków. Uroczystość odbyła się 
w naszej szkole 22 stycznia 2010 roku i obfi towała 
w wiele wzruszających i radosnych chwil. Dzieci 

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
WOŒP
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wspólnie z wychowawczyniami i rodzi-
cami przygotowały program artystyczny. 
Były okolicznościowe wiersze, piosenki, 
tańce i życzenia. Występy najmłodszych 
bardzo się podobały i zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Po części artystycznej 
dziadkowie zostali obdarowani kwiatami, 
laurkami i własnoręcznie wykonanymi 
prezentami. O szczególną oprawę tego 
spotkania zadbali również rodzice. Mamy 
ustroiły pięknie stoły, upiekły pyszne cia-
sta, zaparzyły kawę i herbatę. Spotkanie 
upłynęło w bardzo przyjemnej atmosferze. 
Mamy nadzieję, że Dziadkowie będą miło 
wspominać swoje tegoroczne święto. 

 Wiesława Okoń

ŚWIĘTO NASZYCH
DZIADKÓW

Dzień Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzie-

ci, ale przede wszystkim dla babć 
i dziadków. Wizyta w szkole to okazja 
do obejrzenia swoich kochanych wnu-
cząt. Do tej uroczystości klasy: IIa, IIc, 
IIIa pod opieką wychowawczyń: Anny 
Strycharczyk, Małgorzaty Mazur i Mi-

rosławy Rudnickiej, przygoto-
wywały się dość długo. 21.01. 
2010r. o godz. 1300 przybyli 
zaproszeni dziadkowie. Wnu-
kowie powitali ich z wielka 
radością. Dzieci przedstawiły 
w swoich klasach insceniza-
cje, były też okolicznościowe 
wiersze, piosenki oraz tańce. 
Odświętną atmosferę stworzy-
ły też gorące życzenia, laurki, 
kwiaty i całusy, którym nie 
było końca. Rodzice na tę uro-

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ŒWIÊTO BABCI I DZIADKA...
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czystość przygotowali pyszne ciasta, kawę 
i herbatę. Uznanie i wdzięczność gości 
dostrzegliśmy podczas indywidualnych 
podziękowań. Nasi goście nie kryli wzru-
szenia i dumy ze swoich wnuków.

M. Mazur

ŚNIEGOWE ATRAKCJE

Dnia 22 stycznia 2010 r. klasa I b 
gimnazjum w Choczewie zor-

ganizowała kulig w Lubiatowie. Niskie 
temperatury na dworze nie przeszkodziły 
w realizacji naszych planów.

Tego dnia zebraliśmy się na przystan-
ku w Lubiatowie. O godz. 9.00 cała klasa 
wraz z wychowawcą p. Wacławem Sewe-
rynem oraz Renią Banaś i z p. Andrzejem 
Fetta wyruszyła w drogę saniami.

Było fantastycznie, pogoda też do-
pisała. Pojechaliśmy nad morze, na teren 
byłej jednostki wojskowej, a na końcu 
do Kopalina. Tam chłopcy przygotowali 
ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski. 
Wychowawca zrobił nam gorącą herbatę. 
Rozmawiając przy ognisku, podsumowa-
liśmy kulig, ze śmiechem wspominając 
nasze nieoczekiwane upadki i „śnieżne 
kąpiele”.

Składamy serdeczne podziękowania 
p. Andrzejowi Fetta, p. Wacławowi Se-
werynowi i p. Renacie Banaś za pomoc 
w organizacji kuligu i opiekę.

Uczennica kl. I b gimnazjum

KULIG KL. IA

2 lutego br. w Zwartowie, dzięki 
uprzejmości kierownictwa Ośrod-

ka Wypoczynkowego „Relaks” odbył się 
kulig kl. 1 a SP.

Dzieci w zimowej, słonecznej aurze, 
przy dzwonkach sań, sunęły po zaśnieżo-
nych okolicach Zwartowa. Po przejażdżce 
z nieuniknionymi upadkami, które mali 
amatorzy śnieżnego puchu kwitowali śmie-
chem, dzieci udały się na ognisko. Tam, 
przy pieczonej kiełbasce i ciepłej herba-

cie, rozgrzały 
się przed dal-
szą zabawą 
na śniegu.

Nasz wy-
jazd przebiegł 
w miłej i ra-
dosnej atmos-
ferze.
Izabela Urbowska

ciąg dalszy z poprzedniej strony
ŒWIÊTO NASZYCH DZIADKÓW
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KLASA 0A POMAGA ZWIERZĘTOM 
PRZETRWAĆ ZIMĘ

Zainteresowanie przyrodą oraz 
przyjazny stosunek do niej kształ-

tujemy w dzieciach już od najmłodszych 
lat. Chcemy, by pokochały one przyro-
dę, szanowały ją jak przyjaciela i były 
świadome, że są za nią odpowiedzialne. 
W związku z tym dn. 3.02.2010 r. zapro-
siliśmy do naszej zerówki pracownika 
nadleśnictwa p. Rafała Skowronka. Pan 
Rafał bardzo ciekawie opowiadał nam, 
jak pomagać zwierzętom przetrwać zimę. 
Oglądaliśmy przepiękne fotografi e, uczy-
liśmy się rozpoznawać zwierzęta i ptaki, 
które całą zimę z trudem znajdują poży-
wienie i oczekują pomocy z naszej strony. 
Był też czas na pytania dzieci i odpowiedzi 
pana Rafała, które czasami przeradzały się 

PODSUMOWANIE
I SEMETRU

4 lutego 2010r. w Zespole Szkół im. 
Unii Europejskiej w Choczewie 

odbyły się apele podsumowujące pracę 
w I semestrze roku szkolnego 2009/2010.

Wyróżnieni zostali uczniowie, któ-
rzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce 
oraz wzorowe zachowanie. W szkole 
podstawowej w klasach 0–3 najlepiej 
radzą sobie z przyswajaniem wiadomości 
i umiejętności:

kl. 0 a – Kacper Erdmann, Magdalena 
Strongowska, Weronika Kopicka, Woj-
ciech Świtała, Michał Rytlewski, Rafał 
Zalewski, Rafał Dunst;

kl. 0 b – Monika Styn, Adam Hintzka, 
Aleksander Sroczyński, Kacper Zieliński, 

w ciekawe opowieści. Na zakończenie dzieci dostały nagrody za uważne słuchanie i zapamiętanie istotnych wiadomości. Po spotkaniu 
całą klasą poszliśmy zawiesić karmidełka i wysypać ziarenka do karmników. Dzieci przyrzekły, że będą się opiekować zwierzętami 
przez całą zimę.

Wiesława Okoń

Dawid Blok, Magdalena Pastusiak, 
Filip Zaręba, Anna Pienszke;

kl. 1 a – Oghentenega Oy-
eye;

kl. 1b – Wiktoria Cicirko, Julia 
Kozłowska, Julia Busłowicz, Ma-
ciej Wesołowski, Oskar Zieliński, 
Tymoteusz Garski;

kl. 1 c – Patrycja Krzeptow-
ska, Matylda Witkowska, Patryk 
Sychowski, Cezary Ceynowa, Ju-
lia Figuła, Zofi a Modlińska, Agata 
Dziobak, Judyta Rybarczyk;

kl. 2 a – Aneta Belka, Marcin 
Fetta, Zuzanna Hajkowicz, Natalia 
Lautenschleger, Adrian Praszczak, 
Jakub Zarzeczny;

ciąg dalszy na następnej stronie
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kl. 2 b – Adam Borowski, Kinga Woź-
niak, Lidia Drewa, Karolina Kropidłowska, 
Dominik Sawicki;

kl. 2 c – Igor Gawryszewski;
kl 3 a – Artur Parcelewski, Kinga 

Panke, Bartosz Paździo, Monika Waloch, 
Klaudia Kaczocha;

kl. 3 b – Nina Kimilu, Wacław Lipiec, 
Ada Knapińska, Sara Grabińska;

kl. 3 c – Kacper Busłowicz, Łukasz 
Świtała, Wioleta Wiśniewska.

kl. 4 a – Agata Rynko, Katarzyna 
Fusowska, Tomasz Joachimiak, Łukasz 
Wroński, Zuzanna Szulc;

kl. 4 b – Alicja Figurska, Dominika 
Leśnik, Adrianna Rabczenko, Weronika Hinz;

kl. 4 c – Paulina Szmyd;
kl. 5 a – Kacper Bąk;
kl. 5 b – Agata Knapińska, Katarzyna Żuk, Jakub Lessnau, Krzysztof 

Obrzut
kl. 6 a – Julia Goyke, Małgorzata Grabowska, Paweł Szur;
kl. 6 b – Artur Grabiński, Julia Blok, Michał Skrzycki, Aleksandra Łasiń-

ska, Kinga Wejer, Iga Witkowska, Malwina Sarzyńska, Karolina Wyszecka, 
Paweł Woźniak.

Wyróżnieni uczniowie w gimnazjum to: Bartłomiej Nowak (kl. I A), 
Alicja Liszniańska (kl. I A), Joanna Żuk (kl. I B), Marcin Dzięgielewski 
(kl. IB), Magdalena Soboń (kl. I B), Paweł Langa (kl. II A), Karolina Derylak 
(kl. II A), Karolina Chyrzyńska (kl. II B), Magdalena Kołodzik (kl. II B), To-
masz Figuła (kl. II B), Natalia Wejer (kl. II B), Karolina Stankowska (kl. II C), 
Anna Dąbrowska (kl. II C), Anna Żurowska (kl. III A), Marcin Małkowski (kl. 
III A), oraz Kacper Huk (kl. III B).

Ponadto zostały podsumowane liczne konkursy i rozgrywki sportowe. 
W konkursie ortografi cznym gimnazjum Mistrz Ortografi i r. szk. 2009/10
I miejsce zajął uczeń kl. I B – Marcin Dzięgielewski, II miejsce – Emilia 
Grochowska z kl. III C, III miejsce – Patrycja Niemiec z kl. IIC, IV miejsce 
– Joanna Żuk z kl. I B, V miejsce – Magdalena Kołodzik z kl. II B oraz Anna 
Wątroba z kl. III A.

Najbardziej usportowioną klasą w gimnazjum 
w pierwszym półroczu, która zgromadziła najwięcej 
punktów w rozgrywkach międzyklasowych okazała 
się kl. III A.

W szkole podstawowej odbyło się wiele kon-
kursów przedmiotowych imprez międzyklasowych, 
apeli i wycieczek. Realizowano projekty: „Obserwa-
tor przyrody”, „Cała gmina czyta dzieciom”, projekt 
polsko – niemiecki, „Moje Kaszuby – Mój Region 
– Moje tradycje”, „Święta tuż – tuż”.

Na zakończenie apeli p. Joanna Dzięgielewska 
oraz p. Alina Rynko życzyły uczniom na drugi 
semestr jeszcze wyższych wyników w nauce oraz 
dalszych sukcesów sportowych.

WYCIECZKA 
DO TEATRU MUZYCZNEGO

W dniu 04.02.2010r. uczniowie 
z kółka plastycznego oraz 

teatralnego, wraz z opiekunami udali się 
na wycieczkę do Teatru Muzycznego 
w Gdyni.

Obejrzeliśmy musical pt. ,,Fame’’ – 
opowieść o młodych artystach i ich drodze 
do tytułowej sławy. Losy bohaterów śle-
dziliśmy, począwszy od rygorystycznych 
egzaminów, poprzez mordercze treningi, 
aż po pierwsze, okupione ciężką pracą 
sukcesy. Bardzo podobała nam się gra 
aktorów, wykonywane piosenki i układy 
choreografi czne – szczególnie w wykona-
niu postaci znanych z programów telewizyjnych ,,You Can Dance’’ oraz ,,Mam Talent’’. Podziwialiśmy również wspaniałą oprawę 
muzyczną w wykonaniu orkiestry oraz niezwykłe efekty dźwiękowe i świetlne.

Po zakończonym spektaklu, ok. godziny 23. 00, pełni wrażeń udaliśmy się do Choczewa. W drodze powrotnej wszyscy komen-
towaliśmy to, co działo się na scenie.

Kółko plastyczne

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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WYCIECZKA 
DO TEATRU MUZYCZNEGO

W czwartek 07.01.2010 r. ucznio-
wie klas I a, I b i I c Szkoły 

Podstawowej w Choczewie pod opieką 
nauczycieli – p. D. Wątroba, p. K. Dzięgie-
lowskiej i p. E. Gawron, udały się na wy-
cieczkę do Teatru Muzycznego w Gdyni.

Obejrzeliśmy przepiękny musical pt. 
„Piękna i Bestia” – opowieść pełną magii 
i uroku, a przy tym bardzo dowcipną. 
Na prawie 3 godziny przenieśliśmy się 
w zaczarowany świat Disney’a. Poznali-
śmy miejsce, w którym wewnętrzne piękno 
jest ważniejsze od powierzchowności, 
a wytrwałość zostaje nagrodzona. Baśnio-
we postaci, imponujące dekoracje oraz 
pomysłowe kostiumy zrobiły na dzieciach 

BAL KARNAWAŁOWY

W środę 10 lutego 2010 r. w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chocze-
wie klasy II i klasy III Szkoły Podstawowej, w sumie 120 uczniów bawiło 

się na balu karnawałowym zorganizowanym przez panie Małgorzatę Mazur i Miro-
sławę Rudnicką. Na tę okazję sala została pięknie udekorowana przez panie W. Okoń, 
E. Gawron, K. Dettlaff, M. Mazur oraz M. Rudnicką balonami, śnieżnymi gwiazdkami, 
postaciami z bajek.

Wszystkie dzieci przyszły strojnie ubrane. Bal rozpoczęto od obejrzenia dwóch 
inscenizacji: „Rodzina bałwanków” oraz „Bajka o srebrnej gwiazdce”, przygotowanych 

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE
Z POLICJANTEM

W dn. 09–10.02.br w ramach dzia-
łań profi laktycznych, odwiedził 

naszą szkołę policjant miejscowego Poste-
runku Policji pan Marcin Romanek, który 
spotkał się uczniami szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Tematem spotkania było 
bezpieczeństwo podczas ferii zimowych,
rozpoczynających się już w najbliższy 
poniedziałek – 15.02.br. Uczniowie bardzo 
chętnie zadawali policjantowi pytania, 
na które otrzymywali zresztą, obszerne 
i zadowalające odpowiedzi oraz opowia-
dali historie, które sami przeżyli. Podczas 
spotkania panowała sympatyczna atmos-
fera, a nasi najmłodsi uczniowie wręczyli 
na pożegnanie przygotowaną wcześniej 
laurkę.

duże wrażenie. Bardzo podobała się gra aktorów, wykonywane piosenki 
i układy taneczne – szczególnie w wykonaniu zbiorowym. Dzieci podzi-
wiały wspaniałą oprawę muzyczną w wykonaniu orkiestry oraz niezwy-
kłe efekty dźwiękowe i świetlne. Miłym akcentem spektaklu był fakt, 
że efektowną rolę Pana Świecznika grał Marek Kaliszuk – aktor grający 
w serialach „Klan” i „M jak Miłość”. Dzieci były zadowolone, że na żywo 
mogły oglądać znanego z telewizji aktora.

Po zakończonym spektaklu, pełni wrażeń udaliśmy się do Chocze-
wa. 

Szkoła Podstawowa w Choczewie
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BAL KARNAWAŁOWO – 
WALENTYNKOWY

W zimowej aurze w dniach 10.02 
– 11.02.2010 r. w Zespole 

Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie, 
odbył się Bal Karnawałowo – Walentynko-
wy, tak oczekiwany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum.

Bal został zorganizowany przez Samo-
rząd Gimnazjum i SP. Całość rozpoczęła 
się o godz. 16.00, a zakończyła o godz. 
19.00. Łącznie w balu uczestniczyło 130 
uczniów. Sala świetlicowa zmieniła się 
w salę balową, na ten dzień przystrojoną 
balonami, krepiną i serpentynami. Nad 
bezpieczeństwem uczniów czuwali na-
uczyciele wychowawcy, rodzice: p. M. 
Wyszecka, p. V. Gabryjelska, p. G. Łasiń-
ska oraz dyrekcja: p. A. Rynko i p. J. Dzię-
gielewska.

11 lutego został zorganizowany bal 
przebierańców dla naszych najmłodszych 
uczniów. W szkole zaroiło się od księż-
niczek, wróżek, rycerzy z przeszłości 
i przyszłości, stworów i dziwadeł oraz 
różnego rodzaju zwierząt. Stroje były 
barwne, bardzo estetycznie wykonane, 

przez uczniów klasy II c pod kierunkiem 
p. Małgorzaty Mazur. Następnie ucznio-
wie bawili się przy muzyce, przerywanej 
konkursami. Wodzirej balu, p. Mirosława 
Rudnicka przygotowała uczniom świetną 
muzykę, zabawy taneczne. Najwięcej 
emocji wzbudził konkurs „Roznoszenie 
prezentów” oraz „Prezent parzy”. Dzieci 
zmęczone, ale z uśmiechem na ustach, 
powróciły do domów.

M. Mazur

oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Niektórzy 
byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie. 
Humor wszystkim dopisywał.

Z głośników leciały znane przeboje. Chłopcy, jak zwykle podpierali 
ściany i mimo licznych zachęt nauczycieli, nie zdecydowali się na tańce. 
Na koniec było losowanie nagród, które jak zwykle cieszyło się ogromną 

popularnością, ponieważ dzieci bardzo lubią prezenty…
Na balu była również kawiarenka przygotowana 

rzez Samorząd SP – słodkie poczęstunki dla uczestników 
balu.

Sprzęt obsługiwał uczeń kl. II A gimnazjum, Paweł 
Langa. Przy muzyce dzieci bawiły się kapitalnie. Kolorowe 
korowody, tańce w kółku, parami, indywidualnie, każdy 
tańczył, jak lubi.

Były również konkursy taneczne: taniec parami, z ba-
lonem i inne.

Tego dnia nikt nie był smutny, w tańcu dzieci mogły 
wyrazić swoją radość, emocję i ogromną w ich wieku 
potrzebę ruchu.

Na koniec opiekunowie samorządu: p. A. Natoniewska-
Styn oraz p. W. Paździo podziękowali przybyłym rodzicom 
za pomoc w zorganizowaniu balu.

Tegoroczny bal należał do bardzo udanych. Wszyscy 
byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni. Teraz czas na ferie 
zimowe i odpoczynek po I semestrze nauki. Do szkoły 
wrócimy dopiero 1 marca.

Opiekun samorządu W. Paździo

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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KONCERT PIOSENKI NIEMIECKO-
JĘZYCZNEJ

W dniu 11.02.2010 r. w Zespole 
Szkół w Choczewie odbył się 

koncert piosenki niemieckojęzycznej. Taki 
koncert w naszej szkole odbył się po raz 
pierwszy, dlatego niektórzy uczniowie 
czuli ogromną tremę. Najlepiej wypadły 
klasy I A, I B, II C.

Mamy jednak nadzieję, że tego rodzaju 
koncerty będą jeszcze organizowane, po-
nieważ mają ogromną wartość dydaktycz-
ną. Nasza szkoła nosi imię Unii Europej-
skiej, dlatego pragniemy doskonalić języki 
obce, by w przyszłości nasza młodzież nie 
musiała borykać się z problemem bariery 
językowej.

MOLIEROWSKI „SKĄPIEC”... 
W CHOCZEWIE

W minionym tygodniu uczniowie 
klas gimnazjalnych Zespołu 

Szkół w Choczewie mieli okazję zoba-
czyć dwa interesujące spektakle, jeden 
o charakterze profi laktycznym – „Życie 
na niby” i drugi… teatralny – „Skąpiec” 

TURNIEJ NOWOROCZNY PIŁKI RĘCZNEJ DZIEW-
CZĄT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dnia 29 stycznia 2010 r. odbył się Turniej Noworocz-
ny Piłki Ręcznej dziewcząt Szkół Podstawowych, 

na który przyjechały drużyny ze Szkoły Podstawowej w Ce-
wicach i Potęgowie. Otwarcia turnieju dokonał Dyrektor Ze-
społu Szkół w Choczewie p. Andrzej Soboń. Po przemówieniu 
Dyrektora dziewczęta z klasy VIc tj: Paulina Woźniak, Ka-
rolina Korth, Agnieszka Kowalik, Aleksandra Zapora, Alicja 
Zapora, Monika Zabłotni, przedstawiły krótki układ taneczny, 
który wprowadził nas w radosny nastrój. Turniej przebiegł 

Kleanta. Oszczędności całego życia, 
zakopane w domowym ogrodzie, przed 
szabrownikami strzegą metalowe sidła 
i on sam z lunetą w ręku. Pewnego dnia 
w domu mieszczucha zjawia się podróżnik 
Walery, który zakochuje się w jego córce. 
Również syna dosięga strzała Amora, gdyż 
urzeka go Marianna, biedna dziewczyna 
mieszkająca ze schorowaną matką. Dzieci, 
by nie sprowadzić na siebie gniewu ojca, 
muszą ukrywać swą miłość w tajemnicy… 
By dowiedzieć się, co było dalej... zachę-
camy do przeczytania książki. Autorem 
„Skąpca” jest Molier, francuski komedio-
pisarz, uważany za najwybitniejszą postać 
w historii francuskiej literatury. Wierzył 
w skuteczność nauczania ze sceny, jego 
komedie odznaczały się niezwykłą różno-
rodnością i najwyższymi walorami arty-
stycznymi. Czy podobne wrażenie odnieśli 
także i nasi gimnazjaliści? Zapewne...

Moliera. Akcja tej sztuki rozgrywa się w XVII-wiecznej Francji. Bogaty i chciwy Har-
pagon jest chorobliwie skąpym człowiekiem, liczy każdy grosz i żałuje pieniędzy nie 
tylko na kościelną tacę, ale także na wychowanie własnych dzieci, córki Elizy i syna 
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NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

Dnia 26.01.2010r. odbył się Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej 
Chłopców o Puchar Wójta Gminy Wicko.

Turniej został zorganizowany przez Gimnazjum Wicko, o odbył 
się w Szkole Podstawowej w Łebie. W Turnieju wzięło udział 6 drużyn. 
Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce – Gimnazjum nr 1 z Lęborka,
II miejsce – Gimnazjum nr 1 z Wicka,
III miejsce – Gimnazjum z Choczewa.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i puchary.
Opiekun: Wojciech Paździo

TURNIEJ WALENTYNKOWY

5 lutego 2010r. odbył się Walentynkowy Turniej 
Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum w Potę-

gowie.
W turnieju brały udział 4 drużyny: z Choczewa, 

Cewic, Główczyc, Potęgowa. Zajęliśmy III miejsce. 
Najlepszą bramkarką turnieju została po raz kolejny 
Adrianna Madej! Gratulacje!!! Nad drużyną czuwali 
p. Natalia Kowalewska-Jażdżewska oraz p. Marek 
Świątek.

Skład drużyny: Adrianna Madej, Anna Wątroba, 
Anna Żurowska, Agata Nagrodzka, Monika Bielecka, 
Sara Płonka, Karolina Chyrzyńska, Karolina Derylak, 
Magdalena Kołodzik, Maja Labuda, Alicja Liszniańska, 
Karolina Lange, Natalia Wejer, Anna Dziobak

Natalia Kowalewska-Jażdżewska

w przyjaznej atmosferze. Dziewczęta 
ze szkoły podstawowej w Choczewie mo-
gły poczuć emocje towarzyszące zawodni-
kom na turnieju. Poznały swoje możliwości 
i umiejętności w grze w piłkę ręczną. Mam 
nadzieję, że zachęci je to do dalszego i sys-
tematycznego treningu. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna SP z Cewic, drugie miejsce 
drużyna SP z Potęgowa, a trzecie miejsce 
drużyna SP z Choczewa. Drużyny otrzy-
mały puchary i dyplomy ufundowane przez 
UKS. Ponadto wręczone zostały maskotki 
dla najlepszej zawodniczki, króla strzelców 
i bramkarki. W drużynie SP z Choczewa 
grały: Osak Marta kl. IVc, Sarzyńska Mal-
wina kl. VIb, Knapińska Agata kl. Vb, Bojk Karolina kl. 
VIa, Grabowska Małgorzata kl. VIa, Jakubowska Wioletta 
kl. VIa, Popielarz Karolina kl. VIa, Wejer Kinga kl. VIb, 
Kort Karolina kl. VIc, Woźniak Paulina kl. VIc, Zabłotni 
Monika kl. VIc, Zapora Alicja kl. VIc, Zapora Aleksandra 
kl. VIc, Kozłowska Adriana kl. VIc.

Dziękujemy państwu Bogumile i Józefowi Langer 
za podarowanie pączków, które dodały nam energii i siły 
do gry. Pani Hani Huk dziękujemy za opiekę medyczną, 
a Panu Henrykowi Rynko za sędziowanie podczas tur-
nieju.

Organizator turnieju: Teresa Waloch

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Projekt ołtarza, ambony i chrzcielnicy dla kościoła parafi alnego w Choczewie. Sponsorzy mile widziani.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafi i 
odbędą się w dniach: 21 – 24 marca 2010r. 

Przewodniczył będzie Ks. Proboszcz Józef Olszew-
ski z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Choczewo informuje, że rozpoczęły się przygotowania do sezonu pił-
karskiego wiosna 2009/2010. Treningi od dnia 19 stycznia rozpoczęły zespoły zarówno seniorskie, jak i juniorskie. Zespoły 

trenują trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Drużyna „Orzeł” Choczewo rozegrała w Charbrowie sparing z zespołem „Anioły” V Liga z okręgu słupskiego, wygrywając 3:2. 

Bramki dla nas zdobyli Smolarek Grzegorz – 2 i Wrzeszczyński Sławomir – 1.
Zaplanowane są następne sparingi V ligi i Kl. B, o wynikach sparingów poinformujemy w następnym numerze gazety.
Drużyna młodzieżowa prowadzona przez trenera Andrzeja Lessnau bierze udział w cyklicznych turniejach halowych piłki nożnej, 

gdzie zajmuje wysokie miejsca.
Przed rozpoczęciem rozgrywek wiosennych drużyna Andrzeja Lessnau i Andrzeja Małkowskiego wyjeżdżała na obóz sportowy 

do Zwartowa. Życzymy im miłego spędzenia czasu.
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