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Podsumowanie dzia³alnoœci
Wójta Gminy Choczewo

Obecny Wójt Gminy pan Jacek Micha³owski obj¹³ sw¹
funkcjê 30 stycznia 2002 roku. Bud¿et gminy przedstawia³
siê wówczas nastêpuj¹co: dochody - 7 290 554, wydatki -
7 523 945, zad³u¿enie w kwocie 573 724 stanowi³o 7,87 %.

Za priorytetowe dzia³anie uznane zosta³o pozyskiwanie
œrodków na realizacjê inwestycji - tylko w 2002 roku na za-

dania inwestycyjne przeznaczono
1 021 330 z³, najwiêcej przezna-
czono na rozbudowê sieci wodo-
ci¹gowej, remonty szkó³, moder-
nizacjê oœwietlenia ulic, budowê
kanalizacji. W kolejnych latach za-
dania inwestycyjne poszerzone
zosta³y o modernizacjê biobloku
w oczyszczalni œcieków w Cho-
czewie, modernizacjê kuchni i sto-
³ówki w Zespole Szkó³ w Cho-
czewie, remont dróg gruntowych,
wykonanie nowych wiat przystan-
kowych. Odbywa³o siê to m.in.

dziêki pozyskaniu œrodków z zewn¹trz: z Agencji Restru-
kturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa - program SAPARD,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w Gdañ-
sku, Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku. Z kolei dobra
wspó³praca z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych zaowocowa³a
organizacj¹ licznych kursów nauki zawodu dla pozostaj¹cych

Podsumowanie dzia³alnoœci
Rady Gminy IV kadencji

2002-2006
27 paŸdziernika zakoñczy³a sw¹ misjê Rada Gminy IV

kadencji.
Chcia³bym pokrótce przedstawiæ Pañstwu kilka danych

statystycznych tej kadencji oraz jej g³ówne osi¹gniêcia. Rada
Gminy Choczewo liczy 15 radnych.

W kwietniu 2005 roku w wyborach uzupe³niaj¹cych spo-
wodowanych œmierci¹ radnego Kazimierza Stenki do³¹czy³
do naszego grona Pan Andrzej Okrój. W czasie kadencji
podjêliœmy 363 uchwa³y na 31 sesjach. Podjêto 79 uchwa³
wiêcej w porównaniu z poprzedni¹ kadencj¹. Do najwa¿-
niejszych, podjêtych uchwa³, poza standardowymi termino-
wymi i bud¿etowymi, nale¿a³y:

- 48 uchwa³ o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia i uchwa-
laj¹cych plany zagospodarowania przestrzennego

- nowelizacja Statutu Gminy Choczewo i Regulaminu Rady
Gminy,

- uchwalenie studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego,

- Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006,
- Program ochrony œrodowiska,
- Program gospodarki odpadami,
- Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku,

ci¹g dalszy na stronie 2
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Podsumowuj¹c minion¹ kadencjê pragnê podziê-
kowaæ Radnym Rady Gminy Choczewo, So³tysom oraz
mieszkañcom Gminy Choczewo za pomoc i wsparcie udzie-
lone przy realizacji wielu planów i  przedsiêwziêæ. Wszystkie
podejmowane wspólnie dzia³ania mia³y na celu poprawê
warunków ¿ycia mieszkañców oraz pozytywnie oddzia³y-
waæ na rozwój gospodarczy Gminy Choczewo.

Przed nami kolejne zamierzenia i sprawy do rozwi¹-
zania i jeœli obdarzycie mnie Pañstwo zaufaniem to wierzê,
¿e przy wzajemnym zrozumieniu jesteœmy w stanie w naj-
bli¿szych latach sprostaæ wielu wyzwaniom.

 Serdecznie dziêkujê
    Wójt Gminy - Jacek Micha³owski

Mieszkañcom Gminy Choczewo sk³adam serdeczne
podziêkowanie  za wsparcie decyzji podejmowanych przez
Radê Gminy w czasie trwania IV kadencji. Treœæ uchwa³
nie zawsze i nie dla wszystkich by³a oczywiœcie zadowala-
j¹ca. Rada kierowa³a siê w swych decyzjach przede wszyst-
kim dobrem ogó³u mieszkañców i przes³ankami ekono-
micznymi, co zaowocowa³o wykonaniem na terenie gminy
wielu inwestycji.

Wszystkich, dla których nie spe³niliœmy pok³adanych
w nas nadziei w imieniu w³asnym i rady gminy przepraszam.

¯yczê Pañstwu i sobie, aby V kadencja rady by³a jesz-
cze bardziej twórcza, a jej decyzje dobrze s³u¿y³y nam
wszystkim.

    Z powa¿aniem
       Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Henryk Domaros

ci¹g dalszy na stronie 3
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dokoñczenie z poprzedniej strony

bez pracy by³ych pracowników pañ-
stwowych gospodarstw rolnych. Rok
2003 zaowocowa³ równie¿ podjêciem
pierwszych wspólnych dzia³añ ze Sta-
rostwem Powiatowym w zakresie pop-
rawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego
i remontu nawierzchni dróg powiato-
wych na terenie Gminy Choczewo. Dziê-
ki wspó³finansowaniu na zasadach: 2/3
z bud¿etu powiatu a 1/3 z bud¿etu gmi-
ny, w ci¹gu ostatnich 4 lat wyremonto-
wano odcinki dróg: Choczewo-Kopa-
lino, Choczewo-Kurowo, Ciekocino-
Sasino, Kurowo-Jackowo, Kurowo-Prze-
bendowo, S³ajkowo-£êtowo /obecnie
prowadzone s¹ prace na odcinku w kie-
runku miejscowoœci ¯elazno/.  Kolejne
lata, to kontynuacja dzia³añ w zakresie
zwodoci¹gowania i skanalizowania gmi-
ny, modernizacja oœwietlenia ulicznego,
przyst¹pienie  do projektu "E-Powiat -
rozwój elektronicznych us³ug publicz-
nych na terenie Powiatu Wejherow-
skiego" /wspó³finansowany w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego/, doposa-
¿enie w sprzêt szkó³ i jednostek organiza-
cyjnych gminy, dofinansowanie szpitala
wejherowskiego w zakupie tomografu
komputerowego. W roku 2004 po raz
kolejny gmina pozyska³a œrodki z prog-
ramu SAPARD, tym razem na moder-
nizacjê i rozbudowê infrastruktury turys-
tycznej na trasach rowerowych.  Dziêki
staraniom w³adz gminy œrodki na do-
koñczenie budowy Zespo³u Szkó³ w
Choczewie przekaza³ Urz¹d Marsza³-
kowski  - "Kontrakt wojewódzki - Pro-
gram Wsparcia na rok 2004", a na re-
mont i wyposa¿enie œwietlicy ZS gmina
otrzyma³a dofinansowanie  z Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich Kom-
ponent B2.  Ponadto samorz¹d gminy
przyst¹pi³ do Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiej-
skich uzyskuj¹c dofinansowanie  na reali-
zacjê  inwestycji pn. "Promenada Bur-
sztynowa - ci¹g pieszo-rowerowy Kopa-
lino-Lubiatowo z miejscami postoju i
wypoczynku".  Rok 2005 to, obok za-
dañ wymienionych wczeœniej, remont
i oddanie do u¿ytku budynku starej
szko³y w Choczewie, budowa chodni-
ków, zakup aparatury medycznej - ul-
trasonografu oraz opracowanie doku-
mentacji technicznej do rozbudowy i
modernizacji Gminnego Oœrodka Zdro-
wia w Choczewie. Dziêki wspó³pracy
z Powszechnym Zak³adem Ubezpie-
czeñ, Zarz¹dem G³ównym  i Zarz¹dem
Wojewódzkim PSP oraz dofinansowa-
niu z Wojewódzkiego i Powiatowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska oraz
bud¿etu gminy Ochotnicza Stra¿ Po-

¿arna w Kopalinie otrzyma³a nowy po-
jazd po¿arniczy - samochód marki FORD
TRANSIT  ze sprzêtem specjalisty-
cznym do dzia³añ ekologicznych. Gmi-
na przyst¹pi³a równie¿ do wieloletniego
programu "Zintegrowany system tele-
informatyczny, wspomagania dzia³añ
ratowniczych w Powiecie Wejherow-
skim" /realizowanego w ramach ZPORR.

W latach 2004 - 2005 pozyskane
zosta³y równie¿ œrodki z Powiatowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej na dzia³ania ekologi-
czne.

W roku ubieg³ym opracowany zos-
ta³ dokument pn. "Koncepcja Gospo-
darki Œciekowej dla Gminy Choczewo",
stanowi¹cy podstawê do dalszych dzia-
³añ  w  zakresie projektów rozbudowy
sieci kanalizacyjnej i budowy oczy-
szczalni œcieków na terenie gminy.

Rokrocznie gmina pozyskuje œrodki
rzêdu 20 000 - 30 000 z³ z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego na program upowszech-
niania sportu wœród dzieci i m³odzie¿y
tzw. "Sport po po³udniu".

W bie¿¹cym roku zakoñczona i od-
dana do u¿ytku zosta³a "Promenada Bur-
sztynowa - ci¹g pieszo-rowerowy z miej-
scami postoju i wypoczynku", maj¹ca
na celu zarówno poprawê bezpieczeñ-
stwa, jak i podniesienie atrakcyjnoœci
turystycznej Kopalina i Lubiatowa. Trwa
równie¿, zapocz¹tkowana w styczniu
tego roku, modernizacja gminnego kom-
pleksu sportowego w Choczewie /czêœ-
ciowo finansowana przez Urz¹d Mar-
sza³kowski/. Powsta³y chodniki w Zwar-
towie i Choczewie /ul. Pucka i Wojska
Polskiego/, zakupiono wiaty przystan-
kowe  dla Kierzkowa i Borkowa. Po-
nadto realizowane s¹ kolejne etapy
w zakresie budowy wodoci¹gów i sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy, pozys-
kany zosta³ grunt pod budowê oczysz-
czalni œcieków w Jackowie. Opraco-
wano równie¿ dokumentacj¹ techniczn¹

noœæ Poradni "K" oraz Gabinetu Orto-
pedycznego. Dotychczasowe wydatki
poniesione na ten cel stanowi¹ kwotê
105 000 z³. Dziêki staraniom obecnego
Wójta, ze œrodków pozabud¿etowych
zakupiona zosta³a nowoczesna karetka,
która bêdzie stacjonowaæ w Chocze-
wie. Dziêki przychylnoœci Pani Ewy
Rogaczewskiej Nadleœniczego Nad-
leœnictwa Choczewo uzyskane zosta³y
dodatkowe pomieszczenia w budynku
stanowi¹cym w³asnoœæ nadleœnictwa
i dziêki temu punkt ratownictwa me-
dycznego oraz baza karetki bêd¹ mieœ-
ci³y siê w jednym miejscu z placówk¹
zespo³u Ratownictwa Drogowego OSP,
co podniesie skutecznoœæ udzielanej
pomocy.

Na rok 2006 zaplanowano bud¿et
w wielkoœciach: dochody - 13 543
603, wydatki - 13 968 966. Ale oprócz
licznych inwestycji w ostatnich latach
prowadzone s¹ dzia³ania w zakresie pro-
mocji gminy. Jest to zarówno publikacja
folderów, redagowanie strony interne-
towej, ale równie¿ coroczny udzia³
w kilku imprezach wystawienniczych
w kraju. Od 2003 roku Gmina Cho-
czewo przynale¿y do prê¿nie dzia³aj¹-
cego stowarzyszenia "ZIEMIA WEJHE-
ROWSKA", któremu prezesuje pan
Jacek Micha³owski, owocnie uk³ada
siê wspó³praca z Choczewskim Stowa-
rzyszeniem Turystycznym. Przynosi to
coroczny wzrost liczby odwiedzaj¹-
cych gminê turystów. W³adze gminy
popieraj¹ równie¿ dzia³alnoœæ innych
stowarzyszeñ i organizacji samorz¹-
dowych, udzielaj¹c wsparcia Stowa-
rzyszeniu Ludowy Klub Sportowy
"Orze³" Choczewo, jednostkom OSP,
Ko³u Gminnemu PZERiI czy Ko³om
Gospodyñ Wiejskich.

na budowê linii oœwietlenia ulicznego
w Choczewie i Goœciêcinie. Gmina wspó³-
finansuje zakup samochodu dla Poste-
runku Policji w Choczewie.

W paŸdzierniku rozpoczête zosta³y
prace przy budowie Gminnego Oœrodka
Zdrowia. Równie¿ ze œrodków bud¿etu
gminy dofinansowywana jest dzia³al-

Statystyka
Dochodów i wydatki oraz

zad³u¿enie Gminy Choczewo
w latach 2002 – 2006:

Wydatki na inwestycje w latach
2002 – 2006 /stan na paŸdziernik b.r./
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- Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2004-2007,
- utworzenie nowego So³ectwa £êtowo,
- zlikwidowanie w lutym 2004 roku  3-klasowej szko³y

podstawowej w Kurowie,
- nadanie imienia dwóm instytucjom - Gminnej Bibliotece

Publicznej imiê Stefana ¯eromskiego i Zespo³owi Szkó³ imiê
Unii Europejskiej,

- wyst¹pienie z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiej-
skich i przyst¹pienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej Zie-
mia Wejherowska.

Do g³ównych inwestycji podjêtych w tej kadencji nale¿y na
pewno poprawa nawierzchni wiêkszoœci dróg w gminie, w tym
spowolnienie ruchu  na ul. Kusociñskiego. Œwiadczy to o dobrej
wspó³pracy z Rad¹ Powiatu i Pomorskim Sejmikiem, gdy¿ wy-
mienione inwestycje by³y realizowane przy wspó³finan-sowaniu
tych samorz¹dów. Wykonano szereg wodoci¹gów m.in. Kopalino
- Jackowo, Sasino, Borkowo - Zwartowo, Choczewo - Cho-
czewko, £êtowo - S³ajkowo - ¯elazno, Choczewo - Osieki. Wyko-
nano odwiert studni i wybudowano stacjê uzdatniania w Sasinie.
Wybudowano sieæ kanalizacyjn¹ odbieraj¹c¹ œcieki z ¯elaznej
do oczyszczalni w Choczewie.

Podjêto równie¿ szereg inwestycji oœwiatowych. Do g³ów-
nych nale¿¹:

- termomodernizacji budynku Zespo³u Szkó³ wraz z archi-
tektur¹ zewnêtrzn¹,

- uruchomienie sto³ówki szkolnej,
- remont budynku tzw. starej szko³y.
Na terenie ca³ej gminy zmodernizowano oœwietlenie uliczne

i wykonano szereg chodników, parkingów i placów zabaw.
W ostatnim czasie rozpoczêto rozbudowê Gminnego Oœrodka

Zdrowia.
Zadbano równie¿ o bezpieczeñstwo mieszkañców naszej

gminy. W tej kadencji gmina pozyska³a dwa samochody po¿ar-
nicze oraz pojazd dla pogotowia ratunkowego, który w najbli¿-
szych dniach bêdzie stacjonowa³ w Choczewie wraz z oddzia³em
ratunkowym. Na przedostatniej sesji podjêto uchwa³ê  o powo-
³aniu stra¿y gminnej.

Szanowni Pañstwo, nie sposób wymieniæ wszystkich pod-
jêtych dzia³añ  i inwestycji zakoñczonej niedawno kadencji.
Nadmieniê tylko, ¿e na inwestycje w latach 2002-2006 wydano
prawie 10 mln z³otych. Bud¿et gminy w roku 2002 wynosi³
7.290.554 z³., a plan na m-c X 2006 13.543.603 z³. Zad³u¿enie
z 7,87% za rok 2002 spad³o w obecnym roku do 5,55%. Mo¿emy
ze spokojem stwierdziæ, ¿e na koniec kadencji zostawiamy gminê
w dobrej kondycji finansowej.

W tym miejscu serdecznie dziêkujê Panu Wójtowi Jackowi
Micha³owskiemu za bardzo du¿e zaanga¿owanie i oddanie dla
gminy. Pomimo napotykanych niejednokrotnie trudnoœci skute-
cznie realizowa³ Pan swoje za³o¿enia  i na³o¿one przez radê za-
dania. Radni zauwa¿yli Pañski trud w³o¿ony w rozwój gminy,
czego dowodem by³y udzielane jednog³oœnie absolutoria za
ka¿dy rok pracy.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê
do dobrego funkcjonowania rady gminy i wspierali nasze inicja-
tywy sk³adam podziêkowanie. Paniom i Panom Radnym bardzo
dziêkujê za konstruktywn¹ pracê w mijaj¹cej kadencji.

Cztery lata spokojnej i twórczej pracy tej rady na rzecz roz-
woju gminy Choczewo, wspieraj¹cej dzia³ania Wójta zaowoco-
wa³o dobrym wykorzystaniem publicznych pieniêdzy, za co
serdecznie wszystkim dziêkujê.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
 Henryk Domaros

Inwestycje w latach 2002 – 2006

dokoñczenie ze strony pierwszej

W najbli¿szej kadencji pan Jacek Micha³owski za-
mierza kontynuowaæ dotychczasowe dzia³ania, zw³aszcza
w zakresie:

- podniesienia standardów opieki zdrowotnej – roz-
budowa oœrodka zdrowia,

- poprawy stanu dróg,
- rozbudowy infrastruktury – wodoci¹gi, kanalizacja.

A.
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XXX sesja Rady Gminy odby³a siê w dniu 5 paŸ-
dziernika 2006r. Na sesji nieobecni byli radni: Zbigniew
Sarzyñski, Andrzej Okrój i Rafa³ Liss. Po stwierdzeniu pra-
womocnoœci obrad, przedstawieniu porz¹dku sesji i przyjêciu
protoko³u z poprzedniej sesji, pan Wójt przedstawi³ informacjê
z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej. Pan Wójt mówi³ o rozpoczêciu
przebudowy Gminnego Oœrodka Zdrowia, ujêciu do programu
inwestycyjnego województwa pomorskiego na 2007 rok
budowy ronda w ¯elaznej wraz z odwodnieniem, budow¹
chodników, przystanku autobusowego. Zaliczenia drogi
powiatowej Wejherowo-¯elazno jako priorytet 2 w powiecie
wejherowskim w Regionalnym Programie Operacyjnym dla
Województwa Pomorskiego.

Koñczone s¹ procedury planistyczne i administracyjne
dla potrzeb przebudowy centrum Sasina. Zakoñczono budowê
chodnika i parkingu w Zwartowie, chodnika i parkingu przy
ul. Wojska Polskiego w Choczewie, chodnika przy ul. Puckiej,
trwa budowa parkingu przy cmentarzu. Teren przy ul. Puckiej
w Choczewie zosta³ zaakceptowany do budowy BLIZA-
RIUM. Prowadzone s¹ rozmowy z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii, przedstawicielami firm i lekarzami weterynarii w
sprawie uruchomienia punktu weterynarii w Choczewie.

Nastêpnie jednog³oœnie podjête zosta³y uchwa³y w spra-
wie:

a) zmiany bud¿etu gminy na 2006 r.(zwiêkszono dochody
i wydatki o 43.731 z³ oraz zwiêkszono zadania inwestycyjne
o kwotê 155.226 z³)

b) przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego:

-  dla rejonu Lubiatowa (teren po by³ej jednostce woj-
skowej ma byæ adaptowany na cele oœrodka rehabilitacyjno-
wypoczynkowego. Inwestorem i zarz¹dc¹ oœrodka jest Fun-
dacja pani Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

-  dla rejonu ulic Reymonta, Matejki, Konopnickiej i Prusa
w Choczewie

- fragmentu wsi Lubiatowo
- dla za³o¿enia dworsko-parkowego na dzia³ce nr 172 oraz

dla dzia³ki nr 198 i cz. dz. nr 139, 205 w Sasinie,
- dla dzia³ek od nr 116/1 do 116/18, dzia³ek nr 117/3,

117/5,117/6,118, 183 oraz cz.dz. nr 68 po³o¿onych w obrêbie
ewid. Sasino,

- dla oœrodka rekreacyjnego po³o¿onego nad Jeziorem
Choczewskim,

c) sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy (dzia³ki Nr 188/12 bez dojazdu
w ramach poprawy warunków zagospodarowania nierucho-
moœci przyleg³ej w Choczewie)

d) przyjêcia Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³e-
cznych w Gminie Choczewo na lata 2006-2013,

e) uchwalenia statutu Urzêdu Gminy w Choczewie,
f) ustalenia na 2007 r. Regulaminu wynagradzania na-

uczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiato-
wych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Cho-
czewo,

g) utworzenia Stra¿y Gminnej.
W interpelacjach pan radny S. Bigus wnioskowa³ o przez-

naczenie terenu pod boisko w Borkowie, pani radna B. Zondziuk
o przejêcie dzia³ki nr 33/59 w Osiekach z przeznaczeniem

XXX SESJA RADY GMINY
CHOCZEWO

dokoñczenie na stronie 5

XXXI sesja Rady Gminy odby³a siê w dniu 25 paŸ-
dziernika 2006r. i mia³a uroczysty charakter. Na sesji nie-
obecni byli radni: Zbigniew Sarzyñski i Andrzej Okrój. Po
stwierdzeniu prawomocnoœci obrad, przedstawieniu porz¹dku
sesji i przyjêciu protoko³u z poprzedniej sesji, pan Wójt
wraz z panem Przewodnicz¹cym RG podziêkowali pani Kata-
rzynie Zacharewicz i Genowefie Kramek za uzyskanie pier-
wszych w Powiecie Wejherowskim wpisów potraw na Listê
Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

W informacji miê-
dzysesyjnej pan Wójt
mówi³ o rozpoczêtych
pracach zwi¹zanych
z modernizacj¹ i budo-
w¹ Gminnego Oœrodka
Zdrowia, zatwierdze-
niu lokalizacji budowy
BLIZARIUM - Plene-
rowej Wystawy Polskich
Latarni Morskich, na terenie za stacj¹ paliw HOBET przy
ul. Puckiej w Choczewie i w³¹czeniu siê Administracji Lasów
Pañ-stwowych w to przedsiêwziêcie, poprzez wykonanie
œcie¿ki dydaktycznej w kierunku Jeziora Choczewskiego.

Urz¹d Marsza³kowski skontrolowa³ ca³oœæ zadania bu-
dowy "PROMENADY
BURSZTYNOWEJ",
teraz Gmina oczekuje
na refundacjê kosztów
w wysokoœci 370 tys. z³.

Jednog³oœnie pod-
jête zosta³y uchwa³y w
sprawie:

1. ustalenia wyso-
koœci stawki dotacji z
bud¿etu gminy na
2007 r. do kosztów
utrzymania jednego
dziecka w niepublicz-
nym przedszkolu (w
2007 z bud¿etu gminy
dotacja wyniesie 218,00
miesiêcznie na jedno
dziecko),

2. zmiany uchwa³y
Nr XI-143/2004 Rady
Gminy Choczewo z dnia
2 lutego 2004 r. w
sprawie ustalenia zasad oraz wysokoœci diet i zwrotu kosztów
zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji so³tysa w Gminie Choczewo
(zwiêkszono diety So³tysom So³ectw: Kierzkowo i Borkowo),

3. sprzeda¿y nieruchomoœci w drodze bezprzetargowej
(dzia³ka o pow. 0,0981ha w S³ajszewie na poprawê wa-
runków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej),

4. wyra¿enie na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy
Choczewo dzia³ki nr 80/1, o pow. 0,2214 ha po³o¿onej w obrêbie

XXXI SESJA RADY GMINY
CHOCZEWO - OSTATNIA TEJ

KADENCJI

dokoñczenie na stronie 5
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cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne. Pan Wójt odpo-
wiedzia³, ¿e procedura w sprawie boiska dla mieszkañców
Borkowa jest uruchomiona, w sprawie przejêcia dzia³ki
w Osiekach konieczne jest wyst¹pienie do Agencji
Nieruchomoœci Rolnych. Pani radna E.Piotrowiak w
obawie o skutki uk¹szenia przez ¿mijê, które s¹ na terenie
naszej Gminy, pyta³a o surowicê w Gminnym Oœrodku
Zdrowia. Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e surowica musi byæ
podana w szczególnych warunkach i pod kontrol¹ spec-
jalisty. Takich warunków nie ma w Oœrodku. W przypadku
uk¹szenia przez ¿mijê konieczny jest jak najszybsza kon-
sultacja z lekarzem np. miejscowego Oœrodka. W okresie
wiosennym so³tysi otrzymali do wywieszenia stosown¹
informacjê. Pan radny Krzysztof £asiñski i pani radna
Barbara Zondziuk pytali o stypendia za wyniki w nauce.
Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e dla uczniów pobieraj¹cych
naukê w szko³ach w terenie Gminy stypendia bêd¹ wyp³a-
cane, dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów
ustawa nie przewiduje takich wyp³at z bud¿etu gminy,
jednak mog¹ mieæ oni nadziejê, ¿e ich wyniki w nauce
bêd¹ nagrodzone w innej formie. Pan radny K. £asiñski
pyta³ o mo¿liwoœæ nauczania drugiego jêzyka obcego.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ wyjaœni³, ¿e w tym roku pilota-
¿owo  w I klasach wprowadzono nauczanie jednego jê-
zyka obcego. Trudnoœæ stanowi brak wykwalifikowanych
nauczycieli do prowadzenia nauki jêzyków obcych.

W dyskusji pan radny Bronis³aw Nowak wnioskowa³
o monta¿ barierek metalowych na ³uku drogi za Sasinem
w kierunku Lêborka. Pan Wójt obieca³ zajêcie siê wnios-
kiem, ale jednoczeœnie uprzedzi³, ¿e postawienie barierek
na rok przed planowan¹ przebudow¹ drogi mo¿e byæ
bardzo trudne do przeforsowania. Pan radny Krzysztof
£asiñski ponowi³ wniosek o podjêcie dzia³añ w celu zagos-
podarowania centrum Choczewa, odpowiednie zaprojek-
towanie terenu rozwi¹za³oby problem z parkowaniem
samochodów, z wyjazdem du¿ych pojazdów ze sk³adu
materia³ów budowlanych oraz problem bezpiecznego po-
ruszania siê pieszych. Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e jest ju¿
koncepcja, przygotowywana jest decyzja o warunkach
zabudowy. Pani radna Mariola Zakrzewska prosi³a o
pog³êbienie i oczyszczenie rowu za boiskiem, usuniêcie
piasku naniesionego przez sp³ywaj¹c¹ wodê na ul.
Kusociñskiego. Niebezpieczeñstwo stanowi wyrwa w
asfalcie na zwê¿eniu ulicy. Pan Wójt poprosi³ o trochê
cierpliwoœci, poniewa¿ w najbli¿szym czasie bêdzie odpo-
wiedŸ na z³o¿ony wniosek o pieni¹dze na ochronê urz¹-
dzeñ melioracyjnych i drogowych. Tu p. Wójt przypom-
nia³, ¿e kiedyœ mieszkañcy w soboty uprz¹tali jezdniê do
po³owy szerokoœci i chodnik przy swoich posesjach, bo
taki jest wymóg przepisów o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku. Przypomnia³, ¿e jest on nadal obowi¹zuj¹cy.
W wielu gminach mieszkañcy systematycznie  dbaj¹
o tereny przyleg³e. Pani radna El¿bieta Piotrowiak pyta³a
o ogrzewanie œwietlicy w £êtowie. Pan Wójt odpo-
wiedzia³, ¿e konieczne jest nowe przy³¹cze, nowa insta-
lacja elektryczna, bo tylko ogrzewanie elektryczne mo¿e
byæ w tym obiekcie, poniewa¿ problemem jest brak
komina. Obieca³, ¿e do koñca paŸdziernika br. ogrzewanie
bêdzie.

Po 3 godzinnych obradach sesja siê zakoñczy³a.

Borkowo, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa - Agencji Nieru-
chomoœci Rolnych,

5. podpisania porozumienia z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych
Oddzia³ Terenowy w Gdañsku na adaptacjê budynku u¿ytkowego
w miejscowoœci Kurowo (Agencja ze swoich funduszy wykona
adaptacjê budynku po by³ej szkole w Kurowie, w zamian otrzyma
trzy lokale mieszkalne dla by³ych pracowników PGR, pozosta³e
trzy lokale bêd¹ gminnym zasobem mieszkaniowym).

W kolejnym punkcie
sesji - pan Przewodni-
cz¹cy i pan Wójt z³o¿yli
informacjê dotycz¹c¹ oœ-
wiadczeñ maj¹tkowych.
Nie stwierdzili, aby oso-
by obowi¹zane do z³o¿e-
nia oœwiadczeñ maj¹tko-
wych zatai³y w nich praw-
dê lub oœwiadczy³y nie-
prawdê.

Nastêpnie pan Prze-
wodnicz¹cy RG po podsumowaniu dzia³alnoœæ Rady Gminy Cho-
czewo w mijaj¹cej kadencji: 2002-2006 podziêkowa³ Radnym,
Wójtowi, So³tysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pra-
cownikom Urzêdu Gminy za wspó³pracê, za du¿o pracy i trudu
w³o¿onego w rozwój i dla dobra naszej lokalnej spo³ecznoœci.

Pan Wójt kieruj¹c s³owa uznania i podziêkowania do Radnych,
powiedzia³: ¿yczy³bym ka¿demu wójtowi, aby pracowa³ z tak¹
Rad¹. By³y to cztery lata bezkonfliktowej pracy, czasami by³y ró¿ne
stanowiska, ale wszyscy kierowali siê dobrem Gminy. Pan Wójt
oœwiadczy³, ¿e osobiœcie ¿a³uje, ¿e pani radna El¿bieta Piotrowiak
nie kandyduje na radn¹ w nastêpnej kadencji. O Pani Radnej
El¿biecie Piotrowiak powiedzia³: to by³ dla mnie niezwykle o¿ywczy
g³os, czasami ch³odny, ale stawiaj¹cy mnie w realiach dzisiejszego
¿ycia. Dziêkuj¹c za wspó³pracê wyrazi³ nadziejê, ¿e pani El¿bieta
Piotrowiak nie wycofa siê z ¿ycia samorz¹dowego, ¿e nadal bêdzie
wiele okazji do wspó³pracy.

S³owa podziêkowania za wspó³pracê z³o¿y³ pan radny Krzy-
sztof £asiñski w imieniu Klubu Radnych "RAZEM".

Sesja by³a bardzo krótka, bo tylko godzinna, minê³a tak szybko,
jak teraz z perspektywy czasu, minê³a szybko IV kadencja Rady
Gminy Choczewo.

XXX SESJA RADY GMINY
CHOCZEWO - cd.

dokoñczenie z poprzedniej strony
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W. S.  - Panie Marsza³ku, jest Pan
radnym Sejmiku Województwa
Pomorskiego z okrêgu "pó³nocnego",
obejmuj¹cego swym zasiêgiem Gminê
Choczewo. Jak Pan ocenia mo¿liwoœci
rozwojowe naszej gminy ?

M. Struk - Obserwujê Gminê
Choczewo od dawna, bo od 8 lat jestem
radnym  Województwa Pomorskiego. W
ostatnich latach zauwa¿y³em dynamiczny
rozwój waszej gminy, szczególnie pod
k¹tem us³ug  turystycznych. Z perspe-
ktywy moich doœwiadczeñ jako bur-
mistrza Jastarni mogê powiedzieæ, ¿e jest
to niezwykle  trudne zadanie tak pokie-
rowaæ rozwojem regionu, aby turyœci -
ró¿norodni - chcieli do niego przyje¿d¿aæ,
wracaæ co roku i namawiaæ  znajomych
na spêdzenie wolnego czasu w malow-
niczym nadmorskim  zak¹tku. Jesteœcie
gmin¹ o fantastycznych walorach przy-
rodniczych,  do której bêdzie przyje¿d¿aæ
coraz wiêcej wczasowiczów.

W.S. - Dla dobrego rozwoju po-
trzebna jest infrastruktura, w tym dro-
gowa. Z racji swojej funkcji  pe³ni Pan

WYWIAD Z PANEM
MIECZYS£AWEM STRUKIEM  WICEMARSZA£KIEM

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Mieczys³aw Struk - lat 45, wykszta³cenie wy¿sze, Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego,  Burmistrz

Jastarni w latach 1990-2002, od 8 lat radny Województwa  Pomorskiego.
Z Wicemarsza³kiem Województwa Pomorskiego rozmawia pan Wac³aw Seweryn radny Rady Powiatu Wejherowskiego

nadzór nad wieloma departamentami
Urzêdu Marsza³kowskiego i jednostkami
organizacyjnymi samorz¹du  wojewódz-
twa, w tym zwi¹zanymi z inwestycjami
i drogownictwem. Jakie widzi Pan mo¿li-
woœci poprawy w tym zakresie sytuacji
w naszej gminie?

M.  Struk - Drogi to niezbêdne
elementy dla funkcjonowania ca³ego
regionu. W trakcie moich  pobytów na
terenie waszej gminy przekona³em siê,
¿e macie wiele problemów do rozwi¹-
zania. Dlatego gor¹co wspiera³em pro-
jekt przebudowy skrzy¿owania w ¯elaz-
nej i budowy tam ronda. Projekt przewi-
dziany jest do realizacji w roku  2007 i
bêdzie elementem programu budowy
alternatywnego po³¹czenia miejscowoœci
nadmorskich. Wspó³dzia³amy ze Staros-
twem Powiatowym w Wejherowie i gmi-
n¹ przy realizacji tego zamierzenia, bo
jest ono potrzebne. Urz¹d Marsza³kowski
wspiera³ finansowo wiele waszych
przedsiêwziêæ, z których najwa¿niejsze
to dokoñczenie budowy Zespo³u Szkó³
w Choczewie i Promenada Bursztynowa
w Kopalinie i Lubiatowie.

W.S. - Zna Pan problemy naszej gmi-
ny i regionu nadmorskiego. Czy s¹ plany
podniesienia atrakcyjnoœci tych terenów?

M. Struk - Nadzorujê projekty zwi¹-
zane z popraw¹ sieci dróg, ochron¹ Zatoki
Puckiej i Morza Ba³tyckiego, rozbudow¹
sieci us³ug przywodnych, budow¹ sieci
uzdrowisk. S¹ to ambitne plany na wiele
lat, ale mo¿liwe do realizacji przy zaanga-
¿owaniu pieniêdzy unijnych i polskich,
wspó³dzia³aniu samorz¹dów wszystkich
szczeblach i mieszkañców.

W.S. - Czy w nadchodz¹cych wybo-
rach bêdzie Pan kandydowa³ na radnego
Sejmiku Wojewódzkiego?

M. Struk - Tak, bo rozpoczêliœmy
wiele projektów i musimy je dokoñczyæ.
Mam doœwiadczenie i chêæ do pracy na
rzecz spo³eczeñstwa pomorskiego. Liczê
na udzielenie poparcia w trakcie
nadchodz¹cych wyborów.

W.S. -  Myœlê, ¿e mieszkañcy Gminy
Choczewo bardzo dobrze oceniaj¹c
Pana dotychczasow¹ pracê udziel¹ Panu
wsparcia oddaj¹c swoje g³osy. Liczymy
na dalsz¹ udan¹ wspó³pracê.
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OŒRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE
W paŸdzierniku b.r. rozpoczêto realizacjê rozbu-

dowy Oœrodka Zdrowia w Choczewie. Generalnym
wykonawc¹ inwestycji jest firma RHT Sp. z o.o. Polska
ze S³upska.

INWESTYCJE
GMINNE

Zrealizowanie tego przedsiêwziêcia pozwoli na
wype³nienie wszystkich zaleceñ wynikaj¹cych z prze-
pisów sanitarnych, dotycz¹cych standardów obowi¹-
zuj¹cych w tego rodzaju placówkach. Istniej¹cy obiekt
jest obecnie zbyt ciasny i czêsto pomimo wyd³u¿onego
czasu pracy jest tam t³oczno. Obiekt, który powstanie
bêdzie nowoczesny i przestronny.

Bardzo dobra wspó³praca Wójta Gminy Choczewo
z Rad¹ Gminy Choczewo i wspólne zaanga¿owanie
w realizacjê wa¿nych dla prawid³owego funkcjo-
nowania gminy inwestycji, wp³ywa bezpoœrednio na
poprawê warunków naszego ¿ycia. Nowy Oœrodek
Zdrowia  w Choczewie bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom
przez wiele lat. W czasie budowy bêd¹ wystêpowa³y
pewne trudnoœci z uwagi na koniecznoœæ przeniesie-
nia gabinetów z pomieszczeñ tymczasowych do
budynku g³ównego, s¹ to jednak trudnoœci przejœciowe,

Prace ziemne przy GOZ

ci¹g dalszy na stronie 8



 "HEJ HO, HEJ HO, DO SZKO£Y
BY SIÊ SZ£O"

16 paŸdziernika w szeregi uczniów
Szko³y Podstawowej w Zwartowie wst¹-
pi³o jedenastu "zerówkowiczów". Uro-
czyste pasowanie na uczniów poprze-
dzone zosta³o wystêpem najm³odszych.
Dzieci pod kierunkiem wychowawcy,
Pani Ewy Domarus, przenios³y szkolne
realia w œwiat bajek, które przecie¿ s¹
im najbli¿sze. I tak uczniowie zasiedli w
szkolnych ³awach przebrani za smerfy,
a nad ich edukacj¹ czuwa³ dzielnie Papa
Smerf.

Pasowanie klasy "0" po³¹czone by³o
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie wszystkich klas, we wspó³-
pracy z nauczycielami, zainscenizowali
krótkie obrazki z ¿ycia szko³y.

I rzeczywiœcie pojawi³o siê wszystko
z czym mamy do czynienia w szkole. A
wiêc lekcje, przerwy, trochê szkolnych
radoœci, trochê narzekañ i oczywiœcie
du¿o humoru. Tego ostatniego na szczêœ-
cie nigdy uczniom nie brakuje.

Miejmy tylko nadziejê, ¿e te¿ za-
pa³u do czasem trudnej i d³ugotrwa³ej
pracy im nie zabraknie!

Karolina Kiedrowska

WIEŒCI CHOCZEWSKIEs.8 /Nr 10/2006/

które towarzysz¹ wszystkim realizowa-
nym inwestycjom.

Planowany termin zakoñczenia reali-
zacji budowy to czerwiec 2007r.

WODOCI¥GI
Zgodnie z planem rozpoczêto reali-

zacjê sieci wodoci¹gowej Choczewko
- Kurowo. Inwestycjê realizuje firma,
która z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê
finansow¹, tj.  Zak³ad Wodno - Kanali-
zacyjny Marian Marszall z Krokowej.
Obecnie u³o¿ono 80 %  sieci wodoci¹-
gowej i rozpoczêto realizacjê punktów
wêz³owych (hydranty, zasuwy, ³uki, prze-
ciski kontrolowane). Prace s¹ wykony-
wane sprawnie i zgodnie ze sztuk¹ bu-
dowlan¹. Jeszcze w roku bie¿¹cym bê-
dzie mo¿liwe wy³¹czenie ujêcia wody
w Kurowie, tym samym mieszkañcy
bêd¹ korzystaæ z ujêcia w Choczewie,
które wyposa¿one jest w instalacjê do
uzdatniania wody.

Zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane
z realizacj¹ sieci wodoci¹gowych w miej-
scowoœci Sasino, osiedle Cegielnia, oraz
w miejscowoœci Kopalino ul. Burszty-
nowa, Sucha, Kaszubska, Per³owa i Po-
³udniowa. Do wykonania pozosta³y je-
dynie roboty porz¹dkowe.

CHODNIKI
W 2006r. na terenie miejscowoœci

Choczewo zrealizowano dwa bardzo
wa¿ne dla bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców chodniki. Pierwszy na przy Wojska
Polskiego, drugi  na przy Puckiej w kie-
runku cmentarza komunalnego. Prace te
by³y wykonane w wiêkszoœci przez
pracowników zatrudnionych przy pra-
cach interwencyjnych. Remonty i bu-
dowa chodników prowadzone w ra-
mach prac interwencyjnych s¹ wynikiem

realizacji szerszego planu. Prace wykony-
wane w obecnej formule zapocz¹t-
kowa³ kurs brukarski i pracowników ogól-
nobudowlanych. Uczestnicy kursu, szkol¹
podczas realizacji prac, kolejne osoby.
Czêœæ z tych osób znajduje pracê w fir-
mach wykonawczych.

Taka formu³a zapewnia przygo-
towan¹ kadrê pracowników, którzy na-
bieraj¹ doœwiadczenia podczas wyko-
nywania konkretnych prac.

Dla zapewnienia pe³ni bezpieczeñ-
stwa, wzd³u¿ zrealizowanego na ul. Puc-
kiej chodnika  wykonane zosta³o oœ-
wietlenie. Bêdzie mo¿na planowaæ spa-
cery równie¿ wieczorem.

Wodoci¹g Choczewko-Kurowo

Chodnik przy ulicy Puckiej w Choczewie

Monta¿ oœwietlenia przy ul. Puckiej

w Choczewie

 Zrealizowano równie¿ chodnik w
miejscowoœci Zwartowo. By³o to mo¿-
liwe dziêki wspó³pracy Wójta Gminy Cho-
czewo i Komendanta Oœrodka pana Zbig-
niewa Ko³odziejskiego z Dyrekcj¹ Zak-
³adu Karnego w Wejherowie. Chodnik w
Zwartowie wykona³y bezp³atnie osoby
odbywaj¹ce karê pozbawienia wolnoœci
w Oœrodku Doskonalenia Kadr S³u¿by
Wiêziennej  w Zwartowie. Realizuj¹c

prace spo³ecznie u¿yteczne w³o¿yli swój
wk³ad w poprawê estetyki miejscowoœci
i bezpieczeñstwa mieszkañców.

Kierownictwo oœrodka wypoczyn-
kowego w Zwartowie, dba o to, aby
placówka bra³a czynny udzia³ w ¿yciu
spo³ecznym i kulturalnym mieszkañców
so³ectwa Zwartówko, a Gminy Cho-
czewo. Organizuje koncerty, bale i zaba-
wy oraz festyny, które wpisa³y siê na sta³e
w kalendarz imprez kulturalnych, odby-
waj¹cych siê corocznie na terenie Gminy
Choczewo.

Z ¯YCIA
SZKO£Y

Parking przy cmentarzu w Choczewie

dokoñczenie z poprzedniej strony



 ŒLUBOWANIE KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W CHOCZEWIE
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Z ¯YCIA SZKO£Y - cd.

 DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE

SZKÓ£ W CHOCZEWIE

10 paŸdziernika 2006 roku w Szkole
Podstawowej w Choczewie odby³o siê
œlubowanie uczniów klas pierwszych.
W obecnoœci rodziców, nauczycieli oraz
starszych kolegów z ust pierwszaków
us³yszeliœmy tekst zobowi¹zania:

" Jestem ma³ym Polakiem,
uczê siê w szkole polskiej.
Przyrzekam uczyæ siê pilnie.
Przyrzekam szanowaæ wszystkich,
którzy pracuj¹ w szkole po to,
aby nam by³o w niej dobrze.
Bêdê stara³ siê byæ dobrym koleg¹.
Bêdê przyjacielem zwierz¹t i roœlin.
Chcê moj¹ nauk¹ i zachowaniem,

13.10. 2006 roku odby³ siê w naszej szkole uroczysty apel z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goœcie, panowie Jacek Micha³owski
i Kazimierz Kowalewski, dyrekcja, nauczyciele i pozostali pracownicy szko³y
obejrzeli przedstawienie przygotowane pod kierunkiem pani Beaty Stodolnej
i pana Marka Dziêgielewskiego  przez uczniów klasy II a gimnazjum.

W realizacjê przedsiêwziêcia zaanga¿owa³a siê ca³a klasa. Razem
uk³adaliœmy scenariusz i przygotowywaliœmy dekoracje. Mamy wra¿enie,
¿e dziêki wielu piosenkom, barwnym kostiumom i oryginalnym prezen-
tom - tradycyjne kwiaty zast¹piliœmy jab³kami, spektakl by³ bardzo cie-

kawy. Uczniowie prze-
brali siê za przedszko-
laków, co spotka³o siê
z wyraŸn¹ aprobat¹ wi-
downi.

GwoŸdziem prog-
ramu okaza³ siê pokaz
mody, w którym poz-
woliliœmy sobie deli-
katnie sparodiowaæ na-
sze nauczycielki. Naj-
wiêksze wra¿enie zrobi³
i najwiêksze brawa zdo-
by³ model o wdziêcznej
nazwie "Ekstrawa-

gantka", zaprezentowany przez naszego kolegê ubranego w dziewczêcy,
raczej sk¹py, strój.

Przedstawienie zakoñczy³o siê wi¹zank¹ ¿yczeñ dla wszystkich pracow-
ników szko³y.

Po naszym wystêpie ¿yczenia nauczycielom z³o¿y³ równie¿ pan wójt
Jacek Micha³owski.

Z okazji tego œwiêta, ¿yczy³ ca³emu Gronu Pedagogicznemu du¿o
zdrowia, energii i wytrwa³oœci w realizacji swoich planów ¿yciowych i za-
wodowych.

Ca³a uroczystoœæ zakoñczy³a siê wyst¹pieniem dyrektora  p. Wac³awa
Seweryna, który z³o¿y³ ¿yczenia ca³ej spo³ecznoœci szkolnej i podziêkowa³
uczniom za przygotowanie uroczystego apelu.

 Anna Blok, Natalia Mazur

Dnia 28 wrzeœnia 2006r klasa III a po
raz kolejny uda³a siê na wycieczkê rowe-
row¹ wraz z wychowawczyni¹ - p. H. Soboñ
oraz p. A. Dawidowsk¹. Celem wyprawy
by³o bli¿sze poznanie naszego terenu, szla-
ków rowerowych oraz podziwianie jesien-
nych krajobrazów. Trasa wycieczki bieg³a
przez Bia³ogórê, sk¹d wycieczkowicze mieli
udaæ siê pla¿¹ do Lubiatowa.

Niestety, przy wejœciu na pla¿ê zdarzy³
siê przykry incydent. Jeden z uczniów nie-
fortunnie najecha³ na deskê i przebi³ sobie
oponê. Dlatego te¿ wycieczka trochê siê spo-
wolni³a, za co czêœæ dziewcz¹t by³a koledze
bardzo wdziêczna.

Po nadmorskiej sesji zdjêciowej wycie-
czkowicze dotarli do celu podró¿y - Kopa-
lina - gdzie czeka³o na nich ognisko. Po
krótkim odpoczynku zmêczeni uczestnicy
wycieczki ruszyli z powrotem do Choczewa.

Ta wycieczka jeszcze przez d³ugi czas
pozostanie w naszej pamiêci.

sprawiæ radoœæ rodzicom, nauczycielom
oraz mojej OjczyŸnie- Polsce.''
ŒLUBUJEMY !

Po przysiêdze pani dyrektor El¿bieta
Wydra dokona³a pasowania pierwsza-
ków i wrêczy³a ka¿demu dziecku sym-
boliczny o³ówek z ¿yczeniami wielu
osi¹gniêæ i sukcesów w nauce. Od tej
pory stali siê oni pe³noprawnymi cz³on-
kami spo³ecznoœci szkolnej. Opiekê nad
klas¹ I a sprawuje pani Izabela Urbow-
ska, nad klas¹ Ib pani Dorota W¹troba,
a nad klas¹ I c pani Katarzyna Dziêgie-
lowska. Pod ich kierunkiem dzieci przy-
gotowa³y krótkie przedstawienie pt.:

 WYCIECZKA ROWEROWA

"Spotkanie z Pani¹ Jesieni¹ ''. Wystêp
najm³odszych bardzo siê podoba³ i zosta³
nagrodzony du¿ymi brawami. Wszyst-
kim pierwszakom ¿yczymy zapa³u
i radoœci w zdobywaniu nowej wiedzy,
by w przysz³oœci zrealizowaæ swe naj-
skrytsze marzenia.
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NA ŒCIE¯CE PRZYRODNICZO -
LEŒNEJ " SZKLANA HUTA"

W dniu 16.10.2006r. uczniowie klasy IIIb
Gimnazjum w Choczewie oraz cz³onkowie
ko³a ekologicznego z tej¿e szko³y, pod opiek¹
p. G. Olszowiec i p. K. Nguyen, wyruszyli do
lasu w okolicy Szklanej Huty, niew¹tpliwie
jednego z najatrakcyjniejszych przyrodniczo
i krajobrazowo miejsc naszej gminy.

Celem wyprawy by³o zwiedzenie œcie¿ki
przyrodniczo - leœnej " Szklana Huta". Na jej
kolejnych przystankach uczniowie poszerzali sw¹
wiedzê na temat struktury lasu i zachodz¹cych
w nim procesów oraz przeprowadzanych w lesie
przez leœników prac i zabiegów.

Naszym przewodnikiem by³ podleœniczy
Leœnictwa Szklana Huta, p. T. Pa³ka, który
w ciekawy sposób opowiada³ o napotykanych
po drodze fragmentach œcie¿ki. Mieliœmy
szczêœcie, bo niedaleko œcie¿ki prowadzono w
lesie prace z wykorzystaniem bardzo nowo-
czesnego sprzêtu o nazwie harvester. Udaliœmy
siê tam, by przekonaæ siê na w³asne oczy, ¿e
maszyna w ci¹gu kilkunastu sekund œcina drze-
wo, okrzesuje i tnie pieñ na kawa³ki.

W trakcie wycieczki podziwialiœmy jesien-
ny las, a co niektórzy wypatrywali w œció³ce
grzybów, z reszt¹ z ca³kiem niez³ym skutkiem.

Na zakoñczenie, korzystaj¹c z uprzej-
moœci gospodarzy, odpoczywaliœmy na "
Chabaziówce", piek¹c kie³baski. Wykorzysta-
liœmy w pe³ni jeden  z kolejnych, piêknych,
s³onecznych dni tej jesieni.

K. Nguyen

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

Piêkna  pogoda "z³otej jesieni" towarzyszy³a uczniom pierwszych klas
gimnazjalnych , gdy 06 paŸdziernika o godzinie 8.30 wyruszyli   pod opiek¹
swoich wychowawczyñ  do leœnictwa Szklana Huta na spotkanie integracyjne.
G³ównym celem wyjazdu by³o lepsze poznanie siê, wiêc ka¿dy uczeñ mia³
przypiêty identyfikator ze swoim imieniem. Po przybyciu na miejsce za-
opiekowa³ siê nami  pracownik leœnictwa, podleœniczy Pa³ka, który popro-
wadzi³ nas œcie¿k¹ przyrodniczo-leœn¹ i opowiedzia³ o dawnych czasach,
gdy w lasach gospodarowa³a Natura. Œrodowisko by³o wówczas silne
i potrafi³o sobie poradziæ z ka¿dym zagro¿eniem. W walce o przetrwanie
przegrywa³y i ginê³y osobniki najs³absze, a zwyciê¿a³y najsilniejsze, które

zajmowa³y najlepsze
stanowiska w lesie.
Dzisiaj wiêkszoœæ
lasów to lasy gospo-
darcze, powsta³e
w wyniku dzia³al-
noœci cz³owieka.
Istnienie tych lasów
równie¿ zale¿y od
cz³owieka, gdy¿ wy-
magaj¹ one ci¹g³ej
ochrony. Szanuj¹c
prawa przyrody, cz³o-
wiek prowadzi w la-
sach racjonaln¹ gos-

podarkê wed³ug opracowanych zasad. Podleœniczy zapozna³ nas  ze spo-
sobami praktycznej realizacji tych zasad, a tak¿e ze zjawiskami i procesami
zachodz¹cymi w lesie.

Wêdruj¹c œcie¿k¹ edukacyjn¹ dotarliœmy na cmentarzysko kurha-
nowe, pochodz¹ce z m³odszej epoki br¹zu (XI-VII w. p.n.e.). Groby
powsta³y oko³o 3 tysiêcy lat temu. Wtedy najczêœciej stosowanym sposo-
bem pochówku by³o cia³opalenie. Spalone szcz¹tki sk³adano w spec-
jalnych naczyniach, zwanych  POPIELICAMI. Przykrywano je misami
i  ustawiano na ziemi, a wokó³ nich usypywano kamienne kopce - kurhany.
Jeden z kurhanów by³ otwierany przez archeologów, a jego zawartoœæ
mo¿na obejrzeæ w Muzeum Archeologicznym w Gdañsku. Dziêki tej
wyprawie dowiedzielismy siê, jakie zwyczaje panowa³y w bardzo odle-
g³ych czasach wœród ludnoœci zamieszkuj¹cej nasze tereny.

Nastêpnym etapem naszego spotkania by³o ognisko i smaczne kie³-
baski, ufundowane przez Nadleœnictwo Choczewo. Po ciep³ym posi³ku
po¿egnaliœmy "Chabaziówkê" i udaliœmy siê na miejsce, sk¹d mia³ ode-
braæ nas szkolny autobus. Oczekuj¹c na powrót do szko³y, biegaliœmy
po lesie, zbieraliœmy grzyby i  rozmawialiœmy o ró¿nych, ciekawych dla
nas, sprawach. Dziêki temu lepiej poznaliœmy nowych kolegów z innych
klas, a przecie¿ to by³ g³ówny cel naszej wycieczki.

Nie wszyscy dali siê poznaæ z dobrej strony, ale mamy nadziejê, ¿e
nastêpnym razem
bêdzie lepiej!
Wkrótce czeka
nas ŒLUBOWA-
NIE! Staniemy siê
pe³noprawnymi
uczniami gim-
nazjum i do tej po-
ry wszyscy poz-
namy swoje pra-
wa i obowi¹zki.

Uczniowie
klas pierwszych
gimnazjum
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Ju¿ po raz drugi Gmina Choczewo prezentowana by³a
na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON 2006,
które odby³y siê w dniach 25-28.10.2006r w Poznaniu. Panie z
Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego: Aleksandra Gawry-
szewska i Lila Œwi¹tek promowa³y walory naszej gminy, zarówno
turystyczne, jak i kulinarne, w ramach stoiska Stowarzyszenia
Turystycznego ZIEMIA WEJHEROWSKA. Dziêki dobrze uk³adaj¹cej
siê wspó³pracy praktycznie ¿adne imprezy wystawiennicze  nie
odbywaj¹ siê bez udzia³u przedstawicieli naszej gminy. W tym roku
byliœmy ju¿ na targach w Gdañsku, Krakowie, Warszawie i niedawno
równie¿ w Poznaniu /POLAGRA FARM/.  Do odwiedzenia naszej
piêknej Ziemi Choczewskiej zawsze zachêcamy kolorowymi folde-
rami, smacznym chlebem ze smalcem, ciastem, przetworami. Dzia-

TOUR SALON 2006

19 paŸdziernika b.r. w Gdañsku
odby³o siê seminarium pn. "Produkt tra-
dycyjny i regionalny narzêdziem roz-
woju gospodarczego i spo³ecznego Po-
morza". Spotkanie odby³o siê z inicja-
tywy Marsza³ka Województwa Pomor-
skiego pana Jana Koz³owskiego, a jego
program obejmowa³ m.in.: "Produkty
regionalne w marketingu regionu"
omówione przez pani¹ prof. dr hab. Ma³-
gorzatê Duczkowsk¹-Piaseck¹ z Katedry
Biznesu Miêdzynarodowego SGH w War-
szawie czy "Budowa rynku produktów
regionalnych" omówiona przez pani¹
prof. dr hab. Katarzynê Duczkowsk¹-
Ma³ysz z Instytutu Gospodarstwa Spo-
³ecznego SGH w Warszawie. Przewod-
nicz¹cy Rady Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego pan Henryk
Wujec przedstawi³ odstêpstwa od norm
sanitarnych dla produktów tradycyjnych
oraz mo¿liwoœæ sprzeda¿y bezpoœredniej,
a pani Dyrektor Pomorskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego Aldona £oœ poin-
formowa³a o roli Pomorskiego ODR
w identyfikacji produktów tradycyjnych.
Wœród prelegentów znalaz³y siê równie¿
przedstawicielki naszej gminy: pani Ge-
nowefa Kramek i pani Katarzyna Zacha-
rewicz, które podzieli³y siê doœwiadcze-
niami dot. rejestracji produktów na Liœcie
Produktów Tradycyjnych i Regionalnych
prowadzonej przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Obydwie panie uzyska³y
wpisy na listê produktów w tym roku:
"kaczka po pomorsku" pani Zacharewicz
wpisana zosta³a na listê produktów
14 czerwca, a "œledŸ pomorski solony z
beczki w zalewie s³odko-kwaœnej" pani
Kramek uzyska³ wpis w dniu 4 wrzeœ-

   SEMINARIUM - "POMORSKI PRODUKT TRADYCYJNY"

³ania te przek³adaj¹ siê na mi³y fakt, i¿ nazwa  "Choczewo" nie jest obca mieszkañcom innych rejonów Polski, ale przede
wszystkim  na zwiêkszon¹ liczbê turystów przybywaj¹cych na nasz teren.

Dziêkujemy pani Prezes Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego Aleksandrze Gawryszewskiej oraz pozosta³ym
przedstawicielkom Stowarzyszenia za czas poœwiêcony oraz nak³ady, jakie ponosz¹ na dzia³ania dla dobra ca³ej naszej
spo³ecznoœci.

nia. Z Województwa Pomorskiego wpi-
sanych jest ³¹cznie 19 produktów, z Po-
wiatu Wejherowskiego - 2, w³aœnie

mowitym powodzeniem. Oprócz kaczki
przyrz¹dzonej przez pani¹ Katarzynê
Zacharewicz i œledzi przygotowanych
przez pani¹ Genowefê Kramek, nasz¹
gminê promowa³y pierogi z nadzie-
niem miêsnym pani Miros³awy Gór-
czyñskiej. Byæ mo¿e bêdzie to kolejna
potrawa, która trafi na listê produktów
tradycyjnych.

Serdecznie dziêkujemy naszym gos-
podyniom, które s¹ nie tylko goœcin-
nymi w³aœcicielkami gospodarstw agrotu-
rystycznych, ale równie¿ wspania³ymi
kucharkami.

Niedawno, bo w dniach 12-15 paŸ-
dziernika b.r. pani Katarzyna Zachare-
wicz i pani Miros³awa Górczyñska rep-
rezentowa³y nasz¹ gminê na targach Po-
lagra-Farm w Poznaniu. Gmina Cho-
czewo promowana by³a w ramach
Stowarzyszenia Turystycznego ZIEMIA
WEJHEROWSKA na stoisku Woje-
wództwa Pomorskiego.

z naszej gminy.
Podczas semina-
rium, w którym
uczestniczy³o ok.
250 osób,  mia³a
miejsce tak¿e de-
gustacja potraw
tradycyjnych. By³a
wiêc to znako-
mita okazja do
promocji nie tylko
potraw, ale rów-
nie¿ innych wa-
lorów gminy. Pot-
rawy naszych pañ
by³y smaczne i
cieszy³y siê niesa-
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PODSUMOWANIE  SEZONU  PI£KARSKIEGO  2005/2006
KL.C  GMINNEJ  CHOCZEWO

Dnia  15-10-2006  odby³o  siê  podsumowanie  sezonu  Kl.C  Gminnej
2005/2006. Uroczystoœæ odby³a siê na obiektach LKS  "Orze³" Choczewo,
gdzie dla wszystkich pi³karzy, dzia³aczy oraz goœci zaproszonych odby³o siê
ognisko wraz  z poczêstunkiem. Zespo³y w nagrodê otrzyma³y puchary  i  sprzêt
sportowy.

I  m-ce  wywalczy³ LZS Choczewo II,  który w nagrodê otrzyma³  Puchar
Wójta Gminy - Jacka  Micha³owskiego  oraz  sprzêt  sportowy,  który  przekaza³
pozosta³ym zespo³om.

II m-ce zajê³o  LZS  Zwartowo, otrzymuj¹c puchar ufundowany przez
przewodnicz¹cego Rady Gminy Henryka Domarosa  oraz sprzêt sportowy.

III m-ce zajê³a dru¿yna LZS  Jackowo, otrzymuj¹c puchar Radnego  Po-
wiatowego - Wac³awa Seweryna oraz sprzêt sortowy

IV  m-ce  zajê³a  dru¿yna Ciekocino otrzymuj¹c puchar Prezesa LKS
"Orze³" ChoczewoZbigniewa Ko³odziejskiego oraz sprzêt sportowy.

V  m-ce zajê³a dru¿yna LZS S³ajszewo otrzymuj¹c  puchar  Wiceprezesa
d/s  pi³ki no¿nej Jerzego Detlaff oraz sprzêt sportowy.

Ostatnie miejsce zajê³a dru¿yna LZS  Lublewo, która tak¿e zosta³a
nagrodzona pi³k¹ no¿n¹ ufundowan¹ przez Radn¹ Rady Gminy - Pani¹
Beatê Stodoln¹.

Na zakoñczenie imprezy  wszystkie  zespo³y LZS  podziêkowali  Wójtowi
i organizatorom oraz sponsorom tej imprezy.

Podajemy prawid³owo wyniki spotkañ  pi³karskich  Kl."C"
Gminnej  2006/2007 i aktualn¹ tabelê po VIII kolejce.

   Termin  III -  24-09-2006                    Termin   IV- 01-10-2006
Prusewo 0:1 Osieki Choczewo II 8:2 Prusewo
Zwartowo 0:7 Choczewo II S³ajszewo 2:1 Jackowo
Jackowo 1:1 Oldboje Osieki 3:1 Zwartowo
Ciekocino 8: 0 Lublewo Oldboje 16:0 Lublewo
S³ajszewo - pauza Ciekocino         - pauza

   Termin  V  -  08-10-2006                   Termin VI - 15-10-2006
Jackowo 2:1 Prusewo Prusewo 1:3 Ciekocino
Ciekocino 5:7 Choczewo Oldboje 2:3 Choczewo II
Lublewo 0:3 S³ajszewo Jackowo 3:0 Lublewo
Zwartowo 2:5 Oldboje S³ajszewo 1:3 Osieki
Osieki - pauza Zwartowo - pauza

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT
MISTRZOSTWA GIMNAZJUM

W TENISIE STO£OWYM

Klasyfikacja turnieju tenisa sto³o-
wego w grze pojedynczej ch³opców
odby³a siê dnia 10 paŸdziernika 2006r.

1. Olszewski Bart³omiej - III b
2. Robakowski Damian - III a
3. Zapora Marcin - III a
Klasyfikacja turnieju tenisa sto³o-

wego w grze pojedynczej dziewcz¹t
odby³a siê dnia

18 paŸdziernika 2006r.
1. Tokarska Sonia - IIa
2. Chyrzyñska Patrycja - I b
3. Figu³a Dorota - I b
Gra podwójna  ch³opców w tenisie

sto³owym odby³a siê dnia 20 paŸdzier-
nika 2006r

INDYWIDUALNE BIEGI PRZE£AJOWE
O MISTRZOSTWO GIMNAZJUM W
CHOCZEWIE 25 WRZEŒNIA 2006R.

Na stadionie LKS "Orze³" w Choczewie
odby³y siê indywidualne biegi prze³ajowe dziew-
cz¹t i ch³opców. W kategorii ch³opców wystarto-
wa³o 25 zawodników, a w kategorii dziewcz¹t 27.

W kategorii ch³opców miejsce:
1.    Papke £ukasz
2.    Witt Mateusz
3.    Pilch Mateusz
W kategorii dziewcz¹t miejsce:
1.    Michniak Anna
2.    Derylak Marianna
3.    Szylke Natalia

 TURNIEJ SZACHOWY

26-27 wrzeœnia 2006r w Zespole Szkó³
w Choczewie odby³ siê  VIII Turniej Szachowy
o Mistrzostwo Gimnazjum.

W turnieju startowa³o 16 zawodniczek i 17
zawodników, którzy zostali wy³onieni w elimi-
nacjach klasowych. Do fina³u w ka¿dej kate-
gorii awansowa³o po 4 zawodników:

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU:
1. Nguyen Aleksander 1. Bogusz Jagoda
2. Hintzke Wojciech 2.  Kupczyk Sylwia
3. Bobkowski Rafa³ 3.  £aszewska Anna
4. Rynko Mateusz 4.  Mazur Natalia

1. Robakowski Damian - Zapora
Marcin - kl. IIIa

2. Olszewski Bart³omiej - Hintzke
Wojciech - kl. IIIb

3. Œwi¹tek Damian - Obrzut Mateusz
- kl. IIa

Gra podwójna dziewcz¹t w tenisie

sto³owym tak¿e odby³a siê 20 paŸdzier-
nika 2006r.

1. Figu³a Dorota - Chyrzyñska Pa-
trycja - kl. Ib

2. Tokarska Sonia - Michniak Anna
- kl. IIa

3. Karmazy Joanna - Dewa Lucyna
- kl. IIId



   Termin  VII - 22-10-2006                        Termin  VIII - 29-10-2006
Oldboje 1:3 Prusewo Prusewo 6:2 Zwartowo
Choczewo II 2:1 S³ajszewo Lublewo 0:3 Choczewo II
Zwartowo 1:2 Jackowo S³ajszewo 2:6 Ciekocino
Osieki 9:0 Lublewo Osieki 3:7 Oldboje
Ciekocino       - pauza Jackowo - pauza

TABELA  PO  VIII  KOLEJKACH
1. Choczewo  II 21-0   :  36-11
2. Osieki 15-6   :  25-11
3. Jackowo 13-8   :  11-8
4. Ciekocino 12-6   :  25-17
5. Prusewo 12-12 :  22-22
6. Oldboje 11-10 :  35-15
7. S³ajszewo 7-14   :  14-19
8. Zwartowo 3-18   :  12-26
9. Lublewo 0-24   :  4-52
Do  zakoñczenia  rozgrywek  KL "C'  zosta³a  jedna  kolejka.

Oldboje -  Ciekocino
Ciekocino - Jackowo
Choczewo II -  Osieki
Zwartowo -  S³ajszewo
Prusewo -  pauza

PODAJEMY  WYNIKI  KL.A  "Orze³"  Choczewo
Orze³  Choczewo 2:0 Celtik  Reda
Paczewo               1:1 Orze³  Choczewo
Orze³  Choczewo  0:1 Chwaszczyno

W  Pucharze  Polskim w III rzucie LKS "Orze³" Choczewo wylosowa³o  LKS
"Orze³" Sierakowice, gdzie wygra³a dru¿yna z Choczewa 3:1, w  IV rzucie  dru¿yna
"Or³a" wylosowa³a  EKO  PROD  Szemud.

Mecz  zostanie  rozegrany  19-11-2006  (niedziela)  godz. 12-ta  na  obiektach
LKS"Orze³".

Podajemy  wyniki  grupy  m³odzie¿owej  Junior C2  rocznik '93
Orze³  Choczewo   0:8  Ba³tyk  Gdynia
Orkan  Rumia       7:5  Orze³  Choczewo
Start  Mrzezino     1:5  Orze³  Choczewo
Orze³  Chczewo    2:7  Iskra  Gdynia
Gryf  Wejherowo  1:1  Orze³  Choczewo
Orze³  Choczewo  5:1  OKS  Janowo

LKS  "Orze³" Choczewo informuje,  ¿e  dnia  05-11-2006  roku odbêdzie
siê Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar  Pos³a Donalda Tuska i  Kazimierza Plocke
na obiektach LKS "Orze³" Choczewo.
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 IV MIÊDZYZAK£ADOWY FESTYN
SPORTOWO-REKREACYJNY

ZAWODY SPORTOWO-REKREACYJNE
CHOCZEWO - 30 WRZEŒNIA 2006 R.
Konkurencje:
- pi³ka no¿na, przeci¹ganie liny,

krêcio³
Wyniki koñcowe:
I miejsce

URZ¥D GMINY CHOCZEWO   28 pkt
II miejsce

TARGET KARTOSZYNO 24 pkt.
III miejsce

DINOZAURY S£AJSZEWO 20 pkt.
IV miejsce

SZKO£A CHOCZEWO 18 pkt.
V miejsce PKS S£UPSK 18 pkt.
VI miejsce

ARES SERVICE GDAÑSK 17 pkt.
VII miejsce

L.D. ELEKTRO  REDA 16 pkt.
VIII miejsce

UNI-BUD MARMURY GDYNIA10 pkt.
IX miejsce

MOELLER-ELECTRIC GDAÑSK  7 pkt.
X miejsce

EURO-BUS GDYNIA   7 pkt.
Sêdzia G³ówny - Andrzej Ma³kowski
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"Nadmorskie spotkania twórcze -
Stilo i okolice" -  pod tak¹ nazw¹ w dniach
01.09 - 16.09.2006 mia³ miejsce  III
Miêdzynarodowy Plener Malarski zorga-
nizowany przez Oddzia³ Kaszubsko-
Pomorski Stowarzyszenia Marynistów
Polskich, Wejherowskie Centrum Kultury
oraz Urz¹d Gminy Choczewo i Krokowa.

NADMORSKIE SPOTKANIA TWÓRCZE
- STILO I OKOLICE

Aleksandra Skotarczaka(Choczewo),
którzy nie raz udowodnili, ¿e zas³uguj¹
na miano wybitnych twórców. Byli tak¿e
m³odzi malarze, jak: Katarzyna Aszyk,
Sylwia Trendowicz (Gdañsk), Robert Wy-

soszyñski (Wejherowo), którzy
przygodê ze sztuk¹ dopiero zaczy-
naj¹. Dziêki tej ró¿norodnoœci
wykonane prace tworzy³y bardzo
kolorowy zbiór, zadziwia³y
piêknem, wieloœci¹ œrodków
artystycznego wyrazu, urzeka³y
s³oñcem, pachnia³y morzem.

Mimo tegorocznej kapryœnej
pogody powsta³o wiele war-
toœciowych prac, które czêœciowo
powróc¹ na teren naszej gminy
i bêd¹ zdobiæ œciany obiektów
publicznych. Artyœci, nie tylko ci
z kraju, ale tak¿e goœcie z Kali-

ningradu i K³ajpedy, byli zachwyceni
piêknymi krajobrazami, a tak¿e serde-
cznoœci¹ i szczodroœci¹ mieszkañców

Tegoroczny plener odby³ siê  w
miejscowoœci Lubiatowo nieprzy-
padkowo - wybór okolicy mia³ zwi¹-
zek ze 100-leciem istnienia Latarni
Morskiej "Stilo". 24 malarzy mary-
nistów, w tym goœcie z Rosji i Litwy,
zaszczyci³o swoj¹ obecnoœci¹ lu-
biatowski brzeg. Przez szesnaœcie dni
artyœci utrwalali piêkno naszego mo-
rza oraz nadmorskich terenów, co za-
owocowa³o wykonaniem ponad 160
prac malarskich. Nasze okolice goœci³y
znakomitych  artystów - marynistów
m. in. Jana Stopczyñskiego, Ewê £aw-
rusiewicz, Danutê Kowalsk¹ (Kraków),

i chêtnie odwiedz¹ nas w przysz³oœci.
Organizacja takiego przedsiêwziêcia nie
jest rzecz¹ ³atw¹, ale s³ysz¹c tego typu

deklaracje i widz¹c efekty pracy ar-
tystów wierzê, ¿e warto siê w to anga-
¿owaæ, szczególnie kiedy dotyczy to
bliskich mi okolic. - mówi g³ówny
organizator a zarazem kurator pleneru,
Prezes Oddzia³u Kaszubsko-Po-
morskiego SMP Aleksander Sko-
tarczak.

Na zakoñczenie pleneru malarze
zaprezentowali swe prace na wer-
nisa¿u, który odby³ siê w salach Mu-
zeum Regionalnego w Krokowej.
Kolejna wystawa, prezentuj¹ca ju¿
tylko jedn¹ trzeci¹ wykonanych prac
zosta³a zorganizowana w Wejherow-

skim Centrum Kultury.
Tegoroczne spotkanie nie odby³o-

by siê bez pomocy sponsorów - g³ów-
nym by³a Gmina Choczewo w ramach
dzia³añ promocyjnych, a tak¿e: Elektro-
wnia Wodna ¯arnowiec S.A., Windcom
Sp. z o. o., Grupa Target, Tamark S.A.,
PIPELIFE - Polska S.A. "Melan"
Eugeniusz Langa, PHU Farbolak.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
w³adzom Gminy Choczewo za du¿e za-
anga¿owanie w organizacjê tego kultu-
ralnego przedsiêwziêcia.

mj

otwarcie wystawy, od prawej: Dyrektor
WCK Jolanta Ro¿añska, v-ce prezes ZG
SMP Jan Stopczyñski, p.o. wójta Gminy

Krokowa Ireneusz Wiœniewski, wójt Gminy
Choczewo Jacek Micha³owski

Kurator pleneru A. Skotarczak wrêcza
pami¹tkowy dyplom artyœcie z Litwy

 M³ody artysta R. Wysoszyñski
w plenerze

Kurator pleneru A. Skotarczak wrêcza
pami¹tkowy dyplom artystce z Rosji



Zgodnie z tradycj¹ uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Unii
Europejskiej w Choczewie uczestniczyli w akcji sprz¹tania
cmentarzy.

Zuchy i harcerze, w towarzystwie swoich opiekunów,
sprz¹tali cmentarz w Choczewie. Zadbali równie¿ o uporz¹d-
kowanie terenu wokó³ obelisku przed budynkiem Urzêdu
Gminy.

Grupa m³odzie¿y zadba³a równie¿ o estetykê cmentarza
w ¯elaznej i uporz¹dkowa³a groby rodziny Dziêcielskich
znajduj¹ce siê pobliskim lesie.

ŒWIÊTO ZMAR£YCH

1.    1.12.2005 Antoni Bobkowski z Lublewa l. 62
2.    10.12.2005 Jadwiga Hintzke z Lublewa l. 88
3.    10.12.2005 Helena Pieper z £êtowa l. 88
4.    30.12.2005 Stefan Bojke z Kierzkowa l. 61
5.    13.01.2006 Stanis³aw Holender z £êtowa l. 45
6.    15.01.2006 Zdzis³aw Rachwalski z Kierzkowa l. 71
7.    12.03.2006 Andrzej Kieroñski z Choczewa l. 49
8.    26.03.2006 Karol Œwiniarski z Lublewa l. 31
9.    15.04.2006 W³adys³awa Pietrzak z Lublewa l. 86
10.  28.04.2006 Urszula Weijer z Lublewka l. 67
11.  16.05.2006 Stefan Weso³owski z Kierzkowa l. 87
12.  10.06.2006 Helena Œwi¹tek z Kopalina l. 74
13.  13.06.2006 Wincenty Stodolny z Lublewka l. 91
14.  23.06.2006 Roman Mikulski z £êtówka l. 47
15.  20.06.2006 W³adys³aw Kozakow z £êtowa l. 66
16.  26.06.2006 Stanis³awa Furmanek z ¯elazna l. 81
17.  1.07.2006 £ukasz Balcerek z ¯elazna l. 24
18.  4.08.2006 Wojciech Damps z Choczewa l. 27
19.  1.09.2006 Stefan P³onka z Osiek l. 65
20.  1.09.2006 Stanis³aw Grabowski z Choczewa l. 75
21.  24.10.2006       Mieczys³aw KodŸ z Choczewa l. 66

"Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj im œwieci"

By³y pogrzeby spoza parafii :
- 22.11.2005 - Marii Szulta l. 55 z Lêborka
- 1.02.2006 - Zbigniewa ¯ebia³owicz l. 59

z Inowroc³awia
- 29.03.2006 - Stefana Pipki l. 77 ze S³upska

      ¯ycie siê nie koñczy,
               œmieræ to tylko przejœcie

Dwa œwiêta: Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ
Zaduszny kieruj¹ nasze myœli i kroki ku cmen-
tarzom, kiedy czêœciej ni¿ kiedykolwiek myœ-
limy o rzeczach ostatecznych, o naszym prze-
mijaniu, œmierci i ¿yciu po niej.

I wówczas przychodzi nieuniknione py-
tanie: kiedy ja? Kiedy ja znajdê siê tu,  a znaleŸæ
siê przecie¿ muszê. Jak¿e niejednemu z nas
trudno przyj¹æ tê tward¹ prawdê, ¿e kiedyœ musi
umrzeæ. Œmieræ dosiêga ka¿dego, a wielu
zapomina, ¿e œmieræ to tylko jeden z etapów
naszego bytowania, ¿e to tylko przejœcie jakby
przez bramê do innego ¿ycia, w wymiarze wie-
cznym.

                                   
Ks. Antoni Duszyk

ODESZLI DO DOMU OJCA
Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ OD 2.11.2005r.
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   MODLITWA MIESI¥CA

                Bo¿e, nasz Ojcze,
     który idziesz z nami - dzieæmi,
   poprzez nasz czas ku wiecznoœci,
    a jednoczeœnie wyczekujesz nas
na drogach naszego pielgrzymowania,
          spogl¹dasz na nasze kroki
      coraz ciê¿sze, ustaj¹ce od trudu.
Miêœnie nasze wiotczej¹, wzrok przygasa.
            Lecz serce wci¹¿ ¿ywe!
          ¯ywe, jak oddech mi³oœci,
            jak powiew wzruszenia,
             jak tchnienie nadziei.
         Idziemy ku Tobie wytrwale
         poprzez progi czasu i ziemi,
       poprzez próg ¿ycia i œmierci -
                  œmierci i ¿ycia ….
                Idziemy ku Tobie,
      KTÓRY JESTEŒ Wiecznoœci¹.
                         Amen

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 24 paŸdziernika 2006r. po d³ugiej chorobie w wieku 66 lat
odszed³ od nas na wieczn¹ s³u¿bê stra¿ak Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Rzeczypospolitej Polskiej

w Choczewie

Œ.P.  Dh Mieczys³aw KODZ

d³ugoletni Dowódca Sekcji OSP, Skarbnik Zarz¹du OSP RP w Choczewie,  Skarbnik Zarz¹du
Gminnego ZOSP RP w Choczewie,  odznaczony odznak¹ „Wzorowy Stra¿ak”, br¹zowym,

srebrnym i z³otym  medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia ¿onie i rodzinie sk³adaj¹: Zarz¹dy OSP RP w Choczewie,
Kopalinie, Sasinie, S³ajszewie, Zarz¹d Gminny ZOSP RP w Choczewie,

stra¿acy gminy Choczewo.

CZEŒÆ JEGO PAMIÊCI
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