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I sesja Rady Gminy
Choczewo po wyborach -

œlubowanie radnych
I sesja Rady Gminy Choczewo V kadencji odby³a siê w

dniu 22 listopada 2006 r. i mia³a uroczysty charakter. Sesja
poprzedzona zosta³a wrêczeniem przez Przewodnicz¹cego
Gminnej Komisji Wyborczej w Choczewie zaœwiadczeñ o wy-
borze na radnego Rady Gminy Choczewo oraz Wójta Gminy
Choczewo.

Do czasu wyboru przewodnicz¹cego Rady Gminy sesjê
prowadzi³ senior wœród radnych - pan radny Konstanty Sa-
charuk. Po otwarciu sesji, powitaniu goœci, sprawdzeniu
obecnoœci radnych, prezentacji radnych, nast¹pi³o œlubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i
uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej miesz-
kañców." Kolejno wywo³ani radni powstawali i wypowiadali

II sesja Rady Gminy
Choczewo - œlubowanie Wójta

II sesja Rady Gminy Choczewo odby³a siê w dniu 6 grud-
nia 2006 r. Po otwarciu, stwierdzeniu prawomocnoœci obrad i
przedstawieniu porz¹dku obrad, odby³o siê œlubowanie Wójta
Gminy Choczewo wybranego w bezpoœrednich wyborach w
dniu 12 listopada 2006r. Pan Jacek Micha³owski wobec Rady
Gminy z³o¿y³ œlubowanie o nastêpuj¹cej treœci: "Obejmuj¹c
urz¹d wójta gminy, uroczyœcie œlubujê, ¿e dochowam wiernoœci
prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra
publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy." By³y
gratulacje, oklaski, kwiaty i ¿yczenia dobrej wspó³pracy z Rad¹
Gminy. Nastêpnie podjête zosta³y uchwa³y w sprawie:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr ewid. 174/2, 177 oraz czêœci
dzia³ki nr 54 we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo (plan
obejmuje teren o pow. 7,50 ha pod zabudowê mieszkaniow¹
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dokoñczenie z poprzedniej strony

s³owo "Œlubujê" lub "Œlubujê. Tak mi
dopomó¿ Bóg."

Kolejnym punktem by³ wybór prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy. Zg³o-
szony zosta³ tylko jeden kandydat - pan
radny Henryk Domaros, który w g³oso-
waniu tajnym zosta³ wybrany na prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Choczewo.
Nastêpnie dokonano wyboru Wice-
przewodnicz¹cego Rady równie¿ w
g³osowaniu tajnym. Zosta³ nim pan Zbi-
gniew Ko³odziejski.

Z kolei, tym razem w g³osowaniu
jawnym, wybrano komisje sta³e Rady
Gminy Choczewo w poni¿szym sk³a-
dzie:

1) Komisja Bud¿etowa:
- przewodnicz¹cy - Zbigniew Ko³odziejski
- cz³onkowie: -  Jerzy Detlaff

- Sabina Fleming
- Sylwia Kropid³owska

2) Komisja Rolnictwa, Ochrony Œro-
dowiska, Gospodarki Komunalnej, Bu-
downictwa i Turystyki:
- przewodnicz¹cy - Zygmunt Fr¹szczak
- cz³onkowie: - Rafa³ Liss

- Konstanty Sacharuk
- Jaros³aw Witt

3) Komisja Zdrowia, Pomocy Spo-
³ecznej, Oœwiaty, Kultury i Sportu:
- przewodnicz¹cy - Beata Stodolna
- cz³onkowie: - Barbara Cholka

- Renata Fornalik
- Krystyna Olszowiec

4) Komisja Rewizyjna:
- przewodnicz¹cy - Bronis³aw Nowak
- cz³onkowie: - Andrzej Ma³kowski

  - Krystyna Olszowiec

Przewodnicz¹cy RG w imieniu rad-
nych z³o¿y³ gratulacje panu Jackowi
Micha³owskiemu wyboru na Wójta Gmi-
ny Choczewo na kolejn¹ kadencjê.

jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ z mo¿-
liwoœci¹ us³ug oraz tereny zabudowy
letniskowej),

b) uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego te-
renu nadmorskiego po³o¿onego w obrê-
bach ewidencyjnych Jackowo, Kierz-
kowo, Kopalino, Lubiatowo w gminie
Choczewo (plan obejmuje drogê dojaz-
dow¹ do pla¿y, oœrodek WIKTORIA,
tereny z punktami handlowymi i gastro-
nomicznymi, teren pola namiotowego,
stacjê badawcz¹, okolice dawnej wie¿y
i fragment pla¿y),

c) uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
"Stilo" obrêb ewidencyjny Sasino, gmina
Choczewo (plan obejmuje obszar latarni
morskiej, dwóch ci¹gów komunikacyj-
nych, drogi w kierunku morza oraz zabu-
dowy wsi Stilo wraz z fragmentem lasu i
pla¿y),

d) zmiany bud¿etu gminy na 2006
rok,

e) ustalenia wysokoœci stawek po-
datku od nieruchomoœci na terenie gminy
Choczewo (stawki podatku dostêpne s¹

II SESJA RADY GMINY CHOCZEWO - cd.
równie¿ na stronie internetowej:
www.choczewo.com.pl)

dokoñczenie na stronie 3
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f) ustalenia stawek podatku od œrodków transportowych na terenie gminy
Choczewo (tzw. uchwa³a czyszcz¹ca, reguluj¹ca ca³oœæ zasad naliczania
podatku od œrodków transportowych),

g) okreœlenia wysokoœci stawek op³aty miejscowej w gminie Choczewo,
terminy p³atnoœci i sposobu jej poboru (równie¿ uchwa³a czyszcz¹ca, stawki
pozosta³y bez zmian),

h) zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê na obszarze Gminy Choczewo (od 2005 r. wzrost  o 11 gr. za 1 m3)

i) zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczenia za zbiorowe odprowadzenie
œcieków na obszarze Gminy Choczewo ( od 2005 r. wzrost o 18 gr. za 1m3 do
kanalizacji sanitarnej w Choczewie i o 12 gr. za 1 m3 w miejscowoœciach £êtowo,
Kurowo, Choczewko)

j) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urz¹dzeñ Wodo-
ci¹gowych i Kanalizacyjnych na lata 2006-2016,

k) sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Choczewo.
W interpelacjach i zapytaniach pani radna Beata Stodolna wnioskowa³a

o postawienie pojemnika na odpady plastikowe we wsi Starbienino.
W dyskusji i wolnych wnioskach pani Mariola Zakrzewska prosi³a o oczy-

szczenie rowu za stadionem, wnioskowa³a o wydanie zakazu sprzeda¿y petard
i innych materia³ów pirotechnicznych, oœwietleniu ul. £¹kowej i Prusa, zwiêk-
szenie œrodków dla dyspozycji rad so³eckich oraz poprosi³a o porêcz na ca³ej
d³ugoœci schodów na górce od ul. Koœciuszki w kierunku Oœrodka Zdrowia.

Mieszkañcy ul. Kowalewskiego w
Choczewie skar¿yli siê na uci¹¿liwoœci
zwi¹zane z rozszerzeniem dzia³alnoœci
przez firmê prowadz¹c¹ sk³ad mate-
ria³ów budowlanych.

Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e rów za
stadionem zostanie oczyszczony
podczas konserwacji urz¹dzeñ melio-
racyjnych, wprowadzenie zakazu han-
dlu materia³ami pirotechnicznymi ni-
czego nie zmieni, bo ludzie kupi¹ je w
innych miejscowoœciach, poza tym spra-
wy handlu i obchodzenia siê z materia-
³ami pirotechnicznymi uregulowane s¹
w przepisach prawnych, œrodki w dys-
pozycji rad so³eckich w wiêkszoœci wy-
datkowane s¹ na imprezy integruj¹ce,
natomiast wszelkie inwestycje na terenie
so³ectw i tak pokrywane s¹ z pieniêdzy
gminnych, w wielu gminach so³ectwa
nie dysponuj¹ ¿adnymi œrodkami. Od-
noœnie skarg na firmê, konieczna jest
rozmowa z jej w³aœcicielem, byæ mo¿e
przy udziale Komisji Rolnictwa, Och-
rony Œrodowiska, Gospodarki Komu-
nalnej, Budownictwa i Turystki Rady
Gminy.

Szanowni Mieszkañcy Gminy Choczewo
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za

zaufanie, jakim obdarzyliœcie Pañstwo moj¹
osobê podczas listopadowych wyborów

samorz¹dowych.
Œwiadczy to o tym, ¿e moje

dotychczasowe dzia³ania
odebrane zosta³y pozytywnie

i wpisuj¹ siê w wizjê rozwoju naszej gminy
zgodnie z oczekiwaniami mieszkañców.

Sk³adam równie¿ serdeczne podziêkowanie w imieniu
kandydatów na radnych startuj¹cych z list wyborczych

komitetu "Wspólna Gmina", którzy dziêki Pañstwa
poparciu uzyskali mandaty radnych obecnej kadencji.

         W ó j t
           Jacek Micha³owski

Wyborcom z terenu Gminy Choczewo dziêkujê
za udzia³ w wyborach samorz¹dowych i oddane

na mnie g³osy. Jestem teraz zobowi¹zany do
rzetelnej pracy na rzecz gminy i godnego

reprezentowania jej mieszkañców w Powiecie.

  Wac³aw Seweryn

Mieszkañcom so³ectwa Kopalino-Lubiatowo
dziêkujê za udzia³ w wyborach samorz¹dowych.

Serdeczne podziêkowania sk³adam wszystkim tym,
którzy obdarzyli mnie zaufaniem oddaj¹c na mnie

swój g³os. Zosta³em przez Pañstwa zobligowany do
wytê¿onej pracy na rzecz so³ectwa i ca³ej gminy.
Postaram siê nie zawieœæ okazanego mi zaufania.

   Henryk Domaros
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W wyborach do rady gminy, rad po-
wiatów i sejmików województw kandy-
datów na radnych mog³y zg³osiæ tylko
te komitety wyborcze, które wczeœniej
z³o¿y³y stosowne zawiadomienie o
utworzeniu odpowiednio do Pañstwowej
Komisji Wyborczej lub Komisarza
Wyborczego.

Kandydatów na radnych do Rady
Gminy Choczewo zg³osi³o 7 komitetów,
w tym 1 zg³oszony do Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej. Na etapie rejestracji list
zg³oszono 36 kandydatów na radnych.
Przed drukiem kart do g³osowania 5
kandydatów wycofa³o zgodê na kan-
dydowanie i w efekcie w 2 okrêgach wy-
borczych nast¹pi³o obsadzenie mandatu
radnego bez g³osowania.

Frekwencja w dniu g³osowania przed-
stawia³a siê nastêpuj¹co:

POWRÓÆMY DO MINIONYCH
WYBORÓW SAMORZ¥DOWYCH

dokoñczenie na nastêpnej stronie

Lista Nr  23 -  KWW "B¥D•MY RAZEM"
1. Dziobak Jan - 74 g³osy (37% wa¿nie

oddanych g³osów)
Okrêg Nr 5
Lista Nr 18  -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "WSPÓLNA GMINA"
1. Kropid³owska Sylwia Wioletta

- obsadzenie mandatu bez g³osowania
Okrêg Nr 6
Lista Nr  20 -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "RAZEM"
1. Kowalik Renata Teresa - 27 g³osów

(17,65% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr  22 -  KWW WSPÓLNOTA
1. Cholka Barbara - 126 g³osów (82,35%

wa¿nie oddanych g³osów)
Okrêg Nr 7
Lista Nr 18 -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "WSPÓLNA GMINA"
1. Witt Jaros³aw Franciszek - 66 g³osów

(41,51% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr  19 -  KW WSPÓLNOTA SAMO-

RZ¥DOWA
1. Kubiak Zbigniew Zygmunt - 61 g³osów

(38,36% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr 20 -  KOMITET WYBORCZY

WYBORCÓW "RAZEM"
1. Kieza Ryszard - 32 g³osy (20,13%

wa¿nie oddanych g³osów)
Okrêg Nr 8
Lista Nr  18  -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "WSPÓLNA GMINA"
1. Ko³odziejski Zbigniew Alojzy - 130

g³osów (50,78% wa¿nie oddanych g³osów)
2. Sacharuk Konstanty - 126 g³osów

(49,22% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr 20 -  Komitet Wyborczy Wy-

borców "RAZEM"
1. Bigus Stanis³aw - 99 g³osów (34,98%

wa¿nie oddanych g³osów)
2. Liszniañski Marian Marek - 108 g³osów

(38,16% wa¿nie oddanych g³osów)
Okrêg Nr 9
Lista Nr 18 -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "WSPÓLNA GMINA"
1. Detlaff Jerzy - 171 g³osów (61,51%

wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr 19 -  KW WSPÓLNOTA SAMO-

RZ¥DOWA
1. Jêdruch Jurek - 107 g³osów (38,49%

wa¿nie oddanych g³osów)
Okrêg Nr 10
Lista Nr 18 -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "WSPÓLNA GMINA"

2. Zakrzewska Mariola Maria - 190 g³o-
sów (34,11% wa¿nie oddanych g³osów)

3. Laskowski Wies³aw - 159 g³osów
(28,55% wa¿nie oddanych g³osów)

4. Tutkowska Wioleta Maria - 92 g³osy
(16,52% wa¿nie oddanych g³osów)

Okrêg Nr 2
Lista Nr   18  -  Komitet Wyborczy Wy-

borców WSPÓLNA GMINA
1. Fleming Sabina - 100 g³osów (62,89%

wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr 20 -  Komitet Wyborczy Wy-

borców "RAZEM"
1. Zondziuk Barbara Katarzyna - 58 g³o-

sów (36,48% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr  21 -  KW Wierni Polsce
1. Tujaka Ewa - 1 g³os (0,63% wa¿nie

oddanych g³osów)
Okrêg Nr 3
Lista Nr 18  -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców WSPÓLNA GMINA
1. Stodolna Beata Barbara - 98 g³osów

(65,77% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr 20  -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "RAZEM"
1. Figu³a Romuald - 51 g³osów (34,23%

wa¿nie oddanych g³osów)
Okrêg Nr 4
Lista Nr 18  -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "WSPÓLNA GMINA"
1. Domaros Henryk Józef - 125 g³osów

(62,5% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr 21  -  KWW Wierni Polsce
1. Malesa Marzena Jolanta - 1 g³os (0,5%

wa¿nie oddanych g³osów)

Poni¿ej kandydaci na radnych do
Rady Gminy Choczewo oraz iloœæ
g³osów, które otrzymali (czcionk¹ pog-
rubion¹ zaznaczono radnych, którzy
zostali wybrani radnymi V kadencji):

Okrêg Nr 1
Lista Nr 18  -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców WSPÓLNA GMINA
1. Fornalik Renata Halina - 256 g³osów

(45,96% wa¿nie oddanych g³osów)
2. Fr¹szczak Zygmunt - 197 g³osów

(35,37% wa¿nie oddanych g³osów)
3. Ma³kowski Andrzej Piotr - 242 g³osy

(43,45% wa¿nie oddanych g³osów)
4. Olszowiec Krystyna Halina - 247

g³osów (44,34% wa¿nie oddanych g³osów)
Lista Nr 20 -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców "RAZEM"
1. £asiñski Krzysztof Adam - 194 g³osy

(34,83% wa¿nie oddanych g³osów)

G³osowanie we wszystkich lokalach
wyborczych trwa³o bez przerwy od
godz. 6.00 do godz. 20.00, a obwodowe
komisje wyborcze pracowa³y od godz.
4.45 12 listopada 2006 r. a¿ do prze-
kazania wyników g³osowania do Gmin-
nej Komisji Wyborczej w Chocze-
wie, która zbiorcze wyniki ustali³a
13.11.2006 r. o godz. 6.50, a o godz.
10.37 Komisarz Wyborczy w Gdañsku
przys³a³ zawiadomienie o ostatecznym
przyjêciu wyników g³osowania.

W pierwszej turze wybraliœmy Wójta
Gminy Choczewo. Zosta³ nim po-
nownie pan Jacek Micha³owski, który
otrzyma³ 77,72% wa¿nie oddanych
g³osów.

ZWARTOWO

SASINO



1. Liss Rafa³ Józef - 64 g³osy (76,19%
wa¿nie oddanych g³osów)

Lista Nr 21 -  KW Wierni Polsce
1. Brun Jan Zbigniew - 20 g³osów (23,81%

wa¿nie oddanych g³osów)
Okrêg Nr 11
Lista Nr 24 -  Komitet Wyborczy Wybor-

ców ¯YÆ LEPIEJ

1. Nowak Bronis³aw Pawe³ - obsa-
dzenie mandatu bez g³osowania

W wyborach do Rady Powiatu Wej-
herowskiego najwiêcej g³osów otrzymali
na terenie Gminy Choczewo (czcionk¹
pogrubion¹ zaznaczono radnych, którzy
zostali wybrani radnymi):

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
- Wac³aw Seweryn - 1037 g³osów

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
- Zbigniew Sarzyñski - 230 g³osów

KW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
- Ewa Daleka - 194 g³osy
- Jerzy Liszniañski - 177 g³osów

KWW "LEPSZY POWIAT"
- Miros³awa Rudnicka - 92 g³osy
- Mariusz Kozakiewicz - 83 g³osy.

Do Sejmiku Województwa Po-
morskiego najwiêcej g³osów otrzymali
na terenie Gminy Choczewo (czcionk¹
pogrubion¹ zaznaczono radnych, którzy
zostali wybrani radnymi):

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
- Mieczys³aw Struk - 657 g³osów, wyb-

rany radnym
KW KRAJOWEJ PARTII EMERYTÓW I
RENCISTÓW

- Krystyna Pajura - 85 g³osów
- Genowefa Bobiñska - 54 g³osy

Gratulujemy zaufania
wyborców.

CHOCZEWO

INWESTYCJE GMINNE
WODOCI¥G CHOCZEWKO - KUROWO
W listopadzie zakoñczono realizacjê wodoci¹gu Choczewko

- Kurowo. Mieszkañcy Kurowa bêd¹ zaopatrywani w wodê z
ujêcia w Choczewie. Dotychczasowe ujêcie w Kurowie
przeznaczono do likwidacji. Prace zosta³y zrealizowane zgodnie
z harmonogramem i umow¹ zawart¹ z wykonawc¹. Dziêki tej
inwestycji poprawi siê znacznie jakoœæ wody w miejscowoœci
Kurowo. Rozbudowa sieci wodoci¹gowych i likwidacja starych
ujêæ pozwala na zmniejszenie kosztów i pomimo rosn¹cych cen
energii utrzymanie niskich cen wody w ostatnich latach.

GMINNY OŒRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE
Trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z rozbudow¹ obecnego

oœrodka zdrowia. Wykonano ju¿ nowy dach na istniej¹cym
obiekcie. Do koñca 2006 roku wykonawca planuje zakoñczenie
prac na etapie zamkniêcia stanu surowego dwóch poziomów
zaprojektowanego obiektu. Tempo prac wskazuje, i¿ planowany
termin oddania do u¿ytku nowego oœrodka zdrowia - czerwiec
2007 roku, bêdzie dotrzymany. Prosimy mieszkañców o
wyrozumia³oœæ podczas korzystania z us³ug Gminnego Oœrodka
Zdrowia w Choczewie.

W dniu 10 listopada br. zosta³y zakoñczone prace
zwi¹zane z renowacj¹ zbiornika przeciwpo¿arowego w
m. Choczewo przy ulicy Pierwszych Osadników 8.

Zbiornik o pojemnoœci 90 m3 wody, przekazany
bêdzie w zarz¹d OSP Choczewo.

Zbiornik ma s³u¿yæ dla bezpieczeñstwa lokalnej
spo³ecznoœci, a woda w nim zgromadzona do zapewnienia
zaopatrzenia w wodê do zewnêtrznego gaszenia po¿arów
dla jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, przy braku
dostatecznej iloœci wody w sieci hydrantowej lub awarii
na tej sieci - szczególnie.

W zwi¹zku z tym APEL do mieszkañców i s¹sia-
duj¹cych z nim w³aœcicieli obiektów o to ¿eby w zbiorniku
tym by³a zawsze tylko woda. Z przykroœci¹ trzeba stwier-
dziæ, ¿e podczas wykonywania prac renowacyjnych na
dnie zbiornika znajdowa³y siê ró¿ne przedmioty nie przy-
datne do gaszenia po¿aru, niczym nie przypominaj¹ce
elementów sprzêtu po¿arniczego oraz nie poprawiaj¹ce
estetyki dla tego obiektu.

ZBIORNIK PRZECIWPO-
¯AROWY PO RENOWACJI

WIEŒCI CHOCZEWSKIE Nr 11-12/06/ s.5



WIEŒCI CHOCZEWSKIEs.6 /Nr 11-12/06/

       ZARZ¥DZENIE NR 50/2006
WÓJTA GMINY CHOCZEWO Z DNIA 28.11.2006R.

Na podstawie art. 7 ust.3 "a" ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z póŸniejszymi zmianami) oraz § 2,
§ 3 i § 4 rozporz¹dzenia ministra œrodowiska z
dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szcze-
gó³owego sposobu okreœlania wymagañ, jakie
powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy
siê o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz.
33) - Wójt Gminy Choczewo zarz¹dza co
nastêpuje:

§1
Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzy-

skanie zezwolenia w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nierucho-
moœci powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

1. spe³niaæ wymagania wojewódzkiego
oraz gminnego planu gospodarki odpadami,

2.  posiadaæ tytu³ prawny do nierucho-
moœci, na której znajduje siê zaplecze tech-
niczno-biurowe,

3. dysponowaæ baz¹ posiadaj¹c¹ zap-
lecze techniczno - biurowe, na terenie, której
bêd¹ gara¿owane œrodki transportu oraz prze-
chowywane pojemniki, kontenery, worki prze-
widziane do œwiadczenia us³ug (odpowiedni¹
do iloœci i rodzaju posiadanego sprzêtu oraz
iloœci zatrudnionych pracowników). Baza po-
winna spe³niaæ wymagania prawa o zagos-
podarowaniu przestrzennym, budowlanego,
ochrony œrodowiska, przepisów bhp i ppo¿.,

4. dysponowaæ miejscem mycia i dezyn-
fekcji samochodów, kontenerów i pojemników
do gromadzenia odpadów lub umow¹ z upra-
wnion¹ firm¹ na wykonanie tej us³ugi,

5. gara¿owaæ pojazdy oraz przeprowa-
dzaæ zabiegi sanitarne w sposób nie stwa-
rzaj¹cy zagro¿enia dla œrodowiska i otoczenia,

6. zawieraæ umowy na obs³ugê pojem-
ników do zbiórki komunalnych odpadów zmie-
szanych w iloœciach i czêstotliwoœci zgodnie z
wymaganiami okreœlonymi w gminnym regula-
minie utrzymania czystoœci i porz¹dku,

7. dostarczaæ nieczystoœci ciek³e do pun-
któw zlewnych wskazanych przez Gminny Zak-
³ad Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œro-
dowiska w Choczewie,

8. œwiadczyæ us³ugi w sposób nie powo-
duj¹cy zanieczyszczania miejsc odbioru i
zrzutu nieczystoœci oraz tras przejazdu,

9. utrzymywaæ porz¹dek wokó³ wszyst-
kich obs³ugiwanych pojemników i kontenerów,

10. posiadaæ œrodki techniczne odpo-
wiednie do zakresu prowadzonej dzia³alnoœci
(iloœæ samochodów winna zapewniaæ pe³n¹ i
nieprzerwan¹ obs³ugê okreœlonych w zez-
woleniu rejonów, z za³o¿on¹ czêstotliwoœci¹
opró¿niania pojemników, zbiorników bez-
odp³ywowych) spe³niaj¹ce wymagania okreœ-
lone w tabeli stanowi¹cej Za³¹cznik Nr 1 do
niniejszego zarz¹dzenia, a w szczególnoœci:

DOTYCZ¥CE WARUNKÓW, JAKIE POWINNI SPE£NIAÆ PRZEDSIÊBIORCY
UBIEGAJ¥CY SIÊ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W£AŒCICIELI NIERUCHOMOŒCI, OPRÓ¯NIANIA
ZBIORNIKÓW BEZODP£YWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŒCI CIEK£YCH

a. specjalistyczne œrodki transportu przy-
stosowane do bezpylnego odbierania oraz
transportu nie segregowanych odpadów ko-
munalnych, pojazdy asenizacyjne musz¹
spe³niaæ wymagania okreœlone w Rozporz¹-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r.
w sprawie wymagañ dla pojazdów ase-
nizacyjnych (Dz.U. z dnia 22.11.2002r. Nr 193,
poz.1617),

b. œrodki transportu przystosowane do
odbioru odpadów zebranych selektywnie,

c. kontenery i pojemniki w iloœciach odpo-
wiednich do iloœci obs³ugiwanych miesz-
kañców, w tym do wystawek odpadów wielko-
gabarytowych,

d. pojazdy, pojemniki, kontenery oraz
worki oznakowane w sposób umo¿liwiaj¹cy
identyfikacjê przedsiêbiorstwa,

e. posiadaæ pojemniki (min 3 zestawy) i
worki do selektywnej zbiórki odpadów surow-
cowych (makulatury, szk³a i tworzyw sztucz-
nych) w iloœci i kolorystyce okreœlonej w tabeli
stanowi¹cej Za³¹cznik Nr 1 do niniejszego
zarz¹dzenia - umo¿liwiaj¹ce zorganizowanie
selektywnego odbioru odpadów, zarówno w
zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej
(wymóg dot. przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
niesegregowanych odpadów komunalnych z
zabudowy mieszkaniowej),

11. przekazywaæ zebrane odpady do zak-
³adów zagospodarowania odpadów w Ryb-
skiej  Karczmie, Gniewinie, £ê¿ycach i Czar-
nówku,

12. w przypadku odpadów biodegrado-
walnych kompostowanie ich nale¿y przepro-
wadzaæ w kompostowni znajduj¹cej siê w
Rybskiej Karczmie, £ê¿ycach i Czarnówku.

13. prowadziæ dokumentacjê dzia³alnoœci,
a w szczególnoœci:

a. wystawiaæ dowody œwiadczenia us³ug
z uwzglêdnieniem rodzaju, iloœci usuniêtych
odpadów i daty wykonania us³ugi;

b. prowadziæ ewidencjê umów i zakres
wykonywanej us³ugi (w tym liczba i lokalizacja
pojemników, czêstotliwoœæ ich opró¿niania,
wykaz nieruchomoœci objêtych systemem wor-
kowym, liczba dostarczonych i odebranych
worków, iloœæ odpadów pozyskanych w sys-
temie workowym i pojemnikowym);

c. prowadziæ dokumentacjê obrotu wszy-
stkimi rodzajami odpadów, zgodnie z prze-
pisami szczegó³owymi obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie.

14. z³o¿yæ wniosek o zmianê warunków
wydanego zezwolenia w przypadku zamiaru
rozszerzenia zakresu prowadzonej dzia³al-
noœci, zmiany siedziby firmy itp.

15. niezw³ocznie powiadomiæ organ wy-
daj¹cy zezwolenie o fakcie zawieszenia dzia-
³alnoœci,

16. sporz¹dzaæ i sk³adaæ organowi wyda-
j¹cemu zezwolenie, do koñca pierwszego
kwarta³u za poprzedni rok kalendarzowy,
informacje dotycz¹ce:

a. masy rodzajów wszelkich odebranych
odpadów z podzia³em na poszczególne
strumienie z obszaru Gminy Choczewo w
terminie do koñca pierwszego kwarta³u za
poprzedni rok kalendarzowy,

b. wskaŸnika selektywnej zbiórki od-
padów w systemie pó³rocznym (I- do 15 lipca
danego roku, II- do 15 stycznia za rok ubieg³y)

c. sposobów zagospodarowania posz-
czególnych rodzajów odebranych odpadów
oraz zebranych selektywnie,

d. masy odpadów ulegaj¹cych biode-
gradacji sk³adowanych na sk³adowisku odpa-
dów wraz z podaniem jej wskaŸnika,

e. masy odpadów ulegaj¹cych biode-
gradacji nie sk³adowanych na sk³adowisku
odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

17. przekazywaæ organowi wydaj¹cemu
zezwolenie, w terminie do dnia 15 po up³ywie
ka¿dego miesi¹ca, wykaz w³aœcicieli nie-
ruchomoœci, z którymi w poprzednim miesi¹cu
zawarto umowy na odbieranie odpadów ko-
munalnych i na opró¿nianie zbiorników bez-
odp³ywowych oraz wykaz w³aœcicieli nieru-
chomoœci, z którymi w poprzednim miesi¹cu
umowy uleg³y rozwi¹zaniu lub wygas³y. Wykaz
musi zawieraæ imiê, nazwisko lub nazwê oraz
adres w³aœciciela nieruchomoœci, iloœæ i
pojemnoœæ pojemników oraz czêstotliwoœæ
odbioru odpadów komunalnych i ciek³ych oraz
zebranych selektywnie,

18. nieczystoœci i daty wykonania us³ugi,
adresu nieruchomoœci,

19. prowadziæ ewidencjê zawartych umów;
wykaz musi zawieraæ imiê, nazwisko lub nazwê
oraz adres w³aœciciela nieruchomoœci.,

20. poddawaæ siê kontroli i udostêpniaæ
dokumenty na ¿¹danie organu wydaj¹cego
zezwolenie w zakresie prawid³owoœci z³o¿o-
nego wniosku i dzia³ania zgodnie z regula-
minem utrzymania czystoœci i porz¹dku w gmi-
nie i niniejszym zarz¹dzeniem.

§2
1. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³al-

noœæ w zakresie odbierania i transportu od-
padów komunalnych lub/i opró¿niania zbior-
ników bezodp³ywowych i ich transportu zobo-
wi¹zani s¹ dostosowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ do
zmian wprowadzonych ustaw¹ z dnia 13
wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu i czystoœci i po-
rz¹dku w gminach, i tak, m.in.:

a) dostarczyæ do organu wydaj¹cego
zezwolenia na prowadzenie ww. dzia³alnoœci
szczegó³ow¹ kalkulacjê kosztów odbierania

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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chomoœci, opró¿niania zbiorników bezodp³y-

wowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.

b)  wyst¹piæ z wnioskiem o zmianê posia-

danego zezwolenia.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia -

zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w usta-

wie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w

gminach z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. (tj. Dz.U. z

2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póŸniejszymi

zmianami) oraz niniejszym zarz¹dzeniem

musi zawieraæ:

a) imiê i nazwisko lub nazwê oraz adres

zamieszkania lub siedziby przedsiêbiorcy

ubiegaj¹cego siê o zezwolenie oraz jego

numer NIP,

b) przedmiot i obszar dzia³alnoœci objêtej

zezwoleniem, w tym planowan¹  liczbê obs³u-

giwanych mieszkañców,

c)  okreœlenie œrodków technicznych, jakimi

dysponuje ubiegaj¹cy siê o  zezwolenie na

prowadzenie dzia³alnoœci objêtej wnioskiem,

d) informacje o technologiach stosowa-

nych lub przewidzianych do stosowania przy

œwiadczeniu us³ug w zakresie dzia³alnoœci

objêtej wnioskiem,

e)  okreœlenie terminu podjêcia dzia³al-

noœci objêtej wnioskiem oraz zamierzonego

czasu jej prowadzenia,

f)    rodzaje odpadów komunalnych odbie-

ranych od w³aœcicieli nieruchomoœci,

g) okreœlenie sposobu realizacji obo-

wi¹zku ograniczenia masy odpadów ulega-

j¹cych biodegradacji sk³adowanych na sk³a-

dowisku odpadów,

h) udokumentowaæ gotowoœæ przyjêcia

odbieranych odpadów przez przedsiêbiorcê

prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie odzysku

lub unieszkodliwiania odpadów,

i) udokumentowaæ gotowoœæ odbioru nie-

czystoœci ciek³ych przez stacjê zlewn¹,

j) proponowane zabiegi z zakresu ochrony

œrodowiska i ochrony sanitarnej planowane

po zakoñczeniu dzia³alnoœci.

3. Do wniosku wymienionego w ustêpie 1

nale¿y do³¹czyæ:

a)   Zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji

dzia³alnoœci gospodarczej, zaœwiadczenie o

wpisie do Krajowego Rejestru S¹dowego: w

przypadku: spó³ek cywilnych - umowê spó³ki,

stowarzyszeñ - statut stowarzyszenia.

b) Dokumenty wskazuj¹ce osoby upo-

wa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ i pod-

pisów w  imieniu firmy.

c)   Oœwiadczenie o spe³nieniu warunków

opisanych w § 1 niniejszego zarz¹dzenia.

d)  Udokumentowanie prawa do dyspono-

wania samochodami, pojemnikami, konte-

nerami (np. dowód rejestracyjny samochodu,

dowód zakupu, umowa dzier¿awy),

e)   Wa¿ne badanie techniczne œrodków

transportu.

Przed³o¿enie przedmiotowych badañ

ka¿dorazowo w terminie 7 dni po ich dokonaniu

w okresie wa¿noœci zezwolenia.

f)  Zezwolenie na prowadzenie dzia³al-

noœci w zakresie transportu odpadów (dot.

wniosku na odbiór odpadów komunalnych),

g) Zaœwiadczenie o braku zaleg³oœci

podatkowych wobec Skarbu Pañstwa oraz

podatków lokalnych jak i zaleg³oœci w uisz-

czaniu op³at lub sk³adek na  ubezpieczenie

zdrowotne i spo³eczne, raz na kwarta³ w okresie

wa¿noœci zezwolenia.

h) Znaczki skarbowe - w wysokoœci

okreœlonej w ustawie o op³acie skarbowej z

dnia  9  wrzeœnia 2000 r. (tekst jednolity Dz. U.

Nr 253 poz. 2532 ze zm.).

Zarz¹dzenie niniejsze wchodzi w ¿ycie z
dniem podpisania i podlega wywieszeniu na

KOMUNIKAT G£ÓWNEGO
INSPEKTORA NADZORU

BUDOWLANEGO
Do w³aœcicieli i zarz¹dców obiektów

budowlanych
G³ówny Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego przypomina w³aœcicielom i
zarz¹dcom o obowi¹zkach zapewnia-
j¹cych w³aœciwy stan techniczny i bez-
pieczeñstwo u¿ytkowanych obiektów.

Zw³aszcza w okresie jesienno - zi-
mowym zwiêksza siê ryzyko wyst¹pie-
nia zagro¿eñ i katastrof budowlanych.
Dotyczy to zarówno utrzymania obiek-
tów, w których przebywa znaczna liczba
osób (np. hale sportowe, widowiskowe
i handlowe, kina, teatry, zadaszenia try-
bun, itp.) jak i robót budowlanych pro-
wadzonych w niskich temperaturach.

G³ówny Inspektor Nadzoru Budo-
wlanego zleci³ wojewódzkim inspek-
torom nadzoru budowlanego wykona-

nie przez terenowe organy nadzoru bu-
dowlanego w okresie jesienno - zimo-
wym 2006/2007 kontroli, których celem
jest sprawdzenie, jak w³aœciciele i zarz¹-
dcy obiektów budowlanych wywi¹zuj¹
siê z obowi¹zków wynikaj¹cych z prawa
budowlanego.

Kontroli podlegaæ bêd¹ g³ównie
obiekty podwy¿szonego ryzyka ze
wzglêdu na przebywanie w nich zna-
cznej liczby osób i obiekty w z³ym stanie
technicznym, nie u¿ytkowane, obiekty
s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej
oraz roboty budowlane mog¹ce w ok-
resie niskich temperatur ze wzglêdów
technicznych i technologicznych po-
wodowaæ zagro¿enia dla bezpieczeñ-
stwa, ochrony zdrowia i mienia.

Warszawa, 16 paŸdziernika 2006 r.

* Kolorystyka okreœlona w tab. Nr 2,
zgodna jest z rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawie szczegó³owego
sposobu postêpowania z odpadami
opakowaniowymi z dnia 25 paŸdziernika 2005
r. (Dz. U. nr 219 poz. 1858). Przedsiêbiorcy
posiadaj¹cy zezwolenie na odbiór nie
segregowanych odpadów komunalnych
zobowi¹zani s¹ dostosowaæ kolorystykê
wszystkich posiadanych pojemników do w/w
standardu do dnia 31.12.2007 r.

** w sytuacjach szczególnych dopuszcza
siê stosowanie pojemników 240 dm3

tablicy og³oszeñ tutejszego Urzêdu Gminy
Choczewo (ul. Pierwszych Osadników 17),
og³oszeniu na stronie internetowej  (www.bip.
choczewo.com.pl) oraz  opublikowaniu w
lokalnej prasie - "Wieœci Choczewskie".

  Za³¹cznik Nr 1

 Tabela nr 1 - Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów

*** w przypadku wprowadzenia zbiórki
selektywnej odpadów "BIO",

Uwagi:
1. Podana kolorystyka obowi¹zuje dla

ca³ego pojemnika lub wy³¹cznie dla jego
pokrywy (w tym przypadku pozosta³a czêœæ
pojemnika mo¿e mieæ kolor blachy
ocynkowanej - dot. wierszy 1 do 4)

2. Wszystkie pojemniki powinny posiadaæ
logo firmy obs³uguj¹cej oraz  informuj¹ce o
rodzaju zbieranego odpadu.

  W ó j t    Jacek Micha³owski

lp. 
Rodzaj 

surowca 
Typ pojemnika Kolor* Oznakowanie 

1. Szkło 
1 - 2,5 m3do 

HDS 
1,1 — 1, 4 m3 

biały 
zielony 

SZKŁO BEZBARWNE 
SZKŁO KOLOROWE 

2. Plastik 1,1 — 1, 4 m3
** żółty PLASTIK 

3. Makulatura 1,1 — 1,4 m3
** niebieski 

MAKULATURA lub 
PAPIER 

4. 
 

„BIO” 120 - 240 dm3 brązowy*** ODPADY BIO 

5. Złom  czerwony 
ZŁOM ŻELAZA I METALI 

KOLOROWYCH 
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NOWY RADIOWÓZ W CHOCZEWIE
W ostatnich dniach listopada Posterunek Policji w

Choczewie  wzbogaci³ siê o nowy radiowóz - pojazd marki
Opel Astra II. Samochód  o wartoœci 60 000 z³ sfinansowany
zosta³ w równych czêœciach przez Gminê Choczewo oraz
Komendê Wojewódzk¹ Policji w Gdañsku. Przekazanie
radiowozu odby³o siê 28 listopada b.r. w Choczewie w
obecnoœci: Komendanta Powiatowego Policji nadkomi-
sarza Tomasza Ziemanna, Wójta Gminy Choczewo Jacka
Micha³owskiego, Zastêpcy Wójta Gminy Choczewo Kazi-
mierza Kowalewskiego, Radnego Rady Powiatu Wejhe-

rowskiego Wac³awa Seweryna, Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Choczewo Henryka  Domarosa oraz
Kierownika Posterunku Policji w Choczewie  st. asp.
Piotra Zarzecznego i funkcjonariuszy choczewskiej
jednostki.By nowy pojazd s³u¿y³ d³ugo i bezawa-
ryjnie poœwiêcony zosta³ przez Proboszcza Parafii
Choczewo ksiêdza Antoniego Duszyka.

W tym niezwykle wa¿nym dla naszej spo-
³ecznoœci wydarzeniu uczestniczyli uczniowie Zes-
po³u Szkó³ w Choczewie.

18 listopada 2006r. godz. 14.00. W
wyniku zaprószenia ognia dochodzi do
powstania po¿aru w pomieszczeniach
szatni i sto³ówki na poziomie piwnicy
Zespo³u Szkó³ w Choczewie. Dym wy-
pe³nia korytarze i dostaje siê do otwartych
pomieszczeñ holi i korytarzy budynku
szko³y. Dyrektor Zespo³u Szkó³ zarz¹dza
ewakuacjê. Uczniowie wraz z kadr¹ nau-
czycielsk¹, obs³ug¹ sto³ówki ewakuuj¹
siê na zewn¹trz budynku. Zabezpieczona
zostaje dokumentacja szko³y. Du¿e za-
dymienie uniemo¿liwia opuszczenie bu-
dynku przez wszystkie osoby, które siê
w nim znajdowa³y. Wzrost zadymienia
pogarsza widocznoœæ i warunki ewa-
kuacji szczególnie na wy¿szych kon-
dygnacjach budynku. Kilka z ewaku-

STRA¯ACY INFORMUJ¥
owanych osób informuje
Dyrektora, ¿e widzia³o pal¹ce
siê elementy wyposa¿enia klas
lekcyjnych na parterze oraz
pierwszym piêtrze budynku.
W szkole pozostaj¹ osoby,
których ewakuacja wymaga
u¿ycia specjalistycznego
sprzêtu.

Po¿ar zostaje zg³oszony
pod nr. 998 do Powiatowego
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego PSP, natychmiast
do zdarzenia dysponowane s¹ jednostki
KSRG powiatu wejherowskiego. Na
miejsce akcji ratowniczej przybywa do-
wódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
PSP który stawia zadania dla przyby-

waj¹cych zastêpów OSP i po-
stanawia:

1. Zabezpieczyæ teren akcji
uwzglêdniaj¹c zapewnienie bez-
pieczeñstwa osobom ewakuo-
wanym.

2. Przeprowadziæ rozpozna-
nie w zakresie iloœci osób zagro-
¿onych i poszkodowanych.

3. Przeprowadziæ rozpo-
znanie w zakresie rodzaju me-
diów wystêpuj¹cych w budynku
i wyeliminowaæ zagro¿enia wy-
nikaj¹ce z ich obecnoœci.

4. Zorganizowaæ i zabezpieczyæ
miejsce ewakuacji, przeprowadziæ seg-
regacjê poszkodowanych i zapewniæ
im pomoc medyczn¹.

5. Podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do
odszukania osób znajduj¹cych siê w
budynku, przeprowadziæ ich ewakuacjê
i udzieliæ pomocy medycznej.

6. Ograniczyæ rozwój po¿aru i do-
prowadziæ do jego ugaszenia wprowa-
dzaj¹c do budynku trzy pr¹dy gaœnicze.

7. Zapewniæ zaopatrzenie wodne ko-
rzystaj¹c z hydrantów naziemnych i
podziemnych gminnej sieci hydrantowej.

Po dokonaniu rozpoznania stwier-
dzono:

Piwnica - 3 osoby nieprzytomne w
tym jedna poparzona.  Parter - 3 osoby

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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nieprzytomne w tym jedna z ran¹ ciêt¹
g³owy. Pierwsze piêtro - 2 osoby nie-
przytomne w tym jedna z objawami
œwiadcz¹cymi z³amania podudzia.

 Po wyprowadzeniu uczniów na
p³ytê boiska przy ul. Kusociñskiego 5,
wychowawcy i nauczyciele spraw-
dzaj¹ imiennie iloœæ wyprowadzonych
uczniów. Podczas zbiórki kolejnych
kilkoro dzieci uskar¿a siê na silne bóle
g³owy, wymiotuje i traci przytomnoœæ.
Pomocy medycznej udzielaj¹
ratownicy przedmedyczni OSP.

 SZKOLENIE JEDNOSTEK KSRG w CHOCZEWIE

W dniu 18 listopada 2006r. w godz. 8.00 - 14.00 dla jednostek Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych powiatu wejherowskiego, OSP Choczewo, Gniewino,
Nadole, Bo¿epole, £êczyce, Linia i Strzepcz, wchodz¹cych w sk³ad Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (KSRG) zosta³o przeprowadzone
szkolenie przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Wejherowie w sali  Zespo³u Szko³ i zajêcia praktyczne na terenie
i obiektach jednostki OSP w Choczewie dla 60 stra¿aków-ratow-
ników OSP z udzia³em: Zastêpcy Komedanta Powiatowego PSP w
Wejherowie m³. bryg. Piotra Œcibury, Dowódcy Jednosteki Ratow-
niczo-Gaœniczej Nr 1, st. kpt. Jacka Nowaka, Dowódcy Jednosteki
Ratowniczo-Gaœniczej Nr 2 st. kpt. Jaros³awa Szredera.

Tematyk¹ szkolenia teoretycznego objêto:
1. Zadania stra¿aków w zastêpie.
2. Podstawy organizacji akcji ratowniczej.
Szkolenie i zajêcia praktyczne
1. Rodzaj szkolenia - pierwsza pomoc medyczna. Zakres tema-

tyczny: ABC, badanie wstêpne, badanie urazowe, tlenoterapia. Szko-
lenie prowadzi³: sekc. Karol Cybulski.

2. Rodzaj szkolenia - pierwsza po-
moc medyczna. Zakres tematyczny: Po-
stêpowanie przeciwwstrz¹sowe, krwo-
toki, z³amania, urazy. Szkolenie prowa-
dzi³: st. ogn. Zygmunt Pob³ocki.

3. Rodzaj szkolenia - sprzêt ratow-
niczy - specjalistyczny sprzêt hydrauli-
czny. Zakres tematyczny: Zasady bhp,
parametry techniczne, konserwacja po
u¿yciu. Szkolenie prowadzi³: - m³. kpt.
Miros³aw Józefowicz

4. Rodzaj szkolenia - Sprzêt ochrony
dróg oddechowych. Zakres tematyczny:
Czynnoœci przed i po u¿yciu sprzêtu
ODO, zasady pracy w tym sprzêcie oraz
zasady bezpieczeñstwa zwi¹zane z
przygotowaniem i wykorzystaniem.
Szkolenie prowadzi³: - st. ogn. Janusz
Bartkiewicz

5. Rodzaj szkolenia - Ratowniczy
sprzêt mechaniczny - pi³y do ciêcia be-
tonu i stali. Zakres tematyczny: Para-
metry sprzêtu, zagro¿enia wystêpuj¹ce
podczas pracy, obs³uga i zasady bhp.
Szkolenie prowadzi³: - m³. asp. Piotr Ryta

6. Rodzaj szkolenia - Ratowniczy
sprzêt mechaniczny - pilarki do ciêcia
drewna. Zakres tematyczny: Zasady bhp
podczas pracy pilark¹, zasady dokony-
wania œcinki drzew, obs³uga pilarki.
Szkolenie prowadzi³: - asp. sztab. Piotr
Kliñski

Krzysztof Cudnik

Panom: Marcinowi KRZYSZTO-
FIAKOWI, Stanis³awowi DAWIDOW-
SKIEMU, Krzysztofowi NOWACZY-
KOWI - DZIÊKUJE za okazan¹ po-
moc

PODZIÊKOWANIE  dla  Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Choczewie, Zarz¹dów OSP RP

 w Choczewie, Kopalinie, Sasinie i S³ajszewie oraz wszystkich stra¿aków Gminy Choczewo

za wsparcie w czasie choroby i zorganizowanie ceremonii pogrzebowej

MIECZYS£AWA KODZ
sk³ada  Rodzina

Zadania dla nauczycieli i wycho-
wawców Dyrektor Zespo³u Szkó³
postawi³ zgodnie z instrukcj¹ bezpie-
czeñstwa po¿arowego opracowan¹ dla
tego obiektu.

   st. kpt. mgr in¿. Jacek Nowak

Dowódca JRG Nr 1  w Wejherowie

PS. Tak by³y realizowane za³o¿e-
nia do æwiczeñ jednostek OSP powiatu
wejherowskiego na  obiekcie Zespo³u
Szkó³ w Choczewie

Krzysztof Cudnik
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W dniu 3 listopada 2006r. Zarz¹d

Gminny Zwi¹zku OSP RP w Choczewie
zorganizowa³ w Zespole Szkó³ w Cho-
czewie spotkanie stra¿aków - weteranów
po¿arnictwa na które zostali zaproszeni
druhowie, Cz³onkowie Honorowi z:

OSP Choczewo - Stanis³aw Doma-
ros, Stanis³aw Fusowski, Adam Franczak

OSP Kopalino - Antoni Œwi¹tek, Ka-
zimierz Pawlik, W³adys³aw Chyrzyñski

OSP Sasino - Witold Bosy, Mieczy-
s³aw Laskowski

OSP S³ajszewo - Edward Dycha,
Stanis³aw Karmazy, Józef Po³czyñski,
Teodor Trojak

weterani po¿arnictwa: dh  Alfred
Rynko, Zygmunt Pipka,  Kazimierz Stry-
charczyk,  Zygmunt Bielecki, Tadeusz
Brzózka, Henryk Liss, Czes³aw Kwiat-
kowski oraz p³k.po¿.w st.spocz. Jerzy
Wo³ocznik b. Komendant ZSP w Lêborku,
b. Komendant PSP w Wejherowie
st.bryg.w st.spocz. Tadeusz Selewski.

Wœród zaproszonych Goœci i Gos-
podarzy obecni byli: Miros³aw Józe-
fowicz Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powia-
towego ZOSP w Wejherowie, kpt. An-
drzej Papke  Komendant Powiatowy
PSP w Wejherowie, Henryk Domaros
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Chocze-
wo, Jacek Micha³owski Wójt Gminy
Choczewo, Kazimierz Kowalewki Z-ca
Wójta Gminy Choczewo, Wac³aw Se-
weryn Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Cho-
czewie, Dyrektorzy El¿bieta Wydra i

Andrzej Soboñ,  cz³onkowie Zarz¹du
Gminnego Zwi¹zku OSP RP w
Choczewie.

Stra¿ackich wspomnieñ czar........
nie mia³ koñca. Wspominano historie
po¿arnicze z tej i nie z tej ziemi.
Przewodzi³ w nich jak zwykle nieza-
st¹piony p³k.po¿.w st.spocz. Jerzy
Wo³ocznik

Wszyscy Weterani Po¿arnictwa
otrzymali okolicznoœciowe PODZIÊ-
KOWANIA  od Prezesa ZG ZOSP RP
Ryszarda Karpiñskiego  i Wójta Gmi-
ny Choczewo Jacka Micha³owskiego
o treœci:

W imieniu Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej i w³adz samorz¹dowych Gminy

Sk³adamy DRUHOM serdeczne

podziêkowania za d³ugoletni¹ aktywn¹
spo³eczn¹ dzia³alnoœæ na rzecz ochrony
przeciwpo¿arowej i ratownictwa oraz
wysi³ek w³o¿ony na rzecz rozwoju Gminy
Choczewo.

Dziêkujemy za dotychczasow¹ owo-
cn¹ spo³eczn¹ pracê, ¿yczymy wielu wspa-
nia³ych sukcesów w ¿yciu osobistym oraz
satysfakcji i dumy, ¿e nale¿ycie do niez-
liczonej rzeszy bojowników walcz¹cych
pod sztandarami najczystszej mi³oœci
bliŸniego.

Weteranom Po¿arnictwa Ziemi Cho-
czewskiej,  którzy z ró¿nych przyczyn
nie mogli przybyæ na to nasze stra¿ackie
spotkanie pokoleñ po¿arników, sk³adam
jeszcze raz ¿yczenia zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci. Do nastêpnego spotkania.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Cudnik

"Jesieñ kolory rozdaje"
Na wspólnej uroczystoœci z rodzicami, dzieci po¿egna³y jesieñ. To ju¿

tradycja naszego przedszkola. By³y wiersze, tañce, piosenki. Czterolatki
po¿egna³y jesieñ przedstawieniem " Jak Krasnal Kosmatek szuka³ mieszkania",
grupa starszaków inscenizacj¹ pt.: "¯egnaj Jesieni". Wystêpy jak zawsze
nagrodzono brawami Za "aktorsk¹" postawê przedszkolaków i pracê
nauczycieli w imieniu rodziców przedszkolnej dru¿yny zuchowej "Mali
Korsarze" podziêkowa³ tatuœ zucha Wacka wrêczaj¹c pani dyrektor kosz
s³odyczy.

Naszym podstawowym zadaniem jest dostarczenie dziecku mo¿liwoœci
poznania przyrody poprzez aktywny i bezpoœredni kontakt z ni¹ i jej zjawi-
skami. Realizuj¹c program edukacji ekologicznej odbyliœmy jesieni¹ piesz¹
wycieczkê do lasu nt. "Co s³ychaæ w lesie, gdy nadchodzi jesieñ". Spotkanie
to poprowadzi³ pan Rafa³ Skowronek. Byliœmy te¿ na wydmach, Gdzie pod
bacznym nadzorem Kierownika Ochrony Wybrze¿a Urzêdu Morskiego z
Lubiatowa pana Wac³awa Lipca sadziliœmy specjalny gatunek trawy.

"Miko³ajki"
Szóstego grudnia odwiedzi³ przedszkolaków Miko³aj. Ka¿de dziecko

otrzyma³o "skarpetê" ze s³odyczami. By³y te¿ zabawki i gry edukacyjne
dla ka¿dej grupy dzieci.

W przedszkolu ju¿ panuje œwi¹teczny nastrój. W szatni stoi du¿a choinka,
prezent od naszych zuchów i druhny Doroty. Dzieci przygotowuj¹ siê do

WIEŒCI PRZEDSZKOLAKÓW jase³ek. Bêdziemy te¿ piekli œwi¹teczne
pierniki a du¿a iloœæ dekoracji œwiadczy, ¿e
œwiêta tu¿, tu¿.



WIEŒCI CHOCZEWSKIE Nr 11-12/06/ s.11

OG£OSZENIE

Wójta Gminy Choczewo z dnia 8 grudnia 2006 roku

w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Wójt Gminy Choczewo og³asza co nastêpuje:

I. Z zasobu nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do sprzeda¿y ni¿ej opisane
lokale mieszkalne:

II. Osoby, którym  przys³uguje  pierwszeñstwo  w  nabyciu  nieruchomoœci  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wy¿ej
opisanej ustawy, w terminie do dnia 19 stycznia 2007 roku mog¹ z³o¿yæ wniosek o nabycie zawieraj¹cy oœwiadczenie, ¿e
wyra¿aj¹ zgodê na kupno nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w sposób okreœlony w ustawie.

Z A P R O S Z E N I E
Wójt   Gminy   Choczewo

z  a  p  r  a  s  z  a

     mieszkañców Gminy Choczewo

powy¿ej 60 roku ¿ycia

  na  uroczyste  spotkanie

z okazji DNIA SENIORA,

które odbêdzie siê 20 stycznia 2007 roku

o godz. 1300

w Zespole Szkó³ w Choczewie, ul. Szkolna 2

Szczegó³owe informacje udzielone zostan¹ w styczniu 2007 roku za poœrednictwem so³tysów so³ectw

W ó j t   Jacek Micha³owski
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OG£OSZENIE

Wójta Gminy Choczewo z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami  (tekst jedn. Dz. U.
2004 nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Wójt Gminy Choczewo og³asza, co nastêpuje:
I Z zasobu nieruchomoœci Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do zbycia nastêpuj¹ce nieruchomoœci:

II. Osoby, którym  przys³uguje  pierwszeñstwo  w  nabyciu  nieruchomoœci  na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wy¿ej
opisanej ustawy, w terminie do dnia 15 stycznia 2007 roku mog¹ z³o¿yæ wniosek o nabycie zawieraj¹cy oœwiadczenie, ¿e wyra¿aj¹
zgodê na kupno nieruchomoœci za cenê ustalon¹ w sposób okreœlony w ustawie.



Na prze³omie paŸdziernika i lis-
topada b.r. goœciliœmy na terenie naszej
gminy goœci z Ukrainy - przedstawicieli
tamtejszych lokalnych samorz¹dów: wój-
tów, przewodnicz¹cych rad wiejskich,
urzêdników, nauczycieli, a tak¿e dzia-
³aczy organizacji pozarz¹dowych. Wizy-
ta odby³a siê w ramach wspó³finanso-
wanego przez Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych programu "Polska pomoc 2006
- Ukraina" - projektu pn. "Partnerstwo
spo³eczne w planowaniu i zarz¹dzaniu
œrodowiskiem na poziomie lokalnym.
Program szkoleniowy". Koordynatorem
projektu po stronie polskiej jest Kaszubski
Uniwersytet Ludowy w osobie pana Mar-
cina Gdañca, a po stronie ukraiñskiej -
Zachodnio-Ukraiñskie Centrum Zaso-
bów we Lwowie w osobie pana Levko
Dovgana. Kilkunastoosobowa grupa
goœci³a przez tydzieñ w Oœrodku Szkole-

WIZYTA GOŒCI
Z UKRAINY

niowo-Wypoczynkowym KUL w
Starbieninie. W trzecim dniu wizyty
zorganizowane zosta³o spotkanie z
przedstawicielami w³adz samorz¹do-
wych naszej gminy: Wójtem panem
Jackiem Micha³owskim, Zastêpc¹
Wójta panem Kazimierzem Kowalew-
skim, Przewodnicz¹cym Rady panem
Henrykiem Domarosem, oraz dyrekcj¹
Zespo³u Szkó³ w Choczewie: panem
Wac³awem Sewerynem, pani¹ El¿biet¹

Wydr¹  i panem Andrzejem Soboniem.
Goœcie z Ukrainy, którym towarzyszy³
Prezes Zarz¹du KUL pan Marek Bycz-
kowski, zainteresowani byli struktur¹ i
funkcjonowaniem gminy, zakresem obo-
wi¹zków samorz¹du gminnego, obo-
wi¹zkami wójta i rady oraz lokalnymi
problemami i sukcesami. Najczêœciej
zadawane pytania dotyczy³y ochrony
przyrody, gospodarowania odpadami

dokoñczenie na nastêpnej stronie

Na uroczystoœæ zorganizowan¹ z
okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w Zespole
Szkó³ w Choczewie zaproszone zosta³y
przedstawicielki LIONS CLUB AMBER
GDAÑSK. Po wystêpach m³odzie¿y
szkolnej oraz niezwykle ciekawym
wyk³adzie  na temat dochodzenia do nie-
podleg³oœci na przestrzeni dziejów przez
Polskê, przedstawionym przez pani¹
Krystynê Karpiñsk¹, na rêce pani Izabeli
Meyer, pani Aleksandry Gawryszewskiej,
pani Bo¿eny Mrówczyñskiej i przy
udziale Wójta Gminy Choczewo pana
Jacka Micha³owskiego przekazane
zosta³o bursztynowe serce z dedykacj¹:
"Dla spo³ecznoœci Gminy Choczewo za
wsparcie dzia³alnoœci charytatywnej LI-
ONS CLUB AMBER GDAÑSK". Jest to
wyró¿nienie, które raz  w roku kapitu³a
Clubu przyznaje za szczególne zaan-
ga¿owanie w dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Przekazania dokona³a Prezydent Clubu
pani Alicja Dudaniec wspierana przez
panie: Julitê Ileck¹, Miros³awê Szczêsn¹
i Iwonê Stefañsk¹.

Z inicjatywy Wójta Gminy Cho-
czewo od dwóch lat œrodki pozyskiwane
z loterii fantowej organizowanej z okazji
gminnych do¿ynek, przekazywane s¹ na
rzecz  LIONS CLUB. Dotychczasowa
wspó³praca zaowocowa³a przeprowadze-
niem bezp³atnych badañ mammogra-
ficznych dla kilkuset mieszkanek naszej

DAR SERCA DLA SPO£ECZNOŒCI
GMINY CHOCZEWO

gminy. Ponadto w latach 2002-2004
wykonane zosta³y jednoczeœnie ba-
dania profilaktyczne raka szyjki macicy,
z których skorzysta³o ok. 250 pañ. Bada-
nia przeprowadzane s¹ w profesjonalnej
placówce medycznej - Wojewódzkim
Centrum Onkologicznym w Gdañsku.

Dzia³ania te maj¹ miejsce zarówno
dziêki przychylnoœci w³adz gminy, jak
i zaanga¿owaniu wielu osób. Szcze-
gólne podziêkowania nale¿¹ siê pani
Kierownik GOPS Bo¿enie Mrów-

czyñskiej oraz pracownikom Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, pani
Kierownik Oœrodka Zdrowia Iza-beli
Meyer oraz so³tysom so³ectw, którzy
zarówno anga¿uj¹ siê w organizacjê lo-
terii, jak i zachêcaj¹ kobiety do udzia³u
w badaniach. Bez przychylnoœci spon-
sorów przekazuj¹cych dary na loteriê nie
by³aby ona tak atrakcyjna. Liczymy na
dalsz¹ przychylnoœæ mieszkañców na-
szej gminy, gdy¿ w nastêpnych latach
planujemy równie¿ przeprowadzenie
wielu badañ profilaktycznych i wspie-
ranie fundacji w jej szlachetnym dzia-
³aniu.
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Organizatorem Turnieju KGW jest Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego
oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Celem konkursu jest nie tylko integ-
racja œrodowiska wiejskiego, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
ale przede wszystkim pobudzenie aktywnoœci wœród mieszkañców i m³odego
pokolenia wsi.

W Turnieju Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Szemudzie w dniu 18 listopada b.r.
udzia³ wziê³o 9 /dziewiêæ /KGW z terenu powiatu wejherowskiego. Gminê
Choczewo, jak co roku reprezentowa³o KGW Sasino pod przewodnictwem
Genowefy Kramek oraz pañ; Krystyny Stefañskiej,Bronis³awy Zielonko, Marii
Malik ,Jadwigi Lademan, Ma³gorzaty Jaskulskiej, Swiet³any Bober oraz Pa-
naTomasza Bartosiewicza z akordeonem. Jako przedstawiciel techniczny wyst¹-
pi³ Marian Kramek,który skonstruowa³ rakietê kosmiczn¹ i zbudowa³ wiejsk¹
spi¿arniê.

W pierwszej konkurencji "Kuchnia i potrawy mojej Babci" Panie przygo-
towa³y ¯urek z jajkiem i bia³¹ kie³bas¹, ³azanki z kapust¹, sernik przek³adany.
Po degustacji cz³onków komisji potrawy b³yskawicznie zosta³y skonsumowane
przez uczestników Turnieju. Nastêpnie wszystkie KGW przyst¹pi³y do drugiej
konkurencji tj."Fryzura wieczorowa", z KGW Sasino modelk¹ by³a Swiet³ana
Bober a fryzjerk¹ Gienia Kramek.

Piêkna fryzura Swiet³any przyda³a siê do nastêpnego punktu programu,
czyli scenki kabaretowej "Moje Ko³o Gospodyñ Wiejskich za 50 lat".

Przedstawia³a ona uroczystoœæ œlubn¹ na planecie MARS. Par¹ by³y kol.kol.
Swiet³ana Bober jako panna m³oda i Jadzia Lademan jako pan m³ody.

Po sygnale trzy cz³onkinie KGW;Gienia Kramek,Krystyna Stefañska i Ma³-
gosia Jaskulska w kosmicznej rakiecie wioz¹ na planetê Mars tradycyjne polskie
potrawy; barszcz, pierogi, bigos, sa³atki, ciasta z najlepszymi ¿yczeniami dla pary
m³odej, œpiewaj¹c; "Mój piêkny Panie..... i powiod¹ mnie wind¹ do nieba ...."

Komisja mia³a trudny dylemat,poniewa¿ poziom wykonania poszczegól-
nych konkurencji by³ taki wysoki, ¿e przyzna³a wszystkim KGW wyró¿nienie

VIII POWIATOWY TURNIEJ KÓ£
GOSPODYÑ WIEJSKICH

a do Turnieju wojewódzkiego wyzna-
czy³a KGW Leœno z gminy Szemud.

Po podsumowaniu Komisji, za-
proszono poszczególne reprezentacje
KGW na scenê gdzie wrêczono nagrody.

Nasze Panie otrzyma³y upominki i
kwiaty ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Choczewo Pana  Jacka Micha³ow-
skiego. Stronê organizacyjn¹ wyjazdu
/transport, upominki/ przygotowa³a
niezawodna Pani Beata Madej inspek-
tor ds. promocji gminy Choczewo.

Poniewa¿ corocznie kibicujê na-
szym paniom mam okazjê oceniæ wy-
stêpy artystyczne w Turniejach. Muszê
przyznaæ, ¿e pomys³y na scenki kaba-
retowe s¹ zawsze oryginalne, a wyko-
nanie jak na 3-4 próby przed wystê-
pem doœæ dok³adne. Paniom czêsto
brakuje czasu na æwiczenia a mimo to
swoje role traktuj¹ bardzo powa¿nie.
Myœlê, ¿e wieœ Sasino ma wielkie
szczêœcie do ludzi którzy swoj¹ spo-
³ecznikowsk¹ pasjê przek³adaj¹ nad
w³asne ambicje rodzinne i zawodowe.
We wsi Sasino jest wielu liderów, dziêki
którym ¿ycie spo³eczno-kulturalne wsi
wci¹¿ kwitnie .Do takich ludzi nale¿y
i Przewodnicz¹ca KGW  i So³tys - tak¿e
przedstawiciele Rady So³eckiej, cz³on-
kinie KGW, nauczyciele mieszkaj¹cy
na wsi itp.

¯yczê by KGW w innych wsiach
naszej piêknej gminy mog³y uczestni-
czyæ w nastêpnych Turniejach powia-
towych.

Doradca PODR Gdañsk

komunalnymi, rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, funkcjonowania oœwiaty
w Polsce. Po obejrzeniu filmu promocyjnego pt. "ZIEMIA WEJHEROWSKA
ZAPRASZA", ukazuj¹cego piêkno naszego powiatu i gminy, goœcie udali siê  na
zwiedzanie obiektu szkolnego. Obejrzeli wystrój kilku klas, w tym pracowni
komputerowej, wyposa¿enie kuchni i sto³ówki. Zainteresowani byli równie¿
systemem ogrzewania budynku. Wczeœniej zwiedzili tak¿e siedzibê Urzêdu Gminy
Choczewo. Nastêpnego dnia goœcie zaproszeni zostali przez Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Sasinie, gdzie w serdecznej atmosferze nastêpowa³a wymiana doœwiad-
czeñ, a tak¿e degustacja potraw przygotowana przez nasze goœcinne gospodynie.

W dniach 13-19.11.2006r. nasz¹ gminê odwiedzi³a kolejna grupa goœci z
Obwodu Lwowskiego, Tarnopolskiego i Iwanofrankiwskiego.

  A.
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" Przy wigilijnym stole,
£ami¹c op³atek œwiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty; "

(Jan Kasprowicz)

 Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to
najbardziej rodzinne ze wszystkich œwi¹t.
Ma³o jest chwil w roku, których tak bardzo
oczekujemy, jak przywo³uj¹cych najwiêcej
wspomnieñ, pe³nych radoœci i nadziei -
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. By³y one i nadal
s¹ obchodzone w naszym kraju bardzo
uroczyœcie, a szczególny charakter - jak
nigdzie na œwiecie - ma kolacja wigilijna.
Jej nastrój tworz¹ obyczaje : ubierania
choinki, dzielenia siê op³atkiem, œpiewania
kolêd, obdarowywania upominkami i
tradycyjne potrawy.

Wigilia - to wieczór niezwyk³y, pe³en
emocji i nadziei, to czas przebaczania,
czas dobrych ¿yczeñ, równie¿ i smaków,
których ulotny œlad na zawsze ju¿
pozostanie w ka¿dym z nas.

Jednym z najpiêkniejszych staro-
polskich zwyczajów wigilijnych jest zapra-
szanie na wieczerzê ludzi samotnych. Nikt
bowiem nie powinien w ten wieczór czuæ
siê opuszczony. Wspólnie zasiadamy do
sto³u, wspólnie œpiewamy kolêdy, wspólnie
³amiemy siê op³atkiem. Wybaczamy sobie
wszelkie urazy, nagromadzone w ci¹gu
roku. I w³aœnie dlatego powinnyœmy
pielêgnowaæ tradycje œwi¹teczne, nie
pozwoliæ im zagin¹æ.

Tradycje œwi¹teczne wywodz¹ siê
przecie¿ z zamierzch³ej przesz³oœci. Jak¹
moc musz¹ mieæ skoro przetrwa³y tyle
wieków, skoro pielêgnowali je i zachowali
dla nas przodkowie.

Wigilijna wieczerza to najbardziej
uroczysty moment. Gdy w wigilijny wieczór
na niebie zab³yœnie pierwsza gwiazdka -
zgodnie ze star¹, dawn¹ tradycj¹
zachowan¹ w wiêkszoœci domów do dziœ
- sk³adamy sobie ¿yczenia, dzielimy siê
op³atkiem - symbolem pojednania i
zasiadamy do piêknie nakrytego sto³u.
Cieszymy siê, ¿e jesteœmy razem, bardziej
sobie bliscy i drodzy ni¿ w zwyk³e dni.
Do najpiêkniejszych kolêd polskich nale¿y
majestatyczna "Pieœñ o Narodzeniu
Pañskim" znana jako

"BÓG SIÊ RODZI".
Twórc¹ jej jest Franciszek Karpiñski.

Kolêda ta powsta³a w Dubiecku, dawnej
posiad³oœci Krasickich, w 1792 roku.
Czêsto lubi³ tu przyje¿d¿aæ Karpiñski
myœl¹c o zniewolonej OjczyŸnie. I tak w
pewien grudniowy wieczór, rozpocz¹³ pisaæ
bo¿onarodzeniow¹ pieœñ, by dawa³a
Polakom moc wytrwania w trudnych
chwilach. Nieznany jest twórca melodii do
tej kolêdy, której zapis nutowy z prze³omu
XVIII i XIX wieku znajduje siê w rêkopisie

 TRADYCJE  ŒWI¥T BO¯EGO
NARODZENIA

biblioteki Seminarium Duchownego w
Sandomierzu.

Co roku w wigilijn¹ noc w wielu domach
i koœcio³ach na ca³ym œwiecie rozbrzmiewa
inna melodia najpiêkniejszej z kolêd jakie
dot¹d skomponowano. Jej niezwyk³y urok,
w po³¹czeniu z tajemniczym misterium tej
nocy, czêsto sprawia, ¿e cz³owiek choæ
na chwilê staje siê lepszy.

T¹ kolêd¹ jest :  " CICHA NOC ".
Pieœñ narodzi³a siê w przeddzieñ Wigilii

180 lat temu, w maleñkiej cichej wiosce
Oberndorf, po³o¿onej niedaleko Salzburga,
tu¿ przy granicy austriacko-bawarskiej.
Zanim to jednak nast¹pi³o wikary parafii
Œw. Miko³aja, Josef Mohr w czasie ostatniej
próby chóru przed uroczyst¹ pasterk¹ z
przera¿eniem odkry³, ¿e organy zosta³y
uszkodzone przez myszy. Poniewa¿
szybka ich naprawa nie by³a mo¿liwa,
zanosi³o siê na to, ¿e w œwiêta nie zabrzmi
muzyka organowa. Wikary w ci¹gu kilku
godzin u³o¿y³ kilkustrofowy wiersz o
Dzieci¹tku narodzonym w cich¹ i œwiêt¹
noc w betlejemskiej stajence, a organista
Franz Gruber skomponowa³ melodiê. W
czasie pasterki œpiewa³ organista wspierany
przez chór dzieciêcy, a akompaniowa³ mu
na gitarze wikary. Nikt wówczas nie
przewidzia³, ¿e ta prosta kolêda podbije
œwiat i stanie siê nieœmiertelna. Wioska
Oberndorf sta³a siê s³awna. W miejscu
gdzie kiedyœ sta³ koœció³ Œw. Miko³aja jej
mieszkañcy zbudowali w 1937 roku
kaplicê i nazwali j¹ "Cicha Noc". Co roku
w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia do
Oberndorfu zje¿d¿aj¹ turyœci z ca³ego
œwiata, aby wys³uchaæ najpiêkniejszej
kolêdy w miejscu jej narodzin.

Strojenie choinki jest jedn¹ z
m³odszych tradycji œwi¹tecznych. Zwyczaj
ten dotar³ do Polski z Niemiec w drugiej
po³owie XVII wieku, a z nim ³¹czy siê
obdarowywanie upominkami. W ten
wieczór nawet najskromniejszy podarunek
nabiera wyj¹tkowej wartoœci. Nie wyob-
ra¿amy sobie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
bez piêknie ustrojonej choinki rozjarzonej
kolorowymi œwiate³kami. Najlepiej, aby to
by³o drzewko ¿ywe, pachn¹ce lasem i
¿ywic¹, a nie plastikowe, spryskane
leœnym zapachem w aerozolu. Wprawdzie
oszczêdzamy w ten sposób nasze lasy,
lecz plastikowe drzewko nie ma tego
wdziêku co ¿ywe. Mo¿na te¿ ozdabiaæ
swoje mieszkania w czasie œwi¹t kompo-
zycjami z ga³¹zek œwierku, sosny, cisu lub
tui. Œwi¹teczne kompozycje i stroiki mo¿na
kupiæ w kwiaciarniach i sklepach, ale
najlepiej zrobiæ je samemu. Najprostsz¹
kompozycj¹ jest wi¹zanka u³o¿ona z
ga³¹zek drzew iglastych, zimozielonych
ga³¹zek krzewów i zasuszonych roœlin
ozdobnych wstawiona do ³adnego wazonu.
Wi¹zankê z ga³¹zek sosny mo¿na ozdobiæ

szyszkami, przewi¹zaæ wst¹¿k¹ i zawiesiæ
na œcianie lub drzwiach. £adnie wygl¹daj¹
skromne kompozycje z zielonych ga³¹zek
u³o¿one w fajansowych lub porcelanowych
naczyniach, wiklinowych koszyczkach, na
p³askich tacach, staroœwieckich cynowych
lub miedzianych paterach. Kompozycje
gwiazdkowe powinny byæ b³yszcz¹ce,
kolorowe, poniewa¿ podkreœlaj¹ szcze-
gólnie uroczysty nastrój Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Warto spróbowaæ u³o¿yæ
nawet najmniejsz¹ i najbardziej skromn¹
dekoracjê œwi¹teczn¹. Na pewno
uprzyjemni ona i ubarwi nastrój œwi¹t.

Rozpowszechniany jest równie¿ ze
Skandynawii na ca³¹ Europê zwyczaj
darowania w ostatnich miesi¹cach roku
kwiatów poinsecji - kwiatu przynosz¹cego
szczêœcie. Wed³ug legendy meksykañ-
skiej kwiat wyrós³ na ¿arliw¹ proœbê bardzo
biednego ch³opca, chc¹cego zanieœæ jakiœ
podarunek do stajenki, w której narodzi³
siê Jezus. Dar znalaz³ uznanie, a kwiat
nazwano Kwiatem Œwiêtej Nocy. Z Mek-
syku do Stanów przywióz³ go dyplomata
amerykañski doktor Poinsetta w 1828 roku
i ofiarowa³ do przystrojenia ¿³obka w
koœciele. St¹d pochodzi jego nazwa
pionsettia lub Gwiazda Betlejemska.

Podobnie ciekaw¹ przesz³oœæ ma
wiele potraw wigilijnych. Tak¹ pradawn¹,
obrzêdow¹ potraw¹ by³a kutia. Pierwotnie
kutiê przygotowywano bardzo prosto :
zmia¿d¿one ziarna zbo¿a mieszano z
miodem, a nastêpnie gotowano. Wspó³-
czesna kutia niewiele ró¿ni siê od dawnej:
ziarna zbo¿a gotuje siê w ma³ej iloœci wody
i s³odzi miodem. Zazwyczaj dodaje siê
jeszcze roztartego maku, rodzynków i
migda³ów.

Podczas gdy kobiety przygotowywa³y
wieczerzê, gospodarz przygotowywa³ stó³
do "poœniku". Dawniej, podobnie jak i
dzisiaj, w wielu domach pod obrus
k³adziono siano, dodatkowo posypuj¹c je
owsem. Natomiast w k¹cie izby ustawiano
snop ¿yta, z którego s³oma i ziarno na-
biera³y szczególnego znaczenia. Kiedy
potrawy i izba by³y gotowe, rozpoczynano
uroczyste dzielenie siê chlebem (dawniej
nie znano op³atka), bêd¹ce aktem
przebaczenia i pojednania. £amano siê w
milczeniu z ka¿dym domownikiem, dopiero
potem mo¿na by³o podawaæ kolacjê. W
dzisiejszych czasach bezpoœrednio przed
prze³amaniem siê op³atkiem czytamy frag-
ment Ewangelii œw. £ukasza o narodzeniu
Chrystusa, potem nastêpuje dzielenie op-
³atkiem i sk³adamy ¿yczenia wszystkiego
najlepszego.

Niektórym produktom od czasów
przedchrzeœcijañskich przypisywano
w³aœciwoœci magiczne. Wynika³o to z
pe³nego czci stosunku ludzi do po¿ywienia
oraz z lêku przed nieurodzajami i klêskami
g³odu. Wierzono, ¿e spo¿ycie w wieczór
wigilijny symbolicznych potraw zapewni

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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domownikom zdrowie oraz obfite zbiory. Na przyk³ad aby
unikn¹æ w przysz³oœci klêsk g³odu, na stó³ wigilijny
podawano potrawy przygotowane z p³odów pól, lasów,
stawów, rzek, a przede wszystkim te, na których
gospodarzowi domu szczególnie zale¿a³o, bo mia³y
zapewniæ urodzaj w nadchodz¹cym roku. St¹d te¿
przygotowywano wiele potraw, a przynajmniej tyle, ile
produktów wytwarzano w gospodarstwie. Du¿a liczba dañ
wró¿y³a dobrobyt w nadchodz¹cym roku. Bogato
zastawiony stó³ podczas wieczerzy wigilijnej symbolizowa³
dostatek w nadchodz¹cym roku. Dlatego nawet
najbiedniejsi starali siê, aby na stole wigilijnym by³o jak
najwiêcej potraw. Wierzono te¿ powszechnie, ¿e aby nie
zaznaæ g³odu w przysz³oœci, nie nale¿y zjadaæ potraw
wigilijnych do koñca. Pozostawione po kolacji okruchy
oraz resztki potraw zbierano bardzo starannie i zanoszono
zwierzêtom. Wszystkie potrawy wigilijne nale¿a³o
przynajmniej skosztowaæ. Kto tego nie uczyni³ i iluœ potraw
nie skosztowa³, tego tyle¿ przyjemnoœci w nadchodz¹cym
roku mia³o omin¹æ.

Wszystkim daniom wigilijnym od wieków
przypisywano jakieœ znaczenie.

Op³atek - symbolizuje zgodê i jednoœæ, a chleb -
dobrobyt i pocz¹tek nowego ¿ycia. Ziarno zbó¿ oraz
wypieki z m¹ki - mia³y zapewniæ pomyœlnoœæ w
nadchodz¹cym roku, ryba przypomina³a o chrzcie,
zmartwychwstaniu i nieœmiertelnoœci, by³a te¿ symbolem
p³odnoœci i odradzania ¿ycia. Kapustê w wieczerzy
wigilijnej wi¹zano z ¿yciodajn¹ si³¹ sprawiaj¹c¹, ¿e po
zimowym uœpieniu ca³a przyroda na nowo odradza siê na
wiosnê. Groch chroni³ przed chorobami. Grzyby - wed³ug
wierzeñ ludowych u³atwia³y nawi¹zanie kontaktu ze
œwiatem zmar³ych. Mak by³ symbolem p³odnoœci. Potrawy
z miodu mia³y zapewniæ przychylnoœæ si³ nadprzyro-
dzonych. U pu³apu wieszano œciêty wierzcho³ek choiny
(zwany pod³a¿niczk¹, pod³a¿nikiem albo bo¿ym
drzewkiem) przystrojony jab³kami, orzechami i ozdobami
z kolorowej s³omki. Chroni³ on domowników przed
chorobami i z³ym urokiem, a byd³o przed wilkami i pomorem.
Wchodz¹ca w sk³ad kutii pszenica symbolizowa³a sytoœæ,
mak sprowadzaæ mia³ spokojny sen, miód chroniæ przed
z³em, sprawiaæ aby ¿ycie by³o s³odkie. Symbolem wiêzi
rodzinnych by³ snop zbo¿a, niegdyœ stawiany w izbach,
podobnie zreszt¹ jak ³añcuch zdobi¹cy choinkê. Niez-
wyk³¹ te¿ moc przypisywano jemiole, tote¿ ga³¹zkê jej
zawieszano nad sto³em. Chroniæ mia³a dom przed
nieszczêœciami, zapewniæ p³odnoœæ i dostatek. Aby
zapewniæ urodzaj, na obrusie rozsypywano ziarna grochu,
pszenicy i owsa.

Pocz¹wszy od dnia Wigilii do Œwiêta Trzech Króli
obserwowano pilnie pogodê - ka¿dy z kolejnych dni
odpowiada³ pogodzie w nadchodz¹cych miesi¹cach - by³y
to tzw. "dni œwieczkowe".

W dzisiejszych czasach wiêkszoœæ produktów jest
dostêpna przez ca³y rok ale na tê uroczyst¹ kolacjê
sporz¹dzane s¹ tradycyjne niewyszukane potrawy
kultywowane przez gospodynie.

Jednak najwa¿niejsze jest to, aby podczas tych
najbardziej uroczystych œwi¹t panowa³a w naszych domach
atmosfera wzajemnej akceptacji i ¿yczliwoœci.

Kutia wigilijna
Sk³adniki: 30 dag pszenicy, 20 dag maku, 1/2 szklanki cukru,

1 szklanka miodu, bakalie: rodzynki, orzechy w³oskie, migda³y.
Wykonanie:
Pszenicê wyp³ukaæ, namoczyæ na noc. Nastêpnego dnia

ugotowaæ do miêkkoœci, kilkakrotnie zmieniaj¹c wodê.
Mak wyp³ukaæ, sparzyæ, dwukrotnie przekrêciæ przez

maszynkê, wymieszaæ z miodem, cukrem, bakaliami, dodaæ
pszenicê.

Kutiê podawaæ lekko sch³odzon¹.
                               Doradca PODR Gdañsk

                             Genowefa B³ahuszewska
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9 grudnia 2006r. w Lublewie odby³o siê spotkanie wigilijne
dla seniorów, emerytów i rencistów z terenu So³ectwa Starbienino.
Wœród zaproszonych goœci byli m.in.: ksi¹dz wikary J. Cybulski,
Zastêpca Wójta Gminy Choczewo - p. Kazimierz Kowalewski

Po wspólnej modlitwie ks. wikary J. Cybulski rozpocz¹³ tra-
dycyjny wigilijny zwyczaj dzielenia siê op³atkiem i sk³adania sobie
¿yczeñ.

Kilka minut póŸniej wszyscy zgromadzeni zasiedli do wigilij-
nego sto³u, zastawionego potrawami przygotowanymi przez panie:
B. Kleysa, K. Hintzke,   H. Stodolna oraz pana K. Stodolnego.
Mo¿na by³o skosztowaæ m.in. tradycyjnego barszczu, bigosu i wielu
innych potraw.

   Oczywiœcie nie oby³o siê bez wspólnego œpiewania kolêd.
Na pó³metku wigilii So³tys wrêczy³ okolicznoœciowe podziêkowania
ks. J. Cybulskiemu - reprezentuj¹cemu Parafiê Choczewo oraz p.
Kazimierzowi Kowalewskiemu - przedstawicielowi Urzêdu Gminy
Choczewo.

Rada So³ecka pragnie podziêkowaæ: M.E. Langa, J. Jêdruchowi,
K. Walczakowi, J. Ziejce za sponsoring oraz paniom: G. Harasimiuk,
B.  Laddach, M. Kosiñska, D. Bieszk, M. Dominik  i M. Laddach za
okazan¹ pomoc przy organizacji wigilii.

Korzystaj¹c z okazji chcielibyœmy równie¿ podziêkowaæ tym
osobom   i instytucjom, które w ci¹gu ostatnich 4 lat nam wielo-
krotnie pomaga³y:  M.W. Lange, I.A. Majtacz, J. Czerwionka, W.L.
Gêbka, L. Gaj, KUL Starbienino, Parafii Choczewo oraz Urzêdowi
Gminy Choczewo.

         Rada So³ecka So³ectwa Starbienino

WIGILIA W LUBLEWIE

APEL WÓJTA
Szanowni Pañstwo!

Ju¿ nied³ugo bêdziemy witaæ Nowy Rok. Z doœ-

wiadczenia wiemy, ¿e okres poprzedzaj¹cy ten Dzieñ, jak

i Dzieñ Sylwestra to czas, któremu towarzysz¹ g³oœne

wybuchy petard, wystrzeliwanych sztucznych ogni, flar itd.

Zadbajmy o bezpieczeñstwo naszych pociech. Nie

pozwólmy na zabawy z materia³ami pirotechnicznymi  bez

nadzoru doros³ych. Corocznie dochodzi do wielu

wypadków, przed którymi pragnê Pañstwa ostrzec.

Apelujê do sprzedawców - wyroby zawieraj¹ce w swoim

sk³adzie materia³y pirotechniczne s¹ przeznaczone dla osób

pe³noletnich i tylko im mo¿na je sprzedawaæ.

Spotkajmy siê zdrowi i szczêœliwi w Nowym 2007 Roku!



W tym roku szkolnym obchodziliœmy 88 Rocznicê
Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê. 11 listopada 1918
roku po 123 latach niewoli Polska ponownie pojawi³a siê
na mapie Europy. By³ to radosny dzieñ dla Polaków. Pamiê-
taj¹c o tamtych wydarzeniach oraz pragn¹c uczciæ pamiêæ
tych, którzy oddali swoje ¿ycie w walce o woln¹ ojczyznê
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Choczewie przygotowali uro-
czyst¹ akademiê.

M³odzi artyœci zapoznali ca³¹ spo³ecznoœæ uczniowsk¹
z wa¿nymi dla Naszej Ojczyzny datami. Wierszem i pio-
senk¹ uczcili datê 11 listopada.

Na uroczystoœæ przybyli m.in. pose³ na Sejm RP pan

W pi¹tek 8.12.2006r
Zespó³ Szkó³ w Choczewie
odwiedzi³ Pomorski Kurator
Oœwiaty, p. Adam Krawiec,
któremu towarzyszy³ wizy-
tator Kuratorium Oœwiaty, p.
Józef Bodio.

Kurator zwizytowa³
obiekty szkolne, m.in. gabi-
net higienistki, pomieszcze-
nia sportowe i sale lekcyjne.

Podczas swojego krót-
kiego pobytu przeprowadzi³
rozmowê z dyrekcj¹ nt. pra-

W³aœnie wierszem i piosenk¹ uczniowie Szko³y Podsta-
wowej w Ciekocinie pod przewodnictwem p. Henryki So-
boñ w przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci uczcili pamiêæ i
oddali ho³d ¿o³nierzom, którzy poœwiêcili swoje ¿ycie za
wolnoœæ ojczyzny.

Uroczysty apel rozpoczêto odœpiewaniem "Mazurka
D¹browskiego". Prowadz¹ca apel przedstawi³a genezê
naszego hymnu narodowego. Podkreœli³a, ¿e pieœñ ta zro-
dzi³a siê w czasach zaborów i mia³a bardzo wielk¹ wymo-
wê, albowiem jej s³owa zagrzewa³y Polaków do walki i
nios³y nadziejê na odzyskanie niepodleg³oœci. Po tym krót-
kim wprowadzeniu wyst¹pili uczniowie klasy V i VI, którzy
w swoim mini widowisku s³owno - muzycznym zapre-
zentowali miêdzy innymi kilka wierszy patriotycznych

Z ¯YCIA SZKO£Y...Z ¯YCIA SZKO£Y...
 WIZYTA POMORSKIEGO KURATORA OŒWIATY

W ZESPOLE SZKÓ£  W CHOCZEWIE

cy szko³y, spotka³ siê rów-
nie¿ z uczniami klasy trze-
ciej, których zapyta³ o wy-
niki próbnych egzaminów
gimnazjalnych oraz o ich
plany dotycz¹ce wyboru
szko³y.

Na pami¹tkê swojego
pobytu w Zespole Szkó³ w
Choczewie p. Kurator do-
kona³ wpisu do kroniki
szkolnej:

"Dyrekcji, Radzie Peda-
gogicznej, pracownikom
szko³y, rodzicom i uczniom,
przyjacio³om szko³y ¿yczê,
by wszystkie wysi³ki koncen-
trowa³y siê na uczniach - by
wyrastali na m¹drych, dob-
rych ludzi, by goœci³ na ich
twarzach uœmiech. Doros-
³ym ¿yczê, by w zdrowiu reali-
zowali swoje plany i spe³-
niali swoj¹ misjê".

Adam Krawiec

Pomorski Kurator Oœwiaty

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI  -
ZS W CHOCZEWIE

Kazimierz Plocke, przed-
stawiciele w³adz gminnych:
Wójt pan Jacek Micha-
³owski, Z-ca Wójta pan Ka-
zimierz Kowalewski, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy pan
Henryk Domaros, liczni
przedstawiciele emerytów i

rencistów,  rodzice oraz dele-
gacje klas.

"Polskie drogi do wol-
noœci" przedstawi³a uczestni-
kom akademii pani Krystyna
Karpiñska, wieloletni nau-
czyciel  historii w Zespole
Szkó³ w Choczewie.

"UCZCIJMY WIERSZEM I PIOSENK¥"
- SP W CIEKOCINIE

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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11- ego listopada po raz kolejny uczniowie polskich
szkó³ mieli okazjê uczciæ Œwiêto Niepodleg³oœci. Z jednej
strony 88 lat niepodleg³ej Polski to doœæ d³ugo, z drugiej
jednak czas ten zdaje siê byæ niepomiernie krótki w porów-
naniu z blisko 125- letni¹ niewol¹ Polaków.

Dlatego te¿ tak wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szko³y
musi byæ dzieñ 11 listopada.  Dzieñ ten w SP w Zwartowie
by³ rzeczywiœcie szczególny. Uczniowie mieli okazjê zoba-
czyæ trochê inn¹ lekcjê historii. Historiê powrotu do w³as-
nych tradycji i korzeni, trudów i ofiar p³yn¹cych z chêci
odzyskania tego, czego my ju¿ czasem nie zauwa¿amy,

znanych polskich poetów i zaœpiewali kilka popularnych
pieœni ¿o³nierskich z tamtych czasów.

W sposób obrazowy szkolni artyœci zapoznali nas z
sytuacj¹ Polaków w latach 1772-1918, kiedy to Polska by³a
w niewoli.

Nauczycielka wraz z uczniami przygotowa³a równie¿
ciekaw¹ dekoracjê. Scena przypomina³a jesienny las, w
g³êbi którego wœród powiêd³ych liœci sta³y brzozowe krzy¿e,
symbolizuj¹ce groby polskich ¿o³nierzy. Przy nich le¿a³y
przedmioty wojskowe, jak: he³m, mena¿ka i karabin. Na
tych prowizorycznych grobach uczniowie z³o¿yli kwiaty i
zapalili znicze, by w ten sposób oddaæ czeœæ poleg³ym w
walce ¿o³nierzom. Przedstawienie utrzymane by³o w
nastroju powagi, refleksji i zadumy.

Z ¯YCIA SZKO£Y...Z ¯YCIA SZKO£Y...

Po wystêpach uczniów przeprowadzono konkurs pio-
senki ¿o³nierskiej, w którym wziêli udzia³ uczniowie klas
0-VI. Wykonanie piosenek ocenia³o niezale¿ne jury w sk³a-
dzie: p. Marzena Bach, p. Edyta Liss, p. Andrzej Banaszek.
Wy³oniono trzy naj³adniej zaœpiewane piosenki:

I miejsce - zajê³a klasa III za wykonanie piosenki "Przy-
byli u³ani pod okienko", II miejsce - klasa VI za piosenkê
"Piechota", III miejsce klasa "0", która zaœpiewa³a piosenkê
pt. "Wojsko".

Zwyciêzców nagrodzono gromkimi brawami oraz s³od-
kimi upominkami. Ka¿dy uczeñ za uczestnictwo w kon-
kursie otrzyma³ s³odycze. Ka¿demu z nas ten dzieñ utkwi³
zapewne g³êboko w pamiêci.

Agnieszka Ksi¹¿ek

TROCHÊ INNA LEKCJA HISTORII
-  SP W ZWARTOWIE

traktuj¹c jako dane nam raz na zawsze. Dziêki programowi
przygotowanemu przez przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Ucz-
niowskiego - Pani¹ Ewê Domarus, uczniowie zobaczyli tru-

dn¹ drogê do niepodleg³oœci. Ch³opcy w ¿o³nierskich mun-
durach, brzozowe krzy¿e i znicz ku pamiêci poleg³ych to
przypomnienie koniecznej ofiary dla bia³o-czerwonej flagi.
W tle postacie i wydarzenia prze³omowe dla pocz¹tków
powojennej pañstwowoœci - pokaz multimedialny Barbary
Cholka. Wszystko po to, aby nasi uczniowie chcieli pa-
miêtaæ.

Bo choæ nie mo¿na wymagaæ od tych m³odych ludzi,
aby ich radoœæ z powodu tego dnia by³a równie wielka, co
radoœæ naszych przodków, którym niestety dane by³o doœ-
wiadczyæ niewoli, to jednak pamiêtaæ nale¿y. Pamiêtaæ daty,
dziêki którym cz³owiek posiada w³asn¹ to¿samoœæ - nie
tylko jednostkow¹ ale i spo³eczn¹.

Karolina Kiedrowska

ŒLUBOWANIE GIMNAZJALISTÓW

Dnia 15 listopada w Gimnazjum w Choczewie odby³o
siê œlubowanie klas pierwszych.

W uroczystoœci udzia³ wziêli pierwszoklasiœci oraz
zaproszeni goœcie, wœród których byli miêdzy innymi dyre-
kcja Zespo³u Szkó³ w Choczewie, w³adze gminy, rodzice
oraz  uczniowie  klas gimnazjalnych naszej szko³y.

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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21 listopada 58 uczniów z klas szóstych przyst¹pi³o do
napisania próbnego Sprawdzianu 2007.

22-23 listopada do próby przed egzaminem koñcowym
przyst¹pi³o 81 uczniów klas trzecich gimnazjalnych.

Na sprawdzianie gimnazjalnym sprawdzane jest opa-
nowanie umiejêtnoœci  i wiadomoœci okreœlonych w stan-
dardach wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzenia
egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowi¹zuj¹cych we
wszystkich szko³ach w Polsce. Egzamin ten sprawdza
umiejêtnoœci w uk³adzie miêdzyprzedmiotowym, uwzglêd-
niaj¹c powi¹zania miêdzy ró¿nymi dziedzinami wiedzy.
Zdawany jest w dwóch czêœciach: pierwsza obejmuje umie-
jêtnoœci i wiadomoœci z zakresu przedmiotów humanisty-
cznych: jêzyka polskiego, historii, wiedzy o spo³eczeñ-
stwie, plastyki, muzyki oraz uwzglêdnia œcie¿ki edukacyjne:
filozoficzn¹, regionaln¹ - dziedzictwo kulturowe w regionie,

W dniach 28.11.2006 - 1.12.2006r. w Gdyni odbywa³
siê miêdzynarodowy zjazd koordynatorów programu "Ob-
serwator Przyrody", realizowanego dziêki wspó³pracy Wild
World Found for Nature w Szwecji. Projekt jest realizowany

Z ¯YCIA SZKO£Y...Z ¯YCIA SZKO£Y...
Œlubowanie rozpoczêto oficjalnym powitaniem zeb-

ranych przez Przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Szkolnego. Po
odœpiewaniu Hymnu Narodowego uczniowie klas pierw-
szych œlubuj¹c na flagê  z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê:

" dbaæ o honor i tradycje szko³y oraz godnie repre-
zentowaæ jej imiê na zewn¹trz;

" rzeteln¹ nauk¹ i prac¹ wype³niaæ pok³adane w nich
nadzieje ich nauczycieli, wychowawców, rodziców;

" wyrabiaæ w sobie si³ê woli, prawoœæ charakteru i chêæ
niesienia pomocy innym;

" szanowaæ pogl¹dy i przekonania swoich kole¿anek
i kolegów.

Dyrektor Gimnazjum pan Andrzej Soboñ wrêczy³ pier-
wszoklasistom identyfikatory "pe³noprawnych" uczniów
gimnazjum. W swoim przemówieniu z³o¿y³ ¿yczenia suk-
cesów  w nauce i realizacji pok³adanych w nich nadziei ro-
dziców, nauczycieli i wychowawców. Trzyletni okres nauki
w gimnazjum jest tylko niewielkim wycinkiem na drodze
edukacji, która trwa przez ca³e ¿ycie ka¿dego cz³owieka.

Podsumowaniem uroczystoœci by³ spektakl s³owno -
muzyczny przygotowany przez pierwszoklasistów pod
opiek¹ wychowawców - p. Alicji Antoñczyk, p. Wioletty
Nawrockiej i p. Barbary Dembiñskiej.

PRÓBNY SPRAWDZIAN SP  I  EGZAMIN
GIMNAZJALNY

czytelnicz¹  i medialn¹, europejsk¹, kulturê polsk¹ na tle
tradycji œródziemnomorskiej;

Druga obejmuje umiejêtnoœci i wiadomoœci z zakresu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki,
biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzglêd-
nia œcie¿ki edukacyjne: filozoficzn¹, prozdrowotn¹, ekolo-
giczn¹, czytelnicz¹ i medialn¹, regionaln¹ - dziedzictwo
kulturowe w regionie, europejsk¹, obronê cywiln¹.

Próbny egzamin pozwoli³ obna¿yæ luki w wiedzy u nie-
jednego z naszych uczniów. Wykaza³ niedoci¹gniêcia ucz-
niów z ró¿nych przedmiotów oraz fragmentarycznoœæ ich
wiedzy i umiejêtnoœci.

Wyniki, które osi¹gnêli uczniowie klas szóstych i trze-
cich gimnazjalnych, pozwalaj¹ wyci¹gn¹æ wnioski doty-
cz¹ce metodyki rozwi¹zywania postawionych przed nimi
zadañ, stwarzaj¹c mo¿liwoœæ ukierunkowania dalszego na-
uczania pod k¹tem tego, co najwa¿niejsze (treœci i umie-
jêtnoœci).

    "OBSERWATOR PRZYRODY - LAS"

GIMNAZJUM W CHOCZEWIE

SZKO£A PODSTAWOWA W CHOCZEWIE

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Dnia 16. 11. 2006r. uczniowie Zespo³u Szkó³ w Cho-
czewie zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Stefana ¯eromskiego na Wystawê £owieck¹ "Hubertus
- 2006", przygotowan¹ przez Ko³o £owieckie "Jeleñ", przy
wspó³udziale kó³ "S³onka" i "Ponowa".

Na wystawie tej uczniowie mogli podziwiaæ trofea myœ-
liwskie, poro¿a upolowanych zwierz¹t, herby kó³ ³owiec-
kich, strój myœliwego, a tak¿e zdjêcia zwierz¹t.

Pan Ryszard Karpiñski bardzo ciekawie opowiada³ o
³owiectwie i o zwyczajach panuj¹cych wœród myœliwych.
M³odzie¿ odpowiada³a na zadawane pytania z tematyki ³o-
wieckiej i lasów, a najciekawsze odpowiedzi nagrodzone
zosta³y upominkami.

Na koniec uczniowie z wielkim zainteresowaniem obej-
rzeli film "£owiectwo w lasach pañstwowych".

przez m³odzie¿ i dzieci w krajach nadba³tyckich Estonii,
Finlandii, £otwie, Litwie, Polsce, Rosji i Szwecji. Dziêki
temu ciekawemu i cennemu przedsiêwziêciu rozwija siê
postawy ekologiczne i wzbogaca wiedz¹ przyrodnicz¹.

"Obserwator Przyrody Las" -  jest realizowany w Zespole
Szkó³ im. Unii Europejskiej w Choczewie, od 2003 r. W
programie brali z powodzeniem udzia³ zarówno uczniowie
klas starszych, kszta³c¹cych siê w Gimnazjum, jak i dzieci
z klas m³odszych Szko³y Podstawowej.

Mia³am zaszczyt reprezentowaæ na spotkaniu nasz¹
szko³ê i przedstawiæ osi¹gniêcia dzieci z klas m³odszych
realizuj¹cych program.

Moja prelekcja dotyczy³a dostosowania wymagañ pro-
jektu do mo¿liwoœci dzieci 7-10 letnich.

Przedstawi³am, jakie korzyœci przynosi dzieciom uczest-
nictwo w programie.

Praca w grupach daje mo¿liwoœæ integrowania siê dzieci
w ma³ych zespo³ach, wymaga odpowiedniego podzia³u
zadañ, wspó³pracy, umiejêtnoœci rozwi¹zywania prob-
lemów w grupie, odpowiedzialnoœci za siebie i kolegów.

Dzieci ucz¹ siê sumiennego gromadzenie informacji o
lesie, wdra¿aj¹ do prawid³owo prowadzonej obserwacji.
Pog³êbiaj¹ swoj¹ wiedzê na temat lasu, prze¿ywaj¹ i wyra-
¿aj¹ w ró¿nej formie swoje uczucia: wykonuj¹ piêkne prace
plastyczne, przygotowuj¹ przedstawienia, pisz¹ listy do
lasu, rysuj¹ komiksy, robi¹ zielniki. Pisz¹ sprawozdania ze
swojej pracy.

Przede wszystkim jednak zbieraj¹ doœwiadczenia, które
pozwalaj¹ im inaczej postrzegaæ œrodowisko leœne.

Nawyki, jakie wyrabiaj¹ sobie w czasie realizacji zadañ
programu - szukanie i zdobywanie wiedzy, rozwi¹zywanie
problemów, praca samodzielna, odpowiedzialnoœæ za siebie
i innych - bêd¹ przydatne nie tylko na zajêciach przyrody
w klasach starszych.

Dzieci, co roku wyra¿aj¹ chêæ udzia³u w programie.
Wielk¹ motywacj¹ jest œwiadomoœæ, ¿e podobne badania
s¹ przeprowadzane w innych krajach europejskich i mo¿li-
woœæ zobaczenia efektów swojej pracy w ogólnopolskich
raportach.

Cieszê siê, ¿e nasza praca zosta³a dostrze¿ona przez
koordynatorów  i ¿e w imieniu swoim i kole¿anek mog³am
zaprezentowaæ wyniki naszej pracy na miêdzynarodowym
forum.

 Joanna Dziêgielewska

Z ¯YCIA SZKO£Y...Z ¯YCIA SZKO£Y...
    WYSTAWA £OWIECKA

ZABAWA ANDRZEJKOWA

SZKO£A PODSTAWOWA W CHOCZEWIE

Andrzejki mog¹ byæ wspania³¹ okazj¹ do dobrej za-
bawy, a jednoczeœnie Ÿród³em szacunku dla tradycji i obrzê-
dów ludowych.

Wró¿by pobudzaj¹ wyobraŸniê dzieciêc¹, pozwalaj¹
oderwaæ siê od rzeczywistoœci i przenieœæ siê w œwiat ma-
rzeñ i fantazji. Dzieci czêsto zastanawiaj¹ siê co je w ¿yciu
spotka, planuj¹ i marz¹...

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na ten niezwyk³y, inny ni¿
wszystkie, dzieñ - dzieñ tajemniczych wró¿b i czarów,
po³¹czonych z zabaw¹, tañcem i s³odkim poczêstunkiem,
przygotowanym przez rodziców.

28.11.2006r. w Gimnazjum w Choczewie odby³a siê
szkolna dyskoteka z okazji Andrzejek. Uczniowie œwietnie
siê bawili w rytmach tanecznej muzyki. Zabawa trwa³a
od 1600 do 1900, chocia¿ m³odzie¿ chêtnie bawi³aby siê
d³u¿ej.

Organizatorzy sk³adaj¹ szczególne podziêkowania
rodzicom : pani Jolancie Formela, pani  Alicji Zujko oraz
nauczycielom sprawuj¹cym opiekê nad bawi¹c¹ siê
m³odzie¿¹.

Z ¯YCIA SZKO£Y...Z ¯YCIA SZKO£Y...

"ŒWIÊTA TU¯ - TU¯"
Jak co roku w Zespole Szkó³ w Choczewie odby³a siê

impreza "Œwiêta tu¿ - tu¿".

TURNIEJ MIKO£AJKOWY
6 grudnia 2006r reprezentantki naszej szko³y w pi³kê

rêczn¹ uda³y siê na zawody do Cewic. Walka jak zwykle by³a
bardzo zaciêta, dziewczêta nie chcia³y oddaæ swojego trofeum.
Zespo³y realizowa³y ze sob¹ w mi³ej, przyjacielskiej atmo-
sferze. Niestety, ró¿nic¹ zaledwie 3 bramek wygra³a dru¿yna
z Cewic. Nasze dziewczêta zajê³y 2 miejsce.

Gratulujemy i ¿yczymy im dalszych sukcesów!
Do zwyciêstwa przyczyni³y siê: N. Stró¿yñska, K. Czaja,

M. Derylak, A. Derylak, P. Pieper, A. Markowska, J. Je¿owska,
P. P³onka, P. Stefanowska, A. Kosno, I. Mêcina, A. Kaniowska,
E. Okon i S. Kieza.

"ZUCHOWA SZKO£A MAGII."
W dniach 24-25 listopada w Krokowej zuchy ze szko³y

podstawowej uczestniczy³y w biwaku w Krokowej. Dzieci w
piêknych strojach czarodziejów uczestniczy³y w zajêciach w
Szkole Magii. Zuchy uczy³y siê lataæ na miotle, przyrz¹dzaæ
mikstury, bia³ej magii oraz wielu innych umiejêtnoœci niez-
bêdnych ma³emu czarodziejowi. Na koniec dzieci uczest-
niczy³y w balu czarodziejów. Celem zabawy by³o zdobycie
sprawnoœci Czarodziej.

Uczniowie Gimnazjum i Szko³y Podstawowej przy po-
mocy nauczycieli  i dyrekcji Szko³y zorganizowali loteriê
fantowa, kiermasz ozdób œwi¹tecznych i kawiarenkê œwi¹-
teczn¹. Rodzice, którzy licznie odwiedzili nasz¹ szko³ê, mogli
tak¿e obejrzeæ wystêp zespo³u tanecznego prowadzonego
przez pani¹ Nataliê Kowalewsk¹-Ja¿d¿ewsk¹.

W tych dniach,
mimo wywiadó-
wek, panowa³a u
nas prawdziwie
œwi¹teczna atmo-
sfera.

Mamy na-
dziejê, ¿e wszyst-
kim nam uda siê j¹
przenieœæ do ro-
dzinnych domów.

     WESO£YCH
ŒWI¥T



 ANDRZEJKOWY TURNIEJ PI£KI RÊCZNEJ
25 listopada 2006r. w Zespole Szkó³ w Choczewie odby³y siê

zawody  pi³ki rêcznej. Przed rozpoczêciem konkurencji minut¹ ciszy
uczciliœmy tragicznie zmar³ych górników z kopalni Halemba.
Przyjecha³y do nas dwie dru¿yny: z Potêgowa i z Cewic.

Zawody by³y przeprowadzone zgodnie z regulaminem. Sêdzio-
wali: p. Agata Œwi¹tek i p. Wojciech PaŸdzio. Nad ca³oœci¹ imprezy
czuwali p. Natalia Kowalewska - Ja¿d¿ewska i p. Marek Œwi¹tek.

WYNIKI  RUNDY  JESIENNEJ  SEZONU 2006/2007
Wyniki  koñcowe  kl.A  "Orze³"  Choczewo

"Orkan"  Rumia -"Orze³"  Choczewo  0:0     -    "Orze³"  Choczewo -  "B³yskawica  Reda"  Rekowo  2:2
Na  zakoñczenie  rundy  jesiennej  zespó³  uplasowa³  siê  w  œrodku  tabeli. W  Pucharze  Polskim  w  IV  rzucie  "Orze³"  przegra³  3:2  z  "Eko"

Szemud. Po  meczu  pucharowym  odby³o  siê  spotkanie,  na  którym  w³adze  Gminy  podziêkowa³y  dzia³aczom  i  pi³karzom  za  w³o¿ony  trud
i  zaanga¿owanie. W  zespole  junior  C 2  rocznik '93  w  ostatniej  kolejce  rozegra³  mecz  wyjazdowy  i  wygra³  2:4  z  "Klukowem"  Gdañsk.
Ostatecznie  zespó³  uplasowa³  siê  w  œrodku  tabeli.

Dnia  2.12.2006  odby³  siê  Turniej  Halowej  Pi³ki  No¿nej  Juniorów  o  "Puchar  Ziemi  Lêborskiej"  w  £ebie,  gdzie  nasz  zespó³  zaj¹³  4  miejsce.
Dnia  09-12-2006  roku  odby³o  siê  spotkanie  podsumowuj¹ce  wspó³zawodnictwo  lotów  go³êbi  pocztowych,  gdzie  wrêczono  puchary

od  Zarz¹du  PZHGP  w  Choczewie  i  podziêkowanie od  w³adz  Gminy  za w³o¿ony trud  i wspó³pracê.

STOPKA REDAKCYJNA

Siedziba redakcji  -  Urz¹d Gminy,   ul. Pierwszych Osadników 17
     84-210 Choczewo,   tel. 572-39-40, - 13, - 07

Wydawca:  Wydawnictwo "MS" ; -  tel 672-51-53

SPORT...SPORT....SPORT....SPORT....

 TABELA  KOÑCOWA
KL "C" GMINNEJ  -  JESIEÑ  2006  ROK

1.CHOCZEWO  II 21-3 : 36-15
2.CIEKOCINO 18-6 : 44-19
3.OSIEKI 18-6 : 28-11
4.OLDBOJE 14-10: 38-18
5.JACKOWO 13-11 : 13:11
6.PRUSIEWO 12-12: 22-22
7.S£AJSZEWO 7-17 : 16-24
8.ZWARTOWO 6-18 : 17-28
9.LUBLEWO 0-24 : 4-52
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Po zaciêtej walce
I miejsce zdoby³y
dziewczêta z Cho-
czewa, II miejsce zdo-
by³y dziewczêta z Ce-
wic, III miejsce przy-
pad³o dru¿ynie z Po-
têgowa.

Zwyciêskim dru-
¿ynom pami¹tkowe
puchary i dyplomy
wrêczy³ Dyrektor Gim-
nazjum w Choczewie
p. Andrzej Soboñ, ¿y-
cz¹c dalszych sukcesów spor-
towych. Po zakoñczonym turnieju
zawodnicy i trenerzy spotkali siê
na wspólnym obiedzie przygo-
towanym przez organizatorów.

Do zwyciêstwa dru¿yny dzie-
wcz¹t Gimnazjum w Choczewie
przyczyni³y siê: Natalia Stró-
¿yñska, Kamila Czaja, Marianna
Derylak, Alicja P³onka, Ewelina
Okon, Angelika Markowska,

  TERMIN   I   03-09-2006                           TERMIN  II  17-09-2006
Prusewo 5-3 Lublewo S³ajszewo 2-4 Prusewo
Jackowo 1-0 Osieki Choczewo II 3-1 Jackowo
Oldboje 3-3 S³ajszewo Lublewo 1-5 Zwartowo
Ciekocino 2-1 Zwartowo Osieki 6-1 Ciekocino
Choczewo II - pauza Oldboje - pauza

  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 II 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

Justyna Je¿owska, Patrycja Pie-
per, Patrycja Stefanowska, Agata
Kanigowska, Sylwia Kieza, Anna
Koso, Ilona Mêcina.

Teraz przed naszym zes-
po³em kolejne wyzwanie, wiel-
kimi krokami zbli¿a siê turniej
miko³ajkowy. Czy uda im siê
zatrzymaæ Puchar?  Wkrótce siê
oka¿e...:

WYNIKI    SPOTKAÑ
 RUNDY   JESIENNEJ KLASY

"C"  ROK   2006

    TERMIN   VII 22-10-2006     TERMNIN  VIII  29-10-2006
Oldboje 1-3 Prusewo Prusewo 6-2 Zwartowo
ChoczewoII 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

TERMIN  IX  05-11-2006
Oldboje 3-2 Ciekocino
Ciekocino 3-2 Jackowo
Choczewo II 0-3 Osieki
Zwartowo 5-2 S³ajszewo
Prusewo - pauza


