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VI sesja Rady Gminy odby³a siê w dniu 30 maja 2007  r. Na
sesji nieobecni byli radni: pani Sabina Fleming i pan Jaros³aw
Witt. Po stwierdzeniu prawomocnoœci obrad, przedstawieniu
porz¹dku sesji i przyjêciu protoko³u  z poprzedniej sesji, pan Wójt
w informacji miêdzysesyjnej  omówi³: rozpoczêcie prac
zwi¹zanych  z budow¹ sieci kanalizacyjnej Lublewo-Lublewko-
Choczewo, rozpoczêcie pracy przez pracowników inter-
wencyjnych, planowane przyst¹pienie do przebudowy wodoci¹gu
w So³ectwie Starbienino, zbli¿aj¹ce siê ku koñcowi prace
zwi¹zane z budow¹ Gminnego Oœrodka Zdrowia w Choczewie,
powiêkszenie, wczeœniej zaplanowanego, zakresu robót dro-
gowych o odcinek Sasino-Ciekocino, brak mo¿liwoœci nabycia
niezasiedlonych lokali mieszkalnych w tzw. blokach wojskowych,
poniewa¿ Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wolne mieszkania
zbywa w ramach przetargu, zwiêkszenie liczby policjantów w miej-
scowym Posterunku Policji w okresie sezonu.

Podjête zosta³y uchwa³y w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla dzia³ki Nr 17/3 i czêœci dzia³ki Nr 20 obrêb
ewidencyjny Sasino,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla osiedla "Krzesiniec II" obrêb Sasino,

3) zmiany bud¿etu gminy na 2007r.
4) zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku  (po¿yczka
1.300 tys. z³ z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji
pod nazw¹: Budowa kanalizacji sanitarnej Lublewo-Lublewko-
Choczewo  zostanie w czêœci umorzona (wczeœniejsza uch-
wa³a w tej sprawie straci³a moc),

5) uchwalenia wysokoœci stawek czynszu najmu budynków
gospodarczych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Choczewo
(0,30 z³  za 1m2 miesiêcznie),

6) ustalenia wysokoœci stawki procentowej op³aty adiacenckiej
zwi¹zanej ze wzrostem wartoœci nieruchomoœci w wyniku
jej podzia³u (stawka z 50% zosta³a zmniejszona na 20%;
uchwa³a podjêta zosta³a po d³ugiej dyskusji, wys³uchaniu jednej
z osób zainteresowanych, która domaga³a siê obni¿enia stawki; ci¹g dalszy na stronie 2

radni jednak uznaj¹c, ¿e op³ata adiacencka stanowi dochód
w³asny gminy, przyjêli choæ niejednog³oœnie, stawkê 20%),

7) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³aty z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci (z 50% zmieniono na 25%),

8) okreœlenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Choczewo (50% bonifikaty na sprzeda¿
dawnych lokali Urzêdu Morskiego i lokalu w Bargêdzinie),

9) sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Choczewo (sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej - "BAKAR", o pow.
0,0792 ha w Kopalinie oraz dzia³ki zabudowanej - hydrofornia,
o pow. 0,1494 ha w Choczewku),

10) sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Choczewo (sprzeda¿ na
rzecz u¿ytkowników wieczystych dzia³ki  w ̄ elaznej i dzia³ki
w Jackowie),

11) przekszta³cenia SP ZOZ Gminnego Oœrodka Zdrowia
w Choczewie polegaj¹cego na zmianie zakresu jego dzia³ania
oraz zatwierdzenia zmiany w Statucie SP ZOZ Gminnego
Oœrodka Zdrowia w Choczewie (ograniczenie dzia³alnoœci
w zakresie gabinetu pielêgniarki œrodowiskowej-rodzinnej
w wyniku przejêcia œwiadczeñ przez Grupow¹ Praktykê
Pielêgniarek Œrodowiskowo-Rodzinnych "DOM" z siedzib¹
w Choczewie),

VI sesja Rady Gminy Choczewo
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dokoñczenie z poprzedniej strony

12) ustalenia zasad udzielania pomocy
zdrowotnej nauczycielom emeryto-
wanym oraz nauczycielom zatrud-
nionym w szko³ach i placówkach,
dla których organem prowadz¹cym
jest Gmina Choczewo

13) ustalenia kryteriów oraz trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placów-
kach, dla których organem prowa-
dz¹cym jest Gmina Choczewo,

14) rozpatrzenia skargi Firmy Produk-
cyjno-Handlowej "Zew" Dariusz
Kuligowski na dzia³ania Wójta Gminy
Choczewo (skarga zosta³a uznana
za bezzasadn¹),

15) rozpatrzenia skargi Firmy Produk-
cyjno-Handlowej Zew" Dariusz
Kuligowski oraz skargi Firmy "Mar-
ba" Dariusz Kuligowski i W³odzimerz
Stroiñski   na dzia³ania Wójta Gminy

U
rz¹d Gminy Choczewo, ju¿ po raz kolejny, zorganizowa³
prace interwencyjne, w ramach których na rok bie¿¹cy zapla-
nowano budowê chodników w Choczewie i S³ajszewie oraz

placu przy cmentarzu komunalnym w Choczewie. Obecnie trwaj¹ prace
w miejscowoœci S³ajszewo - budowa zapocz¹tkowana zosta³a od strony
wschodniej. Chodnik poprowadzony zostanie przez ca³¹ wieœ, a jego

INWESTYCJE GMINNE

Choczewo w sprawie podatkowej
(skarga zosta³a uznana za bezza-
sadn¹).

W interpelacjach i zapytaniach pan
radny Andrzej Ma³kowski zapyta³ o etap,
w którym s¹ procedury zwi¹zane z uch-
waleniem planów zagospodarowania
przestrzennego dot. si³owni wiatrowych,

inwestorów strategicznych oraz realnego
terminu budowy elektrowni wiatrowych,
a co za tym idzie wp³ywów do bud¿etu
gminy. Pan Wójt wyjaœni³, ¿e dla czêœci
terenów dla budowy si³owni wiatrowych
zmiany planów zagospodarowania s¹
uchwalone, dla czêœci bêd¹  w najbli¿szym
czasie. Obecnie trwaj¹ procedury dla
zbudowania linii przesy³owych, termin
budowy si³owni wiatrowych - 2009r,
inwestorem strategicznym jest polski,
pañstwowy, mocny inwestor.

W dyskusji i wolnych wnioskach -
osoba zainteresowana obni¿eniem op³aty
adiacenckiej zapyta³a o tryb wniesienia
skargi na uchwa³ê Rady Gminy,  co zosta³o
wyjaœnione przez pana Wójta.

Sesja zakoñczy³a siê po ponad 4 godz.
obradach.

dokoñczenie na stronie 3

zakoñczenie planowane jest na koniec lipca b.r.
Roboty interwencyjne s¹ realizowane tzw. metod¹

gospodarcz¹, tj. si³ami i œrodkami dostêpnymi w gminie.
Dziêki temu znacznie obni¿a siê koszty realizowanych
zadañ, co z kolei pozwala na wybudowanie kolejnych
odcinków chodników.

Pracownicy interwencyjni wykonuj¹ równie¿ inne
zadania zwi¹zane z remontami i pracami porz¹dkowymi
na drogach na terenie Gminy Choczewo.
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W maju b.r. rozpoczêta zosta³a in-
westycja pn. "Budowa kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjno-t³ocznej Lublewo-
Lublewko-Choczewo". W wyniku postê-
powania przetargowego wy³oniony zosta³
wykonawca - firma KORPOS Sp.  z o.o.
z siedzib¹ w Kartuzach, za cenê 1 702
594,70 z³. W terminie sk³adania ofert
wp³ynê³y dokumenty od 2 firm dzia-
³aj¹cych w bran¿y sanitarnej. Druga ofer-
ta by³a dro¿sza o 277 059,44 z³. Podpi-
sana umowa obejmuje wykonanie 2 227m

kanalizacji grawitacyjnej i 5 532m kana-
lizacji t³ocznej oraz budowê 4 przepom-
powni i remont dwóch istniej¹cych.

Ca³kowity koszt inwestycji to prze-
sz³o 1 800 000 z³. Kwota ta obejmuje
zarówno prace w terenie, jak i projekt,
podk³ady geodezyjne, nadzór inwestorski
oraz koszty uzgodnieñ. Przewidziany
termin zakoñczenia robót - grudzieñ b.r.
Dziêki staraniom w³adz gminy czêœæ
inwestycji sfinansowana zostanie z po-
¿yczki udzielonej przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej w Gdañsku oraz ze œrod-
ków Agencji Nieruchomoœci Rolnej SP.

Kontynuowane s¹ prace przy bu-
dowie Gminnego Oœrodka Zdrowia
w Choczewie. Rozstrzygniêta ju¿ zosta³a
procedura przetargowa na dostawê mebli
i wyposa¿enie obiektu. £¹cznie wp³ynê³y
3 oferty z terenu ca³ej Polski, najkorzy-
stniejsz¹ z³o¿y³a firma EFEKT-MAR
ze Œwiêtoch³owic.

Prace w nowo wybudowanej czêœci
planuje siê zakoñczyæ w czerwcu, by na
pocz¹tku lipca mo¿na by³o przyjmowaæ
pacjentów ju¿ w nowych gabinetach.
W miesi¹cach letnich przeprowadzony
zostanie remont dotychczasowego obie-
ktu. Ca³oœæ prac planuje siê zakoñczyæ
na pocz¹tku wrzeœnia b.r.

STRAŻ GMINNA

W
dniu 5 paŸdziernika 2006r. Rada Gminy
Choczewo podjê³a uchwa³ê w spra-
wie utworzenia Stra¿y Gminnej. W dniu

15 lutego 2007r. Wójt Gminy Choczewo powo³a³ na
stanowisko Komendanta Stra¿y Gminnej dr. Ceza-
rego Tatarczuka, emerytowanego Komendanta Powia-
towego Policji w Wejherowie. Z dniem 10 kwietnia
2007r. zatrudniono kolejnego stra¿nika, Ma³gorzatê
Olszewsk¹, dotychczasowego funkcjonariusza Stra-
¿y Miejskiej w Warszawie. Trzecim, kompletuj¹cym
obecny stan osobowy Stra¿y Gminnej, zosta³ Dariusz
Kubiak, niegdyœ choczewski listonosz i ¿o³nierz
kontraktowy.

Siedziba Stra¿y Gminnej znajduje siê w budynku Urzêdu
Gminy, w jednym z pomieszczeñ Gminnego Centrum Reagowania,
zlokalizowanym  na niskim parterze. Do jej dyspozycji oddano rów-
nie¿ oznakowany samochód m-ki Citroen Berlingo. Trwa procedura
o uzyskanie zezwolenia na u¿ywanie tego¿ pojazdu jako  uprzywile-
jowanego w ruchu drogowym. Oznaczaæ to bêdzie, i¿ w przypadku
uzyskania informacji o zagro¿eniu czyjegoœ ¿ycia b¹dŸ zdrowia funk-
cjonariusze Stra¿y bêd¹ mogli u¿ywaæ sygnalizacji dŸwiêkowo-œwiet-
lnej jak policjanci. W swej codziennej s³u¿bie stra¿nicy pos³ugiwaæ
siê równie¿ bêd¹, podobnie jak inne s³u¿by interwencyjne, radio-
telefonami.

Do podstawowych zadañ Stra¿y Gminnej w Choczewie nale¿y:
1) ochrona spokoju i porz¹dku na terenie Gminy;
2) czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu drogowego w stosunku do:

a) kieruj¹cych pojazdami nie stosuj¹cych siê do zakazu ruchu
w obu kierunkach;

b) uczestników ruchu naruszaj¹cych przepisy ustawy o zatrzy-
maniu i postoju pojazdów; ruchu motorowerów, rowerów, po-
jazdów zaprzêgowych oraz o jeŸdzie wierzchem lub pêdzeniu
zwierz¹t;

c) ruchu pieszych;
ci¹g dalszy na stronie 4
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3) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi podmio-
tami ratowniczymi w zakresie och-
rony ¿ycia, zdrowia i mienia obywa-
teli, w przypadku wyst¹pienia sytuacji
kryzysowych, klêski ¿ywio³owej lub
innego miejscowego zagro¿enia na
terenie gminy oraz podejmowanie
dzia³añ, których celem jest minimali-
zowanie skutków tych zdarzeñ;

4) zabezpieczenie miejsca przestêp-
stwa, katastrofy lub innego podob-
nego zdarzenia albo miejsc zagro¿o-
nych takim zdarzeniem przed dostê-
pem osób postronnych lub zniszczenia
œladów i dowodów do momentu przy-
bycia w³aœciwych s³u¿b, oraz pomoc
w ustaleniu œwiadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urz¹-
dzeñ u¿ytecznoœci publicznej;

6) wspó³dzia³anie z organizatorami i in-
nymi s³u¿bami w zakresie ochrony
porz¹dku podczas zgromadzeñ pub-
licznych i imprez masowych;

7) doprowadzanie osób nietrzeŸwych do
izby wytrzeŸwieñ lub miejsca ich za-
mieszkania, je¿eli osoby te swoim za-
chowaniem daj¹ powód do zgorszenia
w miejscu publicznym, znajduj¹ siê
w okolicznoœciach zagra¿aj¹cych ich
¿yciu i zdrowiu albo zagra¿aj¹ ¿yciu
i zdrowiu innych osób;

8) kontrolowanie przestrzegania przepi-
sów ustawy z dnia 26 paŸdziernika
1982r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i
zapobieganiu alkoholizmowi oraz
wystêpowanie w roli oskar¿yciela pub-
licznego w sprawach o ich naruszenie;

9) konwojowanie dokumentów, przedmio-
tów wartoœciowych lub wartoœci pie-
niê¿nych dla potrzeb gminy;

10) informowanie spo³ecznoœci lokalnej
o stanie i rodzajach zagro¿eñ, a tak¿e
inicjowanie i uczestnictwo w dzia³a-
niach maj¹cych na celu zapobiega-
nie pope³nianiu przestêpstw i wykro-
czeñ oraz zjawiskom kryminogen-
nym, a tak¿e wspó³dzia³anie w tym
zakresie z organami pañstwowymi,
samorz¹dowymi i organizacjami
spo³ecznymi;

11) egzekwowanie przepisów prawa
miejscowego, a w szczególnoœci:
a) wynikaj¹cych z uchwa³y w spra-

wie szczegó³owych zasad utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku na te-
renie Gminy;

b) ujawnianie i przeciwdzia³anie zja-
wiskom niszczenia lub zanieczy-
szczania œrodowiska, dewastacji
drzewostanu i roœlinnoœci;

c) ujawnianie nielegalnych budów,
robót budowlanych stwarzaj¹cych
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia
obywateli, a tak¿e stwarzaj¹cych
zagro¿enie po¿arowe;

d) ujawnianie nielegalnej dzia³al-
noœci handlowej i us³ugowej bez
zg³oszenia i opodatkowania
w miejscach niedozwolonych lub
niezgodnych z wydanym zezwo-
leniem;

12) sygnalizowanie s³u¿bom komunal-
nym stwierdzonych w toku lustracji
terenu gminy nieprawid³owoœci,
a w szczególnoœci awarii sieci, ener-
getycznych, wodoci¹gowych, wod-
no-kanalizacyjnych, ciep³owniczych
i gazowych;

13) wykonywanie zadañ w zakresie
przeciwdzia³ania skutkom zimy,
poprzez przeprowadzenie nadzoru
nad prac¹ przedsiêbiorców, dozor-
ców, administratorów i w³aœcicieli
nieruchomoœci w przedmiocie usu-
wania skutków zimy z chodników
i jezdni.

Stra¿ realizuj¹c swoje zadania dzia³a
samodzielnie lub przy wspó³pracy
z innymi organami powo³anymi do
ochrony porz¹dku publicznego, ratow-
nictwa a w szczególnoœci z Policj¹, Po-
gotowiem Ratunkowym, Pañstwow¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ i gminnymi jednostkami
ochrony przeciwpo¿arowej, Gminnym
Zespo³em Reagowania, poddaj¹c siê
pod komendê wymienionych s³u¿b w sy-
tuacjach, w których s³u¿by te przejmuj¹
dowodzenie.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e stra¿nik wyko-
nuj¹c zadania ma prawo do:
1) udzielania pouczeñ;
2) legitymowania osób w uzasadnionych

przypadkach w celu ustalenia ich to¿-
samoœci;

3)ujêcia osób stwarzaj¹cych bezpoœ-
rednie zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia
ludzkiego, mienia obywateli i niez-
w³ocznego doprowadzenia do najbli¿-
szej jednostki Policji;

4) nak³adania grzywien w postêpowaniu
mandatowym za wykroczenia okreœ-
lone  w trybie przewidzianym prze-
pisami o postêpowaniu w sprawach
o wykroczenia;

5) dokonywania czynnoœci wyjaœniaj¹-
cych, kierowania wniosków o uka-
ranie do s¹du, oskar¿ania przed s¹-
dem i wnoszenia œrodków odwo³aw-
czych - w trybie, zakresie okreœlo-
nym w Kodeksie postêpowania  w spra-
wach o wykroczenia;

6) usuwania pojazdów i ich unierucha-

miania przez blokowanie kó³ w przy-
padkach, zakresie i trybie okreœlonym
w przepisach o ruchu drogowym;

7) wydawania poleceñ;
8) ¿¹dania niezbêdnej pomocy od insty-

tucji pañstwowych i samorz¹dowych;
9) zwracania siê w nag³ych przypadkach

o pomoc do jednostek gospodarczych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakre-
sie u¿ytecznoœci publicznej oraz or-
ganizacji spo³ecznych jak równie¿ do
ka¿dej osoby o udzielenie doraŸnej
pomocy na zasadach okreœlonych w us-
tawie o Policji;

10) obserwowania i rejestrowania przy
u¿yciu œrodków technicznych ob-
razu zdarzeñ w miejscach publicz-
nych.

Stra¿nik mo¿e stosowaæ œrodki przy-
musu bezpoœredniego wobec osób
uniemo¿liwiaj¹cych wykonywanie przez
niego zadañ okreœlonych w ustawie o stra-
¿ach gminnych.

Œrodkami przymusu bezpoœredniego s¹:
1) si³a fizyczna w postaci chwytów obez-

w³adniaj¹cych oraz podobnych tech-
nik obrony;

2) kajdanki;
3) pa³ki obronne wielofunkcyjne;
4) psy obronne;
5) paralizatory elektryczne;
6) rêczne miotacze gazu.

Choczewska Stra¿ Gminna nie dys-
ponuje wszystkimi z wymienionych œrod-
ków; na co dzieñ u¿ywaæ bêdzie pa³ek,
kajdanek i miotaczy gazu.

Stra¿nik gminny podczas s³u¿by po-
siada status funkcjonariusza publicz-
nego, zatem objêty jest tak¹ sam¹ och-
ron¹ prawn¹, jak np. policjant. Próba je-
go zniewa¿enia, stawiania oporu, naru-
szenia nietykalnoœci, czy wrêcz czynnej
napaœci spowoduje wiêc wobec sprawcy
te same skutki, jakie gro¿¹ za te same
czyny w stosunku do funkcjonariusza
Policji.

Dla uzupe³nienia warto nadmieniæ,
¿e w bezpoœrednim s¹siedztwie naszej

ci¹g dalszy na stronie 5

dokoñczenie z poprzedniej strony
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W
I kwartale b.r. odby³y siê

wybory w poszczegól-

nych so³ectwach naszej
gminy. Podstawowe dane o nowo wyb-
ranych so³tysach, których kadencja up³y-
nie w 2011 roku, podaliœmy ju¿ w marco-
wym numerze "Wieœci Choczewskich".
Chciemy jednak przybli¿yæ Pañstwu syl-
wetki w³odarzy poszczególnych so³ectw.
Warto dowiedzieæ siê trochê wiêcej
o osobach, które obdarzyliœmy mandatem
zaufania  na najbli¿sze 4 lata.

Rozpoczynamy od So³ectwa Bor-
kowo, gdzie ju¿ po raz trzeci so³tysem wy-
brana zosta³a Pani Regina Stanicka. Pani
Renia z wykszta³cenia jest technikiem
rolnikiem ze specjalizacj¹ nasiennictwo.
Wraz z mê¿em Henrykiem oraz synem
Grzegorzem prowadzi rodzinne, wieloto-
warowe gospodarstwo rolne. Syn Grze-
gorz jest absolwentem Politechniki Koszaliñ-
skiej, kierunek Technika Rolnicza i Leœna,
córka Monika - studentka zaocznych stu-
diów Akademii Morskiej w Gdyni na
Wydziale Towaroznawstwo i Zarz¹dzanie
Jakoœci¹, pracuje jako intendent w Zes-
pole Szkó³ w Choczewie. Pañstwo Staniccy,
na bazie w³asnego sprzêtu, uprawiaj¹ 40
ha gruntów w³asnych oraz 45 ha dzier-
¿awionych. Na ziemiach IV-VI klasy
uprawiaj¹ zbo¿e, ziemniaki i rzepak. Spec-

jalizuj¹ siê w hodowli trzody chlewnej
- ok. 200 sztuk, obecnie maj¹ te¿ 8 sztuk
byd³a. Zadaliœmy Pani Reginie Stanickiej
kilka pytañ:

Wieœci  -  Czy  satysfakcjonuje Pani¹
praca spo³eczna?

Regina Stanicka - Pomimo wielu
zajêæ w domu i w gospodarstwie, od oœ-
miu lat pe³niê funkcjê so³tysa. Przyznam,
¿e lubiê pracowaæ spo³ecznie i z satys-
fakcj¹ so³tysujê, skoro mieszkañcy wyb-
rali mnie na trzeci¹ kadencjê.

W. - Jakie, zdaniem Pani, s¹ g³ówne
problemy wsi?

R.S. - Jednym z g³ównych problemów
niektórych mieszkañców to brak dojazdu
do gminy i powiatu oraz odleg³ych miejsc
pracy, albowiem kierownictwo PKS Wej-
herowo zlikwidowa³o wszystkie autobusy
liniowe na odcinku Wejherowo-Borkowo.
Drugim problemem jest uci¹¿liwa woda
w wiêkszoœci piwnic, w obejœciach i na
polach. Potrzebna jest melioracja niek-

gminy funkcjonuj¹ równie¿ Stra¿e

Gminne w Gniewinie i Wicku, z którymi

natu-ralnie choczewscy stra¿nicy bêd¹

wspó³-pracowaæ.

Sta³ym i sezonowym mieszkañcom

naszej Gminy przypominamy przy okazji,

¿e pierwsze kontrole choczewskiej Stra-¿y

dotycz¹ spraw zwi¹zanych z czystoœci¹

i porz¹dkiem na terenie posesji i innych
nieruchomoœci.Sprawdzeniu podda-
wane s¹ i w dalszym ci¹gu bêd¹ umowy
na wywóz nieczystoœci sta³ych i ciek-
³ych, pozwolenia na budowy, rozbudowy
obiektów i wywóz œmieci z tym zwi¹-
zanych, ogólny porz¹dek przed i na po-
sesjach, kwestie pilnowania zwierz¹t, ich
szczepienia itp.

Pierwsze dzia³ania Stra¿y ujawni³y
w tej materii wieloletnie zaniedbania, st¹d
te¿ po ostrzegawczym zwróceniu uwagi
czy pouczeniach, bêd¹ nak³adane grzywny
w postaci mandatów karnych, a w sto-
sunku do odmawiaj¹cych ich przyjêcia

kierowane bêd¹ wnioski o ukaranie do

S¹dów Grodzkich.

Kontakt:

tel. bezpoœredni:   058  676 34 63

tel. przez centralê UG:  058  572 39 40

e-mail:  sgchoczewo@op.pl

POZNAJMY NASZYM SOŁTYSÓW

tórych odcinków wsi. Kolejnym, jest
kiepski stan nawierzchni drogi przebie-
gaj¹cej przez so³ectwo.

W. -  O czym marzy Pani so³tys?
R.S. - Moje osobiste marzenia siê

spe³ni³y, bo nie mia³am ich zbyt wygóro-
wanych. Oto niektóre z nich: chcia³am
pozostaæ i pracowaæ na wsi i tak siê sta³o,
bêd¹c dzieckiem marzy³am o ci¹gniku i pra-
cy na nim, no i sta³o siê - jestem w posia-
daniu 5 sztuk, chcia³am jeŸdziæ w³asnym
samochodem i te¿ siê doczeka³am.

W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z mie-
szkañcami?

R.S. - Gdyby nie by³o wspó³pracy z mie-
szkañcami, to Ÿle by siê so³tysowa³o. Oczy-
wiœcie nie wszyscy jednakowo do tego
podchodz¹, "pal¹" siê do roboty, ale jest
grupa chêtnych do pomocy, na których

zawsze mogê liczyæ. So³ectwo bierze

udzia³ w zawodach gminnych, w so³ec-

twie odbywaj¹ siê zabawy taneczne,

ci¹g dalszy na stronie 6

dokoñczenie z poprzedniej strony
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Z
 dniem 1 stycznia 2007 roku rozpoczê³a samodzieln¹ dzia³alnoœæ
Grupowa Praktyka Pielêgniarek Œrodowisko-Rodzinnych "DOM"
w siedzib¹ w Choczewie, przy ul. Wojska Polskiego 13. Na wniosek

pañ - starszych pielêgniarek: Iwony Tarnowskiej i Ireny Figu³y, Pomorski Oddzia³
Wojewódzki NFZ w Gdañsku wyrazi³ zgodê na wy³¹czenie z dzia³alnoœci
Gminnego Oœrodka Zdrowia w Choczewie zakresu œwiadczeñ pielêgniarki œrodo-
wiskowo-rodzinnej. Od nowego roku pielêgniarki œrodowiskowe nie s¹ ju¿ pra-
cownikami tutejszego oœrodka zdrowia, prowadz¹c samodzieln¹ praktykê pod-
legaj¹ bezpoœredniemu nadzorowi Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdañsku.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e panie te s¹ zobowi¹zane œciœle wspó³pracowaæ
z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej Gminnego Oœrodka Zdrowia w Cho-
czewie, którzy to zlecaj¹ wykonanie okreœlonych œwiadczeñ medycznych, wcho-
dz¹cych w zakres obowi¹zków pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnej. Podstawo-
wym zadaniem pielêgniarek œrodowiskowo-rodzinych jest zapewnienie komplek-
sowej opieki pielêgniarskiej osobom chorym i niepe³nosprawnym, a odbywa siê
to m.in. poprzez: realizacjê opieki pielêgnacyjnej u pacjentów w ró¿nych fazach
choroby, wykonywanie zabiegów pielêgnacyjnych, podawanie leków ró¿nymi
drogami i technikami, realizacjê szczepieñ ochronnych, zak³adanie opatrunków,
przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych, wykonywanie pomiarów i testów,
ocenê stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia, ustalanie diety
w ¿ywieniu przewlekle chorych, prowadzenie dzia³añ profilaktycznych u pod-
opiecznych z grup ryzyka zdrowotnego, prowadzenie poradnictwa w zakresie
zdrowego stylu ¿ycia,

Od Gminnego Oœrodka w Choczewie panie otrzyma³y podstawowe wypo-
sa¿enie gabinetu oraz niezbêdny sprzêt medyczny, ³¹cznie z inhalatorem, który
zosta³  przekazany protokolarnie w nieodp³atne u¿ytkowanie.

Wszystkie sprawy zwi¹zane z prac¹ pielêgniarek œrodowiskowo-rodzinnych
nale¿y zg³aszaæ do Grupowej Praktyki pod nr telefonu: 58 67 63 006.

Pomorski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdañsku
- ul. Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 321 85 31, 58 321 85 74.

Z
 dniem 30 czerwca 2007r. up³ywa termin zg³aszania
do Rady Gminy Choczewo kandydatów na ³awni-
ków  do s¹dów powszechnych tj. do S¹du Okrêgo-

wego w Gdañsku i S¹du Rejonowego w Wejherowie.
Tryb zg³aszania Radzie Gminy kandydatów na ³awników

okreœlaj¹ przepisy ustawy - Prawo o ustroju s¹dów powszech-
nych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98,  poz. 1070 z póŸn. zm.)  oraz Roz-
porz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 2006r.
w sprawie szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kan-
dydatów na ³awników oraz wzoru karty zg³oszenia.

Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ prezesi s¹dów, sto-
warzyszenia, organizacje zawodowe, organizacje pracodaw-
ców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie prze-
pisów prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych oraz co naj-
mniej dwudziestu piêciu obywateli maj¹cych czynne prawo
wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na danym terenie.

£awnikiem mo¿e byæ osoba, która: posiada obywatelstwo
polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru, ukoñczy³a 30 lat, jest zatrud-
niona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej
od roku, nie przekroczy³a 70 lat, jest zdolna, ze wzglêdu na
stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika, posiada co
najmniej wykszta³cenie œrednie.

obchodzony jest Dzieñ Seniora, Dzieñ
Dziecka, organizowane s¹ ogniska i pie-
czenie kie³basek, zimow¹ por¹ s¹ kuligi.
Wiele zale¿y od aktywnoœci mieszkañców,
nie zawsze jednak zdaj¹cych sobie spra-
wê z tego, ¿e je¿eli coœ robi¹, to przecie¿
robi¹ to przede wszystkim dla siebie.

W. - Jak uk³ada siê wspó³praca z w³a-
dzami gminy?

R.S. - W tym miejscu równie¿ muszê
stwierdziæ, ¿e musi byæ i ma miejsce
wspó³praca z w³adzami gminy, zw³aszcza
w ostatnich latach. Zg³aszane problemy
i potrzeby  mo¿e nie s¹ za³atwiane tak
"od rêki", ale znajdujemy wspólne rozwi¹-
zania, a wówczas problemy staj¹ siê
mniejsze.

W. -  Jakie sprawy w so³ectwie s¹
najpilniejsze do rozwi¹zania?

R.S. - W ramach dzia³añ inwe-
stycyjnych planujemy nawieŸæ t³uczeñ
asfaltowy na drogê - zrobimy to w czynie
spo³ecznym. Wa¿n¹ spraw¹ dla miesz-
kañców jest urz¹dzenie placu sportowo-
rekreacyjnego. W ramach dzia³añ kultu-
ralnych - na 2 czerwca Rada So³ecka za-
planowa³a zorganizowanie ogniska i pie-
czenie kie³basek oraz zabawê taneczn¹.

W. - Dziêkuj¹c za wywiad, ¿yczymy
Pani so³tys wszystkiego dobrego w ¿yciu
osobistym i sukcesów w dalszej pracy na
rzecz so³ectwa.

dokoñczenie z poprzedniej strony NOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH

Zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonuje siê na  karcie
zg³oszenia. Do karty z³o¿onej przez obywateli do³¹cza siê listê
osób zg³aszaj¹cych kandydata. Uprawnion¹ do sk³adania
wyjaœnieñ w sprawie zg³oszenia kandydata na ³awnika przez
obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liœcie.

Do kart zg³oszenia kandydat na ³awnika ma obowi¹zek
za³¹czyæ:
1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi

przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postê-

powanie karne,
4) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwska-

zañ do wykonywania funkcji ³awnika.
Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru

Karnego oraz op³aty za badania poprzedzaj¹ce wystawie-
nie zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.

Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w Biurze Rady Gminy Cho-
czewo w Urzêdzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadni-
ków 17, w godzinach pracy Urzêdu, do dnia 30 czerwca
2007 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Choczewo

/-/ Henryk Domaros

INFORMACJA
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych
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Wójta Gminy Choczewo z dnia  23  maja  2007 roku
w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w dzier¿awê

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U.2004 rok Nr 261,

poz. 2603 ze zm.)  Wójt Gminy Choczewo og³asza co nastêpuje:

I.Z zasobu nieruchomoœci Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do dzier¿awy na cele produkcji rolnej nastêpuj¹ce nieruchomoœci:

Czynsz dzier¿awny p³atny jest wed³ug obowi¹zuj¹cej w dniu zap³aty ceny ¿yta ustalanej do podatku rolnego.

II. Og³oszenie wywiesiæ na tablicy og³oszeñ w okresie od  23 maja 2007 roku do 12 czerwca 2007 roku (21 dni).

OGŁOSZENIA

Lp. Obręb Nr Kw 
Numer 

działki 

Obszar 

w  ha 

Położenie i opis nieruchomości 

 

Przeznaczenie  

w planie 

zagospodarowania 

Wysokość  czynszu rocznego 
Okres 

umowy 

1 Sasino 52685 260/3 0,2700 

Nieruchomość położona w centrum 

miejscowości Sasino, leżąca po lewej 

stronie drogi biegnącej  

w kierunku Stilo, przy zabudowaniach. 

Brak planu 

zagospodarowani

a przestrzennego. 

Rola IVa  0,16 ha x 2,10 = 0,34q 

PsV  0,11 ha x 50,- zł = 5,50 zł 
1 rok 

2 Sasino 31825 323/1 0,8000 

Działka położona w oddaleniu od 

miejscowości,   

przy lesie, w części południowej obrębu, 

 ok. 300 m od drogi na Ulinię.  

j. w. 
Rola IVb  0,80 ha x 1,56 = 1,25 

q 
1 rok 

 

Wójta Gminy Choczewo z dnia 28 maja 2007 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 9 lipca 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.

III. Og³oszenie wywiesiæ na tablicy og³oszeñ w okresie od 28 maja 2007 roku do 17 czerwca 2007 roku. (21 dni).

Lp. Obręb 
Nr 

działki 

Pow. 

działki 

(ha) 

Pow. 

użytkowa 

lokalu mieszk. 
(m2) 

Pow. pom. 

przynależ- 

nych 
 (m2) 

Nr KW 
Udział  

w nieruchomości 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 

 w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Cena 

nieruchomości  

wg wyceny 
rzeczoznawcy 

Uwagi 

1 Lublewo 151/45 0,0171  55,40 brak 36562 

Z prawem własności 

lokalu związany jest 

udział 46/171 części w 

częściach wspólnych  

budynku i gruntu, na 

którym ten budynek 

się znajduje.  

Lokal mieszkalny  

usytuowany w budynku 

wielorodzinnym, na 

parterze. Lokal składa się 

z trzech pokoi, kuchni, 

łazienki 

 i przedpokoju 

Brak aktualnie 

obowiązującego 

miejscowego 

planu 

zagospodarowani

a przestrzennego. 

16 500,- zł  

+ VAT 

Sprzedaż 

 na rzecz 

najemcy. 

2 Zwartowo 16/37 0,0955 53,50 
18,70 

piwnica 
32919 

Z prawem własności 

lokalu związany jest 

udział 10/50 części w 

częściach wspólnych  

budynku i gruntu, na 

którym ten budynek 

się znajduje.  

Lokal mieszkalny 

usytuowany 

 w budynku 

wielorodzinnym na I 

piętrze. Składa się z 

dwóch pokoi, kuchni, 

łazienki  

i przedpokoju. 

Brak aktualnie 

obowiązującego 

miejscowego 

planu 

zagospodarowani

a przestrzennego. 

13 800,- zł 

+ VAT 

Sprzedaż 

 na rzecz 

najemcy. 

Wójta Gminy Choczewo  z dnia  25 maja  2007 roku
w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w dzier¿awê na cele gastronomiczno-handlowe

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U.2004 rok Nr 261,

poz. 2603 ze zm.)  Wójt Gminy Choczewo og³asza co nastêpuje:

I. Z zasobu nieruchomoœci Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do dzier¿awy na cele gastronomiczno-handlowe nastêpuj¹ce

nieruchomoœci:

II.Og³oszenie wywiesiæ na tablicy og³oszeñ w okresie od  25 maja 2007 roku do 14 czerwca 2007 roku (21 dni).

Lp. Obręb Nr Kw 
Numer 
działki 

Obszar 
w  m2 

Położenie i opis nieruchomości 
 

Wyliczenie czynszu rocznego  Okres umowy Uwagi 

1 Sasino 62319 406/26 754 

Nieruchomość położona 

 w miejscowości Sasino- 

Stilo, przy ulicy Latar-

ników 2, w strefie 

peryferyjnej, odległość      

od morza około 1 km. 

754 m2 x 40 zł/m2 = 30 160 zł  + VAT 

Czynsz roczny płatny w czterech 

terminach: 

25% do 30 czerwca, 

25%  do 31 lipca, 

25% do 31 sierpnia, 

25% do 15 września  

Sezon 2007 

roku  

Istnieje możliwość 

wydzierżawienia części 

nieruchomości, na działce 

znajduje się budynek 

usługowy dotychczasowego 

dzierżawcy. 

= 1,25 q
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W
dniu 22 maja 2007 roku w sali

narad Zespo³u Szkó³ w Choczewie

odby³o siê drugie ju¿ w tym roku

spotkanie cz³onków Choczewskiego Stowa-

rzyszenia Turystycznego. Spotkanie to otwarte

zosta³o prezentacj¹ filmów -  o Gminie Choczewo,

który wydany zosta³ w tym roku przez Urz¹d Gminy

Choczewo oraz filmu pt. "Fundusze Unii Europejskiej

a mój ma³y biznes turystyczny", przedstawiaj¹cy

doœwiadczenia osób prowadz¹cych gospodarstwa

agroturystyczne w pozyskiwaniu œrodków pomo-

cowych w³aœnie na rozwój dzia³alnoœci agrotury-

stycznej. Nastêpnie Zarz¹d CST dokona³ podsu-

mowania dotychczasowych dzia³añ stowarzyszenia

na imprezach wystawienniczych w Krakowie

i Warszawie. W tym roku przedstawiciele CST

wezm¹ udzia³ jeszcze w Miêdzynarodowych

Targach Turystycznych TOUR SALON w Poz-

naniu, które odbêd¹ siê w trzeciej dekadzie

paŸdziernika. Omówione zosta³y równie¿ sprawy

finansowe stowarzyszenia. Zarz¹d zaproponowa³

cz³onkom stowarzyszenia zorganizowanie wy-

cieczki, która obejmowa³aby zarówno wizytê

w innych, zaprzyjaŸnionych kwaterach agroturysty-

cznych, jak i m.in. rejs statkiem po Kanale Os-

tródzko-Elbl¹skim czy pobyt w Planetarium w To-

runiu. Dwudniow¹ wycieczkê zaplanowano na

18-19 czerwca b.r.

dokoñczenie na stronie 9

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO  
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
ZARZĄDY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

mają zaszczyt zaprosić miłośników i sympatyków 
pożarnictwa  oraz  mieszkańców  Gminy Choczewo na: 

 

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
 

z udziałem jednostek Ochotniczych Stra ży Pożarnych RP  
w Choczewie, Kopalinie, Sasinie i Słajszewie,  

 

które zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Prezesa 
Zarządu Głównego Związku OSP RP i Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 09 marca 2000r. 
 

w dniu 17 CZERWCA 2007 roku o godz. 13.00 
 

na obiektach rekreacyjno-sportowych 
Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Choczewie ul. Kusoci ńskiego 7. 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 
1.  Otwarcie zawodów sportowo-pożarniczych 
2.  Ćwiczenie bojowe 
3.  Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami 
4.  Ćwiczenie musztry 
5.  Wręczenie nagród 
6.  Zakończenie zawodów 
 

 

 
 

ZAPRASZAMY 

STRAŻACY-RATOWNICY 

��������������������������������				
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Wójta Gminy Choczewo og³asza:

og³asza, ¿e dnia 2 lipca 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Choczewo odbêdzie siê pierwszy publiczny przetarg

ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej opisanych nieruchomoœci:

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto Urzêdu Gminy Choczewo Nr KBS Wejherowo

O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 w Kaszubskim Banku Spó³dzielczym w Choczewie, najpóŸniej do dnia

25 czerwca 2007 roku. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedaj¹cego, je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta

uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu, po zaliczeniu wadium p³atna jest

w ca³oœci przed podpisaniem aktu notarialnego. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych

Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 0-58 572-39-40, wew. 209.

Położenie 
Numer 

działki 

Pow. 

ha 

Numer 

KW 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 

w planie zagospodarowania 

Cena działki 

 w złotych 
Wadium (zł) 

Lubiatowo 135/1 0,2000 31821 

Nieruchomość położona w Lubiatowie, przy 

ulicy Bałtyckiej, nie posiada bezpośredniego 

dojazdu do ul. Bałtyckiej. Położona pomiędzy 

działkami, kanałem, a istniejącą ul. Bałtycką. 

Działka gruntowa niezabudowana, kształt 

nieregularny, zbliżony do trójkąta. Działka 

nieuzbrojona,  sieci uzbrojenia  

w postaci en. el., wody i telefonu w pobliżu w  

ulicy Bałtyckiej.  

Działka zalesiona stanowiąca las klasy VI. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego działka 

znajduje się na terenach oznaczonych symbolami 

074.ZK – „teren zieleni ekologiczno – 

krajobrazowej z możliwością zalesień, 

zadrzewień i zakrzaczeń, terenowe urządzenia 

sportowe, tereny otwarte, tereny rolnicze – bez 

możliwości zabudowy (nie dotyczy urządzeń 

infrastruktury technicznej). Element osnowy 

ekologicznej”. 

30 740,- 

+ VAT 
5 000,- 

Jackowo 26/22 0,0600 27605 

Nieruchomość położona w obrębie Jackowo, na 

granicy obrębu przy miejscowości Kopalino. 

Odległość od wybrzeża ok. 2-3 km. Działka 

 o kształcie typowym – prostokątnym, 

uzbrojenie  

w pobliżu: en. el., sieć teletechniczna, dojazd 

drogą gruntową. 

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenach 

przeznaczonych na: 008.L – „teren zabudowy 

letniskowej z  istniejącymi podziałami 

geodezyjnymi. Teren strefy brzeżnej lasu – jak na 

rysunku wyłączony z możliwości zabudowy”.  

23 310,- 

+ VAT 
4 000,- 

SPOTKANIE CZŁONKÓW
CHOCZEWSKIEGO

 STOWARZYSZENIA
TURYSTYCZNEGO
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SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze "Wieœci Choczewskich", w artykule "Targi

Turystyczne 2007" pojawi³ siê b³¹d - wœród osób reprezentuj¹cych nasz¹ gminê

na targach w Krakowie by³ pan Miros³aw Górczyñski, a nie jak podaliœmy pan

Andrzej Gawryszewski. Za pomy³kê przepraszamy.

Kwaterodawcom przypomniane zos-

ta³y równie¿ przepisy ustawy "o us³ugach

turystycznych" zgodnie z którymi pojêcie

"us³ugi hotelarskie" oznacza: "krótko-

trwa³e, ogólnie dostêpne wynajmowanie

domów, mieszkañ, pokoi, miejsc nocle-

gowych, a tak¿e miejsc na ustawienie

namiotów lub przyczep samochodowych

oraz œwiadczenie, w obrêbie obiektu,

us³ug z tym zwi¹zanych". Osoby œwiad-

cz¹ce us³ugi hotelarskie, w tym równie¿

rolnicy, maj¹ obowi¹zek dokonaæ zg³o-

szenia tego faktu do wójta gminy lub mar-

sza³ka województwa, celem uzyskania

zaszeregowania obiektu, w którym œwiad-

czy tego rodzaju us³ugi, do odpowiedniego

rodzaju i kategorii. Wnioski "o dokonanie

wpisu do ewidencji obiektów œwiadcz¹-

cych us³ugi hotelarskie, obiektu nie bêd¹-

cego obiektem hotelarskim" mo¿na pob-

raæ w Urzêdzie Gminy Choczewo /pokój

nr 15/ lub na stronie internetowej gminy:

www.bip.choczewo.com.pl - zak³adka

"Referaty Urzêdu Gminy - Promocja,

Kultura,Turystyka".

Poruszony zosta³ tak¿e temat op³aty

miejscowej, potocznie nazywanej "kli-

matyczn¹". Na terenie naszej gminy s¹

4 miejscowoœci objête t¹ op³at¹: Choczewo,

Kopalino, Lubiatowo i Sasino. Zgodnie

z uchwa³¹ Nr II/10/2006 Rady Gminy

w Choczewie z dnia   6 grudnia 2006 roku

osoby przebywaj¹ce czasowo w w/w miej-

scowoœciach w celach wypoczynkowych,

zdrowotnych, szkoleniowych lub tury-

stycznych s¹ obowi¹zane uiszczaæ, bez

wzglêdu na porê roku, op³atê miejscow¹

w wysokoœci: 1,50 z³ za ka¿dy dzieñ po-

bytu osoby doros³ej i 0,80 z³ za ka¿dy dzieñ

pobytu m³odzie¿y w wieku szkolnym.

Dzieci do lat  7 s¹ zwolnione z tej op³aty. Uch-

wa³a okreœla równie¿, i¿ na inkasentów,

zobowi¹zanych do poboru tej op³aty,

wyznacza siê osoby kieruj¹ce pensjona-

tami, domami wczasowymi, wypoczyn-

kowymi, kempingami, polami biwako-

wymi albo podobnymi obiektami us³u-

gowymi, w których przebywaj¹ czasowo

osoby podlegaj¹ce op³acie, a tak¿e so³-

tysów  so³ectw w w/w miejscowoœciach.

W spotkaniu CST uczestniczy³y rów-

nie¿ 4 studentki II roku Katedry Geografii

Turyzmu i Hotelarstwa Uniwersytetu

£ódzkiego, które przyjecha³y do naszej

gminy na dwutygodniowe æwiczenia te-

renowe. Ich pobyt zakoñczy³ siê 1 czer-

wca, a efektem jest praca, jaka powsta³a

na podstawie materia³ów o Gminie Cho-

czewo oraz licznych wyjazdów w teren,

pt.: "Projekt s³ownika turystycznego -

przewodnika turystycznego po terenie

gminy".

O d 18 maja 2007 roku dzia³a

w Choczewie bankomat Ka-

szubskiego Banku Spó³-

dzielczego w Wejherowie. Bankomat

usytuowany jest w centrum Chocze-wa,

przy ulicy Pierwszych Osadników 21

(obok Restauracji "Pod Kasztanem").

Czynny jest przez ca³¹ dobê i realizuje

wszystkiego rodzaju miêdzynarodowe

karty p³atnicze, przy czym od kart w³as-

nych Kaszubskiego Banku Spó³dziel-

czego nie jest pobierana prowizja. Posia-

daczem karty KBS mo¿e byæ ka¿da

PIERWSZY BANKOMAT W CHOCZEWIE

osoba, która posiada rachunek ROR

lub rachunek bie¿¹cy w³aœnie w tym

banku. Wychodz¹c naprzeciw osobom

zainteresowanym otwarciem rachunku

i otrzymaniem karty, Bank Spó³dzielczy

wprowadzi³ promocjê - do 30 czerwca b.r

za³o¿enie i prowadzenie rachunku osz-

czêdnoœciowo-rozliczeniowego (ROR)

odbywa siê bez prowizji. Kaszubski Bank

Spó³dzielczy posiada równie¿ ban-

komaty w Redzie i Bolszewie, a w przy-

sz³oœci bêdzie tak¿e i w Wejherowie.
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D
nia 28 maja 2007 roku w œwie-
 tlicy w Sasinie odby³o siê
uroczyste spotkanie z okazji

"Dnia Matki". Honorowym goœciem
spotkania by³ Pan Piotr Ha³uszczak
Prezes WZRKiOR w Gdañsku. W spot-
kaniu uczestniczy³o 24 osób, cz³onkiñ
KGW Sasino i mieszkanek wsi. Na wstê-
pie g³os zabra³a Przewodnicz¹ca KGW
pani Genowefa Kramek, która w ciep-
³ych s³owach powita³a goœci i uczest-
niczki spotkania. Nastêpnie wrêczy³a
bukiety kwiatów dla Pani Czes³awy Krze-
miñskiej, która wychowa³a najwiêcej
dzieci, a taki sam piêkny bukiet otrzy-
ma³am i ja. Wiersz Ildefonsa Ga³czyñ-
skiego pt. "Matka", zadeklamowany
przez Gieniê Kramek wzruszy³ wszyst-
kich obecnych.

Nastêpnie goœæ honorowy przed-
stawi³ mo¿liwoœci uzyskania funduszy
na dzia³alnoœæ KGW. Mo¿liwoœci takie
stwarza zarejestrowanie siê w KRS jako
Stowarzyszenie. Ko³o Gospodyñ Wiejskich
aktywnie dzia³a od lat, ma wiele pomy-
s³ów na spo³eczne dzia³anie, w zwi¹z-
ku z powy¿szym postanowiono na nowo
zarejestrowaæ siê w KRS-sie, jako
KGW przy KR Sasino. Wybrano na
nowo cz³onków Zarz¹du KGW, którymi
zostali: przewodnicz¹ca pani Geno-

DZIEŃ MATKI W SASINIE

wefa Kramek, zastêpca pani Jadwiga
Kaleta, sekretarz pani Krystyna Ste-
fañska. Do Komisji Rewizyjnej wyb-
rano: na przewodnicz¹ pani¹ Miro-
s³awê Górczyñsk¹, na cz³onków: pani¹
Jadwigê Lademann i pani¹ Gra¿ynê
Kaleta. Koszty rejestracji i przygo-
towania dokumentacji przyj¹³ na siebie
Prezes WZRKiOR Pan Piotr Ha³usz-
czak.

Nastêpnie wypito symboliczn¹
lampkê szampana. Sa³atki i domowe
ciasta, przygotowane przez uczest-
niczki wszystkim bardzo smakowa³y.

Uroczyste spotkanie z okazji "Dnia
Matki" da³o nowy kierunek dzia³ania

dla tych wspania³ych kobiet i przyczyni
siê do integracji sasiñskiego œrodo-
wiska.

Dawny slogan "W jednoœci si³a -
w jednoœci dzia³anie" nic nie straci³ na
wartoœci i jest dalej aktualny. Inicja-
tywa spo³eczna cz³onkiñ KGW Sasino
zas³uguje na uznanie i popularyzacjê.
Ka¿de dawne KGW z terenu Gminy
Choczewo ma szansê dokonaæ reje-
stracji w KRS-ie i uzyskaæ pomoc
WZRKiOR w Gdañsku od Pana Piotra
Ha³uszczaka - telefon 058/302-62-71.

      Doradca PODR Gdañsk

 mgr in¿. Genowefa B³ahuszewska

D
nia 10 maja odby³o siê w Gminnej Bibliotece Publicznej
 im. Stefana ̄ eromskiego spotkanie uczniów kl. V
Szko³y Podstawowej w Choczewie z pisarzem panem

Kazimierzem Szymeczko. Pisarz ten zawodowo pracuje jako na-
uczyciel-bibliotekarz w Gimnazjum w Rudzie Œl¹skiej, a ponadto od

SPOTKANIE Z PISARZEM

wielu lat pisze dla dzieci  i o dzieciach. Utwory dla dzieci publikowa³
w "Œwierszczyku", artyku³y o dzieciach i o ksi¹¿kach w takich
czasopismach, jak: "Guliwer", "Nowe Ksi¹¿ki", "Twoje Dziecko",
"Biblioteka w Szkole". Urzeka fantazj¹, ¿ywoœci¹ i dowcipem
jêzyka, bliska mu jest psychika dziecka. Podczas spotkania pisarz
ciekawie opowiada³ o swojej pracy twórczej oraz zabawnych
scenkach z ¿ycia stworzonych przez siebie bohaterów literackich.
Po spotkaniu m³odzie¿ mog³a zakupiæ ksi¹¿ki autora, w których
pisarz z godnym podziwu spokojem wpisywa³ dedykacje,
ozdabiaj¹c ka¿d¹ sympatycznym rysunkiem.
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MAJÓWKA W D¥BRÓWCE

Dziecko w wieku przedszkolnym
kszta³tuje sobie obraz najbli¿szego oto-
czenia przyrodniczego i spo³ecznego.
Nauczyciel powinien wykorzystaæ to
,,naturalne laboratorium" edukacyjne,
jakim jest przyroda i równie¿ orga-
nizowaæ zajêcia poza sal¹. To te¿ wyb-
raliœmy siê na majówkê do leœniczówki
po³o¿onej nad piêknym Jeziorem D¹brze.
Piêkna pogoda, bezpoœredni kontakt
z przyrod¹ i przebywanie na œwie¿ym
powietrzu to zalety naszej wyprawy.
By³o ognisko i kie³baski, a dzieci by³y
bardzo zadowolone z naszej wyprawy.

Dziêkujemy leœniczemu panu Zeno-
nowi Nowaczyk za wspania³e przy-
jêcie.

NASZE KOCHANE MAMY

W piêkne s³oneczne popo³udnie
odby³a siê nasza uroczystoœæ z okazji
Dnia Matki. Dzieci recytowa³y okoli-
cznoœciowe wiersze, œpiewa³y i tañ-
czy³y. Za swoje wystêpy otrzyma³y grom-
kie brawa. Potem wszyscy spotkaliœmy
siê w przedszkolnym ogrodzie, gdzie
odby³ siê s³odki poczêstunek. Uro-
czystoœæ up³ynê³a w serdecznej atmo-
sferze. Mamy s¹ kochane, niezast¹-
pione, niech ¿yj¹ sto lat !!!

WIEŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

DZIEÑ MATKI
W ZWARTOWIE

U
 czniowie klasy V SP w Zwar-
towie pod opiek¹ wychowa-
wczyni, pani El¿biety Gawron

w oryginalny sposób uczcili Dzieñ swoich
Mam. Sami wyst¹pili z pomys³em
i przygotowaniem ca³ej uroczystoœci.

Po zakoñczeniu zajêæ przystroili klasê,
przygotowali poczêstunek i szkolne przed-
stawienie, z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹c

godziny szesnastej, na któr¹ zaprosili
swoje mamy. Po przywitaniu goœci przez
pani¹ wychowawczyniê, pi¹toklasiœci
recytowali wiersze, przedstawili scenkê
rodzajow¹  z ¿ycia zwyk³ej rodziny, skecz
o piciu mleka i "zatrudnili" swoje mamy,
które mia³y rozpoznaæ siê na rysunkach
wykonanych przez ich pociechy. Œmiechu
i wspólnej zabawy by³o sporo, a na
zakoñczenie czêœci oficjalnej, dzieci wrê-
czy³y mamusiom laurki z ¿yczeniami.

Sprawili im w ten sposób spor¹ nie-
spodziankê, a ca³e spotkanie przebiega³o
w mi³ej i weso³ej atmosferze.

Zbigniew Lipka

OBCHODY DNIA UNII
EUROPEJSKIEJ

23 maja w SP w Zwartowie po raz
kolejny odby³y siê obchody dnia Unii
Europejskiej.

Celem obchodów by³o szerzenie
edukacji europejskiej: zbli¿enie kultur

w kierunku kszta³towania tolerancji, sza-
cunku i poszanowania dla odrêbnoœci roz-
powszechnianie wiedzy kulturoznawczej.

Uczniowie klasy IV wraz z na-
uczycielk¹ jêzyka niemieckiego pani¹
¯anett¹ Klotzka, przygotowali monta¿
s³owno - muzyczny, obejmuj¹cy podsta-
wowe informacje z zakresu wiedzy
o krajach, tradycjach i zwyczajach takich
pañstw, jak: W³ochy, Grecja, Finlandia,
Szwecja, Holandia, Anglia, Niemcy, Bel-
gia i Francja.

ci¹g dalszy na stronie 12

Z ŻYCIA SZKOŁY
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 MIÊDZYSZKOLNY TURNIEJ
EKOLOGICZNO -
PRZYRODNICZY

W
e wtorek, 22 maja ucz-

uczniowie klas 4, 5 i 6

szkó³ podstawowych

z terenu Gminy Choczewo, spotkali siê

na terenowym turnieju ekologiczno -

przyrodniczym. Tym razem, dziêki uprzej-

moœci pañstwa Bernaciak z Choczewa,

m³odzie¿ mia³a okazjê "sprawdziæ siê"

na piêknie po³o¿onym polu namiotowym

"Capówka" nad Jeziorem Kopaliñskim,

w Kopalinie. Wœród zaproszonych goœci,

O dekoracjê i oprawê multimedialn¹,

dziêki której uczniowie szko³y mogli zo-

baczyæ najpiêkniejsze miejsca odwie-

dzanych krajów - zadba³a pani Barbara

Cholka.

Kolejna lekcja o wspó³czesnej Eu-

ropie wszystkim siê bardzo podoba³a,

czemu dali wyraz g³oœnymi oklaskami.

¯anetta Klotzka - nauczyciel jêzyka
niemieckiego SP w Zwartowie.

dokoñczenie z poprzedniej strony

którzy zasiedli tak¿e w jury konkursowym,

byli: Zastêpca Wójta Gminy Choczewo

-  pan Kazimierz Kowalewski, leœniczy

Leœnictwa Kopalino pan Aleksander Pa-

lenica i pan Roman Antoñczyk - przed-

stawiciel Nadleœnictwa Choczewo oraz

gospodarz obiektu - pan Walerian Ber-

naciak.

W tegorocznej edycji turnieju, którego

organizatorami byli opiekunowie, wziê³y

udzia³ cztery 15 osobowe dru¿yny ze

szkó³ podstawowych: w Choczewie

("Stokrotki"  i "Skowronki") pod opiek¹

pani El¿biety Wydra, w  Ciekocinie ("Bie-

dronki") pod opiek¹ pana Grzegorza Ksi¹-

¿ek i w  Zwartowie ("Borsuki") pod opie-

k¹ pana Zbigniewa Lipka, który by³ tak¿e

autorem tematyki i zakresu przebiegu

tegorocznego spotkania.

M³odzi przyrodnicy rozwi¹zywali

zagadki, testy, krzy¿ówki i przys³owia

zwi¹zane z ochron¹ przyrody i postawami

proekologicznymi, po³ów i rozpoznawanie

drobnych "mieszkañców" jeziora. Celem

spotkania by³a wspólna zabawa i wy-

miana wiedzy i uczniowskich doœwiad-

czeñ. Tym razem zwyciêstwo przypad³o

w udziale dru¿ynie "Stokrotek" z Cho-

czewa.

Zadania sprawi³y uczniom spor¹

frajdê a jury konkursowe wysoko oceni³o

wiedzê  i umiejêtnoœci uczniów.

Na zakoñczenie organizatorzy dru-

¿ynom wrêczyli pami¹tkowe dyplomy,

a spotkanie zakoñczono wspólnym pie-

czeniem kie³basek przy ognisku.

Zbigniew Lipka

 DRUGA ROCZNICA NADANIA IMIENIA

8 maja minê³y dwa lata od uroczystoœci nadania imienia

Unii Europejskiej Zespo³owi Szkó³ w Choczewie. W tym dniu

uroczystoœci rozpoczê³y siê od koncertu dla klas gimnazjalnych,

zatytu³owanego "Przeboje mistrzów, czyli muzyka, która ³¹czy

nas  w zjednoczonej Europie.",  który zaprezentowa³ Leszek

Bolibok - skrzypek i altowiolista Teatru Muzycznego w Gdyni.

Z tej okazji odby³a siê równie¿ uroczysta Akademia

w wykonaniu uczniów klas pi¹tych Szko³y Podstawowej.

Scenariusz uroczystoœci by³ œciœle zwi¹zany z powstaniem

i integracj¹ europejsk¹ poczynaj¹c od mitu porwania przez

Zeusa królewny córki króla Fenicji i osadzenia jej na Krecie,

poprzez przeobra¿enia geopolityczne od czasów staro¿ytnych

do dziœ. Monta¿ s³owno-poetycki zaprezentowany zosta³ przez pi¹to-

klasistów: Agatê Bianga, Zofiê Maschke, Annê D¹browsk¹,

Karolinê Chyrzyñsk¹, Sarê P³onka, Magdalenê Ko³odzik, Szymona

Styn i Tomasza Figu³ê. Scenariusz i re¿yseriê opracowa³a na-

uczycielka historii Renata Kowalik, przy wspó³pracy nauczycieli:

Natalii Kowalskiej-Ja¿d¿ewskiej, która przygotowa³a wystêp

grupy tanecznej oraz Tadeusza Huk, który odpowiada³ za pokaz

multimedialny oraz za akustykê.

Uroczystoœæ rozpoczêto od odœpiewania hymn pañstwowego,

a tu¿ po nim wyst¹pienia dyrekcji: Wac³awa Seweryna - dyrektora

Zespo³u Szkó³, El¿biety Wydry - dyrektora Szko³y Podstawowej

oraz Andrzeja Sobonia - dyrektora Gimnazjum, w zale¿noœci od

tego, dla kogo by³ prezentowany apel.

Na zakoñczenie apelu odœpiewano ka¿dorazowo "Odê do

radoœci" a w gimnazjum zakoñczono uroczystoœci hymnem szko³y.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE
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Dnia 08.05.2007r. w Zespole Szkó³ w Choczewie im. Unii Europejskiej odby³ siê
koncert upamiêtniaj¹cy dzieñ nadania imienia naszej szkole. Motywem przewodnim

 MOJA MA£A OJCZYZNA

25 maja 2007r. w Zespole Szkó³ im.
Unii Europejskiej w Choczewie odby³a
siê ju¿ pi¹ta edycja miêdzyszkolnego
konkursu recytatorskiego dla uczniów
szko³y podstawowej, którego orga-
nizatork¹ by³a nauczycielka p. Anna
Natoniewska - Styn. W tym roku pre-
zentowane utwory musia³y dotyczyæ
tematu "Moja ma³a Ojczyzna".

Do œcis³ego fina³u zakwalifikowa³o
siê 13 uczniów ze szkó³ podstawowych
naszej gminy. Uczestnicy konkursu
wybrali wiersze nawi¹zuj¹ce do piêkna
ziemi i przyrody ojczystej, patriotyzmu,
mi³oœci do Ojczyzny.

Komisja konkursowa w sk³adzie:
p. Beata ¯uk (kierownik Gminnej Bi-
blioteki Publicznej im. S. ̄ eromskiego

by³y najs³ynniejsze kompozycje euro-
pejskie najznakomitszych kompozytorów.
Wykonawcami byli dwaj przedstawiciele
Teatru Muzycznego  w Gdyni.

Dziêki dŸwiêkom gitary elektrycznej
i skrzypiec uczniowie mogli wys³uchaæ
utworów takich kompozytorów, jak: Verdi,
Mozart, Bach. Najwiêksz¹ euforiê i zach-
wyt wywo³a³y utwory  pt. "Hallo Dolly"
czy motyw "Wiosna" z "Czterech pór
roku".

Po zagraniu ostatniej kompozycji
burzy oklasków nie by³o koñca. Wszyscy
obecni na sali ¿ywio³owo reagowali na
mistrzowsk¹ grê artystów. Koncert
ten by³ niew¹tpliwie ciekaw¹ lekcj¹ mu-
zyki. Nieczêsto uczniowie maj¹ okazjê
pos³uchaæ muzyki klasycznej na  ¿ywo.

Agata Tomkowicz

 KONCERT Z OKAZJI II ROCZNICY NADANIA IMIENIA
UNII EUROPEJSKIEJ  ZESPO£OWI SZKÓ£ W CHOCZEWIE

w Choczewie), p. Renata Kowalik (nauczyciel historii), p. Alina
£uc (nauczyciel jêzyka polskiego) ocenia³a starannoœæ wymowy,
sposób interpretacji, ogólne wra¿enie artystyczne.

Pierwsze miejsce zdoby³a uczennica z SP Choczewo Karolina
Chyrzyñska, która recytowa³a wiersz C. K. Norwida "Moja Oj-
czyzna". Drugie miejsce przyznano Karolinie Derylak uczennicy
SP Choczewo za recytacjê utworu W. Szymborskiej "Gawêda
o mi³oœci do ziemi ojczystej". Trzecie miejsce wywalczy³a Joanna
Szemiot z SP Ciekocino prezentuj¹ca utwór A. Mickiewicza
"Pani Twardowska". Wyró¿nienia przyznano Jakubowi Olszowiec
z SP Choczewo i Patrycji Niemiec z SP Ciekocino.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udzia³u
za rok w nastêpnym konkursie recytatorskim.

Anna Natoniewska - Styn
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 ZDROWO ̄ YÆ

W
 dniu 11 maja 2007r. w Szkole Podstawowej

w Choczewie, przed Dniem Pielêgniarki,

uczniowie z klasy IVa przedstawili krótkie

inscenizacje dotycz¹ce zdrowia. Pierwsza scenka pt. "Ma-

mo, tato rzuæ palenie" ukaza³a szkodliwe skutki palenia

papierosów. W drugiej pt. "Witaminki" uczniowie opowie-

dzieli o zdrowym od¿ywianiu, które powinno byæ bogate  w wi-

taminy. Ka¿da witamina opowiedzia³a, jakie ma znaczenie

dla naszego organizmu i w jakich pokarmach znajduje siê jej

najwiêcej. Przedstawienie obejrzeli wszyscy uczniowie szko³y

podstawowej i nauczyciele. Na apel uczniowie zaprosili

 SUKCESY KÓ£KA TANECZNEGO

D
nia 2 maja 2007r. odby³ siê IV Turniej Formacji

Tanecznych w Luzinie. Nie zabrak³o tam tak¿e dziew-

cz¹t z Choczewa. Walka by³a zaciêta. Wszystkie

dru¿yny mia³y piêkne stroje i choreografie. Mimo tylu dru¿yn (bo

DZIEÑ  MATKI

 

W
 dniu 25.05.2007r. w Zespole Szkó³ w Choczewie mia³y

 miejsce uroczystoœci klasowe z okazji Dnia Matki.

 Uczniowie wszystkich klas  I i 0 oraz klasy IIIa, pod

kierunkiem wychowawców, przygotowali inscenizacje. Recytowali

szkoln¹ pielêgniarkê - p. Hannê Huk, której podziêkowali  za troskê i opiekê oraz wrêczyli kwiaty.

Pani Hanna Huk w czasie krótkiej prelekcji mówi³a o pneumokokach, meningokokach, sepsie oraz o szczepionce

zabezpieczaj¹cej organizm przed zaka¿eniem wymienionymi bakteriami.

                                                                                                             
  Danuta Mitkowska

by³o ich a¿ 23) dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Cho-

czewie zajê³y III miejsce w naszym powiecie. Natomiast dzie-

wczêta  z gimnazjum rywalizowa³y z 30 dru¿ynami zajmuj¹c

IV miejsce. Wszyscy byli zadowoleni  i dobrze siê bawili.

Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê p. Natalii Kowa-

lewskiej-Ja¿d¿ewskiej za solidne przygotowanie. To w³aœnie

jej zawdziêczamy nasze sukcesy taneczne.

Uczennice z kó³ka tanecznego

rzach mam goœci³ uœmiech, ale ukradkiem niejedna mama ociera³a ³zy

wzruszenia. Nastêpnie dzieci wrêczy³y w³asnorêcznie przygotowane

upominki, laurki oraz bukieciki kwiatków.  Po czêœci oficjalnej by³ czas

na s³odki poczêstunek i zabawy mam ze swoimi pociechami. W po-

zosta³ych klasach nauczania zintegrowanego uroczystoœci klasowe z okazji

Dnia Matki i Ojca odbêd¹ siê w czerwcu.

                                   
 SP Choczewo

wiersze, œpie-

wali piosenki

dedykowane

swoim kocha-

nym mamom.

Dzieci zosta³y

nagrodzone bra-

wami. Na twa-
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Z ̄ YCIA 47 DH "ZDOBYWCY"

 

W
 tym roku czas bardzo
 szybko nam p³ynie. Nie
zawsze mo¿emy podzie-

liæ siê naszymi przygodami zwi¹zanymi
z uczestnictwem w ZHP.

Mimo, ¿e jesteœmy zaanga¿owani
w dzia³alnoœæ harcersk¹, nie mo¿emy braæ
udzia³u we wszystkich imprezach. Jak
zwykle na przeszkodzie najczêœciej staj¹
finanse. Dziêki odpisowi 1% w tym roku
mo¿emy braæ udzia³ w wiêkszej liczbie
zajêæ. Nasza  47 DH "Zdobywcy" anga-
¿uje siê bardzo w ¿ycie hufca Puck.

Byliœmy na biwakach w Krokowej,
Pucku i Choczewie. Bierzemy aktywny
udzia³    w uroczystoœciach pañstwowych,
szkolimy nasz¹ harcerska braæ w udzie-
laniu pierwszej pomocy. Przeszkoliliœmy
nasze m³odsze kole¿anki i m³odszych
kolegów  z klas I-III  szko³y podstawowej
w Choczewie w udzielaniu pierwszej
pomocy przedlekarskiej.

W Krokowej na zabawie karnawa-

SZKOLENIA W RAMACH
PIERWSZEJ POMOCY

W
    ka¿d¹ drug¹ niedzielê sty-

cznia odbywa siê Wielki
Fina³ Orkiestry Œwi¹te-

cznej Pomocy. Do puszek prawie ka¿dy
z nas wrzuci³ "jakiœ" grosik. W tym roku
p. El¿bieta Wydra i p. Tadeusz Huk brali
udzia³ w szkoleniu ratunkowym zorga-
nizowanym przez Orkiestrê. W ramach
tego szkolenia Szko³a Podstawowa
w Choczewie otrzyma³a a¿ 5 fantomów
s³u¿¹cych do nauki udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Pocz¹wszy od
marca do dnia dzisiejszego w SP Cho-
czewo zosta³y przeszkolone prawie
wszystkie dzieciaki (oko³o 150) z klas
I-III w udzielaniu pierwszej pomocy.
W nagrodê otrzyma³y "telefony" oraz ko-
lorowe ksi¹¿eczki s³u¿¹ce do utrwalenia
zdobytych umiejêtnoœci. Zachêcamy, aby
do nich tak¿e zagl¹dali rodzice.

PODZIÊKOWANIA ZA 1% DLA HARCERZY W CHOCZEWIE

N
a pocz¹tku roku 2007 w okresie, gdy wiêkszoœæ z nas rozlicza³a siê
z urzêdem skarbowym, harcerki i harcerze z 47 DH "Zdobywcy" od-
wiedzali i zachêcali wszystkich  do przekazania 1% z podatku na

dzia³alnoœæ naszej dru¿yny. Nasze proœby tylko czêœciowo zosta³y wys³uchane
i zebraliœmy dziêki Wam ok.500 z³. Mamy nadziejê, ¿e jeszcze sp³yn¹ do nas kolejne
kwoty. Wszystkim bardzo dziêkujemy. Czêœæ pieniêdzy wykorzystaliœmy ju¿ na udzia³
w Rajdzie Rod³o. Dziêkujemy naszym ofiarodawcom:

1. Mitkowska Danuta 2. Barbara i Wac³aw Seweryn
3. Joanna i Marek Dziêgielewscy 4. Andrzej i Henryka Soboñ
5. El¿bieta i Wac³aw Lipiec 6. Iwona i Micha³ Bianga
7. Bo¿ena i Wojciech PaŸdzio 8. Anna Natoniewska-Styn
9. Hanna i Tadeusz Huk
Wszystkim jeszcze raz dziêkujemy, pieni¹dze przeznaczymy przede wszystkim

na udzia³ w biwakach i rajdach harcerskich.
 Je¿eli ktoœ wp³aci³ na konto dru¿yny pewna kwotê a nie zosta³ tu wymieniony

proszê o kontakt  z dh. Tadeuszem Huk .

Du¿y wk³ad w szkoleniu m³odszych
kolegów mieli harcerze z  47DH "Zdo-
bywcy", którzy ze swoim dru¿ynowym
ich szkolili.

 Rzadko zdarza siê, aby dzieci tak
ochoczo podchodzi³y do nauki. Ka¿de
dziecko "ratowa³o" kolegê i próbowa³o
swoich si³ w sztucznym oddychaniu.
Podobne zajêcia na pewno odbêd¹ siê
w przysz³ym roku szkolnym.

                   Tadeusz Huk

³owej spotka³o siê nas prawie 100 har-
cerzy z hufca Puck. W marcu mieliœmy
okazjê pochwaliæ siê nasz¹ szko³¹, no
i harcówk¹ z druhami z Krokowej. Nap-
rawdê nam zazdroœcili.

Jak co roku podsumowaniem dzia-
³alnoœci gdañskiej chor¹gwi ZHP jest Rajd
Rod³o.  W tym roku odbywa³ siê na tra-
sach wiod¹cych do Gdyni, gdzie pod
obeliskiem upamiêtniaj¹cym wizytê Ba-
den-Powella (za³o¿yciela skautingu)
w Red³owie spotka³o siê 950 harcerzy cho-
r¹gwi gdañskiej. Wszyscy uczestnicy
rajdu otrzymali odznaki upamiêtniaj¹ce
100-lecie skautingu.

  pwd. Tadeusz Huk
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WYCIECZKA DO £EBY

W
dniach 28-30 maja 2007r.
klasy VB oraz VIA  bra³y
udzia³ w wycieczce do

£eby. Dziêki zaanga¿owaniu wycho-
wawców p. Alicji Wróbel i p. Tadeusza
Huk uda³o siê obni¿yæ koszty tylko do 45z³
od osoby (3 dni). Dzieci przebywa³y
w oœrodku wypoczynkowym "Chaber"
usytuowanym nad samym morzem.
W suchy prowiant (dro¿d¿ówki, mleczko)
wyposa¿y³a nas sto³ówka szkolna w ra-
mach do¿ywiania dzieci. Z biwaku sko-
rzysta³o 39 uczniów. Dzieci korzysta³y

W KRAINIE WIELKICH JEZIOR

W
dniu 23.05.2007r. grupa
uczniów Gimnazjum
w Choczewie, pod

opiek¹ nauczycieli, p. A. Antoñczyk,
p. K. Sychowskiej i p. K. Nguyen, uda³a
siê na trzydniow¹ wycieczkê po Warmii
i Mazurach. Mimo wczesnej pory wy-
jazdu wszystkim towarzyszy³ dobry hu-
mor, tym bardziej, ¿e pogoda zapowiada³a
siê wspania³a.

Pierwszy przystanek mia³ miejsce
w Olsztynie, gdzie zwiedziliœmy Zamek
Kapitu³y Warmiñskiej wraz z miesz-
cz¹cym siê na jego terenie Muzeum Warmii
i Mazur. Nastêpnie udaliœmy siê do po-
³o¿onego niedaleko miasteczka o nazwie
Reszel, gdzie zachowa³o siê wiele histo-
rycznych budowli. Tutaj czeka³a nas wspi-
naczka na wie¿ê zabytkowego koœcio³a
p.w. Œw. Piotra i Paw³a, sk¹d rozci¹ga³a
siê piêkna perspektywa na najbli¿sz¹
okolicê.

Przyjazd do Œwiêtej Lipki, bêd¹cej
miejscem naszego zakwaterowania,
przyniós³ wiele mi³ych niespodzianek. Ju¿
na wjeŸdzie ukaza³ siê nam wspania³y
widok œwi¹tyni i zespo³u klasztornego
jezuitów. PóŸniej okaza³o siê, ¿e warunki
mieszkalne oraz wy¿ywienie w Domu
Pielgrzyma, gdzie zamieszkaliœmy, s¹
naprawdê bardzo dobre.

Po zakwaterowaniu udaliœmy siê do
koœcio³a Nawiedzenia NMP, gdzie o his-
torii i zabytkach tej œwi¹tyni opowiedzia³
nam miejscowy kap³an.

Nastêpnego dnia udaliœmy siê do
Miko³ajek, sk¹d wyruszyliœmy w rejs
statkiem.   Po przep³yniêciu jeziora Ta³ty
i jeziora Ryñskiego wyszliœmy na l¹d
w miejscowoœci Ryn, sk¹d autokarem
udaliœmy siê do Gi¿ycka. Naszym celem
by³o zwiedzenie Twierdzy Boyen. Wznie-
siona w latach 1844 - 1856 jest dos-

kona³ym przyk³adem pruskiej szko³y
fortyfikacyjnej.

 Ostatnim punktem programu w dru-
gim dniu wycieczki by³ koncert organowy
w Œwiêtej Lipce. W latach 1719 - 1721
zamontowano tam wspania³e organy,
dzie³o Jana J. Mosengela z Królewca.
Piêknej muzyce towarzyszy³y porusza-
j¹ce siê, rzeŸbione figurki œwiêtych
i anio³ów.

Trzeciego dnia, po œniadaniu, wyru-
szyliœmy do Gier³o¿y, gdzie niezwyk³¹
atrakcj¹ turystyczn¹ jest, powsta³a w cza-
sie II wojny œwiatowej, kwatera g³ówna
Hitlera, zwana Wilczym Szañcem. Mog-
liœmy tu zobaczyæ ruiny potê¿nych, ¿el-
betonowych schronów, gdzie œciany
i stropy mia³y po kilka metrów gruboœci.

W drodze powrotnej odwiedziliœmy
pola pod Grunwaldem, gdzie stoczono
jedn¹ z najwiêkszych bitew œrednio-
wiecznej Europy, bitwê, która zapocz¹t-
kowa³a zmierzch potêgi zakonu krzy-
¿ackiego. Na miejscu zobaczyliœmy: ruiny
krakowskiego pomnika grunwaldzkiego,
granitowy obelisk znajduj¹cy siê na
wzgórzu pomnikowym, jedenaœcie 30
metrowych masztów symbolizuj¹cych

sztandary polskich i litewsko - ruskich
chor¹gwi oraz mapê plastyczn¹ z kolo-
rowych kamieni, pokazuj¹c¹ ustawienie
wojsk przed bitw¹.

Wracaj¹c do Choczewa, w dalszym
ci¹gu podziwialiœmy mazurskie, uroz-
maicone jeziorami krajobrazy. Wra-
caliœmy pe³ni wra¿eñ, ale i z lekkim ¿alem,
¿e nasza wycieczka trwa³a tak krótko.

      K. Nguyen

z domków letniskowych.
Mimo, ¿e byliœmy tylko
w £ebie, dzieci z wycieczki
wróci³y niewyspane i bar-
dzo zadowolone. Uskar¿a³y
siê jedynie na komary i bo-
l¹ce nogi. W wyprawie na
ruchome wydmy pokona³y
we wtorek prawie 20 km.
Przed koñcem wycieczki
dzieci podziêkowa³y ro-
dzicom, którzy pe³nili rolê
opiekunów: p. Annie Ko-
³odzik oraz p. Sylwii
Orczyk.
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Stowarzyszenie  Ludowy  Klub  Sportowy  "Orze³"  Choczewo  podaje  dalsze
wyniki KL "C" gminnej  za  maj  2007.

Kolejka - 03-05-2007

Prusewo - Choczewo II 2:3
Jackowo -  S³ajszewo 1:4
Zwartowo -  Osieki 3:0
Ciekocino  -  Oldboje            1:2

Kolejka - 06-05-2007

Prusewo  -  Jackowo 3:2
Choczewo II -  Ciekocino 1:5
S³ajszewo  -  Lublewo 6:1
Oldboje  _  Zwartowo 3:2

Kolejka - 13-05-2007

Ciekocino  -  Prusewo 0:0
Choczewo II -  Oldboje 3:1
Lublewo -  Jackowo 1:13
Osieki  -  S³ajszewo 0:3

PI£KA NO¯NA  - sport m³odzie¿owy

J 
uniorzy ,,Or³a Choczewo" r. 1993 wystepuj¹cy w lidze juniorów  C 2 - grupa I rozegrali ju¿ 15 meczy mistrzowskich.

    Bilans spotkañ wygl¹da nastepuj¹co: 7 zwyciestw, 2 remisy i 6 pora¿ek. Aktualnie nasi ch³opcy znajduj¹ siê na 4 miej-
   cu w tabeli z dorobkiem 23 punktów ( liga liczy 10 zespo³ów). Do zakoñczenia rozgrywek pozosta³y jeszcze trzy

kolejki. Rywalami ,,Orze³ków" bêd¹ jeszcze dru¿yny: "Gryfa Wejherowo", OKS Janowo Rumia i UKS Klukowo Gdañsk. Trener
i zawodnicy s¹ optymistami i licz¹ na wzbogacenie zdobyczy punktowych i bramkowych w nadchodz¹cych spotkaniach.
Optymistyczny jest równie¿ fakt, ¿e kadra zespo³u jest systematycznie powiekszana a ch³opacy chêtnie i licznie bior¹ udzia³
w zajeciach treningowych.

Andrzej Ma³kowski

W  dniu  29.05.2007r. na stadionie
w  Choczewie odby³  siê  turniej  elimi-
nacyjny dla  dru¿yn  ch³opców  Powiatu
Wejherowskiego  grupy  I.

W   turnieju  wziêli  udzia³  uczniowie
klas I-IV tj.:

1.SP Choczewo
2.SP Nr 6 Wejherowo
3.SP  Ciekocino
4.ZSP Gniewino
5.UKS "GOL" Choczewo
Rozgrywki  pi³ki  no¿nej  odby³y  siê

w  grupie systemem  "ka¿dy  z  ka¿dym".
Mecze sêdziowali p. J. Siejko, p. R. Kar-
piñski, p. W. PaŸdzio. Turniej zakoñczy³
siê  zwyciêstwem dru¿yny  SP Ciekocino
/12pkt/. Drugie miejsce  zajê³a  SP z Cho-
czewa /7pkt/. Trzecie miejsce  zajê³a  S.P.
z  Gniewina /6pkt/. Dru¿yny zwyciêskie
otrzyma³y  dyplomy.

W dalszym etapie rozgrywek Gminê
Choczewo bêdzie  reprezentowa³a  SP  Cie-
kocino.

SPORT

I TURNIEJ  ELIMINACYJNY  PI£KI  NO¯NEJ. 29.05.2007
R. XII PUCHAR TP IM.  M. WIELGUSA

Kolejka - 20-05-2007

Prusewo  -  Oldboje 3:2
S³ajszewo -  Choczewo 1:2
Jackowo  -  Zwartowo 3:3
Lublewo   -  Osieki 0:4

Kolejka - 27-05-2007

Zwartowo  -  Prusewo 1:1
Choczewo II -  Lublewo     11:1
Ciekocino  -  S³ajszewo 2:1
Oldboje  -  Osieki 2:0

Do  zakoñczenia  sezonu  pozostala
tylko  jeszcze  jedna  kolejka.

W maju nasze "Or³y" z  kl. A  osi¹gnê³y
nastêpuj¹ce wyniki:

01-05-2007
Orze³   Choczewo

-  ¯elistrzewo 1:3
06-05-2007

Rumia  Janowo
-  Orze³  Choczewo 0:0

12-05-2007
Orze³  Choczewo

- Relaks  Mechowo 4:1
19-05-2007

Celtik  Reda
-  Orze³  Choczewo 2:1

26-05-2007
Orze³  Choczewo

-  Paczewo                   6:0

Dozakoñczenia sezonu zosta³o
do rozegrania jeszcze 3 kolejki.

Na  obiektach  LKS  "Orze³"  nadal
trwaj¹  prace  przy  boiskach  pi³karskich,
trybunach  oraz  przy  po³o¿eniu  chod-
ników.

 LUDOWY  KLUB  SPORTOWY  "ORZE£"  CHOCZEWO
INFORMUJE:
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Dzieci, które w niedzielê 20 maja 2007
roku w koœciele parafialnym przyjê³y
I Komuniê Œwiêt¹

Klasa IIA

1.  B¹k Kacper ¯elazno
2.  Benke Elwira Choczewo
3.  Bielecka Agnieszka Choczewo
4.  Bork Krzysztof Gardkowice
5.  Fusowski Rafa³ Choczewo
6.  Hejda Marta S³ajkowo
7.  Joachimiak Szymon Choczewo
8.  Lessnau Jakub Choczewo
9.  Marczykowska Klaudia

Choczewo

STOPKA REDAKCYJNA

Siedziba redakcji:  Urz¹d Gminy,  ul. Pierwszych Osadników 17; 84-210 Choczewo,   tel. 058-572-39-40, - 13, - 07
Wydawca:  Wydawnictwo "MS" ,  tel 058-672-51-53

Z ŻYCIA PARAFII CHOCZEWO

10. Marchlewicz Przemys³aw
£êtowo

11. Styn Longin Choczewo
12. Szczerbiñska Klaudia

Choczewo
13. Œmiglak Sebastian Gardkowice
14. Wrzyszcz Mateusz ¯elazno

Klasa IIB

15. Dampc Damian Lublewo
16. Klaman Marika Osieki
17. Knapiñska Agata Osieki
18. ¯uk Katarzyna Choczewo

19. Majzner Katarzyna Lublewko
20. Obrzut Krzysztof Osieki
21. Patok Pawe³ Lublewko
22. WoŸniak Karol Kierzkowo

Równie¿ w niedzielê 20 maja 2007r.
o godz. 16.00 w koœciele parafialnym
w Choczewie J.E. Ksi¹dz Biskup Die-
cezjalny udzieli³ w czasie Mszy Œwiêtej
Sakramentu Bierzmowania - czyli umo-
cnienia Duchem Œwiêtym, 122 osobom
z naszej m³odzie¿y.


