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W
dniu 11 kwietnia 2007 r. odby³a siê sesja Rady

Gminy Choczewo. Zosta³a ona zwo³ana g³ównie

w celu podjêcia uchwa³y umo¿liwiaj¹cej reali-

zacjê tzw. ustawy lustracyjnej. Celem unikniêcia zwo³ywania

sesji dla podjêcia jednej uchwa³y, zosta³y wprowadzone do

porz¹dku sesji uchwa³y wczeœniej przygotowane, st¹d materia³y

radni otrzymali w krótszym jak zazwyczaj terminie, aczkolwiek

zgodnie ze Statutem

Gminy. Na sesji obec-

nych by³o 14 radnych.

Nieobecny pan radny

Andrzej Ma³kowski.

Po przyjêciu proto-

ko³u z poprzedniej sesji,

nie by³o jak zazwyczaj

sprawozdania Wójta

Gminy z dzia³alnoœci

miêdzysesyjnej, bo po-

rz¹dek sesji go nie prze-

widywa³ (krótki okres

miêdzy sesjami).

Podjête zosta³y

uchwa³y w sprawie:

1) zmiany bud¿etu

gminy na 2007 rok,

2) zwolnieñ nierucho-

moœci przeznaczonych na prowadzenie dzia³alnoœci gos-

podarczej z podatku od nieruchomoœci na terenie Gminy

Choczewo; uchwa³a umo¿liwia zwolnienie z podatku od nie-

ruchomoœci podmioty, które tworz¹ nowe miejsca pracy

na terenie naszej Gminy,

3) wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo,

4) ustalenia wysokoœci diet oraz nale¿noœci z tytu³u zwrotu kosz-

tów podró¿y s³u¿bowych radnych Gminy Choczewo,

5) ustalenia zasad oraz wysokoœci przys³uguj¹cych diet i zwrotu

kosztów zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji so³tysa w Gminie

Choczewo. ci¹g dalszy na stronie 2
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V sesja Rady Gminy Choczewo
Wójt Gminy Choczewo od 2003 roku nie mia³ zmienianego

wynagrodzenia, a radni i so³tysi od 2004 roku, po zmianie kszta³tuj¹

siê one w skali województwa pomorskiego w œrednich wiel-

koœciach,

6) upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Rady Gminy Choczewo do

wykonania czynnoœci wynikaj¹cych z ustawy z dnia 18

paŸdziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeñstwa pañ-

stwa z lat 1944-1990 oraz treœci

tych dokumentów; uchwa³a

dot. realizacji tzw. ustawy lus-

tracyjnej: wezwania i przeka-

zania oœwiadczeñ lustracyjnych

do Biura Lustracyjnego IPN

osób zobowi¹zanych do ich

z³o¿enia,

7) o przyst¹pieniu do spo-

rz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzen-

nego "Dolinka" w obrêbie Cho-

czewo w gminie Choczewo.

Interpelacji i zapytañ

radni nie mieli.  W dyskusji

i wolnych wnioskach pan

B. Nowak w imieniu miesz-

kañców Sasina-Zielonki popro-

si³ o postawienie pojemnika na odpady plastikowe, przekaza³

zapytanie mieszkañców Stilo w sprawie wykupu lokali miesz-

kalnych wczeœniej nale¿¹cych do Urzêdu Morskiego. Poinfor-

mowa³, ¿e po naprawie drogi na odcinku Choczewo-Choczewko

staje siê ona niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów ze wzglêdu

na bardzo szybko je¿d¿¹ce samochody. Zapyta³ czy Stra¿ Gminna

bêdzie mia³a wp³yw na pobór op³at lokalnych.

Pan Wójt odpowiedzia³, ¿e pojemniki rozstawione bêd¹

niebawem, procedura sprzeda¿y lokali mieszkalnych nale¿¹cych
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wczeœniej do Urzêdu Morskiego prze-

ci¹ga siê g³ównie ze wzglêdu na odwo³ania

osób zainteresowanych do ró¿nych

instytucji i organów, ale w najbli¿szym

czasie bêdzie mia³a fina³, bo ju¿ na naj-

bli¿szej sesji Rady Gminy bêdzie projekt

uchwa³y w sprawie sprzeda¿y lokali z bo-

nifikat¹. Stra¿ Gminna bêdzie czuwa³a nad

poborem op³at lokalnych, zdyscyplinuje

osoby odpowiedzialne za pobieranie op³aty

miejscowej. Sprawa nadmiernej prêdkoœci

samochodów na odcinku drogi Choczewo

- Choczewko zostanie przekazana Powia-

towemu Komendantowi Policji.

              "Jestem cz³owiekiem,
nic, co ludzkie nie jest mi obce"

                          Terencjusz - II w.p.n.e

R azem przeciwko rakowi

szyjki macicy" - pod takim

has³em, z inicjatywy LIONS

CLUB Gdañsk AMBER, w dniu 17

kwietnia 2007 roku, w ODK SW "Relaks"

w Zwartowie odby³o siê spotkanie zorga-

nizowane w ramach ogólnopolskiej kam-

panii spo³ecznej pn. "Cytologia - kontro-

lujê, nie ryzykujê". Spotkanie, w którym

udzia³ wziê³y licznie przyby³e panie z te-

renu ca³ego Powiatu Wejherowskiego,

poprowadzi³a znana prezenterka TVP2
pani Katarzyna Dowbor. Pani Kasia, w spo-

sób niezwykle sympatyczny i ciep³y, sta-

ra³a siê przekonaæ, ¿e przede wszystkim

nale¿y pozbyæ siê wstydu i otwarcie mówiæ

o tym niezwykle wa¿nym problemie, ja-

kim jest nowotwór szyjki macicy. Choæ

fakty na chwilê obecn¹ s¹ zatrwa¿aj¹ce:

co roku ok. 4000 Polek dowiaduje siê,

¿e cierpi  na tê chorobê, a blisko 2000

z nich umiera, bo dowiaduje siê o tym

zbyt póŸno. Nale¿y sobie uœwiadomiæ,

¿e s³owo "rak" nie oznacza wyroku œmierci.
W ca³ej Unii Europejskiej zachorowal-

noœæ na raka szyjki macicy jest tak samo

wysoka, jednak¿e to w³aœnie Polska jest

w niechlubnej czo³ówce krajów, w których

umieralnoœæ kobiet jest jedna z najwy¿-

szych. Choroba ta rzadko wystêpuje

przed dwudziestym rokiem ¿ycia, jednak

ju¿ po 30-stce zachorowalnoœæ gwa³-

townie wzrasta, osi¹gaj¹c szczyt w wie-

ku 45-55 lat. G³ówn¹ przyczyn¹ jest wi-

rus brodawczaka ludzkiego HPV. Wirus

ten przenoszony jest przede wszystkim

drog¹ p³ciow¹, szacuje siê wiêc, ¿e ok.

50% ludzi w którymœ momencie swego

¿ycia ulega zaka¿eniu wirusem HPV.

Dlatego te¿ niezwykle wa¿ne jest uœ-

wiadomienie, jak ogromna to skala zag-

ro¿enia i, ¿e to w³aœnie kobiety nale¿¹

do grupy podwy¿szonego ryzyka - cho-

roba nowotworowa mo¿e wiêc dosiêg-

n¹æ ka¿d¹ przedstawicielkê p³ci piêknej.

Ale to, co chyba najistotniejsze, to fakt,

¿e nowotwór ten, wykryty odpowiednio
wczeœnie, jest wyleczalny prawie w 100%.

Jednak, by zmieniæ niechlubne dla Polski

statystyki, panie musz¹ systematycznie

poddawaæ siê badaniom cytologicznym.

Badania te s¹ ogólnodostêpne, wykony-

wane w ka¿dym gabinecie ginekolo-

gicznym. Dowodem na to, ¿e nowotwór

raka szyjki macicy jest wyleczalny, jest

historia pani Idy Karpiñskiej, za³o¿ycielki

Stowarzyszenia Na Rzecz Walki z Ra-

kiem Szyjki Macicy "Kwiat Kobiecoœci".

Pani Ida, która na to spotkanie przyby³a

wraz z pani¹ Katarzyn¹ Dowbor a¿

z Warszawy, opowiedzia³a o traumaty-

cznych prze¿yciach sprzed 4 lat, gdy w wy-

niku jednego z badañ cytologicznych

wykryto u niej chorobê nowotworow¹.

Mia³a wówczas 33 lata, kochaj¹cego mê-

¿a i wspaniale zapowiadaj¹c¹ siê karierê

zawodow¹. Diagnoza, a nastêpnie d³ugo-

trwa³e leczenie, sta³y siê przyczyn¹
chwilowego zw¹tpienia w sens walki

z rakiem. Jednak¿e optymizm lekarza

prowadz¹cego oraz wsparcie ze strony

mê¿a spowodowa³y, ¿e pani Ida odnios³a

zwyciêstwo. Choæ dziœ nadal z trudem

powraca do tamtych chwil, to bierze

udzia³ w licznych spotkaniach i dzieli siê

"Razem przeciwko rakowi
szyjki macicy"

"

dokoñczenie na stronie 3
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swoimi prze¿yciami z jak najwiêksz¹

liczb¹ kobiet. Wœród Polek nale¿y bu-

dowaæ œwiadomoœæ o tej chorobie. Na-

le¿y pomagaæ i wspieraæ osoby ju¿ chore

i podejmowaæ dzia³ania edukacyjne

wœród osób zdrowych. Kwestiê badañ

profilaktycznych, objawy oraz sposoby

leczenia raka omówi³ lekarz onkolog

dr med. pan Wojciech Rogowski. Poin-
formowa³, i¿ s¹ cztery fazy raka szyjki

macicy. Wykrycie choroby w I fazie

rokuje prawie 100-procentow¹ uleczal-

noœæ, wykrycie natomiast w IV fazie ju¿

tylko ok. 5% - 19%. Brak badañ profi-

laktycznych powoduje, ¿e najwiêcej pac-

jentek zjawia siê u lekarza w III i IV

fazie choroby. Podstawowym sposobem

walki z rakiem jest systematyczne podda-

wanie siê badaniom cytologicznym.

Choæ wynik takiego badania mo¿na

uznaæ za pewny jedynie w 30%-60%,

to przeprowadzona przynajmniej raz

na 3 lata, a najlepiej raz w roku, cyto-

logia daje lekarzowi informacjê o stanie

zdrowia pacjentki. Stosunkowo nieda-
wno odkryta zosta³a inna, bardziej wia-

rygodna metoda - test molekularny,

jednak¿e badanie to jest wykonywane

odp³atnie /stanowi koszt ok. 150 z³/

i prowadzi je niewielka iloœæ placówek

diagnostycznych na terenie naszego

województwa. Nowotwór ten zwalcza

siê w dwojaki sposób: b¹dŸ poprzez

zabieg operacyjny, b¹dŸ poprzez radio-

terapiê i chemioterapiê. Istnieje te¿ ju¿

szczepionka maj¹ca zapobiegaæ powsta-

waniu choroby. Kolejne s¹ w fazie rejes-

tracji. Wysoki koszt jej zakupu - 1 500 z³

w pe³ni pokrywany przez osoby zaintere-

sowane, powinien sk³aniaæ jako kolejny
argument za przeprowadzaniem regular-
nych badañ cytologicznych i zachêcaniem
do nich kolejnych osób z rodziny, przyja-
ció³, znajomych.

Prezydent LIONS CLUB Gdañsk
AMBER pani Alicja Dudaniec oraz Kie-
rownik Gminnego Oœrodka Zdrowia
w Choczewie pani Izabela Meyer poinfor-
mowa³y, i¿ dziêki 4-letniej, pomyœlnie uk³a-
daj¹cej siê wspó³pracy pomiêdzy Wójtem
Gminy Choczewo a Klubem LIONS, miesz-
kanki Gminy Choczewo mia³y mo¿liwoœæ
skorzystania z darmowych badañ mam-
mograficznych i cytologicznych. Dotych-
czas przeprowadzono ok. 600 badañ mam-
mograficznych i 220 cytologicznych.
Dzia³ania  w tym zakresie bêd¹ konty-
nuowane - bezp³atne badania zapropono-
wane zostan¹ paniom w ka¿dym prze-
dziale wiekowym, przede wszystkim tym,
które zaobserwowa³y u siebie niepokoj¹ce
sygna³y. Podczas tego spotkania okaza³o
siê,  ¿e rak szyjki macicy nie jest jedynym
tematem "tabu" w naszym spo³eczeñ-

stwie. Podobnie jest z rakiem prostaty,

dlatego te¿ warto by³oby zorganizowaæ

kampaniê   na rzecz walki z rakiem pros-

taty i zachêciæ mêsk¹ czêœæ spo³eczeñ-

stwa do czêstszych wizyt w gabinetach

lekarskich.

TARGI TURYSTYCZNE 2007

W
ramach dzia³añ promo-

cyjnych Gmina Chocze-

wo promowana by³a na li-

cznych targach turystycznych:

- na Miêdzynarodowych Targach

Turystyki "Glob 2007" w Katowicach

w dniach: 30 marca - 1 kwietnia b.r. wa-

lory turystyczne naszej gminy prezento-

wane by³y na stoisku Stowarzyszenia Tu-

rystycznego ZIEMIA WEJHEROWSKA,

obs³ugiwanego przez Prezesa ZIEMI

WEJHEROWSKIEJ pana Rados³awa

Kamiñskiego i pani¹ Katarzynê Gruba ze

Starostwa Powiatowego w Wejherowie;

- z kolei na Gdañskich Targach Tu-

rystycznych w dniach: 13 - 15 kwietnia b.r.

reklamowaliœmy siê na stoisku Starostwa

Powiatowego w Wejherowie, obs³ugiwa-

nego przez Prezesa ZW pana Rados³awa

Kamiñskiego oraz uczennice Zespo³u Szkó³

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie,

z klasy o profilu turystycznym - Monikê

Kozikowsk¹ i Milenê Kot³owsk¹;

- w X Ma³opolskiej Gie³dzie Agro-

turystycznej w Krakowie w dniach:

14-15 kwietnia b.r. zarówno nasz¹ gminê,

jak i ca³y Powiat Wejherowski, promowa³o

Choczewskie  Stowarzyszenie Turystyczne,

reprezentowane przez: pani¹ Annê Sza-

foni, pani¹ Gra¿ynê Jêdruch, pani¹ Mariê

ci¹g dalszy na stronie 4

Foto: I.Rogacka



WIEŒCI CHOCZEWSKIEs.4 /Nr 4/2007/

Jêdruch, pani¹ Izabelê P³otka i pana An-

drzeja Gawryszewskiego, którzy zachêcali

do przyjazdu w nasz rejon nie tylko barw-

nymi i ciekawymi materia³ami promocyj-

nymi, ale równie¿ smacznym swojskim

chlebem ze smalcem, ciastami, przetworami;

- natomiast na XIII Targach Turysty-

ki i Wypoczynku "LATO" w Warszawie

w dniach:  20-22 kwietnia b.r. oferta tury-

styczna naszej gminy prezentowana by³a

na dwóch stoiskach: Choczewskiego Sto-

warzyszenia Turystycznego oraz Pomor-

skiej Regionalnej Organizacji Turystycz-

nej. Do przyjazdu na nasz teren zachêca³y

panie: Genowefa Kramek, Miros³awa Gór-

czyñska, Halina £uc i Krystyna Grochow-

ska, a stoisko CST cieszy³o siê niezwy-

k³ym powodzeniem, zarówno ze wzglêdu

na bogat¹ ofertê turystyczn¹, jak i mo¿li-

woœæ skosztowania smacznych potraw

oferowanych przez nasze gospodarstwa

agroturystyczne.

  Z kolei na stoisku PROT do przy-

jazdu na teren Ziemi Wejherowskiej,

w tym równie¿ Gminy Choczewo, zachêca³

Prezes ZW pan Rados³aw Kamiñski.

Materia³y promocyjne naszej gminy

zaprezentowane zosta³y równie¿ na Miê-

dzynarodowej Gie³dzie Turystycznej

ITB, która odby³a siê w Berlinie w dniach:

7-11 marca 2007r.

Udzia³ w targach turystycznych wi¹¿e

siê zarówno z licznymi przygotowaniami,

jak i wysokimi kosztami, których ani

gmina, ani stowarzyszenia turystyczne nie

by³yby w stanie pokryæ indywidualnie.

Udzia³ w tak wielu imprezach targowych

odbywa siê wy³¹cznie dziêki, trwaj¹cej ju¿

od kilku lat, wspó³pracy pomiêdzy samo-

rz¹dami i organizacjami, których cele sta-

tutowe obejmuj¹ rozwój turystyczny i pro-

mocjê naszego regionu. Szczególnie ak-

tywne z tym temacie s¹ dwa stowarzy-

szenia, tj: Choczewskie Stowarzyszenie

Turystyczne oraz Stowarzyszenie Tury-

styczne ZIEMIA WEJHEROWSKA.

Dzia³ania te odbywaj¹ siê równie¿ przy

wsparciu organizacyjnym oraz finanso-

wym Gminy Choczewo. Dlatego te¿ po-

dziêkowania za coraz skuteczniejsz¹ rek-

lamê i bogatsz¹ ofertê turystyczn¹ na-

szego regionu nale¿¹ siê: pani Prezes CST

Aleksandrze Gawryszewskiej oraz cz³on-

kom Choczewskiego Stowarzyszenia Tu-

rystycznego, Wójtowi Gminy Choczewo

panu Jackowi Micha³owskiemu, Staroœcie

Powiatowemu panu Józefowi Reszke

oraz Prezesowi Stowarzyszenia ZW panu

Rados³awowi Kamiñskiemu.

Przed nami jeszcze jesienne Targi

Regionów i Produktów Turystycznych

TOUR  SALON w Poznaniu, które w tym

roku odbêd¹ siê ju¿ po raz 18-ty.

ci¹g dalszy na stronie 5
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STÓŁ WIELKANOCNY

P
anie z KGW Sasino, jako  przed-

stawicielki powiatu wejhe-

rowskiego, w dniu 30.03.2007r.

uczestniczy³y w przegl¹dzie kulinarnym

"Stó³ wielkanocny" w PODR Gdañsk,

Oddzia³ Stare Pole.

W ramach prezentacji cz³onkinie

KGW Sasino pod przewodnictwem Ge-

nowefy Kramek przygotowa³y mnóstwo

potraw i domowych wypieków. Nie za-

brak³o równie¿ œwi¹tecznych dekoracji,

stroików i tradycyjnych palm. W przygo-

towaniu prezentacji uczestniczy³y Panie:

Genowefa Kramek, Maria Malik, Miros-

³awa Gawryszewska-Górczyñska, Gabriela

Niemiec, Krystyna Stefañska. Ka¿da z Pañ

przygotowa³a mnóstwo œwi¹tecznych sma-

ko³yków. Pyszne babeczki z orzechowym

nadzieniem, grzybki z nadzieniem kre-

mowym, jaja z kolorowej galaretki to dzie³a

Krystyny Stefañskiej. Smakowite szynki,

kie³basy, kotlety, mazurki, baby wiel-

kanocne, piêkne serwety i wydziergane

z koronki jaja to z kolei dzie³a Gabrysi

Niemiec. Piêkne pisanki wielkanocne,

ciasta i palmê wykona³a Maria Malik.

Tradycyjny ¿urek œwi¹teczny, sa³atka oraz

wiele innych przysmaków by³y dzie³em

Miros³awy Górczyñskiej. Natomiast Gienia

Kraków

GdañskWarszawa
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Kramek oprócz pasztetów w kszta³cie

zaj¹czków wielkanocnych, piêknych palm,

zupy cytrynowej oraz kury w potrawce z ry-

¿em przywioz³a piêknie wykonane pocz-

tówki œwi¹teczne.

W Starym Polu takie œwi¹teczne

prezentacje przygotowuje siê corocznie

nie tylko w celu prezentacji tradycji œwi¹-

tecznych i kulinarnych, ale przede

wszystkim w celu integracji œrodowisk

wiejskich. Przyœwieca temu jeszcze idea

zachowania obyczajów i tradycji rodziny

polskiej dla nastêpnych pokoleñ a tak¿e

promowania ich na arenie europejskiej.

Mo¿liwoœæ zarejestrowania potraw

tradycyjnych i regionalnych, zapamiê-

tanych z rodzinnych tradycji i zwyczajów

kulinarnych jest kolejn¹ szans¹ zacho-

wania ich w pamiêci i historii.

W tym miejscu szczególne podziê-

kowania nale¿¹ siê Wójtowi Gminy Jac-

kowi Micha³owskiemu, który pokry³ kosz-

ty transportu, Pani Beacie Madej za nie-

zawodn¹ organizacjê wyjazdu, a cz³on-

kiniom KGW szczególne gratulacje za re-

welacyjnie przygotowan¹ prezentacjê

sto³u wielkanocnego, przygotowane

potrawy, stroje promuj¹ce Ziemiê Cho-

czewsk¹ i fikuœne czapeczki z napisem

KGW Sasino. Uczestniczki prezentacji

otrzyma³y nagrody indywidualne i zes-

po³owe, wrêczane przez przedstawicieli

sponsorów imprezy: Urzêdu Marsza³-

kowskiego Woj. Pomorskiego, Izb Rol-

niczych i PODR. Licznie zgromadzeni

goœcie, przedstawicielki KGW z ca³ego

województwa a tak¿e zaproszeni Wój-

towie i Starostowie Powiatowi mieli mo¿-

liwoœæ degustacji przygotowanych pot-

raw, których smak i aromat, barwy i kszta³ty

s¹ Ÿród³em radoœci i pamiêci kulinarnej

wyniesionej  z domów rodzinnych naszych

rodziców, babæ i dziadków.

   Doradca PODR Gdañsk

    Genowefa B³ahuszewska

Inwestycje gminne

W
chwili obecnej trwaj¹ prace wykoñczeniowe w obiek-

cie Gminnego Oœrodka Zdrowia w Choczewie.

Do wykonania pozosta³y prace zewnêtrzne zwi¹-

zane z budow¹ drogi dojazdowej, chodników oraz zagospodarowa-

niem terenu.

W po³owie maja b.r. zostanie og³oszony przetarg nieograniczony

na dostawê mebli i wyposa¿enia obiektu. Planowany termin oddania

do u¿ytku nowo wybudowanej czêœci siedziby GOZ - koniec czerwca

2007r. Natomiast w lipcu, po przeniesieniu gabinetów lekarskich do

nowych pomieszczeñ, rozpoczête zostan¹ prace modernizacyjne

dotychczasowej, tzw. "starej" czêœci obiektu. Zakoñczenie ca³oœci

prac zaplanowane jest na wrzesieñ b.r. Wszystkie dotychczasowe

dzia³ania maj¹  na celu dotrzymanie za³o¿onego, wyj¹tkowo krótkiego

terminu oddania do u¿ytku nowego i jednoczeœnie nowo-

czesnego obiektu, by personelowi oœrodka podnieœæ komfort

pracy  a pacjentom umo¿liwiæ szerszy dostêp do us³ug

medycznych.
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OGŁOSZENIA

Wójta Gminy Choczewo z dnia 3 kwietnia 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 1997r. 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 maja 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.

Wójta Gminy Choczewo z dnia 16 kwietnia 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 1997r. 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 28 maja 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.

Poło-

żenie 

Numer 

działki 

Pow. 

ha 

Numer 

KW 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 

w planie zagospodarowania 

Cena 

działki 

 w złotych 

Uwagi 

Lubia-

towo 
135/1 0,2000 31821 

Nieruchomość położona w Lubiatowie, przy ulicy 

Bałtyckiej, nie posiada bezpośredniego dojazdu do 

ul. Bałtyckiej. Położona pomiędzy działka mi, 

kanałem, a istniejącą ul. Bałtycką. Działka 

gruntowa niezabudowana, kształt nieregularny, 

zbliżony do trójkąta . Działka nieuzbrojona, ale 

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 

Sprzedaż w 

trybie 

przetargowym. 

Jac-

kowo 
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 

Sprzedaż w 

trybie 

przetargowym. 

Słaj-

szewo 
52/3 0,0981 32484 

Nieruchomość położona w Słajszewie. Działka nie 

posiada bezpośredniego dojazdu do drogi, położona 

jest między działkami przylegającymi do drogi, a 

działką stanowiącą boisko sportowe. Kształt 

nieregularny, zbliżony do prostokąta, działka 

niezabudowana, nieuzbrojona i porośnięta 

roślinnością niską. Sieci uzbrojenia w postaci wody 

i en. el. w pobliżu. 

Brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

10 203,- 

+ VAT 

Sprzedaż na 

poprawienie 

warunków 

zagospodarowa

nia 

nieruchomości 

przyległej. 

 

Poło-

żenie 

Numer 

działki 

Pow. 

ha 

Numer 

KW 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 

w planie zagospodarowania 

Cena 

działki 

 w złotych 

Uwagi 

Cho-

czewo 
331/2 0,0159 70127 

Nieruchomość położona na terenie Choczewa, przy 

ulicy Kowalewskiego w centrum miejscowości, 

posiada uzbrojenie podstawowe. 

Brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

1 800,- 

+ VAT 

Sprzedaż na rzecz 

użytkownika 

wieczystego. 

Jac-

kowo 
26/84 0,0473 28880 

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 

Jackowo przy ulicy Na Gajówce i Wesołej, na 

granicy obrębu przy miejscowości Kopalino. 

Odległość do wybrzeża  ok. 2-3 km. Kształt działki 

typowy, uzbrojenie: en. el., sieć teletechniczna. 

Dojazd drogą gruntową. 

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w 

planie symbolem 002.L –„teren zabudowy 

letniskowej  

z istniejącymi podziałami geodezyjnymi. Od 

północnego wschodu strefa brzeżna lasu wyłączona 

 z możliwości zabudowy. Teren położony w 

zasięgu strefy ochrony archeologicznej. 

9 000,- 

+ VAT 

Sprzedaż na rzecz 

użytkownika 

wieczystego. 

Zwar-

towo 
26/2 0,0700 50299 

Nieruchomość zabudowana położona na terenie 

Zwartowa, w centrum miejscowości, posiada 

uzbrojenie podstawowe. 

Brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

2 020,- 

+ VAT 

Sprzedaż na rzecz 

użytkownika 

wieczystego. 

 

"

mi,

.
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G minna Biblioteka Publiczna
i Zespó³ Szkó³ w Choczewie
byli inicjatorami Konkursu

Wielkanocnego na naj³adniejsz¹ palmê,
stroik, pisankê i kartkê wielkanocn¹. Prace
dzieci z Zespo³u Szkó³ w Choczewie, Szko-
³y Podstawowej z Ciekocina i Zwartowa
oraz z Niepublicznego Przedszkola mo¿na
by³o podziwiaæ w czytelni Gminnej Bib-
lioteki na wystawie pokonkursowej. Ko-
misja w sk³adzie Beata Madej, Beata Sto-
dolna i Beata ̄ uk wy³oni³a laureatów kon-
kursu w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA PISANKA
kl. 0 - III

1. miejsce - Bartosz Domarus kl. I SP Zwartowo
2. miejsce - Kornelia Stankowska kl.III

SP Ciekocino
kl. IV - VI

1. miejsce - Bart³omiej Nowak kl. IV
SP Choczewo

2. miejsce - Piotr Bach kl. IV SP Choczewo
2. miejsce - Angelika Tomaszewska kl. IV

SP Choczewo
3. miejsce - Zofia Maschke kl. V SP Choczewo

Gimnazjum
1. miejsce - Micha³ Karcz kl. II
2. miejsce - Barbara Strycharczyk kl. I

KATEGORIA KARTKA
ŒWI¥TECZNA

kl. 0 - III
1. miejsce - Julia Hebel - Przedszkole Choczewo
2. miejsce - Artur Grabiñski kl. III SP Choczewo
2. miejsce - Arleta Poæwiardowska kl. III

SP Zwartowo
kl. IV - VI

1. miejsce - Adrianna Madej kl. VI  SP Choczewo
2. miejsce - Monika Grabowska kl. IV

SP Choczewo

Gimnazjum
1. miejsce -  Agata Kanigowska kl. I
2. miejsce - Paulina P³onka kl. II

 KATEGORIA  STROIK
kl. 0 - III

1. miejsce - Sara Grabiñska -
Przedszkole Choczewo

1. miejsce - Aleksandra £asiñska kl. III
SP Choczewo

2. miejsce - Julia Blok kl. III SP Choczewo
3. miejsce - Aleksandra Dymowicz kl. III

SP Ciekocino
3. miejsce - Starszaki Przedszkole Choczewo

kl. IV - VI
1. miejsce - Sylwia Rytlewska kl. V SP Zwartowo
1. miejsce - Angelika Komajda kl. V

SP Zwartowo
1. miejsce -  Adrianna Adamczyk kl. IV

SP Zwartowo
2. miejsce - Micha³ Stenka kl. V SP Choczewo
3. miejsce  -  Paulina Szczygie³ kl. V SP Choczewo

Gimnazjum
1. miejsce - Natalia Mazur kl. II
1. miejsce - Anna Blok kl. II

2. miejsce - Paulina Kotkowska kl. I
KATEGORIA PALMA

KL. 0 - III
1. miejsce - Agata Erdmann kl.0 SP Zwartowo
2. miejsce - Anna Bianga kl. 0 SP Zwartowo
2. miejsce - Sebastian Œmiglak kl. II SP Choczewo
3. miejsce - Nikola Majchrzak kl. 0 SP Choczewo

kl. IV - VI
1. miejsce - Monika Glapa kl. V SP Zwartowo
2. miejsce - Kamil Zdral kl. IV SP Zwartowo

18 kwietnia 2007r. uroczystego wrê-
czenia nagród dokona³ darczyñca nagród
Wójt Jacek Micha³owski. Dodatkow¹
atrakcj¹ spotkania by³a parodia bajki
"Królewna Œnie¿ka". M³odzi artyœci,
uczniowie kl. III SP z Ciekocina, pod opiek¹
pani Agnieszki Ksi¹¿ek wspaniale
rozbawili publicznoœæ swoj¹ gr¹ oraz
ciekawymi kostiumami. Po czêœci oficjalnej
zarówno laureaci konkursu jak i m³odzi
artyœci zostali zaproszeni na s³odki
poczêstunek.

GMINNY KONKURS WIELKANOCNY

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. STEFANA

ŻEROMSKIEGO W CHOCZEWIE
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T
radycja spe³nia wa¿n¹ rolê
w rozwoju dziecka. Wœród
elementów, które szczególnie

zas³uguj¹ na uwagê s¹ œwiêta, zwyczaje,
obrzêdy i obyczaje.

Doskona³ym i naturalnym przekazem
tradycji i wzorów zachowañ s¹ œwiêta
Wielkiej Nocy.

Zwyczaje i tradycje wielkanocne dzieci
poznaj¹ dziêki rodzicom i nauczycielom
(œwiêcenie pokarmów, dzielenie siê
œwiêconymi jajkami, œmigus - dyngus).

Przedszkolaki wykona³y z wydmuszek
pisanki i malowanki, samodzielnie
wykona³y wiele prac plastycznych, stroiki,
które ozdobi³y przedszkole i wprowadzi³y
œwi¹teczny nastrój.

Najwiêcej radoœci sprawi³ im "zaj¹-
czek", który w Wielki Czwartek pozo-
stawi³ na przedszkolnym podwórku koszyki
ze s³odyczami. Szukanie koszyków
sprawi³o dzieciom wielk¹ radoœæ.

Z cyklu "Nasze spotkania"- goœ-
ciliœmy w przedszkolu cz³onków zespo³u
"Nasze Stronë" z Wierzchucina. Dzieci
pozna³y strój ludowy Kaszubów, mia³y
okazjê zapoznaæ siê z gwar¹ kaszubsk¹,
pozna³y te¿ instrumenty ludowe: dia-
belskie skrzypki, burczybasy i wys³u-

"PRZYRODA
•RÓD£EM ̄ YCIA"

cha³y piêknych piosenek. Szczególnie
podoba³o siê dzieciom "Kaszubskie
Abecad³o". Pani Jadwiga Kirkowska
Przewodnicz¹ca Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego - Oddzia³ Wierz-
chucino zapozna³a przedszkolaków
z tradycj¹ Œwi¹t Wielkanocnych na Ka-
szubach.

Grupa starszaków bra³a udzia³
w konkursie plastycznym zorganizowa-
nym przez WCK - Wejherowo pt.
"Owadzia orkiestra koncertuje na
³¹ce". Spoœród trzech prac wys³anych
na konkurs nagrody zdobyli:

I miejsce - Ada Knapiñska
III miejsce - Robert Detlaff.

Z okazji Dnia Ziemi 28 kwietnia
/w sobotê/ wybraliœmy siê do Teatru Lalki
"Têcza" do S³upska, na przedstawienie
o treœci ekologicznej pt. "Pieœñ lasu".

Zapraszamy chêtne dzieci do zes-
po³u regionalnego "Wierzchuciñskie
Skry".Osoby zainteresowane proszone
s¹ o kontakt telefoniczny: 058 6735739,
b¹dŸ osobiœcie z p. Jadwig¹ Kirkow-
sk¹, w ka¿dy wtorek w godz. 17:00-
19:00 w Wierzchucinie,  ul. Szkolna 22.

P
od takim has³em odby³y siê
dnia 21.04.2007r obchody
Œwiêta Ziemi w Szkole Pod-

stawowej w Ciekocinie, przygotowane
pod kierunkiem  p. Grzegorza Ksi¹¿ek -
nauczyciela przyrody. G³ównym celem
uroczystoœci by³o uœwiadomienie ucz-
niom, jak wiele szkody dla œrodowiska
naturalnego niesie nieprzemyœlana dzia-
³alnoœæ cz³owieka. Wiadomo, ¿e odk¹d
cz³owiek pojawi³ siê na Ziemi, zawsze
zmienia³ jej oblicze. Pali³ i wycina³ lasy,
a na pozyskanym obszarze uprawia³
roœliny, wydobywa³ surowce z g³êbi
Ziemi; budowa³ domy i fabryki. W ten
sposób przyczyni³ siê te¿ do niszczenia
przyrody.

Tak wiêc, by zapobiec takim nie-
rozwa¿nym dzia³aniom: zbytniej inge-

rencji cz³owieka w prawa natury,
postanowiliœmy edukowaæ w³aœnie
w tym kierunku m³odzie¿ i wyrobiæ
w niej w³aœciwe nawyki, które byæ

mo¿e zostan¹ przeniesione na doros³ych.
Powy¿sza uroczystoœæ przebiega³a

wed³ug ustalonego wczeœniej harmono-

dokoñczenie na stronie 9

Wieści przedszkolaków

Z życia szkoły
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gramu. Najpierw uczniowie poszczególnych klas zaœpiewali piosenki

o tematyce przyrodniczej. PóŸniej odby³ siê konkurs plastyczny. Ucz-

niowie pod opiek¹ wychowawców mieli za zadanie w ci¹gu 50 minut

wykonaæ plakat o ekologii. Klasy stanê³y na wysokoœci zadania i po

up³ywie wyznaczonego czasu prace by³y ju¿ gotowe. W ten sposób

zamanifestowano przeciwko degradacji œrodowiska,

ale te¿ wyra¿ono szacunek i podziêkowanie dla przy-

rody za bogactwa natury. Prace ocenia³o niezale¿ne

jury. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas w tym dniu

leœniczy p. S³awomir Gronowski, który wyg³osi³

prelekcjê na temat ochrony lasów i zasobów natu-

ralnych. Nastêpnie, po krótkiej przerwie odby³ siê

quiz przyrodniczo - ekologiczny w dwóch kategoriach

wiekowych: 0-III, IV- VI.

Wyniki konkursu wypad³y nastêpuj¹co:

I miejsce - klasa "O"  I miejsce- klasa V

II miejsce - klasa III  II miejsce - klasa IV

III miejsce - klasa II i I  III miejsce - klasa VI

Zwyciêzców nagrodzono gromkimi brawami

i nie tylko. Upamiêtnieniem tego dnia by³o posa-

dzenie, sponsorowanych przez p. S³awomira Gro-

nowskiego, ró¿nych gatunków drzew na terenie szkol-

nym przez poszczególne klasy. Mamy nadziejê, ¿e

taka nauka "nie pójdzie w las" i przyniesie ocze-

kiwane rezultaty.

Alina £uc

DZIEÑ ZIEMI

W
 dniu 20.04.2007r. w Zespole

Szkó³ im. Unii Europejskiej

w Choczewie mia³y miejsce

uroczyste obchody Dnia Ziemi. Na tê

okolicznoœæ uczniowie klas IIc i IIIb gim-

nazjum, pod kierunkiem p. Jagody Kreft i p. Ka-

tarzyny Nguyen, przygotowali uroczysty apel.

Zawarte w nim treœci dotyczy³y zarówno

piêkna przyrody, jak i globalnych zagro¿eñ

ekologicznych. Wskazywa³y na zwi¹zek cz³o-

wieka z przyrod¹ i potrzebê jej zachowania

dla przysz³ych pokoleñ. M³odzi aktorzy

zaprezentowali siê uczniom gimnazjum oraz

szko³y podstawowej, a ich zaanga¿owanie
spotka³o siê z uznaniem kolegów i nauczycieli.

K. Nguyen

D
nia 04.04.2007r. w Zespole

Szkó³ w Choczewie ucznio-

wie klas IIId, IIa, i IIIa wys-

tawili Misterium Wielkanocne pt. "Spot-

kania Wielkanocne".

Przygotowaniem uczniów zajêli siê

p. Katarzyna Sychowska oraz ks. January

Cybulski, o dekoracjê zaœ zadba³a p. Beata

Stodolna. Uczniowie - aktorzy, chc¹c poch-

waliæ siê swoimi zdolnoœciami aktorskimi

przed rodzicami i innymi widzami, w nie-

dzielê po œwiêtach wystawili Misterium

równie¿ w koœciele w Choczewie.

Widowni bardzo podoba³o siê Mis-

terium, aktorzy bowiem zostali nagrodzeni

gromkimi brawami.

Gimnazjum Choczewo

SPOTKANIA WIELKANOCNE
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M
a³ymi krokami zbli¿amy siê do koñca

roku szkolnego, dlatego uczniowie klas

trzecich gimnazjum staj¹ przed

trudnym wyborem szko³y ponadgimnazjalnej.

W ramach orientacji zawodowej staramy siê

pomóc naszej m³odzie¿y w podjêciu tej wa¿nej, ¿y-

ciowej decyzji. W kwietniu odwiedziliœmy niektóre

szko³y w Wejherowie i Lêborku.

Szko³y zaoferowa³y bogaty wybór kierunków

kszta³cenia, wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,

dobrze wyposa¿one pracownie komputerowe, licz-

ne ko³a zainteresowañ, mo¿liwoœæ udzia³u w wy-

mianie miêdzynarodowej m³odzie¿y, solidne przygo-

towanie do egzaminów zawodowych i matury.

Mamy nadziejê, ¿e nasza m³odzie¿ dokona

w³aœciwego wyboru.
Gimnazjum Choczewo

W
kwietniu odby³o siê bada-

nie kompetencji uczniów
klas szóstych szko³y

podstawowej i uczniów klas trzecich gim-

nazjum. Zarówno sprawdzian dla szósto-

klasistów, jak i egzamin dla trzeciokla-

sistów s¹ zewnêtrzne, a wiêc organizo-

wane nie przez szko³ê, a przez Okrêgowe

Komisje Egzaminacyjne  w Gdañsku.

Nadrzêdnym celem badania kom-

petencji jest sprawdzenie opanowania

przez uczniów umiejêtnoœci czytania ze

zrozumieniem, tworzenia w³asnych teks-

tów oraz stosowania terminów i pojêæ

z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, stoso-

wania zintegrowanej wiedzy w rozwi¹zywaniu problemów.
Udzia³ uczniów w sprawdzianie i egzaminie jest obowi¹z-
kowy.

Sprawdzian dla klasy szóstej odby³ siê 12 kwietnia.
Przyst¹pi³o do niego  59 uczniów, a za jego organizacjê i pra-
wid³owy przebieg odpowiedzialna by³a pani El¿bieta Wydra
- dyrektor szko³y podstawowej. W maju uczniowie otrzy-
maj¹ zaœwiadczenia z uzyskanymi wynikami sprawdzianu.

24 i 25 kwietnia 81 uczniów z klas trzecich gimnazjum
przyst¹pi³o do pisania egzaminu. W pierwszym dniu
rozwi¹zywali test z zakresu przedmiotów humani-
stycznych, a w drugim z przedmiotów matematyczno -
przyrodniczych. Nad organizacj¹ i prawid³owym prze-
biegiem egzaminu czuwa³ dyrektor gimnazjum - pan
Andrzej Soboñ. Wyniki egzaminu, które poznamy dopiero

w czerwcu, bêd¹ w du¿ej mierze decydowaæ o przyjêciu

do szko³y ponadgimnazjalnej.

DALSZE PLANY NASZYCH

GIMNAZJALISTÓW…

Szko³a Podstawowa
w Choczewie

SPRAWDZIAN

KLAS 6-TYCH SP

I EGZAMIN GIMNAZJALNY

Gimnazjum
w Choczewie
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D
nia 23.04.2007r. Teatr
"Kurtyna" z Krakowa po-
nownie zaprezentowa³ pro-

filaktyczne programy teatralne dla ucz-
niów z klas IV - VI szko³y podstawowej
oraz uczniów z klas I - II gimnazjum.
Przedstawienie i prelekcja odby³y siê
w ramach realizacji szkolnego programu

profilaktyki. Tematem przedstawieñ by³y
przyczyny i skutki stosowania przemocy
i agresji przez dzieci w szkole oraz spo-
soby samokontroli i pozytywnego wyra-
¿ania uczuæ.

Bardzo czêsto zjawisko przemocy
i agresji wœród dzieci ma swój pocz¹tek
w rodzinie. W sytuacji braku poczucia

D
obrze rozpoczêli rundê
wiosenn¹ m³odzi pi³karze
"Or³a" Choczewo. W swoim

pierwszym meczu ligowym w Po³chowie
pokonali gospodarzy 3:0. Mecz od po-
cz¹tku uk³ada³ siê po myœli naszego zes-
po³u. Ju¿ do przerwy prowadzili 2:0.
Po przerwie trener dokona³ wielu zmian
i gra siê bardziej wyrówna³a. Zwyciêstwo
nie by³o nawet przez chwilê zagro¿one

i koñcowy wynik odzwierciedla³ sytuacjê
na boisku. Bramki dla "Orze³ków" zdo-
byli: Maciej Szylke, Dominik Jankowski
oraz Maciej ̄ urowski. Na wyró¿nienie
zas³u¿y³ napastnik - Maciej ¯urowski,
który po raz kolejny udowodni³, ¿e posiada
nieprzeciêtne umiejêtnoœci pi³karskie.

Znacznie trudniejsze zadanie mieli
nasi pi³karze w meczu z juniorami z Sze-
muda. Wszyscy w pamiêci mieli jeszcze

pierwsze spotkanie, gdzie zespó³ z Sze-
muda przewa¿a³ i wygra³ zdecydowanie
4:0. Tym razem gra uk³ada³a siê jednak
po myœli naszej dru¿yny. Ju¿ w trzeciej
minucie gry rzut karny zamieni³ na bramkê
Maciej Szylke. Przyjezdni groŸnie kon-
tratakowali i po ³adnej akcji doprowadzili
do remisu. Nasz zespó³ jeszcze dwu-
krotnie wychodzi³  na prowadzenie, lecz
nie potrafi³ zwyciêstwa utrzymaæ do koñ-
ca meczu. Koñcowy rezultat 3:3 jest spra-
wiedliwy i nie krzywdzi ¿adnej z dru¿yn.
Bardzo dobre spotkanie rozegra³ po-
mocnik - Marcin Ma³kowski, który dwu-
krotnie wpisa³ siê na listê strzelców.

Andrzej Ma³kowski

PRZYCZYNY I SKUTKI STOSOWANIA PRZEMOCY I AGRESJI
PRZEZ DZIECI W SZKOLE bezpieczeñstwa, akceptacji, zagubienia

wœród konfliktów doros³ych i nieumie-
jêtnoœci porozumiewania siê z rodzicami,
dzieci odreagowuj¹ w sposób agresy-
wny. Wczeœniej jednak zawsze wysy³aj¹
nam sygna³y ostrzegawcze, œwiadcz¹ce
o tym, ¿e dzieje siê z nimi coœ niedo-
brego. Im wczeœniej nauczyciel pozna
te sygna³y wysy³ane w postaci ró¿nych
zachowañ a rodzice ich przyczyny, tym
skuteczniej bêdzie mo¿na przeciwdzia³aæ
fali przemocy, która ogarnia coraz m³od-
sze dzieci.

Spektakl sfinansowany zosta³ ze œrod-
ków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Choczewie.

SPORT M£ODZIE¯OWY - "ORZE£" CHOCZEWO - JUNIORZY

D
nia  31.03.2007r. rozpoczê³a
rozgrywki kl.A. Dru¿yna
LKS "Orze³" Choczewo

pierwszy mecz rozegra³a z W³adys³a-
wowem. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:1
dla przeciwników.  W drugim, wyjazdowym
meczu, nasza dru¿yna wygra³a  w Ch³a-
powie 2:3, w trzecim meczu  z "Orkanem"
Gdynia  wygra³a 3:0. W kolejnym meczu
Choczewo równie¿ wygra³o - mecz
z £êczycami zakoñczy³ siê wynikiem  6:1.

Rozgrywki rozpoczê³a równie¿ gminna
Kl.C.  W  I terminie  uzyskano nastê-
puj¹ce  wyniki:
LZS Lublewo - LZS Prusewo 0:4,
LZS Osieki - LZS Jackowo 0:3,
LZS S³ajszewo - Oldboje 1:3,
LZS Zwartowo - LZS Ciekocino 7:2,

W  II  terminie spotka³y  siê  nastê-
puj¹ce  dru¿yny:
LZS Prusewo - LZS S³ajszewo 2:2,
LZS Jackowo - Choczewo II 2:1,

LZS Zwartowo - LZS Lublewo 8:1,
LZS Ciekocino - LZS Osieki 3:0.

Na obiektach  Ludowego Klubu  Spor-
towego "Orze³"  Choczewo  trwa  remont
trybun,  na których zamontowane bêd¹
nowe  siedziska (wymogi  PZPN).
Dobieg³y ju¿ koñca  prace przy p³ycie
pi³karskiej bocznej.

Z inicjatywy Mariusza  GóŸdŸ  i Mi-
cha³a Dettlaffa powsta³ KLUB  KIBI-CA
"ORZE£" CHOCZEWO. Kibice zaku-
pili ju¿ flagi i szaliki  z  logo klubu i LZS.
Wszystkich chêtnych zapraszamy
do  wspólnego kibicowania.

LKS "ORZE£" CHOCZEWO INFORMUJE:

Sport
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P
owiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w PI¥T-
KACH PI£KARSKICH odby³y siê w dniu
24.04.2007r. Organizatorem zawodów by³ Zespó³

Szkó³ w Choczewie. W zawodach uczestniczy³o osiem dru¿yn:
S.P. nr 4 Reda, S.P. nr 8 Wejherowo, S.P. Rumia, S.P.
Gniewino, S.P. Roz³azino, S.P. Ciekocino, S.P. Kêb³owo, S.P.
Goœcicino. Gminê Choczewo reprezentowa³a Szko³a Podsta-
wowa z Ciekocina, która w eliminacjach grupowych zajê³a
III miejsce.

Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwa³ pan
Jerzy Siejko  i pan Wojciech PaŸdzio. Koñcowe wyniki PIMS
w Pi¹tkach Pi³karskich przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

I miejsce zajê³a S.P. z Gniewina

XI MISTRZOSTWA POLSKI W PI£CE SIATKOWEJ
PRACOWNIKÓW SAMORZ¥DOWYCH W REDZIE

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWYCH IGRZYSK M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
W PI¥TKACH PI£KARSKICH - CHOCZEWO 24.04.2007R.

W
dniach 19 - 22.04.2007r.
w Redzie odby³y siê XI
Mistrzostwa Polski w Pi³-

ce Siatkowej Pracowników Samorz¹-
dowych w Redzie. Honorowy patronat
nad imprez¹ obj¹³ Marsza³ek Wojewódz-
twa Pomorskiego Jan Koz³owski.

W mistrzostwach udzia³ wziê³y 33
zespo³y z ca³ej Polski. Nasz¹ gminê rep-
rezentowa³a dru¿yna w sk³adzie: Kazi-
mierz Kowalewski, Alicja Jaskulska,
Gra¿yna Bemka, Dariusz Bemka, Lila
Œwi¹tek, Marek Œwi¹tek, Krzysztof £asiñ-
ski, Andrzej Koœciemski, Ewa Czer-
wionka, Anna Rakuœ i Piotr Liszniañski.

W pierwszym dniu przeprowadzono
losowanie grup eliminacyjnych - Cho-
czewo znalaz³o siê w grupie VII wraz
z: Kluczborkiem, Nys¹ i dru¿yn¹ repre-

STOPKA REDAKCYJNA
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zentuj¹c¹ Urz¹d Marsza³kowski Woj. Pomorskiego. Pierwszy mecz rozegrany z Klu-
czborkiem zakoñczy³ siê nasz¹ wygran¹ 2:1. W drugim dniu zawodów choczewska
dru¿yna rozegra³a kolejne 2 mecze, pokonuj¹c pozosta³e zespo³y w grupie: Nysê -
2:0 i Urz¹d Marsza³kowski - 2:1. Dziêki odniesionym zwyciêstwom choczewscy
siatkarze zakwalifikowali siê do rozgrywek fina³owych o 1-8 miejsce. Mimo zaciêtej
walki nie uda³o siê jednak pokonaæ dru¿yny z Zabrza i wejœæ do najlepszej czwórki.
Mecz ten zakoñczy³ siê wynikiem 2:1 dla przeciwników.

Klasyfikacja koñcowa mistrzostw przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Milicz 13. ̄ ywiec
2. Reda 14.  Ostro³êka
3. Chrzanów                          15 - 16. Kluczbork/Osielsko
4. Zabrze 17.  Gliwice
5. Starogard Gdañski 18.  Ruda Œl¹ska
6. Wrzeœnia M i G 19.  Nysa
7-8. Choczewo/Luzino 20.  S³awków
9. Gniewino 21.  Drawsko Pomorskie
10. Piotrków Trybunalski 22.  Bydgoszcz
11. Stê¿yca 23-24. Czêstochowa/Kamionka Wielka
12. Powiat Œwiecki 25.  Sêpólno Krajeñskie

33. Kutno

II miejsce zajê³a S.P. z Rumi
III miejsce zajê³a S.P. z Kêb³owa
IV miejsce zajê³a S.P. z Roz³azina
Szko³a Podstawowa z Ciekocina zajê³a 5 miejsce.
Pierwsze trzy dru¿yny otrzyma³y dyplomy i medale, które wrêczy³

Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Choczewie pan Wac³aw Seweryn.

Foto: MOKSiR Reda

   Gratulujemy naszej
dru¿ynie odniesionych
zwyciêstw i zajêcia wy-
sokiego miejsca w kla-
syfikacji ogólnej XI Mi-
strzostw Polski w Pi³ce
Siatkowej Pracowni-
ków Samorz¹dowych
w Redzie. ̄ yczymy dal-
szych sukcesów.

26.  P³ock
27.  Gdañsk
28.  Wrzeœnia Starostwo
29. Urz¹d Marsza³kowski

Woj. Pomorskiego
30. Urz¹d Marsza³kowski

Woj. Lubuskiego
31-32 Powiat Sokólski

/ Pruszcz Gdañski


